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והרניסאנסימי-הבינייםביהדותהמחול

פרידהברצבימאת

תרפעה,היאימי-הבינייםביהדרתהמחרלחייהתפתחרת
 .התקרפהאררךרלכלישראלעדרתבכלהשניכחרטהערברת

התבססרתןספקללאהיתהזרבהתפתחרתחשרבגררם
מלרכדיםחיי-חברהשלריצירתםהקהילרתשלרהתארגנרתן

המסררתשלהשפעתהניכרתשבעיצרבם,החדשים,במרכזים
שני.מצדהחדשההסביבהרהשפעתאחדמצדההלכתית

המחרלרמנהגיהקהילרתחיילחקרהעיקרייםהמקרררתאחד
עלהרבניתהספררתהיאהשרנרת,רבקהילרתבעדרתשהרנהגר

שלמלחמתהאתמרצאיםהננרזרבספררתהרבים.ענפיה
אלאלחשרב,נרטיםשרבניםכפיעצמם,במחרלרתלאהרבנרת

מרסרררחאתתמידתאמרשלאשלהם,הלרראיבתרפערת
שלקריאתרספקללאהיאזרלתרפעהארפיניתהיהדרת.

במחרלבתרלהתשמח"אז ) 1216-1150 (החסידיהודהר'
התנגדרתכלאיןהחסדייהרדהלר'כלרמר, ,) 1 (לבדם"

שנראהשכפימעררבים,לריקרדיםאלאעצמם,לריקרדים
בחייםרמתרחבהרלךמקרםלתפרסשהחלרהדברים,בהמשך

 .שרנרתרבצרררתרברתבקהילרתהחברתיים

 939- (בבבלהגדרליםהגארניםאחררןגאןו,האירבכבר
בשתישנפרצרמחרלתרפערתשתידברעלנשאל ,) 1038

התפתחרתםעלללמרדנרהלמתרכםמזר,זררחרקרתקהילרת
דברעלגארןהאירבנשאלמספרדשרנים.מחרלמנהגישל

ההקפרתבשעתספרי-התררהעםלרקרדשם,שהונהגהמנהג
כמהישנםבבבלגםכי ,לשראלירמשיברהראבשמחת·תררה

לתררה,קילרסיםכשארמריםזר,בשעההמרקדים ,זקנים
לכ,ןדרגמאזר . ) 2 (מתיררהראהתררהלכברדרהדבררמאחר
לערמת .לרערתהאחתמקהילהשרניםמנהגיםעבררכיצד
תופערתעלימינר)של(תרניסקאבסמקהילתנשאלהואזאת

ריקרדיכגרן ,החתרנהבטכסיבתרכםמהלכיםשקיבלר ,מחרל
לשנגינתםלקרל ,רכלהחתןשלבביתםהמסרביםבפנינשים

בשעתבריקרדהנשיםשליציאתןמנהגעלרכןנרכרים
ריקרד-עצםאתגארןהאירבארסרבתשרבתר .הכלהתמררקי
 . ) 3הגברים(בפניהנשים

לחייהגרייםלרקרדשנהגר,מחרלמנהגישלכניסתםעל
 .) 1205-1135 (הדמב"סכברמצביעהיהרדים,שלהמחול
כרבעארמצנפתחרפתה,בשעתכלהכיצדראהלמצדיםכשבא

 .באי-החתרנהלפניבמחרלרירצאתסייףבידהלוקחת ,לראשה
-מנהגרתברדראהשהראזה,מנהגארסרכמרבןהרמב"ם

 . ) 4 (היהדרתמרסראתהנרגדים ,הגרים

אחרדברמכלירתרהמצביעההמעניינרת,התופערתאחת
רבמירחדאשכנז,ביהדרתהמחרלחיישלהשתרשותםעל

בתיםשלרכישתםתופעתהיאגרמנית,דרברותבארצרת
נשפי-שלעריכתםלשםהקהילות,על-ידימירחדיס
בית-מחרלרת;- Tanzhausכמרשוניםבשמרתשנקרארחתרנה,

Spielhaus -;בית-משחקBrauthaus -;במקוררתארבית-הכלרת
שמרת.באלהרכירצאבית-חתנרתפשרט

ימי-הביניים,שלגרמניהיהדרתחוקרישנישללטענתם
בתיםשלבהקמתם-לראותיש ) 5 (גידמןרמשהברלינראברהם

המקוםהיהצרפרטייםרבבתיםמאחרחיוני,צורךאלה
טכסי-לעריכתהקהילהבניאתערדלשמשיכלרלאראלה

אתהםגםשכללראחרים,חברתייםרלמיפגשיםהחתרנה
לדארתשישטוענים,החרקריםשני . ) 6במחרלרת(היציאה

נהרגיםשהיו ,בתי-מחרלמארתםשארלשם Tanzhausבשם
שלהדרמהמיקרמםערבדתגםמעניינת . ) 7 (הנרצריםאצל
בית-המחולות .רהיהודיהנרצריהמיגזריםבשניאלהבתים

אצלבית-המחרלרתהקהילה,ביתבסביבתארבתרךהיההיהרדי
עלראשרנהעדרתבית-העיריה.ז"א ,-Rathausבהיההנרצרים
היאהקהילרתאחתעל-ידישכזהבית-מחרלשלרכישתר
בית-זהאיןאך . ) 8 ( 1290,משנת ) Augsburg (ארגסבורגמהעיר

ישכךעלידיערתקירמר:עללנרשידרעהראשרןהמחרלרת
 . ) 9 (-17ההמאהלסרףרעד-12המהמאהכברבידינר

מדברירללמרדאפשראלהבתי-מחרלרתבתרךששררההרריעל
"רמעשה :הבאהמעשהאתהמספרהחסי,ריהודה 'דשל

המשררריםמןאחדרשמעחרפהבביתירשבאחדבחסיד

זרראשוניתהצצה ) 10 (" ...בשיררה'אתמזכירהיהבמחרלות
שלקיומםדברעלמצביעהבתי-המחולות,הווילתוך

נרהגיםעל .במחרלהיוצאיםאתבשירתםשלירומשרררים,
שעלכגרןזר,ביהדרתבמחרלרתהיציאהבשעתנרספים

