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מופעל רשת הקונצרטלמ והמחול

בעשור השנים החולף ,הפך המחול לחלק בלתי נפרד מהנוף
האמנותי ,הצורות המגוונות שבריקוד ריתקו קהל צופים
רחב בערים הגדולות בישראל ,אולם המחול כצורה אמנותית
חשובה חייב עדיין לחדור מעבר לגבולות אלה,

של //אמנות לעמ"

להקות ומופעל מחול
להקת מחול בת-דיר
להקת המחיל בת"שבע
הבלט הישראלי
סדנת המחיל הירושלמית
תיאטרון מחיל  -ענבל
עמנואל ויוספה בריאנט ולהקתמ
להקת המחול הקיבוצית
להקת קול ודממה

באזורים שבהם החינוך למחול פורח ,נוהרים צעירים
ומבוגרים מגיל חמש ומעלה ליטול חלק בתכניות השונות:
שיעור בלט ,קבוצות ג'אז וערבי מחולות עם  -הפעילויות
הפופולריות במסגרות קהילתיות ,כיום הגיעה העת לאמני
המחול המקצועיים להופיע כדי להשלים ולהעשיר פעילויות
אלה,

תמ//ר

האין צורה חשובה זו של אמנות  -על ערכיה האסטטיים
והתרבותיים  -זכאית להיות מוצגת באופן שבו תנתן לתלמיד
האפשרות להיווכח ולהתנסות במטרות הניצבות לפניו?
כיצד זה נוכל למנוע מהתלמיד ליטול חלק באמנות בעלת
חשיבות מקצועית וערכים אסטטיים לקהילה שלו? והחשוב
מכל ,האין הקהילה זכאית להזדמנות של הגברת המודעות
לערכי מחול כאמנות במה?

-

תיאטרון מחול רמלה

ערב ספרדי עמ סילביה דוראן
אור על חמישה ריקודימ  -פמלה שרני
סבך

-

רינה שחמ

חלון לעולמ המחול  -רינה שרת
וורה גולדמן  -מחול הודי
תבנלות ופעולות מלוחדות

יומ מחול
ביקור המנהל האמנותי בישוב

המענה לשאלות אלו הוא ברור ,אך המטרה  -קשה להשגה,
כדי לבנות קהל אשר יוכל להנות מן ההיצע המגוון של
אמנות המחול ,חייב להעשות חריש איטי ועמוק בשטח ,

מפגש עמ האומן

סדנאות מחול
פעולות משולבות

על כן מקדמת "אמנות לעם" תכניות מחול בשיתופם של
אמנים מקצועיים במטרה לקיים סדרות מחול בהתאם
לצרכים המסויימים של הקהילה,

תבנלות העשרה
J

הסדרות מעוצבות במבחר של הפקות מחול גדולות וקטנות
וכוללות

גם

מופעים קאמריים  ,סדנאות  ,שיעורי הדגמה,

פגישות עם אמנים וכו '.כל סדרה בנויה באופן שיש בה כדי
להכין את הקהילה להבנה  ,נסיון והנאה מירבית מעולם

.

המחול ,

בטרם תבחר תכנית המחול המועדפת בישוב  -נעשית בדיקה
בתאום עם רשת הקונצרטים והמחול של " אמנות לעם " כדי
לברר את הדרישות הטכניות השונות  ,כגון גודל בנוה  ,במת
עץ או אבן וכו'.

תל-אביב  ,64334רח' תל-חי  ,3טלפון03-295869,281239 :

המחול ביהדות ימי-הביניים והרניסאנס

מאת צבי פרידהבר

התפתחרת חיי המחרל ביהדרת ימי-הביניים היא תרפעה,
הערברת כחרט השני בכל עדרת ישראל רלכל אררך התקרפה .
גררם חשרב בהתפתחרת זר היתה ללא ספק התבססרתן
רהתארגנרתן של הקהילרת ריצירתם של חיי-חברה מלרכדים
במרכזים החדשים ,שבעיצרבם ,ניכרת השפעתה של המסררת
ההלכתית מצד אחד רהשפעת הסביבה החדשה מצד שני.

אחד המקרררת העיקריים לחקר חיי הקהילרת רמנהגי המחרל
שהרנהגר בעדרת רבקהילרת השרנרת ,היא הספררת הרבנית על
ענפיה הרבים .בספררת זר הננר מרצאים את מלחמתה של
הרבנרת לא במחרלרת עצמם ,כפי שרבנים נרטים לחשרב ,אלא
בתרפערת הלרראי שלהם ,שלא תאמר תמיד את ררח מרסר
היהדרת .ארפינית לתרפעה זר היא ללא ספק קריאתר של
ר' יהודה החסיד ) " (1216-1150אז תשמח בתרלה במחרל
לבדם" )  (, 1כלרמר ,לר' יהרדה החסדי אין כל התנגדרת
לריקרדים עצמם ,אלא לריקרדים מעררבים ,שכפי שנראה
בהמשך הדברים ,שהחלר לתפרס מקרם הרלך רמתרחב בחיים
החברתיים בקהילרת רברת רבצרררת שרנרת .

כבר רב האי גאןו ,אחררן הגארנים הגדרלים בבבל ) -939
 , (1038נשאל על דבר שתי תרפערת מחרל שנפרצר בשתי
קהילרת רחרקרת זר מזר ,מתרכם נרהל ללמרד על התפתחרתם

של מנהגי מחרל שרנים .מספרד נשאל רב האי גארן על דבר
המנהג שהונהג שם ,לרקרד עם ספרי-התררה בשעת ההקפרת
בשמחת·תררה רהרא משיב לשראליר  ,כי גם בבבל ישנם כמה
זקנים  ,המרקדים בשעה זר ,כשארמרים קילרסים לתררה,
רמאחר רהדבר לכברד התררה הרא מתירר )  . (2זר דרגמא לכ,ן

כיצד עברר מנהגים שרנים מקהילה אחת לרערתה  .לערמת
זאת הוא נשאל מקהילת קאבס )תרניס של ימינר( על תופערת
מחרל  ,שקיבלר מהלכים בתרכם בטכסי החתרנה  ,כגרן ריקרדי
נשים בפני המסרבים בביתם של חתן רכלה  ,לקרל נגינתם ש ל
נרכרים רכן על מנהג יציאתן של הנשים בריקרד בשעת

תמררקי הכלה  .בתשרבתר ארסר רב האי גארן את עצם ריקרד-
הנשים בפני הגברים) . ( 3

על כניסתם של מנהגי מחרל  ,שנהגר לרקרד הגריים לחיי
המחול של היהרדים ,מצביע כבר הדמב"ס ) . ( 1205-1135
כשבא למצדים ראה כיצד כלה בשעת חרפתה ,מצנפת אר כרבע
לראשה  ,לוקחת בידה סייף רירצאת במחרל לפני באי-החתרנה .
הרמב"ם

כמרבן

ארסר

מנהג

זה,

שהרא

הגרים  ,הנרגדים את מרסר היהדרת ) . ( 4

דראה

בר

מנהגרת -

אחת התופערת המעניינרת ,המצביעה ירתר מכל דבר אחר
על השתרשותם של חיי המחרל ביהדרת אשכנז ,רבמירחד
בארצרת דרברות גרמנית ,היא תופעת רכישתם של בתים
על-ידי הקהילות ,לשם עריכתם של נשפי-
מירחדיס
חתרנה ,שנקראר בשמרת שונים כמר  - Tanzhausבית-מחרלרת;
 - Spielhausבית-משחק;  - Brauthausבית-הכלרת; אר במקוררת
פשרט בית-חתנרת רכירצא באלה שמרת.
לטענתם של שני חוקרי יהדרת גרמניה של ימי-הביניים,
אברהם ברלינר רמשה גידמן )  (5יש לראות  -בהקמתם של בתים
אלה צורך חיוני ,מאחר רבבתים פרטיים צר היה המקום
ראלה לא יכלר לשמש ערד את בני הקהילה לעריכת טכסי-
החתרנה רלמיפגשים חברתיים אחרים ,שכללר גם הם את
היציאה במחרלרת)  . (6שני החרקרים טוענים ,שיש לדארת
בשם  Tanzhausשם שארל מארתם בתי-מחרל  ,שהיו נהרגים
אצל הנרצרים )  . (7מעניינת גם ערבדת מיקרמם הדרמה של
בתים אלה בשני המיגזרים הנרצרי רהיהודי  .בית-המחולות
היהרדי היה בתרך אר בסביבת בית הקהילה ,בית-המחרלרת אצל
הנרצרים היה ב  , Rathaus-ז"א בית-העיריה .עדרת ראשרנה על
רכישתר של בית-מחרל שכזה על-ידי אחת הקהילרת היא
מהעיר ארגסבורג ) , (Augsburgמשנת

. (8 )1290

אך אין זה בית-

המחרלרת הראשרן שידרע לנר על קירמר :ידיערת על כך יש
בידינר כבר מהמאה ה  12-רעד לסרף המאה ה . (9 )17-
על ההררי ששרר בתרך בתי-מחרלרת אלה אפשר ללמרד מדבריר
של ד ' יהודה החסי,ר המספר את המעשה הבא " :רמעשה
בחסיד

אחד

ירשב

בבית

חרפה

רשמע

אחד

מן

במחרלות היה מזכיר את ה' בשירר  (10 ") . ..הצצה

לתוך

הווי

בתי-המחולות,

מצביעה

על

המשרררים

ראשונית זר

דבר

קיומם של

משרררים ,שלירו בשירתם את היוצאים במחרל  .על נרהגים
נרספים בשעת היציאה במחרלרת ביהדרת זר ,כגרן שעל
הירצאים במחרל היתה החרבה לחגרר חגררה מיוחדת
רשבלעדיה נמנע היה מהם לצאת בריקרדים ,אנו שרמעים
ממעשה שהרבא בפני ר ' ישראל איסרליז ) ( 1460-1390
לביררר כשררתם של נישראים ... " :רארבן שכר חגררה משמערן
עברר

ב'

דינרים

שיחגרר

ארתר ריתקשט

בה

בימי

החתרנה

במחרלות  .רכאשר הלך במחרלרת החגררה היתה על מתניר,
בקשה בתולה אחת שישאלנה שתלך גם היא במחרלרת ב'
אר ג ' פעמים  ,והשיב לה באם תרצה להתקדש לר בה  ,אמסרנה
לך רתלך במחרלרת רהשיבה הן רמסרה לה בפני עדים לשם
כך·· "· ) ( 11

5

לא נכנס כאן לבעירת ההלכתירת בדבר כשררתם של ארתם
קידרשין) ,שאבג ברטלר על-ידי הרב( ,אך נרכל ללמרד מכך
על חשיברת ארתם אבנטים ששימשר למחרל .הגיער הדברים
לידי כ,ן שסב אחד ציררה על ערש דררי סכרם כסף נכבד
לנכדתר שטרם נרלדה ,כדי שזר תרכל בברא העת ,לקנרת
לעצמה חגררה כזר לשם יציאה במחרלרת)  . (12דבר זה מרכיח
את חשיברתם של המחרלרת ביהדרת זר  .יתרה מזר ,במספר
קהילרת היר אף בתי-מחרל פרטיים ,שהיר משלמים מסים
לקרפת הקהל רבמצואי שבתרת רחגים
בני הנעררים לשם לימרד ריקדוים .

היר נאספים בהם
כפי שידרע ,היה

הרפרטראר הריקרדי של יהדרת זר לא מן הדלים ,רעל כך יעידר

)  (, 1776- 1720מתאר זאת כך" :נאמר לי במסיח לפי תרמם,
שמנהג הבחררים רהנערים שם לשמרח ברגל בעשיית ריקרדין
רמחרלרת עם בתרלרת במעשה הרללרת רתכף בערב י"ט היה
פקרדתו

ע"י

השמש ב"ד )ביתזין( בקנס עשרה ר"ט חצי

לשררה יר"ה )לשלטרנרת החילרניים ,יררם הרדם( רחצי
לצדקה לבלתי יעשה כן ,רשלחר אלי שהם השיגר כבר רשירן
מן השררה יר"ה רלא ארכל דבריר יען כי עי"ז )על ידי זה(
ימכר בבית ארשפיזא שמחרללין שם יין הרבה אשר שייך
להשררה

מכל מדה רמדה שמרכר דבר

קצוב (19 ") ••.

)ז  .א.

שאיסרר המנהג היה פרגע במקור הכנסת המסים על מכירת
משקארת חריפים( .

שמרת הריקרדים שנרתרר בידינר  .אך מהריקרדים עצמם נרתרר

בידינר תאררים מעטים בירתר) . ( 13

אחד המקרררת המעניינים בירתר ,המתאר לפנינר תמרנה
מאלפת מחיי המחרל ביהדרת אלזס ,אנר מצואים בכתב-היד
"משיבת נפש" ,מהמאה ה . 1S -בספר  -מרסר זה כרתב ר' ייחנז
ליריא כדלקמן .. ." :אברי רארי על המנהג הרע במדינרת הללר
בעת השמחה ,שמרקדין רמזמרין רשרתין נ  [...שלרקחין
האנשים את הנשים אפילר אשת איש בידם יחפם רמרקדים

עמהם •• (14") .תמרנת-מצב זר מתארת נרהגים שהיר מקרבלים
לא רק באלזס ,אלא בררב קהילרת אשכנז ,כפי שהמחבר עצמר
מציין בדבריר .מעניינת בירתר היא תפיסתר של ארתר רב את
השירה רהמחרלרת של הנשים ,כפי שהיא באה לידי ביטרי
במקרם אחר בספר ..." :רק הבתרלרת רארי להם שיחזרר
עצמם על הברירת לקפץ אחריהם ",רהרא מרסיף ... " :רארי
למחרת לנשים המשררררת לפני הכלרת במעמרד )במעמד -
(.פ.צ האנשים רק הבתולרת שמותררת בזה ,כדי לחבב
הבחררים כדי שיקפצר אחריהן לשם אישרת• •• )" ( 1S

תפיסתר זר של ר' ירחנן לרריא מירחדת במינה .בערד הרא ארסר
את הריקרדים המעררבים ראף את ריקודיהן של הנשים בפני
הגברים ,הרא מתיר את ריקדון של הבתרלרת בפני הבגרים
בטענה ,כי זר דרכן של הבתרלרת לחזר אחר הבחררים לשם
נישראין ,טענה שלא מצאנר כמרתה בשרם מקרם אחר.
בספררת המרסר רהשר"ת של ארתם הימים  -רבמירחד זר של
סרף המאה ה  17-רראשיתה של המאה ה - 1S-משתקף  ,ללא
ספק ,גם הרויהחיים של המארת שקדמר לפרסרמן  .בחיברר
בשם "תרככה מגרלה")  (16מצריה ההתראה הבאה " :ראסרר
לרקד שקרראין טנצין אשת איש עם איש אחר אר עם בחרר
אפילו קרוב שלה מפני מ " ע )מכשרל ערון( .ראיש אסור אפילר
עם פנריה יד ליד לא ינקה  " .רבהמשך  " :רערד יש איסרר נרסף
לרקד בבית אשפרז ( 17 ") .

מלבד איסרר הריקרדים המעררבים יש כאן התראה מפני
אלמנט חדש רהרא שלא לצאת בריקרדים בביתא-שופיזין ,
כלרמר בבתי-מרזח .תרפעה זר של בילרי ריציאה במחרלרת
במסבארת ,החלה להתפשט בירתר ראנר שרמעים על כך
בתדיררת הרלכת רגרברת )  . (18בקהילת נידרהיים שבאלזס
שכרר בני הקהילה לעמצם בית-משתארת למטרת בילרי
ריציאה בריקרדים .רבה של הקהילה  ,ר ' ייסף שטיינהרט

6

סיפררו של ר' ירסף שטיינהרט בא בתשרבה לשאלה שנשאל
על ריקדוים מעררבים בימות מרעד על-ידי רבה של קהילת
פלאס ,שאף הם הטילר חרם על בני קהילתם בגין ארתם
ריקרדים ,מה שמצביע על נפרצותם של ארתם מיפגשי-מחרל
חברתיים בקהילות רברת שבאלזס.
המגררן הרחב של מיפגשים חברתיים ,שהריקודים תפסר בהם
מקרם מרכזי ,הצריכי את לימרדם של ארתם ריקרדים .ראכן,
תוך כדי העירן בספררת המרסר רתקנרת הקהילות של ארתם
הימים ,אנר מגלים את דבר קירמר של בית-הספר לריקרדים
רכמרבן גם של מרריםלריקר.ד כבר במחציתה השניה של המאה
ה  , 16-אנר שרמעים על התרארת באנשים ,השרלחים את
ילדיהם לבית-הספר לריקדוים)  (. 20בתקנרת כנגד המרתררת
של קהילרת אה"ר )אלטרנה ,האמבררג רראנסבק( משנת , 171S
רבתקנרת הקהילרת הללר משנת  . 1726אנר קרראים שנאסר
על נערים ונערות ,משרתים רמשרתות ,ללמרד ריקרדים בכלל
ראצל המררה לריקוד בפרט)  . (21כך הרא הדבר גם בתקנרת
קהילת מץ משנת . (22 )1697

במקביל להתפתחרת מנהגי-המחרל ביהדרת אשכנז ,התפתחר
חיי המחרל בין היהרדים הספרדיים  ,במירחד בתיך הקהילרת
שהוקמו על-ידי מגורשי ספרד רפורטוגל ,שהתישבו בארצות
שתחת השלטרן הערתמני ,בצררה דרמה .מיפגשי מחרל
חברתיים בשבת רמרעד; הרפעתו של "מסדר-המחרל" ,כלרמר
המררה לריקרדים ,המנהל מיפגשים אלה לא רק כמדריך
הריקרדים ,אלא גם כאיש ,שאצלו ניתן להזמין את בת הזרג
לריקרד; ריקרדים מעררבים בחתרנרת רהשימרש במנגנים שלא
מבני-ברית; כל אלה הפכר לתרפעה קברעה ברברת מהקהילרת
הספרדירת) (. 23

התפתחרת חיי המחרל ביהדרת איטליה בתקרפת הריניסאנס
היתה בשני אפיקים מקבילים  :האחד בתרך חיי-החברה
היהרדית פנימה רהשני בחיי-היצירה בשטח המחרל האמנרתי.
נתיחס כאן בעיקר לחיי המחרל הפנימיים של יהרדי איטליה ,
אם כי קשה מארד  ,רארלי אף בלתי אפשרי ,להפריד בין שני
סרגי המחרל האלה  ,מאחר ראמנרת המחרל חדרה בדרכים
שרנרת גם לחיי הקהילה ,כחלק בלתי נפרד ממערכת החינרך,
מחגיגרת הקהילה רחיי החברה ,שלעתים שיתפר עצמם בהם
גם שכניהם הנוצרים  ,בניגרד להרראות המימסדים הדתיים
של שני הצדדים .

I

הז סדר הפרבמאטלקהאשרר סנלמו אנשיהידע חבלל,ספנטוכח ישפרם חאל שימשן בדע שש שנים
j

הבאזת עלינו לטונה חת'לחז כיוס רח אדר שבי ר iופנזסןפן בלום אחרוז של הדש שבט ,החפט :
j

זםtרר זבבזרח נחש וכםירוש התנו והסכיטו שכל מו שיעבור Vו נטויי לע איוזרפוט ספוטיה תכף דסיר יחעב וסברוה ,לשרחס סלב' סיירכור לע" 'lז'א

כרחס חהיההותה לנרויו כיאס בהסכפח וכמעפר כו בני העור קסו ,צו· והשוסע  .ישרבו כטח ישא רנכה סאת ור וצדקה סאלהי' יז1:עו דבכל אשר יפnנ ישכיל:

ואלח הרס Jהדברלם אשר סלה כמלח נקראו בפניהם והככיסו על פי הבאלוטאציוניוהרובכנהוב
הש כנר ירכונ נר'ז1נה רבלביו וצאח בעקבי וקנינו אסון כלי נולה עשו לד לבלחי  -רו:ס לבננן כי ארו אולח .יד דאכט -וצור זעוזג  .הלא ,יניבו תכח סצג ו'-,,ע
יב' ' ~Qרלטהזה הבל נהבל ללרבש בנדי סלכיס ולא לנר יאזוח זאיו או,דירבו:,ס ועלית בעטלות הנאוה זבנזדל לבכ כי ביענוינן נליונ סאנתוועל הפ Jנע1!Iרנ
וד\,ובח ונת'.את אשר לא כו אס אפס כסף ידנר פלאיס  .דסה לנו יעל סה בסר,נו להפר עצת אביני ר:וקן אשר אסר לבניי לוכה חותאו ובל שכ fלרר'(ו.ח :ופ שיאו רננ
ולא דרכ ר;ג " Iא כי כאסת יאסינה יידל ישראל סאד ננל~ר ,רחתפידנ בקהל וב ואיז נסות סננר עיני כל  . :אשר וכו לסעו עשה הטיב והיער בעביי אליהס ואדcכ
"כככני ככ ,אשר יתאבר לפנינו בסר  .י"יו נא דרנינו וכעשיני לרצן! ל!)גי סלכי של עילס אכ~ר:
,לר,שכיל להטיב 'ב.:ל ל"..לדנ ,צי  .כי יאה ונאה שפלוחא וישראל .
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קטעים מתרך החלטרת רעד קהילת מנטרבה  ,רבהן איסרר על מחרל ה " פיאסטה " .
ד

השפעה רבה על חיי החברה רעל חיי המחרל בתרכם נרדעה
לערבדה ,שביהדרת זר חברר רהתרכזר יחדיר לעתים בקהילה '

רכן נערכר נשפי-מחרלרת בשבת שלאחר חתימתר של הסכם
האיררסין ,השבת שלפני ירם החתרנה רבשבת שלאחריה ,
אשר לשבת שלאחר ירם החרפה למדים אנר ,כי הנשף יכרל
היה להערך ב " בית-הנשראין" אר בכל מקרם אחר ,שהחתן
רהכלה בחרר בר  ,מעניינת ארתנר ערבדת קירמר של "בית-
הנשראין" ,כלרמר ארתר ה " , Tanzhau5שעמדנר עליר ביהדרת
אשכנז ,ראין פליאה בדבר  ,מאחר ררבים מבני קהילת פדראה

כפי שנראה בהמשך ,

ממגררשי אשכנז היר ,

חיי מחרל אינטנסיביים בירתר התפתחר בשתיים מקהילרת
איטליה ; רנציה רמנטרבה ,אך הם לא נעדרר גם בשאר
הקהילרת ,במירחד הרנהגר המחרלרת בשבתרת רבחגי-ישראל
שהיר ימי-הפגרא של בני הקהילרת ,מקרם מירחד תפסר
הריקרדים בימרת הפררים רכמרבן בחתרנרת ,ריקרדים אלה
בחגים רבעיקר הריקרדים המעררבים  ,שהרנהגר בכל ארתם
מיפגשים ,הביאר להתערברתר של המימסד הדתי כנגדם,
בלא הצלחה יתרה  ,עדרת לכך יכרלים לשמש דבריר של
ר' ישעיהר טררני השני ,רבה של קהילה שבדררם איטליה ,
במארת ה  , 14-13-שבא למסקנה ,שאין תרעלת באיסררם
המרחלט של הריקרדים ,רבאחד מפסקיר הרא כרתב ; "אע"פ

אם נרסיף להסכמת-הקהל שדנר בה זה עתה גם את הסעיף
הרביעי שבתקנרת שהתקינר רבני איטליה באספתם בפדראjךo
בשנת רס"ז )  (, 1507שדנה בענייני מחרל ,נקבל תמרנה מלאה
ירתר על מקרמם של הריקרדים בחגיגרת הפררים בכלל רעל
היתר הריקרדים עם הרררקרת בפרט ,רזה לשרן התקנה" :גם
גזרנר על האנשים שלא ירקדר עם הנשים הנשרארת שרם זכר
עם נקבה נשראה ,מלבד בימי הפררים ,אמנם עם הפנרירת
ירכלר לרקד רבתנאי שיהיר הזכרים מלרבשים מלברש אחר
למעלה מהזיפרן )בגד עלירן קצר ,שהגיע עד למרתניים
בערך  -צ ,(, ,פ בארפן שבית התררפה יהיה מכרסה לפחרת,
רכל מי שיש בידר למחרת ימחה רהערבר על זה יעברר על דת

אחת

יהרדים

ממרצא

כגרן

שרנה ,

היהרדים

המקרמיים,

"הררמאים " שחיר באיטליה מאז ימי קדם ,יחד עם יהרדים
ממגררשי אשכנז ,ספרד רפררטרגל ,שלכל אחת מהן היתה
מסררת חברתית-ריקרדית משלה ,שלא על נקלה הסכימר
לררתר עליה  ,אך היתה גם השפעה הדדית למסרררת אלה,

שאמרר אין מספקין ראין מטפחין ראין מרקדין ,ראנר רראים

יהרדית( 27 )",

הירם שרבים פררצין רערברין בזה ,על כזה אמרר חכמים,
הנח להם לישראל שיהיר שרגגין ראל יהיר מזידין ,הראיל
ראי אפשר לבטל ההרגל שלהן ( 24 ") ,

אם נשררה את היתר הריקרדים עם

בפנקס של קהילת פדראה מרבאת הסכמת-קהל מהמחצית
הראשרנה של המאה ה  , 16-אשר מתרכה ניתן ללמרד רברת

על ההררי הריקרדי בקהילה זר ,רזה לשרן התקנה ; "אנר
מסדרים

רמתקנים,

ששרם

אדם

מי

שיהיה

איש

אר

אשה

נער אר בחרר אר בתרלה לא יעשר פשטי )מסיברת  -צ ,( ,פ לרקד
כ"א מן שמרנה ימים לחרדש אדר הסמרך לפסח )להרציא אדר
ראשרן בשנה מערברת( עד אחד רעשרים ירם לחדוש  ,רלילי

הרריליע שהם לילרת קרדם ירם המרל בן זכר רזה בבית הירלדת,
רירם השבת לפני השברע שחל ירם חרפה להירת בתרכה ,רשבת
שאחרי

החרפה

רזה

בבית

הנישראין

אר

מקרם

אשר

יבחרר

חתן רכלה רירם השבת אחרי פרסרם איזר קנין מחתן רכלה
רמלבד ימים אלר הנ"ל לא יעשר שרם פשטי לרקד בלי רצרן
ררשרת הפרנסים רכל מי שאינר פררע ערל עם בני הק"ק יצ"ר
לא ירכל לעשרת פשטי לרקד בשרם זמן ,אם לא יהיה לר רשרת
מאת הפרנסים שיהיר בימים ההם ( 25 ) " ,

נתרח הסכמה זר לגררמיה מצביע על איסרר עריכתם של נשפי-
מחרל מלבד במרעדים ראיררעים קברעים בחיי הקהילה,
שעליהם לא היה צררך לקבל את הסכמת פרנסי הקהל,
התאריכים

המעניינים

בירתר,

שבהם

הרתרר הריקרדיס ,הם

הימים שבין השמיני לירם העשרים ראחד לחרדש אדר,
שברעיים ימים שבמרכזם חג הפררים ,דבר זה מלמ,ד שחגיגרת
הפררים ,על יציררת האמנרת המירחדרת להם  ,המחרלרת רנשפי-
הריקרדים שהתלרר להם ,היר כל כך אהרבים על בני הקהילרת

באיטליה ראף על שכניהם הנרצרים ,עד כי נמשכר שברעיים
ימים)  , (26כן למדים אנר מלשרן תקנה זר  ,שבלילה לפני
עריכת טכס ברית-המילה ,נערך נשף-מחרלרת בבית הירלדת

8

הפנרירת כאן עם משנתר

של ר' ירחנן לרריא מאלזס ,יתברר לנר ,שתרפעה זר קשה היה
לעקרה ,רלכן ניסר הרבנים להתריע עליה בלבד רלא להלחם
בה עד חררמה ,אם כי היר גם בעלי עמדרת קיצרנירת ירתר ,

התפתחרתם של חיי מחרל אינטנסיביים אלה בקהילרת
השרנרת הביאה ' עמה בהכרח את הצררך בלימרד הריקרדים,
ראכן ,אנר שרמעים ירתר רירתר על לימרד ריקרדים רעל המררה
לריקרדים ,לימרד זה לא פסח גם על המיגזר הרבני ,ר' יהרדה
אריה ממרדינא מספר בספרר הארטרבירגראפי ,כי למד
בנערריר לנגן ,לשיר רלרקר,ד רבמשפחתר נמצאר אף מררים
לריקדוים)  (, 28המקרם שתפס המררה לריקרדים הלך הלרך
רגדרל  ,ביטרי לכך אנר מרצאים בתקנרתיהן של הקהילרת
השרנרת ,בפנקס קהילת מנטרבה אין לך כמעט הסכמה,
שאין בה סעיף הדן בענין המחרלרת ,בפרגמטיקה של שנת
 1635מרצאים אנר את הסעיף הארסר לעררך נשפים רריקרדים
בלי לקבל רשרת לכך מ"הררעד הקטן" ,לערמת זאת מרצאים
אנר בארתה תקנה את ההיתר לרקרד את ריקרד ה"מצררדנץ",
הנהרג אצל האשכנזים בעת הנישראים ,אך בתנאי שהריקרד
יירקד על-ידי הגברים בינם לבין עצמם רהנשים בינן לבין
עצמן)  (, 29בתקנה זר אנר רראים למעשה את השפערת הגרמלין
של מנהגים שרנים ,רבתרכם מנהגי מחרל ,שנהרגים היר בין
בני הקהילרת השרנרת שהתישבר בעיר אחת  ,בפרגמטיקרת
רברת של קהילה זר קיים איסרר מרחלט לרקרד את הריקרד
הנקרא "פיאסטה"  ,שהיה כנראה ריקרד איטלקי ,שנרקד על-
ידי זרגרת מעררבים ,האיסרר על ריקרד זה חל גם אם ירקדרהר
גברים לבין עצמם רהנשים לבין עצמן ,כדי לרקרד ריקרד זה
היר צריכים לקבל אישרר מירחד מאת ממרנה-הקהל) , ( 30
ר ' משה זכרת

) (1697-1620

נאלץ היה בלחץ הקהל להקל

האיסוריס

הרביס,

שהוטלו

על

הונחולות

המעורביס.

שייחסו בקהילות אלה לענין המחול.

בפרגמטיקה של שנת  1687הוא מקל בענין המחולות בשעת
החתונה בקובעו :ש"בעת חתונת בחור עס בתולה ,רשאיס
גבריס לרקוד ביחד ריקוד אח,ד בתנאי שיהיו כפפות על
ידיהס ".בהמשכה של אותה תקנה הוא אף קובע את מעמדו
של המורה לריקודיס בקובעו" :לומדי ריקוד רשאיס לרקוד
ריקודיס בכפפות על ידיהס" )  . (31קביעתו זו לגבי המורה
לריקודיס ,המתירה לו ריקודיס מעורביס ללא הבגלה מצביעה
על מעמדו החברתי המיוחד)  . (32על הווי חיי המחול יעידו
תקנות הקהילות בפירנצה,

פירארה)  (, 33אנקונה) (34

ואחרות,

מלבד אלה שכבר הזכרנו.
בתקנות כנגד המותרות ,שהגבילו מאוד את ערכן המותר של
מתנות

הנישואין,

מוצאיס

אנו

באחת

הפרגמטיקות,

שבין

המתנות שהותר לחתן להחזיר לכלתו כגמול למתנותיה,
גם "נעלי ריקוד")  . (3Sיש בכך להצביע יותר מכל על הערך

ננדסיא'
רז

N

וד ;:ונ.'.חר· ם'tל חלון)חוא לי":-&'-'w,

בהזמנות לחתונות  ,שנהגו לשלוח ביהדות זו ,לא שכחו לפרט
את מעלותיה של הכלה ,ובתוך כך לציין את ידיעתה במחול.
לפנינו קטע מתוך הזמנה כזו מסוף המאה ה , 18-שמקורה
בעיר אנקונה  ... " :ואין קץ להילולה .מרת גיודיקקי כהן
מאנקונה ,היודעת לשון צרפת מלה במלה ותשמח הרואיס
במחולה ) " . ..ראה תצלוס(.
סקרנו כאן מעט מזעיר את חיי המחול ביהדות ימי-הביניים
לתפוצתה וכפי שראינו מן המעט שהובא בפנינו ,היו אלה חיי
מחול תוססים ומגוונים ביותר .רבים הם האירועים שבגינם
יצאו יהודיס אלה במחולות קודש וחול )שלא הועלו בזה(
ונוסף על כך רב עדיין הצפון והנעלם בנושא שלפנינו מן
המצוי בידינו היום להשלמת תמונת חיי-המחול שביהדות
•
ימי-הביניים ,כביהדות בולה .

הודט Vטר דהר ב-כו פחניס ננכדז אררכם .הבןח כ '.Iב r

ז'ב . ,ךננ:.רדו זהוב ....ן; הז rח ~r .או ?\ ח':>:וליל' """ההץ rרןכ נ דזיקק~ כה ז כנא:ונז' ' ח',.;,ר '"שr

הלכ נחלס' חיש:וכ :=Cרחר -:ח:-נ.ב .חדה' -hם :דדד~' Iי 'rד.:נו ךכה• ..

'וזוב:.כ Jוהס.r

:רז' ןוטא.כ mו;; כcוק הגבrגtc Cל " :rיכ יחnג:כ:

כאו בתאו קחי '-Jוז. ,-

ושא י; .בז בגר' כחנר!'t t

קטע מהזמנה לחתונה מאנקונה במאה ה, 1S -ובו שבחיס לכלה" i.i' ,תשמח הרואים כמחולה"
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H. Vogetstein u. P. Rieger, Geschichte der Juden in Rom, II .35

Berlin 1895 p. 302

המחול והווידיאו

מאת רית אשל

היצירה הארגו:נרתית איננה רק השתקפרת של הארמן הירצר,
כי אם גם של ההתפתחרת הטכנרלרגית של התקרפה בה הרא
חי .בעברדתר של הצייר יבראר לידי ביטרי מבחר גרני הצבעים,
איכרת הנייר ,הבדים רהמברשרת שהיר מרכרים לר רשמתרכם
יכרל היה לבחרר את הרצרי רהמתאים לצרכיר הארמנרתיים.
המכשירים ,המכרנרת ,איכרת המשחזרת ,הפטשיים רהאיזמלים
הם שיכתיבר לפסל כיצד ראיד לחצרב ,להעביר אר לסתת את
האבן ,שבה ירצה לעבר.ד ערצמת החשמל ,סרגי הנרררת
רצירד הבקרה יקבער כיצד ראיך ניתן להאיר את המרפע.
החרמרים החדישים על סגרלרתיהם המירחדרת יפרר את דמירנר
של הארכיטקט ראיפשרר לר לתכנן מיבנים ,שלא היה ניתן
לבנרתם בעבר .הארמנים ירצרים דר-שיח עם החרמרים ,איתם
הם ערבדים ראלה תרחמים את הגברלרת שבתרכם הדמירן
רהכשררן נאלצים למצרא את ביטרים.
כבר קרה בעבר ,שהמצאה טכנרלרגית הביאה לתפנית רשינרי
כיררן בארמנרת זר אר אחרת ,כפי שאירע לצירר עם המצאת
הצילרם.
הרא נאלץ לחפש תכנים חדישים רלא להסתפק ערד בשיקרף
ריאליסטי של נרפים רדמרירת .לפעמים ההמצאה הטכנרלרגית
היא כה גדרלה ,שמדירם חדש נרלה כגרן ארמנרת הקרלנרע,
אר לאחררנה ארמנרת הררידיאר ,ה ".Video Art

מלבד ההשפעה האדירה שיש לררידיאר על הארמנרירת ,הרא
משמש כעזר לרפראה ,לכלכלה ,לבנקארת ,לצבא ,לאמצעי-
התקשררת ,להרראה ,לבידרר רכדרמה .השימרש הנרחב במכשיר
בתחרמים חשרבים רבים כל-כך האיץ את תהליך שכלרלר.
עשררת חבררת ענק בערלם מתחררת ביניהן בשיררק דגמים
חדישים .הדרישה הרבה הביאה ליצרר בקנה מידה המרני,
המאפשר בהדרגה את הרזלתר של המכשיר .כבר כירם,
בארצרת המערב הרא מצרי במרבית הבתים לצד שאר
המכשירים הביתיים כמר הרדיר ,הסטריאר רהטלרריזיה.
כירם ,השימרש הנפרץ בררידיאר על-ידי אנשי המחרל הרא
בעיקר בתחרם התיער.ד המכשיר החדש תרפש את מקרמם של
מסרטרת  16מ"מ היקררת ,שעמדר רק לרשרתם של מרסדרת
רלהקרת ממרסדרת רשל מסרטרת סרפר ) 8עם אר בלי קרל(
הירתר זרלרת רהנפרצרת .בסרפר  8אררך הסרט הרא בין 3-4
דקות ,וכאשר הריקוד ארוך ירתר צריך היה לחבר מספר
סרטים יח.ד האמצעים הכספיים העומדים לרשות הרקדן
והכוריאוגרף צנועים בדרך כלל ,והוא נאלץ לערוך את

הסרטים בעצמו והתוצאה על פי רוב מאד חובבנית ולא
מספקת .סרטי הרוידיאו מאפשרים אורד זמן צילרם רצרף של
עד שלוש שעות .הסרט צבעוני ,מלווה בקול רגם ניתן
לשימוש חוזר .תוך כדי צילום אפשר לראות את הריקוד
במוניטור ולבצע תיקונים מידיים .אין צורך להמתין שבועות
לפיתרח הסרט כדי לגלות כיצד צולמה העבודה .בדרך
כלל ,לצררך תיעוד ממוקמת המצלמה במקום קברע החולש
על כל הבמה ,ומאותה זווית ראיה היא מצלמת את כל

המתרחש והמתגלה בפניה עם התערבות מינימאלית של
הצלם .כדי שהמצלמה תוכל לתפוס את כל רוחב הבמה,
עליה להיות ממוקמת רחוק ,וכתוצאה מכך גודל הרקדנים
יוקטן על המס.ך והמחול יראה פחות מרשים מאשר במציאות,
אך בכל זאת תיעוד עבודת מחול גורם תמיד להרגשת רווחה
לכוריאוגרף ולרקדנים .שאלת התיעוד הנכון איננה כה
פשוטה .המצלמה קלטה את כל מה שראתה וזה כולל ,מלבד
הצעדים

והמיבנים במרחב ,גם את האינטרפרטציה ,הסגנון

והמנריזמים של כל רקדן.
תארו לכם איזה תיאטרון היה לנו כיום ,אם במשך מאות
בשנים לא היה קיים טקסט כתוב ,ולצורך העלאה מחודשת של
מחזה היו השחקנים והבמאים צריכים להעתיק את המופעים
הקודמים .אמנם קיימים כיום כתבי-תנועה ,כמו אשכול-
וכמן שנוצר בארץ ,בנש בלונדון ולאבאן בארה"ב ואלה
מתעדים "תנועה נקיה" .אך הם נשארו נחלתם של המומחים
לכתב-תנועה ,העושים עבודה מסורה ,אך לא הצליחו לחדור
אל המוני הרקדנים לשימוש יומיומי .עדיין נשאר הצורך
הדחוף בטקסט תנועה נקי ,ויזואלי מצולם ,תלת-מימדי
ונע .ב, 1970-באוניברסיטה בפנסילבינה ,המדענים Norman
 Stephan Smolian Bad1erהחלן לתכנת מחשבים בסימנים של
כתב תנועה של לאבאן ,שהפעילו על מסך הווידיאו
דמות תלת-מימדית המורכבת מרשתות כדוריות ,הנקראת
 .Bubblemanבמקביל ערך המדען  Calvertנסיונות בקנדה עם
דמות גראפית פשוטה בצורת מקל  , Stick Figure ,שהופעלה
בעזרת מנענעים .הנסיון המעניין יותר של  Calvertהוא לחבר
לגוף הרקדן חיישנים ,שימדדו את הזוויות המשתנות בין
המפרקים

תוך

כדי

ריקוד

וישדרו

את

התוצאות

ישירות

למחשב .השלב הבא הוא להגיע לשידור אלחוטי ,ללא חוטים
כי אם בעזרת רדיו ,שלא יפריע לרקדן בתנועתו ושהמחשב
יוכל לרשרם שררות בזמן אמיתי את הסקיצה של התנועה על
המסך .השאיפה היא להגיע למצב ,שבו המצלמה תוכל לקלוט
את התנרעה רלהזין את המחשב במידע בלי הצורך לעבור את
שלבי הפקרדות של האדם המפעיל דרך הקלידים .במקרה
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זה ,המחשב יתרגם את הצילרם לפקרדרת שהרא מכיר ריצרר
את הדמרת המצרלמת ישיררת על המסך .

הררידיאר הרא מכשיר עזר בתהליך היצירה בגלל תכרנתר
המאפשרת להרארת ללא השהייה את ההתרחשרת במרניטרר.
לרקדן"כרריארגרף הערשה אימפררביזצירת כדי לגלרת חרמר
מעניין ישנה בעיה כיצד להירת משרחרר לחלרטין כדי לאפשר
הזרמה מררבה רמגררנת ככל האפשר של חרמר תנרעתי
במסגרת הנרשא ,רבר זמנית להפעיל אי שם במח ארתר מנגנרן
פיקרח רהתברננרת על המתרחש .גם אחרי נסירן רב ביצירה
קררה ,שהתחרשה רהעין הפנימית המתברננת מטערת ,כי לא
תמיד מה שמרגיש הרקדן כנכרן רטרב ארמנם מתאים להעברה
ריזראלית לקהל .האפשררת לצלם את החזרה ראחר"כך לשבת
מהצ,ד כאיש זר ,רלהשקיף על החרמר שצרלם ,מקדם את תהליך
העברדה ,משפר את איכרתה ,רחרסך הרבה תסכרלים .הבעיה
הירתר קשה ,איננה בדרך כלל של מציאת חרמר תנרעתי ,אלא
ההחלטה מה לבררר מתרך החרמר הרב רכיצד לעררך ארתר.
כאשר אתה מצרי כל כך עמרק בתרך עצמך רבחידרד מקסימאלי
של רגישרירת ,נרצר לעיתים ערפל ,הגררם לחרסר בהיררת
ראיברד התחרשה של חשיברתם הפררפררצירנאלית של
המרכיבים

השרנים

בתרך

היצירה.

בטחרן

הארמן

בעצמר

מתערער .מתן עצרת של ידיד אר חבר בשלב ההתהררת עלרלה
להרחיק את הארמן מהאמת הפנימית שלר רבעיקר כשמדרבר
בחברים שהם ירצרים בזכרת עצמם רלהם אישירת דרמיננטית
משלהם .לערמת זאת ,האפשררת להנתק לזמן קצר מהעברדה
רלצפרת בה מהצד כבעיניים זררת אך הירדערת רמכיררת
באינטימירת כל פרט ,מאפשרת לר לאתר את הבעירת ,למצרא
פתררנרת רלצלרל מחדש פנימה למעשה היצירה.
הזמן המרקצב בלהקרת מקצרעירת לחזררת הרא יקר רבדרך

כלל מרעט .אין זה הרגן  ,רארלי אפילר תמים לצפרת
שהכרריארגרף ירכל באמת ליצרר עברדה חדשה כשהרא צריך
להירת מבריק ,יצירתי רהחלטי ,שעה שתאריך הפרמיירה קרב
רהרא

מרקף

ברקדנים

עייפים.

הרא

חייב

לרארת

את

האלטרנטיברת השרנות מברצעות היטב מספר פעמים לפני
שיחליט כיצד להמשיך .כשהרקדנים מרננים ,שהכרריארגרף
איננר ירדע מה הרא ררצה רמתחילים הצחקרקים רההתלחשרירת
מאחררי גבו ,הרבה ירתר קל לר להתפשר ,כפי שבדרך כלל
קררה ,רבמקרם ליצרר עברדה חדשה עם אתגר ארמנרתי ,הרא
יעמיד ריקרד המררכב מרצף תבנירת בדרקות .צילרם החזררת
בשלמרתן בררידיאר ,כרלל הטערירת של הרקדנים ירכל לשפר
בהרבה את המצב .הכרריארגרף ירכל לצפרת בגמר החזרה
עשררת פעמים בעברדה שעשה ,להקפיא מצבים רלדלרת
הברקרת שנרצרר מתרך טערירת רלברא לחזרה הבאה ירתר מרכן
ררגרע.

בעתיד ירכל הכרריאוגרף להעזר במחשב המחרבר לררידיאו
כשעל המסך תרפענה סקיצרת של הרקדנים לפי תרכנירת אר
שאלות שבהם יזין את המחשב .למשל ,לצררך הכנת קטע,
הרא ירכל לבדוק בעזרת מחשב"רידיאר מהם כל סרגי ההליכרת
האפשריות עם רגליים מתוחות ובהמשך להרחיב את
המגבלה:
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א.
ב.
ג.
.ד
ה.

הליכה עם רגליים ישררת עם הטירת גרף שרנרת
הליכה עם רגליים ישררת רעברדת כתפיים
הליכה עם רגליים ישררת רעברדת ראש
שילרבים א+ב; ב+ג; א+ב+ג
רקדן ברד,ד שניים ,שלרשה אר ירתר

ר.

במקצבים שרנים

ז.

כיררנים שרנים במרחב

ח .הילרך לאחרר רכדרמה

בעזרת בדיקרת רחיפרשים שיטתיים אלה המילרן התנרעתי
יררחב רבררדאי ימצא ביטריר בעברדרת החדשרת.

הררידיאר הרא גם אמצעי עזר להרראה .כבר כירם מקרבל
במרבית המרסדרת להשכלה גברהה ,לצלם בשלמרת הרצארת
חשרברת כך שהסטרדנטים ירכלר להשלים בספרית הררידיאר
שיערר שהחסירר אר להאזין לר מחדש .לגבי המחרל ,קיים גם
המימד של שיפרר איכרת הביצרע ותיקרן השגיאות .מוכרת
התרפעה ,שתיקונים והעררת של המררה אינם נקלטים תמיד
במרחר של התלמדי .אבל ,אחרי שהתלמיד יראה את עצמי
על המסך הרא לפתע יבין ריתקן .הנתק שבין הקשבה להבנה,
בין קליטה רביצרע יתרקן .

המחרל הינר אומנרת תלת"מימדית ,אבל מסך הווידיאו דר"
מימדי רשטרח .הציירים נאלצר להתמרדד עם בעיה ראתגר
דרמים במשך מארת בשנים כאשר רצו לצייר אנשים ,דרמם,
אר נרף תלת"מימדיים על הנייר אר הבד השטוחים ,נטרלי
הערמק .הם פתרר זאת ,בין השאר ,על"ידי שימוש בארר רצל
רבחרקי

הפרספקטיבה.

בשנים

האחררנרת

ממעט

 .מרס

קאנינגהם להרפיע עם להקתר לפני הקהל ,אלא מתמקד
יחד עם הצלם צ'רלס אטלס ביצירת עבודרת מחרל עברר
הרוידיאו .בעברדתר  , Westbethשצולמה בסטרדיר שלו רשעל
שם המקום נקראת העברדה ,יצר קאנינגהם במקרמרת שרנים

בסטרדיר איררעים תנרעתיים רהמצלמה בחרה מדי פעם מרקד
איררעים אחר להראותו לנר .כדי להעניק למסך השטוח
ערמק ,יצרר קאנינגהם ראטלס קטעים ,שבהם מתרחשים בר"
זמנית מספר אירועים שונים אחד מאחררי השני  .למשל,
פרופיל של רקדן משמש כמסגרת למסך ,מאחרריר ,נמרך ירתר,
מברצע דראט על הברכיים ,מאחוריהם עמרק עוד יותר,
רביעיית רקדנים בעמידה ,רכרקע לכל ההתרחשרירת מרקדות
צללירת .לעיתים המצלמה תצלם רתקרין בר"זמנית ארתה
התרחשרת מלפנים ומהצ,ד בדומה לציררים של פיקאסר
בהם חבר למקשה אחת את הפררפיל ,הפנים רהמבט מאחור
עם התכרלה הפנימית של גרף או דומם .יתכן רארמני הרוידיאר
יגיער למסקנה ,שאינם רוצים לתת את האשליה של גרף
תלת"מימדי על המסך ,ריראר דררקא בהשטחת הגרף אפשררת
מעניינת ראפילר ידגישר זאת בדומה למה שעשה הצייר
בראק

בציוריר.

שדה הראייה של עדשת המצלמה הרא של קרנרס )חררט(,
שקרדקרדר במצלמה רהרא אררך רצר רמתרחב ככל שהרא
מתרחק ממנה .זה מחייב שימרש רהבנה שרנה של השטח
בהשרראה לבמה המררבעת אר המלבנית .המרשג של מקרמרת

וקווים חזקים וחלשים על הבמה ,המוכרים לנו מבימת-
התיאטרון יצטרכו להשתנות .בשיעורי יצירה מתרגלים ליצור
במגבלות של שטח על-ידי מסגורו לצורת מעגל ,אליפסה או
מלבן וכדומה .הכוריאוגרף היוצר לווידיאו ,יצטרך ליצור
במגבלת השטח של הקונוס שבוודאי יביא בעקבותיה
לפתרונות חדשים  .המצלמה מסוגלת לקלוט את המתרחש
ממרחק רב ולאפשר התקדמות תנועתית ומגוונת עד לעדשה,
כאשר מידי פעם היא יכולה לבחור בפרט קטן מעניין ,לקרב
אותו לשם הגדלה ומיד להחזירו למקום שממנו נלקח .לעומת
זאת ,רוחב השדה אינו גדול והוא הולך ונעשה צר יותר ככל
שמתקרבים למצלמה .כך ,תנועות גדולות הגומעות שטח
והחוצות מצד לצד עלולות לצאת מהר משדה הראיה,
והמצלמה ,כדי לא לאבד אותם ,תצטרך להצמד לתנועה
ולהתקדם יחד עמה .כאן טמונה אפשרות חדשה ,שלא קיימת
על במה ,והיא של משחק בין שני אלמנטים נעים :הרקדנים
והמצלמה .ניתן ליצור ביניהם דו-שיח של מקצבים ,היוצר
משמעויות נוספות.

מיקומם של הרקדנים על המסך והמשמעות הנובעת מכך

האפשררירת הן כה רברת ,שיקח זמן להבין רלהכיר את
המדירם רלהשתמש בר בתברנה רבצימצרם .בהיותי בארה"ב,
צילמר בו-זמנית בשלרש מצלמרת במחלקה לררידיאר של
 College of Arts and Craftsריקרד שלי בשם הגלימה.
הסטרדנטים היר להרטים להשתמש בכל החידרשים האפשריים
והתרצאה היתה קשקוש .בהדרגה הגענר למסקנה ,שיש
לקברע כללים רמגבלרת לכל מצלמה .הרחלט שמצלמה אחת
תצלם את העברדה ממקום קברע רתתפרס ארתה בשלמרת,
כמעט כתיער.ד מצלמה שניה תטייל בשטח כרצונה ,כדי
לגלרת פרטים רזררירת חדשרת על מנת להגדילם .מצלמה
שלישית תפלרש לתחרם הפנטזיה ,תיצרר עיררתים רשינריי
צבע.

אחר כך ישבנר במעבדה וראינר את שלוש הגירסארת כאשר
הראשרנה שימשה מסגרת ששמרה על ההמשכירת רהמיבנה
של הריקרד רבתרכה הושתלר קטעים מהגירסאות האחררת,

שנתגלר כמעניי  jים.

מרבית עבודרת המחרל לררידיאו שנעשו עד היום לא רצר
להירת כבולרת למרסיקה מרגמרת רבנריה ,כי הסקרנרת והרצרן
לחרפש היר חזקים .העדיפר להרסיף מארחר ירתר מרסיקה
כליררי .לדעתי ,דרוקא בגלל פריצת הגברלרת הרחבה רהסכנה
בראית הגימיק כעיקר ,ישנה חשיברת שלפחות מרכיב אחד
בעברדה יהיה בנרי היטב כבר בשלב מרקדם וירכל לתת מסגרת
למרכיבים האחרים .לכן ,רצוי להתמרדד רלהעזר במסגרת

ביחס לחלל העוטף אותם מסביב דורשת תשומת לב מיוחדת:
בחלל הבמה ,שניתן אולי לתאר כקופסא גדולה ,ממלאים
הרקדנים בנפח גופם מעט מהחלל העוטף אותם .גודל החלל
וגובה הרקדנים קובע ,אלא אם כן מכניסים לשימוש אביזרים
גדולים ומשתנים .לעומת זאת ,המסך קטן והמצלמה יכולה
לשנות את מידות הרקדן מנקודה זעירה למימדים ענקיים
הממלאים טוטאלית את המסך ,למקמו כרצונה ,להכניסו
ולהוציאו מכל מקום ללא מגבלה  .כתוצאה מכך ,גוברת
הרגישות · לחלל החי והמשתנה של הפוזיטיב )הרקדן(
והנגטיב )החלל( ,היוצרים עניין ומתח והדורשים התייחסות
מצד הכוריאוגרף והצלם .הפסל היוצר בחומרים צורה
סטאטית )להוציא אומנות קינטית( אין לו אותה אפשרות
ליצור גיוון התפתחות ושינויים בזמן כמו למחול ,דראמה
ומוסיקה ,ולכן נאלץ למצוא את הענין והגיוון בראייה עמוקה
יותר של איכויות החומרים ,כמו למשל המבריק לעומת
העמום )מאט( ,אבן ושיער ,עץ וברזל ,חלק לעומת מחוספס
וכדומה .איכויות אלה ,שהן מאד עדינות ,הלכו לעיתים
קררבות לאיברד על הבמה הגדולה .לכן אנשי המחול לא גילו
בהם ארתה מידת עניין כמר הארמנים הפלאסטיים .לעומת
זאת ,מצלמת הררידיאר יכרלה לטייל על גרפר של הרקדן
רבסקרנרת עד כדי חטטנרת אינטימית לגלרת כל פרט ראיכרת

יצרה התרחשרת שבר-זמנית גם צרלמה והרקרנה לפני הקהל.
נרצר מצב שבר המציארת רההשתקפרת שלה על המסך
מתערבבים זה בזה .גם בהרלנד נעשר עבודרת כאלה על-ידי

רלהציגם לעיני הצופה.

.Hans van Manen

בררידיאו הדמירן יכרל לברא לידי ביטרי טרב ירתר מאשר אי
פעם רבאמצעים ירתר פשרטים .אפשר לשנרת את התפאררה
ראת צבע הרקע תרך שבריר שניה ,לגלרש מעל גגרת עיר
רדרמה אר מעל לים רליצרר קרלאג' מרפלא של שילרב רקדנים,
חירת ריצררים דימירניים  .בדרמה לאסמבלאג'ים של ארמנים

בדיקה חוזרת של עקררנרת זמן ,מרחב ,תנועה רקרמפוזיציה
יחד עם שימרש בכלים טכנרלוגיים רשילרב ארמנוירת תרך
טשטרש הגבולות ביניהן ,הביאר משב ררח רענן ראתגרים
חדשים לאומנרת שצועדת עם הזמן .לערמת זאת ,האיך
רההיכן להרפיע רלהציג כדי להגיע לקהל הרחב ,נשארר
שמרניים ,ללא כל מערף והעזה  .השיטה הקיימת כבר מארת
בשנים של מרזיארנים ,גלרירת ,תיאטרארת רארלמרת איננה
מספקת ,יקרה מדי ,רירצרת תלרת בבעלי האולמרת אר מנהלי
המרזיאונים .הפעילרת האומנרתית ,מחוסרת האמצעים זקוקה
לקשר ישיר עם הקהל ,ללא מתררכים ,רלמשך זמן סביר ,כדי

פלאסטים עכשרויים דרגמת  . Rauschenbergתכרנרת הורידיאר
מאפשרות לטפל בנרשאים פסיכרלרגיים במחרל ·ביתר בהיררת,
כי אפשר ,נרסף לכל מה שכבר הרזכר ,גם לעררת את התמרנה,

לחלק את המסך למסכי משנה בגדלים שונים ,כשבכל אחד
תמרנה אחרת ,המתקדמת ,נעצרת אר נעה לאחרר.

שמוסיקה טובה מציעה.

לערמת אנשי המחרל חשים ארמני-הורידיאר ירתר בטוחים
רמנוסים עם המכשיר ראינם מהססים לעשרת לר מה שעשה

המלחין  John Cageלפסנתר ·.שני ארמני רידיאר רתיקים

 Nam June Paikeר , Wolf Vostel-שעבדו יחד עם המלחין
 Stockhausenחיברו מגנטים ותוספות שונרת למכשיר כדי
ליצרר בכורנה עירותים רצרררת חדשרת .הטערירתרהקלקולים
היו מתמיד מקור לא אכזב לרעירנות .
הררידיאר

שימרשי

מאד

במייצגים,

בהם

יש

שילוב

של

ארמנריות עם דגש על הארמנרת הפלאסטיתJoan Jonas .

_______ 13

לתת סיכרי לארמנרת להתקבל אר להדחרת .ארלי הגיע הזמן
להקדיש מחשבה יצירתית לא רק לתכנים ,כי אם גם לדרכים
להפצת המרצר הארמנרתי  .יתכן רהכספים שהרצאר בעבר
לשכירת ארלם ,תאררה ,סדרנים רפלקטים ,יש להשקיע
בצילרם קסטת רידיאר של המחרל .להפסיק לחשרב במרשגים
של במה רשל שניים ,שלרשה מרפעים בעיר הגדרלה רשל
תרחלת חיים קצרה רעלרבה כי אם להתרכז על הפקת מחרל

-

. .. . ............
..
.....
..........
_ ... .. _.. .•.
 ..~

י

למעלה :

הררידיאר

מתרגם

את

התנרעה

של

הרקדנית

ל.Stick Figure -

למעלה משמאל :לגרפה של הרקדנית מחרבררת שרררת של
נקרדרת רגישרת שבעזרתן מרעברת תנרעתה אל מרקע
הררידיאר.

השימרש
משמאל:
האינפררמציה למחשב .
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בעט-המארר,

שבעזרתר

מרכנסת

עברר הררידיאר ,שישרכפל רימצא את מקרמר בספרירת רבחנרירת.
אלה ירכלר להגיע ,אם לא הירם אז בערד שברע אר ארלי בערד
שנה רירתר ישר אל הקהל ,לבתיהם של הצרפים לצפיה
רהשמעה חרזרת כמר ספר אר תקליט.
הררידיאר ,בזכרת תכרנרתיר המירחדרת רהתפרצה הגדרלה שלר,
•
עתידים להביא בקררב לנקרדת מפנה במחרל.

הוראת המחול כשפת-תנועה

מאת חרמונה לין

בעברדתי עם תלמידי כיתרת :ר'-ב ניסיתי דרכים רגישרת
שרנרת ,כשמטרה אחת משרתפת לכרלן  :לאפשר לכל פרט רפרט
לחררת את שמחת-ההבעה רהשליטה בתנרעה .רלאחר נסירנרת
רצרפים בכשלרנרת רהצלחרת ,יכרלתי לסכם לעצמי בבררר,
מתי הילדים נתפשים מיד לפעילרת רמתי תהיה הלמידה
כררח ,שיש לקבלר כמרכתב מבחרץ .מתי הלמידה היא
משמערתית רמערררת בילד חררייה ,המלררה ברצרן לפערל
רלהתמרדד עם האתגר .מתי ההתנסרת מחנכת רמאפשרת
רכישת הרגלי-עברדה-עצמית רקברצתית ,שיש בהם התפתחרת.
מתי התרגרל הגרפני הרא תנרעה הנחקרת על-ידי הילד
הלרמה באמצערת התרגרל החרזר ,עד לשליטה מרדעת  .מתי
ההתנסרת הרפכת להירת שלב המקנה ידע מצטבר לקראת
שימרש עצמי של כל פרט רפרט ,במרשגים רביכרלת ,לשם

מפעיל את התנרעה בפעילרת עצבית-שרירית .האתגר
שבמשימה מעררר את הרצרן להתמרדדרת חרזרת ,רההצלחה
בביצרע מלררה בחררייה רסיפרק ,המביאים להתנסרירת חרזררת
רנשנרת .כך ררכש המתנסה יכרלת תפקרדית מסרימת
באמצערת התרגרל המשכלל רמעשיר את יכרלתר הכללית
בתנרעה.

רכך גם בהרראת שפת-התנרעה :כדי להפרך את ההתנסרת
הלימרדית לתפקרד משמערתי ,נרכל לצאת מתרך התנרערת
הקשרררת בהתמרדדרת עם משימה ברררה רידרעה ,רלהרפכן
בהדרגה  -תרך חזררת של חקירה ,שכלרל ,מירן רארגרן -
לשפה של יכרלת-גרפנית רמרשגים ,המצטרפים למערכת
הגירנית ,שיש בה חרקים ראפשררירת של צררפים שרנים.

הבעה רתפקר.ד

מנסירנרתי ,שכללר נקרדרת-מרצא שרנרת )טכניקרת מחרל
מקרבלרת רגישרת שרנרת בהרראה( ,הגעתי למסקנה ברררה:

למידה

משמערתית,

המאפשרת

פעילרת

גרפנית

לשם כך נתרכז בתנרעת הגרף ללא מכשירי-עזר רנבסס את
הלמידה על פערלרת ידרערת רמרכררת בתפקרדים רבהקשרים
חדשים ,המזמנים ללרמד אתגר ,חררייה רתרצארת לימרדירת.

עשירה

רהניתנת להכררנה רלהתפתחרת ,מתאפשרת כאשר נקרדת-
המרצא נרבעת מהילה יכרלתר רמגבלרתיר .

על-כן בחרתי לבסס את ההתנסרת התנרעתית על חררירת
רמרשגים הידרעים לכל ילד מערלמר הפנימי ,מנסירן חייר

ההתנסרת תכררן את הלרמד לקראת שליטה מתפתחת בתנרערת
גרפר ביצירת מיבנים צררניים-הבעתיים .השליטה ,הנרבעת
מתרגרל חרזר המלררה בהבנה ,תאפשר בהדרגה ארגרן הגירני
של מרכיבי התנרעה רמירנם למרשגים המנרתקים מהמשימה
הראשרנית.

במשפחה ,בביה"ס רבחברה בה הרא חי .

גישה זר מתקשרת היטב לערבדת הירת התנרעה אמצעי
ראשרני להבעה רלהתפתחרת )בעיקר בגיל הרך( רמכשיר
הכרחי לתפקרד הירמירמי של כל פרט ,בהתאם לגילר

כך תתפתח בהדרגה ההפנמה של שפת-התנרעה ליכרלת
גרפנית-טכנית רהבעתית  -המאפשרת לכל פרט רפרט להנרת
ממהרת ההבעה המתחדשת ,כיחיד רכחלק מקברצה ,בהתאם
לאישירתר ריכרלתר.

רמטררתיר .

השאלה המרכזית היא :כיצד לצאת מתרך הילד אל למידת
תנרעתי-משמערתי,
כיצד לבחרר בנרשא
שפת-התברעה?
המאפשר חררייה רלמידה גם יחד? כיצד לאפשר התנסרת
תנרעתית  ,הכרללת התמרדדרת חרזרת רנשנית עם פתררן
בעירת בתנרעה ,כך שתפתח את השליטה ביכרלת  -הגרפנית

באמצערת שיעררים אלר יתנסה הלרמה בגרפר הרא ,תרך תיארם
עם עצמר אר חבריר ,בהבנה מחרדשת של מרשגים ,רגשרת
רתנרערת ,תרך צררף של למידה רמשחק יצירתי .התאמת
הדרישה הלימרדית לצרכי הילה תאפשר למררה להתייחס
אל הלרמד בארפן אינטגרטיבי )רגשי ,הכרתי ,חברתי
רתנרעתי( ,להעשירר רלחזקר .

תרך הפנמת מרשגי התנרעה רמרכיביה?

ה"אני" המתנרעע מרדע לתרצארת פערלתר ערד לפני שהרא
ירדע מה מניע את גרפר .כאשר מרטל עלינר להעביר כרס

בהרראת המחרל בגישה זר תשמש התנרעה כאמצעי רכמטרה
גם יח.ד כאמצעי חינרכי תקשררתי המאפשר פיתרח יכרלת-
גרפנית-הבעתית נשלטת כמטרה.

מלאה במים ,אנר פרעלים במישנה זהיררת רריכרז לשם ביצרע
מדריק של המשימה .חשיברת המעשה רהרצרן למןכשר
מתבטאים בתהליך תנרעתי ,רהקשר הנרצר בין העין למרח

בראשית הדרך תהיה ההבעה בתנרעה כרללנית ,ספרנטאנית
רמאד אישית  .רבהדרגה תתמקד ההרראה המכררנת במרכיבי-
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היסרד של התנרעה ,לשם פיתרח מתמקד של יכרלת המלררה
בהבנה רביצירת מושגים .רכל זאת תרך הדגשת הקשר בין
שכלול
להרגלי-למידה ומשמעת-עצמית ,לבין
החינרך
השליטה בהבעה בתנרעה .גם בשלבים המתקדמים ,בהם
ההוראה מתמקדת בשכלרל הפרטים רמושתתת על חרקי שפת-
התנרעה ,גם אז חשרב להדגיש את החקירה והגילרי-העצמי
הראשרני בלמידת החרמר החדש .כך יהיה הלרמד שרתף
להפעלתר בארפן משמעותי ,תרך הבנת שלבי התפתחרתר
העצמית רהאמצעים הדררשים לכך .כך יפתח כל פרט את
יכלתר בהבעה היצירתית מבלי להחניק את התפיסה ,החשיבה
רהשיפרט העצמאיים.

בדרך זר לא נרכל לבסס את הלמידה על האסכרלרת -
הקלאסית אר המרדרנית  -המכתיברת תשתית טכנית-סגנונית
כדיסציפלינה להרראת המחרל המקצרעי .הטכניקה הרקדנית-
מקצרעית נרעדה מלכתחילה לגדל רלפתח רקדן ,שירכל לענרת
על כל דרישרת הביצרע האמנרתי של הכרריארגרף  -מטרה
שאיננה מתאימה למסגרת הלימודית-חינרכית של ביה"ס
הכללי.
ראילר המחול היצירתי-חינרכי מתרכז בלרמד ובאישיותר,
רמאפשר לר התנסרת תנרעתית כרללנית .התנסרת שיש בה
חררייה

רהתמרדדרת

רהבעתירת

-

עם

אתגרים במשימרת שרנרת

-

טכנירת

תגרבה מידית ,חקירה
רמאפשרים
המילרליים הנרבעים מהגיהוץ יהיר:

רשכלרל.

המרשגים

תאור מצב הארביקט המתגהץ ,לפני תהליך הגיהוץ ,בזמן
הגיהרץ רבסרפר" :מקרמט" " /מגרהץ"; "בלי צררה מרגדרת"
"בעל צררה ברררה" ; "קצר" " /אררך".

/

תארר הפעילרת הגרפנית" :לקמט" " /לגהץ"; להחליק";
"להאריך" .הפרט המתנרעע ירכל לפערל בגרפר ,בהתאם
לתפיסתר את משמערת התפקר.ד רמכירן שהחרקים הקשררים
בהפעלת האוביקט הקרנקרטי תראמים את מבני-ה הגירן
הכלליים ,הרי שנרכל בדרך זר ליצרר מסגרת מכררנת להתנסות
תנרעתית ספרנטאנית רכרללנית.
כך ירכל כל פרט לפערל בגרפר ,מתרך גילרי עצמאי של
פתררנרת שרנים ,מבלי להכשל .כל התשרברת תהינה נכרנרת
רתא פשרנה פעילרת תנרעתית מגררנת במסגרת הנושא הנלמד
רנחקר.

באמצעות נושא "הגיהרץ" נרכל להתמקד איפרא ,בעיצרב-
הצררני של הארביקט המתגהץ ,לפני ,בזמן ראחרי הגיהרץ,
אר במילים אחררת :בעצם התהליך התנועתי הגררם לשינרי
של הגרף ,בתנרעה רבהבעה .

בתנרעת הגרף בצררפים שונים ,כיחיד רבקברצה.

שיכלול השליטה ביכולת"הגופנית
את ההתנסרת הלימרדית ,המפתחת שליטה רהבנה גרפני'ת,
נרכל לבסס על התנרעה הטבעית ,המשרתת כל פרט בארפן
בלתי מודע ,בחיי הירמירם .על המרשגים המילרליים הקשררים
בתפקרד התנרעתי רעקרונרת התנועה )הפיסיים(.

את התהליך הזה אפשר לחלק ,למשל ,לארבעה שלבים ,כאשר
בכל שלב יייתגהץ" חלק-גרף מסרים.
המתנסה יתמקד איפרא בנפרה בעיצרב-הצררני )לפני ,בזמן
ראחרי הגיהרץ( ,בארפן-התנרעה )כיררך הגיהוץ :מאין רלאן,
בכמרת הכרח המיועדת להחליק רלא "לקררע" את הארביקט
המתגהץ( ,בשלבי התהליך )ארבעה שלבים( ,רבהפרדה של
החלק המתגהץ מך הארביקט השלם.

ההתנסרת המפתחת יכרלת בשפת"התנרעה תהיה בראשיתה

כרלם יתנסר במקביל בהפעלת גרפם ,בהתאם לנרשא ,ריפתחר
שליטה בהבעה רבביצרע ,באמצעות תנרעת הגרף ,באפשררירת
שונרת .רבהדרגה יגלו את המרשגים הניתנים להפרדה מהנושא
הקרנקרטי והם :התהליך התנרעתי ,שיש לר התחלה ,אמצע
רסירם  .הפרדת הגוף כשלם לחלקים המתנרעעים .כיורן

למשל :תרגילים המיועדים להארכת השרירים.

התנרעה .איכרת התנרעה .הכרח המרשקע בתנרעה .משך הזמך

קרנקרטית ,בהירתה מברססת על הנחייה תפקרדית מפעילה,
הידועה כבר ללומד מהתנסרירת קרדמרת ,אך בדרישרת
חדשות.

מקרבל להרארת לתלמיד סדרת תנרערת מסרימרת ,המירעדרת
להארכת שריריר רלבסס את ההרראה על תנרעת המררה כדגם
לחיקוי.

הדררש לכל שלב בתהלי,ך אר לכל התהליך  .מגררן האפשררירת
הבלתי מרגבלרת למתן תשרברת שרנרת ,בהתאם לנרשא הירצר
מסגרת להתנסרת.
כך יפתחר ,בהדרגה ,שליטה גרברת בתנרעת הגרף במרחב,

אך אפשר ,כידרע ,ללכת בדרך שרנה ,תרך שימוש  .בהנחייה
המפעילה את הלרמד באמצערת מרשג מילרלי מרכר .למשל:
"לגהץ"· כך ההפעלה תתבסס על העברת פעילרת קרנקרטית
מרכרת אל הגרף המתנועע ,בתפיסה-עצמית ,במסגרת המטרה
המוכתבת.

בזמן

רבכרח,

בצררפים

הבעתיים

עצמאיים

רכך

ירכשר

גם

הרגלי למידה .לאחר התנסרירת חרזררת רנשנרת ב"גיהרץ"
ארביקטים בעלי עיצרב צררני שרנה ,אפשר לפתח את הנרשא
במסגרת הקברצה הקטנה )  (, 2-4כאשר כל פרט מרכיב עם
חבריו את הארביקט השלם" ,המתגהץ" ,המשתנה באמצעות
התנרעה רהעיצרב הגרפני-צררני.

המרשגים הקשררים בפערלת הגיהרץ  -בעצם ביצרע התהליך
רבתרצאה  -מתאימים גם לתפקוד הגרפני בתפיסה האישית,
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בדרך זר תשתלב ההתנסרת ,בהתאם לגיל רלידע ,עם התפיסה

המדגישה את היצירתירת כמטרה רכאמצעי ללמידה
משמערתית .הצררך למצרא תשרברת חדשרת לנרשא ,מאפשר

מפעיל לשפה בעלת הגירן פנימי רחרקים ,שפה המאפשרת
צררפים פשרטים רמררכבים .

ללרמד להשתמש בגרפר באפשררירת רברת רמגררנרת .בנסירנרת

הראשרניים נדגיש את הפעילרת הגרפנית כאמצעי הבעתי
בעיצרב הצררני.

אפשר לרמר ,שבכל שלב רשלב של הלמידה יש תהליך הכרלל
התמקדרירת בכיררן התפתחרת הגירני ,מהכלל אל הפרט ,רזאת
תרך הרחבת הפרט רשכלרלר על-ידי שיברצר בצררפים שרנים,
בתרגרל חרזר רנישנה .אך בניגרד לתרגרל הטכני-המקצרעי,
המירעד לבנית הכלי בהתאם למירמנרירת המרכתברת ,הרי
שבהרראת שפת-התנרעה בתפיסה כרללת ,המטרה מאחדת את
היכרלת האינטראיטיבית של התנרעה האישית עם חרקי
ההנעה הפיסיקאליים של הגרף המתנרעע .אצל המתקדמים
יש אפשררת לצמצם בהדרגה את השלב הכרללני ,להדגיש
את ההסתעפרת של הנרשא התנרעתי למרכיביר רלהתמקד
בארפן מרגדר גם בשכלרל השליטה הטכנית של גררם מסרים.
למשל :כפיפה רהארכה של הרגל ,תרך ארגרן מברקר של
חלקיה בהתאם למפרקים.
בכל שלבי-הלמידה חשרב להתבסס על שני התהליכים
המנרגדים :מהכלל אל הפרט רלהיפך .רזאת ,כדי לארגן את
התחרמים השרנים ,בביצרע רבהבנה ,מבלי לאבד את

הילד מטבער מגיב בשמחה על כל הזדמנרת המאפשרת לר
לנרע במרחב  .אם נשלב בהתנסרת הנחייה ,שיש בה שני
מרכיבים מנרגדים כמר "לנרע ולקפרא" לסררגין ,הרי שנאפשר
בכך פעילרת מכררנת המחריפה את חררית השליטה בתנרעה על"
ידי הדגשת הניגרד בין הקפיאה לתזרזה .ההתנסרת במתכרנת
זר מאפשרת לעסרק בשני המרכיבים היסרדיים של התנרעה :

(1

"לנרע"

-

כלרמר לפערל בספרנטאנירת תרך הנעת הגרף

בשטף ,באפשררירת שרנרת במרחב ,בזמן רבכרח.

" (2לקפרא"  -כלרמר ,להפסיק כל פעילרת תנרעתית רבכל
זאת להמשיך רלשלרט בגרף בתנרעתר המסרימת ,מתרך איזרן
עדין המאפשר חרסר תנרעה .

מתכרנת זר של "לנרע רלקפרא" לסררגין ,תאפשר ללרמד
לחקרר את יכרלתר התנרעתית בארפן כרללני .כך יתנסה ריכיר
ביכרלתר לנרע באפשררירת שרנרת ריפגרש בבעירת רמרשגים

הקשררים במהרת התנרעה .רזא·ת בהתנהגרת המאפשרת לכל

הכתה לפערל יחד במקביל ,מתרך זהיררת רבטחרן הדדי,
הארפיניים להתנסרת רללמידה בשיערר זה.

הספרנטאנירת רהיצירתירת.

שפת"התניעה

הרראת שפת-התנרעה  -בהתאם לתפיסה ארתה הסברתי
מברססת על עקררנרת התנרעה של הגרף האנרשי כ"מיבנה"
)קרנסטררקציה( מתנרעע רעל ה"אני" המפעיל רמניע את

-

כאשר ינרע בשטף ,יפעל תחילה מתרך ספרנטאנירת של תגרבה
ראשרנית ,המתמקדת בעצם הדרישה המרכתבת על-ידי
המתכרנת רשמירת כללי הזהיררת .בהדרגה תפתח ההנחייה
המכררנת של המררה את יכרלתר ,להעמיק רלהתמקד בחקירת
אפשררירת התנרעה ,במסגרת הנרשא הנלמ.ד תרך כדי כך יגלה
גם את יכרלתר לפתח משחק יצירתי המשנה רמגררן את התנרעה
השרטפת ראת העיצרב הצררני של צרררת גרפר בקפיאה.

המיבנה.

ההתנסרת תהפרך להתמרדדרת עצמית עם אפשררירת ההבעה

גרף-האדם ,כמערכת פתרחה,
ירצר

צרררת

איזרנים

רתנרערת

משתנים,

המביעה עצמה לכהרף עין,

בתנרעה ,כאשר ה"אני" המתנסה מעיז ירתר בחיפרש תשרברתיר

תרך

באמצערת גרפר .ראז יש מקרם להנחייה המתמקדת בפררק

באמצערת

המרתנים

האנרגיה

במיבנה

עצמר,

הזררמת,
בכרח

הכרבד

המתכרנת למרכיביה לשם הרחבת הידע רהיכרלת.

רביכרלת ההפעלה האישית המתפתחת.
במערכת המתפקדת נפגשים

כל המרכיבים של התנרעה:

דוגמאות לפיתוח מסתעף של
)בתפיסה כרללנית-ראשרנית(:

המתכונת "לנוע ולקפוא"

כרח ,מרחב רזמן ,בצררפים שרנים ,המתבטאים בצרררת מבנירת

בעלרת איזרנים רשטף משתנים .הגרף החי יכרל לתקן את
תנרעתר רלשכלל את יכרלתר הגרפנית על-ידי התנסרירת
החרזררת על עצמן רמתפתחרת לידע מצטבר .האדם מסרגל

להגיב על גרריים שרנים רלהגיע לאיזרן מחרדש רשרנה של

התמקדרת בסימני ההפעלה  :סימן-להנעה רסימן-לקפיא ה.
למשל :מחיאת כף אחת אר שתיים .שימרש בכלי-הקשה,
אר בלררי מרסיקלי .כך תתאפשר פעילרת משרתפת של
המתנסים ,בהכררנת המררה רשליטתר במתרחש.

מרכיבי התנרעה רזאת ,בהתאם לדרישה התפ קרדית המרכתבת.
בהרראת שפת-התנרעה נתבסס על יכרלת זר רנפתחה ,תרך כדי
התמקדרת במרכיבים הירצרים את השליטה בתנרעה .בהקנית
שפת-התנרעה נשאף לכך ,שכל פרט ירכל להתבטא בצררפים
שרנים ראישיים בהתאם לתפישתר העצמית את התפקרה מבלי
שיהיה מרגבל על-ידי מירמנרירת מרכתברת .בהדרגה יפתח
ריחקרר את מרכיבי שפת-התנרעה ,שיהפכר מאמצעי של גיררי

התמקדרת במבט ,כאמצעי לשליטה רזהיררת
לתקשררת.

-

רכאמצעי

הצעה לפיתרח נרשא ההתמקדרת במבט:

א" .לרארת כל מה שמסביבי רלא להתנגש") .לנרע רלקפרא
בהתאם לסימנים(;
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ב" .ליצרר קשר עם הסביבה באמצערת המבט" )"לספרר כמה
זרגרת עיניים

בביצרע התנרעתי .ישתתפר בכך כל מרכיבי האישירת של

פגשתי" (...

המתנסה:

ג .לנרע תרך יצירת קשר עם חבר ,מבלי לגעת זה בזה )הקשר
באמצערת המבט( .שאלה מנחה " :כיצד אפשר לגררן את
התנרעה רלנרע בארפן שרנה?".

בספרנטאנירת רבנטיה האישית לעצם ההבעה בתנרעה,
בידע רבהרגלי הפעילרת המברססים על התנסרירת קרדמרת
בתחרמים שרנים ,ביכרלת הריכרז ,בהשתתפרת כל החרשים
בארגרן הגרפני הנדרש לשם הבעה בתנרעה ,רכל זאת
בהתאם ליכרלתר רמגבלרתיר.

.ד לנרע תרך התייחסרת משתנה אל החבר :פנים אל פנים,
גב אל גב ,צד אל צ,ד להתקרב רלהתרחק ,לשנרת רמרת

כללי ההתנהגרת רהפעילרת הדררשים לשיערר זה  -צירן
אפשררירת הפיתרח של התנרעה בתרך המתכרנת הקברעה.

לאחר המפגש הראשרני עם העיצרב הפיסרלי באמצערת
הגרף ,נרכל להתמקד בפרטים המיבניים הירצרים את
השלם רלשכללם באמצערת המשחק היצירתי .כך נכיר את
"חלקי-הגרף" רתפקרדם המשתנה בתרך המיבנה הפיסרלי
בכל מצב רמצב.

ר .יישרם עצמאי מסכם של מה שנלמד " :לנרע רלקפרא"
לסררגין ,לפי החלטה עצמית שאיננה קשררה בסימן

כך נרכל לבנרת פסלים שרנים רזאת על-ידי שימרש מרדע
בחלקי-הגרף כמרכיבי הבסיס של הפסל.

גרבה ...
ה .שיחה המסכמת את ההתנסרת ,תרך התמקדרת במטררתיה:

חיצרני מנחה.

את הקפיאה במצב הפיסרלי נרכל להגדיר כ"מצב-מרצא"
המתאפיין בעצם הארגרן של חלקי-הגרף בתרך המיבנה
השלם .רמכאן ניתן להמשיך רלפתח את "מצב-המרצא"

אם נכתיב תהליך תנרעתי ,במתכרנת קברעה ,במצב מרצא
נתרן ,ראחר-כך נדררש לבצער בשלרשה מצבי-מרצא השרנים
בבסיסיהם ,למשל :בעמידה ,בישיבה רבשכיבה ,נאפשר ללרמד

כמרשג

למצרא בארפן עצמאי את פתררנרתיר לפעילרת הנדרשת רבכך
נאחד את התרגרל המשכלל יכרלת גרפנית עם היצירתירת.

ההתחלתי של כל פעילרת רמתנה את הפיתרח.
רבאמצערת "מצבי-המרצא" נרכל לגררן את הנרשא הנלמד
רלחקרר את ארתה התנרעה )אר הנרשא( במצבים השרנים,
המביאים לתרצארת חדשרת רמפתיערת.

היכרלת הגרפנית תשתכלל על-ידי השימרש השרנה בשרירים,
בהתאם למצברהמרצא המשתנים רהיכרלת הטכנית המתפתחת
תעשיר את יכרלת-הביטרי בשפת-התנרעה .חקירת אפשררירת
הפיתרח,

מתרך

התמקדרת

בנרשא

התנרעתי,

תאח,ד

איפרא,

ב .ייההנעה"

את הטכניקה של השליטה בתנרעה הן מבחינת הביצרע רהן
מבחינת הגיררן של הצררפים החדשים ,המאפשרים ביטרי
עשיר בתנרעה.

דוגמאות להסתעפות המתכונת "לנוע ולקפוא":

.1

לנרע ממצב מסרים למצב שרנה )המעבר בין שני מצבים(.

.2

להניע בהפרדה חלקי-גרף מסרימים מבלי לשנרת את מצב-
המרצא .לבדרק שתי אפשררירת  :א.חלקי-גוף הנעים בפני
עצמם ראינם גררמים לשינרי הבסיס .ב .חלקי-גרף המניעים
את כל המיבנה השלם רמזיזים ארתר ממקרמר.

.3

לבדרק את ארתה התנרעה בחלק-גרף קברע ,אך במצבי-מרצא

המתכוגת כיחידה מתפתחת

את המתכרנת "לנרע רלקפרא" ,נרכל לפתח למיבנים עצמאיים,
תרך התמקדרת נפרדת רמסתעפת בכל אחד ממרכיביה
המנרגדים

-

בשטף רבקפיאה.

יסרדי

בשפת-התנרעה,

המכתיב

את

הארגרן

שרנים.

א .ייהקפיאה"

השליטה בקפיאה מרתנית בשרררמשקל דינאמי בין חלקי
המיבנה )הגרף( רמתאפשרת הרדרת לטרנרס-שרירים מארזן
הפרעל "במידה הנכרנה".

 . 4לנרע ,במקרם אר בתזרזה ,בהתאם למצב הגרף המאפיין
את מצב-המרצא.

אל המתכרנת הראשרנית-כרללנית "לנרע רלקפרא" נרכל לצרף
אם ניקח למשל את "הפסל" כדימרי קרנקרטי ,המאפשר
התנסרת משמערתית בתנרעה ,הרי שנרכל לעצב את הגרף

גם מתכרנת נרספת ,המאפשרת יצירת מסגרת לפעילרת הגרפנית
בתנרעה היסרדית רהיא :ייתנועה וההילוך החוזר שלה".

לפסלים שרנים ,תרך התעמקרת במהרת הקפיאה  -הגרפנית
רה הבעתית

-

שהיא תרצאת העיצרב הצררני.

ניקח כדרגמא את חקירת אפשררירת התנרעה של חלקי-הגרף
במצבי-מרצא שרנים.

ההבעה בתנרעה באמצערת השליטה במרכיביה ,מתאפשרת
הרדרת להבנת הדימרי הנבחר רמשמערתר התפקרדית
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הפעילרת המרדרכת מררכבת מתנרעת חלק-גרף מסרים ,למשל

היה במצב"מרצא מרגדר ,למשל  :בעמידה ברגליים צמרדרת
כשהידיים צמרדרת לגרף  .כיצד נפתח את ההתנסרת המרדרכת
על"ידי התפיסה הכללית אל ההתמקדרת בפרטים הדררשים
תרגרל רשכלרל?

 . 1ההנחייה" :לאן אפשר להניע את היד?"
לאחר התנסרת קצרה באפשררירת

התנרעה

של

היד

בכיררנים שרנים אפשר לעברד כבר במסגרת המתכרנת:
להניע את היד בכיררן מסרים רלקפרא ,להניע חזרה למרצא
ולקפוא .

.2

לשלב בהתנסות מתכונת נרספת" :להניע חלק"גוף ימני;
חלק שמאלי; ואת שני החלקים יח.ד" כלומר :ארבעת
השלבים הכוללים "תנועה"קפיאה"תנועה חוזרת"קפיאה",
יתבצער בחלק ימני ,בחלק שמאלי ובשניהם יח.ד )מאפשר
תרגול בחלקי"גוף זוגיים זהים אר שרנים(.

.3

להרסיף כסירם למתכונת את המעבר למצב"מוצא חדש,
כאשר בכל המצבים יופעלו ארתם חלקי"גוף .כך תתאפשר
פעילרת רצופה במצבי"מוצא שרנים .
הערה :המעבר בין המצבים תורגל כבר בשיעררים
הקודמים בנפרד רלכן יש אפשרות להשתמש בו מתוך
מרדעות ושליטה .

.4

כל התהליך הנ"ל ,יתבצע במסגרת של זמן מוגדר .כלרמר:
לבצע את שלבי התהליך במשפטים בעלי משך זמן זהה .
למשל :במשך שמונה ספירות ,במשך ארבע ספירות,
ולבסוף במשך של שתי ספירות) .מסגרת הזמן מהררה
אמצעי נוסף להתמודדות עם פתרונות חדשים ,הדררשים
לשם ביצוע התהליך הקבוע במשך זמן אררך או מתקצר.
יש בכך שילוב של מספר מרכיבים :דרגת הקושי עולה עם

הקבוצות כאמצעי

פיאז'ה רואה את האני "כעין מרכז של כל הפעולות ממש,
ומאפיינת אותו האגוצנטריות שלר) ".שם ; עמ'  (. 83את
האישיות רואה פיאז'ה כ"מרצר חברתי הכפוף לחוקים,
המוכתבים מבחוץ" והמרתנים בהתפתחות הדרגתית של
האני כאישיות בעלת יכרלת התאמה המבוססת על חשיבה
פררמאלית ,כרח רצרן ומוסר ,המתפתחים ומבשילים בשלב
ההתבגררת בגיל . 15-12
בהוראת המחול המדגישה את ההתנסות ,המאפשרת לכל פרט
לפעול בהתאם ליכולתו  ,יש מקרם לשלב את נושאי הלמידה
ההתנסות

ראופן

עם

ההתפתחרת

ההכרתית

הנפשית,

והחברתית ,בהתאם לאיפיוני הגיל  .בדרך זו נדגיש את
ההתפתחרת של האני והאישיות לכדי יכולת של התאמה
רקבלת מרכיבי שפת"התנרעה ,מתוך שיפוט עצמי המבוסס על
הבנה רידע.

הכתבת

הזמן

המתקצר

ויחד

עימה

משתנה

האתגר.

החידוש מעורר חרויות חדשות והרצון להתמודד ולהצליח
מביא לתרגול חוזר ומשכלל תוך העמקה נוספת בנושא
הנלמ.ד למרות הקרשי אין חשש מכשלון הירת רהלמידה
מתפתחת בשלבים הדרגתיים(.

לשם כך דרושרת פעילויות כאלו ,שימריצו את האני להשקיע
את כל מאודו בתנרעה ובחשיבה ,מתוך חווייה הממוקדת
בעצמו רביכרלתר הרא  .כך יתמודד המתנסה עם הישגי עצמו ,
כאשר מרכיבי התהליך"התנרעתי הם אבני"הבוחן לשיפוט
ולהערכה .כך יגיע המתנסה להגשמת האני האופטימאלי
וזאת בניגוד לאסכולות הדררשות את התאמת האני לסגנון
מרכתב.

ורק כאשר יבשיל ריתפתח ביכרלתר הנפשית רהגרפנית ,רק אז
יוכל להתמרדד עם קבלת תכנים וסיגנון מרכתבים .תחילה,
מחבריו לכתה ובהנחיית המורה ובשלב מארחר יותר ,תרך
שימוש בשפת"התנועה ,יהיה מסוגל להנות מאתגר חדש
בהתמודדותר עם ביצרע משפטי"תנועה מוכתבים ,עם התרגול
המנחה אותר לשיכלול והישג ועם העשרת הידע באמצעות
המחול על כל הסתעפריותיו :ריקודי"עם ועמים ,המחול
האמנותי  ,הקלאסי והמודרני .

רשוב

נשאלת

השאלה:

כיצד

נפתח

בלרמד

את

היכולת

להתמודד עם הדרישה הגוברת ,הדורשת בקורת"עצמית ,דיוק,

לפי פיאז'ה ,התפיסה האינטואיטיבית הכוללת  ,המאפיינת
את הגיל הרך בחשיבה ובהבנה ,היא גם שלב המאפיין את
ראשיתר של כל שלב בשלבי ההתפתחות השונים .

משמעת"עצמית ותרגול חרזר ומשכלל? וכל זאת תוך מעורבות
משמעותית"חוויתית המאפשרת לכל פרט בכתה להתמודד
וללמו.ד

"כל אימת שיש לבר ענין במיבנה כלשהו בפסיכולרגיה של
האינטליגנציה ,אפשר לגלות את התהוותו ,החל במיבנים
יותר ,שאינם בבחינת התחלות
אחרים ,אלמנט אריים
מוחלטות ,אלא נגזרים על"ידי התהרות מוקדמת ממיבנים
אלמנטאריים אף יותר ,רכך הלאה עד אין סוף") ".שש מסות
על ההתפתחות הנפשית.' ".ז פיאז'ה .ספרית"פרעלים. 1980 .
ע' (. 171

המתכרנת של "מוביל וקברצת מובלים" ,למשל ,ירצרת מסגרת
כרללת לפעילרת קברצתית כזאת  ,הדררשת מכל פרט לתפקד
בשני מצבים רהם  :כמרביל  -עליר להכתיב לקברצה את
רעירנרתיר; רכמרבל  -עליר לנרע בהתאם להנחיית המוביל.
בשני המקרים המטרה המשרתפת היא :לפערל כקברצה.
הילה שחקר תחילה את הנרשא הנלמד כיחיה מגיע לעברדה
בקברצה

רכך גם בהוראת המחול או שפת"התנועה ,מתוך גישה
המאפשרת לכל פרט ,בכל גיל ,התנסות מתוך מעורבות
מלאה.

עם

רעירנרתיר

האישיים,

המתבטאים

בצררפים

תנרעתיים  .כאשר יתפקד בקברצה ,עליר להתגבר על
האגרצנטרירת שלר רלראות את האיררע מנקרדת מבט חדשה,
המתחשבת בשאר הפרטים ,למען הצלחת הפעילרת הקברצתית
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המשרתפת .יש רהפרט הרא בעל יכרלת גברהה רהתהליך
התנרעתי שהכין כמרביל הרא מרשים אך קשה לביצרע .על

רבהערכה( רשרמרים על עצמירתם .למשל :בפערלרת של
חיקרי ,שיקרף אר הרבלת שררה .

הקברצה למצרא דרך המאפשרת ביצרע משרתף ,תרך
התמרדדרת עם הקרשי שנרצר רמתרך שיתרף פערלה .רעל
המרביל להתאים את עברדתר לקברצה .רכאשר יתפקד כמרבל,
עליר לקבל את הכתבת המרביל החדש ,כמיטב יכרלתר ,למען
הביצרע המשרתף המדגיש את ההישג רהיכרלת של קברצתר.

בשלב מתקדם ירתר נאפשר לקברצה לסכם את רעירנרת
הפרטים לכלל תרצאה משרתפת ,כשלכל אחד יש בה ייצרג.
למשל :לצרף ,בזה אחר זה ,את תנרעת המרבילים המתחלפים
ביניהם ,רלבצעם ברצף )מתאים לקברצרת קטנרת(.

המררה ינחה את הקברצה למציאת פתררן כזה ,שיאפשר
פערלה קברצתית מלרכדת רזאת בהתאם להבנת הקברצה
רבמסגרת הנרשא הנדרש .כלרמר :המררה ינחה את הלרמדים
לקראת התמרדדרת עצמית עם הבעיה באמצערת ההתיחסרת
העניינית למטרה רלנרשא.

בשלב המתקדם ,בר יבשילר הפרטים לקראת יכרלת של
פתיחרת רקבלה ,אפשר יהיה להגיע לתרצאה תנרפתית,
המתאפשרת אך ררק בזכרת הקברצה ,כשלם המררכב ממספר
פרטים .למשל :לעצב מיבנה אחה המררכב משלרשה פרטים.
על הפרטים המרכיבים את השלם לפערל מתרך תיארם
מירבי ,לשם שליטה במיבנה המשרתף ,באיזרן הדדי ,בכל

רצרי לסיים התנסרת כזאת בשיחה ,כאשר השאלה המנחה של
המררה מאפשרת לפרטים לנתח את האיררע לאחר מעשה ,על
כל שלביר רתרצארתיר ,רזאת ,כדי להבין את הסיברת רהמניעים
להצלחה אר לכישלרן רהרצאת המסקנרת בהתאם  .כך ירכל
להשתמש בנסירנר העצמי לשם שיפרט רהערכה של עברדרת
חבריר ,רכך יהיה מרכן להעמיד גם את עצמר ,בהדרגה ,בפני
השיפרט החיצרני של חבריר רהסקת מסקנרת שיביאר לתיקרן
ענייני ,לשיכלרל רהתקדמרת.

התחרמים.

המטרה הקברצתית המשרתפת תעזרר לר להתמרדד עם עצמר
בהבנת הבעירת המשרתפרת לר רלחבריר; רכך תתפתח בר
היכרלת לשיפרט ענייני רלא סרביקטיבי .כך גם ירכל לקלרט
רעירנרת חדשים ,כאשר חבריר מתייחסים אליר בארתר ארפן
רמקבלים את רעירנרתיר כאתגר להעשרה ,מתרך ענין רחררייה
חדשה.

בשלב זה נפגשים כל המרכיבים הכרללים את ההבעה
לתקשררת בין"אישית באמצערת שפת"התנרעה .רככל שהידע,
המשמעת העצמית רהיכרלת גדלים ,כך גדלרת גם אפשררירת
המשחק

היצירתי

המשרתף,

בצררפים

שרנים,

פשרטים

רמררכבים ,המאחדים את היחיד עם הקבצוה תרך התמרדדרת,

הבעה רחררייה.

סכים

בהרראת המחרל במסגרת הכתה הלימרדית בביה"ס ,אני
ירצאת מהילד אל המחרל .כלרמר ,הידע ,הגישה רארפן
הלמידה יהרר התנסרת כזר המאפשרת מעררברת מירבית לכל
פרט רהמתבטאת באמצערת הגרף בשפת"התנרעה.

כאן המקרם לציין את הקשר בין היכרלת לשמרע רלקבל
ביקררת לבין השלב ההתפתחרתי של הלרמ.ד בשלבי הלמידה
הראשרנים ,אצל ילדים רמתחילים בכל הגילים ,רצרי להימנע
מהתיקרן האישי רלהסתפק בהכררנה הקברצתית .רזאת כדי
לא לבלרם את המעררברת רהרגשת החרפש של הלרמד
בחיפרשיר אחרי התשרברת רשיכלרל יכרלתר האישית .כפי
שאמר זאת ג.ס .בררנר :תלמיד המרשה לעצמר להסתכן
רלטערת בהעלאת השעררת ,הרא זה שיפתח עצמארת בלמידה,
כי התיקרן העצמי הרא המלמ.ד רבמילים אחררת :הכישלרן -
אר שהרא קיצר של התהליך התנרעתי"היצירתי אר שהרא
נקרדת זינרק לגילרי חדש) .אתגרים בחינר,ן צבי לביא; ספרית"
פרעלים , 1979 ,ע' . ( 181 ; 144

בשלבים הראשרנים ,הקברצה תאפשר חילרף של רעירנרת,
כאשר כל הפרטים נרתנים רמקבלים מתרך שררירן )בדרישה
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השיערר יכלרל התנסרת הקרשרת בין התחרמים :הכרתי,
ריגרשי רחברתי  -עם התנרעתי רהמרסיקאלי .שפת"התנרעה,
בתפיסה הכרללת ,תתפתח בהדרגה מהתנרעה הקרנקרטית,
בהתאם לגיל רליכרלת ,תרך ונשחק"גרמלין בין כל מרכיבי
הידע רהאישירת.

היכרלת לשחק במרכיבים השרנים ,בצררפים רבים ,מקבלת
כתרצאה של התנסרירת מגררנרת המאפשררת חזרה רשיכלרל
תרך התמקדרירת שרנרת ,כיררן של חשיבה המלררה פעילרת
תנרעתית

ירצרת,

רמאפשרת

תפיסת

מידע

מחדש

בעשיית

צררפים אישיים.

תפיסה זר מאחדת בתרכה את כל המרכיבים של המחרל:
הידע ,הירדע רהידיעה; אר :היצירה ,הירצר רהיצירתירת.

•

המסליל למירים לתביעה ילמחיל
במכללה לחינוך ,סמינר הקבוצים בתל-אביב
עם נעמי בהט-רצון משוחח גיורא מנור

גיורא מנור  :לקרראי השנתרן הררתיקים מרכר שמך בהקשר
למחקר המחרל האתני בישראל רזאת מתרך מאמרייך אשר
הרפיער מדי פעם בכתב העת שלנר רבפרסרמים אחרים .
הפעם בקשתי לשרחח איתך על המכרן לתנרעה רביתר פררט:
על המסלרל למררים לתנרעה רלמחרל שאת ערמדת בראשר .
אצלי קשרר המכרן  -ערד מלפני שנרת דרר עם פריצת דרך
לחיפרשים חדשניים ררציניים בשדה התנרעה רהמחרל בארץ -
ראני מתכררן לירצריר רמייסדיר ,רבראשם יהרדית בינטר
רלרטה קריסטלר .הירם נדמה לי ,חשרב מאד שדרר הצעירים
אשר לא ידע את ירסף יידע משהר על כיררני עברדה אלה שהיר
אז חלרציים רמהפכניים רלמרבה הפלא נשארר גם כירם אנטי
מימסדיים

במהרתם ...
"לשמחתי" ...

דרך העברדה של המכרן בסמינר

הקברצים היה בה ,ריש בה גם כירם ,חיפרש מתמיד רפתיחרת

כלפי צרכים ראפשררירת חדשרת .אבל על ראשרן,
ההשקפה

הבסיסית,

שהטרידה

את

מייסדי

המכרן

-

אנשי

רמדעי"החינרך .

.:מ.ג ברשרת,ן נסי להירת ירתר ספציפית  .במה מירחדת
העברדה שלכם מבית ספר רגיל למררים למחרל  ...אני ירדע
שלרמדים אצלכם בלט קלאסי רגם תנרעה יסרדית ...
.:ר".כ.ב נכרן ,הטכניקה התנרעתית מברססת אצלנר על קשת
רחבה של מקצרערת .הראשרני בהם :תנרעה יסרדית ,שיש בה
הרבה מן המשרתף לשיטת פלדנקרייז עם פיתרחים מירחדים
בשימרש

הכל פתרח

רהרשרת נתרנה

התנרעתית רתפתח

-

את כישרריך

בתנאי שתדע את יכרלתך
בארפן מתמיד תרך מרדערת

לכלל אפשררירת התנרעה של הגרף האנרשי.

ראשרן ...

חינרך ראנשי תנרעה רמחרל כאח,ד היתה למצרא דרכים
לשכלרל היכרלת התנרעתית המברססים על צרכי הפרט ,האדם
 כיצרר אינדיררידראלי רכיצרר חברתי כאח.ד רכאילר סתירהיש כאן  -דבר זה נעשה תרך התבססרת על מדעי גרף"האדם :
השימרשית,
הפיסירלרגיה
הפסירלרגיה,
האנטרמיה,
הבירמכניקה

תרצה ביססה במשך השנים ,תרך שיתרף פערלה עם מררים
נרספים שלנר ,את השיטה מנקרדת המרצא של הידע האנטרמי"
פיסירלרגי עד לתהליכי תנרעה שרנים ,ביניהם המרכרים ירתר
מתחרם הבלט הקלאסי רהמרדרני רצררפים המתאפשרים מן
התנרעה היסרדית רעד לתהליכי תנרעה הדררשים טכניקה
משרכללת של מחרל .טכניקה זר מאפשרת להתנרעע בשפת
תנרעה של מחרל מרדרני  -מררחב רפתרח לכל אפשררת
יצירתית שהררקד מערנין בה.

בעמי בהט"רצוך :אכן ,יש צדק רב בדברייך ראינני ירדעת אם

"לצערי" אר

בסיס רמפגש לטכניקרת שרנרת רמרכררת .אנר קרראים למקצרע
זה "מתנרעה למחרל" רארתר מלמדת תרצה שפנארף )שבצד
הירתה ברגרת המכרן למדה ררקדה אצל מיטב המררים למחרל
רממשיכה כל הזמן לעסרק בתנרעה יסרדית(.

במרחב ,בשטף התנרעה רבשימרש באנרגיה רבגררם

התקשררתי ,שהתנרעה מהררה בין אדם לחברר .מקצרע זה
מדגיש את יכרלתר האישית של כל פרט מתנרעע ,את הזמן
האישי שלר רמרדערתר לתנרעה ירמירמית רליכרלתר לשכלל את

הרגליר התנרעתיים בארפן מתמיד רדינאמי .על בסיס התנרעה
היס רדית ,ארתה מלמדים מספר מררים בעלי נסירן רמרביטין,
כיניהם יהרדה ליבנה ,הגר ארד רלידם מררים צעירים ,כרגרים
שלנר ,יצרנר במסלרל למחרל שיטה טכנית ,שהיא עבררנו

.:מ.ג ידרע לי כי אתם מקדישים זמן רב"יחסית  -לבתי"ספר
אחרים למחרל  -ליצירה ,לקרמפרזיציה רלכרריארגרפיה .כיצד
נעשים הדברים במסגרת מערכת הלימרדים שתמיד לחרצה
בזמן·
נ.

.:ר".ב

את

היצירה

אנר

רראים

כיררנים

משני

מרכזיים:

האח,ד גישה יוצרת לכל שיערר בתנרעה ,זאת ארמרת איך
לעברד על בעירת טכנירת מרכררת לא בארפן מכאני"חיצרני

אלא כל פעם מנקרדת רארת אחרת ,לפי הצרכים המשתנים

רתרך חיפרש דרכים שרנרת לעברדה עליהם .זה ארמר "גישה
ירצרת"

מבחינת

החשיבה

התנרעתית,

הבעירת

המתרדירת

של ההרראה רמבנה השיערר .אסרר לנר לשכרח ,שהמחרל הרא
ביטרי אישי ריכרלת אישית ,אך גם אמצעי תקשררתי"חברתי
ראשרן במעלה .זה מרביל ארתנר לכיררן השני רהרא
הקומפוזיציה ,שהיא מקצרע חשרב אצלנר ,הנלמד לאררך כל
שנרת הלימר.ד בהדרכת צרפיה נהרין רבהדרכתי ,כשעברדת

התלמידים נעשית בזמן השיעררים רבעיקר מחרץ לשיערר,
כשבשיערר מלטשים ,מתיחסים רשראלים שאלרת רמגיבים.
ג.מ : .

איך

מתקשרים

מקצרערת

הבלט

המרדרני  -שגם הרא כבר קלאסיקה
שגם ארתם לרמדים תלמידיכם?

.:ר".כ.ב שאלה

טרבה ...