מיוחדתחגררהלחגררהחרבההיתהבמחרלהירצאים
שרמעיםאנובריקרדים,לצאתמהםהיהנמנערשבלעדיה
 ) 1460-1390 (איסרליזישראל 'רבפנישהרבאממעשה
משמערןחגררהשכררארבן ... "נישראים:שלכשררתםלביררר
החתרנהבימיבהריתקשטארתרשיחגררדינרים 'בעברר

מתניר,עלהיתההחגררהבמחרלרתהלךרכאשר .במחרלות
ב'במחרלרתהיאגםשתלךשישאלנהאחתבתולהבקשה

אמסרנה ,בהלרלהתקדשתרצהבאםלהוהשיב ,פעמים 'גאר
לשםעדיםבפנילהרמסרההןרהשיבהבמחרלרתרתלךלך

 ) 11 ("·כך··
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ארתםשלכשררתםבדברההלכתירתלבעירתכאןנכנסלא
מכךללמרדנרכלאךהרב),על-ידיברטלר(שאבגקידרשין,

הדבריםהגיערלמחרל.ששימשראבנטיםארתםחשיברתעל
נכבדכסףסכרםדרריערשעלציררהאחדשסבכ,ןלידי

לקנרתהעת,בבראתרכלשזרכדינרלדה,שטרםלנכדתר
מרכיחזהדבר . ) 12במחרלרת(יציאהלשםכזרחגררהלעצמה

במספרמזר,יתרה .זרביהדרתהמחרלרתשלחשיברתםאת
מסיםמשלמיםשהירפרטיים,בתי-מחרלאףהירקהילרת
בהםנאספיםהיררחגיםשבתרתרבמצואיהקהללקרפת

היהשידרע,כפי .ריקדויםלימרדלשםהנערריםבני
יעידרכךרעלהדלים,מןלאזריהדרתשלהריקרדיהרפרטראר

נרתררעצמםמהריקרדיםאך .בידינרשנרתררהריקרדיםשמרת

 . ) 13בירתר(מעטיםתארריםבידינר

תמרנהלפנינרהמתארבירתר,המענייניםהמקרררתאחד
בכתב-הידמצואיםאנראלזס,ביהדרתהמחרלמחיימאלפת
ייחנזר'כרתבזהמרסר-בספר . 1Sה-מהמאהנפש","משיבת

הללרבמדינרתהרעהמנהגעלראריאברי ... "כדלקמן:ליריא
שלרקחין ] ...נרשרתיןרמזמריןשמרקדיןהשמחה,בעת

רמרקדיםיחפםבידםאישאשתאפילרהנשיםאתהאנשים
מקרבליםשהירנרהגיםמתארתזרתמרנת-מצב ) 14 (" ••.עמהם

עצמרשהמחברכפיאשכנז,קהילרתבררבאלאבאלזס,רקלא
אתרבארתרשלתפיסתרהיאבירתרמעניינתבדבריר.מציין

ביטרילידיבאהשהיאכפיהנשים,שלרהמחרלרתהשירה
שיחזררלהםראריהבתרלרתרק ... "בספר:אחרבמקרם
רארי ... "מרסיף:רהראאחריהם,"לקפץהברירתעלעצמם
-(במעמדבמעמרדהכלרתלפניהמשררררתלנשיםלמחרת

לחבבכדיבזה,שמותררתהבתולרתרקהאנשים ).פ.צ
 ) 1S (" •••אישרתלשםאחריהןשיקפצרכדיהבחררים

ארסרהראבערדבמינה.מירחדתלרריאירחנןר'שלזרתפיסתר
בפניהנשיםשלריקודיהןאתראףהמעררביםהריקרדיםאת

הבגריםבפניהבתרלרתשלריקדוןאתמתירהראהגברים,
לשםהבחרריםאחרלחזרהבתרלרתשלדרכןזרכיבטענה,
אחר.מקרםבשרםכמרתהמצאנרשלאטענהנישראין,

שלזררבמירחד-הימיםארתםשלרהשר"תהמרסרבספררת
ללא ,משתקף- 1Sה-המאהשלרראשיתה-17ההמאהסרף

בחיברר .לפרסרמןשקדמרהמארתשלהרויהחייםגםספק,
"ראסרר :הבאהההתראהמצריה ) 16מגרלה"("תרככהבשם
בחררעםאראחראישעםאישאשתטנציןשקרראיןלרקד
אפילראסורראישערון).(מכשרלע"ממפנישלהקרובאפילו

נרסףאיסררישרערד" :רבהמשך ".ינקהלאלידידפנריהעם
 ) 17 (".אשפרזבביתלרקד

מפניהתראהכאןישהמעררביםהריקרדיםאיסררמלבד
 ,בביתא-שופיזיןבריקרדיםלצאתשלארהראחדשאלמנט
במחרלרתריציאהבילרישלזרתרפעהבבתי-מרזח.כלרמר

כךעלשרמעיםראנרבירתרלהתפשטהחלהבמסבארת,
שבאלזסנידרהייםבקהילת . ) 18 (רגרברתהרלכתבתדיררת

בילרילמטרתבית-משתארתלעמצםהקהילהבנישכרר
שטיינהרטייסף 'ר ,הקהילהשלרבהבריקרדים.ריציאה

6 

) 1776- תרמם,לפיבמסיחלי"נאמרכך:זאתמתאר ,) 1720
ריקרדיןבעשייתברגללשמרחשםרהנעריםהבחרריםשמנהג

היהי"טבערברתכףהרללרתבמעשהבתרלרתעםרמחרלרת
חציר"טעשרהבקנס(ביתזין)ב"דהשמשע"יפקרדתו

רחציהרדם)יררםהחילרניים,(לשלטרנרתיר"הלשררה
רשירןכברהשיגרשהםאלירשלחרכן,יעשהלבלתילצדקה

זה)ידי(עלעי"זכייעןדברירארכלרלאיר"ההשררהמן
שייךאשרהרבהייןשםשמחרלליןארשפיזאבביתימכר

א..(ז ) 19 (" .••קצובדברשמרכררמדהמדהמכללהשררה

מכירתעלהמסיםהכנסתבמקורפרגעהיההמנהגשאיסרר
 .חריפים)משקארת

שנשאללשאלהבתשרבהבאשטיינהרטירסףר'שלסיפררו
קהילתשלרבהעל-ידימרעדבימותמעררביםריקדויםעל