-

הקלאסי

רהבלט

כמר זה של גראהם,

"האברת המייסדים" חשבר כי עם
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ההתנסרת האישית הנכרנה ,יברא גם השכלרל הטכני -
בהתאם ליכרלתר רצרכיר של כל תלמי.ד מסתבר שעם הקמת
המסלרל למחרל במכרן צריך היה לתת חיזרק מסריים רלהכניס
מקצרערת אלה .זאת עשינר אך ררק על"ידי מררים שהם מצד
אחד מרמחים בעלי נסירן בתחרמם רגם בעלי ידע במקצרערת
גרף"האדם רפתרחים לתנרעה היסרדית רהגישה הירצרת.
לדרגמה :דינה שמראלי  -המלמדת אצלנר בלט קלאסי רררדה
מנס ,המלמדת מרדרני  -לקחר )רלרקחרת מדי פעם( שיעררים
בתנרעה יסרדית רשיטת פלדנקרייז אצלנר רמדי פעם השתתפר
בשיעררים של מררים אחרים ,כדי להבין על גרפן את הקשרים
רהבסיס המשרתף לכל הנעשה אצלנר בעברדה מעשית רכל
הצדדים נהנר משיתרף פערלה זה.

כי כשהרקם המסלרל למחרל לפני שש שנים פנר אלינר לפתרח
ארתר בשיתרף עם מרסד אחר בתנאי שילמדר בר הרבה
תלמידים ,הרזכר המרנח :מארת תלמידים  ...אנר חשבנר אז
שחשרב ררצרי ירתר שיהיר בישראל מעט מררים טרבים מאשר
הרבה מררים בינרניים למחרל .עמדתנר זאת התקבלה ,רכך
קיימים במכרן שלנר שני מסלרלים :האחד לחינרך גרפני
רהשני לתנרעה רלמחרל ,כשבראשרן נפתחרת כל שנה שתי
כתרת רבשני כתה אחת .ארביקטיבית ,מספר הלרמדים איננר
קטן! במכרן כרלר לרמדים כירם כ"  300תלמידים מן המנין
)בשני המסלרלים( רערד כמספר הזה במערכת ההשתלמרירת
שאנר מקיימים .זאת ארמרת כ"  600תלמידים בסך הכל.
.:מ.ג מי הבאים להשתלם רבאילר נרשאים?

.:מ.ג נרכחתי בביקררי במכרן כי זר ערבדה מקרבלת אצלכם
שמררה משתתף  -רברציפרת  -בשיעררים של מררה אחר יחד
עם סטרדנטים שהם בעצם תלמידיר .האם אין בכך קרשי
מסריים?

.:ר".ב.נ קרשי  -אהרב ררצרי ,היה ארלי בהתחלה ,כירם דבר זה
מקרבל רנעשה ספרנטנית לפי הרצרן רהצררך  -תרן תיארם
הדדי .חשרב שייאמר ,כי עברדת הצררת אצלנר מאד הדרקה
רבנריה כך ,שאנר מדי תקרפה  -רלא אררכה מדי  -מקיימים
דירנים מקצרעיים שרנים של הצררת רמבררים לעצמנר שאלרת
מקצרעירת שיכרל להעלרת כל מררה רמררה מחבר הערבדים.
לרלא הצררת המהימן רהנאמן שהמשרתף לכרלם היא "מחלת
האהבה לתנרעה" ,לא יכרלנר לעברד כפי שאנר ערבדים.
.:מ.ג ראיתי בסטטיסטיקה שפירסמה המכללה ,שאתם
מקבלים למסלרל לתנרעה רלמחרל אחד מתרך  7-6מרעמדים
רגם זאת אחרי סגירת ההרשמה בארפן שריררתי

-

כיצד את

מסבירה את הנהירה הקיימת בשנים האחררנרת.

.:ר".ב.נ יש לכך ררדאי סיברת רברת רשרנרת ,שלחלק מהן לא
נרכל להכנס במסגרת זר .בררר שהדבר מפתיע גם ארתנר
רבעיקר כשידרע ,שתנאי המיבנים אצלנר הם חלרציים יחסית
למרסדרת מפרארים ,המשרפעים בארלמרת רשררתים ,שלכמרהם
אנר עדיין מצפים  ...מה שחשרב לאמר הרא ,כי בשנים
האחררנרת ,המבקשים ללמרד אצלנר ירדעים ירתר טרב רירתר
במדרייק מה הם ררצים ללמרד רלמה הם ררצים לייעד את
עצמם כמררים לתנרעה רלמחרל .רבים באים כי שיטרת
העברדה רהגישה לשכלרל היכרלת התנרעתית מרשכים ארתם.
רבים מאד ררצים לעסרק ירתר ביצירה רבכרריארגרפיה דבר
שיחסית )גם אם אף פעם לא מספיק( נעשה אצלנר הרבה.
יחסי"ציברר זה הצד החלש שלנר ראין אני מצדיקה זאת,
להיפך .מעשית ,מתפרסמת מרדעה  -כנדרש פררמלית -
על"ידי המכללה על מרעדי ההרשמה .אך הסטרדנטים שלנר
בדרך כלל באים הרבה לפני המרדעה  -רזאת לאררך כל השנה
 כי אצלנר תלמיד מביא תלמיד רכך הלאה בתנרעה מתמדת.הבעיה שלנר לנתב רלעצרר כי כידרע מספר המקרמרת מרגבל.
בשל המגבלרת הפיסירת שאנר כפרפים להן רבשנים האחררנרת
הקפיא

משרד

החינרך

-

מסיברת

תקציבירת

-

את

.:מ.ג נרשאים שרנים שמקרבלים כירם כארפיניים למחרל
הפרסט"מרדרני היו מקרבלים במכרן לתנרעה עוד מימי
"המייסדים" כפי שקראת להם.

ב.ב".ר .:

אני אסירת תרדה ,שאתה שם

את הדברים במקרמם.

גם אני צריכה להזכיר זאת לעצמי מדי פעם .כשהייתי
תלמידתם של יהרדית בינטר רלרטה קריסטלר  -לפני  25שנה
בערך  -עבדנו בתנועה ריצרנר במחרל בעזרת "אביזרים
קטנים" כמו מקלרת ,כדררים ,יריערת פלסטיק רכיסארת
רכד'.

כירם

עברדה

ירצרת

מסרג

זה

היא

אחד

הנרשאים

החשובים ביצירה בתנרעה בצד נרשאים רבים אחרים רכשאנר

רראים כיום כוריארגראפירת ,המברססרת על גישה דרמה אר
עבודרת מסרג עברדתה של רינה שיינפלד ,זה רק טבעי בעיננר
שתלמידים שלנר השתלבר בקברצה זר ר .שכל אחה בהתאם
לאפשררירתיר ראישירתר ,ימצא את דרכר.
.:מ.ג למררת המטרה המוצהרת שלכם להכשיר מוריס לתנרעה
רלמחרל ,אני מכיר מספר רקדנים שיצאר מבית האולפנא של
המכון בסמינר הקברצים ,אר במסגרת המסלול למחול או
במסגרת הסדנארת לכרריאוגרפיה.

מספר

היכרלים להתקבל .אבל לא אדייק אם לא אזכיר את הערבדה,
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.:ר".ב.נ ה השת למרירת מאררגנרת לפי נרשאים שרנים בתחרם
החינרך הגרפני ,תנרעה רמחרל .הן מירעדרת למררים הערסקים
בכך רבעלי נסירן בעברדה .גם כאן ,מספר הפרנים הרב מחייב
בררב ההשתלמרירת ראירן אישי רבחינת הכררת מעשית בכדי
למצרא את המתאימים בירתר לכל מקצרע .הנרשאים הם:
כתב"תנרעה בשיטת אשכול"ררכמן )קררס המתקיים בכמה
רמרת ומשך הלימרדים בר מספר שנים  -לפי רמת המשתתף(;
תנרעה לילדים חריגים במסגרת החינרך המיוחד; קררס
בכוריארגרפיה ,השתלמרת למררים לתנרעה רלמחרל; תנרעה
במגמה בריארתית רער.ד קיימת אצלנר גם מכינה למסלרל
למחרל ,עברר המרעמדים הררצים להתקבל רזקרקים לחיזרק
בשטח הבלט הקלאסי רהמרדרני .המכינה מירעדת בראש
רבראשרנה לחברי קברצים ,אשר במקרם מרשבם קשה להם
לרכז לימרדים בצררה הולמת שתאפשר להם לימרדים במסגרת
המסלול לתנרעה רלמחרל.

.:ר".ב.נ נכרן ,מצריים כירם ברגרים שלנר במספר להקות בארץ

ומתחילים להתפרס גם בחו"ל ,כיום נמצאים בוגרים שלנו
בבת-שבע ובת-שבע  , 2בלהקת קול ודממה ובעתודה שלה,
וכפי שכבר ציינתי בקבוצתה של רינה שיינפלד ועו.ד

עובדים

בשיטות

המבוססות

על

גישה דומה

כבר שנים

רבות,

,:ו,-כ,ג אולי דרכי שלי בלימודים תדגים את הבעיה ,לפני

,:מ,ג האם לדעתך חל שיפור בנושא השתתפותם של גברים
בלימוד תנועה ומחול?
ג,ב-,ו  ,:חל שיפור ,גם אם לא דווקא מבחינה כמותית,
מספרית פונים אלינו לראיון אישי בין  6-4גברים מדי שנה ,
בשלוש השנים האחרונות התקבלו שני גברים מדי שנה וזה
כמובן נראה אחרת לגמרי כשמשתתפים גברים בעבודה ,
היות ובמסלול לחינוך גופני יש מעל  50%גברים ,מנצלים
תלמידינו עובדה זו ומשתפים בעבודות בקומפוזיציה בחורים
מן המסלול לחינוך גופני ,לשמחתנו מורים-גברים יש אצלנו
גם למקצועות המעשיים ,כמו יהודה ליבנה ויעקב לויתן ,
על המקצועות העיוניים אין צורך לדבר,
ג ,: ,מ נדמה לי ,שהמגמה החינוכית-יצירתית שלכם ברורה,
האם יש המייחד את המכון מעצם היותו קיים בישראל או
שאפשר להקים בדיוק דבר כזה  -בכל מקום שהוא בעולם?
,:ו,-ב,ג מדגישים את היותנו "אנשי ישראל" )גם אם היו
כאלה שבאו מחו"ל במיוחד להתקבל ללימודים אצלנו( -
כלומר הלומדים אצלנו מתעתדים להיות מורים בארץ הזאת,
כך למשל המקצוע "מחול ממסורות עממיות בישראל" או
במילים אחרות ,פחות מדעיות ,מחול עדות-ישראל ,נלמד
בראש ובראשונה על יסוד של הסתכלות אנאליטית במסורות
העממיות ותפקודן החברתי ,מה מקומו של אירוע  -הכולל
מחול  -במסגרת משפחתית וקהילתית? מה מביא הילד איתו
לבית הספר? וכמובן אנו יוצרים מסגרות סדנאיות עם אנשים
הבקיאים ונושאים מבית מסורות אלה ,המאפשרים לתלמידים
התנסות במסורות שלעדות ישראל ,וגם במסורות לא-יהודיות,
כגון

ערביות,

דרוזיות

וצ'רקסיות,

מקצוע

זה,

כמו

מקצוע

תולדות המחול משלבים עבודה עיונית ועבודת-שדה מעשית,
,:מ,ג כיצד תוכלו להבטיח ,שתלמיד המסיים את המסלול
לתנועה ולמחול אכן יעבוד על פי ההשקפה שאתם מאמינים
בה ומחנכים אליה?
,:ו,-כ,נ לך אני לא צריכה לספר שהוראה ,וודאי לא חינוך,
אינם חברת-ביטוח ,התלמיד המתחיל  -למרות המוטיבציה

הגבוהה מאה האופינית לרוב התלמידים  -עומד לא פעם
נכוך ומבולכל ,ואינו מוצא את דרכו ,והרי הוא מגשש כין
הכיוונים ,המגמה שלנו לתת בסיס רחב ,שבמסגרתו כל אחד
ימצא לו את הכיוון המתאים לו ,בלי ספק זה מביך בתחילת
הדרך ,ואילו המורים לא היו רואים את הבסיס המאחד ולא
היו מכירים את המייחד כל מקצוע ומקצוע ,לא ניתן היה
להעביר ראייה כוללת זו לתלמידים,

שהייתי מורה לתנועה ולמחול  -וזה היה כידוע לך לפני זמן
רב ,חיפשתי מקרם ללמרד בו ולא מצאתי את מבוקשי במקום
אח.ד ולכן למדתי הוראת מוסיקה במוסד מסרדר רעד
ללימרדים אקדמאיים בחר"ל ,אבל את לימודי התנועה
רהמחול נאלצתי לקבץ ממקרמרת שרנים  :למדתי תנרעה
)במכון של סמינר הקברצים שהיה אז בצפרן תל-אביב( ,אצל
יהרדית בינטר רלוטה קריסטלר ,אשר פתחו בפני ערלם חדש,
המשכתי רלמדתי אצל מוררתי הורתיקות :ירדנה כהן בחיפה
וגרטרוד קרארס בתל-אביב ,מרררת גדולות אלה יצרר אצלי
תשתית ,עליה יכרלתי לבנרת גישה אישית משלי לחינרך
לתנועה וליצירה במחרל ,בהמש,ן בגיל מארחר יחסית ,למדתי
בלט קלאסי רמחרל מרדרני ,רשיטרת שרנרת בתנרעה כמר כתב-
התנרעה אשכול-ורכמן ,ירגה ,פלדנקרייז רשיטת אלכסנדר,
כיום ,תלמיד שלנר מקבל בסיס רחב רבמידת האפשר מארזן,
בכדי שלא ישאר סגרר בפניר חלק חירני זה אר אחר של ערלם
התנרעה רהמחרל ,גם אם לכל אדם צרכים משלר רלכן לאחד
התרכנית מתאימה ירתר רלשני פחרת ,נדמה לי שיש כאן
לפחרת מתן יסרדרת חשרבים של המקצרע ,אשר לשאלת,ן
במקרה זה )כמר בהרבה מקרים דומים( ,המשרגעים-לדבר
נתנר תשובה לצורך שהגיע מן השדה,
במשך שנים אנשים חיפשר מקרם ללמרד בר ,כאשר לא ראר
כמטרתם הרכזית לרקוד דררקא בלהקרת כגרן בת-דרר ,בת-
שבע או הבאלט הישראלי ,זאת אומרת לא לימרד מחרל
מנקרדת ראות של מחול קלאסי אר מרדרני-קלאסי בלב.ד

אם

כל הכבוד ,חשוב היה להם לקבל הכשרה בסיס ית

לתנרעה ,ועל בסיס זה לבנות את ההמשך ,היר מקומרת לימרד
מתאימים בחוץ לארץ ,אך כאן לא היתה אכסניה שתאפשר
לימרד בדרך זר ,הדרישה באה מן השטח  -ובעיקר מן
הקבוצים ,וכך בעבר הגיער רבים כמרני רכמר תרצה שפנאוף

ראחרים למכרן ,למדר תנועה רגם קצת מחרל ולאחר מכן
חיפשר מסגרת להתמחרת בתחרמים ספציפייים של המחרל,
או בדרך הפוכה כפי שקיים גם הירם ,למדר באקדמיה אר
בבית-ספר אחר )בארץ או בחר"ל( ואחר כך השתלבר במסגרת
ההשתלמויות של המכון ,מעשית ,התאפשרה פתיחת המסלול
כתוצאה מיוזמות שונות שחברו יחדיו ובעיקר של סמינר
הקבוצים שהוא מאז ומתמיד מקרם המודע לחיפוש ועשיה
חדשנית בשטחים שונים ,הן בחינוך בכלל והן בחינוך
לאמנות,

הדבר שעמד לעיננר היה קודם כל המטרה החינוכית
שבמחול; המגמה להקנות את התנועה היסודית ולאו דווקא
ליצור בית חרושת לרקדנים; זאת אומרת הכשרת מורים
לתנועה ולמחול שמטרתם הבסיסית היא החינוך לתנועה
והעיסוק בתנועה הטבעית ביותר,

,:מ,ג אני שואל את עצמי ואות,ן מדוע זה לקח זמן כה רב
להחליט לפתוח מסלול למורים לתנועה ולמחול כי כיום זה
נראה כה מובן ולפחות לפי הידוע לי ,בקבוצים מורים רבים

,:מ,ג לסיכום ,איך היית מנסחת את המסר המרכזי שלכם
לאנשי המחול?
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נ.כ .: .ר -כשאנו אומרים מחול ,אנו מתכוונים לאישיות
הכוללת ,לאדם וליכולתו להתנועע ,להתבטא בתנועה וליצור
קשר על-ידי תנועה .כוונתנו לתת לצעיר ידע ,על מנת לגשת
אל עצמו כאדם מתנועע ,ידע על מנת לעבוד על עצמו;
ולאחר מכן לעבוד בקבוצות ולמצוא את דרכו המיוחדת.
אפשר לאמר ,כי שכלול התנועה הוא האמצעי ולא המטרה .

קבוצת תלמידים במגמה למורים לתנועה ומחול כסמ~נר הקיבוצים.
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ברור שלא ניתן להפריד כאן בין גוף ונפש  :אדם מתנועע
אישיותו כולה מתנועעת .הנסיון להפריד בין המישורים הוא
דבר בלתי אפשרי .לכן ברגע שאנחנו עוסקים בתנועה יסודית

-

וודאי שאנחנו מדברים ביצירה באמצעות התנועה ,בעבודה
יוצרת בתנועה.

•

צילם :בועז לניר

אפשר או אי אפשר ללמוד כוריאוגראפיה?

מאת ירון מרגולין

בכל

השנים

בהן

אני

ערסק בכרריארגראפיה,

אני

מנסה

להגדיר מה היא "תררת הכרריארגראפיה" .אבל באמת הבעיה
איננה ההגדרה אלא השאלה האם קיימת בכלל תררה כזר
לכשעצמה.
כאשר היה עלי להרצרת בענייני כרריארגראפיה לפני
תלמידים בישראל רבמכסיקר ,אר להשיב על שאלרת של
עיתרנאים בשעת ראירנרת ,היה עלי להיכנס למברא אררך
בטרם יכרלתי להגיע אל מהרת העניין .מה זאת כרריארגראפיה?
מה הם מרכיביה? מה הרא רעירן כרריארגראפי? מה מרסיפה

תררת הכרריארגראפיה על הקיים במערכרת חרקים אחררת?
למה לא ליצרר בארפן חרפשי ,ללא חיפרש אחרי חרקירת?
למה לא לסמרך על כישררן-הביטרי לבדר? ראיך מתבטא
כישררן-הביטרי האישי בתרך תררה כרריארגראפית?

בשיחרת עם ידידים רעם ירצרים בתחרם המחרל ,הדירן היה,
על פי ררב ,סרער מאר.ד בין הברדדים ,אתם יכרלתי לשרחח
על מיבנים של יצירה היר מרזיקאים ,פסלים ,ציירים ,סרפרים,
ראנשי-מדע .אתם השיחה היתה נינרחה רעסקה בבעירת של
זמן,

איכרת,

חרמר,

רצף

תנרעתי,

תנרעת-גרעין,

המתפתחת

הספקתי לדרן בנרשא זה בחצי כדרר-הארץ רעם מספר אנשים
גדרל מתרברירת ררקע שרנים .בין אלר ,שלא יכרלתי לדרן
אתם על בעירת כרריארגראפירת ,במרנחים הנראים לי כנכרנים
רבסיסיים ,היתה הסכמה לדרן בערבדה שתררת הכרריארגראפיה
איננה קיימת ,מן הסיבה שאי-אפשר ללמרד אר ללמד ארתה,
כי אי אפשר להגדירה בחרקים! ניתן ללמרד :מרזיקה ,צירר,
פיסרל ,פילרסרפיה ,ספררת ,ארכיטקטררה ,פסיכרלרגיה ראפילר
מחרל! מי שיש לר הכשררן לכרריארגראפיה ,יבין במה מדרבר
בעקברת לימרדים אלר .הרי זה שמבין אמנרת אחת ,פתרחה
לפניר ההבנה לאמנרת האחרת .רמלבד זאת ,הרי אין בנמצא
אמן ,אשר לא ילמד רישלים ידיערתיר בתחרמים שרנים
באמנרת שלר.
התחרמים בהם חייב לשלרט אמן-הכרריארגראפיה רבים,
מררכבים ררב-גררניים עד כדי כך ,שאי אפשר לדמיין מערכת
לימרדים לתררת הכרריארגראפיה.
תנרעת האדם מתבצעת על-ידי גרף-האדם .אם לא יבין
הכרריארגראף ,כיצד מתבצעת פערלה כזר ,אר אילר פערלרת
יכרל רקדן לבצע ,אילר תברערת יכרל רקדן לפתח לשם ביצרען
בעתי,ד איך ירכל לבחרר בחרמר התנרעתי הנכרן עברר האדם
שצריך לבצע ארתר? אר איך ירכל לחפש איכרירת תנרעה
חשדרת? לשם כך מרכרח הכרריארגראף ללמרד ביארלרגיה,

בארפנים שרנים רתנרעה המרגבלת על-ידי גררם אחר :תנרעה
המרגבלת על-ידי תנרעה אחרת ,הנלררת אליה; תנרעה
כפרנקציה של זמנים שרנים ,חללים שרנים ,תפיסרת ערלם
שרנרת; שימרש בטכניקרת עברדה שרנרת להעשרת התנרעה

אנטרמיה,

ראיכרתה; קרמפרזיצירת חדשרת בחרמר תנרעתי נתרן רעדו.

ביאראנרגיה .ארלי אפילר תזרנה.

האנשים בתרך
כאלר ,מספרם
סביב השאלה
ררצה "להגיד"
ררצה לעשרת.

ערלם המחרל אתם אני יכרל לדרן בלבטים
עדיין מצרמצם .בדרך כלל השיחה מתפתחת
איזר מרזיקה ערמדת לשמש ארת,ן מה אתה
אר להביע; מה הרעירן הערמד אחרי מה שאתה

"אני ררצה ליצרר ריקרד הבנרי מארבעה יסרדרת ,הירנקים
השראה מארבעה סמלים שרנים .לריקרד יהיר ארבעה פרקים.
כל פרק ייצג אלמנט אח.ד פרק חמישי יהררה סיכרם בר כל
האלמנטים באים לידי ביטרי  .החרמר התנרעתי יהיה שזרר
ביצירה רישמרר על רצף תנרעתי רהקשר תנרעתי כדי שלא
יררצרר ארבעה ריקרדים שרנים ,מצריים זה ליד זה במקרירת.
ארבעה אלמנטים אלר אני ררצה להמשיך רלפתח במיגבלרת
רבארפנים שרנים ,כדי ליצרר ריקרד חדש ראחר ,על אף
השימרש החרזר בארתם אלמנטים יסרדיים ".כמה מהקרראים
היר באים לרארת ערב ,שזר התרכנית שלר?

ביארמכניקה

אר

כיררפרקטיקה,

פיזירתרפיה

אר

תנרעת האדם מתבצעת בחלל בר הרא נמצא .איך ירכל
הכרריארגראף להשתמש בגרף האדם כארבייקט הנמצא בחלל,
הירצר חלל ,הממצא בתרכר חלל ערטף חלל ,רלא ילמד פיסיקה
)בעירת תנרעה ,שיררי משקל ,בעירת כרבד רמשיכת כדרר-
הארץ(? את ארמנרת הפיסרל ,הקדררת ,את שילרבם של
חרמרים שרנים ,כדי ליצרר מחרל עם עצמים שרנים משמע
ארכיטקטררה? התנרעה קיימת בזמן מסריים רלה מיקצב
מסריים .איך יתכן לחשרב שהכרריארגראף ירכל להשתלט

על מיקצבים ראירגרן זמנים שרנים של התנרעה בחלל אם לא
ילמד מרזיקה?
האדם המתנרעע ,הרקדן ,לרבש דבר מה .אם כן ,מה הרא
לרבש? איך ירכל הכרריארגראף לתכנן מחרל ,כשאינר מכיר
את תכרנרת הבד הנלבש על-ידי הרקדן .הרא מרכרח ללמרד
ארפנה ,טקסטיל .גם רצרי שיתמצא בבעירת תאררה ,אם
ברצרנר לחשרף את עברדתר בארלם .על כרריארגראף עצמאי
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לשלוט בבעיות אדמיניסטרציה אמנותית או לפחות להיות
בוגר

קורס

ביחסי

אנוש

או

תקשורת,

וכדאי

גם

שיתמצא

גלם יסודי בו משתמש יוצר לשם יצירתו? או האם תנועתו
משמשת חומר גלם בסיסי ליצירה?

בפוליטיקה  .כדאי שיהיה בעל תואר במחשבים ,בחינוך או
סטטיסטיקה  .סתם תואר מהנדס גם הוא

יעזור ...

אבל לא הייתי שולח תלמי,ד הרוצה ללמוד כוריאוגראפיה
ללמוד מוזיקה ,כדי שיבין מה היא אמנות המתייחסת למימד
הזמן או למבנה של צלילים  .אחר-כך ילמד את מלאכת
הכתיבה ויבין ,שאפשר לכתוב מוזיקה בעזרת שלושה צלילים
בלבד וצרופיהם ושינויים מזעריים בהם ,אך מאוד מסובך
לעשות זאת עם שלוש מילים.
משפט שיש לו נושא ,משפט טפל ,קטע תאורי או פיסקה
ניתוחית ,אינם יכולים ללמד דבר על קומפוזיציה בציור או
על משמעותם של צבעים .יסוד התנועה בציור אינו יכול
אפילו לעורר שאלות בונות בתחילת דרכו של כוריאוגראף.
אז מה ידע הכוריאוגראף המסכן אחרי חמש שנות לימוד?
שיש תורות חוקים העוזרות להתבטא בכל אחד מתחומי
התבטאות האדם ,מלבד בתנועה?!

כאשר לומד אדם דבר מה ,אין הוא לומד את הדבר עצמו,
אלא את מרכיביו ,את הסעיפים והפרקים המבהירים
את הדבר  .בכל תורה ,סעיף או פרק נמצא גרעין ,ממנו
העניין.

מסתעף

מה

הגרעין

ממנו

מורכבת

אלה הרואים את תורת הכוריאוגראפיה מנקודת המבט של
"האדם המתנועע" יכולים לפתח חששות והסתייגויות
מלעסוק בהגדרות של אוביקט כל כך מורכב ולנוכח התורות
והמדעים המנסים למצוא תשובות לשאלות קיומו ומהותו
של האדם  .רתיעה זו מובנת מנקודת הראות האינטלקטואלית,
על אחת כמה וכמה מצידה הריגשי  .אלו לא יוכלו לקבל את
עצם קיומה של תורת הכוריאוגראפיה.

ואילו הרואים את תורת הכוריאוגראפיה כמלאכה העוסקת
בתנועות האדם ,יכולים לראותה גם כתורה של חיבור
תנועות ,יכולים להתבונן בתנועה כיסוד מרכזי ,לחקור אותו
בנינוחות ,לעסוק בהרכבה ופרוקם של מיבני-תנועות ,בצורה
אוביקטיבית ,אנאליטית )תנועה ,חלל ,זמן( .
בין מקבלי תורת הכוריאוגראפיה ומתנגדיה ,אפשר להבחין
בארבע גישות :

.1

האדם

כמרכז

היציר.ה

-

התייחסות

סוביקטיבית

ורצון

לביטוי עצמי ,ריגשי ,ורעיוני .התנועה במקרה זה מגוייסת
על מנת לבטא את תחושותיו ורג:ישויותיו של היוצר
)איזדורה דונקאן ,ירדנה כהן ,גרטרוד קראוס( .

תורת

הכוריאוגראפיה? במה היא עוסקת? מה עומד במרכזה של
תורת הכוריאוגראפיה?

אנחנו ,הצופים בתנועות הרקדן?

המוזיקה כיוצרת האווירה

או את מסגרת הזמן? התפאורה והתלבושות? הרעיון או
הסיפור ,אותו אנחנו רוצים להעביר? התאורה על הרקדנים?
גופו ונפשו של האדם המגיעים להרמוניה?! שלמות הביצוע
הטכני? יכולת ההזדהות עם תפקידים מופשטים )ללא מילים(?
האדם? התנועה? האדם והתנועה!

והאדם הלא זה אנחנו! פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,מיסטיקה,
ביאולוגיה ,אנטרופולוגיה ,היסטוריה וארכיאולוגיה הם רק
חלק מן החומר שנחקר וגובש בסעיפים ,פרקים ,ספרים ...
תורות ,כדי להבין מה זה אדם  .מה שברור לחלוטין ,הדבר
המורכב הזה ,האדם ,זז! לתזוזות אלו קוראים תנועות ,וזה
מה שאנו מנסים לדון בו :האדם הזז.

לא רק הסרבול והמורכבות של ה"מה" זה אדם .אלא גם
"מה" זה עושה  .הוא זז  .היש אדם שלא זז?! אפשר לומר
שאדם אשר לא נמצא בתנועה אינו אדם .או על כל פנים לא
אדם חי .ויש לזכור ,כי האדם עושה עוד דברים חוץ מלזוז,
ויש הבדל בין תזוזותיו ומתי תזוזה היא תנועת ריקוד או סתם
איזה "תזיז כבר את הת  ...שלך?" יש הבדל בין תזוזותיו
השונות ואפשר למיינן .תורת הכוריאוגראפיה ביסודה -
האדם הזז.

האדם,

התנועה ...

האדם

המתנועע,

תנועתו של

האדם ...

במה עוסקת תורת הכוריאוגראפיה :האם האדם משמש חומר
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 . 2התנועה כמרכז היצירה  -היבט אוביקטיבי ,אנליטי
על תנועת האדם בחלל .עין של מדען-חוקר תמדוד את
הכמויות המדויקות של התנועות ,את עוצמת התכווצות
השרירים ,השפעות גורמים שונים על התנועה ,פעולת
המערכת הפיזיולוגית ,הביאומכנית ,כחומר גלם ליצירה
שקולה .פרטיטורה תנועתית ,מחושבת ומאוזנת היטב
תחשף על-ידי רקדן או רקדנים מיומנים ביותר ) .יד
המורמת בגובה עשרים מעלות חזיתית בזמן של שניה
אחת הינה ואריאציה על רגל העושה זאת( )נועה אשכול,
עמוס חץ(·

.3

סינתזה בין עולמו הפנימי ,הפילוסופי ,הריגשי ,של היוצר
ותנועת האדם ,כאשר האחד מזין השני ,מייצגים את גישת

ייהאדם
המסר,

המתנועע"
התפקידים,

כמרכז
הפרקים

היצירה
ברורים

הכוריאוגראפית,
היטב

ביצירה

כזו,

וגם התנועות המייצגות אותם )אננה סוקולוב ,מרתה
גראהם ,פלורה קושמן ,רינה שינפל,ד רותי אשל ,שרה
לוי-תנאי(.
. 4קומפוזיציה

)מבנה(

תנועתית,

המתפתחת

בחוקיות

סיגנונית ובאיזון לאורך כל היצירה ,כמוטיבציה העיקרית
בבנית היצירה בגישה הכוריאוגראפית ל"תנועת האדם".
ניצול החומר האסוציאטיבי ,שמייצג אדם מתנועע ,כדי
להגניב גם רעיונות כלליים לפרטיטורה התנועתית) .סיגנון:
הגבלת האמן את עצמו למספר אלמנטים מצומצם מכלל
האלמנטים העומדים לרשותו( .מרס קאנינגהם ,ג'ורג'

בלנשין  ,טווילה ט'ארפ ,ירי קיליאן  ,קיי טאקאיי  ,זאבה כוהן,
יכולים לשמש דוגמאות לגישה זו ,המשמשת את כותב
השורות האלה עצמו בעבודתו הכוריאוגראפית .

בוודאי עוד יהיו ויכוחים

"לרבקה" -

סוערים

בעניין.

אפשר לבחון

כוריאוגראפים

ויצירות

כוריאוגראפיות

בעזרת

ארבע

גישות-יסוד אלה של תורת הכוריאוגראפיה ,אך עדיין
פתוחה השאלה הקיימת או לא קיימת תורת חיבור-התנועות,
תורת הכוריאוגראפיה? האפשר או אי אפשר ללמוד

כוריא וגראפיה.

•

כוריאוגראפיה :ירון מרגולין
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קווים אופיניים בתיאטרון המחול הגרמני היום
מאת רונית לנד

לר התנבא מישהר בשנרת השבעים המרקדמרת על התפתחרת
המחרל העכשררי בגרמניה המערבית בכיררן של באלטים
דראמטיים ,אררכים רמיגעים ,היה מעלה חירך על שפתינר.

הריקדוית המוכרת לנו במערב .הוא קררב יותר לקצב
האופראי ,לקצב הבימתי של וואגנר ,בו ממלאת כל התרחשות
פרקי זמן ארוכים ומפורטים ,המעניקים לה צביון כבד משקל,
רצינות ואפרוריות מעיקה.

נרף המחרל המרפשט ,הקצר רהמתרמצת ,ששלט בכיפה לפני

מספר שנים ,לא טמן בחרבר את ניצני הבאלטים ,בני שלרש
רארבע השערת ,העמרסים בתפאררה ,בתלברשרת רמעל לכל,
במשמערירת תיאטרלירת ,ארתם אנר רראים הירם בגרמניה.
הצוררת הניא וקלאסיות המהוקצערת נראר כשרלטרת בכיפה
באופן שלא יאפשר שינוי כה משמעותי ,ובזמן כה קצר.
אולם במשך העשור האחרון חדרו אל שדה-המחול יוצרים
חשובים ושיחזרו בדרך משלהם את התפיסה הבימתית
הגרמנית,

את

המאסיביות

הוואגנרית

ואת

תפיסתן

זו

היום-יומי ,אך מרמזות גם על חלומות ,דחפים ותשוקות של
האדם כפרט " .היומיומיות הופכת בעבודתי לפולחן " ,אומרת
הופמן .אגב ,השימוש בתנועה יומיומית הלקוחה מן הרחוב,
הרא אחת הלגיטימציות המשמעותיות ביותר שנתן המחול
הפוסט-מודרני האמריקני המופשט למחול הגרמני החדש.

ההתייחסות

הטוטאלית אל מרכיבי הבמה האחרים כמו המוסיקה,
התפאורה והתלבושות ,הבאים לשרת את המחול הדראמטי.
פינה באוש ,ריינהילד הופמן וסרזנה לינקה .אלה שלושת
השמות העולים ומוזכרים בכל הזדמנות ,בה נדרן המחול
בגרמניה העכשווית .הן מכונות "שלושת הנשים מן
הפולקוראנג" ,בית-הספר הידוע בעיר אםן ,שבו קבלו את
חינוכן הראשוני ובו התפתחה תחילת תפיסתן האסתטית.
משרתת

שפתה של הופמן סיפררית וברורה .באמצעות מחוות גופניות,
הלקוחות משפת הגוף של האדם ברחוב ,יוצרת הופמן מערכת
דימויים קלה לזיהוי .פעולות פשוטות מסמלות את קיומנו

את התכנים בהן עוסקות באוש ,הופמן

ולינקה .אלה הם תכנים אנושיים ,חברתיים ,המסמנים חזרה
ברורה אל המחול הדרמאטי האקספרסיוניסטי .לר היינר
מורגלים לפני ה"בום" הגדול של המחול הפרסט-מדורני
האמריקני ,שהתעקב לעסוק בתנועה לשמה ,בצורניות
הגופנית והמרחבית ובניסיון להרחיב את שפת המחול
ולהוציאה מן ההקשרים המקובלים.
שלרשת היוצרת אינן יושבות בבתי-האופרה של הערים
הגדולות .באוש מנהלת ,כידוע ,את תיאטרון המחרל של
וופרטל ,עיר קטנה באיזור התעשייתי של גרמניה .לינקה
יושבת באסן ומנהלת את להקת המחרל של בית הספר
"פולקוואנג" והופמן פועלת בברמן ,עיר נמל צפונית וקרה
ובובה שם אט אט וביסדויות והתמדה ~דהימים את תיאטררן

מוכרים לנו אותם גילויים כוריאוגראפיים של יוצרים מזרמים
שונים ,המעידים כי הגירויים הראשונים לעבודה נלקחו מן
האיש בבית-הקפה .אצל הופמן מקבל גילוי זה משמעות
דרמאטית .יצירתה מתחילה ,לעיתים קרובות ,מן הקשר
התנועתי ,השקט והחפוז ,שנוצר בינה לבין האיש בבית-הקפה.
באותו אשי ,על תנועותיו ודרך התנהגותו הלא-מילולית,
עושה הופמן שימוש מיידי .הוא הופך לשלד ולרעיון מרכזי
של עבודה חשדה .השאר נעשה בסטודיו בשיתוף עם
הרקדנים .הופמן עובדת בדרך המעוגנת היטב בתפיסת עולמו
של לאבאן .בבית-הספר של פולקוואנג למדה בעיקר אצל
קורט יוס .עבודתו של יוס התפתחה מתוך דרכו של לאבאן.
יוס לא לימד שפה תנועתית מדוייקת ,אלא שאף לפתח
רלהקנות לתלמידיו הבנה רחבה יותר של משמעות התנועה,
בעיקר הבנה דינמית ומרחבית .הרפמן מבססת את יצירותיה

על דימויים חזותיים .השפה התנרעתית המתפתחת בעבודתה
בעזרת דימויים אלה אישית מאד ותמיד בעלת מסרים חוץ-
ריקודיים.

נוף תיאטרון המחרל הגרמני החדש נשלט באופן בררר על-ידי
נשים יוצרות .במרכזי תרבות בערים הגרמניות צומחות מספר

להקרת שוליים לא מסובסדות ,המנוהלות רובן
כוריאוגראפירת בעלות קור ושפה מרתקים רמקוריים.

על-ידי

המחול של ברמן.

"המחולות שלנו עוסקים באדם ובסביבתר המיידית ,במתחים
האנושיים שבינינו ובהתנהגותר ויכולת תיפקודר של היחיד
בחברת כפייתית ",אומרת הופמן .העברדרת שלה מצטיינות
בקצב ארוך ומייגע לעיתים ,קצב המתרחק מן הדינאמירת
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להקרת אלה ,בגלל צבירנן הקל רהנייה מעיזרת לפרוץ יותר
את גברלרת המחרל המקרבל ,ואפילר את המרסכמרת ההרלכרת
רמתהררת במחרל העכשרוי הממרסד .המסרים של להקרת אלה
הם רדיקאליים ירתר ,מצטיינים בהעזה רבה יותר רמזכירים
במקצת

בצבירנן

רבמערכת

הדימריים

המתפתחת

בעברדתן,

את הקרלנע הגרמני החדש .גם את להקרת השרליים מאפיין
סגנרן עברדה ,המפגיש את התיאטררן רהמחרל .היצירה
הכרריארגראפית נבנית על שפה תנרעתית ,חרמרים חזרתיים
רא מצעי-עזר ,הלקרחים מן הירם-ירם רבכך מחזקים את המסר
הערסק ,בדרך כלל ,בנעשה סביבנר.
מרבית הירצרים הצעירים רהעצמאיים ,הם תלמידיהם,
במישרין אר בעקיפין ,של אברת המחרל הגרמני החדש כפינה
בארש ,הרפמן רהנס קרסניק .באמצערתם נסללה הדרך לטיפרל
בבעירת חדשרת רלמפגש עם קהלים חדשים .לאחר שנסללה
דרך זר ,ממשיך הדרר החדש בקרר דרמה אך נרעז עדו ירתר,

רנראה שתהליך היצירה כירם ירצר תמרנה דרמה מאד לנרף
המחרל אשר היה קיים בגרמניה של שנרת העשרים.

קשים רמאיכרירת גרפנירת שניתן בפיררש לכנרתן "גרמנירת".
בירגיטה טררמלר ,הירשבת במינכן ,בחרה לעצמה בעברדתה
ביטרי

דרך

שרנה

במקצת,

המרשפעת

ירתר

מן

הנרף

יררקי העכשררי ,מאשר מהירצרים עליהם דרבר קרדם

הניר-

לכן .

תיאטררן המחרל של טררמלר ערסק בעיקר במפגש שבין
התנרעה רהאמנרת החזרתית ,על צדדיה השרנים .טררמלר
מפגישה את יצירתה הכרריארגראפית עם חללים רסביברת
חדשים רעם חרמרי-גלם פלסטיים ,הנרתנים לעברדתה צבירן
חדש רמערררים את דמירנה התנרעתי לכיררנים חדשים.
גם

בעברדתה

מצטייר

הקר

הדרמאטי

הגרמני ,אך במרצהר

היא מנסה להפגיש את עברדתה דררקא עם אמנרירת שאינן
החשרב רהמעניין מבין תיאטררני המחרל העצמאיים בגרמניה
הרא ,ללא ספק ,תיאטררן המחרל "פרלקרראנג" ,המנרהל על-
ידי סרזנה לינקה .לינקה ,גם היא מאנשי המפתח של בית-
הספר רבת-דררן של בארש רהרפמן ,הפכה את קברצת המחרל
באסן ללהקת מחרל בעלת צבירן דראמטי מאה הערסק במפג
במפגש המקררי שבין המחרל לתיאטררן גם הרא מערגן היטב
במסררת של ירס רבמסררת הבימתית הגרמנית .סרזנה לינקה
היא הירם מן הירצררת החשרברת בירתר הפרעלרת בגרמניה.
בערבי הסרלר שלה ,שהם חלק מן הרפרטראר של תיאטררן
המחרל שלה ,מצטיירת דמרת של כרריארגראף ררקדן בעל
שיערר קרמה רשפה

תנרעתית

הבנריה

מדימריים

מבין

אמנרירת

הבמה,

רעם

הבעירת האסתטירת שמערררים

מפגשים אלה.
הרא תיאטררן

 TANZPROJEKT MUNCHENשנרסד ב,197S -
המחרל המעניין בירתר בדררמה של גרמניה .בלהקה זר,
כבלהקרת נרספרת בעלרת צבירן דרמה ,מרדגשת חשיברתר של
הרקדן רחבר הלהקה בתהליך היצירה עצמר רביצירת האיפירן
האמנרתי של הלהקה .תהליך היצירה הרא ,במקרים רבים
קרלקטיבי ,ראנשי הלהקה הם הרקדנים ,הכרריארגראפים,
המרסיקאים ראפילר המעצבים החזרתיים של עברדתם.

•

דרמאטיים

"הסטרדיר למחרל" אסן " -באמבטירת" .כרריארגראפיה  -סרזנה לינקה
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ריקוד הומאני

מאת מרים בן"ברוך

הרריכרח "אמנרת לשם אמנרת" אר "אמנרת למען מסר"
הרא ,ארלי ,בן גילה של הארמנרת עצמה ראפשר לרמר בן גילה
של האנרשרת .היר תקרפרת בהן התמקד החיפרש בדרכים
צררנירת חדשרת רהיר תקרפרת בהן ביקשר אמנים לבטא את
רחשי לבם למתרחש סביבם .נדמה שניתן לקברע ,שבתקרפה
שלנר משמשרת שתי דרכים אלה בערברביה נרראה.
"שרם אמן אינר סרבל את המציארת" ארמר ניטשה ,אך "שרם

אמן אינר יכרל לררתר על המציארת"  -מרסיף עליר אלבר
קאמי .אם במרדע ראם שלא במרדע ,מציארת זמנר של האמן
מרצאת את ביטריה בעברדתר  .יש המעלים מעליה רקרבעים
לגביה עמדה מרס רית-ערכית ,ריש הפרעלים בתרכה ,אר
המרפעלים על ידה ללא רצרן אר יכרלת )רארלי שניהם( למתרח
עליה בקררת ערכית .
יש הרבה בלברל רארבדן-דרך בתרברת המערבית של המאה
העשרים .התפתחרת טכנרלרגית מסחררת בצד צרכנרת-מרתררת
ררעשת; ירידת ערך האדם רחייר כפרט בתרך ג'רנגל עיררני
מנרכר ראלים הם פניה המברהקים של תקרפתנר .

כמרבן שמאפיינים אלה הם גם הברלטים באסכרלרת
האמנרתירת השרנרת שצמחר מתרכן .בהן שהעלר את האספקט
ההרמאני רהרקיער את התרפערת בחריפרת כמר ,למשל,
האקספרסירניזם הגרמני שלאחר מלחמת הערלם הראשרנה
שהרליד  -בין השאר  -את צירריהם של קטה קרלררע רארטר
דיקס ,את שיטת המחרל המרדרני של מרי ריגמן רקררט ירס
)ראת הריקרד "השרלחן היררק"( רכמרבן את מחזרתיר של
ברטרלד ברכט .
בשנרת ה  60-מגיע מאמריקה זרם ה"פרפ-ארט" ,שהרא דררקא
דרגמא כיצד אמן מסתבך בתרך המציארת שלר מבלי יכרלת אר

הגיהנרם שב"דלתיים סגרררת" כבר אינר גיהנרם דתי אלא
"האדם האחר"(.

בתחרם המחרל יש בעשררת השנים האחררנרת פריחה חסרת
תקדים ,אך גם הרבה מהבלברל רארבדן הדר.ך שמאפיין
אמנרירת אחררת .הלהקרת הקלאסירת הגדרלרת ממשיכרת
להציג את הבאלטים הקאלסיים המסררתיים לקהל המנריים
רממעטרת בהעלאת עברדרת ,שיש בהן התיחסרת להירם )עם
מספר ירצארת מן הכלל כמר ,למשל ,הבאלט הלארמי של
הרלנד רה"ניר-יררק סיטי באלט" של בלנצ'ין( .גם בררב
הלהקרת המרדרנירת המברססרת מרצאים הרבה ברק רירטרארזי,
אפקטים

חיצרניים

רמעט

תרכן.

אך

המאכזב

רארבד

הדרך

בירתר הרא התחרם הניסריי ,שניכר בריצת אמרק אחר חידרשי

צררה ,שבירת מרסכמרת לשמה רהתעסקרת ארטיסטית כמעט
בתהליך העברדה רנתרחר ,ללא נסירן מספיק להגיע לאיזרשהי
אמירה עם מעררברת ,שיש עמה מחריברת אר התיחסרת כלשהי
למצרקה הקירמית של האדם בשלהי המאה ה  . 20-אם יש
אמנרת אשר צריכה לקחת על עצמה משימה זר ,הריהי אמנרת
הריקר.ד הריקרד הרא כרלר בני-אדם .אין הכרריארגראף יכרל
להתמכר לחרמר רלצררה לשם צררה כצייר אר כפסל ,אין הרא
ירצר בחרמר דרמם אלא ב"חרמר" של בשר-רדם ,רלכן אין הרא
יכרל  -ריתר על כן ,הרא אינר רשאי  -להתעלם מהאספקט
האנרשי של אמנרתר.
מרס קנינגהם מנסה עלו-די שיטת ההימרר המקרי לנטרל את
מעררברתר של הכרריארגראף רתכנים נילררים לתנרעה הנקיה,
רמעביר על-ידי כך את הריקרד לתחרם המרפשט .ארלם יחד עם
זאת יש במחרלרת של קנינגהם התיחסרת של רקדן לרקדן,
ררקדן לרקדנית ,רמתפתחרת מערכרת-קשרים ר/אר התנכררירת,
שיש בהן חרם אנרשי רב בצד השתקפרת של ניכרר רזררת.

רצרן "להעריך" ארתה מרסרית רערכית .נקניקית הפרנקפררטר
הענק של אנדי רארהרל רסדרת קרפסאת שימררי המרקים שלר
יכרלים להתפרש בארתה קלרת הן כבקררת על רהן כסגידה
לתרברת הצריכה רהשפע הבזבזנית של אמריקה בארתה

לערמתר מרקידה רקדנית המינימאליזם ,לרסינדה צ'יילדס,
במשך ירתר משעה קברצה של רקדנים ררקדנירת מבלי שהם
מחליפים מבט רמבלי ליצרר התקשררת כלשהי ביניהם -
רתהיה זר מרפשטת ככל שתהיה  .בכך לא רק שהיא חרשפת את
עצמה כאדם שטחי ,שאין לר כל אמירה ,אלא שהיא גם הרפכת
שרתפה )במרדע אר שלא במרדע( לדהרמניזציה השלטת

לערמתר ,האבסררד האקזיסטנציאליסטי של סרטר רקאמי -
הן בספררת רהן בתיאטררן  -מצליחים לגעת בכמה מהנקרדרת

בתרברת המאה הזאת .כאשר חרטא בכך אמן מתחרם האמנרת

תקרפה.

הכראברת בירתר

בחיי

האדם

החדש:

חרסר ה משמערת ,מרת

האל )אר האמרנה( רמשבר אמרן עמרק בכל מה שנהרג היה
לכנרתר הצירריליזציה המערבית רערכי המרסר שלה) .אפילר
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הפלסטית אפשר ,ארלי ,להתיחס לכך בסלחנרת ,אך כאשר
אדם שערבד עם עצמר

-

עם גרפר )האנרשי(

-

רעם גרפרתיהם

של אחרים )אך עדיין בני-אדם( ,מצליח להתעלם מאנרשירתם
בצררה כה ברטה ,זה לא רק אמנרת גררעה אלא גם מסרכנת.

לרסינדה צ'יילדס אינה תרפעה חריגה ,אלא תרצר אחד בלבד
של אסכרלה שלמה ,שארלי כבר נמצאת בשלבי דעיכה )רכי
איך יתכז אחרת  (, ...אך הדיה-מאפייניה ממשיכים להתקיים
רלהשפיע על רקדנים רכרריארגרפים המעדיפים לשקרע לתרך
על-פי-ררב בסיסמארת
מלררה
מחייבת
צררנירת בלתי
ברמבסטירת רבאיצטלה של "חדש" ר"ארראנגרד" כמס-שפתיים
לקהל האינטלקטראלי אר ,בעיקר ,לפסבדר-אינטלקטראלי.
אין ספק ,שקשה הרבה ירתר לצפרת בריקרדים כמר ייחלרמרת"
ר"חדרים" של אנה סרקרלרב אר בעברדרתיה של פנינה בארש,
מאשר בהרפעת מחרל "מינימאלי" .סרקרלרב רבארש אינן
מקלרת על הקהל ,אלא חרשפרת ארתר ללא רחמים למיכלרל
רגשרת רמצבים אנרשיים קשים מנשרא בחיי ירם-ירם רלכן
פרגעים רמביכים ערד הרבה ירתר בהירתם מרצגים על הבימה.
המצרקה הקירמית שלנר ,של כל אחד ראחד מאתנר ,אינה
דבר שקללחירת עמר ,רמי שררצה להביאה לבימה ,חייב בראש
רבראשרנה להתמרדד איתה בעצמר .בררדאי שהרבה ירתר קל
רבלתי מחייב לבררח ממנה אל מיפלט הברק הרירטרארזי
לשמר ,אר אל המררץ אחר חידושים צררניים שרנים .דברים

מסרג זה אינם דררשים שרם מעררברת ריגשית מביכה אר כל
אמירה שיש עימה אחרירת ,רלכז הם קרסמים רקלים לכאררה;
אך ההרלכים בדרך זר שרכחים ,שהצררה החיצרנית אין בה כדי
להעניק סיפרק לאררך זמן ,רשהחדש הירם מתישן מחר רכך
יש לרץו הלאה בחיפרש אחר סיפרק נרסף ,חידרש חדשני ירתר
מן החדש ,רהמצרקה הקירמית הרלכת רמעמיקה ,הרלכת
רמשתלטת עלינר .כל זאת ,בערד שאם יהיה לנר הארמץ
להתמדוד עם ארתה מצרקה קירמית וליצור מתוכה ,יתכן ריש
לנר תקרה ,כבני-אדם רכאמנים .ארלי נמצא מתרכה דרכים
להתגבר על ניכרר רלמצרא מעבר לאלימרת רמבעד לריקנרת
את מה שערשה את האדם לנזר הבריאה ,את חרסנר רירפיר של
האדם היר~ר ,שממנר נרכל לינרק כרח .

אמנרת הררדפת אחר החיצרני נדרנה לניררן רלגרריעה  .אמנרת
שמחפשת דרכים להתמרדד עם האדם על כל מררכברתר -
היא אמנרת שלערלם לא יחסרר לה ח ר מר רגרריים ליצירה
חדשה

רהיא

אמנרת

אמיתית .

כאמרר,

איז

כאמנרת

הריקרד

אמנרת אנרשית .בין אם נרצה בכך רביז אם לאר ,האדם הרא
הרירטרארז רהרקדן הרא אדם .