ארתםבגיןקהילתםבניעלחרםהטילרהםשאףפלאס,
מיפגשי-מחרלארתםשלנפרצותםעלשמצביעמהריקרדים,
שבאלזס.רברתבקהילותחברתיים

בהםתפסרשהריקודיםחברתיים,מיפגשיםשלהרחבהמגררן
ראכן,ריקרדים.ארתםשללימרדםאתהצריכימרכזי,מקרם
ארתםשלהקהילותרתקנרתהמרסרבספררתהעירןכדיתוך

לריקרדיםבית-הספרשלקירמרדבראתמגליםאנרהימים,
המאהשלהשניהבמחציתהכברמרריםלריקר.דשלגםרכמרבן

אתהשרלחיםבאנשים,התרארתעלשרמעיםאנר ,-16ה
המרתררתכנגדבתקנרת .) 20לריקדוים(לבית-הספרילדיהם

 , 171Sמשנתרראנסבק)האמבררג(אלטרנה,אה"רקהילרתשל
שנאסרקרראיםאנר . 1726משנתהללרהקהילרתרבתקנרת

בכללריקרדיםללמרדרמשרתות,משרתיםונערות,נעריםעל
בתקנרתגםהדברהראכך . ) 21בפרט(לריקודהמררהראצל

 . ) 22 ( 1697משנתמץקהילת

התפתחראשכנז,ביהדרתמנהגי-המחרללהתפתחרתבמקביל
הקהילרתבתיךבמירחד ,הספרדייםהיהרדיםביןהמחרלחיי

בארצותשהתישבורפורטוגל,ספרדמגורשיעל-ידישהוקמו
מחרלמיפגשידרמה.בצררההערתמני,השלטרןשתחת

כלרמר"מסדר-המחרל",שלהרפעתורמרעד;בשבתחברתיים
כמדריךרקלאאלהמיפגשיםהמנהללריקרדים,המררה

הזרגבתאתלהזמיןניתן,שאצלוכאישגם,אלאהריקרדים
שלאבמנגניםרהשימרשבחתרנרתמעררביםריקרדיםלריקרד;

מהקהילרתברברתקברעהלתרפעההפכראלהכלמבני-ברית;
 .) 23הספרדירת(

הריניסאנסבתקרפתאיטליהביהדרתהמחרלחייהתפתחרת
חיי-החברהבתרךהאחד :מקביליםאפיקיםבשניהיתה

האמנרתי.המחרלבשטחבחיי-היצירהרהשניפנימההיהרדית
 ,איטליהיהרדישלהפנימייםהמחרללחייבעיקרכאןנתיחס

שניביןלהפרידאפשרי,בלתיאףרארלי ,מארדקשהכיאם
בדרכיםחדרההמחרלראמנרתמאחר ,האלההמחרלסרגי

החינרך,ממערכתנפרדבלתיכחלקהקהילה,לחייגםשרנרת
בהםעצמםשיתפרשלעתיםהחברה,רחייהקהילהמחגיגרת

הדתייםהמימסדיםלהרראותבניגרד ,הנוצריםשכניהםגם
 .הצדדיםשנישל
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נרדעהבתרכםהמחרלחיירעלהחברהחייעלרבההשפעה
 'בקהילהלעתיםיחדיררהתרכזרחבררזרשביהדרתלערבדה,

המקרמיים,היהרדיםכגרן ,שרנהממרצאיהרדיםאחת

יהרדיםעםיחדקדם,ימימאזבאיטליהשחיר ""הררמאים
היתהמהןאחתשלכלרפררטרגל,ספרדאשכנז,ממגררשי
הסכימרנקלהעלשלאמשלה,חברתית-ריקרדיתמסררת
אלה,למסרררתהדדיתהשפעהגםהיתהאך ,עליהלררתר

 ,בהמשךשנראהכפי

מקהילרתבשתייםהתפתחרבירתראינטנסיבייםמחרלחיי
בשארגםנעדררלאהםאךרמנטרבה,רנציה ;איטליה

רבחגי-ישראלבשבתרתהמחרלרתהרנהגרבמירחדהקהילרת,
תפסרמירחדמקרםהקהילרת,בנישלימי-הפגראשהיר

אלהריקרדיםבחתרנרת,רכמרבןהפרריםבימרתהריקרדים
ארתםבכלשהרנהגר ,המעררביםהריקרדיםרבעיקרבחגים

כנגדם,הדתיהמימסדשללהתערברתרהביארמיפגשים,
שלדברירלשמשיכרליםלכךעדרת ,יתרההצלחהבלא

 ,איטליהשבדררםקהילהשלרבההשני,טררניישעיהרר'
באיסררםתרעלתשאיןלמסקנה,שבא ,-14-13הבמארת

"אע"פ ;כרתבהראמפסקיררבאחדהריקרדים,שלהמרחלט
רראיםראנרמרקדין,ראיןמטפחיןראיןמספקיןאיןשאמרר

חכמים,אמררכזהעלבזה,רערבריןפררציןשרביםהירם
הראילמזידין,יהירראלשרגגיןשיהירלישראללהםהנח
 ) 24 (",שלהןההרגללבטלאפשרראי

מהמחציתהסכמת-קהלמרבאתפדראהקהילתשלבפנקס
רברתללמרדניתןמתרכהאשר ,-16ההמאהשלהראשרנה

"אנר ;התקנהלשרןרזהזר,בקהילההריקרדיההרריעל
אשהאראיששיהיהמיאדםששרםרמתקנים,מסדרים

לרקד ),פ,צ-(מסיברתפשטייעשרלאבתרלהארבחררארנער
אדר(להרציאלפסחהסמרךאדרלחרדשימיםשמרנהמןכ"א

רלילי ,לחדושירםרעשריםאחדעדמערברת)בשנהראשרן
הירלדת,בביתרזהזכרבןהמרלירםקרדםלילרתשהםהרריליע

רשבתבתרכה,להירתחרפהירםשחלהשברעלפניהשבתרירם
יבחרראשרמקרםארהנישראיןבביתרזההחרפהשאחרי