•

פליה
מאת מיכה נס

אהבתי לרארת סרסי-מררץ לפני הזינרק ,את דריכרת שריריהם,
את מבטם הישר קדימה .מה הם מרגישים עכשיר? ראני עשוה

את

הפליה

הניצחי בפרז יצירת

הקברערת

רירדע

משתמש בכל התררים כרלם ראפילר להתייחס לספיררת הלא
מרדגשרת שביז הדגשים.

עד כמה

מכאנית הפערלה הזאת רכמה תרכן אפשר להכניס לפליה
פשרט ,להגיע למקסימרם ,רקצת ירתר ,רלדעת איך לא להזיק
לעצמך ,לשמרר על הגב ,לגדרל עם התנרעה ,לצמרח למעלה,
לחרש את הקשר של כף הרגל לריצפה ,הגשר שיהיה גברה,
רהברכיים פתרחרת לצדדים .

היד המלררה את התנרעה ,היא השירה של הפליה ,המלרדיה,
כאילר לא חשרבה ,אבל היא משמערתית  .גרטררד קרארס היתה
ארמרת "שיר השרירים ",רזה מתאים לתנרעת היד בפליה.
לנערל את הברך לפני שיררדים ,רלצמרח מלמעלה ,זר ירידה
לצררך עליה .האגן ,החלק הכבד הזה שממנר נרצרים החיים,
תמיד בררח אחררה ,צריך לשמרר עליר שירד מארנך.

מארד

לכל מררה שיטה משלר לתאר את האחרריים  .שמרת כמר פרפר,

פרמיטיבי התלרי בארבע רצרערת ,שיכרלרת לאכזב בקלרת
אם ,מזייפים במתיחתם .כאשר אני חרשב על שריר-התארמים,
אני מרכרח להיזכר בררדרלף נררייב ,ההרלך על חרף-הים
בתל-אביב בפברראר  1960רהרא רק זה עתה ברח מברית-
המרעצרת .צררת שיש היתה לרגליים האלה ,הם ממש נראר
מפרסלרת .גיד אכילס ,לר הסטרריה מירחדת רהרא ממש נקרדת
תררפה בפליה ,ארתר יש לכררן כמר את מיתר הכינרר לפני
הקרנצרט .כברד המררה  ,דררך כרלר ,נרתז את הקצב ,מקיש
במקל המסררתי .כמרבן שזה ארבעה רבעים רכי אפשר אחרת
בפליה? אתה משתדל למלא את כל המרררחים של התיבה
בכיפרף איטי ,אלסטי ראחר כך חרזר רמרתח הכל למעלה,

תרסיק ,אחרריים ,תמיד מילים עדינרת של מררים לבאלט.

הברכיים הינן סיפרר בפני עצמר ,יש להכניס את הכח הדררש
בערצמה

רבררך

הנכרן

רהמדריק

כי

הברך

היא

פרק

אני דררקא ארהב את השם תחת ,יש בר משהר בסיסי ,מאסיבי.

יש הדררשים לכררץ את השרירים ,ריש המבקשים לשחרר
ארתם רלכל אחד הסיברת שלר ,הסבריר רפררשיר למה מבחינה
אנטרמית ,מדעית ,אר אמנרתית ,נכרן לעשרת אך ררק כך.
ראנר הרקדנים נקרעים בין האמיתרת השרנרת של האסכרלרת .
פליה זר ההתחלה ,הבראשית של הריקו,ד מכאן ירצא הכל,
הקפיצות ,האדג'יר ,הפירראטות .אין זה כיפוף של הברכיים,
כמר שמספר מררים מנסים להסביר זאת למתחילים .זה הבסיס
•
של עולם הריקו,ד שממנו צרמחרת למעשה כל האגדות .
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מה על הכוריאוגראף לא לעשות

מאת גיורא מנור

בניגרד למדע אר לבישרל ,אין מרשמים ליצירה האמנרתית .
תיאררטית אפשר ללמרד מהנסירן  -של עצמך רשל אחרים -
אבל רק לאחר מעשה ,אחרי שנדפקת ,כמר שארמרים ,אמנם,
כמאמר האנגלים" ,הנסירן הרא ספר שכל אחד כרתב ,אבל
איש אינר קררא  " ...רבכל זאת הפקת לקחים היא ארלי
הפרנקציה החירבית היחידה כמעט של בקררת האמנרת .
קשה הרבה ירתר לנסח את מצררת ה"עשה!" מאשר את דבררת
ה"אל תעשה!" .רזר הסיבה שרשימה זאת מצטמצמת בתיארר
טערירת רשגיארת ,רזאת מבלי שתהיה שרללנית במתכררן.

פחות הוא יותר

בארפן פאראדרקסאלי ,ערדף דמירן מסרכן לא פחרת מחרסר
דמירן .ירצר מחרלרת שניחן בהמצארת תנרעתירת רברת ,שהרא
שרלף ארתן מן השרררל ,ללא מאמץ ,עלרל להקלע למצב,
שיצירתר תהיה

חסרת צררה

רמבנה.

תנרעה ררדפת

שיהיה

עשיר

ירתר בהמצארת,

כן

יהיה

ירתר .

זהר

שפע מדרמה ,ערדף דמירן השמרר לבעליר לרעתר.

ועכשיו נעשה זאת לשמאל!

"אם אינך ירדע מה לעשרת ,אל תעשה כלרם!" -

מחול קנוצתי אינו שכפול של סולו
כדי לא לעמרד במצב המביך הנ"ל  ,כרריארגראפים מצפרניים
מכינים את החרמר ליצירתם ,כשהם לבדם בסטרדיר אר בבית,
מרל הראי .רמה שהם ירצרים תרך נסירנרתיהם הרא ,על-פי-
ררב ,סרלר התראם את גרפם שלהם .ראז ,משהם ניצבים מרל
קברצת רקדנים המצפה למרצא פיהם ,הם מעבירים את הסרלר
שיצרר על עצמם לרקדנים .הם משכפלים את הסרלר .רמזה לא
נרצר מחרל קברצתי ,שמרכיביר שרנים מאלה של סרלר .נחרץ
אקררה נחרצים מרכיבים ניגרדיים אר משלימים בר  -זמנית,
שעה שבסרלר האקררד הרא בבחינת "  ", Arpeggioבר הצלילים
מרפיעים זה אחר זה רלא בר-זמנית.

תנרעה,

רמבלי שמרטיב כלשהר יחזרר כמה פעמים תרך שינרי,
כרראריאציה אר כמרטיב-מרביל )  (, Leitmotivהרא יעלם מעיני
הצרפה רהתרצאה היא אמררפית ,ללא מבנה .רללא מבנה אין
יצירה אמנרתית  .השפע שאי אפשר להבחין בתרכר בצררה
המחזיקה ארתר ,בשיטה כלשהי המאגדת ארתר ,משעמם ,רככל
משרעמם

קרן-השפע של רעירנרת  .ררק טיפש אמיתי חרשש לרמר שאינר
ירדע משהר ,מחשש שייחשב לטיפש .כאריזמה היא דבר חשרב,
אבל אינה ניתנת להפקה מלאכרתית.

הרא ערד

פתגם ישן ,רנכרן .הנה ,זה עתה בנית רצף-תנרעה כלשהר,
המרצא חן בעיני,ן הבנרי היטב ,ראתה ערמד לפני הרקדנים

תנועת האמינות
האמיבה היא ייצרר חד-תאי חביב ,רמשאתה מתברנן בר מבעד

למיקררסקרפ ,הרא נע מבלי הרף  ,משנה את צררתר לעיניך,
ראינר שרקט לרגע .אבל כרקדנית היא משעממת ,כי תנרעתה
אין לה כיררן ראין בה משטר אר מבנה .היא תנרעה לשמה.
מחשש לשיעמרם ,חרששים כרריארגראפים רבים מרגע של
תנרחה ,ממיערט התנרעה  .נדמה להם ,שאם יזיזר את רקדניהם
על פני הבימה ,כל העת רבכל מחיר ,זה יהיה מענין ירתר.
אבל נרדניק נייד אינר מעניין ירתר מנרדניק נייח! נחרץ ארמץ
לב ,כדי להניח לרקדנים שלא להתנרעע ,כשלא נחרץ .
לתנרעתה המתמדת של האמיבה אין משמערת  -צררנית אר
סמלית  -רלכן אינה שייכת לערלם האמנרת.

המצפים ,שתגיד להם מה הלאה .אבל ברגע זה שרם רעירן
אינר ערלה בדעתך .כדי לא לעמרד מרל צפייתם ככלי ריק,
אתה ארמר ; יירמה שעשינר זה עתה לימין ,תעשר עכשיר

התנועה המידנקת

טרבים,
ירלאן
השנרן
היהרדי-פרלני
המשררר
שאמר
"הסימטריה היא האסתטיקה של האידירטים ".מרטב ללכת

ראריאציה נפרצה לתנרעת-האמיברת היא התנרעה המידבקת .
כררנתי לכך ,שאחד הרקדנים מתחיל לבצע איזה ערבסקה
יפה אר מתגרד  .בראשר )תלרי אם מדרבר בבאלט אר במחרל
פרסט-מרדרני (, .. .מבצע אחר מחרה מחזיק אחריר ,רמתחיל
בפיגרר זמן בתנרעה זהה ,רכך הלאה עד שכל הקברצה מגיעה
לארניסרנר של ערבסקרת אר גיררד-פדחת.

לשמאל!" פתררן גארני בפשטרתר .אבל מסרכן בירתר  .כי ,כפי

הביתה רלחשרב על פתררן כלשהר ,שאינר רק היפרך כיררן
התנרעה.

הכרריארגראף אינר אלהים ,ראיש אינר מצפה ממנר שיהיה
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סרג זה של תנרעה שחיידקיה ערברים מאיש לאשי כמחלה
מידבקת נפרץ בירתר ,רבא להסתיר שלכרריארגראף אין בעצם
מה להגי.ד

מתררקנת למעשה .קיליאן סיפר לי ,שחשש מארד מהרעירן
שלר להשאיר את הבימה ריקה רלתת לצלילים לדבר לבדם.
אבל תגרבת הקהל היתה נכרנה ,הרא חיכה עם מחיארת
הכפיים ,עצרר נשימה  ,עד לסירם המרזיקה .

תבועת המיקימאוז
רעיון אחד איבבו השראה

המרזיקה היא בעלת כרח השפעה אדיר .הירת רררב המחרלרת
מלררים מרזיקה ,זר לעיתים קררברת נעשית דרמיננטית
רמרשלת בכיפה .צליליה כביכרל מכריחים את הירצר ללכת בד
בבד עימה .לכל צליל  -תנרעתר שלר .היר שאפילר יצרר מתלרת
זר תיארריה של אינטרפרטאציה תנרעתית של המרזיקה ,כגרן
ררת סנט דניס .שיטה זר ,בה לכל צליל תנרעה מקבילה ,היא

לפתע צץ רעירן מבריק במרחך  .דימרי חזק ,בררר רמלא תנרפה
ממלא את ליבר של הכרריארגראף שמחה .המלאך הממרנה על
ההשראה זה עתה נשק למצחר ,הללריה! רהרא נרטל את
הרעירן הברדד שלר רמתחיל ליצרר ממנר מחרל.

-

תרפעה זר מרכרת היטב מהשירה .השררה הראשרנה אר שתיים

מכה ,גליסנדר  -החלקה רכר '.שעה שהתנרעה היא ;בד נרצע
למרזיקה ,אחת משתיהן מירתרת .אמנם המלחין הרא ערזר
נאמן לכרריארגראף בכך שהרא מכין לר תשתית מבנית מערצבת
היטב ,אבל רק הניגרד בין שני מרכיבי המחרל הללר מרסיף
לריקרד תבלין רחריפרת .השיעברד המרחלט ,היחס של 1 : 1
למרזיקה ,אינר מעיד על מרזיקאלירת של הירצר .עבד ראדרן

הן הברקה של ממש ,ראחר-כך אתה חש במאמץ המלאכרתי
להמשיך רלבנרת שיר שלם ,כי ההצגה מרכרחה ,כידרע,
להמשך )למה ,בעצם?( .אם אין לרשרתך לפחרת שלרשה
רעירנרת ,אין לך חרמר לבנרת ממנר יצירה אמנרתית ראריה
לשמה  .תיאררטית שניים ארלי מספיקים ,כי גם משניים אפשר
לבנרת את התבנית הבסיסית בירתר ,א-ב-א ,אבל במציארת

המרנחת ב 'tסרד ררב סרטי ההנפשה מסרג המיקימארז .בם!

אינם שרתפים .שרתפרת תתכן רק בין פרטנרים

שררי-ערך .

המחול בגמר לפבי שבגמרה המוזיקה
התנרעה היא שפה מיידית רמהירה בירתר .רזר אחת הסיברת

לכ,ן שיש חזררת רברת כל כך בכל מחרל  .לעיתים קררברת
נגמר הרעירן התנרעתי לפני שהמרזיקה שנבחרה ללררתר
מסתיימת .על-פי-ררב ממשיך אז הכרריארגראף במשהר שכבר
אינר כלרל בתרכניתר המקררית אר פשרט חרזר על מה שכבר
יצר ,כדי לא להפסיק לפני שהמלחין מגיע לנקרדה הסרפית.
נחרץ במקרה זה ארמץ לב .הברירה היא אר לחפש מרזיקה
אחרת אר להמתין למרזיקה שתסתיים ללא תנרעה  .רזה אינר
בהכרח גררע .אחד הסירמים הנפלאים בירתר שאני זרכר הרא
זה שיצר ייז'י קיליאן ל"סימפרנית התהלים" שלר למרזיקה
של סטראבינסקי .הרקדנים צרעדים אל המחשך שבערמק
הבימה ראילר המרזיקה ממריאה בצררה נשגבה ,כשהבימה

אין זה מספיק.

הדבר דרמה למי שכרתב שק על מלרא הסכרם המצרי בחשברנר
בבנק .יתכן ראפשר להצליח בכך פעם אר פעמיים ,אבל מרטב
שיהיה לזכרתך סכרם גדרל מזה שאתה ערמד להרציא  .אם אתה
משקיע את כל מה שערמד לרשרתך ,אתה מסתכן בחזרה על
עצמך ,בחטא ה"רעכשיר לשמאל!" ,בכך שהמחרל שלך ייגמר
לפני שתסתיים המרזיקה רכל יתר הפגעים שמניתי לעיל.
אר ,רגם זה שכיח ,נרצר מחרל שהתחלתר מהממת ריש לר אף
סירם מרשים  -אבל בין ההתחלה לסירם משתרעת שממה .

בררר ,שאיני קרלרמברס רלא גיליתי את אמריקה בכל הנאמר
כאן  .בסרפר של דבר ,לא מדרבר אלא בשני היסרדרת הערשים
את האמנרת לאמנרת :המבנה רהניגרדים  .זר אמת ישנה,
•
שארלי כדאי לזכרה מדי פעם.
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צעדים ,סגנון ומשמעות כמחול העם הישראלי
מאת אליוט כהן

ררבנר ,חרבבי מחרלרת-העם ,ררקדים להנאתנר .אנחנר ארהבים
את התנרעה ,את המרזיקה ,את האנשים  .אבל אנר גם נהנים
מכ,ן שאנר ררקדים היטב רמחפשים במחרל משמערת אר
"כררנרת".

בלי ספק ,כדי לבצע מחרל כלשהר היטב צריך לדייק
בביצרע הצעדים שלר  .ברשימה טרבה שלר ,שהתפרסמה
ב" ) " Dancemagazineדצמבר  (1957קרבע פרד ברק ,שאם
החיפרש אחרי הדירק בביצרע ייהפך למשהר כפייתי ,הדבר
עלרל לפגרע בתענרג שבמחרל  .הבה נצא מתרך ההנחרת
שברשימתר של פרד ברק ,רננסה לציין כמה דרכים להרברת
בעלי
רלעשרתם
מחרלרת-עם,
שבריקרד
התענרג
את
משמערת.

אין לזלזל בצעדים .אני מסכים עם ברק ,ש"בררדאי יש ללמד
כל מחרל בדירק בצררה ,בה נרצר ".ארלם דרישה זר לדירק
מרבנת מאליה .מרטב לצאת מהנחה זר רלא להפרך ארתה
למטרה בפני עצמה .עלינר לזכרר ,שמכשרלים רבים נערמים
בדרך אל הרראת כל מחרל בצררה "ארתנטית") ,כפי שכתב
גארי פרקס ב"הררה" מס'  (28רשלמררת המאמצים אנר
עלרלים ללמד גם "שגיארת" .מררים רבים ,שהתרכזר בנקרדה
זאת נרכחר מארחר ירתר ,שכמעט כל מחרל שלימדר ,הצריך
תיקרנים.

במקרה

אחר

הכרריארגראפית,

שנרכחה

שעה

שמישהר לימד את המחרל שלה ,לא יכרלה היתה לשאת את
הארפן הנרקדני ,המדרייק ,בר לימדר את יצירתה ,למררת
המאמץ להירת נאמן למקרר .הדירק הכרחי ,אבל אין לעשרתר

לנקרדה המרכזית.
מה ,אם כן ,יש להדגיש?
תשרבה

חלקית  .לשאלה

ב"הררה" )חרברת מס'

כבר אצל גררית קדמן מצריה דרגמא אחת" ,אל גינת אגרז",
שבר ירצרים הררקדים ביד שמאל שלהם צררת אגרז .ב"דבקה
גלברע" רבקה שטררמן התכררנה לתאר את הקרב על הגלברע,
מרל קיברצה עין-חרר,ד במלחמת העצמארת .בתחילת הריקרד
אנר נעים קדימה ,רמביטים לפנים .בחלק השני אנר מתקדמים
רנסרגים לחילרפין  .לבסרף מגיע הנצחרן בקרב רהסירם הרא
של שמחה.
תנרעה לפנים רלאחרר מצריה אמנם בצררה שרנה לגמרי,
גם ב"שם הרי גרלן" .בחלקר השני של מחרל זה השתמש ירנתן
גבאי ב rond de jambe-עם הרמת הברך ,כדי לסמל טיפרס
בהרים ,רצעד זה נעשה בקרמה זקרפה .רבחלקר הראשרן של
המחרל "רייבן ערזיהר" ,הניתררים מברצעים בצררה "כבדה",
מאסיבית ,כדי לסמל את ביצרריר של המלך ערזיהר.

רביחס ל"כן יאבדר" מציינת גררית קדמן ,שהמחרל שלה בא
לסמל את מאבקם של שני מחנרת" ,מחניים" התנכ"י ,בצררת
שרררת "המתקיפרת" זר את זר .ריקרד זה נרצר עם שרבה של
גררית מארה"ב לאחר קרם המדינ.הרהיא יצרה את "כן יאבדר"
עברר שתי שרררת של לרחמים ,שרקדר לפני בד-רקע בצבעי
זהרב ראדרם של שקיעת שמש.

זר מצריה במאמרר של פרד ברק

(, 31 ; 28

בר הרא מתאר את נסיברת

לידתם של מחרלרת אחדים .ארלי אין לכל מחרל סיפרר מירח,ד
אבל אין להניח שמישהר למד מחרל זה אר אחר כשהשתמש
בתקליט ,שהתררית שלר הרדבקה בטערת רכך נתבלבלר
המנגינה רהצעדים של המחרל באחרים ,אר שירצרים אחרים
ממציאים את ריקרדיהם אפילר לצלילי פזמרני-הפרסרמת
ברדיר .למררת כל זאת ,לרבים מהריקרדים סיפרר-חיים מרתק
רכדאי לדעת מהר.
נרדעת גם חשיברת בידיעה מה היתה כררנתר של הירצר ,כאשר
בחר בצעדים אלה רלא באחרים.
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במחקרה המצריין של גררית קדמן משנת , 1968היא מציינת,
שררב המחרלרת החדשים שלנר קשררים כל אחד למנגינה
רשיר מסריימים .על פי ררב עם הנעימה רלארר דררקא עם
מילרת השיר  .אף על פי כן ,ירתר ריקרדים ניכרת בהם "כררנה",
משאתה נרטה לחשרב רהם קשררים לטקסטים של השירים
רמילרתיהם .יהיה זה רק מרעיל ,אם נתייחס כאן למחרלרת
בעלי "כררנה" רנמשיך את מחקרר של פרד ברק בתיארר
מקרררתיהם של אחדים מהם.

חלקר השני של מחרל "דבקת השלרם" מתאר שרררת של
חיילים השבים הביתה במצב ררח עליז שעה שהחלק השלישי
)הירידה הנמרכה המלררה את קריאת ה"היי!"( מציינת פגישה
עם חברים ,ארלי כזר ,שאפשר לרארת לא אחת בטרמפייאדרת.
במחרל הרגיש רהנפלא של רבקה שטררמן "על כל אלה",
היא

הכניסה,

בין

היתר,

סיברב

איטי

בן

ארבע

ספיררת,

שמשמערתר "כל הדברים שסביב לנר" רבחלקר השלישי של
המחרל צעד חזק מציין את "אל תעקרר נטרע".
ב"ארץ-ארץ" ,שחיברר ש.בכר ריעקב לרי )על סף ביתר של

יענקלע בקרית ביאליק( הכרריארגראפים מסיימים את המחרל
על-ידי הצדעה לשמאל רלימין רמין קידה של הבעת תרדה
לאל.
הבה נפנה עתה אל מחרלרת הזרגרת של אליהר גמליאל ,ירצר
נרסף ,ששם לבר לתמלילי השירים ,עליהם בנריים הריקרדים
שלר .בתחילת "איילת אהבים' :משרם שהיחסים בין הבחרר
לבחררה עדיין מארפקים רמשרם שהיא עצרבה ,הררקדים
מחזיקים את ידיהם מאחררי גבם .הבחררה מספרת על אהרבה,
שעזבה רהבטיח לשרב .לאט לאט נרצר קשר עם בן זרגה
למחרל ,רהרא מקרבה אליר רהיא ארתר ,עד שהם ירצאים במחרל
יחדיר  .זהר מחרל של ניחרמים.
ב"שני שרשנים" הפרחים מסרמלים על-ידי כפרת ידי
הררקדים ,המרחזקים בצררת גביע ,כשהידיים מרצלברת.
ב"הכל בגלל האהבה" הגבר כרתב מכתב לאהרבתר ,רבר נאמר,
שלר היה ציפרר היה עף אליה ,אך הרא רק חייל ,רלכן רק
שרלח מכתב .חלקר השני של המחרל יש בר סיברב בן שלרשה
צעדים לצדדים ,קטע המעלה בדמירן את הכנרתיה של ציפרר
לפני שהיא ממריאה .לבסרף ,ב"הגששים' :שבחלקר הראשרן
מצרי תיארר תנרעתי של הבת הסנרבית ,המהלכת לה עם אפה
למעלה ,ידיה מאחררי גבה ,מתעלמת מכל סביבתה .הגבר
מחקה ארתה רלרעג לה.
רמז משעשע אחר מצרי ב"בית חלרמרתי" משל ירנתן גבאי:
הנערה מסבירה לאהרבה את בית-חלרמרתי .ה רשהיא תרשה רק
לגבר אחד לדרר בתרכר .התגררת זר נרמזת שעה שהזרג נפרד
בארבעה צעדי-ריצה ,הגרר נרטה במקצת קדימה רהם מביטים

זה בזר מתחת לזררערתיהם המררמרת לצדדים.

בשמרנה הספיררת הראשרנרת של "שחרחררת" מאת יעקב
לרי זררעה השמאלית של הנערה נחה על יד ימינר של הבחרר.
שעה שהזרג נע קדימה ,הרא משלב את זררער בזררעה ,כמזמין
ארתה להצטרף אליר .תנרערת יד עדינרת מארד אפשר למצרא
גם בריקרדיר של סעדיה עמישי ,בייחרד ב"מי לי יית ן"
הפרפרלארי .גם כאן יש תמיד "כררנה" ברררה במחרל.
ריקרדים

הזררערת,

אחדים

משתמשים

למשל בחלק

במחררת

דתירת,

כגרן

הרמת

האמצעי של "ררני רשימחי"

אר

בתנרפרת הידיים ב"צדיק כתמר" .הסיברב המסיים את יידררר

ייקרא" ,המברצע בחצי מעגל ארפקי ,כאילר מדרבר בהחזקת
נררת באצבערת  .בחלק האמצעי אנר מרצאים את הצעד הנמרץ
הבא :כפיפה רחבה רחזקה לימין ,ראחר כך ניתרר בגרה
רכריעה עמרקה בגרף זקרף ,המבטאים עברר אליהר את השאיפה

לחרפש רהתעלרת ,רהנפילה חזרה ארצה ,בצררה מכרבדת.

שנרצר בהשראת ימי ייחרמה רמגדל' :הררקדים מתרכזים
במרכז המעגל ,ההרלך אחר כך רמתרחב" .אנר מתרכזים
רמתעצמים ,רמכאן מתרחבים רגדלים .אלה הרעירנרת שעלר
בדעתי שעה שיצרתי את המחרל ".נזכרת רבקה שטררמן.
רדרגמא חדשה ירתר לריקרד המנסה לבטא יחד רלהזכיר
את ימי החלרצירת הרא ייבאה מנרחה') :ידיים על הכתפיים,
מבטים רחבים לצדדים ,מלררים בנטירת הצידה(.

ריקרדים א חרים ,שאינם קשררים ישיררת לתמליל ,כרללים
צעדים מהמררשת של מחרל העדרת בישראל .המחרל הראשרן
שבר מצריים צעדים תימניים הרא "דרדי לי' :שנרצר אחרי
שרבקה שטררמן ראתה את מחרלרתיהם של ערלי-תימן בשנת
") 1949שררשים' :ע'  (. 18בפזמרן החרזר של מחרל זה נמצא
תנרעה המזכירה תפילה ,עם כפיפה קלה לאחרר רהידיים
מרבארת אל הפנים ,כשהכפרת כלפי חרץ ,כמר בתפילה.
רב"מזרי ישראל" שלרם חרמרן השתמש בשני צעדים ,שראה
באחד הכנסים סמרך להקמתה של מדינת ישראל ,צעד
הצ'רקסיה רהצעה בר נהגר הדררזים "להתחמם" לפני שיצאר
במחרלרת .מרשיקר הסביר )יישררשים" ע'  (51כיצד אימץ
לעצמר את הנרהג הערבי להכניס בית-חרזר בין כל בית רבית
של השיר ,על מנת לאפשר לררקדים לנרח ב"דבקה כנען"
שלר.
אלה רק דרגמארת אחדרת לצעדים בעלי "כררנה' :רהרשימה
כמרבן חלקית בלבד .אם אנר ירדעים את תרלדרתיר של מחרל
זה אר אחר ,הרא חדל להירת "סתם ערד ריקרד ".ראם נדע את
הכררנה שמאחררי כל צעד  -רבררר שלא כל צעד יש אחרריר
"כררנה"  -לא נרקרד ארתר בדרך בה ביצענר ארתר לפני כן .
בקיצרר ,ההבנה תגררם לריקרד לצמרח בתרכנר ,להירת ייחרדי
רכל ביצרע חרזר שלר יהיה מהנה.
לגבי ירצרים כרעיה ספיבאק ,משה אסקאיר אר מרשיקר,
הריקרדים שלהם נרעדר לשמם אר לשם יצירת אררירה בלבד
ראין בהם יסרד עלילתי ,סיפררי  .מחרל כזה הרא "ידיד נפש"
של ירנתן גבאי ,שהרא ,פשרט ,ראלס " .מה נאררה' :מחרל
הבכררה של רעיה ,נרצר כמחרל ישראלי ,המברסס על המסררת
התימנית .היא שמחה שהמחרל רהמרזיקה המלררה ,שנכתבה
על-ידי בעלה ,ירסי ,נראר בעיני שרה לרי-תנאי כתימניים
ארתנטיים ,למררת שהיא רירסי שניהם ממרצא אשכנזי .מארחר
ירתר היא חיברה את המחרל הפרפרלארי שלה "ניגרנר של
ירסי" )הריקרד נרצר לפני שנכתבה המרזיקה רהמלים באר רק
לבסרף( ראת "אלה חמדה לבי" ר"צ'ירי-בים" בהשראת
המסררת האשכנזית ,רלארר דררקא החסידית  .המשרתף לכרלם
הרא ,שכל משתתף ררקד בחילרפים עם "הבא בתרר" שמצרי
במרחק שני מקרמרת ממנר רשהצעדים הם באמת רק פסיערת
אר ניתררי-פסיעה.

דרגמארת למחרל המדבר על אחררה ,תקררה רהתעצמרת נמצא
ב"הרפלנר" ר"קרמה אחא" .הראשרן ,שנרצר בערך בשנת
 1946בכנס שהתקיים בעין-חררד בר נפגשר ניצרלי אנית
המפילים סטררמה ,שהרטבעה בים השחרר ,מבטא נאמנה את
ררח

הניצחרן

רמסתיים

בקריארת

"היי!

היי!' :שעה שהיד

הימינית מרנפת אל-על .בחלקר השלישי של "קרמה אחא':

משה אסקאיר אינר מספר כל סיפרר ב"דבקה ערד" המסרגנן
שלר .אין זה מחרל-מלחמה ראין מנרפפים בר בחרברת בחלקר
השלישי .ראילר ב"הרשט יד לשלרם" של רעיה היא השתמשה
בהדיפת הזררע לפנים כמחררה של דחיית המלחמה ראסקאיר
שם לבר למילרת "לילה ,לילה" רהעניק לריקרד שלר תחרשה
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של עצברת.
עלינר ערד לגעת בבעירת הסגנרן .רקדנים מארמנים מסרגלים
לפקח על תנרערת שריריהם רללא מאמץ מירחד הם יכרלים
לבצע כל תנרעה נדרשת בדייק נרת .לגבי האחרים תדרש
סבלנרת ,השקעת מאמץ רזמן באימרנים רבייחרד בפיתרח
היכרלת לרארת רלהתברנן  .ריש צדדים במחרל שיגבירר את
הנאתנר מהריקרד רישמרר על ייחרדר של כל מחרל רמחרל.
אספקט כזה הרא הדירק בצעד שבר יש להרים את הברך
באמת עם ברך מררמת! רמרכיב נרסף הרא הניגרד :חלקר
הראשרן של "כן יאבדר" מברצע ,כשהרקדנים סמרכים זה לזה
ראילר חלקר השני פתרח ,רחב ירתר ,שמח ירתר רחרפשי.
בדרמה לכ,ן ב"באר בשדה" ,החלק השני רחב ,השלישי
מקרבץ .אר ב"ריניקהר" ,שחלקר הראשרן אנכי ראילר חלקר
השני ארפקי רמתפשט על פני שטח רחב ירתר.

•

יהיר מרדגשרת לערמת הפראזרת הפרתחרת חלקים אלה.
שיקרל אחר הרא הדאגה להתפתחרת הדרגתית ,כגרן בחלקר
השני של יירייבן ערזיהר" .אר שינרי כיררן ההתקדמרת ,כמר
ב"דרדי לי" רבריקרדים של זאב חבצלת ,הדבקרת רמחרלרת
רבים אחרים .ערד פן חשרב היא תשרמת הלב הראריה
להפסקרת ראתנחתרת במחיל רבמרזיקה שלר רל"נשימרת",
הקרדמרת לתנרערת עצמן .אך כאן אנר נכנסים לתחרם נכבד
אחר ,של הרגש ,רמה שהרקדנית מליסה היידן כינתה "לרקרד
•
בצררה מרזיקאלית" ,רזה כבר שייך לדירן אחר.

על"ידי

"הורה" הוא כתב"עת העוסק במחרל ישראלי עממי ,היוצא לארר
בעיתים מזומנות על"ידי מחלקת הנרער של ההסתדרות הצירנית
בארה"ב והמכון שלה למחול העם הישראלי בניריורק.

א

יהיה שטרח אם הפראזה השניה של החלק הראשרן רהשני לא

 . 2יישורשים" הוא חיבור מאת יהרדית ברין"אינגבר ,שיצא לארר

מקירית

.1

ניגרד אפשר לגלרת גם בצעד עצמר .מחרל-האהבים "ליבבתיני"
יהיה שטרח ,אם צעדי הרראלם שלר לא יברצער כהלכה :הראשרן
כלפי מטה ראילר השני רהשלישי כלפי מעלה .הניגרד עשרי
להירת טמרן באינטנסיבירת החלרקה הריתמית" .צירן תמתי"

,

השברה

Dance Perspective

)מס'

(, 95

ניו"יורק,

. 1974

 .3ספריו של פרד ברק בנרשאי המחול היהודי והישראלי יצאו לאור
על"ידי מחלקת הנוער של ההסתדרות הצירנית של ארה"ב רמכון
מחול"העם הישראלי בניו"יורק.
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הזרד אל נפשו של הרקדן

מאת גיורא מנור

לכאורה ,מה למסה ייעל אודות תיאטרון הבובות" מאת
המחזאי הגרמני הרומנטי היינריך פון קלייסט ) ( 1811-1777
לאמנות המחול? ממילא קשה עד מאוד להגדיר במילים את
מהות התנועה בכלל ואמנות המחול בפרט .והנה ,דווקא
ברשימה זו ,שראתה אור ב"עיתון הערב הברלינאי" שקלייסט
היה עורכו ,מצוי אצור בלום של תובנה וחכמת-המחול,
ומפליא ממש איך משורר ומחזאי זה ,שעד כמה שידוע לי
מעולם לא עסק במחול ,היה מסוגל לגלות את האמיתות
העמוקות של אמנות-התנועה ולנסחן בצורה כה בהירה.
המאמר ראה אור ב· . 12- 15.12.1810
להלן תרגומה המתומצת של הרשימה על תיאטרון הבובות,
המדברת בעד עצמה ,בצירוף מספר הערות מסבירות.

תנועה ותנועה בגוף הבובה מצריך פעולה נפרדת מצד
המפעיל .כל תנועה  -הוא המשיך  -יש לה מרכז-כובד משלה,
ריספיק לשלרט בנקודת כרבד זר שבתוך גוף הבובה .האברים,
בהיותם מטוטלות ,ערקבים בתנרעתם בצורה מכאנית אחרי
תנועתר של מרכז הכרב,ד מאליהן .והוא הרסיף ,שתנועה זר
פשוטה ביותר ,כי שעה שמרכז"הכובד מונע בקוו ישר ,אברי

הגרף נעים בעקלתונים ,ואפילו כשמניעים את הבובה
בתנועה מקרית ,חלקיה כבר מקבלים מין תנועה קיצבית,
המזכירה מחרל .
הערה זו הבהירה לי במקצת את התענרג ,שהוא מרצא
בתיאטרון הברבות .אבל עדיין לא ניחשתי את המסקנרת
מרחיקות הלכת שהוא עומד להסיק מכך.

על אודות תיאטרןו הבובות

שאלתי ,האם הרא סברר ,שהמפעיל ,השולט בבובות ,בעצמו
רקדן או שיש לו מושג כלשהו על היופי שבריקו.ד

את הרקדן הראשי של להקת האופרה המקומית ,אמן שזכה

תשובתו היתה ,שגם כאשר מלאכה מסוימת פשרטה מצידה
המכאני ,אין זה אומר ,שאפשר לבצעה ללא רגש כלשהו.

שעה ששהיתי בשנת
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בעיר .,מ פגשתי באחד הערבים

לאהדתו היוצאת מן הכלל של הקהל.
הקוו בו נע מרכז-ה כרבד ,עשוי להיות פשרט ביותר וכפי
אמרתי לו ,שהתפלאתי לראותו כמה פעמים בין צופי תיאטרון-
בובות ,שנהג להציג את הצגותיו בכיכר העיר ,ולשעשע את
ההמון הפשוט בבורלסקות דראמאטיות עם זימרה ומחול.
הוא טען ,שהפנטומימה של הבובות הללו גורמת לו הנאה
רבה ,ורמז שרקדן המבקש לשכלל את אמנותו יוכל ללמוד
הרבה מהמאריונטות הללו.

מהאופן בו נאמרו דבריו הבינותי ,שאלה אינם סתם רעיונות
שעלו בדעתו באותו רגע .על כן ישבתי לצידו כדי לברר ,מה
הביא אותו להביע דיעה כל כך יוצאת דופן .הוא שאלני,
אם לא מצאתי חן רב בתנועות-המחול של הבובות ,בייחוד
בזעירות שבהן .לא יכולתי להכחיש ,שאכן מצאתי אותן
מליאות חן .למשל קבצוה של ארבעה איכרים ,שביצעו את
מחול ה·) RONDEמחול עממי מעגלי( בצורה כה נלבבת,
שאפילו צייר מעולה לא יכול היה לתארו באופן מצולח יותר.
שאלתי אותו ,מהי מהות המנגנון המכאני ,המניע אותו
בצורה כזו? כי הלא ללא אלפי חוטים קשורים לאצבעות
המפעיל אין אפשרות לשלוט בתנועתן כפי שדורש זאת מקצב
הריקו.ד

תשובתו היתה ,שאין אני צריך לתאר לעצמי ,שכל אבר וכל

שהוא

סבור ,ברוב

המקרים

קוו ישר  .וגם כאשר אינו כזה,

הוא על"פי רוב בצורת אליפסה פשוטה למדי .וזו הצררה
הטבעית של תנועת כל אברי-הגוף החיצוניים והגפיים שלו,
)בגלל מבנה המפרקים( ,ועל כן לא נדרש מהמפעיל מאמץ
מיוחד לבצעה.
אבל קוו תנועה זה הוא ,מצד שני ,גם משהר מיסתררי מאו.ד
כי אין הוא אלא קוו"התנועה של נפש הרקדן; והוא מסופק
אם ניתן לגלותו אלא על"ידי כך ,שהמפעיל הופך את עצמו
למרכז"הכובד של הבובה ,במלים אחרות שהוא רוק.ד
עניתי ,שהפעלת הבובות נראתה לי תמיד כמשהו חסר נשמה,
בדומה לסיבוב הידית על"ידי המנגן בתיבת"נגינה.
"בשום פנים ואופן - ",הוא ענה" .תנועות ידי המפעיל
מתיחסות לתנועת הבובה המחוברת אליהן בצורה בלתי
ישירה ,כמו ,נאמר ,התיחסות המספרים אל הלוגאריתמים
שלהם או המשיק אל העקומה ".נראה לו ,שבכל זאת יש
אפשרות להעביר את תנועת הבובות בצורה מכאנית לחלוטין,
בעזרת ידית ,כפי שתיארתי זאת ועל"ידי כך לבטל כל פעולה
רוחנית בהפעלתן.
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הבעתי את התפעלרתי מתשרמת הלב שהרא מקדשי למשחק
זה ,שהרמצא כדי לשעשע את ההמרן ,כאילר היתה זר אמנרת
יפה .לא בלבד שהרא סברר שהיא עשריה להתפתח לצררה
נעלה ירתר ,אלא שאפשררת כזאת מעסיקה ארתר.

עניתי ,שעל אף הזריזרת בה הרא מציג את הפאראדרקסים
שלר ,לא ירכל לטערן ,שברבה מכאנית מסרגלת לאצילרת החן,
של גרף אדם חי.
כנראה ,אמר רנטל קמצרץ טבק ,לא עיינתי בפרק ג' בספר

הרא חייך ראמר  ,שאילר בנה עבררר מישהר ברבה לפי דרישרתיר ,
היה הרא מסרגל לבצע בעזרתה מחרל שאף רקדן ,רהרא עצמר
בכלל זה ,רמבלי להצויא את רסטריס )ארגרסט רסטריס,
 , 1842-1760גדרל רקדני התקרפה ,נצר משפחת רקדנים
מפררסמת( ,אין ביכרלתר לבצע כמרתר[... ] .
מהן ,שאלתיר ,דרישרתיך מברנה הברברת ,שיספקר ארתך?
יישרם דבר ירצא דרפן",

-

ענה" ,פררפררצירת נכרנרת ,כרשר-

תנרעה רב  -אבל כל זה בזרגה גברהה; רבייחרד התאמת
נקרדרת-הכרבד לסדרן הטבעי".

הקשיתי.

יייתררן? ראשית כל יתררן שלילי ,ידידי ,כי הברבה לערלם
אינה מצטעצעת .כי ההצטעצערת מרפיעה ברגע שהנפש
הכרח

החירני

-

מצריה

במקרם

שרנה

ממרכז-הכרבד.

-

הירת

שבשליטתר של המפעיל מצרי רק מרכז הכרבד האמיתי ,כי
הרא יכרל להשפיע עליר רק באמצערת חרט אר חרט מתכת ,ראין
הרא יכרל להשפיע על יתר האברים אלא דרכר ,רהם אינם אלא
מה שנרעדר להירת ,גרשי חרמר מת ,מטרטלרת ממש ,הנכנעים
חרקי הכרבה תכרנה מצריינת ,שתחפש לשררא אצל מרבית
רקדנינר".

"התברנן ,בבקשה ,ברקדנית "!.פ

-

הרא המשיך

-

"כשהיא

מגלמת את דפנה ,הבררחת מפני אפרלר ומסתרבבת כדי להביט
בר .נפשה ירשבת לה אי שם בין חרלירת עמרד השידרה שלה.
היא מתכרפפת ,כאילר ביקשה להשבר ,כמר אחת הדמרירת
האגדירת מבית מדשרר של ברניני )ג'ירראני לררנצר ברניני,
 , 1680-1589פסל איטלקי ידרע( .אר ראה את ב .הצעיר,
כשהרא ניצב בתפקיד פאריס בין שלרש האלילרת רמגיש לרנרס
את התפרח! נפשר תקרעה לו אי-שם  -מראה מערררפלצרת! -

במרפקר!" ] [...
"נרסף לכך - ",הרסיף ראמר " -לברברת היתררן ,שאין הן
נכנערת לכרח המשיכה .למשקל ,ארתר כרח המנרגד ירתר מכל
לעצם המחרל ,אין שליטה בהן .רזאת משרם שהכרח המניף
ארתן כלפי מעלה חזק בהרבה מזה ,הכרבל ארתן אל הקרקע.
מה לא היתה ג .החביבה שלנר ,מרכנה לתת תמררת ךפוחתה
של  30קילר ממשקלה אר ,לחליפין ,לר כרח השררה לזה היה
ערזר לה בשעת ביצרע  ENTRECHATאו הפירראטים שלה.
הברברת זקרקרת לקרקע רק כדי להחליק על פניה ,כמר הפירת,
כדי להחירת מחדש את תנרפת הגפיים על-ידי מגע ריגעי
איתר  .ראילר אנר זקרקים לריצפה כדי לנרח עליה ממאמץ
 .המחרל .ררגע תנרחה זה עצמר אינר כלל בגדר ריקרה רכל מה
שניתן לעשרת בר ,הרא להעלים ארתר ככל האפשר".
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עניתי ,שאני ירדע היטב איזה אי-סדר עלרלה המרדערת
העצמית להכניס באצילרת החן של האדם .הנה ברנש צעיר
ממכרי איבד ממש לעיני ,בשל הערה ,את תמימרתר רלא היה
מסרגל לשרב ערד לגן-העדן האבר.ד אבל איזר מסקנה תרכל
להצויא מכך?  -הרספתי.
הרא שאל ,מהר המקרה ,בר דיברתי .

לפני כשלרש שנים התרחצתי בחברת צעיר ממכרי ,שמבנה
גרפר היה ממש מרשלם .הרא היה אז כבן  16ררק ממרחקים

מה ,אם כ.ך יתררנה של ברבה כזר על פני רקדנים חיים?

-

בראשית [... ] ...

חש

כבר בהערצת

הנשים

רבגאררה

שזר עוררה

בר .במקרה

ראינר ,ארתו החבר ראני ,זמן קצר לפני המקרה שארתר עמדתי
לתאר העתק של הפסל היררני הידרע של הנער ,השרלף קרץ
מכף רגלר .משהרים את רגלר לאחד השרפרפים ,כדי לנגבה,
לאחר הרחצה ,רהעיף מבט במראה גדרלה שהיתה תלריה
ממרל ,נזכר בארתר פסל .הרא חייך רסיפר לי מה עלה בדעתר.
אם כדי לבדרק את בטחרנר העצמי או לשפרך מעט צוננים על
גאורתנרתר ,צחקתי ראמרתי לר ,שהרא רראה ,כנראה ,ררחרת
רפאים .הרא הסמיק רהרים שנית את רגלר בארתה תנרעה ,כדי
להרארת לי למה התכררן  .אבל הנסירן ,כפי שאפשר לשער,
נכשל .מרפתע הרים את רגלר בפעם שלישית ורביעית ,אבל
לא היה מסרגל לחזרר על התנרעה מליאת החן .ככל שהתמיד
בנסירנרתיר ,נרסף לתנרעה יסרד ? iרמי ,עד שרק בקרשי
התאפקתי שלא לפררץ בצחרק .
מארתר ירם חל שינרי בנער  .הרא הרבה לעמרד
בעצמר בראי רבזה אחר זה נעלמר כל קסמי חינר.
לא-נראה רבלתי מרסבר ירד כמין רשת-ברזל על
רמנע את משחקן החרפשי .מקץ שנה לא נרתר

רלהתברנן
איזה כרח
תנרערתיר
מכל חינר

דבר[... ] .
"בהזדמנרת זר עלי לספר לך סיפרר אחר ,שמיד תביןמהי
שייכרתו לכאן - ".ענה בן-שיחי בחביבות" .במסעי ברוסיה
נמצאתי באחוזתו של אציל ,שבניו הרבר להתאמן בסייף.
בייחוד הבכור ,שזה עתה חזר מלימודיו באוניברסיטה,
הצטיין בכך .ברקראחה בהיותו בחדרו ,הציע לי סייף .נטלתי
את הנשק ריצאנר לקרב .תרך זמן קצר נצחתי ,רארלי גם מתרך

רצרן לבלבל ארתר ,גרמתי לסייף שבידר להתערפף לפינת

החדר .חצי בצחרק וקצת נפגע הרדה בתברסתר .אבל ,הרסיף,

כל אחד מצוא לר לבסוף את היריב הערלה עליר ביכרלתר,
ראם אסכים ,יראה לי מתחרה שיביס ארתי .אחיר צחקר וקראו
לי לברא עימם לחצר ,אל מכלאה ,בה עמה כברל בשלשלת
לעמרד עץ ,דרב מארלף.

משקרבתי ,עמד הדרב על רגליו האחרריות לפני עמרדר רהרים

את ידר האחת למעלה ,מעשה סייף מרכן לקרב' .נסה לדקרר
ארתר בסייף!'  -ערדד ארתי בעל"האחרזה .אחרי שהתארששתי
מתדהמתי ,התקפתי ארתר בסייף ,אבל הדרב היטה את כלי
הנשק בתנרעה זעירה הצידה .ניסיתי לבלבל ארתר על"ידי
הטיה ,אבל הרא כלל לא הגיבה על כך .חזרתי רתקפתי ארתר
שרב בדקירה ,שהיתה פרגעת בחזהר של כל מסתייף אנרשי,
אבל הדרב בלם את הדקירה בתנרעה קצרה .למררת שזיעה
כיסתה ארתי ,הייתי בעצמי במצבר של בנר של בעל"האחרזה,
שעה שנלחם איתי לפני כן .האם אתה מאמין לי?" "בלי
ספק!"  -קראתי בצהלה.

המרדעת משתלטת בערלם החי ,פרחת חן האצילרת ראילר
משהתרדעה מחשיכה ,זרהר ממנה שנית החן .לכן הרא מרפיע
בצררתר הטהררה בירתר מגרף האדם המשרלל מרדערת עצמית
לחלרטין אר שהרא בעל המרדערת המרשלמת ,במלים אחררת,
בברבה המכאנית אר באל".
"אם כן - ",אמרתי מהררהר " -עלינר לשרב אל גן " העדן
בשער אחררי שארלי נרתר עדיין פתרח ,לאכרל שנית מעץ"
הדעת ,על מנת לשרב אל התרם".

"בלי ספק - ",ענה -
ייידידי הטרב ,אם כך אתה סרגל להבין ארתי .ככל שהמחשבה

הערלם".

רזה יהיה הפרק המסיים בתרלדרת

•

39

PLI:E

-

הכפיפה

מאת אקים וולינסקי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ לפני כששים שנה הרפיע במרסקבה ספר מרפלא על הבאלט
 IIהקלאסי ,בשם הפירטי "ספר הצהלרת" .המחבר ,אקים
 IIררלינסקי )  (, 1926-1863מבקר רהרגה דיערת ררסי ,נרדע בימיר

אר צ'קטי  -לא סיפקר ארח.ר  .שכן רצה לרדת אל השררשים~~ ,
להצביע על הנבטים ,ראמנם גילה נסתררת .מיסטיקן II
ראקסטאטיקן היה; ריחד עם זאת הצליח בספרר לשררת II

 IIבשעתר קנה לר שם במרנרגראפיה על גדרלי הספררת
) IIדרסטריבסקי( רהאמנרת )ליארנרדר( .אך גרלת-הכרתרת של

II
היתה לי הזכרת  -לפני מבחן ההתקבלרת כתלמידה ב"ברלשרי" II
 להיבחן על-ידר אישית ,רלא אשכח את המעמ.ד בת שמרנה ~~הייתי רהרבאתי לפניר על-ידי נחרם צמח ראבי ,כי אכן היה II
מידידי "הבימה" .הספר " -ספר הצהלרת"  -מלררה ארתי II

 IIלערמקה אלא גם ,הרדרת לפיררשיהם ,מצעידים ארתה קדימה.

כמדריך בתררת הירפי.

~~ בלתי-מקרבל ,שידע להעניק להם משמעות רוחנית מובהקת.

פרק אחד מתוך הספר ,הפרק על האלוואציה ,בתרגרמר ~~

~~ כמעררה בכל האמנרירת היפרת רכמעמיק בתפיסתן רהצגתן .

~~ יצירתר היתו; הספר הנזכר ,שיר-תהילה לבאלט ,שכמרתר לא
 IIשרר לפניר רלא לאחריר.

II

~~ ררלינסקי שייך לארתם מפרשי האמנרת ,שלא בלבד יררדים

 IIהרא היה האחה שנתן לתרגילי הבאלט הסבר פילרסרפי

II

~~ רמפליא הדבר :אקים רולינסקי לא היה רקדן ,ולחשיפת
 IIשררשיו של הבאלט הגיע אך ררק הודרת לישיבתו המתמדת

II

באולם האימונים של הרקדנים רבהתבוננות מדי יום בירמר

II

אסופת הרצארת שנשא בבית-הספר הזה  ,חיבר ,לדבריו הואיל

~~ בעברדתם .בעצמר עמד בראש מוסד פדגרגי למחרל ואת ספרר ,
 ~lרס פרי-העיון הידרעים של המקצרע  -של נובר ,בלאסיס

לאמנרת הבאלט גם יסרד מדעי.

~~

תמיה יקר לי לא רק כספר יסרד בנרשאר הספציפי ,אלא גם ~~

II
II

של אחי המנרח שלמה ברטונוב ,הופיע בשעתו ב"דפים II

לריקוד" שיצאו בעריכתי )סדרה ראשונה ,חוברת שניה~~ ,

פסח תש"ל( .את הפרק על הכפיפה ,המתפרסם כאן ,תירגמה II
l2
ידידתי ריטה גולדברג .

~~

22
דבורה ברטונוב 22

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ J

ייספר הצהלות" של וולינסקי
לדירקן הנשי קו צמחי מסויים ,ארפייני  .האשה נרטה למיני
הרכנרת ,כיפרפים רהתכרפפריות של הגוף .הנה היא מנענעת
בראשה ,כשבת-צחוק מקדמת פניו של מאן-דהוא .הנה היא
מרכינה את הראש ,תוך עייפרת-של-עדנה .רגע היא ררטטת
בחן ברבורי של צרארה הגמיש ,ורגע  -זוהרת ,כשארר מרצד
בעיניה ,שכאילו אף הן משתחררת לפניך ,רלאר דררקא חודררת

לתרכך .גוף האשה  ,כגבערל של פרח ,אף הרא תמיד נע,
מתפתל-מתקפל ,מתכופף ,ואילו המותן מגיבה ברגישרת
צייתנית לכל משב-רוח .רכל יתר אברי גרפה ,אף הם נרטלים
חלק בגילריים צמחיים-מעודנים .האשה תמיד מתגלה כצמח
ר,ן גמיש ,אשר תדיר ררעד-ררטט מעל פני האדמה  .תכרנרת
אלה של האשה ניתן לראות ביתר הבלטה בריקרד הקלאסי .
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הרקדנית מבצעת בכל תנוחרת-היסרד כפיפה )  Plieבלע"ז(.
וכפיפה זר מהורה את כל מהרתר הצמחית של גרפה .היא
מתבטאת בכיפרף גרלש ,בכפיפת הברכיים ,בקצב המתאים.