רכלהמחתןקניןאיזרפרסרםאחריהשבתרירםרכלהחתן
רצרןבלילרקדפשטישרםיעשרלאהנ"לאלרימיםרמלבד
יצ"רהק"קבניעםערלפררעשאינרמירכלהפרנסיםררשרת

רשרתלריהיהלאאםזמן,בשרםלרקדפשטילעשרתירכללא
 ) 25 ( ",ההםבימיםשיהירהפרנסיםמאת

נשפי-שלעריכתםאיסררעלמצביעלגררמיהזרהסכמהנתרח
הקהילה,בחייקברעיםראיררעיםבמרעדיםמלבדמחרל

הקהל,פרנסיהסכמתאתלקבלצררךהיהלאשעליהם
הםהריקרדיס,הרתררשבהםבירתר,המענייניםהתאריכים

אדר,לחרדשראחדהעשריםלירםהשמינישביןהימים
שחגיגרתמלמ,דזהדברהפררים,חגשבמרכזםימיםשברעיים
רנשפי-המחרלרת ,להםהמירחדרתהאמנרתיציררתעלהפררים,

הקהילרתבניעלאהרביםכךכלהירלהם,שהתלררהריקרדים
שברעייםנמשכרכיעדהנרצרים,שכניהםעלראףבאיטליה

לפנישבלילה ,זרתקנהמלשרןאנרלמדיםכן ,) 26ימים(
הירלדתבביתנשף-מחרלרתנערךברית-המילה,טכסעריכת

8 

הסכםשלחתימתרשלאחרבשבתנשפי-מחרלרתנערכררכן
 ,שלאחריהרבשבתהחתרנהירםשלפניהשבתהאיררסין,

יכרלהנשףכיאנר,למדיםהחרפהירםשלאחרלשבתאשר
,שהחתןאחרמקרםבכלארבית-הנשראין""בלהערךהיה

"בית-שלקירמרערבדתארתנרמעניינת ,ברבחרררהכלה
ביהדרתעלירשעמדנר , "Tanzhau5הארתרכלרמרהנשראין",

פדראהקהילתמבניררביםמאחר ,בדברפליאהראיןאשכנז,
 ,היראשכנזממגררשי

הסעיףאתגםעתהזהבהשדנרלהסכמת-הקהלנרסיףאם
בפדראjךoבאספתםאיטליהרבנישהתקינרשבתקנרתהרביעי
מלאהתמרנהנקבלמחרל,בעניינישדנה ,) 1507 (רס"זבשנת
רעלבכללהפרריםבחגיגרתהריקרדיםשלמקרמםעלירתר
"גםהתקנה:לשרןרזהבפרט,הרררקרתעםהריקרדיםהיתר
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אחרמלברשמלרבשיםהזכריםשיהיררבתנאילרקדירכלר
למרתנייםעדשהגיעקצר,עלירן(בגדמהזיפרןלמעלה
לפחרת,מכרסהיהיההתררפהשביתבארפן ,),פ,צ-בערך
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 ) 27יהרדית,"(

משנתרעםכאןהפנרירתעםהריקרדיםהיתראתנשררהאם
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רריקרדיםנשפיםלעררךהארסרהסעיףאתאנרמרצאים 1635
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 ,) 30ממרנה-הקהל(מאתמירחדאישררלקבלצריכיםהיר

להקלהקהלבלחץהיהנאלץ ) 1697-1620 (זכרתמשה 'ר
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מעמדואתקובעאףהואתקנהאותהשלבהמשכהידיהס."
לרקודרשאיסריקוד"לומדיבקובעו:לריקודיסהמורהשל

המורהלגביזוקביעתו . ) 31 (ידיהס"עלבכפפותריקודיס
מצביעההבגלהללאמעורביסריקודיסלוהמתירהלריקודיס,

יעידוהמחולחייהוויעל . ) 32המיוחד(החברתימעמדועל
ואחרות, ) 34אנקונה( ,) 33פירארה(בפירנצה,הקהילותתקנות
הזכרנו.שכבראלהמלבד

שלהמותרערכןאתמאודשהגבילוהמותרות,כנגדבתקנות
שביןהפרגמטיקות,באחתאנומוצאיסהנישואין,מתנות

למתנותיה,כגמוללכלתולהחזירלחתןשהותרהמתנות
הערךעלמכליותרלהצביעבכךיש .) 3Sריקוד"("נעליגם

המחול.לעניןאלהבקהילותשייחסו

לפרטשכחולאזו,ביהדותלשלוחשנהגו ,לחתונותבהזמנות
במחול.ידיעתהאתלצייןכךובתוךהכלה,שלמעלותיהאת

,שמקורה-18ההמאהמסוףכזוהזמנהמתוךקטעלפנינו
כהןגיודיקקימרתלהילולה.קץואין ... " :אנקונהבעיר

הרואיסותשמחבמלהמלהצרפתלשוןהיודעתמאנקונה,
תצלוס).(ראה " ...במחולה
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שביהדותחיי-המחולתמונתלהשלמתהיוםבידינוהמצוי

 • .בולה,כביהדותימי-הביניים

 rב כI.'הבןחאררכם.ננכדזפחניסב-כודהרVטרהודט '-'&-: wלי",חלון(חואםt'לונ.'.חר·וד:;ננדסיא'
 r '"ש ח',;.,ר 'כנא:ונז'זכהדזיקק~נrרןכ"""ההץח':<:וליל' ?\rאו . ~rחהז .ן; ...זהובךננ.:רדו .,ז'ב

 . ,-וז- 'Jקחיבתאוכאו .Jוהסr'וזוב.:כ •ךכה.. 'rד:.נו '~י:דדדh I-םחדה' :-ח-:נ.ב.C=:רחרחיש:וכנחלס'הלכ Nרז
 :יחnג:כr:יכ " tcלהגבrגCכcוק ו;; mוטא.כן:רז' t'!כחנרtבגר'בז י;.ושא

כמחולה"הרואים"תשמח 'i.iלכלה,שבחיס,ובו 1Sה-במאהמאנקונהלחתונהמהזמנהקטע
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הבמה,רוחבכלאתלתפוסתוכלשהמצלמהכדיהצלם.
הרקדניםגודלמכךוכתוצאהרחוק,ממוקמתלהיותעליה
במציאות,מאשרמרשיםפחותיראהוהמחולהמס.ךעליוקטן