מתיחת הרגליים מתרך הכיפרף מכרנה בצרפתית "רלררה"
)  . ( Releveעל הכפיפה רה"רלררה" ,כדברי הכרריאוגראפים
הוותיקים ,מבוססים כל הריקודים הקלאסיים .אי-אפשר
לשהרת זמן רב במצב של כפיפה ,ויש מיד לעבור לקר ישר
מאונך ,מרשט ,כדי שיתקבל רושם קלאסי טהרר  .שהייה
ממרשכת בברכיים כפרפרת ,משררה לריקרד נימה קרמית .אנר
נרהגים לייהס כפיפה ממרשכת כזו לריקרדיהם של סאטירים
רפארנים רלכל החברותא הרעשנית של האל דיארנסרס  .אך

הכפיפה היא יסוד הכרחי ביותר של הכוריאוגראפיה
הקלאסית .באין לרקדן או לרקדנית כושר הכפיפה ,הרי כל
ביצוע ריקודי שלהם יהיה יבש ,זוויתי ובלתי-גמיש .הכפיפה
יפה במיוחד אצל האשה; לגבר אין כושר כיפוף-גב כזה
וכושר סיבוב-הרגליים כלפי חוץ )  ( Turn-Outמשום שמיתרי-
המפשעת שלו יותר חזקים ונוקשים  .לכן הכפיפה הגברית
איננה מצטיינת בגמישות יתירה .היא עושה רושם של קפיץ
יותר מאשר של פרח פסיבי ,צייתני ,ברגע התכופפותו .אך
דווקא כקפיץ ,הכפיפה אצל הגבר רוויה מאגרי כת אדירים,
המתבטאים בריקוד האווירי ,ב"באלון" )(. Ba11on
ה"באלון" הגברי לא זו בלבד שהוא יותר גדול  ,יותר מורגש,
אלא אף יותר ממושך מאשר זה של האשה .הכפיפה מרככת,
מעדנת את ריקודו של הגבר על הרצפה ,אך עם זאת היא גם
מעניקה לו תעופה בטוחה בחלל האוויר ,כאילו בכנפיים
פרושות.

אצל האשה כל הגוף כולו ,מהמותן ועד כף-הרגל ,רך ,משום
שריריה הגמישים .לכן הכפיפה אצלה מתפשטת אל כל
הפרקים ,זורמת בהם ,ממש כשמן .אין הוא לגביה קרש-
קפיצה ,ואף לא קפיץ המרים אותה ל"באלון" ,אלא מטרה
כשלעצמה ,ערך לעצמו; זו הד י נאמיקה הפנימית הפועמת
בה ללא הרף ,אלה הם חייה עלי אדמות ,גם באותם רגעים
נדירים כשהיא שוהה באוויר .

הכפיפה מתחלקת לשני סוגים :כפיפה למחצה
ללא ניתוק העקבים מהרצפה; וכפיפה שלמה ,כשהעקבים
מתנתקים מהרצפה ,והרגליים על חצי-הבהונות .מן הראוי
לציין שרק בעמידה השניה  -בכפיפה-למחצה והן בכפיפה
השלמה  -העקבים נשארים על הרצפה ,תוך נגיעה בה
ללא כל רטט .את הפרט הזה מן הראוי להבין .לפי החלוקה
החדשה של העמידות שציינתי כאפשרית ,הרי העמידה

) (, Demi-Plie

השניה הנה העמידה המסיימת.

בבואנו ללמד רקדניות מתחילות את הטכניקה של הכפיפה,
יהיה זה טבעי ומתקבל על הדעת ,שנסיים את התרגילים

בעמידה אשר כבר מעצם טבעה מסוגלת לשאת את כל כובד
הגוף  ,ללא כל רטט בלתי-מכוון של כף-הרגל .וחשוב ביותר
הוא ללמד ילדים  -בכפיפה שלמה או כפיפה למחצה  -לכופף
את הברכיים בקו הבהונות ,במקביל עמהן ,תוך שמירה
דייקנית על סיבובן כלפי חוץ.
הכפיפה יכולה להיות איטית כשגם ה"רלווה" איטי .אך
בכפיפה איטית ניתן לישר במהירות את הברכיים  .כן אפשר

גם לבצע במהירות כפיפה ולישר באיטיות את הרגליים  .אלה
הן הצורות השונות של כפיפה בסגנון הקלאסי.

ניתן לומר ,בקיצור ,ש"הבאלון"  -כמוהו ככפיפה הרגילה,
שחוזרים עליה באוויר  .על האמן לחיות באוויר ,לדעת לשהות
בגובה למשך שניות ממושכת.
ישנן גם רקדניות טובות ללא כל כפיפה וללא "באלון"  .אך
יופיו האמיתי של הריקוד ,מבחינה אמנותית ,קשור קשר בל
ינותק בטכניקה וברוח הכפיפה .בריקוד מתחולל לפנינו ללא
הרף משחק המבוסס על הכפיפה וה"רלווה" ,על כיפופים
ומעופים מאונכים ,על הריאליות הצמחית ועל יסוד
ההתרוממות הרוחנית ,ועל הופעתם  -לסירוגין  -של שני
כוחות-איתנים ,בהם מתגלית כל האסטטיות של הבאלט.
הלומדים מאמצים לעצמם ללא משים את שני הכוחות האלה.
כאן היסוד והשורש לכל  :של היופי הצמחי ,מזה ,ושל מקצבי
הגבורה הסוערת ,הבולטים בצורה מרשימה במיוחד בביצוע
הגברי ,מזה .וזו משמעות המשפט שלעיל" :הכפיפה וה'רלווה'
הם הם הנושאים את כל הבאלט" .הבאלט בנוי על הגמישות
הנשית ועל החתירה הגברית ,ויהי מה ,ואנכיות ומאליו מובן,
שהשאיפה לאנכיות בגמר כל כפיפה מכוונת לאו דווקא אל
הגברים ,אלא חלה גם על הנשים.

לפני כל קפיצה מבצעים כפיפה .ללא המנגנון המתניע של
הקפיצים ,ודאי היה זה קשה ביותר ,ונטול כל עוצמה,
ולעיתים אף בלתי-אפשרי ,לבצע מעוף .קפיץ זה  ,כידוע לנו,
פועל באופן שווה בגוף הגבר ובגוף האשה ,הגם שלא בעוצמה
שווה .הרקדן מעופף כאילו מתוך הפקעת הקפיצית שבו,
וממשיך לרטט בחלל האוויר .אך גם בגמר הקפיצה דרושה
כפיפה מסיימת ,שאם לא כן ,סיום הקפיצה לא יהיה רך  -הוא
ישאר ללא ליחה ,יבש ואכזרי  ,האדם חוזר לצורה הצמחית,
שממנה יצא אל הקפיצה ההרואית~ .בל הוא בכל זאת חוזר
אל האדמה ,ובהגיעו לתוך-תוכה ,הופך לחלק מהצמחיה רבת-
הצורות ,הניצחית .לאשה זה קל ומקובל במיוחה ואם כי
הדבר פחות אופייני לגבר ,הוא בכל זאת אפשרי ובגדר
ההשגה ,אם גם בגבולות שציינו לעיל.
ועל פני האדמה מתחילה תרועת-ההישג של הגבר והאשה גם
יחד  -ושוב ,בצורות האופייניות לכל אחד מהם ,בנפרד:
היא

מתמוגגת

ומתמזגת

בנדנודיה,

כיפופיה,

התכופפותיה

וקידותיה ,בבת-צחוק גנדרנית ובהשפלת המבט ,ואילו הוא
מפגין פה את עצם רוחו ומזגו ,בהתנשאותו אל-על ,ובהפכו
את הכפיפה הלחלוחית ,המימית והרדודה לאבן מוצקת.

-

אמני הפיסול היוונים ידעו גם ידעו את יופיה של הכפיפה
הגמישה .באחת ההגדרות של  .ה"אריניות" ,אלילות-הנקמה,
מוזכרים בפירוט יתר כל הקווים  ,בהם הכתוב מדבר ואותם
תארנו לעיל .אלות נקמניות אלה ,אשר תמיד רודפות ,זקוקות
לתנועות מהירות ,נישגות הודות לכיפוף-הרגליים הקפיצי .
הן נישאות מעל פני האדמה בתנועה רכה ,גולשת ,שניכר בה
יופיו המפחיד של הפנתר ,תוך חתירה מדהימה אל המטרה • .

כפי שכבר ציינתי ,ה"באלון" הגברי תלוי בחוזק הקפיצי של
הכפיפה .ובכך גם מוסברת חשיבות הכפיפה לגבי ההתרוממות .
ה"באלון" היא הוויית האמן באוויר .אך הווייה זו תלויה
דווקא בכפיפה .באופן זה ,בדברנו בשפה הטכנית של הבאלט,
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המינימליזם במוסיקה פלש אל המחול

מאת חניד ריז

"הכל הרלר עם הכל"  -כתב הפילרסרף פאייראבנד בספרר
יינגד השיטה" .זרהי למעשה גם תמציתה של היצירה בתקרפת
"פרסט-הירשוימה" במרסיקה של שנרת החמישים רהשישים.
סימן ההיכר הברלט של מרסיקה חדישה זר היה ההינתקרת
במרדע של המרסיקה מכל ייחרס-אברת .זרהי מרסיקה )ברלז,
שטרקהארזן ,קאגל ,פנדרצקי ,בריר ,קסנאקיס ,ליגטי ראחרים(
של שינרי .משהר הסתיים ,רבארתה שעה נרלד משהר אחר.
"הכל הרלר עם הכל" היתה הזעקה הפראית ,שמערלם
לא נזעקה בקרל רם ,בשנרת החמישים רהשישים .רבאר שנרת
השבעים

רראשית

שנרת

השמרנים,

רהציבר תמררר "עצרר"

למגמה זר .אותה פרארת צוהלת של ירצרים ,שנראים
משוחררים מעכברת של מסרררת ,מעכברת של עבר ,של
הצימדרת לסטרארטיפים אסתטיים-מרסיקאליים ,מפנה עתה
את הבמה .האמנם הסיסמא "הכל הרלר עם הכל" הפכה כבר
לקלישאה באנאלית ,שאין לה ערד שימוש הירםד

על הבמה ניצבים ארבעה רקדנים יפאניים ,חברי להקת
ייסאנקיי-ג'וקו" .כמר פסלים חיים הם נעים כאילר אל תרר
עצמם .והם מביאים ערלם עשיר של הבערת מרפנמרת ,ערלם
שמקררו בחשיבה של המזרח הרחרק .רברקע  -מרסיקה
מ"ערלם אחר"  -מנגינת רחרב סקרטית המברצעת בחמת-
חלילים .רנעימת העם הזר חרזרת רנישנית ,רהיא מרפיעה
בשלישית רברביעית  .רמחזררירתה של מנגינת-העם שבה
ערלה ,רגראה ,ראינה נרתנת מנרח .מין "ארסטינטר" מרסיקאלי
שאין לר סרף .מזרח רמערב נפגשים ע .ל הבמה.
האם זה הביטוי של עררב יסרדרת תרברת המזרח הרחרק עם
התרברת המערביתד האם לפנינר מהדררה מחרדשת של "הכל
הולר עם הכלייד

במקרם אחר ניצבת שרב להקת מחרל יפאנית .רהפעם נשי
ייאריאדונה" .רבאחת התמרנרת של העבודה ייזראתרסטרא"
הן נערת בפרארת מדהימה רברקע נשמע שיר תמים לכאררה:
!"  ", Cry Baby, Cryבפי מחברו  -איש ה"פינק פלריד"  -רוג'ר
ווטרס .רקשה לחשרב על ניגוד גדרל ירתר  .מאשר הב"טרי
הרריזראלי שבחלל הבמה לבין הביטרי המרסיקאלי הנשמע
לאוזן .האם שרב אנר עדים לתרפעה של "הכל הרלר עם
הכל"ד
מגמה זר ,שרורחה בשנרת החמישים רהשישים הרלכת רגררעת
הירם .למעשה היא עברה מן הערלם לפני שנים אחדרת.
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תרלדרת הסגנרנרת המרסיקאליים הם רצף של שרשרת
ריא קצירת .כל סגנרן בא כנגד הסגנרן שהופיע לפניר .כר היה,
כאשר הופיער בולז ,בריו רחבריהם כנגד האסכרלה מבית
מדרשר של ארנולד שנברג .כר היה ,כאשר הרפיער קייג',
קאגל רחבריהם על בימת ההיסטרריה המרסיקאלית כנגד
הפררמאליזם של המרסיקה ששלטה בדרר המלחינים
שלפניהם .קריאת התגר שלהם יצאה מתרר מתכרנת אתסטית
חדשה :המרלטימדיה.

המרלטימדיה ,שגרעיניה הראשרנים נזרעו על-ידי עברדתם
המשרתפת של קייג' ,מרס קאנינגהאם ררארשנברג ,ראחר-כר
קיבלר צבירן מגרבש ירתר אצל מארריציר קאגל רחבריר  -שבקה
חיים לכל חי .משר החיים שלה היה קצר בירתר ,בקרשי
כחמש-עשרה שנה .ועל חורברת המרלטימדיה עלה רצמח
הזרם האחררן בין הסגנרנרת המרסיקאליים רהרא המינימאליזם
המוסיקאלי .עם הרפעתר נתקע המסמר האחררן באררן המתים
של המרלטימדיה.
כדי להבין את התופעה הקרריה "המינימליזם במוסיקה"
יש להבין תחילה כנגד מי רכנגד מה הרא הרפיע .מה שמאפיין
מבחינת האתסטיקה במרלטימדיה הרא השימוש במרכיבים
מרסיקאליים רבים ,במקצבים ,קרלרת ,כלים ,קריאת טכסטים,
ביטריי-גרף רתנרעה קרלניים ,שימרש בכלי נגינה מסררתיים
לצד כלים אלקטררניים ,רבכלי נגינה אמנרתיים לצד כלי
נגינה עממיים .רכל הריברי הזה מרפיע בו זמנית .רכל המרסיף
לא רק שאינר גררע ,אלא אפילר  -מבררר .ראין הכררנה כאן רק
לריברי מבחינה כמרתית ,אלא גם ריברי של איכרירת.
מה שמאפיין לערמת זאת את המינימליזם ,הרא היפרכה
של מגמה זר ,החיסכרן אר התימצרת בשימרש במרכיבים
של
שבאסתטיקה
לריברי
כאנטי-תזה
המרסיקאליים,
המרלטימדיה.

הברלטרת של
המרסיקאלירת-אסתטירת
התררמות
אחת
המרלטימדיה היא העמדת ערר המקרירת בראש הסרלם
האמנרתי-ערכי של היצירה המוסיקאלית .תררמתר האישית
של ג'רן קייג' היתה הצעת הבסיסים "המזרח-רחרקים"
למרסיקה המערבית .כחסיד הזן-ברדהיזם הרא משתמש
ב"קרביה" למשחקי הסתבררת מרסיקאליים .הקרביה -
 a1eaבלטינית  ~.רמכאן השם הכרלל לסגנרן זה של המרסיקה
)"מרסיקה אלאטררית"( שיש בר אלמנטים של הסתבררירת,
מקרירת מארלתרת רגרבה לא מדרייק של הצליל.

"אנחנר חרתרים לקראת מטררת מרדערת"  -ארמר קייג'
ייאבל נידרניס להפקיר את חיינר לקפריזה של המקרה".

-

רגישה זר לא נשארה בלעדית למרלטימדיה ,אלא פשטה בכל
יצירה מרסיקאלית בםגנרן אלאטררי.

כנגד רעירן זה של המקרירת קם זרם המינימליזם במרסיקה.
המינימליסטים העיזר לערער לראשרנה את הבנין היציב של
תקרפת "פרסט-היררשימה" בכך שפגער בקרדש הקרדשים שלר.
חסל סדר המגמה של "הכל הרלך עם הכל" .עדוף האמצעים
רריברי איכרירת מרסיקאלירת פינר את מקרמם לריכרז
רלצימצרם .המקרירת ,מקרר גאררתם של רבים רטרבים מתבטלת
במחי-יה רבמקרמה מרפיע הסדר הקפדני בירתר .רמרפיע ארגרן

צררני לש היצירה בר כל צליל רתר נקבעים ביצירה ראין
כלל לעלרת על הדעת שינרי מקרי של מיקרמם .בפרטיטררה
הכל קברע מראש ,כמר שהיה פעם ,בעבר.
אם המרסיקה האלאטררית היתה בשנרת החמישים מעין
"הסדר החדש של האנטי-סדר" בא המינימליזם רביטל את כל
העיסרק שב"אנטי-סדר" רחזר אל המרסיקה המרסיקאלית,
דהיינר ,אל הטיפרל בסטררקטרררת מלרדירת ,רתמירת ,מבנירת
רצררנירת ,בדרך שטיפלר במרסיקה בשנים עברר ,כלרמר הכל
נקבע בידי המלחין .

המינימליזם במרסיקה מרפיע במקביל לזרם המינימליזם
שהרפיע באמנרת הפלסטית .שני מלחינים אמריקאיים,
צעירים יחסית  -סטיב רייד רפיליפ גלאס  -הם המייצגים
המרבהקים הירם של הזרם החדש הזה .רייך רגלאס לא בהכרח
היר הראשרנים רהבלעדיים ,ארלם הם שהביאר זרם זה לידי
גיברש צררני על רמה אמנרתית ארלי מן הבגרהרת שביצירה
העכשררית.

הסגנרן המרסיקאלי החדש נרטה ללכת לכיררן הגרעין.
הקליפרת מתקלפרת מאליהן ראין כל התייחסרת אל מה שקררי
תיזמרר אר אל חרמר תמאטי  .מה שנשאר הרא רק חרמר
מרסיקאלי מתרמצת מאה כמעט חד-פעמי .רהמבנה שלר
משותת על אלמנט אחד רהרא החזרה ,אפילר החזרה המתמדת .
ראין לך דבר מנרגד ירתר למקרירת מאשר החזרה העקשנית
על תבנירת מרסיקאלירת .
אחד הראשרנים בכתיבה זר היה דררקא המלחין ההרנגרי
גרגי ליגטי .דררקא ליגטי ,השייך למרעדרן הגדרל שחבריר הם
בריר ,שטרקהארזן ,ברלז ,קאגל ,קסנאקיס ,פנדצרקי ,הרא
שהביא לערלם את הניצנים הראשרנים שבעקברתיהם צמח
המינימליזם .ליגטי הרא נקרדת הקשר הטבעית בין ערלם
ה"פרסט-היררשימה" של אתמרל לבין המינימליזם של הירם.
יצירתר ייקרנטינרארס" לצ'מבלר סרלר בישרה את הכיררן
החדש .ביצירה זר ערמדת המרסיקה על שני כיררני-יסרד :
הצימצרם בחרמר המרסיקאלי ,רהחזרה המתמדת על חרמר זה.
מהרגע שהניח הנגן את ידיר על הצ'מבלר אין הרא מרים ארתן

אלא בסרף היצירה .למעשה יש בכל היצירה הדגשה אחת
בלבד  -באקררד הראשרן ,רמאז הכל מהררה זרימה אחת גדרלה.

"אינני חשוב ש'קרנטינרארם' הרפיעה אצלי יש מאין"  -אמר
ליגטי בראירן שנתן בישראל בשנת " - 1984הסטטירת
במרסיקה כבר עניינה ארתי קרדם לכן רהרפיעה ביציררת
קרדמרת אצלי רבמירחד ב'לרקס אטרנה '.סטטירת כביכרל זה
הרא אחד מסימני הדרך החדשים של המינימליזם".
לתחביר של הסגנרן החדש יש חרקירת חדשה .קיימת בר
ריאקציה ברררה נגד רעירן "הדממה" של ג'רן קייג'.
יציררתיהם של פיליפ גלאס רסטיב רייך מדגישרת זרימה
אחידה רחרזרת על תבנירת מלדרירת רהרמרנירת ,המרבארת
בנשימה אחת ללא כל הפסקה .כך זה ב"קטעי זכרכית"
רכך זה בארפרה האררכה ייאיינשטייז על החרף" של גלאס
רבכל יתר עברדרתיר .כך זה ב"מרסיקה ל 18-בליס" ,ב"מרסיקה
לכלי עץ" ,אר אפילר ב"תהיליס"  -של סטיב רייך .רזה נכרן
כמרבן גם לגבי יציררתיר האחררת.
מי שמאזין לראשרנה למרסיקה של זרם זה ,נדמה לר כאילר
הרא מאזין לחזרה אחת קברעה ,אר למה שקררי בלשרן המרסיקה
ייארסטינטר" הרלך רנמשך .אך האזנה מררכזת מגלה מיד שעס
הארסטינטר הזה מתגליס שינריים קטנטנים. ,המרפיעיס כמר
זליפה של דקרירת מתרך הארסטינטר.
שי הרראים בארסטינטר האין-סרפי לכאררה ,את הערך
האסתטי הבלעדי של זרם זה ,ראין טערת גדרלה מזר .ראשית,
משרם שיש בכל זאת קרנטרפרנקט חברי בארסטינטר .ראלה הם
הריתמיים

השינריים

הקטנים,

מתרך

היצואים

התבנית

הקברעה .לעיתים אלה הם שינריים של צליל אחד אר אפילר
קרל אחה מעין שינרי מלרדי מזערי ,אך בכל זאת קייס .ריש
גם שינריים של מהיררירת ' ,אר "הכפלרת" של החרמר
המרסיקאלי במיכשרר אלקטררני .רכל השינריים האלה,
הסך-הכל שלהם ,ירצרים למעשה את מה שאנר קרראים בלשרן
ספררתית הזרימה של המרסיקה.
אצל קייג' הרעירן
רחבריהם

-

הרא מסר היצירה .אצל רייך ,גלאס

הארסטינטר עם השינריים הדקים

-

הרא המסר.

למרסיקה של רייך רגלאס אין שיאים דרמטיים .החזרה
האררכה ירצרת תחרשה של סטאטירת .כאן לא קיים המימד
הליניארי של התפתחרת הדראמה מבית מדרשר של אריסטר.
מכיררן שיש רק נרשא אחה רלא קיים הנרשא המנרגד לר,
אין כל אפשררת של התפתחרת דרמאטית .עבררנר  -אנשי
תרברת המערב

-

נשמעים הדברים כסטאטיים.

ריש ערד ערך אסתטי ראשרני במעלה בזרם המינימאליזם.
המרסיקה של רייך רגלאס מחזירה ארתנר אל מגרש המשחקים

של המרסיקה הטרנאלית ,זר תבנית המתחים ההרמרניים,
שהרפקעה בשעתר על-ידי ארנרלד שנברג רתלמידיר ,החרזרת
אלינר שנית .אלא שהפעם בנרפך שרנה .התבנירת ההרמרנירת
של הארסטינטר מדגישרת את הבאנאלירת של הקדנצה
ההרמרנית .כ זה במירחד ב"איינשטיין על החרף ".באנאלירת
זר ררמזת שאין כררנה לחזור אל הכתיבה הררמנטית מהמאה
התשע-עשרה .שיבה אל הטרנאלירת .כן ,שיבה אל משהר
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שהיה כבר בעבר

-

לא.

אנו עומדים היום בפני תופעה מעניינת :מצד אח,ד המוסיקה

החדישה פונה לעבר הטונאליות המסורתית ,אך מצד שני היא
משתחררת מתלותה בגישה האריס טוטאלית ,המערבית ,ובכך
היא מתקרבת יותר אל המוסיקה של המזרח הרחוק.
רייך וגלאס יוצרים בעזרת החזרה המתמדת שלהם מעין
תחושה של פולחניות חזקה מא.ד אפשר אפילו למצוא קו
מקשר בין יצירתו של גלאס לבין הבארוק המאוחר ,נוסח
הנדל דווקא )ולא באך!( ומלחינים אחרים בני תקופתו.
החגיגיות שבהצגת הטכסט ב"איינשטיין על החוף" של
גלאס וב"תהילים" של רייך והמוסיקה המתלווה אליה ,היא
שיוצרת אסוציאציה זו.

המינימליזם במוסיקה לא נשאר תחום במגרש-המשחקים של
המוסיקה האמנותית .הוא השפיע והגיע גם לאזור הקרוי
"הפופ המתקדם" של אותם יוצרים צעירים ,שהלכו כברת
דרך ארוכה בפופ והגיעו כמעט עד לנקודת התפר שבין הפופ
המתקדם לבין המוסיקה האמנותית .אחד היוצרים החשובים
של סגנון זה הוא מייק אולדפיל.ד והוא לא לב.ד
לאחרונה פלש המינימאליזם אל בימת המחול .יותר ויותר
יוצרים שוניוכ ברחבי העולם משתמשים במוסיקה מבית

מדרשם של  -דייך וגלאס .נראה כאילו אנו ניצבים לפני גל של

אופנה חדשה .וזה הזמן לנתח את מרכיבי התופעה והסיבות
למשיכתם הגדולה של כוריאוגראפים רבים אל המוסיקה
המינימליסטית.

כבכל תופעה אמנותית ,אין לחפש בה סיבה אחת או שתיים.
הסיבות והתהליכים מורכבים ביותר .המוסיקה הנכתבת
בסגנון החשד נתפסת בצורה מיידית עלד-די החושים דווקא.
זוהי בראש ובראשונה מוסיקה חושית במיוח.ד "האוסטינטו

האין-סופי" מכה עליך כמו כהלם .וברגע הראשון אתה אינך
יכרל להגיב .זה יצור תחשוה של עקשנות דראמטית.
והחזרה

הכמעט

אין-סופית,

בתוספת

תחושת

החגיגיות

והריטואליות ,פועלת על סף הגרוי החושי הנמוך ביותר.
זה כמו טיפול בהלם .ואתה  -כקהל  -אם אתה רוצה אם לאו,
נסחף עם המוסיקה והופך ליימעורב" בתוך היצירה עצמה.
תחושת המחזוריות ,הנותנת לך הרגשת שלימות ,כמו של
מעגל נסגר ,מונעת ממר להפעיל ,לפחות בהאזנה ראשונה,
את חשו הביקורת הראציונלי.
וזה

בדיוק

מה

שמחפשים

הכוריאוגראפים

בעבודותיהם

החדשות .עם המוסיקה המינימליסטית לא רק ש"תופסים"
את הקהל בקלות אלא הוא נעשה ליימעורב" בעבודה עצמה,
וזה כמובן מחניף לכל כוריאוגראף.
מרכיב חשוב אחר ,הקורץ לכל כוריאוגראף היום האו העדרם
של שיאים דרמאטיים ביצירה המוסיקאלית .כלומר  -אינך
חייב ללכת לפי קרהתפתחות המוסיקה ואינך חייב לתאום את
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דרך התפתחותה מהאכספוזיציה ועד לשיא .זרימה סטטית
זו של המוסיקה איננה מסוגלת לגנוב עוד את ההצגה
מהכוריאוגראף ,כמו אצל סטראוינסקי מצד אחד או אצל
באך מצד שני  .להיפך ,סטטיות זו מאפשרת ליוצר המחול
לבנות את קוו היצירה  -את הפיתוח והשיא בעבודתו  -מבלי
להיות כפוף לשום חוק סמנטי-מוסיקאלי .וזו תופעה שכמעט
ולא היתה כמותה בתולדות היחס שבין המוסיקה למחול
בעבר הקרוב והרחוק.

סגנון המינימאליזם מאפשר לכוריאוגראף יצירת מחול
שתהיה לו נשימה עצמאית משלו ,לצד הנשימה העצמאית
של המוסיקה .לא עוד מחרל הנובע מהמוסיקה אלא מחול
על-יד מוסיקה .שני קווים מקבילים ,שנקודות המיפגש
ביניהם  -אם יש כאלה  -תהיינה מקריות.
עד כאן הכל טוב ויפה .הסגנון החדש במוסיקה כאילו מאפשר
ליצורים הגדולים במחול להתגלות מחדש .אבל בעת ובעונה
אחת הוא גם שעתם הגדולה של הכוריאוגראפים השרלטנים.
כי

אם

הקונטרפונקט

בין

המוסיקה הזורמת בסטטיות ובין

היצירה הריקודית מאפשר חיבורים שתמיד כאילו יייצלצלו"
וגם ייראו יפה על הבמה  -הרי מותר לעשות הכל .והיו
דברים מעולם ,ושרלטנים היו תמי.ד אלא שהפעם מלאכתם
קלה יותר .דווקא בסגנון המוסיקאלי החדש צריכה להיות
רגישות מקצועית מיוחדת ,שתדע למצוא את נקודות החיבור
המתאימות שבין המוסיקה למחול.
התלהבות זו ממצב חדש כזה של מחול-לצד-מוסיקה ולא
מחול-לפי-מוסיקה ,גירתה לא רק את היצורים המערביים.
המינימליזם במהדורתו הקיצונית ביותר  -חזרה תמידית
ועקשנית אין-סוף פעמים  -מופיעה למשל בעבודתם המעולה
של אנשי "סאנקיי-ג'וקו" בקטע בו מושמעת ברקע מנגינת-
עם סקוטית המבצועת בחמת-חלילים .או נשי "אריאדונה",
הנעות לצלילי השיר הלירי והקטן של רוג'ר ווטרס.
אלה שתי דוגמאות אופיינירת למגמת הסגנון היפני החדש
במחול ,המחפש את הקשר עם עולם תרבות המערב ,והוא
מוצא לו את ביטויו בשימרש במוסיקה המערבית ,וכמובן
באוסטינטו המינימליסטי ובדרר של מחול-לצד-מוסיקה.
ויש מקום לבוא ולבדוק מבחינה מקצועית מי משתי
הדוגמאות טובה יותר ,בעלת רבדים מורכבים ביותר ,מי גולש
לכיוון השרלטניות ,מי חיצוני או מעמיק יותר .תשובות על
שאלות אלה אפשר גם אפשר לתת לאחר שמנתחים את קווי
היצירה המוסיקאלית והריקודית כאח.ד
ובמקביל היוצרים המערביים ,גם הם עומדים ,אמנם בהיפו,ך
עם הפנים אל המזרח הרחוק .ואם הם מחפשים את תחושת
הסטטיות הזורמת של תרבות המזרח הרחוק ,לא ייפלא  Wהם
ימהרו לפנות לסגנון החדש במוסיקה ,המאפשר להם את
נקדות החיבור שבין מזרח למערב.
מבין הדוגמאות הרבות של הכוריאוגראפים המערביים
ההולכים בדרך זו אולי כדאי לציין דוגמה אחת שבכוחה

להאיר לא  ,מעט  -דררקא מהכיררן של הכרריארגראף הנרדע
ג'ריס ריבינס ,שבגיל  65ירצר יצירה חדשה לפי המרסיקה של
פיליפ גלאס )"קטעי זכרכית" ,תרגרם ארלי לא כל כך מרצלח,
כי בשם האנגלי חברי משחק-מילים שאיננר אפשרי בעברית -
" ", Glass Piecesזכרכית ,שהיא גם שמר של המלחין(.

ארסטינטר המתמשך כאילר
הקרנטרפרנקט המרסיקאלי

-

דרחקת את מקרמר של קר
הקר הנגדי ,הקיים במרסיקה

המערבית החל מסרף ימי הביניים  -הרי עתה אפשר להרכיב
לר את הקרנטרפרנקט החסר .רהקרנטרפרנקט הרא קרר המחרל.
הביטרי בתנרעה רבחלל הרא שמהררה את נקרדת הכרבד
רהמרסיקה איננה מהררה תחררת לקרר הזה.

עברדתר זר של ררבינס )עם ה"ניר-יררק סיטי באלט"( בנריה
משלרשה חלקים אררכים ,בהם נראה כאילר ררבינס מתרגם
לשפה ריזראלית את רעירן החזרה האין-סרפי שבמרסיקה של
גלאס .בחלק השני  -ברנה ררבינס דראט אררך המבטא חזררת
הרלכרת רנישנרת של המלרדיה של גלאס ,רבר בזמן ,כל הלהקה
נרתנת ברקע ביטרי לחזררת הריתמירת דררקא .רלמחרל זה אין
תרכן דראמטי ספציפי .יש פרשנים רמבקרים הרראים כאן נרף

אררבני ,אר ליריקה כנגד אלימרת שברקע .כך אר כ.ך ררבינס
הרא רק דרגמא אחת ,אבל מייצגת ,של משיכה מירחדת של
ירצרים ,ראפילר רתיקים מאה אל המרסיקה המינימליטסית.
)בימים אלה כרתב פיליפ גלאס ארפרה חדשה שנרשאה השליט
אחנאטרן  -מי שהכניס את המרנרטאיזם לדת במצרים
העתיקה .יצירה זר תברצע ביצרע בכררה ערלמי בשטרטגרט

ערז בשנה זר ,רגלאס כבר הזמין את ררבינס להעלרת את
הבכררה האמריקאית שלה.
רארלי אחת הסיברת כבדרת המשקל ללהיטרתם של
הכרריארגראפים אחר המינימליזם במרסיקה נעצוה בשרשי
הסגנרן עצמר .אם ציינר קרדם כי החזרה האין-סרפית של

המלחיז סטיב רייד

השיבה של הסגנרן החדש אל ה.תבנירת הטרנאלירת הקלה על
הנךריארגראפים רהרקדנים להתמרדד ביתר הצלחה עם
המרסיקה .אין כמר הסדר הקברע של פסרקים מרסיקאליים
סדררים להעניק תחרשת בטחרן אצל הרקדן  .המינימליזם לא
רק שהחזיר את תחרשת הטרנאלירת אלא החזיר גם את
התבנירת החרזררת  .של המיקצב .המשקל )"המטררם"( של
המיקצב יכרל להתחלף בתדיררת )כמר ב"מרסיקה לכלי עץ"
אר ב"תהילים" של רייך( ,אבל יתררנר בכך ,שהרא מרפיע
במחזררירת קברעה רכך נרח ירתר לבנרת את יצירת
המחרל.
נראה שסגנרן המינימליזם נקלט היטב על-ידי הרקדנים,
הכרריארגראפים רהקהל כאח.ד לא ייפלא ,איפרא ,אם בעתיד
הקררב יגבר זרם המרסיקה המינימליסטית ,שיפלרש אל
הלהקרת כרלן  .הגשר שבין ערלם המחרל לערלם המרסיקה
נפתח לרררחה .הגשר בין המערב למזרח במרסיקה רבמחרל
כבר פתרח

מזמן .

•

המלחין פיליפ גלאס
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להקות ובנורות ב1983-
באורים :

כ' :

כוריאוגראפיה

':מ

מוסיקה

תפ':

תפאורה

תל':

תלבושות

תא':

תאורה

הבאלט הישראלי

מנהלי חזרות :אררה דרור ,דוד שרר ,אילנה

ט'ל 03-296240

סרפררן

יועץ אמנותי :רוברט כהן

באלט-מאסטריס  :קנת מייסון ,דרד שור,

מנהל אמנותי בפועל :דרד דביר

ככר המדינה  -ה' באייר  , 2תל-אביב ;62093
טל' 03-266610

רוזלין סרבל-קסל

הנהלה אמנותית  :ברטה ימפולסקי ,הלל

כיתבת מחיל :אילנה סרפררן

מרקמן

רקדניס :ז'נט אורדמן ,רדה שאטה )אררח(,

מנהל כללי :הלל מרקמן

יגאל ברדיצ'בסקי ,מריס פסקלסק.י לאה

אלן ,אינגריד באלליס ,שרית בקר ,נדין ברוק,

ליכטנשטיין ,פיליפ קליי.ד גרציאלה קוזאק,
סם מק'מנוס ,חנה אלקס ,פטריסיה אהרונ.י

רקדניס :ג'רמי אלן ,ליסה אוליבר ,לואיס
עמי דסקל ,ארז דרור ,סוראיה וודרוף,
מארשה זרסמן ,ררנית זלטין ,יצחק טפיארו,

נעמה ידלין ,ררנדי לאקיגנ ,ג'ולי לרין ,מארשל
לרין ,דינה לסקה ,סרזן סלימ.י ג'ין סניג,
מלי פייגנבלט ,גארי פיינגרל.ד ענת ציקררניק,
אררנה קוגל ,קס קמנה ,פיל קליי.ד אליסרן
ררזן ,דלית שחס ,לראיס מילנר ,הבי שפרד
בכורות

ב 983-

אבידן ,ירבתן אבבי ,אסף ברזאב  ,רון בר

ישראל ,משה גולדברג ,פייר אנדרי מרראר.ד
פז שגיא ,ג'ורג' תרמפסון ,רפי סעדי ,רודי
שאפסמה

סייריס בחי"ל  :זאיר ,קביה  -מאי ; 1983
ארה"ב  -ספטמבר-אוקטובר 1983

ך

יימנדלסון קונצ'רטו"

לימרר אקסלרו.ד איימי אדלשטיין ,מרר עדן ,
אליזבט ג'יביאט ,מררלה לאר.ו ציפררה
לרינבוים ,קרן ואן-דם ,אבי בבדר-שור ,אלון

-

':כ ברטה ימפרלסקי; ':מ פליקס מנדלסרן;
תל'  :ביל רילקינסרן; תא' :חני ררדי

בכורות

ב 983-

"מחוף לחוף"

מנהל כללי :ויליאם סטרום
רקדניס :ג'יי אוגן ,חיים ארן ,ריצ'רד אורבך,

דוירת אושר ,שולה בוטני ,שי גרטסמן,
איריס גירלה.ד בתן גרדה ,דרד דביר ,עפרה
דודאי ,אליס דררכהן ,בירה טירפרן ,ארז לר.י
דניאלה סלביק ,פיליפ סלררטורי ,סירר
סוטארינן ,איריס פרנקל ,אמיר קרלבן,
גרציאלה קרזק ,שלי שיר ,רטו שלייניגר ,
יוסי תמים

בת-שבע

2

מנהלת אמניתית  . :בירה פז
רקדניס :מיכל אדלר ,חני ברטוב ,אורנית

ך

-

"אופוס - " 1
כ'  :ברטה ימפרלסקי; ':מ אבטרן ורברן; תל':

לאה לדמן; תא' :קווין מקאליסטר

ירסי בן-ארי; תא' :חבי ורדי

מירה הלהקה

-

ברית ,מיקי בש ,ציחק גליל ,אילנה גררסמן,

':כ דרמי רייטר-סופר; ':מ מבדלסון; תל' :
"ירוניהן"

מבהלת חזרות  :סיקי קרל
ג'יי ארגן

-

"קופסאת החלומות"

':כ רודני גריפין; מ'  :ליאונדר ברנשטיין;
תל'  :דורין פרנקפורט

מרייקה דה-ירנג  ,נרעה דר ,ליזה יפטמן

סייריס בחי"ל :ארה"ב -
רניו-יררק ,דצמבר

בכורות

החרף המזרחי

1983

ב 983-

ך

כ' רליבריט :ארז דררר; ':מ רוסיבר בעיבוד
רספיגי; תל' :ירסי ברארי; תא' :זרהר שפירא;

"יוס יבוא"

מסכרת ואביזרים :יהרדית גרינשפן

':כ מתיו דיימוב;ד מ'  :איגור סטררינסקי;

כ'  :יגאל פרי; :,מ גוסטב מאהלר; תל' :יגאל

תל'  :ערדד גרא; תא' :אד גרינברג

פרי; תא' :מש ה פריד

*
להקת מחול בת-דור
רח' אברגבירול  , 30תל-אביב  ;64078טל'

03-263175
מנהלת אמנותית :ז'נט אררדמן

מנהל כללי :ברי סברסקי

מפיקה  :בת-שבע דה רוטשילד
עוזר למנהלת אמנותית :קנת מייסרן
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"ובדיאה"

-

"סתין"

-

-

"אשמירת שלישית"

-

':כ ג'ון באטלר; ':מ סמואל ברב;ר תל ,:לאה

כ'  :נעמי אלסקובסקי; :,מ בן-צירן אורגד;

לדמן; תא' :דני רדלר

תל ,:דוד דבי;ר תא  ':בן  -צירן מוניץ

*
להקת מחול בת-שבע
רח ' אחד-העם  ,90תל-אביב  ;65207טל'

 ;03-625749אולם החזרות  -תיאטררן
"אהל-שם' :רח' בלפור  , 30תראביב ; 65212

"משחקיס טרייאנייס"

-

':כ רוברט נררת; העמדה :משה רומבו ,פול

דגלס סמית; מ'  :ברזילאית מסורתית; תא':
צרטר ,קורליה סגל

"חפלחץ"

-

כ  ':אוהד נהרין ; מ'  :בריאן אינו ; תל  ':איריס
טאומן; תא'  :משה פריד
"אנחה"

-

':כ ג'ין היל  -סאגן; מ'  :וון ויליאמס ; תל' :ג'ין

רפופורט ,מיכאל קראוס ,שילמית זלצמן,
דבורה אשר ,יוגתן בורסטון ,יעל פראן

תיאט ר ון מחול ענבל

"היייות" -
כ'  :איבן פלר-ווסלב; מ'  :ג'ורג' קראמב;

טיררים בחי"ל :ארה"ב וקנדה ,אוקטובר

רח' יחיאלי  ,6נוה צדק  ,תל-אביב-יפו ;65149
טל' 03-652758,03-653711

הירסאגן; תא' :משה פריד

1983

מנהלת אמנרתית :שרה לורתנאל

תל' :איבן פלר  -ווסלב ,תא' :קורליה סגל

"קרקט הפנעימימה של ליעה גיטלר" -
':כ לועה גוסלר; תל'  :לועה גוסלר; תא':
קורליה סגל ; פסנתרנית :לובה מטוסובה

"תפילת כל פה" -
':כ רוברט כהן; ':מ אנדרוו פאנופניק; תל,:

בנורות

ב1983-

מנהלת חזררת רלהקה :עירית הצרוג

"תהילרת" -
':כ מירל'ה שרון ; ':מ סטיב יריר; תל' :איריס
טאומן; תא '  :בן-ציון מוניץ

*

משה שטרנפלד; מסכות :יהודית גרינשפן;

תא'  :צ'נולט ספנס

"בילרו" -
':כ יגאל פרי; מ'  :מוריס ראוול; תל' :יגאל
פרי ; תא' :משה פריד

"מגעים"

-

':כ חוום און; :,מ קולאז ;' תל' :סמדר נויברגר;
תא'  :רות ציגן; עציוב במה  :סמדר נויברגר,
חוום און

"האברידם"

-

לב; תא ':ג'ודי קופרמן

"כף רגל לי _ ..יראש"
גני

"טפק חלים"
':כ אללס דורכהן; מ'  :ללגטי ,שוסטקוביץ;
תל'  :דוד דבל;ו תפ ':אללס דורכהן; תא':

-

ניסן גלברד
"השמים האלה ,האדמה הזאת"

-

':כ אללס דור-כהן; ':מ בוסקובלץ; עלצוב

במה ותל ,:אללס דורכהן; תא ':נלסן גלברד

-

':כ אלריס  .פרנקל ; תא ':חוה פוונ;ו תל':
אורה סטרלקובסקל

"צער הלילה" -
':כ סלקל קול; מ'  :שם-טוב לול ; מילים :דללה
רביקוביץ; שירה :אסתר עופרלם ; תא' :סיקל

קול; תל ,:דוד דבלר

"קר לי בקפה עם שלכת"

כ ' :יוסי תמלם; ':מ קולאז;' תא ':נלסן גלברדד;

מנהל כללי :ירוחם כהן

פינקודכגני

"דקלים רתמרים"

מזכירת הלהקה  :אב י גיל שטראוס

משה אפרתי -

03-482946
כרריאיגראפית רמנהלת אמנרתית  :מירל'ה
שרון

"קול ודממה"

רקדנים  :זכרי דגן  ,מווק לוין ,שלמה זגה,

ארי פסטמן ,רמי באר ,בועז כהן ,אפרת ליבני,
עינת לבנה ,סלון כהן ,אסתי גירון ,ענת

אסולין ,אסנח ליבגי
טיררים בחר"ל  :פריז

; 1983

ניו-יורק

בנורות

-

כרריארגראף רמנהל אמגרתי :משה אפרת י

-

מרכז פומפידו  ,מרץ

אוקטובר

1983

מנהל אדמיניטערעיבי  :יוסף כספי

ניהרל חזררת רניהול הצגה  :רבקה אשכנזל

מררי הלהקה  :גבל בר  ,אסתר נדלר

ב 1983-

"טינעינה"

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

רקדנים  :אמנרן דמתל  ,אסתל בדלר ,אבלטל חן ,

-

כ'  :רמי בא;ו ':מ פאול בן-חוום; תל'  :רמי
באר; תא'  :קן טבצ'ביק

"על במרתיך חלל"
':כ ויקטוריה גרין; מ'  :בלה ברטוק; תל,:
אלי דור-כהן; תא'  :יעל רוטמן

-

מ'  :רוור ,הובנס )קולאז'(; תפ' :משה הדרי ;

תל' :אלי דור-כהן ; חא' :יעל רוטמן

-

כ'  :ג'ין היל-סאגאן ; מ  ':בטהובן; תל'  :ברטה

גבי בר ,לוסף מריאל  ,מאלר שער  ,מיקל גררס,

בעמה בלרן ,נלקרלא גאל ,ערפר רום ,שובל
בן זאב ,מרראל ח ו מה
רקדנים מתלמדים :אורלל צלון ,אפרת חשלן,
הגר אשל  ,עדל ברעס ,תמר כץ
טיררים בחר"ל  :קנדה ושבדלה ,מאל  -לובל

1983
בנורות

ב1983-

שתי יצלרות בתהליר עבודה
הדגמת שיטת העברדה של הלהקה

קוורץ; תא ':בן-ציון מוניץ

רח' אוגרלח  ,30תל-ברור  ;69016טל'

-

כ'  :שרה לוי  -תנאי; מ'  :עובדיה טוביה; תל'
ותפ'  :משה בןשארל

הגברת קיל  :יוסף אלעזרי

"טף החשכה"

להקת מחול מירליה שרון

-

*

':כ יהודית ארנון ,יעקב שריר  ,רמי באר ;

*

רוזנבאום ; תא'  :בן  -ציון מוניץ

מנהלת הצגה :יעל רוטמן

"נרפים" )פרו י קט משוחף(

חפ' ותל ,:לעל פרדס

כ'  :לאה אברהם ,מ'  :מוניר בשיר ; תל "  :חנה

מנהלת אמנרתית :יהודית ארנון

-

-

"על גדרת הזמו"

-

כ'  :שלמה חזיז ; מ'  :זהר לוי; תל'  :לידיה

מירי הלהקה  :חנקה פארן ,מיכל חסון

':כ תמר בן-עמי; מ'  :עופר שלחין ; תל' :יעל

בנורות

ב1983-

"הזעקה"

מנהלי חזררת  :אפרת לבני ,זכרי דגן

-

רקדנים :מלכה חג'בי ,אילבה כהן ,שרה זארב,
רחלי סלע  ,רוניח לוי  ,כוכבה ערבה ,חפציבה
אברהם ,ציון נוראל ,מרדכי אברהמרב  ,שלמה
אשר ,צבי בן-חמו ,יעקב בר-אב ,נתנאל נעם

קיבוץ געתון ,מעלה הגלין  ;25130טל'
) 04-923009אולפן( ,רח' קפלן  ,5תל  -אביב
 ;64734טל' ) 03-264922 , 03-254556משרד(
ערזר למנהל האמנרתי  :מווק לוי ן

':כ פול בלום; ':מ ג_ ליגטי; תל'  :ג'ניפר בר-

"ריקרד'

להקת המחול הקיבוצית

מבהל אדמיניטערעיבי :חווס טרגר

*

*
סדנת המחול הירושלמית

מנהלת חזררת  :ריסה שטוובנרג

בורכז שאלת י אל ,תלפלות מזרח; טל'

רקדגים :ריסה שטוונברג ,ביל קרטי ,דוד

02-717877

47

שכללה את המחולרת "אביב"" ,טבעות",

יועצת אמנותית :פלררה קרשמאן

מנכ"ל :אבי יפרח

מורי הלהקה  :פלררה קרשמאן ,אלכטנדר
ליפשיץ ,מיכל חטרן

רקדנים :אמיר קרלבן ,גליה נפין ,מאיר
גרמנרביץ'"קנרפפר ,צבי גרטהיינר ,ערפרה

רקדנים  :דפנה איינבינדר ,גל אלפרט ,ג'רדי

דרדאי ,אררי ליפשיץ

בכורות

ב 983-

"קוים דקים"

ך

-

כ'  :בצי גןטהיינ;ר :,מ ר .שטרארט; תאי:

ך

ג'רדי קרפרמן

"אטא מתללקזבה" )סיפור כמר בדיה(

-

כ'  :אררי ליפשיץ; ':מ ערפר ילפשיץ
"דואט"

"פרח"

-

כ'  :אמיר קולבן רערפרה דרדאי; מ'  :מרסל

חליפה ראחמד מסרי

-

כ'  :מיאמי הרץ"ירמר

"שאלה ללא מענה"

-

':כ גליה מגן; ':מ ברטרק
"שיעור לדוגמא"

תיאטרון מחול רינה שיינפל,
רח' הרב פרידמן  , 13תל"אביב  ;62303טל'

03-446745

':כ צבי גרטהיינר; ':מ פ .מנדלסרן; תלי:
כריסטינה ג'יאניני; תא'  :ג'רדי קרפרמן

מחרל נהריה( רלהקרת אחררת נטלר חלק

-

"זה יותר נוח"

-

כ'  :ז'נט סטרנר ; תא' :ג'רדי קרפרמן

"מפגשים עם הים"

-

':כ אמיר קרלבן עם הרקדנים

"זמן לבן"

-

רקדנים  :ריבה שיינפלה אריאלה לגמן ,בטי

-

שכטר ,דליה הרמת.י טל הלרי ,דיתה תרר,

"ויה דולו רוטה"

רנה בדש ,מירב זמרי ,אררנית ררזבנלרם ,נעמי

כ'  :אמיר קולבו; מי :מרסל חליפה ואחמד

-

בלרם ,מרגלית פרי ,דרב כרמי ,אילן לשם,

מסרי

ארנה בגרם ,טיגל שפרליגנ ,תמר בורר ,תמר

"עוד יום חלף"
כ'  :ערפרה דודאי ; מ'  :מרסל חליפה; תלי:

ב 983-

"פיטול על הקיר"

-

בכורות

בשלרשה מחולרת ,פרי עברדתם של מאיר
גרמנובYי " j7,גופפר ,אמיר קולבן רצבי

-

ע .דרדאי; תא' :ג ' ודי קופרמן

-

עבודה

-

מסע".

הטפריה למחול רמנהלה דוד עדז יזמר ראירגנר

שתי סדררת של סרטי מחרל ,האחד שנרשאר
המחול הפרסט"מרדרני היה מלררה בהרצארת
של המבקרת מרטיה טגל והשני ,ה י ה מרקדש
למחרל במזרח אסיה .שתי הסדררת התקיימר
בשיתרף היסנמטקים .דרד עדן סיים את

עברדתו כמנהל הספריה ,אך ממשיך לשתף

כי  :צבי גרטהיינר; מי  :ב .בריטן; תאי  :גיודי

פעולה במטגרתה.

מ'  :לררי אנדרטרן

אירועים אחרים

*

טאליאן פרידלאנד )עם יוטי תמים( הרפיעה

-

רינה שחם הרפיעה עם להקתה בתרכנית
שכרתרתה "טבך" ,בה נטלר חלק הרקדנים
סרניה פרמרנץ  ,אלרסר סרררדלרב ,עמיאל
מללה רארז לרי.

"מקלות לבנים" -
':כ רינה שיינפלד; ':מ סטיב רייך; תא':

בתרכנית משלה ,במסגרת פסטיבאל עכר
ובתל"אביב ביציררתיה "בובות" )למרזיקה של
לורי אנדרסון( ,בדואט של תמים "קר יל
בקפה עם שלכת" וריקודי הסרלר "חוט
מתכת"" ,פארןידה של פלאסטיק" ,ר"מחווה

ררדריק ראן גלדר

לפיאף".

להקות אורחות

מרים בן"ברוך ביצעה ערב מחרלרת טרלו
משלה ,יימחול ו  j7רקט של אשה אחת",

ביו הלקרת האררחרת שפקדר את ישראל היר

כ'  :רינה שיינפלד; ':מ מנחם צרר; תא' :
ררדריק ואן גלדר

*
תיאטרון מחול רמלה )תמ"ר(

שכלל "באלאדה לקרן רחוב"" ,ציפור
אחרונה"" ,בשתיקה"" ,אדמת בור"" ,קושיה

גושגה  :קדיש" ראת חמש התמונות של
"קרקט של אשה אחת" .

חגיגה צוקרמן הכינה מחזה"בתנרעה על
נרשא ייפאוסט" על פי מקרררת ספררתיים
עתיקים .

*

הבאלט של טן " פראנטיטקי .להקתר של
אלויין איילי ,להקת פילובילרט .שחזרה ארצה
מקץ  10שנלם לביקררה הראשרן  ,רלהקת
התיאטררן הלאומי של זאיר.

הלהקה נרטדה בשנת  , 1982היכל התרברת,
שד' רצימן ,רמלה  ;72415טל' ; 054-232542
משרד בתראביב ,טלי 03-286741

עמגואל ויוטפה בריאגט הכינר תרכנית עם

כחלרצת מחרל ברטר היפני המרדרני הרפיעה

מורה הלהקה  :צבי גרטהיינר

כמה רקדניות ובאזרר מנשה )בו הם מלמדים(,

בארץ להקת טגקאי ג'רקר.
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-

קופרמן

עיצרב :רינה שיינפלד; ביצרע :דסבת המחרל;
"משי"

החדשה "קוביה וגליל"" ,תמ"ר" הופיער

שלה רכן הציגה סדנת להקת המחול
הקיברצית את עברדתה של רוגית לגד "מטע

':כ מאיר גרמנרביץי"קבופפר

ך

תחרם המחרל .עמי ברקמן הציג את עברדתר

גוטהייגר ,עדיגה בר"און הופיעה במייצג

מנהלת אמנותית  :רינה שיינפלד-

"טטיגמה"

בפסטיבאל.

גם במפגש האמנויות בת ל"חי  1983בלט

"הר פצוע"

טיורים בחו"ל :הולנד  -ארקטרבר ; 1983
ארה"ב  -נרבמבר 1983

על חרמרת העיר ראת פררייקט שפת הים שלה
על החרף; אליט ואלי דור"כהז את המייצג
שלהם "אשה צלובה" על דשא חצר המצרדה;
פומרנץ ראמנון רביב ,רות אשל ,מירי בר

כי :צבי גרטהיינר

פייגבבלאט ,עדנה כץ ,רריטל פריזל.ו אבי
קיזיר ,עדנה דה בה ,טל כרמי

תמ"ר ביצעה את יצירותיה "ויה דולורוטה"

ברוך רכן הלהקרת של אילגה כליף )סדנת

תא' :ג'רדי קרפרמן

*

בפסטיבאל עכו לתיאטרון אחר תפט המחרל
מקרם נכבה בצררת מרפעים רמייצגים .להקת

"שירים ללא מלים" -

':כ אמיר קרלבן; ':מ אורף ,פרברמן ,קראמב;

':כ הלהקה

יצירתם.

סאלי " אן פרידלאנ,ד פמלה שרגי ,אטתי

"טינדרלה"

-

לברוח" ו"השאיפה לש לימות"

-

כולם פרי

פמלה שרני הרסיפה להרפיע בערב משלה,
בין היתר במרזיאוו תל " אביב.

ברבררב ,ביר ברגל ,מיאמי הרץ"ירמר ,יוהבה

גייגר ,דיבה ריינשטיין ,מיכל ישראלי ,שרשי
לרי ,אררי ליפשיץ ,עליה מגן ,איה רימרן"לרי

בכורות

ב 983-

יימקיש על דלתות השמיים" " ,אין לאן

"Silk"
( R. Schenfeld )

""משי

( שיינפלד. )ר

תיאטרוו מחול
רנה שיינפלד

RINA SCHENFELD
DANCE THEATRE
_

_

•

•

J

Photo : J. Agor

 אגור.  ו: צלם

""פיסןל על קיר

" Wall Sculpture "

תיאטרון מחול
רנה שיינפלד

RINA SCHENFELD
DANCE THEATRE
""מקלןת
( שיינפלד. )ן
 אגיר. ו:צלם

"Sticks"
(R. Schenfeld)
Photo : J. Agor

""זמן לבן

"White Time"
(Z. Gotheiner)

TAMAR

Photo: B. Lanir

(צ) גךטהיינר.

מ"ר

n

 לניר.  ב: צלם

" Meeting with the Sea "
( A. Kolben כ

TAMAR

" Wounded Mountain "
( M. Germanovitch-Knopferכ
Photo : B. Lanir

""מפגשים עם ים

(א) קןלבן.

תמייך

""הר פצןע

(קןנפפר-' גרמנןביץ. )מ

 לבור. ב: צלם

""ןיה דןלןרןסה

"Via Dolorosa"

(א) קןלבן.

(A. Kolben)

TAMAR

Photo : B. Lanif ·

תמייך

 לניר. ב:צלם

"Another Day Passed"
(0. Doudai)

Photo : T. Chassid

""עוד יים חלף
(ע) דודאי.

 חמזד. ט: צלמ

"Stigma"
(Z. Gotheiner)

""סטיגמה

(צ) גוטהיינר.

מ"ר

TAMAR

:, ~ /,
'\ו:, 'י" י
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" Iבובות"

. Iר) אשל(

רות אשל

RUTHESHEL

""קווים יקים

"3

"קח

(א) ליפשיץ.

( קןשמאן. )פ

"Thin Lines"
(E. Lifshitz)

"Take 3"
(F. Cushman)

סדנת המחול הירושלמית

JERUSALEM DANCE WORKSHOP

Photo: B. Rimon

 רימון. ב:צלם

"Crucified Woman "
( A. and E. Dor-Cohen כ

""אשה צלובה
(כהן-)אלי ואליט דוך

" Common Prayer"

""תפילת כל פה

( R. Cohan כ

( כוהן. )ו

BATSHEVA

Photo: R. Fuchs

שבע-בת

 פיקס.  ו: צלם

""קרקס הפנטומימה

(ל) גןסלאר.

"Pantomime Circus"
(L. Goslar)

BATSHEVA

שבע-בת

""כף רגל לי וראש
(עמי-ת) בו.

"My Sole ... and Head"
(T. Ben-Ami)

 נצך"גT רך. מ: צ לס

Photo: M. RoscnzYcig

""אספלנד

"Esplanade "
(P. Taylorכ

BATSHEVA

Photo : Y. Ruvin

(פ) טיילךר.

שבע-בת

 ן7 ריב

.'

:צלמ

""בולרו

"Bolero"
(Y. Perry)

Photo: R. Fuchs

(י) פרי.

 פוקט. ו:צלמ

BATSHEVA

שבע-בת

""ספק חלום
(כהו-א) דור.

"A Dream in Doubt"
(A. Dor-Cohen)

Photo: Y. Rubin

 רובזן. ז:צלמ

"Jungle"
(Rina Shacham)

Photo : Z. Menashe

""טנר
( שחם. )ר

 מגשה.  צ: צלם

"Jung1e"
(Rina Shacham)

Photo : 1. Rabinovitsh

""סבר
(ו) שחם.

' רבינןביץ. י: צ לם

""מנדלסןן רןבצ'רטן
(ב) ימפןלסקי.

"Mendelssohn Concerto"
(B. Yampolsky)
Photo: Y. Rubin

"Concerto Barocco"
(G. Balanchine)

ISRAEL BALLET

הבאלט הישראלי

 ן7 ריב

.7

: צלם

""קןנצ'רטן בארןקן

(ג) באלאנצ'ין.

"Opus 1"
(B . Yampolsky)

ISRAEL BALLET

" 1 "אופוט
(ב) ימפךלסקי.

הבאלט הישראלי

"קופסת החלומות"
)א  .דרור(

""The Dream Box
)(E. Dror

הבאלט הישראלי

ISRAEL
BALLET

8
8

8

8
8 '

"The Dream Box "
( E. Drorכ
Photo : Y. Rubin

""קופסת החלומות

ISRAEL BALLET

הבאלט הישראלי

( דרור. )א
 רובון. ו: צלמ

יוספה ועמנואל בריאנט

JOSEPHA & EMMANUEL BRIANT
Photo: R. Segal

 מגל. ו:צלם

קרקס ומחול של אשה אחת
()מרים בו ברוך

ONE-WOMAN CIRCUS AND DANCE
(Miriam Ben-Baruch)

Photo : M. Ben-Baruch

 בן ברוך.מ

: צלם

להקת מירלה שרון

MIRALE SHARON DANCE COMP ANY

"Tehillot"
(M. Sharon)

Photo: Y. Rubin

"" תהילות
( שרון. )מ

 רובין.  י:צלם

"Phoenix"
(M. Sharon)

""פניקס

( שרוו. )מ

להקת מיילה שיון

MIRALE SHARON DANCE COMPANY

Photo: Y. Rubin

 רובון. ו: צלמ

""הדגמה

( אפרתי. )מ

Lecture-demonstration
( M. Efratiכ

קול ודממה

KOL-DEMAMA

Photo: Y. Rubin

 ריבון.  ו: צלם

"Implosion"

(M. Diamond)

BAT-DOR

""עד אבדו חושיס
(מ) דיאמןנד.

דור-בת

"Jeremiah"

""ירמיהן

(R. Griffin)

(ר) גריפיו.

 הרמתי-  מולה:צלם

Photo: Mula-Haramati

"Medea"
(J. Butler)

BAT-DOR

""מדואה

(ג) באטלר.'

דןר-בת

הרמתי- מולה:צלם

Photo : Mula-Haramati

";'יוס יבוא

(סופר-רייטר. )ד

"A Day Will Come"
(D. Reiter-Soffer)

BAT-DOR

דור-בת

 מולה"הרמתי:צלם

Photo: Mula-Haramati

אן פרידלאנד-סאלי

SALLY-ANN FRIEDLAND

Photo : Sh. Friedman

 דמז7  פר. ש:צלמ

או פרידלאנד-סאלי

SALLY-ANN FRIEDLAND

 פרידמן. ש:צלמ

Photo: Sh. Friedman

""דקלים ותמרים
(תנאי-ש) לוי.

" Palms and Dates"
( S. Levi-Tanaiכ

INBAL DANCE THEATRE

Photo: J. Agor

תיאטרון מחול ענבל

 אגור. ו:צלם

"An Outcry"
(S. Haziz)

""הזעקה

( חזיז. )ש

INBAL

Photo : J. Agor

ענבל

 אגיר. ו:צלמ

" On the Edge of Time "
( L. Avraham כ

INBAL

Photo : J. Agor

""על גדית הזמו
(ל) אברהם.

ענבל

 אגיר. ו:צלם

"Sonatina"
( R. Be'erכ

""סןנטינה

( באר. )ר

,
להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ

DANCECOMPANY

Photo: A. Langotski

7 לנגןצק.א

: צלמ

""על במיתיך חלל
(גרין. )ן

" How Are the Mighty Fallen "
( V. Green כ

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ

DANCE COMP ANY
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 לנגןצקי. א:צלם

Photo : A. Langotski

""בופים

( שריר. י, באר. ר, ארנין. )י

"Landscapes"
(Y. Arnon, R. Be'er,
Y. Sharir)
להקת המחךל
הקיבךצית

KIBBUTZ
DANCE COMPANY

 אגיר. א: צלם

Photo: A. Agor

""טף החשינה

(סאגאו- היל.)גי

"Age of Darkness"
(G. Hill-Sagan)

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ

DANCECOMPANY

Photo : J. Agor

 אגור.  ו: צלם

""הקוביה והגליל
(ע) ברקמן.

" Cube and Cylinder"
(A. Berkmanכ

קביצת הקיקינר

KOKONAR GROUP

להקת כרמין
מנהל אמנותי

-

יונתן כרמון

מנהל מוסיקלי

-

יצחק גרציאני

עיצוב תלבושות

-

לידיה פינקוס גני

טל'02-812215,03-233734 :

תמ"ר תיןץטרןן מחוך רמךה
היכל התרבות ע"ש אלפרד טאובמן ומקס מ.פישר ,רמלה , 72415
שדרות ויצמן; טלפון 054-32542
משרד

03-286741 -

TAMAR - RAMLA DANCE THEATRE, THE ALFRED TAUBMAN & MAX M. FISHER COMMUNITY CENTER - RAMLA 72415 ,
SDEROT WEIZMANN , TEL . 054 32542
OFFIC E - 03- 286741
בית-הספר לבלט ולמחול מודרבי ,בניהול תיאטררן המחול רמלה ,יפעל החל מחודש ספטמבר . 1983

הספריה המרכזית למיסיקה ימחיל

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

,המחול

מתחום

בנושאים

חומרים

מפיצה

 אוצרת בתוכה,1975  שנוטדה בשנת,הטפריה למחול
 טרטרוידיאו וברשותה מקרנת, טרטים,באלף טפרים
. מ"מ ומבונת הקרנה לוידיאוטייפים16- טרטים ב
 טרטים, שקופיות, כתבי"עת,הקטלוג שלה מכיל טפרים

הטפריה.

.  עיצוב במה ותלבושות, במוי, תיאוריה,בגוז היטטוריה

שקופיות וטייפים על מחול, הטפריה משאילה טרטים

•

.הטפריה מקיימת תצוגות והקרנות פומביות

•

.  עיירות"פיתוח ומוטדות חינוביים,לקיבוצים

•
•

.וטרטרוידיאו

, פלקטים,בטפריה ארביוז המביל ברזות של מופעי מחול
.  תכניות של מופעים ומזכרות,קטערעיתונות

 טיפוח קהל חובבי:תבניות הספריה לעתיד כוללות
;מחול; בוראיומטריה; ידיעוז למחול בשפה העברית
"תיראפיה במחול; הקרנות טרטים; קורסים בבתב
תנועה; הרצאות בתולדות המחול; מפגשים עם טופרים
."הכותבים על מחול; "בימה למחול

•

,הטפריה שממשת במקור לאינפורמציה לרקדנים.
, מוטיקאים, כוריאוגראפים, תראפיטטים,מורים למחול
.  אנתרופולוגים והיטטוריונים,אמנים

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

8

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

8

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

8

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

8

Maintains a archive of Dance Playbills, Posters, Clip·
pings Programs and Memorabilia.

8

8

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

8

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

:הספריה פתוחה לקהל

OPENING HOURS:

18:00 - 13:00 - 'ר:בימיס א
13:00 - 9:00 - ' ה:ג:בימיס ב
1 Z: 45 - 9:00 - 'ביוס ו

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

18:00 - 15:00
18:00 - 15:00
1Z : 45 - 9:00

'יום א
'יום ר

'יום ו
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RINA SHAHAM

בקעת בית-שאן
מנהל; שאול גלעד

10800

טל'

2
065 - 88343

מזב יר ה ; רעיה מירון

2
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~ שיעורי בלט קלאסי ,מחול מ ,וררני ,יצירה ,ג'אז

DANCER, CHOREOGRAPHER,
DANCE TEACHER

Tel·Aviv, 14, De Haas St" Tel, ; 03-443691
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~ מפגשי תנועה לילרים והוריהם
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צוות המורים :עדה ארני ,איריס גל ,אורה גלמן ,שאול גלע,ד

יפה הירש ,אביבה טל ,חיותה עז-ג,ד דניס פרי
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שטודיו למחול
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כיתות לכל הגילים
תל-אנינ,רח'שלמההמלך 100

טל;

03-757233
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מופעי

יח י ד

כןריאןגרפיה
סדכאןת
ךהוראה

טל 03-'249032 .י 051-30002
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רפרטואר להקת מחול "ב ת"ש נע"
)שם היצירה; כרריארגראפיה;
מרסיקה מאת(

* יציררת שנרצרר עברר להקת
בת-שבע .

1964
* בברת הגן

-

דרנלד מק  -קייל ;

ארנסט בלרר
המעבר

-

ררברט כרהן ; ירג ' ין

לסטר
הררדיאד

-

מארתה גראהאם ;

 .פארל הינדמית
* מחרללים  -ררברט כרהן ; קארלרס
טררינאר

* לרבה פארק
ירג ' ין לטטר
דרו הל ימרד  -מארתה גראהאם ;
חלים אל-דאב
לתרר המברר  -מארתה גראהאם;

-

ררברט כרהן ;

ג ' יאן קארלר מנרטי

1965

-

את ל רינטר ;

שעשרעי דמירן
פרל ברלס
ברקט ר רן  -דרנלד מק-קייל ;
לרא יס ט .הרדין )מרנצרג(
* בת יפתח  -רינה שינפלד ; מרדכי

-

ררברט כרהן ;

טתר

*

ארהל המרארת
נרעם שריף

שעשרעי מלאכים  -מ א רתה
ג ר א האם ; נררמן דלר ז'ריר
הגן אחר ז המלחמה  -מארתה
גראהאם ; קארלרט טררינאר
* אדם רחרה  -אשרה א לקיים ;
היטרר רילה לרברט
סארגאס ר  -גלן טטלי ; ארנטט
קרנק

* הציידים האגדיים -

גלן טטלי ;

עדן פרטשו

1966
* בשים בארהל
טתר

* האיררסין -

-

רינה גלרק ; מרדכי

נררמן מרריט; פארל

בן-חיים

פנים רמסכה

-

שמערן ברארן;

*
ג ' ררג' ראסל
* דרד רגלית  -א ש רה א לקיים ;
איגרר טטררינטקי

* תהילים  -גלן טטלי ; עדן פרטרש
נבכי הלב  -מארתה גראהאם;
טמראל בארבר
* צר הרשרת  -א הרד בן  -דרד ; דניאל
שליט

1967

* פרה עיוורת -

רינה שינפל;ד

אליוט קארטר

פרל לאנג ;

על כנפי החופים -

אנטוניו ויולדי
לשונות אש  -פרל לאנג ; סרג ' יו
נטרא

שאלה ללא מענה
צ ' ארלס אייבס
מעשה קונרסות

-

ז'אנט אורדמן ;

ז ' אנט אורדמן ;

לוצ ' יאנו בריו

* המופע  -לינדה הודס ; בילי
פייז  :באדי ג ' והנסון

* בבואות

רינה גלוק ; נועם שריף

-

1968

* - 3-2-1

נורמן מוריס ; בן  -ציון

אורגד

* חזרה  -נורמן מוריס ; פאבלו
מונקאיו  ,סיל רוואלטאס
תפוס את הזוהר הלוהט  -טאלי
ב יטי ; צ ' ארלס מינגוס  ,דיזי
גילספי  ,מ  ,דייויס  ,ב  ,אוונס
תחנות ומפגשים  -טאלי ביטי ;
דיוק אלינגטון
צאצאים  -דיק קאצ ;' קארלוס
שאווז

1969
באין מנוח ,באין מחסה

-

סופי

מאסלו ; רוברט סטארר
תמונות מהעיירה  -סופי מאסלו ;
מוסיקה יהודית מסורתית

* קלעים -
*

רינה שינפלד ; נועם שריף

לפתח חטאת רובץ

-

משה אפרתי ;

נועם שריף

תנועות

הגולים

-

ג ' רום רובינס;

חוזה לימון ; ארנולד

שיינברג

לה מלינצ'י
לויד

*

-

חוזה לימון ; נורמן

קונצ ' רטו בארוק מס'

- 5

נורמן

ווקר; אנטוניו ויולדי

1970
*
* לעת צפיה
עין-דור

-

משה אפרתי ; צבי אבני

-

רינה גלוק; גארי

ברתיני

* קונצ ' רטו לבלי הקשה  -נורמן
מוריס ; ליאונררו סאלזדו

1971
* תמורה

-

מירלה שרון ; טושירו

מאיוצומי

* קולות ממרחקים

-

טורו מאקמיטה

בריאן מקרונלד ;

פסיעות ביחד ולחוד -

משה

אפרתי ; קארלןס סורינאך
חימום  -לינדה רבין
קאפריצ ' וס  -הרברט רוס ; בלה
ברטוק

* הכרם של מרתה
נורמן דלו-ג'ויו

*

עמי-ים  ,עמי-יער

-

בריאן מקדולנר;
ג ' ון קרנקו ;

רות בן  -צבי ,דב זלצר  ,א  ,ו  ,שטרנברג

קונצ'רטו לעץ ההובנה -

קרנקו ; א יגור סטרוינסקי

ג 'ון

1972
* הבט בעצמך

-

לינדה הודט; אוריה

היפ

לינדה רבין;

* שלישה מתיך אחד

-

* אפלדיזית ללרלית -

מירלה שרון ;

ג ' יירג'י ליגנטי ,ג.פ  .הנדל
* לניכח הלרח המלא  -ג'והן באטלר;
צבי אבני

צבי אבני

* טטריפה אנטלטטריפה -

גלן טטלי ;

טילבאני ביטיטי
לאחר הגריש  -ג'יהן באטלר ;
לי הייבי

* שעשיעלם בתיך גלגל המזלית -
יויליאס לותר; ג'ירג' קייינטקי

1973
* פלנית  -רינה שינפלד
מדברלית  -אנה טיקיליב; אדגר
ייארזה

* לזכר מט' - 52436

אנה טוקולוב ;

תדיאוש בירד

' כלפת הרקלע  -טאלי ביטי ; טנטאנה .
' שלר  -אנה טוק ולוב ; צ'ארלט אייבט

1974
תא  -רוברט כוהן ; רונלד ללויד
' מטע אל שוס מקיס  -אשרה
אלקייס; לוצ'יאנו בריו
' פלחן האבלב  -רוני טגל; איגור
טטרוינטקי

' אלגלות
' טלטלה

-

רינה שינפלד; י  .ט .באך
מירלהשרון ; ק  .פנדרצקי,

ב  .צימרמן

* החלום

-

בוארתה גראהאס; מרדכ י

טתר

* נטלך האפלה  -ג ' והן באטלר;
ארנולד שיינברג
לקיל חמה  -רוברט כוהן ; יוג'ין
לטטר

1975

,

משחקלם שאני משחקלם

-

רינה

גלוק; פאול הינדמית
' מטע

-

נירמן מוריט; פרנטיט

פולנק
' בערת האדמה  -ג'ין היל"טאגאן ;
גוטטאב מאהלר
' לקול מאורית  -אשרה אלקייס ;
קולאז' מוטיקלי
 ,מונידרמה  -מירלה שרון; מרק
קופיטמן

השלחן הלרוק

-

קורט יוט; פ  .א  .כהן

1976
* רבב-אש

-

ג ' ין היל-טאגאן ; קלאוט

הובר

*

עד שקמתי

-

משה אפרתי; נועם

שריף

* דפי אלבום  -דונלד מק-קייל;
" ג'לי רול" מורטון
* פואמה של התעלות  -אנה טוקולוב ;
אלכטנדר טקריאבין

*

הדים משמים זרועי כוכבים

-

כריטטופר ברוט; ג'ורג ' קראם

1977
* קולות

-

כריטטופר ברוט; זולטאן

קודאי

* וריאציה גדולה  -יעקב שחר ;
קרלהיינץ שטוקהאוזן
* פנטטיה  -רחמים רון ; ג'ואן
פרנקט-ויליאמט
* אשר אליו נכטפתי  -יאיר ורדי ;
אלברטו חינאטטרא
* גן-קאלי  -ג ' ין היל-טאגאן; מוריט
ראוול ,יאן טיבליוט
* הדיבוק  -רינה ירושלמי ; משה
זורמן

קשת טביב שכמי

-

דונלד מק-קייל ;

מטורתית

מנוחת אחר-הצהריים של הפאון -

ג ' רום רובינט ; קלוד דביטי
* הר הבשמים  -דונלד מק-קייל ;
לואיט ט  ,הרדין
חדרים  -אנה טוקולוב ; קניון
הופקינט

1978

צעד אחר צעד עם היידן -

פול

טאנאטרדו; יוטף היידן

תפילה אבודה  -פול טאנאטרדו ;
תומאטו אלבינוני
הרהורים על במה פתוחה  -פול
טאנאטרדו; צבי אבני

קשר

-

נורברט ואטק; טירינקט

מימיקה טפרדית
איזק אלבניז
קרקט המחולות של טטרוינטקי
פול טאנאטרדו ורקדני הלהקה ;

-

ואלרי פאנוב ;

איגור טטרוינטקי

1979
 3לפנות בוקר

-

דאגלט נילטן ;

טאנג'רין דר י ם
שעה בצהריים

-

מתיו דיאמונד ;

דון יורק
זכרונות-עם

יוטף טל

-

דבורה ברטונוב;

-

1980
קשרים  -טיקי קול; פיטר באומר
דמויות  -רינה גלוק; עדן פרטוש
קנטיגט  -פולין קונר; ג'ורג' קראם
רפטודיה  -דויד האץ'"וולקר;
ג'ורג' גרשוין

שירים

פול טאנאטרדו ; דמטרי

-

שוטטקוביץ

בשניים  -רחמים רון; משה לוטטיג
צייד המלאכים  -רוברט כהן ;
ברונו מדרנה

נימפאית

רוברט כהן; קלוד

-

דביטי

מטך אחריז -

בריו

האטפז -

יגאל פרי; ליצ'יאנו

ג'אנין שארה ; איבי מאלץ

1981
כאבז המתגלגלת  -נעמי
אלטקובטקי ; טמפרוז
וקריטטודולידיט
יער

-

עדות

רוברט כוהן; בריאן הדג ' טון

-

פול בלום; דמטרי

שוטטקוביץ

פה דה"פפטי

אוהד נהרין; שלמה

-

גרוניך

עלמה פרנקפורט; פנדרצקי

רדיוט -
ביניים  -אוהד נהרין; ליאונרד
ברנשטיין  ,גיורא פיידמן

משחקי חיים

-

איבן פלר"ווטלב ;

אנדריי ה י ידן

-

הרו"ני"אומי

אוהד נהרין  :מיצ'יו

מייאגי

צלליות של בלוז

-

ג ' ון קליין ;

מרק איזק

טפור עתיק

-

לאה אברהם ;

צפיון חותם

צעדי ענק

-

יעקב שריר; ג'ון

קולטראן
בגלגולי הטווינג
גלן מילר
שיר שבת  -דארל גריי ; מטורתית
חלום בנוף פראי  -דארל גריי :

-

אוהד נהרין;

איגור טטרוינטקי
משהי משותף

-

אוהד נהרין;

אוהד נהרין

חמטה  -טיקי קול  :אימפרוביזציה
ז'אן"פייר ראמפל
אנשים שדים

פיאצולה

-

יאיר ורדי ; אטטור

n

1.

1982

הקץ לתום -

אליט דור"בהן;

שוש רייזמן

טפרר במר בדיה

-

עפרה דודאי,

אמיר קולבן; אחמד מטרי
שירה  -פרל לאנג ; אלן הרבהנט
רשמים  -איבן פלר"ווטלב; ריצ'רד
פרבר

פרלצ'ינלה

-

מארי לואיט; איגור

טטררינטקי

החתרנה

-

אנה טוקולוב; איגרר

טטרוינטקי

ירמן

טחף

-

רוברט בוהן; טרג'יר נטרא

טיקי קול; טנג'רין דרים

1983
משחקים טרריאנים

-

רוברט נורת;

ברזילאית מטורתית בטוקדו
טתיר  -יגאל פרי; גוטטאב מאהלר
אשמררת שלישית  -נעמי
אלטקרבטקי; בן"צירן אורגד
חפלחץ  -ארהד נהרין; בריאן אינו
אנחה  -ג'ין היל"טאגאן; וון"
וילאימט
ערירת  -איבן פלר ורטלב; ג'ורג'
קרמב

קר לי בקפה עם שלבת  -יוטי תמימ;
בילי הולידיי
צער הלילה  -טיקי קול; שמ"טוב לוי
ריקרד  -איריט פרנקל
טפק חלום  -אליט דור"בהן ; ליגטי,

שוטטקוביץ

השקים האלה ,האדמה הזאת
אליט דור"בהן; אוריה בוטקוביץ

-

כף רגל לי  ...וראש  -תמר בן-עמי;

עופ"ו שלחין
האבודים  -פול בלומ ; ג'ורג' ליגטי
מגעים

-

חיימ און; דויד וחבריו,

אורגון

קרקט הפנטומימה

תפילת בל פה -

-

לוטה גוטלר

רוברט בוהן;

אנדז'י פאנופניק

בולרו  -יגאל פרי; מוריט ראויל

1984

אטפלנד -

פול טיילור; י  .ט  .באר

הרפתקאות  -אטקאפייד
איילי ; מקט רואץ'

-

אלוין

1982
* The End of Innocence - Alice
Dor·Cohen ; Shosh Reisman
* Issa Mytlilkizby (A Story like a
Tale) - Ofra Doudai , Amir
Kolben; Ahmad Masrie
Shira - Pearl Lang; Alan Hovaness
* Impressions - Ivan Feller·Vaslev;
Richard Farber
* Pulcinella - Murray Louis;
1gor Stravi nsky
* Les Noces - Anna Sokolow;
I gor Stravi nsky
* Diary - Robert Cohan; Sergiu
Natra
* Turmoil - Siki Kol ; Tangerine
Dream

1983
Troy Game - Robert North ;
Traditional Brazilian Batucada
* Autumn - Igal Perry ; Gustav
Mahler
* Vigil in Jerusalem - Noami
Alexkovsky ; Ben·Zion Orgad
* Inostress - Ohad Naharin ;
Brian Ino
* Sigh - Gene H  וII Sagan ;
Vaughn=Williams
Grimaces - Ivan Feller·Vaslav ;
George Crumb
* In the Cafe-the Cold of Fall Yossi Tmim; Billy Holiday ,
Toro Zakamutcho
* Night Grief - Siki Kol; Shem·Tov
Levy
* Dance - Iris Frenkel; (No Music )
* A Dream in Doubt - Alice Dor ·
Cohen ; Ligeti, Shostakovitch
* This Sky, This Land - Alice Dor ·
Cohen ; Uriah Boskovitch
* My Sole... And Head - Tamar
Ben·Ami; Ofer Shlachin
* The Lost - Paul Bloom; Gyorgy
Ligeti
* Touches - Haim Ohn; David &
Friends, Oregon
Clowns & Other Fools - Lotte
Goslar ;
* Common Prayer - Robert Cohan ;
Andrzej Panufnik
* Bolero -Igal Perry; Maurice Ravel

1984
Esplanade - Paul Taylor; J.S. Bach
Escapades - Alvin Ai ley; Ma x Roach

1980
* Ties - Siki Kol; Pete r Baumer
* Images - Rena Gluck; Oedeon
Partos
Cantigas - Pauline Koner ; George
Crumb
Rhapsody - David Hatch Walke r;
George Gershwin
* 80ngs - Pau l Sanasardo;
Dmitri Shostakovitch
* Between Two - Raham im Ron;
Moshe Lustig
Hunter of Angels - Robert
Cohan; Bruno Maderna
Nympheas - Robert Cohan;
Claude Debussy
* The LastCurtain -Igal Perry;
Luciano Berio
•
The Collector - Janine Charrat;
Ivo Malec
1981
* Like a Rolling Rock - Naomi
Aleskovski; Semprun,
Christodoulides
Forest - Robert Cohan; Brian
Hodgson
* Testimony - Paul Bloom;
Dmitri Shostakovitch
* Pas de Pepsi - Ohad Naharin;
Shlomo Grunich
* Radius - Alma Frankfurt;
Penderecki
* Passages - Ohad Naharin ; Leonard
Bernstein, Giora Feidman
* Living Games - Ivan FellerVaslev; Andre Haidou
* Haru No Umi - Ohad Naharin;
Michio Miyagi
* 8hadows of Blues - Joan Klein ;
Mark Isaacs
* An Ancient Tale - Lea Avraham;
Tzifion Hotam
* Giant 8teps - Yaacov Sharir;
John Coltrane
Threads from a 8tring of 8wing Daryl Gray; Glen Miller
8abbath 80ng - Daryl Gray;
Traditional
* Dream in a Wild Landscape Daryl Gray; Igor Stravinsky
In Common - Ohad Naharin;
Ohad Naharin
* Hamsa - Siki Kol; Jean -Pierre
Rampal
* Devil People - Yair Vardi ;
Astor F iazzola •

1977
* Voices - Christophe r Bruce;
Zoltan Kodaly
* The Great Variation - Yaacov
Shari r; Karlheinz Stockhausen
* Fantasia - Raham im Ron;
John Frank Williams
* As I Wish - Yair Vardi;
Alberto Ginastera
* The Garden of Kali - Gene Hill
Sagan ; Maurice Ravel ,
Jean Sibelius
* The Dybbuk - Rina Yerusha lmi;
Moshe Zorman
Rainbow Round My Shoulder Donald McKayle; Traditional
The Afternoon of a Faun Jerome Robbins; Claude Debussy
* Mountain of Spices - Donald
McKayle; Louis T. Hardin
Moondog)
Rooms - Anna Sokolow;
Kenyon Hopkins

1978
* Step by Step with Haydn Paul Sanasardo; Joseph Haydn
Abandoned Player - Paul
Sanasardo; Thommaso Albinoni
* Meditations on an Open Stage Paul Sanasardo; Zvi Avni
Belong - Norbert Visak ; Syrinx
* Spanish Mime - Valery Panov;
Isaac Albeniz
Through the City Streets (the
Lady & the Hooligan) - Vale ry
Panov; Dmitri Shostokovich
* Lisztdelirium - Paul Sanasardo;
Franz Liszt
Dreams - An na Sokolow;
J.S. Bach , Anton Webern ,
Teo Macero
* Scenes From the Music of Charles
Ives - Anna Sokolow; Charles Ives

1979
Wilderness, Swamps & Forest Ze'eva Cohen; George Crumb,
Classical Music of Iran,
Environmental Sounds
Metaphors - Rina Shaham;
K. Pnederecki, Tadeus Baird,
J.S. Bach
* Daughters of Shilo - Rahamim
Ron; Claude Debussy
Portraits for Two - Ze'eva Cohen;
Chick Corea
* Stravinsky Dance Circus - Pau l
Sanasardo & Members of the
Company ; Igor Stravinsky
* 3 A.M. - Douglas Nielson ;
Tangerine Dream
* Lunch - Matthew Diamond;
Don Yo rk
Recollections of a People Deborah Be rtonoff ; Josef Tal
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1973
* Corners - Rina Schenfeld;
Deserts - Anna Sokolow;
Edgar Varese
"In Memory of No. 52436 Anna Sokolow; Tadeus Baird
* Dome of Heaven - Talley
Beatty; Santana
Poem - Anna Sokolow; Charles
Ives

1974
Cell - Robert Cohan;
Ronald Lloyd
* Journey to Nowhere - Oshra
Elkayam; Luciano Berio, Pierre
Henri
* Rite of Spring - Ronnie Segal;
Igor Stravinsky
* Elegies - Rina Schenfeld ;
J.S. Bach
* Taltela - Mirali Sharon;
K. Penderecki , B.A. Zimmerman
* TheDream - Martha Graham;
Mordechai Seter
* Puppets of Death - John Butler;
A rnold Schoenberg
Eclipse - Robert Cohan ;
Eugene Lester

1975
* Games We Play - Rena Gluck ;
Paul Hindemith
* Trek - Norman Morrice;
Francis Poulenc
* The Burning Ground - Gene
Hill Sagan; Gustav Mahler
* Apocalypse - Oshra ElkayamRonen; Musical Collage
* Monodrama - Mirali Sharon;
Mark Kopytman
The Green Table - Kurt Jooses;
F.A. Cohen

1976

* Fiery Chariot -

Gene Hill Sagan;
Klaus Huber
* Until That I Arose - Moshe
Efrati; Noam Sheriff
* Album Leaves - Donald McKayle ;
Ferdinand "Jelly Roll" Morton
* Poems of Ecstacy - Anna Sokolw;
Alexander Scriabin
* Echoes of A Night Sky Christopher Bruce; George Crum

1969
Neither Rest Nor Harbor Sophie Maslow; Robert Starer
The Village I Knew - Sophie
Maslow; Jewish Traditional
* Curtains - Rina Schenfeld;
Noam Sheriff
* Sin L ieth at the Door Moshe Efrati; Noam Sheriff
Moves - Jerome Robbins;
The Exiles - Jose Limon;
Arnold Schoenberg
La Malinche - Jose Limon ;
Norman Lloyd
* Baroque Concerto No. 5 Norman Walker; Antonio Vivaldi

1970
* Ein Dor - Moshe Efrati; Zvi Avni
* Time for Waiting - Rena Gluck;
Gary Bertini
* Percussion Concerto - Norman
Morrice; Leonardo Salzedo

1971

I

* Transitions - Mirali Sharon ;
Toshiro Mayuzumi
* Voices From a Far Place Brian MacDonald; Toru Takemita
* Pace & Step Together - Moshe
Efrati ; Carlos Surinach
Warm Up - Linda Rabin ;
Caprichos - Herbert Ross ;
Bela Bartok
* Martha's Vineyard - Brian
MacDonald; Norman Dello-Joio
* SO g חof My People - John
Cranko; Ruth Ben Zvi, Dov Zelzer
Ebony Concerto - John Cranko ;
Igor Stravinsky

1972
* Look at Yourself - Linda Hodes;
Uria Heep
* Three Out of Me - Linda Rabin;
Gyorgy Ligeti. C.F. Handel
* Moon Full - John Butler; Zvi Avni
* Lyric Episodes - Mirali Sharon;
Zvi Avni
* Strophe Anti-Strophe - Glen
Tetley; Sylvano Bussotti
After Eden - John Butler ;
Lee Holby
* Divertissements in The Playground of The Zodiac -

1966
* Women in a Tent - Rena
Gluck; Mordechai Seter
* The Betrothal - Norman
Morrice; Paul Ben Haim
* Side Show - Norman Morrice;
Paul Hindemith
* Sport - Shimon Braun;
George Russel
* David & Goliath - Oshra
Elkayam ; Igor Stravinsky
* Psalms - Glen Tetley;
Oedeon Partos;
Cave of the Heart - Martha
Graham; Samuel Barber
* By Order of Creon - Ehud
Ben·David; Daniel Shalit

1967
* Blind Man's Buff - Ri na
Schenfeld; Eliot Carter
Shore Bourne - Pearl Lang;
Antonio Vivaldi
The Unanswered Question Jeanette Ordman; Charles Ives
Run the Rig - Jeanette
Ordman; Luciano Berio
* Voices of Fire - Pearl Lang;
Sergio Natra
* The Act - Linda Hodes;
Billy Page, Buddy Johnson
* Reflections - Rena Glcuk;
Noam Sheriff

1968
* 1-2-3 - Norman Morrice;
Ben·Zion Orgad
Rehearsal - Norman Morrice ;
P. Moncayo, S. Revueltas
Come & Get the Beauty of it
While it's Hot - Talley Beatty;
Charles Mingus, Dizzy Gillespy,
M. Davis, B. Evans
The Road of the Phoebe . Snow
Talley Beatty; Duke Ellington
SnowThe Brood - Dick Kuch;
Pierre Henry
To Know No Shadow Dick Kuch; Carlos Chavez

BA זSH.EVA REPER  זOIRE
Title of work; choreographer;
music by
* Dances created for Batsheva
Dance Company

1964
* Daughters of the Garden Donald McKay le; Ernest Bloch
The Pass - Robert Cohan;
Eugene Lester
Herodiade - Martha Graham ;
Paul Hindemith
*Celebrants - Robert Cohan;
. Carlos Surinach
* Luna Park - Robert Cohan;
Eugene Lester
The Learning Process - Martha
Graham; Halim EI-Dabh
Errand Into the Maze - Martha
Graham; Gian Carlo Menotti
Fun and Fancy - Ethel Winter;
Paul Bowles

1965
Saraband/Dark Meadow Martha Graham; Ca rlos Chavez
Nocturno - Donald McKayle;
Louis T. Hardin (Moondog)
* Jephta's Daughter - Rina
Schenfeld; Mordechai Sete r
* Tent of Visions - Robert
Cohan; Noam Sheriff
Dviersion of Angels - Martha
Graham; Norman Dello-Joio
Embattled Garden - Martha
Graham; Carlos Su rinach
* Adam & Eve - Oshra ElkayamRonen; Hejto r Villa-Lobos
Sargasso - Glen Tetley;
Ernest Krenek
* The Mythical Hunters - Glen
Tetley; Oedoen Partos
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Twenty years in the life of a dance company is a
long time. Generatiohs of young dancers join and
others, who have already established their
reputation, leave to persue their own path .
Nevertheless, in an inexplicable way, in this
constant flux, somehow the quintessential spirit
of the company remains intact .
Batsheva, which now celebrates its 20th birthday ,
excelled since the company's foundation by
Batsheva de Rothschild in 1964, in radiant stage presence a הd scintillating exuberance of its dancers .
Perhaps this liveliness represented a reflection of
the lively but unruly spirit of Israeli dancers ,
who are able to raise an enthusiastic response
from their audience even without recourse to
technical virtuosity .
In the programme-notes to the company's first
performance de Rothschild writes about the
company, that she founded it "because there
was a need for it. As per chance this need met
with a constalation of circumstances making
possible the establishment of a professional
repertory company [ . . . ] There were in Israel
choreographers searching for dancers, dancers
waiting for choreographers, there was a growing
public demand [ ... ] for professionalism, there
was my long acquaintance with Martha Graham ... "
And it was Graham who became the company's
godmother, as it took its first steps on stage .
After twenty years of creation, Batsheva still holds
a center-stage position in the dance-world of Israel .
The company tours aborad extensively, has been
app),auded, awarded prizes and citations - and of
course criticised as well .
The company is now twenty years old, but doesn't
possess a home or a school of its own, needs which
we hope will be solved in the near future. The
difficulties in maintaining a dance-company in
Israel in 1984 are just as great as they were when
Batsheva first appeared before the public in
December 1964 .
In these twenty years modern dance changed a
great deal. Batsheva is celebrating its 20th birth day not as the end of a glorious epoch, but rather
as a new beginning, facing a period of challenges
and of further development. The art of dance is
eternally young and dynamic, but the future is
unthinkable without the past. Thanks to this past
and all those who participated in shaping it, by
sweat and dedication, in times of dispair as well
as in moments of elation and inspiration, Batsheva
will continue to create and dance .
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.עשרימ שנה בחיי להקת"מחול אינן דבר של מה בכך
 רקדנימ ותיקימ ובעלי"מוניטין,דורות מתחלפימ בה
,  מוכשרי מ, פונימ לדרכיהמ הנפרדות ודורות עעירימ

 בדרך שאינה מוטברת, אבל.תופטימ את מקוממ
 נשמרת תוך הזרמ המתמיד, על"ידי ההגיון הפשוט

 שאולי,של מעטרפימ ועוזבימ איזו רוח מיוחדת
.אפשר לכנותה נשמתה של הלהקה
, שהשנה מלאו עשרימ שנימ לקיומה, " " בת " שבע

,העטיינה מאז ייטודה על"ידי בת"שבע דה רוטשילד
 אולי היתה זו.בנוכחות בימתית המעוררת התרגשות
 המעליחימ,בבואת המיוחד שברקדנימ הישראליימ
.להלהיב בתנועתמ אפילו כשאינמ טכנאימ מעולימ
 אלא,ברק"המחול שלהמ אינו בווירטואוזיות
. בחיוניותמ

,  בין היתר,בתוכניה הראשונה כותבת דה רוטשילד
.על כך שהלהקה הוקמה " משומ שהיה בה עורך
"ועירוף

העורך

יחד

נזדמנו

זה

שבמקרה

,ואירע

רפרטואר
להקת
להקימ
שאיפשר
נטיבות
( היו בישראל כוריאוגראפימ המחפשימ...)מקעועית
,אחר רקדנימ; רקדנימ המעפימ לכוריאוגראפימ
 והיתה.( למקעוענות... )היתה דרישה גוברת והולכת

" ... גראהאמ

הכרותי הממושכת עמ מרתה

ומרתה גראהאמ היא שעמדה ליד עריטתה של
."להקת "בת"שבע
מקץ עשרימ שנה מוטיפה הלהקה לעמוד במרכז
, היא טיירה רבות בעולמ. המחול המודרני בישראל
בביתה

,  לפרטימ ועיונימ"לשבח, זכתה לשבחימ
. וכמובן גמ לבקורת נוקבת,ובניכר

קבוע
מחול
,שהיו
, 1964

היא כבר בת עשרימ וטרמ נמעא לה בית
 קשיי הקיומ של להקת.ובית" טפר משלה
 אינמ קלימ מאלה1984 בישראל של שנת
שנת

 בדעמבר,כאשר הופיעה לראשונה
. באולמ תיאטרון " הבימה" בתל"אביב

.עשרימ שנה המ פרק נכבד בתולדות המחול המודרני
להקת " בת"שבע " חוגגת את יומ הולדתה לא כעיון
 בשפניה,  אל בראשיתו של המשך,לטיומה של תקופה
 כי. אל התחדשות מתמדת, אל הישגימ נוטפימ
,  בבחינת,אמנות המחול היא לעולמ עעירה ודינאמית
. והעתיד אינו אפשרי ללא העבר.הבטחה לעתיד
 בעבודה קשה,הודות לו ולכל אלה שעיעבו אותו
, או בהתרוממות רוח ולקול תשואות,ורגעי"משבר
.תוטיף " בת"שבע " ליעור ולרקוד

האקדמיה המךכותית למחוך -ךונדון
ה  Dביף הישראלי מקיים קןר  Dים
ןהשחלמןיןח לונןרי הבאלט ן-
מארגן

אח

הבחיבןח

השבחיןח

של החלמידים בבןכחןח בןחבים
מהמרכז בלןבדןן.

~ t~k

/

הסניף הישראךי

ון" *aי'""~ ,

בציגת האקדמיה :

ריחנ פרי A.R . A.D. (A .T.C ).
רמת"השררן ,רח' הבבים

1

טל 03-474652 :

המורים המוסמכים לבאלם קלאסי
המושרים ע"י האקדמיה המלכותית למחול )לונדון( בישראל:
אררדמן ג'נט

וולדבאום פיליס

ברובס קי איוון

)בת"דרר( ת"א ,אבן בגיררל 03-263175,30

רעבבה ,הרצל  72ב'

כפר שמריהר ,החררש

חיפה ,רמת"רמז ,זלמן שביארר , 15

זמיר"לשם מירי
רמת"השררן03-751735 ,

פולברג אנה
יררשלים

חסוו פלמה

פרי רינה

ארבון ליאיזה

052-72371 , 40

04-225578
אייזיקוביץ דליה
בת"ים,

בת"ים ,סמטת מדצה

בגעתיים ,כצבלסרן 03-474652 , 127

3

03-581107

בו"בריך מרים

חכמי צירילין ליאורה

פרס בילופה

הרצליה פתיח ,האצ"ל 052-72430,31

רמת"גן,

03-394653

ת-לאביב03-231454 ,
טליתמו רחל
בו"צור ליאירה

ת"א ,רייבס

סובול רוז

03-223137,11

אילפן בת"דרר ת"א

בת דרר ת-לאביב
ייפה חנה

בר"מאיר לנה

ירישלים ,טשרביחרבסקי 48

צלייק עידית
חיפה04-246441 ,

בתביה ,ארלפן בת"דיר ת"א
קושט זיגלמן דליה

יוחאי שרה

ביגג הידקר ליאירה
חיפה ,טשרניחיבסקי

בתביה ,אוסישקין

32

ב:

053-31672

בת"דרר ת"א ,אבן גביררל 03-263175 , 30

04-535214,17

גולדיוין אליזבט

יעקובי ג'ייג'יגה

קאופמו מרים

ת-לאביב03-234050 ,

פתח"תקרה ,הפרטיזבים

לוי שילה

קופו נפינה

ת-לאביב

חיפה ,ביל"י 04-670798,10

03-924011 , 9

קברץ נגיגר

גררס מן גאבין
מרשבת כפר נטר,

053-99918
רוטשילד מריאן

לוי אסנת
ג-לאור גילה
בת"ים ,החרמין

בארשבע) ,שער הבבג(,

057-78563

רמת השרין,

03-226755

03 - 843247,17
רותם אראלה

לגמן אריאלה
גרזון ביעה

חיפה ,אחוזה ,הירקון

04-82178,46

חיפה,

04-247447

יררשלים ,גריאטמלה , 19
לב רונית

רייף מרים

רמת"גן ,רמת חן

חיפה ,פבזנר

חיפה ,אחרזה ,שד' אבא חישי  12א:

מרקיש אירבה

שאנו מיכל

04-251307

ביה מיביסין,

קרית ייבל02-414572 ,

04-66989 , 30

גולן רחל

03-753687

בהיוה,

04-923842

גפני דביס

נידלמן פטרישה

שיר שלי

עפילה ,קרן היסרד ב10 /

יררשליס ,רמית ,יבבין  ,2דירה , 29
02-861379

רעבנה

הבוסתן
בתביה,

053-37885

שפירא דניאלה
בת"דיר באר שבע  ,חביבה רליך 8/15

למיסיקה ילמחיל בירישללם ע"ש ריבלן
THE JERUSALEM RUBIN ACADEMY OF MUSIC AND DANCE

בלת-הטפר למחיל יתניעה
י ריש ל י ם

רח' פץר סמלרנסקין  ,7טל'

635271

מיקוד

92 101

לימודי המחול באקדמיה למוסיקה ילמחיל החלי בשנית
החמישים המוקדמות וזאת ביוזמת פרופ' חסיה לוי אגרון.
היום כולל בית הספר למחול את המוסדות הבאים :כיתות
המחול בקונסרבטוריון ,המגמה למחול בביה"ס התיכון ,החוג
למחול ילתנועה באקדמיה .במסגרת "הקונסרבטוריון
הירושלמי החדש והאקדמיה למוסיקה" בהנהלתה של
הגב' יוכבד דוסטרובסקי'קופרניק ,אשר נתנה ייה ליסוד
המחלקה ,תוך זמן קצר הגיע מספר התלמידים בכיתות
המחול לכ'  , 200בגילאים .6-20
הקונסרבטוריון

מטרת הלימודים בקונסרבטוריון להכשיר תלמידים מהגיל
הרך לקראת המשך לימודם במגמה למחול בבית הספר
התיכון שליד האקדמיה ,ובחוג למחול ותנועה באקדמיה,
מתן אפשרות לתלמידים מרחבי ירושלים ,לקבל חינוך
ריקודי אמנותי בצורה מסודרת ,ועל'פי תכנית לימודים
מוגדרת ,הלימודים בקונסרבטוריון מתקיימים בשעות
אחה " צ ,מספר התלמידים במחלקה למחול בקונסרבטוריון
כ' , 200
חלוקת הגילים כדלקמן :
גן  +כיתה א'

ביה"ס יסודי

כיתה ב '

ביה " ס יסודי

כיתה ג ' ד '

ביה "ס יסודי

כיתה ה' ו'

ביה"ס יסודי

כיתה ז' ח'

ביה"ס יסודי

כיתה ט' יב'

ביה " ס תיכון

44
25
42
32
23
25

אח ו ז גבוה מתלמידי הקונסרבטוריון מתקבל להמשך לימודיו
בחטיבת הביניים ובבית'הספר התיכון שליד האקדמיה.
בשנת  1983/4נת קבלו לחטיבת הביניים במגמת המחול 35%
כותלמידי הקונסרבטוריון ,

המגמה למחול בבית הספר התיכון
ליכוודי המחול בביה "ס התיכון החלו בשנת  1970וזאת
בזכותו של מר משה הילמן ,מנהל בית'הספר אז ,אשר נתן ידו
בהבנה ואהבה להצעה לקיים מגמה למחול אשר תכשיר את
תלכוידיה להמשך ליכוודם בחוג למחול ותנועה בא קדמיה,
יש לציין שבזכות המגמה למחול בתיכון ,כלל כושרד החינוך
והתרבות את המחול במכלול מקצועות בחינות הבגרות ,
תכנית הלימודים בביה"ס התיכון כוללת את הסגנונות
הבאימ :בלט קלאסי ,מחול כוודרני ,שיטת ד"ר מ ,פלדנקרייז,
אימפרוביזציה ותולדות הכוחול.