רווחהלהרגשתתמידגורםמחולעבודתתיעודזאתבכלאך
כהאיננההנכוןהתיעודשאלתולרקדנים.לכוריאוגרף

מלבדכולל,וזהשראתהמהכלאתקלטההמצלמהפשוטה.
הסגנוןהאינטרפרטציה,אתגםבמרחב,והמיבניםהצעדים

רקדן.כלשלוהמנריזמים

מאותבמשךאםכיום,לנוהיהתיאטרוןאיזהלכםתארו
שלמחודשתהעלאהולצורךכתוב,טקסטקייםהיהלאבשנים
המופעיםאתלהעתיקצריכיםוהבמאיםהשחקניםהיומחזה

אשכול-כמוכתבי-תנועה,כיוםקיימיםאמנםהקודמים.
ואלהבארה"בולאבאןבלונדוןבנשבארץ,שנוצרוכמן

המומחיםשלנחלתםנשארוהםאךנקיה"."תנועהמתעדים
לחדורהצליחולאאךמסורה,עבודההעושיםלכתב-תנועה,

הצורךנשארעדייןיומיומי.לשימושהרקדניםהמוניאל
תלת-מימדימצולם,ויזואלינקי,תנועהבטקסטהדחוף

 Normanהמדעניםבפנסילבינה,,באוניברסיטה-1970בונע.
Stephan Smolian Bad1er שלבסימניםמחשביםלתכנתהחלן

הווידיאומסךעלשהפעילולאבאן,שלתנועהכתב
הנקראתכדוריות,מרשתותהמורכבתתלת-מימדיתדמות

Bubbleman . המדעןערךבמקבילCalvert עםבקנדהנסיונות
שהופעלה , Stick Figure ,מקלבצורתפשוטהגראפיתדמות

לחברהוא Calvertשליותרהמענייןהנסיוןמנענעים.בעזרת
ביןהמשתנותהזוויותאתשימדדוחיישנים,הרקדןלגוף

ישירותהתוצאותאתוישדרוריקודכדיתוךהמפרקים

חוטיםללאאלחוטי,לשידורלהגיעהואהבאהשלבלמחשב.
ושהמחשבבתנועתולרקדןיפריעשלארדיו,בעזרתאםכי

עלהתנועהשלהסקיצהאתאמיתיבזמןשררותלרשרםיוכל
לקלוטתוכלהמצלמהשבולמצב,להגיעהיאהשאיפההמסך.

אתלעבורהצורךבליבמידעהמחשבאתרלהזיןהתנרעהאת
במקרההקלידים.דרךהמפעילהאדםשלהפקרדותשלבי
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ריצררמכירשהראלפקרדרתהצילרםאתיתרגםהמחשבזה,
 .המסךעלישיררתהמצרלמתהדמרתאת

תכרנתרבגללהיצירהבתהליךעזרמכשירהראהררידיאר
במרניטרר.ההתרחשרתאתהשהייהללאלהרארתהמאפשרת

חרמרלגלרתכדיאימפררביזצירתהערשהלרקדן"כרריארגרף
לאפשרכדילחלרטיןמשרחררלהירתכיצדבעיהישנהמעניין
תנרעתיחרמרשלהאפשרככלרמגררנתמררבההזרמה

מנגנרןארתרבמחשםאילהפעילזמניתרברהנרשא,במסגרת
ביצירהרבנסירןאחריגםהמתרחש.עלרהתברננרתפיקרח
לאכימטערת,המתברננתהפנימיתרהעיןשהתחרשהקררה,
להעברהמתאיםארמנםרטרבכנכרןהרקדןשמרגישמהתמיד

לשבתראחר"כךהחזרהאתלצלםהאפשררתלקהל.ריזראלית
תהליךאת,מקדםשצרלםהחרמרעלרלהשקיף ,זרכאישמהצ,ד

הבעיהתסכרלים.הרבהרחרסךאיכרתה,אתמשפרהעברדה,
אלאתנרעתי,חרמרמציאתשלכללבדרךאיננהקשה,הירתר

ארתר.לעררךרכיצדהרבהחרמרמתרךלברררמהההחלטה
מקסימאלירבחידרדעצמךבתרךעמרקכךכלמצריאתהכאשר
בהיררתלחרסרהגררםערפל,לעיתיםנרצררגישרירת,של

שלהפררפררצירנאליתחשיברתםשלהתחרשהראיברד
בעצמרהארמןבטחרןהיצירה.בתרךהשרניםהמרכיבים

עלרלהההתהררתבשלבחברארידידשלעצרתמתןמתערער.
כשמדרבררבעיקרשלרהפנימיתמהאמתהארמןאתלהרחיק
דרמיננטיתאישירתרלהםעצמםבזכרתירצריםשהםבחברים
מהעברדהקצרלזמןלהנתקהאפשררתזאת,לערמתמשלהם.
רמכיררתהירדערתאךזררתכבעינייםמהצדבהרלצפרת

למצראהבעירת,אתלאתרלרמאפשרתפרט,כלבאינטימירת
היצירה.למעשהפנימהמחדשרלצלרלפתררנרת

רבדרךיקרהראלחזררתמקצרעירתבלהקרתהמרקצבהזמן
לצפרתתמיםאפילררארלי ,הרגןזהאיןמרעט.כלל

צריךכשהראחדשהעברדהליצררבאמתירכלשהכרריארגרף
קרבהפרמיירהשתאריךשעהרהחלטי,יצירתימבריק,להירת
אתלרארתחייבהראעייפים.ברקדניםמרקףרהרא

לפניפעמיםמספרהיטבמברצעותהשרנותהאלטרנטיברת
שהכרריארגרףמרננים,.כשהרקדניםלהמשיךכיצדשיחליט

רההתלחשרירתהצחקרקיםרמתחיליםררצההראמהירדעאיננר
כללשבדרךכפילהתפשר,לרקלירתרהרבהגבו,מאחררי
הראארמנרתי,אתגרעםחדשהעברדהליצרררבמקרםקררה,
החזררתצילרםבדרקות.תבנירתמרצףהמררכבריקרדיעמיד

לשפרירכלהרקדניםשלהטערירתכרללבררידיאר,בשלמרתן
החזרהבגמרלצפרתירכלהכרריארגרףהמצב.אתבהרבה
רלדלרתמצביםלהקפיאשעשה,בעברדהפעמיםעשררת
מרכןירתרהבאהלחזרהרלבראטערירתמתרךשנרצררהברקרת
ררגרע.

לררידיאוהמחרברבמחשבלהעזרהכרריאוגרףירכלבעתיד
ארתרכנירתלפיהרקדניםשלסקיצרתתרפענההמסךכשעל
קטע,הכנתלצררךלמשל,המחשב.אתיזיןשבהםשאלות

ההליכרתסרגיכלמהםמחשב"רידיארבעזרתלבדוקירכלהרא
אתלהרחיבובהמשךמתוחותרגלייםעםהאפשריות
המגבלה:
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שרנרתגרףהטירתעםישררתרגלייםעםהליכה .א
כתפייםרעברדתישררתרגלייםעםהליכהב.
ראשרעברדתישררתרגלייםעםהליכהג.
א+ב+גב+ג;א+ב;שילרבים.ד
ירתרארשלרשהשניים,ברד,דרקדןה.
שרניםבמקצביםר.

במרחבשרניםכיררניםז.

רכדרמהלאחררהילרךח.

התנרעתיהמילרןאלהשיטתייםרחיפרשיםבדיקרתבעזרת
החדשרת.בעברדרתביטרירימצארבררדאייררחב

מקרבלכירםכברלהרראה.עזראמצעיגםהראהררידיאר
הרצארתבשלמרתלצלםגברהה,להשכלההמרסדרתבמרבית
הררידיארבספריתלהשליםירכלרשהסטרדנטיםכךחשרברת
גםקייםהמחרל,לגבימחדש.לרלהאזיןארשהחסיררשיערר
מוכרתהשגיאות.ותיקרןהביצרעאיכרתשיפררשלהמימד

תמידנקלטיםאינםהמררהשלוהעררתשתיקוניםהתרפעה,
עצמיאתיראהשהתלמידאחריאבל,התלמדי.שלבמרחר

להבנה,הקשבהשביןהנתקריתקן.יביןלפתעהראהמסךעל
 .יתרקןרביצרעקליטהבין

דר"הווידיאומסךאבלתלת"מימדית,אומנרתהינרהמחרל
ראתגרבעיהעםלהתמרדדנאלצרהצייריםרשטרח.מימדי
דרמם,אנשים,לצייררצוכאשרבשניםמארתבמשךדרמים

נטרליהשטוחים,הבדארהניירעלתלת"מימדייםנרףאר
רצלבאררשימושעל"ידיהשאר,ביןזאת,פתררהםהערמק.
מרס.ממעטהאחררנרתבשניםהפרספקטיבה.רבחרקי

מתמקדאלאהקהל,לפנילהקתרעםלהרפיעקאנינגהם
עבררמחרלעבודרתביצירתאטלסצ'רלסהצלםעםיחד

רשעלשלובסטרדירשצולמה , Westbethבעברדתרהרוידיאו.
שרניםבמקרמרתקאנינגהםיצרהעברדה,נקראתהמקוםשם

מרקדפעםמדיבחרהרהמצלמהתנרעתייםאיררעיםבסטרדיר
השטוחלמסךלהעניקכדילנר.להראותואחראיררעים
בר"מתרחשיםשבהםקטעים,ראטלסקאנינגהםיצררערמק,
למשל, .השנימאחרריאחדשוניםאירועיםמספרזמנית
ירתר,נמרךמאחרריר,למסך,כמסגרתמשמשרקדןשלפרופיל
יותר,עודעמרקמאחוריהםהברכיים,עלדראטמברצע

מרקדותההתרחשרירתלכלרכרקעבעמידה,רקדניםרביעיית
ארתהבר"זמניתרתקריןתצלםהמצלמהלעיתיםצללירת.

פיקאסרשללצירריםבדומהומהצ,דמלפניםהתרחשרת
מאחוררהמבטהפניםהפררפיל,אתאחתלמקשהחברבהם
הרוידיאררארמנייתכןדומם.אוגרףשלהפנימיתהתכרלהעם

גרףשלהאשליהאתלתתרוציםשאינםלמסקנה,יגיער
אפשררתהגרףבהשטחתדררקארירארהמסך,עלתלת"מימדי

הציירשעשהלמהבדומהזאתידגישרראפילרמעניינת
 .בציורירבראק

(חררט),קרנרסשלהראהמצלמהעדשתשלהראייהשדה
שהראככלרמתרחברצראררךרהראבמצלמהשקרדקרדר
השטחשלשרנהרהבנהשימרשמחייבזהממנה.מתרחק

מקרמרתשלהמרשגהמלבנית.ארהמררבעתלבמהבהשרראה



מבימת-לנוהמוכריםהבמה,עלוחלשיםחזקיםוקווים
ליצורמתרגליםיצירהבשיעורילהשתנות.יצטרכוהתיאטרון
אואליפסהמעגל,לצורתמסגורועל-ידישטחשלבמגבלות

ליצוריצטרךלווידיאו,היוצרהכוריאוגרףוכדומה.מלבן
בעקבותיהיביאשבוודאיהקונוסשלהשטחבמגבלת

המתרחשאתלקלוטמסוגלתהמצלמה .חדשיםלפתרונות
לעדשה,עדומגוונתתנועתיתהתקדמותולאפשררבממרחק
,לקרבמענייןקטןבפרטלבחוריכולההיאפעםמידיכאשר
לעומתנלקח.שממנולמקוםלהחזירוומידהגדלהלשםאותו
ככליותרצרונעשההולךוהואגדולאינוהשדהרוחבזאת,

שטחהגומעותגדולותתנועותכך,למצלמה.שמתקרבים
הראיה,משדהמהרלצאתעלולותלצדמצדוהחוצות

לתנועהלהצמדתצטרךאותם,לאבדלאכדיוהמצלמה,
קיימתשלאחדשה,אפשרותטמונהכאןעמה.יחדולהתקדם

:הרקדניםנעיםאלמנטיםשניביןמשחקשלוהיאבמה,על
,היוצרמקצביםשלדו-שיחביניהםליצורניתןוהמצלמה.
נוספות.משמעויות