J E R U S A L E M, 7 Peretz Smolenskin, Tel. 635271 Code

קביצות

התלמידים מחולקית לפי רמות ,תלמידי ביה"ס

מופיעים ברציפות באירועים אומנותיים בירושלים ומחוצה

לה ,וזאת בהצלחה רבה,

רבים מבוגרי בית'הספר התיכון שלנו ממשיכים את לימודיהם
לאחר שרותם בצבא ,בחוג למחול ותנועה באקדמיה,

האקרמיה

-

החוג למחול ולתנועה

המחלקה למחול באקדמיה נוסדה בשנת  1961ונקראה
מחלקה להכשרת רקדנים ומורים למחול ,למבצע זה נרתמו
מטובי האומנים והמורים בארץ  ,להזכיר את  :גרטרוד קראוס
ז"ל ,ויבדלו לחיים ארוכים פרופ' נועה אשכול  ,ד " ר מ.
פלדנקרייז ,הרקדנית אלזה דובלון ,מר הנריק נוימן ,ומורימ
אורחים כגברות :דבורה ברטונוב ,מיה ארבטובה ,ירדנה כהן,

הכוריאוגראפית אנה סוקולוב ואחרים,

בראשית אושרה תכנית הלימודים ע " י משרד החינוך
והתרבות והיתה תכנית תלת'שנתית ,לבוגרים הוענקה
"תעודת גמר" אקדמית ותעודת מוסמך להוראה מטעם
משרד החינוך והתרבות,

עם הכרת המועצה להשכלה גבוהה בחוג למחול ולתנועה
בשנת ) 1976זאת לאחר בדיקה קפדנית ומעקב רציני( הוסבה
התכנית ל'  4שנות לימוד  ,תכנית הלימודים אינה נופלת ,
ואולי ההיפך הנכון ,עולה בתוכנה על תוכניות לימודים
במוסדות דומים ברחבי העולם .החוג למחול ולתנועה כולל
שתי מגמות :מגמת מחול ומגמת תנועה,
התלמידים מתפצלים למגמות )תנועה או מחול( לאחר שתי
שנות לימוד ראשונות ,כאשר בשנים אלה כוללת התכנית את
כל סגנונות המחול הדרושים לרקדנים בכלל ולמורימ בפרט .
בשנה השלישית בוחר התלמיד בסגנון עבודה הקרוב לליבו
וממשיך להתמחות באחת משתי המגמות,
החוג

לתנועה

אקדמיה ,תואר

מעניק את התעודות הבאות:

תעודת גמר

-

תעודת אומן,

, B,M .

תעודת הוראה  ,בעתיד

מספר התלמידים בחוג למחול ולתנועה , 115

הלימורים לקראת תעודת הוראה
תעודת הוראה מוענקת לתלמידימ המוצבימ להסתכלויות
והתנסות בעבודה מעשית בבתי טפר  ,זאת נוסף לתכנית
הלימודימ המלאה במגמה בה בחרו  95 %מהתלמידימ בשתי
המ,גמות מעוניינימ בתעודת הוראה ננוטף לתואר  . I3.M .יש
לקוות כי יבוא היומ ולימודי המחול יכללו כמקצוע מן הנוניין

בתכנית הלימודים הכללית בבתיהספר ,ועל כן תהיה תעודת
הוראה הכרחית.

ז<ןןפן ~ז  iךי ~ןח)!ו'
פנשח

פעללולות מחוץ לתכנלת הללמור
כבר ב"  1967נוסדה "להקת ירושלים למחול בי זמנו",
בראשותה של הגב' חסיה לוי"אגרון .כל רקדניה היו תוצר
המחלקה למחול באקדמיה .הלהקה הופיעה שנים רבות

בהנiו :L,ת .עדה ייייט

ברחבי הארץ ובאירופה ,וזכתה להכרה כלהקה מקצועית.

זו

להקה

~ז:.פירה j7 :רר ~וב\יןך

היתה היחידה שהופיעה בפני הצבא במוצביו

בעיתות מלחמה.

מזה שנים רבות מופיעה להקת "דור דור וריקודו" )להקה ליד
האקדמיה( ,שרקדניה בוגרי ותלמידי האקדמיה ,להקה זו
מופיעה לאורן חשנה בשני מופעים בשבוע ,וזוכה להדים
אוהדים ביותר ,בתכניות חינוכיות מוסברות ע"י פרופ' חסיה

מחול מודרני • באלט קלאסי • אמנות היצירה
סדנא למחול • גיאז • חוג למחנכים
מךסיקה למחול • תראפיה דרך תנועה ומחול
תולדות המחול

לוי"אגרון ברחבי הארץ.

האקדמיה מקיימת סדנת רפרטואר ,העובדת בשקידה ובמרץ

רב )התוצאות תיראנה בקרוב( .באקדמיה מכשירים רקדנים

צוות

וכוריאוגראפים הנקלטים ללהקות המקצועיות הקיימות
בארץ ובחו"ל ואין ספק שהעבודה בסדנא תורמת לקידומו
ונסיונו המקצועי של הרקדן .מספר אומני מחול חניכי
מוסדנו רכשו מוניטין בנוף המחול בארץ ובחו"ל.

יוטפה בריאנט; עמנואל בריאנט;
ויקטוריה גרין; מרים ורובל;
מרים ירמר; עדנה דובר;

ליאורה אקטלרו;ד מיכל זקט;
איריט טננבאום; עדה לויט .

בוגרנו בהוראה

בכל

משלושת

אחד

המוסדות

בבית"הספר

למחול

שלנו

מכהנות נמורות מבוגרות האקדמיה ,כמו במוסדות אחרים,
כגון

במכון

ווינגייט,

סמינר

הקיבוצים

והאוניברסיטאות

ועוד ועו.ד עד היום סיימו את לימודם באקדמיה כ"14S
בוגרים.

קורטל קלץ
מקיימת האקדמיה בשיתוף עם המועצה הציבורית

מאז 19S9
לתרבות ולאומנות "קורס קיץ ארצי למחול".

הקורס הראשון זכה להדרכתה של האומנית הדגולה מרתה
גרהם .מאז כהנו כמורים בקורסי הקיץ אומנים בעלי"שם
מרחבי העולם ומהארץ ,וביניהם :מרתה היל ,מרס קנינגהם,
אנה סוקולוב ,ג'יז דדלי ,נטשה קלפובסקה ,וולטר ניקס,
ועוד.

קורס הקיץ באקדמיה קנה לעצמו מוניטין בינלאומי .בממוצע
משתתפים בו מדי שנה כ"  1S0-120רקדנים ותלמידים
מתקדמים מרחבי הארץ ומחו"ל) .רבים מגיעים אלינו
מארה"ב ומאירופה(.

השנה יתקיים קורס הקיץ החל מה"  8ביולי  1984וימשן
שבועיים וחצי .בקורס יכללו המקצועות הבאים :בלט קלאסי,

מחול מודרני ,כוריאוגראפיה ,ריקודי אופי ,ג'אז ועוד .
בקורס ידריכו אומנים ידועי שם מחו"ל ומהארץ על"פי
המסורת באקדמיה.

ה מורים :

MI~NASHE
CEN'rl~R

VANCI<:

Director: Ada Levitt
Telephone: 063"78696

עירית תל-אניב-יפר

האילפן למחיל

מינהל החיניך ,הניער יהתרבית

מנהל אמנותי :קיי לוטמאן

המרכז למחיל
מרכז ביכירי-העתים
רח' תפטמן

6

טל' 219457 - 21951 0

באלט קלאסר

הדרכה מקצועית

פולקלור בינלאומי

למורימ לריקיי
הדרכה מקצועית

ריקוד ספרדר

לילדים ונוער

ריקוד מודרני

קורסים לילדים,

ג'אז

נוער ומבוגרים

ההרשמה במשרד האולפן למחול,
בית רוטשיל,ד חיפה , 34632
שד' הנשיא  ; 142טלפון04-83655 :

המרכז למחול הוקמ ב 97S -ר ופועל במרכז "ביכורי העיתימ".
מטרות המרכז למחול הינן :מתן אפשרויות שוות לכל צעיר
וצעירה בת"א-יפו ללמוד מחול אומנותי ברמה הגבוהה ביותר
ובמחיר סביר .כמו-כן אנו מעודדימ הרחבת אופקימ בתחומי

המחול השונימ.

Artistic Director: Kaj Lothman

הפעילות היבה במספר מישורימ :

*
* פעילות העשרה  -לפיתוח האישיות והרחבת
)שיעורימ לדוגמא ,האזנה מוזיקלית וכו'(.
*
שיעורימ

פרובטליימ

לפיתוח

הגוף,

המשמעת

והאסתטיקה.

סדבאות

.

תחומי הלימוד הבם :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,ג'אז ,מחול
יצירתי ומחול ספרדי.

TEACHERS AND

INTERNATIONAL

PROFESSIONAL DANCERS

FOLKLORE

COURSES FOR CHILDREN

SPANISH DANCE

AND

TEENAGERS

S

חמירלם :

מחול קלאסי:

EDUCATION OF DANCE

CLASSICAL BALLET

האופקימ

עידוד כשרונות צעירימ ,הרואימ את עתידמ

המקצועי בשדה המחול.

ציית

THE STUDIO FOR DANCE

ז

ADUL

DANCE

 DERNח

M

J A Z Z

מבהלת המגמה :דורינה לאור
מורה בכירה:

כריסטינה וייס

מחול מודרבי :מנהלת המגמה :רודה מנס
מורים בכירים:

מחול ג'אז:

אמירה קדמ ,אבי קייזר

מנהלת

המגמה ומורה

ראשית:

מארי ז'וז'ה-כפרי

מחול יצירתי :

אבי לפידות

מחול ספרדי:

סילביה דוראן

מרכזת המחול בבית דבי:

עופרה חנון

מבהל המרכז:

ישראל ליבנה

Enrolment at the office of the Studio for Dance,
;Rothschild Cultural Center, Haifa 34632, Hanassi Ave. 142
tel.: 04-83655

l
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~

~

ההסתדרית הכללית של העיבדים בארץ-ישראל

~

המחלקה לתרבות ולאמנות

2

טלפונים :המדור לריקודי"עם 03-431897
המפעל לריקודי"עדות 03-431493/4

~.

הועד הפועל

2

~

המרכז לתרבות ולחינוך

תל"אביב ,רח' ארלוזורוב

~
ן

~

~

~ המדרר לריקרררעם
~

ה" 50

ופועל במסגרת

~ המחלקה לתרבות ולאמנות שבמרכז לתרבות ולחינוך של

~ ההסתדרות.

~ המדור לריקודי עם מהווה כתובת ראשית להפעלת ריקודי
~ העמ בארץ

.

~
ן

מגמות:

~

93

2
~.

~

*
* הכשרת מדריכים לריקודי עמ והכשרת המשך.
* הפעלה חברתית של רוקדימ באמצעות חוגימ והרקדות.
* עידוד הקמת להקות ייצוגיות במרכזי תרבות ובמועדונים.
* הכשרת מדריכי להקות מחול.
* ייזום והפקה של אירועימ בתחום המחול ופסטיבלימ.
* הוצאה לאור של חומר הדרכה ופרסומימ מחקריימ.

~.
~

המפעל הוקם בשנת  971י על"ידי גורית קדמן ופועל היומ ~ .

כגוף משותף לגופימ הבאים:

*
ההסתדרות הכללית.
* האגף לתרבות ולאמנויות במשרד החינוך וה תרבות .
* המרכז לשילוב מורשת עדות המזרח במשרד החינוך

~

~

~
~

~
~.

~ מבנה:
~ למדור לריקודי עם ועדה מרכזית שחבריה הם :תרצה הודס,
~ יוסי אבוהב ,עוזיאדורמ ,רןאלדמע ,גיל אלדמע ,תמר אליגור,

ישראל אריאלי ,רותי אשכנזי ,יואב אשריאל ,בתיה באייאר,

~ צבי בר"אולפן ,יונתן גבאי ,איילה גורן ,חוה דגן ,ברכה דודאי,
ן רפי הלפט ,צבי הילמן ,נחומ היימן ,שלומ חרמון ,יזרעאלה

~ כהנא ,יונתן כרמון ,שלמה ממן ,רעיה ספיבק ,צבי פרידהבר,

~

המחלקה לתרבות ולאמנות ,המרכז לתרבות ולחינוך של ~ .

והתרבות.

~
~

~
~

הפצה שיטתית של הריקוד העממי ברחבי הארץ.

~

l

~

המפעל לריקררי-עררת

~ המדור לריקודי עם הוקמ בשנות

~

l

~

~.

מגמות:

*
*
*
* סיוע ללהקות ריקודימ להופיע על הבמה.
* ייעוץ בתחומ המוסיקה האתנית והתרבות החומרית.
* הכשרת מדריכימ לעבודה עם להקות פולקלור.
* החדרת הריקוד האתני בקרב מדריכימ לריקודי"עמ.
* יזום והפקת אירועים בתחום הפולקלור.
* סיוע לחגיגות עממיות ועדתיות.
טיפוח פולקלור העדות והמיעוטים בישראל.
תיעו,ד שימור וח קר הפולקלור האתני.
סיוע לקבוצות פולקלור להתגבש.

~

~

~.
~

~
~

~
~
~

l

~.
~

~

~ רותי פרדס ,אמנון שילה ,ד"ר דן רונן ויגאל בן"נון.
ן המדור מפעיל גמ ועדת אולפנים ,ועדת השתלמויות וועדת

~
מבנה:
למפעל לריקודי"עדות הנהלה בראשותו של יגאל בן"נון· ~
חבריה :צבי גיל ,תרצה הודס ,גדי וקס ,ד"ר דן רונן ושלומ ~
)
(
חרמון·

~
 2המדור מפעיל אולפנים דו"שנתיימ להכשרת מדריכים בערים

בראשותו של אלי מויאל.

~
~
~

פעולות:

~

~

)
(

אירועימ.

~ פעולות:

~ הגדולות,

מקיים

השתלמויות

תקופתיות

המקנות

דירוג

~ מקצועי ,מפעיל סדנאות ליוצרימ ולמדריכימ בכירים ,סמינר
~ דו"שנתי לכוריאוגראפיה ,מסייע ללהקות מחול ייצוגיות

~ ומפיק אירועימ ארציימ כגון :חג המחולות בצמח" :לילה על

~ הכינרת" ,פסטיבל כרמיאל לריקודי עם ,בפסטיבל ישראל -
~ אירועי מחול בפסטיבל ישראל ובפסטיבל כינרת ובכנס
~ להקות חובבימ באמנות הבמה ,במפגני '/הפועל" באחד במאי,

~ בכנסימ של רשת "עמל" ,נעמ"ת ,ובאירועים חגיגיימ
~

מקומיימ.

~ המדור מוציא לאור חומר הדרכה מקצועי עבור תלמידי

~ האולפנימ ומשתלמימ ,ומסייע בפרסומים מחקריים.
ן

ועדה מקצועית בראשותה של נעמי בהט ומועצה ציבורית ~

~

המפעל מקיימ ימי עיון ,סדנאות ,כנסימ אזוריים ,ערבי ~

פולקלור

וחגיגות

ועדות

פולקלור.

מכשיר

מדריכים ~

באולפנימ ,מעניק סיוע לרכישת תלבושות ,מפעיל אנשי קשר ~
ומשתתף באירועי פולקלור ועדות כגון המימונה ,הסהרנה~ ,

פסטיבל בארץ ובחו"ל ,מפעיל ארכיון המורכב מספרימ~ ,

סרטים ,שיקופיות ותעודות ,יוזמ ומפרסמ פרסומימ מחקריימ

ומקיימ

שיתוף

פעולה

והתאחדויות עולימ.

עמ

מוסדות

מחקר,

2

מוזיאונימ ~

~
ן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE HAIF A BALLET
ARTISTIC DIRECTORS: ILANA & ADAM
PASTERNAK

BALLET COMP ANY AND
DANCE INSTRUCTION INSTITUTE
at the Abba K.houshy Culture Center, 71, A.H. Silver St.,
Haifa 32 694. Tel.: 04-227 850
Classical Ballet; Modern Dance; Jazz; Character Dance;
Aerobic Dance; Courses for Chi1dren.

באלט חיפה
מנהלים אמנותיים :אילנה ואדם פסטרנק

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

מחול אררבי;
כיתרת לגיל הרך.

ייאגדת קיקית השעיז"

-

':כ אילנה יארס פסטרנק; ':מ לפי תקליט R.C.A .
תפ' :אמיליה קירזנר

צלם  :אריק כלטינשטר
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קצובת תיאטריו תנועה

DANCE THEATRE

תמו-נע
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סטודיו בהבהלת נאוה צוקרמן
רח' בן-יהודה  238תל-אביב  ,63501טלפון 03-449878

-

קורסים במחול יצירתי
סדנת תיאטרון תנועה

-
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ו'<ירפו <' IJ ~Iר Iרמחור
םמrב הורדו
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לומדרם; בלט קלאסי

קומפוזיציה ואימפרוביזציה

הכוונה ליצירה

~

רפרטואר

~

חבר המוררם;

בלט קלאסי  -איואן ואסלב
אראלה רותם
פאול בלום
אביבה טל

לזזי בפסגתר
מניה רוט

גיטה רבינזביץ

לזזי בתזף
מיכה בר מאיר

מחזל מזירגי -

הדה אזרן
אן ארונוב

פאזל בלום
עדה אורני

אימפרזביזציה זקזמפזזיציה

-

הדה אורן
אן ארונוב

הכזזנה ליצירה -
רפרטזאר  -פאזל בלום,

"'

"'"""'
"""'"'
"'"'
"'"'
"'"'"'
~

בהנהלת הדה אורז
מחול מודרני

"'"'
"'"'
"'

עדה אורני
איואן ואסלב ,הדה אורן

•

"""'"'
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הכתיבת :הדה אורן ,אשדות יעקב איחןד 15155
מועצה אזורית עמק הירדן ,טל' 067-51838

""
;
;

"'
"'
"""""
"'
~
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אמנות המחול
מרכז לבלט קלאסי
בהנהלת שרה יוחאי

בלט קלאסי

*
ג'אז
*
מוירני
*
התעמלות

רות ו'<שר
 פסול וצליל,ותיאטרון תנועה
04-246093  טלפוו34987  חיפה, 820 ד.. ת,הוד הכרמל

לנשים

6  רח' הנוטע,42300 נתניה
053-92041 ,053-31672 :טלפון

*

ריתמיקה

מורים מיוחדים לכל מקצוע
רמת לימודים גבוהה

R.A.D . בחינות

*

ריקויי אופי

*

CLASSICAL BALLET

*
JAZZ

*
MODERN DANCE

*
GYMNASTICS FOR WOMEN

*
RYTHMICS

*
CHARACTER DANCE

*
DANCE ARTS
DIRECTRESS: SARA YOHAI
Tel.: 053-31672

Address: Ilan()tea Street N().
 ·ןel . : 053 ·3 1)( 72,053-92041

(j

N;llar1i ,1

RUTHESHEL
Theater of Movement-ScuIpture and Sound
R.A.D. EXAMINATIONS
GRADES - MAJOR

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

קוך דוממה

-

ךהקת מחוך

תל-אברב  ,66184דרך פתח-תקוה  , 23טל' 03-251608

KOL DEMAMA
Tel-Aviv 66184. 23, Derech Petach-Tikva, Tel. 03-251608

הדגמה
ההדגמה

מראה ומסבררה את שיטת

עבורת הלהקה .שיטה זו הביאה לידי
אינטגרציה

בין

רקדנים

חרשים

ושומעים בתחום אמנות המחול ,
ונלמדת באוניברסיטת לוס-אנג'לס.
כיתת-עתודה

של

רקדנים

טרום

מקצוערים

כיתת-עתודה של נעררם חרשרם

האגודה למען תיאטרון-מחול "אפרתי"
בתי-ספר לבלט
ניהול:
מזכירה ראשית:

משה אפרתי ,גבי בר
דליה דודקביץ

קיראין

אשדיד

מרכז קהילתי ע"ש הרי סטיל
רח' צ.ה.ל 1-06

מתנ"ס ד'

קירת-אונו

טל752472 :

רובע ד'
אשדוד

טל055-42721 :

32 AlLENBY ROAD, TEL-AVIV. CABLES: KERAM; TEL . 654177-8 . ; טל63325  ת"לאביב,32 אלבני

'רח

FOUNDATION

 ימאז חאי אחר חגירמ ים חחשיבים בטיעו חליי חתרבית בשיראל1940 שיראל ראשיתח בארח"ב בשנת-קרז חתרבית אמריקח

. אמריקח-גיזIיבקיים חגשר חתרביתי ביז חארץ לביז צ

 חיתח עזרת קרז חתרבית שממעיתית, ובמייחר בשנים חראשינית שלאחר כיניז מירנת שיראל, גני חקמת חמרינחIבשנים של
גירות עבורתח צמויים כתחוימם רבים; בתחום חאונשיI .  כחיותח כעמט חגורם חיחיר שצהעי תמיכח כנשראי אמונת ותרבות,ביותר
 ציירת תשתית של מכנים- גיטיI חקמה ותמיכח במוטרות שונים ; ובתחום ח-  קירום וחינוך אמנים כרוכי כשרוז; בתחום חמוטרי-

.צריור למוטרות אמנות יחינוך אמנותי

:געולח עיקרייםI געילות חקרז בשני כיווניI בשנים חאחרונות חתמקרח

.  שחוא גולת חכותרת של פעילות חקרז, מעפל חמילגות ע"ש שרת- חאחר
 אף כי חמוטרות נטמכים מבחינח תקציבית יותר ויותר על שמרר.גר מוטרות אמנותיים מרכזיים בשיראלI תמיכח כמט- חשני
.  חצקכותיח חשנתיות של חקרז למוטרות אלח חינז חיוניות,חחינוך וחתרכות

.  בעיקר בתחומי חחינוך חאמנותי,כמו כז מטעיית חקרז לפרוייקטים שונים

:געולה האמורים כאחרIבתחוס המחול מקרשיה הקרז משאבים הולכים וגרלים בשני כווני ה

 ת ללימורים בשיראל צלעירים הלומרים מחול כמקצוע ומילגות השתלמות לחברי חלקות מחול חבמשקיםu הקרז מעניקח מיל

 צלאת-  מבצעים ואנשי חמקצעוות חטכנייס, יוצרים-  מאשפרת הקרז לאנשי מקצעו, כמו כז.להעלות את כשוריהם המקצעויים

.למילגות השתלמות קצרות מעור בחו"ל

 כז מסיעית חקרז ללחקות. בע מאז שהפכה להקה זו לגוף צבורי-במטגרת תמיבתה במוטרות מחול תומבת הקרז בלהקת חמחול בתש
. גנים למחול בעיקר ברכשית ציורIאחרות ולאול

. י המחול. את מופע, ביז היתר,לקרז התרבות תכניות לטיעו בשפור אולמות אשר שישמו
.הקרז אף מטיעית לקיומז של טרנאות ובהבאת מורים וכוריאוגרפים מחו"ל

The beginning of the America-Israel Cultural Foundation was in 1940 in the U.S.A and since then the Foundation is one of
the major factors in assisting the cultural life in IS זael and in keeping the cultural bridge between Israel and North-America .
In the early years of the State of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country.
Its assistance was threefold: it advanced gifted young artists; it financed the founding and supported many and varied cultural
groups and institutions; it was instrurnental in providing an infra-structure of the halls and equipment for performance and
teaching of the arts_
In more recent years, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public· support of Israel's
cultural institutions, the AICF concentrated its efforts mainly in two areas - the Sharett Scholarship Program, the FOundation's crowning achievement and the support of a few major cultural institutions.
AICF also finances different projects, especially in institutions for the teachings of the arts.
 חןthe field of Dance - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to
young dance students in Israel for professional studies as well as fellowships to rnembers of dance companies who want to
further their professional qualifications. The Foundation also grants short-term fellowships abroad to choreographers, da  חcers
and stage technicians .
 חסe

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

The Foundation is planning renovation of auditoriums which will serve da חce performances .
The AICF also assists in arranging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad.

תיאטרון מחול
רינה שינפלו

THE
RINA SCHENFELD
DANCE THEATRE

המודעה נתרמה באדיבות ייחוט השני",

בגדי ונעלי ריקדו

חוט השני
בגדי ונעלי ריקוד

CAPEZIO • TENDANCE
PREMIERE • DANCEWEAR
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המגמה לתיאטרון

*

!

הכשרת שחקנים מקצרעיים.

המקצועות הנלמדים :משחק ,תנרעה ,ריקר,ד סייף,
פנט רמי מה ,היגרי ,פיתרח קרל ,לשרן ,מרסיק ה ,תרלדרת
התיאטררן ,ספררת ,העלאת מחזרת.

*
*
* הלי מרדים מתקיימים בכל ירם .בימים 'ה'-א ירם לימדוים
* על המרעמד לעמדו בבחינרת הכניסה.
משר הלימדוים :שלרש שנים.
מהמרע מדים נדרשת השכלה תיכרנית להרציא מקרים

i

I
I
I

מירחדים.

אררד רבירם ר' חצי ירם.

!

דt " ~ :

המגמה לקולנוע

*
*
*
*
*
ת-לאביב ,אבן-גבירול , 30
טל' 261319

המקצועות הנלמדים :צילרם רהסרטה ,בימרי ,עריכה,
תסריטא ן' ת ,צליל ,מרסיקה ,הפקה ,טלריזיה ,תרלדרת
הקרלנרע ,ניתרח רבקררת.
משד הלימודים :שנתיים.
המרע מדים חייבים להירת בעלי השכלה תיכרנית .
על המרעמד לעמדו בבחינרת הכניסה.
הלי מרדים בבית הספר מתקיימים בכל ירם .בימים א'-ה '
ירם לימדוים אררד ,רבירם ר' חצי ירם.

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

רמת-גז  .טל'  702615 ,782679בין השערת . 14.00-08.00
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ת אמנרתית :יהרדי ת ארנרן

.... .
. JEHUDIT ARNON
ARTISTIC DIRECTOR.

קרן תל-אביב לספרות ולאמנות
רח' אידלסון  , 29תראביב 65241
טל' 03-657030,03-650920

ע"ש יהושע רבינוביץ
תרבותי עצמאי ,ובה שלושה שותפים :עירית תל-אביב-יפו ,משרד

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

קרן תל-אביב לטפרות ולאמנות הוקמה בשנת  1970כמוטד ציבורי-

בתל-אביב-יפו;  (2הרחבת הצריכה התרבותית של תושבי העיר ,

פעילותה של הקרן מתרכזת בחמישה תחומים  :טפרות ,מוטיקה,

החינוך והתרבות וקרן פרץ נפתלי_ לקרן שלושה יעדים מרכזיים:
 ( 1עידוד וטיפוח היצירה המקורית בתחום הטפרות והאמנות

ציור ופיטול ,תיאטרון ,מ  nול אמנותי,

בתחום המחול האמנותי )שהקרן הוטיפה אותו למטגרת פעולותיה
לפני ארבע שנים( ,יזמה הועדה המקצועית המייעצת למחול של
הקרן בשנת הלימודים תש"ם פעולות אלה :

*

25

קבוצות-נוער

מועדוני-נוער

למחול-אמנותי

עירוניים( ,

בשכונות-טיפוח

עם 350

ילדות

וילדים

)במטגרת
)בגילים:

(; 14- 8
המפקחת-האחראית על החוגים היא הרקדנית ,בוגרת האקדמיה
למוטיקה ולמחול בירושלים ,פאני ,כהן-צדק ,

*

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

בתי-טפר

יטודיים

בשכונות-טיפוח,

הטבר )להקת "דור דור וריקודו"

-

בתוטפת

דברי-

כוריאוגרפיה ודברי הטבר

חטיה לוי ; צוות מ"ענבל " בתכנית "מתימן לציון"  -כוריאוגרפיה
ודברי-הטבר שרה לוי-תנאי; צוות-מחול בתכנית "קטם ורז
במחול "

*
הכוריאוגראפית חטיה לוי באחד ממופעי המחול שנתרמו
על ידי קרן תל-אביב לתלמידים בבתי-הטפר היטודיים
בשכונות-הטיפוח בעיר

 he Dal1c'e-Activitiesו '  )( l1e ()jו _ aן''~, eן CI1urr:()!(rapI1('r Hassia
, iterature al1dן  iul1 [r)rו '( -/ A viv f '()ul1daז  heו _,ו'liscJ bז ur!(a
 S('hu()/s il1 ullder-privi/eged areas ,ו  aו Ar

*
*

-

כוריאוגרפיה ודברי-הטבר רינה שרת( ,

טיוע ללהקות'מחול שונוזו להעלאתן של יצירות-מחול מקוריות
ע"י כו ריא וגרפים ישראליים,

הזמנת מוטיקה מקורית ממלחינים ישראליים בשביל יצירות'
מחול בלהקות רפרטואריות,

הבאתם של מופעי'מחול )ע"י להקות'מחול מקצועיות( לפני
הקהל הרחב מעל במותיהן של הקונכיות האקוטטיות שניבנו
ע"י הקרן בפארקיס ובגניס עירונייס באיזורי העיר השוניס,

THE TEL-AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE ANO ART
- -

Tel·Aviv -- Yafo,

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

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

._-

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

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

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

29, IDELSON ST., TEL-AVIV 65241
TEL.: 03-657030,03-650920

The Foundation provides for projects in literature, music,
sculpture and art, theatre and dance. I n the dance sphere
the Foundation activities include:
'. 25 Modern Dance G roups in under·privileged areas in

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

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

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

o

u

o

o

מנהלת אומנותית  :אוסנת לוי
מנהלת אדמיניסטרטיבית :ענת קוטלר
כיתות לימוד:
לילדים ובוגרים בשיטת
האקדמיה המבלותית למחול
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לובדון.

מחול מודרבי  -ס ,דבא.
מגמה לבגררת במחול )של משרד החיבור(
בשיתרף עם ביה"ס התיבון שערהבגב.
בתרבת :בית חיברך משרתף שער הבגב

ד  .ב  .חרף אשקלרן ,טל' 98201 - 4
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"שבע-להקת המחיל ייבת
 ןיליאס סטרןס:המנהל הכללי

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

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

המיעצה הבויסית

THE BRITISH COUNCI L
.03-222194/7 ' טל,63451 אביב-תל, 14 הירקון ס

140 Hayarkon 5t, Tel Aviv 63451
Tel: 03-222194-7

, 1950  אשר לה נציגות בישראל משנת,המועצה הבריטית
The British Council, which has had an office in Israel since
1950, is the agency empowered by the British Government
to promote cultural relations between Britain and other
countries .
The main office and library in Israel are at 140 Hayarkon
5treet, Tel Aviv, but there is also a 1ibrary in the Terra
5ancta Building in Jerusalem (tel : 02-639866 .)
The library, which consists of both lending and reference
sections, covers all aspects of work with which the Counci'l
deals: Britain, education, science, social sciences, literature ,
fiction etc. It also contains a substantial section on the arts ,
including dance .

פועלת בתוקף אשיורה של ממשלת בריטניה ומטרתה לקדמ
. התרבות בין בריטניה וארצות אחרות.את יחסי

המשרד הראשי והספריה הראשית של המועצה הבריטית
 ב"ב קיימת.אביב- תל140 בשיראל נמצאימ ברח' הירקון
: שד' המלן ג'ורג, בבנין טרה סאנטה,ספריה בירושלימ
.02-639866 ' טל,ירושלימ
הספריות בת"א וב ירוש לימ הן ספריות עיון והשאלה ומקיפות
את בל תחומי התרבות אשר בהן פועלת המועצה הבריטית
'.ובו

ספרות

,והחברה

מדערהטבע

,חינון

,בריטניה

: בגון

. בילל מחיל,ב"ב מבילות הספריות חמר רב בתחימ האמנויית
.  יבול להיות מנוי בספריה, ללא הגבלה,בל תישב

Membership of the library is open to all. The film library
has institutional membership only, and offers a nationwide
postal loans service .

ד )אין.מנייימ לספרית הסרטימ חייבימ להשתיין למיס
 הספריה מצעיה שרות.(השאלת סרטים לאנשימ פרטיימ

The Council cooperates with Israeli cultural organ isations in
bringing to Israel British performers in theatre. ml נsic and
dance. It can also in selected cases. assist Israelis with
professional visits to Britain in order to familiarise them selves with British ach ievement in the arts. education •
sciences etc .

המועצה הבריטית משתפת פעילה עמ מיסדית לתרבית
.  המיזיקה יהמחול,יאמנית בהבאת אמנימ בתחימי התיאטרין
 מסייעת לשיראלימ בבקירים, במקרימ מייחדימ,ב"ב
מקצעויימ באנגליה על מנת לעמיד על ההישגימ בשטח

.  בבל הארץ,השאלת סרטימ באמצעות הדאר

.' המדעימ יבי, החרנןן,האמניןת

מככרה ז1נחIכ םפרדן
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סמינר הקיברצים

המכרן לתנרעה רחינרך גרפני
תל-אביב ,דרך חיפה ,רח' בני אפרים 1
טל' 03-424221

אולפנו נס Jכחר;
בהנהלת ימכה גס

מסלול למוריס לתנועה ומחול
מטרת המסלרל להכשיר מררים הבקיאים ביסרדרת
רבעלי גישה ירצרת ,למסגררת חינרך לתנרעה
הלימדוים יתבססר על חינרך-היסדו לתנרעה ,על
היכרלת התנרעתית ,תרך הכרת דרכים רגישרת
במחרל.

החינרך
רמחרל .
שכלרל
שרנרת

ירושלימ ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה 343 E
טלפון.02-233732/02-241979 :

הביטרי הספרנטאני מחד גייסא רהשליטה ביסרדרת התנרעה

מאידאך גייסא מאפשרים ללרמדים שימרש נכרן ררחב
ירתר ביכרלתם התנרעתית  .נרסף לכך לימדו קשת רחבה

של מקצרערת עירניים ירצר בסיס של ידע לעברדת המררה
לעתי.ד
למסיימי שלש שנרת לימדו שיעמדר בכל הדרישרת מרענק
תראר מורה בכיר לתנועה ומחול במסגרת החינרך הגרפני .

נרסף למסלול התלת-שנתי מתקיימרת במכרן השתלמרירת
למררים למחרל אשר סיימר את לימרדיהם רהמבקשים
להרחיב את ידיערתיהם רלשכלל את יכרלתם האישית.
למסיימים מרענק גמרל-השתלמרת על ידי משרד החינרך.

ארלפני נס מחיל -

תיכנית לימירים רפעילייית

שיטת אולפני נס מחול

*

לימוד ריקוד ע"י דיקוד ולא ע"י תרגילים.
ריטמיקה רלימרד הצד המרזיקלי הקשרר לדרק.ד
הופערת  -ידע ונסירן על במה.
שליטה על הגרף  -פיתרח הגמשיות השרירים ,טיפוח החן.
פעילות חברתית ענפה  -אמצעי המחשה ודיאו ,סרטי ריקוד ובו'.
שיחרת על תולדות הדיקוד המוזיקה והאומנות.

*
*
*
*
*
* השיטה

מבוססת על התפתחות בשלבים מהקל אל המורכב,

נכל שלב נלמד ריקוד המציג את הטכניקה האופינית לאותו דדג.
התלמידים הצמטיינים עיברו בחינות כניסה "ללהקת אולפני נס מחול"
סגנונות הגיאז

-

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

הבכט הי WךKכי
THE 15RAEL I3ALLET
המרגז

לבלט

בברכה,

קלאסי

בית הספר הרשמי של ייהבלט הישראלי"
הנהלה אמנותית :ברטה ימפולסקי והלל מרקמן.

כיכר המדינה ,רחוב ז'בוטינסקי  120תל-אביב .טל' 266610

*

*

שעירים מיוחדים לילדים.
שעורים למתחילים ומתקדמים בכל הגילים.

CLASSICAL BALLET CENTER
"The official school of the "ISRAE L BALLET
 el Markmanוו Artistic Direction: Berta Yampolsky & Hi
Tel Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel : 266610

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

fOr

~

vAזTZA

~--

"צוותא" ת-לאביב

אבן גבירול 30

רינה שינפלד
בית-ספר למחול
רח' הרב פרידמן

, 14

ת-לאביב 62303
טלפון03 - 446745 :

RINA SCHENFELD
DANCESCHOOL
14, Harav Friedman
Tel-Aviv 62303
Tel.: 03446745
שיעורים לילדים ,נוער ומקצוענים ,באלט קלאסי ,מחול
מורני ויצירה

Rina Shaham has premiered her
dance-with-poetry program "Jungle" which
she performed together with dancers Sonja
Rupitz, Ellen-Sue Swerdlow, Amiel Malaleh
and Erez Levy.
Haninah Zuckerman staged a
movement-play based on the legend of
Doctor Faustus.

*

VISITING COMPANIES
Among the dance-companies from abroad
which performed in Israel in 1983 were the
San Francisco Ballet, the Alvin Ailey
company, Pilobus, which returned after
10 years which passed since their first tour
in the country, as weIJ as the National
Dance Theatre of Zaire.
The first Buto-dance troupe from Japan 'to
visit Israel, Sankai Juku, generated great
interest.

המרכז

למחול ספרדי
בחסות

גדול רמדני ספרד

אנטוניו
בהנהלת

סילביה דוראו

m:.~.... c,.נלכתי של ספרדrנrלשטבי ימדנית ראשית בבלט ה

רד החינוך

wמ

בהמלצת

: בה רבר הג'ר'סrההךש

13 .00 - 11 .00
20 . 30 - 19. 30

ת"א

ב'וס ג' בשעות

53 יהידה- I נרכז למחול ספרדי רח' נrה
( 03 ) 783716 (, 03) 233805 'טל
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Rehearsal Director and Stage Manager:
Rivka Ashkenazi
Company Teachers: Gabi Barr, Esther
Nadler
Dancers: Amnon Damti, Esther Nadler,
Avita l Chen, Gabi Barr, Josef Moyal,
Meir Sha'ar, Miki Gross, Na'ama Biran,
Nocalas Guy , Ofer Rom, Shoval Ben-Ze'ev,
Michael Choma Apprentices: Orli Zion,
Efrat Chashin, Hagar Eshel, Adi Bar·Am,
Tamar Katz

TOURS ABROAD
Canada, Sweden - May·HJune 1983

PREMIERES IN 1983
Two new works in progress
Lecture!demonstration of the company's
work-method

*

MIRALI SHARON DANCE
COMPANY
30 Ugarit St., Tel Baruch 69016, Tel.:
03-482946

Choreographer and Artistic Director: Mirali
Sharon
Rehearsal Director: Risa Steinberg
Dancers: Risa Steinberg, Bill Cratty,
David Rapoport, Michael Kraus,
Shulamit Saltzman, Deborah Ascher,
Jonathan Burston, Yael Faran

PREMIERES IN 1983
"Tehilot"
Ch.: Mirali Sharon; m.: Steve Reich;
c.: Iris Tauman; 1.: Ben-Zion Munitz

TOU RS ABROAD:
U.S.A. and Canada, October 1983

*

RAMLAH DANCE THEATRE
(TAMAR)
The company was founded in 1982
Cultural Community Center, Ramlah 72415
Weizmann Blvd.; Tel.: 054-232542; Tel Aviv
Ofice, Tel.: 03-286741
Company Teacher: Zvi Gotheiner
General Manager: Avi Yiprah
Dancers: Amir Kolben, Galia Pavin,

Meir Germanovitch-Knopfer, Zvi Gotheiner,
Ofra Doudai, Evi Livschitz

PREMIERES IN 1983

PREMI ERES IN 1983

"Sculpture on a Wall"
Design : Rina Schenfeld; performed by the
dance workshop; m.: Laurie Anderson

" Flower"
Ch.: Zvi Gotheiner; m. : R. Strauss ,
1.: Judy Lupferman

"Silk"
Ch. : Rina Schenfeld; m. : Menachem Zur;
1.: Roderich van Gelder

" A Story Like a Tale"
Ch . : Amir Kolben, Ofra Doudai ,
m.: Marcel Chalifa, Achmed Masri

"White Sticks"
Ch.: Rina Schenfeld, m.: Steve Reich;
f.: Roderich van Gelder

" Songs Without Words"
Ch.: Zvi Gotheiner; m.: F. Mendelessohn ;
c.: Christina Gianinni, 1.: Judy Kupferman
" Cinderella"
Ch.: Amir Kolben; m. : Orff, Farberman ,
Crumb, 1.: Judy Kupferman
" It's Easier This Way "
Ch.: Jeannette Stoner; 1.: Judy Kupferman
" Sea Project"
Ch. : Amir Kolben and the dancers
" White Time "
Ch.: Zvi Gotheiner
" Wounded Mountain "
Ch.: Meir Germanovitch·Knopfer
" Via Dolorosa "
Ch.: Amir Kolben; m.: Marcel Chalifa ,
Achmad Masri
" Another Day is  סver "
Ch.: Ofra Doudai; m.: Marcel Chalifa ;
1.: Judy Kupferman; c.: o. Doudai
" Stigma "
Zvi Gotheiner; m.: B. Britten ;
1.: Judy Kupferman

*
RINA SCHENFELD DANCE
THEATRE
Tel Aviv 62303; 13 Harav Friedman St ;.
Tel :. 03-496745
Artistic Director: Rina Schenfeld
Dancers: Rina Schenfeld, Ariela Legman ,
Betty Schechter, Dalia Haramati, Tal Halevi ,
Dita Tor, Rina Badash, Meira Zimri ,
Ornit Rosenblum, Naomi Bloch ,
Margalit Perri, Dov Carmi ,  ווan Leshem ,
Orna Bagum, Sigal Sperling, Tamar Borer ,
Tamar Feigenblatt, Edna Katz ,
Revital Friesler, Avi Kaiser, Edna de Be ,
Tal Carmi

TOU RS ABROAD
October 1983 - Ho  ווand
November 1983 - U.S.A .

*
OTHER EVENTS
Sally-Ann Friedland (with Yossi
Tmim)performed a program of her own
works in Tel Aviv as we  ווas in Acco .
Miriam Ben-Baruch premiered an evening of
her solos which included her program for
children " סne Woman Dance & Circus ."
Immanuel and Yosefa Briant prepared a
series of dances for themselves and for
several of their students at the Menashe
Regional Dance Studio, where they teach .
At the Acco Festival of  סther Theatre dance
was prominent. Among those taking part
were Sally-Ann Friedland, Pamela Sharni ,
Esti Pommerantz and Amnon Raviv, Ruth
Eshel, Miriam Ben-Baruch as we  ווas Ilana
Kaliph's studio from Naharia and TAMAR
dance theatre .
Alice and Eli Dor·Cohen showed their
performance "Crucified Woman ."
At the Tel-Hai '83 meeting of the artrs
several dance events took place .
Ami Berkman's group premiered their new
piece "Cube and Cylinder"; TAMAR
prepared for the meeting three new works ,
Amir Kolben's "Via Dolorosa", Zvi
Gotheiner's "White Space" and a dance by
Meir Germanowitch-Kopfer. The Ga'aton
Studio peformed Ronit Land's new work
with the students .
The Dance Library in Tel Aviv and its
director, David Eden organized two series of
dance-films, one about Post-Modern Dance ,
which was introduced by critic Marcia
Seagal, the other about dance in South-East
Asia, at the Cinematheks in Tel Aviv ,
Jerusalem and the Haifa Museum. Eden has
resigned his post as dirctor of the library ,
but wi  ווcontinue to participate in its
activities .
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·'Dance"
Ch.: Iris Frenkel ; c.: Ora Strikovsky;
1.: Hava Finer

"A Dream in .Doubt"
Ch. : Alice Dor-Cohen; m. : Ligeti,
Shostakovitch; C. : David Dvir;
1. : Nisan Gelbard
"This Sky, This Land"
Ch.: Alice Dor-Cohen;
m. : Michelle Alexander, Uriah Boskovitch;
C. : Elie Dor-Cohen ; 1.: Nisan Gelbard
"My Sole... And Head"
Ch. : Tamar Ben-Ami ; m.: Ofer Shalchin;
c.: Yael Gany; 1.: Yael Gany
"The Lost"
Ch. : Paul Bloom; m.: Gyorgy Ligeti;
C. : Jennifer Bar-Lev; 1. : Yany Gany
"Touches"
Ch.: Haim Ohn; m. : Collage;
C.: Semadar Neuberger; 1.: Ruth Tsigan

*

INBAL DANCE THEATER
6 Yehieli St., Neve Tzedek, Tel Aviv 65149;
Tel.: 03-653711,03-652758
Artistic Director: Sara Levi -Tanai
Company and Rehearsal Director: 1rit
Hertzog
General Manager: Chaim Trager
Dancers: Malca Hadgbi, Ilana Cohen,
Sara Zareb, Recheli Sela, Ronit Levi,
Cohava Arava, Heftziba Avraham,
Zion Nurel , Mordechai Abrahamov,
Shlomo Asher, Tzvi Ben-Hemo,
Netanel Noam, Jaakov Bar-Av

PREMIERES IN.1983
"On the Edge of Time"
Ch. : Lea Avraham; m.: Munir Bashir;
C. : Hani Rozenbaum; 1. : Ben-Tzion Munitz
"An Outcry"
Ch.: Shlomo Haziz, m.: Zohar Levi,
C. : Lydia Pincus-Gani
'''Palms and Dates"
Ch. : Sara Levi-Tana i; m. : Ovad ia Tuvia;
c. : Moshe Ben-Shaul

*

Company Teachers: Hanka Farran,
Michael Hason

PREMIERES IN 1983

Sound: Yoseph Elazary

"Mendelssohn Concerto"
Ch. : Berta Yampolsky ; m. : Felix
Mendelssohn ; c. and d.: Bill Wilkinson;
1.: Hanny Vardi
"Opus 1"
Ch.: Berta Yampolsky; m.: Anton Webern;
c. and d.: Yossi Ben-Ari; 1.: Hanny Vardi
"The Dream Box"
Ch.: (and libretto) Erez Dror; m. : Rossini
arranged by Respighi;
c. and d.: Yossi Ben-Ari; 1.: Zohar Shapirah;
masks and props: Yehudit Grinspan

*

JERUSALEM DANCE
WORKSHOP
Shealtiel Center, Talpioth East, Tel . :
02-717877
Artistic Advisor: Flora Cushman
Company Teachers: Flora Cushman,
Alexander Lipschitz, Michal Hason
Dancers: Daphna Einbinder, Gal Alpert,
Judy Bobrow, Nir Ben-Gal,
Miami Herz-Jermer, Johanna Geiger,
Dina Weinsteif1, Michallsraeli, Shoshi Levi,
Evi Lifschitz, Galia Magen, Aya Rimon-Levi

PREMIERES IN 1983
"Thin Lines"
Ch. : Evi Lifschitz; m.: Ofer Lifchitz

KIBBUTZ DANCE COMPANY
Kibbutz Ga'aton, Ma'aleh HaGalil 25130;
Tel. : 04-923009 (studio); 5 Kaplan St., Tel
Aviv; Tel : 03-254556, 03-264592 (office)
Artistic Director: Yehudit Arnon
Assistant to Artistic Director: Mike Levine
General Manger: Yerucham Cohen
Rehearsal Directors: Efrat Livni, Zichri
Dagan

Stage Manager: Yael Rotman
Company Secretary: Avigail Strauss
Dancers: Zichri Dagan, Mike Levine,
Shlomo Zaga, Ari Fastman, Rami Be'er,
Boaz Cohen, Efrat Livni, Einat Livne,
Sivan Cohen, Esti Giron, Anat Asolif1,
Asnat Livni

TOURS ABROAD
Paris - Center Pompidou, March '83
New York - October '83

PREMIERES IN 1983
"So natina"
Ch.: Rami Be'er; m.: Paul Ben-Chaim;
c.: Rami Be'er; 1.: Ken Tabachnick

"How Are the Mighty Fallen"
Ch.: Victoria Green; m. : Bartok;
c. : Eli Dor-Cohen; 1. : Yael Rotman
" Landscapes"
Ch.: Yehdit Arnon, Yacov Sharir,
Rami Be'er; m. : Reich, Hovhannes, (collage)
d.: Moshe Hadari; C.: Eli Dor-Cohen;
1.: Yael Rotman
"Age of Darkness"
Ch.: Gene Hill Sagan; m. : Beethoven;
c.: Berta Kvartz; 1.: Bentzion Moni.t z

*
KOL DEMAMA - MOSHE
EFRATIDANCECOMPANY

·"Duet"

Ch.: Miami Herz-Jermer

ISRAEL BAL LET

"Question Without Answer"
Ch. : Galia Magen; m. : Bartok

Kikar Hamedina, 2 Hey Be'eyar, Tel Aviv
62093, Tel. : 03-266610

" Lecture-Demo"
Ch. : the dancers
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*

Artistic Directors: Berta Yampolsky,
Hillel Markman
General Manager: Hillel Markman
Dancers: Jeremy Allen, Louise Alleyne,
Ingrid Balalis, Sarit Baker, Nadine Brook,
Philip Clyde, Ami Daskal, Erez Dror,
Gary Feingold, Molly Feigenblatt,
Cas Kemna, Orna Kugel, Deena Laska,
Julie Levine, Marshall Levin,
Wendy Lucking, Louise Milner, Lisa Oliver,
Allison Rosen , Suzzane Salimi, Jane Sanig,
Helen Shepherd, Dalitte Shacham,
Marcia Sussman, Isaac Tapiero,
Soraya Woodruff, Na 'ama Yadlin,
anat Zikornik, Ronit Zlatin

23 Derech Petach Tikva, Tel Aviv 66184,
Tel.:03-251608
Choreographer and Artistic Director: Moshe
Efrati
Administrative Manager: Joseph Caspi

COMPANIES AND PREMIERES IN 1983
Abbreviations :
ch.

m.
d.

choreography
music
sets

BAT-DOR DANCE COMPANY
30 Ibn-Gvirol St., Tel Aviv 64028, Tel :.
03-263175

Artistic Director: Jeannette Ordman
Ge  חeral Ma  חger: Barry Swersky
Producer: Batsheva de Rothschild
Assista  חt to Artistic Director: Kenneth
Mason
Rehearsal Directors: Ora Dror, David Shur ,
Ilana Sopru n
Ballet Masters: Kenneth Mason, David Shur ,
Rosaline Subel-Kasssel
Choreologist: Ilana Soprun
Da  חcers: Jeannette Ordman ,
Reda Sheta (guest), Igal Berdichevsky ,
Miriam Paskalsky, Lea Lichtenstein ,
Philip Clyde, Graciela Kozak ,
Sam McManus, Hannah Alex ,
Patricia Aharon i, Limor Axelrod ,
Amy Edelstein, Mor Eden, Elizabeth Gibiat ,
Morela Laor, Tzipora Levenboim ,
Karen Van Dam, Anni Bendre-Shore ,
Alon Avidan, Jonathan Avni ,
Assaf Ben-Zeev, Ron Ben-Israel, Moshe
Goldberg, Pierre Andre Morad, Paz Sagi ,
George Thompson, Rafi Saadi ,
Rudy Schaafsma

TOURS ABROAD
Zaire, Kenya - May 1983
U.S.A. - September/October 1983

PREMIERES IN 1983
"Interlude"
Ch.: Domy Reiter-Sofer; m.: Mendelssohn;
c.: Lea Ladman; 1.: Kevin McAlister
"Jeremiah"
Ch.: Rodney Griffin; m.: Leonard
Bernstein; c.: Doreen Frankfurt

c.
1.

costumes
lighting

" A Day Will Come"
ch.: Domy Reiter-Soffer; m.: Arthur
Honegger; c.: Lea Ladman; d.: Eric Smith ;
1.: Chenault Spence
" lmplosio "ח
ch.: Matthew Diamond; m.: Stravinsky; c :.
Oded Gera; 1.: Ed Greenberg
" Medea "
Ch.: John Butler; m.: Samuel Barber; c . :
Lea Ladman; 1.: Danni Redler

*
BATSHEVA DANCE
COMPANY
Company Office: Tel Aviv 65207; 90 Ahad
Ha'am St.' Tel :. 03-625479
Company Rehearsals : Tel Aviv 65212 ;
" Ohel Shem" Theatre, 30, Balfour St.; Tel . :
03-296240

Marike de Yong, Yitzchak Galili,
Ilana Grosman, Lisa Yaftman

TOURS ABROAD
U.S.A. - East Coast and New York,
December 1983

PREMIERES IN 1983
 ייAutumn "

Ch. : Igal Perry; m.: Gustav Mahler; c.: Igal
Perry; 1.: Moshe Frid
" Vigil in Jerusalem "
Ch. : Noami Aleskovsky ;
m.: Ben-Zion Orgad; c.: David Dvir ;
1.: Ben-Zion Munitz
" Troy Games"
Ch. : Robert North (staged by
Moshe Romano and Paul Douglas ;)
m.: Traditional Brazilian

Acti  חg Artistic Director: David Dvir

" 1 חostress"
Ch. : Ohad Naharin; m.: Brian Ino ;
c. : Iris Tauman; 1.: Moshe Frid

Rehearsal Director: Siki Kol

"Sigh"

Compa  חY Teacher: Jay Augen

Ch.: Gene Hill-Sagan; m.: Vaughn Williams;
c.: Gene Hill-Sagan;I.: Moshe Frid

Artistic Director: Robert Cohan

Ge  חeral Ma  חager: William Strum
Da  חcers: Jay Augen, Shula Botney ,
David Dvir, Alice Dor-Cohen, Ofra Doudai ,
Iris Frenkel, Natan Gardah, Iris Gil-Lahad ,
Shai Guttesman, Amir K9lben ,
Graciela Kozak, Erez Levy, Haim Ohn ,
Richard Orbach, Dorit Osher, Shelley Sheer ,
Reto Shleiniger, Philip Salvatori ,
Daniela Slavik, Siru Suutarinen ,
Nira Triffon, Yossi Tmim

BATSHEVA 11
Artistic Director: Nira Paaz
Da  חcers: Nichal Adler, Michael Bash ,
Hani Ben-Tov, Orhit Brith, Noah Dar ,

I'Grimaces"

Ch. : Ivan Feller-Vaslev; m.: George Crumb;
c.: Ivan Geller-Vaslev; 1.: Coralia Segall

*
WORKSHOP '83
"חן

The Cafe - The Cold of Fall "
Ch.: Yossi Tmim; m.: Billy Holiday, Toro
Zakamutcho; c.: Yael Pardes ;
1.: Nisan Gelbard
" Night Grief"
Ch.: Siki Kol; m.: Shem-Tov Levy; c.: David
Dvir; 1.: Siki Kol
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help the young person W]lO comes to us to be able to
understand himself as a moving being; to make him aware
of the possibilities of moving in a group and to find his own
way in the group. One can not distinguish between body
and soul: the whole person moves. Therefore, when we deal
with basic movement, we are concerned with creativity in
movement.
D

ABSTRACTS OF ARTICLES IN HEBREW
Music critic Hl<\NOCH RON describes the inf1uence
of the music of Steve Reich, Philip Glass and other "minimalists" on the work of contemporary choreographers and
why their repetitive sound , which has returned to tonality,
attracts dancers in : MUSICAL MINIMALISM IN-

VADES DANCE.
GIORA MANOR translated a fal תous essay by the Ger man playwrite Heinrich von Kleist , " Uber das Marionetten theater" , which deals with the basic principles of dance in :

THE PATH TO THE DANCER'S SOUL.
THE PLIE, the mainspring of al1 dance-movement , is
dealt with by the Russian aesthete AKIM VOLINSKY
in a chapter from his "Book of Exu1tation" (with an introduction by DEBORAH BERTONOFF) and by dance
teacher MICHA NES.