מכךהנובעתוהמשמעותהמסךעלהרקדניםשלמיקומם
מיוחדת:לבתשומתדורשתמסביבאותםהעוטףלחללביחס
ממלאיםגדולה,כקופסאלתאראולישניתןהבמה,בחלל

החללגודלאותם.העוטףמהחללמעטגופםבנפחהרקדנים
אביזריםלשימושמכניסיםכןאםאלאקובע,הרקדניםוגובה

יכולהוהמצלמהקטןהמסךזאת,לעומתומשתנים.גדולים
ענקייםלמימדיםזעירהמנקודההרקדןמידותאתלשנות

להכניסוכרצונה,למקמוהמסך,אתטוטאליתהממלאים
גוברתמכך,כתוצאה .מגבלהללאמקוםמכלולהוציאו
(הרקדן)הפוזיטיבשלוהמשתנההחילחלל·הרגישות
התייחסותוהדורשיםומתחענייןהיוצרים(החלל),והנגטיב

צורהבחומריםהיוצרהפסלוהצלם.הכוריאוגרףמצד
אפשרותאותהלואיןקינטית)אומנות(להוציאסטאטית

דראמהלמחול,כמובזמןושינוייםהתפתחותגיווןליצור
עמוקהבראייהוהגיווןהעניןאתלמצואנאלץולכןומוסיקה,

לעומתהמבריקלמשלכמוהחומרים,איכויותשליותר
מחוספסלעומתחלקוברזל,עץושיער,אבן(מאט),העמום
לעיתיםהלכועדינות,מאדשהןאלה,איכויותוכדומה.
גילולאהמחולאנשילכןהגדולה.הבמהעללאיברדקררבות

לעומתהפלאסטיים.הארמניםכמרענייןמידתארתהבהם
הרקדןשלגרפרעללטייליכרלההררידיארמצלמתזאת,

ראיכרתפרטכללגלרתאינטימיתחטטנרתכדיעדרבסקרנרת
הצופה.לעינירלהציגם

אימאשרירתרטרבביטרילידילבראיכרלהדמירןבררידיאו
התפאררהאתלשנרתאפשרפשרטים.ירתררבאמצעיםפעם
עירגגרתמעללגלרששניה,שברירתרךהרקעצבעראת

רקדנים,שילרבשלמרפלאקרלאג'רליצררליםמעלאררדרמה
ארמניםשללאסמבלאג'יםבדרמה .דימירנייםריצרריםחירת

הורידיארתכרנרת . Rauschenbergדרגמתעכשרוייםפלאסטים
בהיררת,ביתר·במחרלפסיכרלרגייםבנרשאיםלטפלמאפשרות

התמרנה,אתלעררתגםהרזכר,שכברמהלכלנרסףאפשר,כי
אחדכשבכלשונים,בגדליםמשנהלמסכיהמסךאתלחלק
לאחרר.נעהארנעצרתהמתקדמת,אחרת,תמרנה

אתרלהכירלהביןזמןשיקחרברת,כההןהאפשררירת
בארה"ב,בהיותירבצימצרם.בתברנהבררלהשתמשהמדירם
שללררידיארבמחלקהמצלמרתבשלרשבו-זמניתצילמר

College of Arts and Crafts הגלימה.בשםשליריקרד
האפשרייםהחידרשיםבכללהשתמשלהרטיםהירהסטרדנטים
שישלמסקנה,הגענרבהדרגהקשקוש.היתהוהתרצאה

אחתשמצלמההרחלטמצלמה.לכלרמגבלרתכלליםלקברע
בשלמרת,ארתהרתתפרסקברעממקוםהעברדהאתתצלם
כדיכרצונה,בשטחתטיילשניהמצלמהכתיער.דכמעט
מצלמהלהגדילם.מנתעלחדשרתרזררירתפרטיםלגלרת

רשינרייעיררתיםתיצררהפנטזיה,לתחרםתפלרששלישית
צבע.

כאשרהגירסארתשלושאתוראינרבמעבדהישבנרכךאחר
רהמיבנהההמשכירתעלששמרהמסגרתשימשההראשרנה

האחררת,מהגירסאותקטעיםהושתלררבתרכההריקרדשל
ים. jכמעניישנתגלר

רצרלאהיוםעדשנעשולררידיאוהמחרלעבודרתמרבית
והרצרןהסקרנרתכירבנריה,מרגמרתלמרסיקהכבולרתלהירת
מרסיקהירתרמארחרלהרסיףהעדיפרחזקים.הירלחרפש
רהסכנההרחבההגברלרתפריצתבגללדרוקאלדעתי,כליררי.
אחדמרכיבשלפחותחשיברת,ישנהכעיקרהגימיקבראית

מסגרתלתתוירכלמרקדםבשלבכברהיטבבנרייהיהבעברדה
במסגרתרלהעזרלהתמרדדרצוילכן,האחרים.למרכיבים
מציעה.טובהשמוסיקה

בטוחיםירתרארמני-הורידיארחשיםהמחרלאנשילערמת
שעשהמהלרלעשרתמהססיםראינםהמכשירעםרמנוסים
רתיקיםרידיארארמנישני ·לפסנתר. John Cageהמלחין

Nam June Paike -רWolf Vostel , המלחיןעםיחדשעבדו
Stockhausen כדילמכשירשונרתותוספותמגנטיםחיברו

הטערירתרהקלקוליםחדשרת.רצרררתעירותיםבכורנהליצרר
 .לרעירנותאכזבלאמקורמתמידהיו

שלשילובישבהםבמייצגים,מאדשימרשיהררידיאר
 Joan Jonasהפלאסטית.הארמנרתעלדגשעםארמנריות

הקהל.לפניוהרקרנהצרלמהגםשבר-זמניתהתרחשרתיצרה
המסךעלשלהרההשתקפרתהמציארתשברמצבנרצר

על-ידיכאלהעבודרתנעשרבהרלנדגםבזה.זהמתערבבים
Hans van Manen . 