(ןjt~
I ו6"זו

J~")ןי

מחול יצירתי

בלט קלסי
מחול מודרני
התעמלות נשים
ילדים-מגפשי תנועה הורים

~~j!ff:
 שןר-  מרתה רייפלד,בהנהלת אריה בןרשטין
( מןל השקם, )בקןנסרבטןריןן103 רח י אבן גבירןל
(03 )428843 ,421985 .טל
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YARON MARGOLIN formu1ates his ideas about the
feasibi1ity of teaching choreography in his artic1e CAN
ONE TEACH CHOREOGRAPHY?
RONIT LAND, recently busy choreographing and teaching in West Germany , describes the new deve10pments
in that country's bustling dance-scene in RECENT
TRENDS IN MODERN DANCE IN GERMANY.
HUMANE DANCE is the topic discussed in the artic1e
by dancer and choreographer MIRIAM BEN-BARUCH.
Her observations are based on her own work whi1e creating
a program of solo-dances.

HERMONA LIN has been teaching dance to who1e
classes in the schoo1 at the kibbutz she is a member of,
Mishmar Haemek, for many y.ears and is now teaching her
methods to dance - and physica1-education teachers .
methods

to

dance-

and

physica1 -education

teachers .

TEACHING DANCE AS A MOVEMENTLANGUAGE is a summing-up of her experiences.
 זl וVIDEO AND DANCE, dancer RUTH ESHEL
deals with the 11 וediuI תof video-recording as a means of
docun וentation as we11 as a too1 for dance-creation .

who were students at the Seminar or at the choreographic
courses you conduct.
N. B-R.: Quite true, there are our past students in Batsheva
and Batsheva 2, in Moshe Efrati's company and as 1 a1ready
said, with Rina Schenfeld.
G.M.: Is there any improvement in the number of men
enrolled in the dance techers course?
N. B-R.: There is a certain improvement, not just in the
increasing number of ma1e applicants. Each year there are
about 4-6 applicants. In the last three years we have had
two ma1e students in each class and the presence of men
makes a great difference. As in the physica1 eucation course
there are more than 50% ma1e students, our own students
take advantage of the fact and persuade some of the future
sport-teachers to participate as dancers in their choreographic
exercises. Among our instructors there are severa1 men,
such as Yehuda Livne or Ya'acov Levitan and of course
there are severa11ecturers teaching academic subjects.
G.M.: The creative and educationa1 aims of the Seminar are
well defined, but would you say that there is something
specifically Israeli about your work? In other words, could
such a way of educating dance teachers work anywhere
else?
N. B-R.: We emphasise our "Israeliness", we are aware that
our students are going to work in this country (though we
had students from abroad, who came specially to enroll
with us), therefore we have a subject in our curriculum
called "Fo1k Dance Traditions in Israel". The traditional
dances of the Jewish and non-Jewish communities of Israel
are observed ana1ytica1y, as dance and as a sociologica1
phenomenon. We arrange workshops with experts in these
fields, which makes it possible for the students to practise
and learn the traditions of the Yemenite, Chassidic as well
as Arab, Druse or Circassian communities. This subject, as
well as the study of the history of dance, integrates
academic ana1ysis with practical creative work.
G.M.: Is there any way to ensure that the graduate will
mould his educationa1 work according to the principles you
try to impart?
N. B-R.: Surely you know as well as 1 do that education
isn't an insurance company. The higWy motivated student
- and most of our students are higWy motivated nevertheless often finds himself in a situation which makes
him unsure, perplexed and he has to find his own way. We
wish to offer him a broad basis, which will enable him to

find his own direction. Such an approach often at first leads
to a certain arnount of confusion, but with the help of
teachers who are aware of the specifics of their subjects
such an open, genera1ised approach is transferable in an
educationa1 situation.
G.M.: 1 wonder why it took so many years to open the
course for movement and dance teachers at the seminar.
Physical education teachers in the kibbutzim have been
using your methods for many years, so why the delay?
N. B-R.: Perhaps my own development as a teacher will
serve as an illustration. Before 1 became a movement and
dance teacher - and that was quite a few years ago - 1 was
looking for a place to study, but couldn't find it all under
one roof. So 1 went to a regular music-academy, got my
horizon widened by Binetter and Kristeller at the Kibbutz
Seminar, where 1 enrolled; studied with the outstal1ding
dance teachers of that time, Gertrude Kraus and Yardena
Cohen, who helped me to form a personal basis of
understanding dance, on which 1 could build my own
outlook. At a rather advanced age 1 got to study ballet and
modern dance and had to go to different places to learn
such diverse subjects as, for instance, dance-notation, yoga,
the Feldenkrais and Alexander methods. Nowadays at the
seminar we try to offer the student a wide range of subjects
so that no aspect of dance or movement would be closed to
him, as each individua1 has his specia1 needs. To answer
your question: as usua1, the demand came from below,
from the needs of the. students. People who were not
primarily interested in becoming dancers in professiona1
cOmpanies, such as Batsheva, Bat-Dor or the Israel Ballet
but wished to gain a broad basis of movement-knowledge
on which to build their career had nowhere to go to, unless
they went abroad, where there are institutions of this kind.
The demand came mostly from the kibbutzim. And, like
myself or Tirza Spanhoff, they came to the seminar to
study movement and a little dance and then had to go to
look for other opportunities to study specific areas of
dance. Or, as happens today, past students of the musicacademies or dance-schools (in Israel or abtoad) come to us
after graduating.
What we had in mind was, first of a11, the educationa1 aims
of movement, the tuition of basic movement rather than
turning out more accomplished dancers.
G.M.: How would you put your credo; what would your
message to dancers be?
N. B-R.: When we say 'dancers', we mean the whole person
and his movement-potential, the ability to use movement as
a Ineans of expression and of communication. We try to
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individual expression, but a1so a means of communication.
Which brings us to the other facet of the creative attitude,
name1y composition. Composition is a subject taught in all
three years of the course, by Zoffia Naharin and myse1f,
mainIy through the examination and discussion of work
prepared by the students in their own time in c1ass.
G.M.: How does the instruction in c1assica1 ballet or
Graham-based modern dance, (which has by now a1so
become 'c1asica1 ' ...  כco-exist within this framework ?
N. B-R: A very good question ... The 'founding fathers' (or
rather 'mothers ' כbelieved that with the improvement of the
individua1's movement potentia1 technica1 profficiency will
folIow without further effort. But since the estab1ishment
of a course for dance-teachers, we fe1t it was necessary to
strengthen these technica1 aspects. Therefore, we engaged
teachers who are experts in ballet or modern dance, but
on1y such as are inc1ined to regard creativity and the
principles of basic movement as important. For examp1e ,
Dina Shmue1i (who teaches balIet  כor Rhoda Manes (who
teaches modern כwould themse1ves take part in basic-movement classes taught by other teachers or participate in
Fe1denkrais-classes, to acquaint themselves with the methods
we use .
G.M.: Don't you find it a bit difficult, when a teacher takes
part in one of his colIeague's c1asses as a student, as it were?
N. B-R.: There were, of course some prob1ems in the
beginning, prob1ems we readi1y embraced. Our work is very
much team-work and we attach a 10t of importance to
mutua1 consultation and periodical meetings of all the staff
in which anyone may raise prob1ems and voice their
opinions.
G.M.: 1 have read in some publication that you accept on1y
one in six or seven candidates who app1y each year for the
movement-and-dance teachers course.
N. B-R: Sure1y there are many reasons for the popularity of
the course, in spite of the rather spartan premises we work
in, compared to simi1ar institutions. In recent . years more
and more applicants are aware of the goa1s they are seeking
and why they wish to become movement-and-dance teachers.
Most of those who come to us are 100king for an
opportunity to be creative and try their hand at choreography - which we try to provide.
Pub1ic re1ations are one of our weaker sides. All we do is to
pub1ish an ad., but most of the future students app1y even
before the notice has appeared in the papers. One student
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brings another and our prob1em is to choose and se1ect, as
the amount of p1aces is restricted.
Our faci1ities allow but for a certain number of students to
be accepted each year and recent1y the Ministry of
Education has - for 1ack of sufficient funds - frozen the
number of new candidates we may take in. But to be quite
honest, 1'11 have to mention, that six years ago when the
Movement and Dance Teachers Course was inaugurated, we
were approached and asked to open the new venture in
conjunction with another well-known institute, on condition
that we wou1d take many students, hundreds of them. We
be1ieved that educating fewer but better-trained teachers
was preferab1e to having a 10t of mediocre ones around. Our
ideas were accepted and two "streams" estab1ished, one for
movement-and-dance teachers and a separate one for
physica1 education teachers.
Rea11y we have quite a 10t of students! There are about 300
in both courses and as many again taking part in refresher
courses we are conducting for graduates, who return
periodica11y to enhance their know1edge.
The subjects of the refresher-courses are: Dance-notation
( the Eshk01-Wachman method on severa11eve1s ;כthe Fe1denkrais method; movement and dance therapy; movement for
disab1ed chi1dren in a remedia1 education framework ;
choreography for dance teachers, etc. There is a1so a
pre1iminary course for those who wish to study at the
seminar, but need a better foundation in ballet and modern
dance. This course is there first of all for those kibbutzstudents who find it difficu1t to obtain proper basic
instruction in the rura1 areas.
G.M.: Severa1 aspects that are nowadays typica1 of what is
ca11ed Post-Modern dance were, if I am right, practised at
the seminar right from the time of the "founders", as you
called them.
N. B-R.: I am g1ad you put things in their proper perspective.
Sometimes I have to remind myself, how about 25 years
ago, when we were students of Binetter or Kristeller, we
used to create dance and movement around and with small
objects, such as chairs, sticks, balls or p1astic sheets, as now
such creative activity is an important part of the new dance.
When one regards the work of, for examp1e, Rina Schenfe1d,
it is not at all surprising to find our students participating in
her group, uti1ising just these methods of creativity they
1earned at the Seminar.
G.M.: Though your stated aim is to educate teachers, 1
know a number of dancers in the profesiona1 companies,

EDUCATING
MOVEMENTANDDANCETEACHERS
Giora Manor talks to Naomi Bahat-Ratzon, head of the
Dance Department of the Kibbutz Teachers Training
Co11ege in Tel-Aviv.

Giora Manor: Readers of the Israel Dance Annual surely
remember your name from reading your articles about
ethnic dance in Israel. This time 1 would like to ta1k to you
about your work in the Kibbutz Teachers Co11ege, especially
about the course for Movement and Dance Teachers, which
you are in charge of.
For me the co11ege - the Kibbutz Seminar, as it was then
known - which 1 remember since its IPodest beginnings in
the early 40's, was always connected with pioneering work
in movement-education and dance in Israel. 1 mean the
innovative ideas implemented in the work of the Movement
Department's founders, J udith Binetter and Lotte Kriste11er,
names which may not mean much to today's students. 1
think it is rather important to recapitulate the main ideas
on which their work was based, which were revolutionary
and radical then and are sti11 rather unconventiona1 and
anti-establishmental today.
Naomi Bahat-Ratzon: Yes, you are quite right and 1 am not
sure whether 1 should feel "sorry" or "glad" about the
situation. The methods of the Kibbutz Seminar were, and
still are, based on a constant search for new answers to the
old questions, but the basic attitudes haven't changed, 1
believe. Right from the beginning the people in charge who were educators as we11 as being movement and dance
orientated - had in mind the improvement of the personal
movement-proficiency of each individual, according to his
needs and abi1ities, as a person and as a member of society.
The methods developed were based on scientific research in
anatomy, physiology, practical psychology, biomechanics
and educational theories.
G.M.: Such an approach was concomitant with the general
ideas of kibbutz - education. But could you be more
specific? What exactly is the difference between your
methods and those practised by other institutions training
dance-teachers? 1 know your students are learning classical
ballet, basic movement . . .

N. B-R.: True, the technique we are teaching is based on a
wide spectrum of methods. The basis is that of fundamental
movement, a discipline incorporating much of the ideas of
Moshe Feldenkrais, developed to serve spacial movement,
the flow of energy and the use of movement as a means of
interpersonal communication. The personal abi1ity of each
moving individual is emphasised in 'his own time', his
awareness of the self is being developed and attention is
paid to the improvement of everyday movement-habits.
This is a constant and dynamic process
This "basic-movement", which is taught by several teachers,
such as Yehuda Livne, Hagar Arad and younger instructors,
who are themselves a1umni of the Kibbutz Seminar, is for
us a fundamental platform which comprises several techniques. The discipline we ca11 "frOln movement to dance" is
taught by Tirza Spanhoff, who is a graduate of the Seminar
and studied with several we11-known dance teachers whi1e
continuing her work in "basic-movement". In collaboration
with other instructors she developed a method which
enables the student to use the techniques of modern dance
or ballet, .according to his choice and needs.
Our method is open to all possibi1ities, provided one
possesses the awareness of one's movement potential.
G.M.: 1 know you devote much time - compared to other
dance-schools - to creativity, composition and choreography. How does this work in a crowded time-table?
N. B-R.: We regard creativity or rather a creative attitude as
a fundamental tenet of every movement-class; we try to
avoid working on a technica1 problem by mechanical means
but rather to solve the problem at hand from different
points of view, looking for diverse methods to overcome it.
This spe11s " creative attitude" in movement-thought, didactic
methods and the structuring of each class.
One should bear in mind that dance is after a11 a means of
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required. The peripatetic amoeba lacks form and does not
create amusement nor carry symbolic meaning.

Contagious Movement
A common variety of the amoeba-movement is contagious
motion. What 1 mean is a movement one dancer starts
which then spreads like a contagious disease to the rest of
the group. For example, one gets into a beautiful arabesque
or someone starts scratching hisjher head, (depending
whether we are dealing with bal1et or post-modern...כ,
slowly more dancers follow suit, till everybody arabesques
or scratches. Then somebody slowly glides to the f100r and
soon enough al1 the dancers are prone. This procedure helps
filling the time provided by the musical accompaniment, as
it takes time for the move to permeate the whole group .
Such a spreading of movement may be effective at times ,
but in general is as meaningless as the amoeba. Usually the
method of infectious movement serves to hide a deplorable
lack of meaning and is an indicator showing that the
choregographer has very little to communicate .

Mickeymousing
Music is a very potent factor. As most dancing is done to
some sort of music, it often becomes the dominant partner .
The sounds and rhythms make, as it were, the choreographer
to follow suit, to dance to the piper's tune. The result often
is the matching of each sound to a movement. (On such a
1: 1 ratio of music and dance a whole theory of so-cal1ed
' music interpretation' was bui1t, for example by Ruth St .
Denis . כIt's most extreme expression is to be found in
Mickeymouse cartoons, where each Wham!!! is accompanied
by a blow and every glissando by a slide. Hence the term
Mickeymousing. When the movement becomes a servi1e
lackey to the music, one of both is superf1uous, redundant .
Of course the composer may become a convenient guide to
the choreographer by providing him with a ready-made
structure to graft the dance on to, freeing him from the
ominous task of creating in a vacuum. But only a variable
relationship between the dance and the music, a certain
friction between the two complementary art-forms will
create a meaningful partnership of equals .

The Dance Ends Before the Music Does
Movement is an extremely quick and expedient medium.
Perhaps that is the reason dance is so full of repetitions.
Often the choreographer runs out of ideas before the music
comes to an end. He feels he has no choice but to go on. So
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he repelltes a section or goes on to create something which
wasn't in the original plan at al1, in order not to finish
before the composer has. What is neccesary is a bold
decision either to change the music or to stop the dance
and let the sound come to its conclusion by itself.
Such a solution is not always bad. For example, one of the
most moving and impressive endings 1 know occurs in Jiri
Kylian's "Psalm Symphony" to the mu.sic of Stravinsky,
when the dancers slowly disappear in the dark void up-stage
and the music goes on, soaring, giving the impression the
human figures recede into space. Kylian told me he was
afraid the audience would not wait with the applause till
the last chord, but it always has. He left the stage empty
and thus achieved a marvel10us finale.

The One-Idea Dance
Suddenly a brilliant idea strikes. A strong, lucid image fills
the choreographer's heart with joy. He has had an
inspiration, hal1elujah! And he proceeds to create a dance
from that germ. This phenomenon is most often evident in
poetry. The first line or two are a revelation, but from that
point on you feel the strain of continuation without
inspiration. The show has to go on, (why ? כIf you don't
llave at least three ideas, you don't have material for a work
of art. Two should theoretically suffice, as you may then
bui1d an A - B- A structure, but in reality that is not quite
enough. It is tantamount to writing a cheque for the whole
amount in your account. You may just get away with it ,
but it is not safe. You have to have more in the kitty than
yot'l wish to spend. Otherwise you are prone to repetition ,
to running out of material before the music stops, to the
vice of reversing directions instead of progressing and all the
other dangers listed above .
Everyone has seen a dance which starts with a striking
image and ends with another brilliant idea, but between
that it is a typical 2-idea dance.
1 am aware that none of the pitfal1s described above are
unknown or discoveries. It al1 boi1s down to the two basics
of art: structure and opposits. That is an old truth, but
perhaps it is useful to reiterate it from time to time.
0

A FEW THINGS A CHOREOGRAPHER
SHOULDN'T DO
by Giora Manor

There are no recipes in art, as there are in cooking or
science. In theory one may learn form experience - one's
own or of others - but, unfortunately only post factum,
after you've had it (post fucktum?) Or as the English say:
"Experience is a book everybody writes, nobody reads."
Nevertheless, the drawing of conclusions is perhaps the only
profitable aspect of art criticism.
It is much more difficult to state positive laws than to
devise maxims about what not to do. That is the reason this
article is mostly about the "don'ts" , without wishing to be
negative in any way.

Less is More

It is better to go home and think out how to continue, than
to turn the other cheek. The choreographer isn't god and
nobody expects him to hold a cornucopia of bri11iant,
instant ideas in his palm, (or wherever one holds that horn
of plenty.)
Only a real fool is afraid of admitting he does not know
something in order not to show himself as foolish . Charisma
is very nice in a choreographer but can't be produced at
will.

A Group Isn't a Xeroxed So10

Paradoxically, a surfeit of imagination is no less dangerous
than the paucity of inventive fantasy. A choreographer who
is able to invent movement at the drop of a plie risks
creating a lot of formless and meaningless steps. One move
pursues another without forming a structure, with no
rhyme or reason, material pi1ing on material, with no
recurrence of theme as variations or Leitmotiv. Movement
material surfaces and disappears without trace, is therefore
hardly noticeable and the result is an amorphous, shapeless
dance. Macbeth: A tale told by an idiot, full of sound and
fury, signifying nothing ...

To avoid the above described embarrassing situation,
conscientious choreographers prepare their material at
home, before a mirror. Often what they provide is a sol0,
which suits their own body, looks good on them. Later,
when they confront the eager, expectant dancers in the
studio, they transfer this home-brewed so10 to the group. In
fact they xerox their solo . But such a duplication does not
create .a group-dance, which requires a different approach,
based on diversity, on opposite or contrasting elements, on
creating a chord. It is the nature of a solo that the
chromatic chords it might contain are played as an
arpeggio, the chord being consecutive, lateral, rather than
vertical, synchronic.

And Now To the Left, Please

The Amoeba Movement

If in doubt what to do, do nothing, is another old but true
saw. You just finished setting a nice, coherent enchainment.
You like what you did , tlle dancers look good in
it.Everything is fine . But what now? The dancers are
looking at you, expecting the next instructions. But
nothing comes to your mind. Rather than admitting that
you were at a loss, you say: "Excellent, now do to the left
what we just did to the right." A real good solution of
genius. But a dangerous one. Because, as the Jewish-Polish
poet Julian Tuwim said: "Symmetry is the aesthetics of
idiots."

The amoeba is a very nice protozoa. When observed under
the microscope, it constantly changes form and ambles
along without any apparent goal. But as a dancer it is rather
boring, because its movement lacks rhyme or reason and it
never stops to rest. It is the personification of movement
per se. Afraid of boredom, many choreographers keep their
dancers constantly on the move. They imagine that if they
shift the dancers relentlessly from one point to another
they generate interest. But a moveable bore is as boring as a
stationary one. A bore is a bore, is a bore. In dancing, one
needs the courage to stand still when no movement is
13

we will never dance the dance the way we did before. In
short, this understanding will help the dance grow in us,
become unique, and become a pleasure to dance time and
again.
For some choreographers, such as Ra'aya Spivack, Moshe
Eskayo and Moshiko, dances are created for their own sake
or to create an atmosphere, not to tell a story. Yonathan
Gabay's "Yedid Nefesh" is such a dance, just a wa1tz. "Ma
Navu", Ra'aya's first dance, was crated as an Israeli dance
in the Yemenite tradition. That the dance, as well as the
music by her husband Yossi, were then considered as
authentic Yemenite materia1 by Sara Levy-Tanay and
Yehezkel Braun pleased her considerably, since it proved
wrong those who, at the time (1955), thought that the gap
couldn't be bridged between the Mizrahi and the Ashkenazi
communites in Israel (Ra'aya and Yossi are of Ashkenazi
.origin). Later Ra'aya composed her popular "Niguno Shel
Y ossi" (the dance coming before the music, and the words
last) as well as the other "Yossele dances" ("Ele Chamda
Libi", "Chiribim"), a11 in the Ashkenazic, but not Chassidic
tradition. They a11 have in common dancing each time with
the second next partner and using only wa1king steps and
step-kicks.
Moshe Eskayo doesn't tell any story in his stylized "Debka
Ud". It is not a war dance and there is no sabre in the third
pal·t. However, in her "Hoshet Yad Lasha1om", Ra'aya did
use a thrust forward with the arm to mean rejection of war
and Eskayo took heed of the words of "Layla" to give his
dance a sad connotation.
We still have to touch upon style: trained dancers can
control a11 their muscles and with a minimum of exertion
should be able to reproduce perfectly a11 the steps. For
others, patience, time, practice and learning to look will be

necessary.
But there are genera1 considerations which, if taken into
account, will enhance our enjoyment of the dance and may
help the dances keep their individua1ity. One such is
neatness (make a step with high knee a step with high
knee). Another is contrast: the flIst part of "Ken Yovdu" is
done with the dancers close to each other, while the second
part is wider, happier and freer; similarly in "Be'er
Bassadeh" (second part wide, third part smaller); as in
"Vaynikehou", a dance Gil Aldema·requested from Ra'aya,
as certain choreographers were tampering with his music, to
make it an easy 4/4, and in which she wanted to popularize
a step of Yonathan Karmon (the two kicks back, done with
legs extended), where the movement is vertica1 in the first
part in contrast to the second part, which covers ground.
Contrast can a1so be in the step itself. The love dance
"Livavteenee" will be flat if the wa1tz step is not done
properly: first step down, second and third up. It can be in
the intensity of the phrasing: "Tsion Tamati" will be flat if
the the second phrase of part 1 (with snaps) and of the
second part (with brush) are not accented, in opposition to
the quiet first phrases of those parts.
Another consideration is accomplishing a progression, like
in the second part of "Vayiven Uziyahu", wa1k, wa1k (while
clapping the hands to your right, body erect), go, go, run,
run. Another is sharpness in changing directions, like in
"Dodi Li", the dances of Ze'ev Havatzelet, the Debkot, and
many others. Still another is paying attention to the pauses
in the dance and music and a1so to the 'respirations'
(preparations before the actua1 step). But here we are
getting close to feeling, expression and what Melissa
Hayden (among others) calls dancing musica1ly, a point
which is part of another wider discussion.
0

* " Hora" is a bu  עetin published from time to time by the American
Zionist Youth Foundation's Israe1 Fo1k Dance Institute, New York .
* " Shorashim" by Judith Brin-Ingber is issue m. 59 of Dance
Perspectives, published in New York , 1974 .
* Fred Berk's works were published by the Israe1 Fo1k Dance
Institute in New York .
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The second part of the spiritied "Debka Hashalom"
represents rows of soldiers happily returning home, whi1e
the third (the squat accompanied by the shout 'Hey')
represents the soldiers meeting and greeting in joy. Such
meetings on the way frequently occur in Israel, in particular
because "tramp" (hitch hiking) is so widespread.

the girl's left arm is resting on the man's right arm. When
the couple then moves 3 steps forward, the man interlocks
his arm under the girl's, inviting her to accompany him.
Very delicate hand gestures can be found in Sa'adya
Amishai's dances, in particular in the popular "Mi Li
Yiten". Here also, they always have a specific '~Kavana".

In her wonderfully sensitive "Al Kol Ele" Rivka has
introduced, among other things, a slow turn in 4 counts,
meaning "all those things about us", and, in the third part,
a strong step referring to the injunction in the song: "Don't
Uproot What Has Been Planted".

Several dances incorporate religious gestures, such as the
sways with arms up in "Tsadik Katamar". The ending turn
in "Dror Yikra" is done with arms in a horizontal 1/2
circle, as if holding shabbat candles between two fingers. In
the middle part we find the following powerful step: strong
and wide lean to the right, step left in place, cross R. over
L., high hop on R. and squat with erect body, this, in
Eliyahu's mind expresses man's quest for freedom and
elevation. Though he fai1s and is drawn back to earth, it is
dignified.

In "Ereti-Eretz", composed by S. Bachar and Y. Levy (On
th e doorsteps of Yankele' s pleasant home in Kiryat Bialik),
the choreographers have ended the dance by a salute to the
left, then to the right and a bow of "toda" to God. We now
turn to four couple dances by Eliyahu Gamliel, another
choreographer who takes into account the words of the
sQngs. At the Beginning of "Ayelet Ahavim", the man asks
the woman why she is sad and because the relationship is
yet shy and distant, this part is danced with the hands in
the back. The woman tells the story of her lover, who has
left and promised to return. Little by little contact
develops, as the man draws the woman to him, then
conversely, before they dance together. It is a dance of
consolation.
In "Shnei Shoshanim" the two roses are symbolized by the
arms of the 'dancers held together like a cup that crosses in
a "W"-like way. In "Hakol Biglal Ha'ahava", a man writes
to his beloved that were he a bird, he would fly to her ...
but he is just a simple soldier and can only send a letter.
Part two of the dance starts with a 3-step turn to the R.
ending with a bending forward of the body as L. touches
next to R., before turning widely to the L. - a sequence
calling to mind a bird that folds up before taking off.
Finally, in "Hagashashim", counts 1- 4 of part 1 depict the
snobish girl referred to in the song, wa1king nose up, hands
in the back, ignoring all that is around her. The man,
behind, mimics and makes fun of her.
Another humourous touch can be found in Y. Gabay's
'Beyt Chalomotai": the girl describes to her boyfriend the
house of her dreams in a charming way, saying she'll allow
only the one man she wants to live in it. This teasing is
alluded to when the couple separates on 4 running steps,
body slightly bent forward, and look at each other under
their arms extended to the side.
In the first 8 counts of "Shkharkhoret", of Yankele Levy

Other dances, while not literally related to the words, will
incorporate original steps form the Israeli ethnic
communities. Coming first to mind is the celebrated "Dodi
Li", the first Israeli dance to use the Yemenite step, a step
Rivka had seen at that time (1949) in Yemenites dancing
upon their arrival in Israel ("Shorashim", p. 18) In the
chorus of this dance we also find a prayer-like movement:
counts 7-8: step forward on L., then close R. to L., 10-11:
step backward on L. then close R. to L., on the first 2
counts body bends slightly backwards and hands are
brought close to the face, palms foward, like in a tefila. In
the last 2 counts hands are.brought down. We owe it to the
composer Nira' Khen that this dance cold become alive since
Rivka had almost given up the hope of finding proper music
for her complete<;l dance.
In "Mezarey Israel" Shalom Hermon used two steps he had
seen at a festival shortly after independence: The
"Cherkassia" step, in 6 counts (counts 2 and 5 should be
stamping on the R. and L. respectively while kicking the
()ther foot forward.), as well as a step the Druze use to
warm up: counts 1- 8 of part 2 are close: L. foot to R.
(1-2). Then with L. heel in place, open L. foot to L. (3-4),
close it to R. (5-6), then turn it out to L. (7-8). Moshiko
has explained in "Shorashim" (p. 51) how his "Debka
Kna'an" uses the Arab tradition of incorporating between
each stanza a chorus allowing the dancers to rest.
Here then are some examples of steps with a specific
"Kavana", a list that in no way claims to be complete.
If we know its history, a dance wi11 no longer be "yet
another dance" and that if we know the "Kavana" of steps,
(to be sure not every step will have a specific "Kavana"),
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STEPS, STYLE, AUTHENTICITYAND "KAVANA"
INISRAELIFOLKDANCE
BY ELLIOT COHEN

Most of us fo1kdance lovers, dance for the fun of it. We like
the movement, the music, the people. Yet, we a1so enjoy
dancing well and we look for meaning.

of "Stein, Stein, Bira Ka1a" as well. Still, many more dances
than one would think do have a nice history, and it is nice
to know it.

Certainly dancing a dance well implies dancing its steps
precisely. In a nice article about recreationa1 folkdance
"( Dancemagazine", Dec. 1957, reprinted in "Guide for the
Israeli Fo1kdance Teacher"), Fred Berk has shown that
though, if allowed to turn into an obsession, this quest for
precision could spoi1 the fun of it all. Let us start from this
article to go on and indicate some כi f the ways of making
fo1kdance more enjoyable, meaningful and exciting to the
practising folkdancer .

Another part of the answer lies in understanding the
purpose of the steps. Every choreographer, somehow,
somewhere, makes choices at each step and we like to
believe that all the choreographers have made their choices
with intention, that is with "Kavana". In her beautiful
study, "The New Israeli Folkdances" (1968, p. 11) Gurit
Kadman wrote "nearly all our dances are connected with
one specific song, but with the tune on1y, not the content
of the words", an idea expressed again recently by E.
Ha1per ("Vi1tis", Vol. 41, No. 6, p. 14).

Not that steps are not important, we agree with Fred Berk
that "of course a dance should be taught the way it was
originally done". On1y we take this demand of exactness
for granted, feeling it is an obvious one, we would like to go
it past it and not turn it into an end in itself. Let us
remember, incidentally, that many obstacles stand in the
way of this "authenticity" (Gary Fox, "Hora", issue 28),
and that for all our efforts we are liable to teach with
mistakes. We have witnessed teachers center their whole
teaching on this, on1y to find out later that hardly a dance
they taught did not need correction. In another instance a
choreographer couldn't stand the rigid way a teacher taught
her dances in spite of that teacher's absolute precision. So,
though precision is essentia1, emphasis should be shifted
away from it.
Where then should the emphasis be? Part of the answer lies
in a project initiated by FredBerk in his article "A
Research Project" ("Hora", issues 28, 31). There he traced
the origin of some dances and the circumstances of their
birth. Certain1y not every dance has an interesting history,
but it is hard to believe that some new dances are born
because a folkdancer learns the steps from dance instructions
in a record with reversed labels, or that some professiona1
choreographers create at such speed to the recordings
they've made of the radio program whi1e they were at
work, that they inadvertently choreograph to the commercia1
1ס

Yet, many more dances than one would think do indicate
signs of "Kavana", and many are related to the words of
the song. Indeed it may be a proper place here and a useful
enterprise to give severa1 examples of dances containing
steps with specific "Kavana", whi1e adding to Fred Berk's
research by giving the origin of some more dances.
A1ready in the example selected by G. Kadman one can
single out "El Ginat Egoz", wh ~ re the dancers make the
shape of a nut with their left hand. In "Sham Harei Golan ,"
in the second part of this dance, Yonathan Gabai has used a
Rond de jambe with high knee symboliz iI ןg a climbing step ,
to be done with erect body. In the [ust part of "Va'yiven
Uziyahu", the bounces are made in a "massive" way, in
reference to the fortified towers of King Uziyahu .
As for "Ken Yovdu" (note that a strong stamp of L. over
R. and not a brush should follow the step together step), G.
Kadman has noted in her study that her dance incorporates
the idea of"formation ofthe ancient biblica1 "Machanayim"
(2 camps)" - two opposite lines 'attacking one another'.
This dance was created upon Gurit's return from the USA.
The State of Israel had been established during her absence
and she at once created "Ken Yovdu" for rows of soldiers
dancing in front of a huge si1k background representing a
red and golden sunset.
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If we compare this rule with the strictures of the Alsace
rabbis on mixed dancing, we must conclude that the habit
of dancing of boys and girls together was apparently so
widespread, that the rabbinical authorities thought it
prudent to warn against this misconduct but to refrain from
condemning it outright. But there were also those who
expressed stronger opposition.

required. 30
Due to the pressure of public opinion this strict rule was
relaxed and the protocol of 1687 states that "during a
wedding-ceremony the men are allowed to dance one
dance, provided their hands are covered with gloves." There
is in the same decree a special paragraph permitting
dance-teachers to dance, also on1y if they are wearing
gloves. 31 Giving the dance-teacher permission to dance
with women points out the special social position this
profession had acquired. 3 2 Dance is regulated in several
decisions by the communities of Firenze, Ferrara,33
Ancona 34 and others.

The intensive dance activity in many of the communities
made dance-teaching necessary and indeed, dance teachers
and dance tuition are mentioned often in documents of
that period and even rabbis were involved in it. Rabbi Arie
of Modena writes in his autobiography that he studied
music, singing and dancing in his youth. 211 The status of the
dance-teacher became more prominent and the regulations
of the communities express this development. In the
protocols of the "kehilla" of Mantua their is hardly a
decree which does not mention dancing. In 1635 we find a
paragraph making it obligatory to obtain permission for
organising a ball from "the small committee" and the very
same document permits the dancing of the "Mitzvetanz", as
danced by the Ashkenazirn at weddings, provided the men
will dance by themselves and the women separately. 2 9 This
shows the mutual inf1uence of Sephardi and Ashkenazi
communities living in the same town.

In the invitations to weddings, among the other atributes of
the bride her acccomplished dancing is often listed. On such
an invitation-card from Ancona in the 18th century is said:
' ... there is no end to her praiseworthiness. Mistress Judicea
Cohen of Ancona, who knows French word by word and
gladdens all those who watch her dance ... "

Tn several places in the protocols of the Mantuan community
there is an explicit prohibition on dancing the "Fiesta-dance"
apparently an Italian dance of mixed couples. This type of
dance is prohibited even if the men and women dance
separately. In order to dance it, a special dispensation was

The scope of this article permits but a glirnpse at the
manifold dance-activities of the J ews in the Middle Ages
and the Renaissance. The information we have covers only
a few aspects of the field and much research is yet
incomplete.
0

One of these decrees, with the airn of lirniting the value of
wedding gifts to avoid excessive luxuries, states that one of
the presents the groom is permitted to give his bride is a
"pair of dance slippers". 3 5 which again stresses the
irnportance of dance in the life of the community.
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study any form of dancing in general and with a dance-master
in particular.21 A sirnilar rule is also to be found in the
regulations of the "kehilla" at Metz from the year 1697. 22

transgress, as their habits are too ingrained to be
abolished."24

Parallel to the develoment of dance-customs in the Ashkenazi
communities dance in the Sephardi communities, mainly in
places where emigrants from Spain and Portugal settled
after their expulsion in lands under Ottoman rule, took on
quite sirnilar forms. Dancing at social meetings of festivals
and on the Sabbath; the emergence of a "master of
ceremonies" or dance-organizer who would act as danceteacher but who would also, as a kind of broker, supply the
dancer with a suitable partner of the opposite sex for a fee;
mixed dancing at weddings and the hiring of non-Jewish
musicians to entertain the wedding-guests, all these became
wisespread occurances in Sephardic communities.

In -the protocol-books of the community of Padua in the
first half of the 16th century there is a description which
gives us a vivid picture of dance-habits: "We decide and
hereby decree that no pe.rson, either man or woman,
adolescent or virgin shall arrange a ball with dancing except
from the eighth day of the month of Adar till the 21 st
before Pesach. . . on the eve of ~ "Brith Milla" of male
offspring or in the house of women to whom a child was
born, on the Sabbath preceding the wedding and on the one
after the "chuppa", in the house of the betrothed or any
other place chosen by the bridegroom and bride .. . and on
all other days no ball with dancing shall take place unless
permission from the "parnassirn" (officers) has been
obtained ... "25

In Italy during the Renaissance J ewish dancing progressed
in two separate channels: inside the community and as part
of the general artistic creation among the gentiles. Let us
consider, first of all, the dance as it developed inside the
J ewish communities, but it- is nearly irnpossible to draw a
line between it and what went on outside the "kehilla", as
the art of dance influenced the life of the communities in
the spheres of education, celebration of festivals and
holidays and social life. In the latter J ews and gentiles
would mingle - disregarding the disapproval of such
fraternisation by both religious establishments.

From the above document we learn that dance-festivities
were allowed on certain days only, at all other tirnes a
special permission was mandatory. One should note the
exception made for the fortnight in which the Purirn fesival
takes place in the month of Adar. Apparently the Purirn
festive season and itsspecial performances were much loved
by the Jews as well as by their gentile neighbours and
therefore those two weeks were set apart for rejoicing and
dancing. 26

An irnportant factor in this development was the integration
of newly arrived irnmigrants from Spain and Portugal and
"Roman" Jews, whose ancestors 1ived in Italy since
antiquity, in joint communities. There were also Ashkenazi
members of the "kehilla" and each group possessed a
distinct tradition of dance-customs, which were strictly
observed and preserved. But, as we shall see, there was also
much mutual influence between them.
The most intensive dance-activity deve10ped in two
communities in Italy, namely in Venice and Mantua, but a
lively dance-scene was common in many other places. The
dancing took place mainly on holidays, when people were
not at work and especially around Purirn and of course at
weddings. Mixed dancing which took place in all these
activities was condemned by the religious authorities but
continued to flourish nevertheless.
For example, Rabbi Yeshayahu the Second, who was active
in southern Italy in the 13-14th centuries came to the
conclusion, that a total prohibtion of dancing will do little
good, as "in spite of being told one should not hop or
dance, we see many who do, and about such matters the
ancient sages said let Israel err, which is better than

The regulations also speak of a "wedding-house" in which
the newly-married couple may choose to hold a ball, which
proves the existenge of t lך. e Tanzhaus, which we already
encountered in the Ashkenazi communities, which is not
surprising as many of the Jews of Padua were people
expelled from Germany .
The fourth paragraph of the rules concening dancing layed
down by the meeting of all the rabbis of Italy in 1507 (held
in Padua) deals with the permissibility of mt!n dancing with
unmarried girls on the purirn-feast as an exception to the
general rule.
During the Purirn-feast it was even allowed to dance with
married women, as an exception to the general rule against
such behaviour.
" We forbid all (men) to dance with married women, no
male with married female, except on the days of Purirn. He
may dance with the free (unmarried) on condition that the
male attire will at least cover the risky region (the groin )
and anybody failing to observe this decree is trespassing on
the laws of the Jewish faith ". 2 ך
7

dance, who mentioned God in his song .. .',10 From this
first glimpse into the Tanzhaus we see that there were
singers who accompanied the dancers. Among the customs
of the dance-house was, for instance, the donning a specia1
girdle while dancing, without which one wasn't supposed to
take part in the dance. In a court-case brought before Rabbi
Israel Isserlin (1390-1460) concerning the va1idity of a
marriage it says: "Reuven rented a girdle form Shim'on for
two dinars for wearing it at the dance as an ornament. As
he danced with the girdle on his loins, a virgin asked him to
lend the girdle to her, so she would be able to dance two or
three rounds too. The man answered, that if she would be
betrothed to him by this girdle, he would lend it to her, and
she could dance with it. She answered in the affirmative
and before witnesses he gave her the girdle for that
pU'rpose .. ."11 Let us not pursue the lega1 argument as to
the va1idity of that marriage (which, by the way, was
inva1idated by the learned rabbi), but note the importance
attached to that specia1 girdle worn during dancing.
There exists a last will of an old man, who bequethed a
substantia1 sum to his - yet unborn - grandaughter for the
express purpose of her beirig able, when she grows up, to
buy herself a dancing-girdle. 12 This evidence proves what
an important part dancing played inthe socia11ife of the
Jewish communities of that period. In a number of
communities there existed privately owned dance-houses,
which had to pay dues to the community chest, where on
Saturday nights the young generation would gather to
spend the time in dancing. From the list of the titles of the
different dances danced at these gatherings we learn of the
rich repertoire employed, but there exist but a few
descriptions of the steps themselves. 1 3

In a manuscript from the 15th century14 we find a vivid
description of dancing in Jewish communities in Alsace:
"Alas, the bad habit is extent in these regions by which
men take the naked hands of women, even married women,
in theirs and dance with them, while they sing and dance
and make merry ... " Apparently this habit was common
not only in the Alsace region but in all Ashkenazi
communities, as the author himself points out.
According to the opinion of the learned Rabbi Yochanan
Luria, the writer of the document, to sing and dance is a
proper activity for young virgins only, "who should cavort
after the people" and in another place in his book he again
states that "the women who perform before the brides at
the ceremony should be reprimanded, as it only fits the
young virgins to do so, in order to endear themselVes to the
young men, who will then spring after them for the purpose
of matrimony."1 5
6

In the responsa and mora1 tractates from the end of the
17th century and the beginning of the 18th there are
reflections of life-forms of earlier times. In one of these
works 16 we find the following stern warning: "And it is
forbidden to dance, what is ca11ed 'tanzen', for a wife with
someone other than her husband, even with a ma1e relative
of hers, for fear of erring (sinning). And a man shall not
even (dance) with an unmarried woman hand in hand, for
he will not be forgiven." And in another chapter: "There is
another prohibition proscribing dance in a public house
(inn)."17
Besides the a1ready familiar warning against mixed dancing
there is a new element, namely the one concerning dance in
public inns, as the habit of merry-making in public places
became more and more common practise. 1 !!

In the "kehilla" of Niederheim (Alsace) the loca1 Jews
rented the inn for entertainment and dancing, as the rabbi
of the congregation, Joseph Steinhardt (1720-1776)
describes in his book: "1 was told by somebody, that the
men and boys are accustomed to be merry by dancing with
the virgins in debauchery and instantly on the eve of the
15th of the month (1) sent an order by the beadle of the
rabinnica1 court prohibiting such, ordering them to pay a
fine of 10 Reichsta1er, ha1f of the sum to the (secular)
authorities andha1f for charity, as such things should not
be done. They sent a message back, advising me that they
had a1ready secured a permit from the authorities and they
can not abide by the prohibition, as that would reduce the
amount of wine sold at the inn, and as the authorities are
paid a tax on each measure of wine sold, they would lose
money .. ."19
The above answer was the reply to a similar complaint by a
rabbi from a town in the Pa1atinate region, where the loca1
"kehilla" had likewise put an anathema on some of the
loca1 youths because of mixed dancing on holidays. The
custom was, apparently, common.
As the habit of dancing at feasts spread and the repertoire
of dances divesified the need for a dance-teacher became
acute. Indeed, perusal of the mora1 tracts and by-laws of
the "kehillot" of that period revea1s the existence of
. dance-schools and of course dance-teachers. As early as the
second ha1f of the 16th century we hear of warnings to
parents, who send their children to these schools to be
instructed in the execution of dances. 20 In a decree against
luxury proclaimed by the joint "kehillot" of Altona,
Hamburg, and Wansbeck in 1715 and again in 1726 in the
statutes of the communities we read that the boys and girls
as wel1 as the servants of both genders were forbidden to

DANCE AMONG THE JEWS
IN THE MIDDLE AGES AND THE RENAISSANCE
By Zvi Friedhaber

The development of dancing among the Jews in the Middle
Ages is a phenomenon encompassing all J ewish communities
throughout that historical period. Undoubtedly, one of the
main reasons for this development was the growing
stabilisation and organisation of the "kehillot" and the
establishment of an intensive sociallife in the new centers.
The traditional values as well as the new surroundings
inf1uenced this development.
One of the main sources of information about the social
structure of the J ewish communities and their dance
customs is the rabbinicalliterature in all its manifestations.
In this literature we find evidence about the struggle - not
as many erroneously believe - against dance itself, but
rather against the accompanying social customs, which were
sometimes opposed to religious principles. Typical of this
attitude is Rabbi Yehuda Hachassid's (1150-1216) stricture:
"Then the virgin will rejoice a 1 0 n e", 1 • His objection is
not to dancing as such, but to mixed dancing of men and
women together, which, as we shall see, became more and
more popular.
Already Rav Hai Ga'on, the last of the great Ge'onim of
Babylonia, (939-1038), was asked about his opinion
concerning dancing-customs in two far communities,
questions from which we are able to glean information
about developing dance-habits. He was asked to opine
about the habit introduced to a community in Spain,
according to which the congregation would dance with the
Tora-scrolls at the Simchat-Tora festival in the synagogue
and in his answer he states that in Mesopotamia there are
elders of the community, who dance with the holy scrolls
"as if in their honour" and he therefore has no objection to
the habit. 2
This is a good example of how customs travelled from one
community to another. he received another querry
concerning dance, this time from what today is Tunisia,
about a recently growing custom of girls entertaining the
guests at weddings by dancing before them, accompanied
by gentile musicians and about the women dancing while

the bride is adorned and perfumed. In his response Rav Hai
forbids any form of women dancing in front of male
spectators.
Rambam (1135-1205) mentions in his writings the adoption
of alien dance-customs by the Jews in Egypt, when he
decribes a bride taking a sword or rapier in hand and
executing a sword-dance before her wedding-guests. He of
course prohibits this sort of dance as opposed to J ewish
morals and altogether alien to the spirit of J ewish
traditions. 4
A fascinating phenomenon underlining the growing share
dance took in the lives of Ashkenazi Jewish communities,
especially thsoe in the German-speaking areas, is the renting
of buying of special houses by the "kehilla" for the purpose
of holding feasts and celebrations, such as weddings, called
Tanzhaus (dance-house), Spielhaus (play-house) or
Brauthaus (bride's-house) and in the eocuments simply
wedding-house.
According to historians such as A. Berliner or
M. Guedemann 5 this innovation was a simple necessity, as
the private homes of the members of the community were
not spacious enough to contain the festivities which
included dancing. 6 Both scholars maintain that ther term
Tanzhaus was taken from similar institutions fou )נd among
the Christians. 7 There was also a similarity in the location
of the Tanzhaus which was usually near the offices or in the
hosue of the "kehilla" while the Christian Tanzhaus was
near or in the Rathaus, (the town-council or municipality.)
One of the earliest documents about the buying of a
Tanzhaus by a Jewish local community comes from the
town of Augsburg in 1290.1\ But there is information about
dance-houses from the 12th century and till the end of the
17th. 9
About what went on in the Tanzhaus we may learn from a
story told by Rabbi Yehuda Hachassid: "One of the
Hassidim was sitting in the wedding-house ("Beith Chuppa")
and listening to one of the singers ("Meshorerim") to the
5

מרגולין יריו רבקה

רבקה וירון מרגולין
מאור בשמי המחול
 או צורות מחול,יש כוריאוגראפים היוצרים סגנונות חדשים
 אחרים מעוניינים פחות בטכניקה.חדשות מטכניקות קיימות

(בית טפר למחיל )שיטת מרגולין

ועיקר תשומת ליבם מופנת למסרים חדשים או רעיונות המובעים
 המחפשים לא, אבל יש כוריאוגראפימ מעטים,בשפת התנועה
 העשוייה לשמש לא רק,רק סיגנון אלא תפיסה חדשה למחול
 ואימון,  אלא גם בסיס לשיטת הוראה,ביצירה הכוריאוגראפית
.(הרקדן )טכניקה

ירון מרגולין ורבקה סיט מרגולין הנמנים על מעטים אלו חקרו
 ירון אף.  תיאוריות ופילוסופיות רבות, טכניקות,סיגנונות
:התענין בקבלה ומצא בה תימוכין לרעיונותיו על היחסים בין
. החלל והיקום כולו, הזמן, התנועה, גוף האדם,נפש האדם
 זרימת האנרגיה הסוחפת היתה אחד,כאשר נפגשו רבקה וירון

 בעיני רבקה אחד היסודות.המאפיינימ במחול המרגוליני
החשובים הוא דווקא היכולת לפקח על זרם האנרגיה בגוף
.הרקדן

 על הנשימה,כשהם מתבססים על היכולת לפקח על האנרגיה
הנכונה וההרפיה הדרושה צירו ירון ורבקה מרגולין שיטת
. הוראה משלהם
 רבקה וירון,מבחנה ש ל שיטת הוראה ברקדנים הנולדים דרכה
 תנועתם מהממת בכוח האינטנסיבי שבה.מרגולין מוכיחים זאת
.ובזרימה העיקבית החוצה את החלל בנינוחות
 אך לכולם, הריקודים של ירון ורבקה מרגולין שונים זה מזה

להקת מחול

שעירי מחיל
כוריאוגרפיה
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כיתת קליטה לחטרי בטיין
מחלקה מקצועית
מחלקה מייחדת לילדים

 ירושלים105 השעורים מתקיימים בבית הנוער העברי רח' הרב הרצוג
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YARON AND REBECA MARGOLIN
The Luminous Energy of Dance

 התנועה המאורגנת במשפטים, המחקר:בסיס משותף אחד

 המפגש ההרמוני של הגוף עמ הזמן והחלל,תנועתיים
 ומפגינים בכך את המפגן,המתרכבים בזוהר וזרימה תנועתית
דיוניסיה אורטובס
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הבגוה ביותר של האנרגיה

Some choreographers create new styles or dance forms from
already established techniques; others are not so iriterested in
the technique as they are in communicating new concepts or
ideas in a language of movement. However, there are few
choreographers who search not only for a style, but also for a
conception of dance which, besides being applied to the
choreographic activity, can be developed into a technique for
the training and formation of dancers.
Yaron Margolin and Rebeca Sitt·Margolin, belonging to these
few, have inquired into many styles, techniques, theories and
philosophies. Thus, when Yaron got introduced to and studied
the Kabbalah, he found in it the support of his theories about
the relationship between: soul, body, time, movement, space
and the universe.
Rebeca met Margolin, the excessive flow of energy was one of
the main characteristics in his dance. For her , the important
thing was apparently opposed to this, that is, the control of
this energy in the body .
From the integration of this principle of energy and control ,
the correct use of the breathing and the required relaxation,
Yaron and Rebeca Margolin built their own technique and
teaching method , which is amazingly proved by them when
they dance; there is a force, an intensity and a constant flow of
movement never being a brusque or awkward change in the
sequences that the dances carry out.
Each one of the choreographies is a separate universe in itself,
but there are no common elements in all of them: the
profound investigation, the arrangement of movement by
movemental phrases, the harmonious encounter of the body
with time and space, which are integrated in a fluid and
luminous force, thus producing the most elevated
manifestation of their energy - Dance.
Dionisia Urtubees
10.4.83
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