רקרמפוזיציהתנועה,מרחב,זמןעקררנרתשלחוזרתבדיקה
תרךארמנוירתרשילרבטכנרלוגייםבכליםשימרשעםיחד

ראתגריםרענןררחמשבהביארביניהן,הגבולותטשטרש
האיךזאת,לערמתהזמן.עםשצועדתלאומנרתחדשים
נשאררהרחב,לקהללהגיעכדירלהציגלהרפיערההיכן

מארתכברהקיימתהשיטה .והעזהמערףכלללאשמרניים,
איננהרארלמרתתיאטרארתגלרירת,מרזיארנים,שלבשנים

מנהליארהאולמרתבבעליתלרתרירצרתמדי,יקרהמספקת,
זקוקההאמצעיםמחוסרתהאומנרתית,הפעילרתהמרזיאונים.

,כדיסבירזמןרלמשךמתררכים,,ללאהקהלעםישירלקשר

_______ 13 



הזמןהגיעארלילהדחרת.ארלהתקבללארמנרתסיכרילתת
לדרכיםגםאםכילתכנים,רקלאיצירתיתמחשבהלהקדיש
בעברשהרצאררהכספיםיתכן .הארמנרתיהמרצרלהפצת
להשקיעישרפלקטים,סדרניםתאררה,ארלם,לשכירת
במרשגיםלחשרבלהפסיקהמחרל.שלרידיארקסטתבצילרם

רשלהגדרלהבעירמרפעיםשלרשהשניים,רשלבמהשל
מחרלהפקתעללהתרכזאםכירעלרבהקצרהחייםתרחלת

 _ ... _ .•...י- ................... . ............... ~ ..-

הרקדניתשלהתנרעהאתמתרגםהררידיאר :למעלה
 . Stick Figureל-

שלשרררתמחרבררתהרקדניתשללגרפהמשמאל:למעלה
מרקעאלתנרעתהמרעברתשבעזרתןרגישרתנקרדרת

הררידיאר.

מרכנסתשבעזרתרבעט-המארר,השימרשמשמאל:
 .למחשבהאינפררמציה
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רבחנרירת.בספרירתמקרמראתרימצאשישרכפלהררידיאר,עברר
בערדארליארשברעבערדאזהירםלאאםלהגיע,ירכלראלה
לצפיההצרפיםשללבתיהםהקהל,אלישררירתרשנה

תקליט.ארספרכמרחרזרתרהשמעה

שלר,הגדרלהרהתפרצההמירחדרתתכרנרתירבזכרתהררידיאר,
 •במחרל.מפנהלנקרדתבקררבלהביאעתידים



כשפת-תנועההמחולהוראת

ליןחרמונהמאת

רגישרתדרכיםניסיתי :ר-'בכיתרתתלמידיעםבעברדתי
רפרטפרטלכללאפשר :לכרלןמשרתפתאחתכשמטרהשרנרת,
נסירנרתרלאחרבתנרעה.רהשליטהשמחת-ההבעהאתלחררת
בבררר,לעצמילסכםיכרלתירהצלחרת,בכשלרנרתרצרפים

הלמידהתהיהרמתילפעילרתמידנתפשיםהילדיםמתי
היאהלמידהמתימבחרץ.כמרכתבלקבלרשישכררח,

לפערלברצרןהמלררהחררייה,בילדרמערררתמשמערתית
רמאפשרתמחנכתההתנסרתמתיהאתגר.עםרלהתמרדד

התפתחרת.בהםשישרקברצתית,הרגלי-עברדה-עצמיתרכישת
הילדעל-ידיהנחקרתתנרעההראהגרפניהתרגרלמתי

מתי .מרדעתלשליטהעדהחרזר,התרגרלבאמצערתהלרמה
לקראתמצטברידעהמקנהשלבלהירתהרפכתההתנסרת

לשםרביכרלת,במרשגיםרפרט,פרטכלשלעצמישימרש
רתפקר.דהבעה

מחרל(טכניקרתשרנרתנקרדרת-מרצאשכללרמנסירנרתי,
ברררה:למסקנההגעתיבהרראה),שרנרתרגישרתמקרבלרת
עשירהגרפניתפעילרתהמאפשרתמשמערתית,למידה

נקרדת-כאשרמתאפשרתרלהתפתחרת,להכררנהרהניתנת
 .רמגבלרתיריכרלתרמהילהנרבעתהמרצא

חררירתעלהתנרעתיתההתנסרתאתלבססבחרתיעל-כן
חיירמנסירןהפנימי,מערלמרילדלכלהידרעיםרמרשגים
 .חיהראבהרבחברהבביה"סבמשפחה,

אמצעיהתנרעההירתלערבדתהיטבמתקשרתזרגישה
רמכשירהרך)בגיל(בעיקררלהתפתחרתלהבעהראשרני
לגילרבהתאםפרט,כלשלהירמירמילתפקרדהכרחי

 .רמטררתיר

למידתאלהילדמתרךלצאתכיצדהיא:המרכזיתהשאלה
תנרעתי-משמערתי,בנרשאלבחררכיצדשפת-התברעה?

התנסרתלאפשרכיצדיחד?גםרלמידהחררייההמאפשר
פתררןעםרנשניתחרזרתהתמרדדרתהכרללת ,תנרעתית

הגרפנית-ביכרלתהשליטהאתשתפתחכךבתנרעה,בעירת
רמרכיביה?התנרעהמרשגיהפנמתתרך

שהראלפניערדפערלתרלתרצארתמרדעהמתנרעעה"אני"
כרסלהעבירעלינרמרטלכאשרגרפר.אתמניעמהירדע
ביצרעלשםרריכרזזהיררתבמישנהפרעליםאנרבמים,מלאה
למןכשררהרצרןהמעשהחשיברתהמשימה.שלמדריק

למרחהעיןביןהנרצררהקשרתנרעתי,בתהליךמתבטאים

האתגרעצבית-שרירית.בפעילרתהתנרעהאתמפעיל
רההצלחהחרזרת,להתמרדדרתהרצרןאתמערררשבמשימה

חרזררתלהתנסרירתהמביאיםרסיפרק,בחררייהמלררהבביצרע
מסרימתתפקרדיתיכרלתהמתנסהררכשכךרנשנרת.

הכלליתיכרלתראתרמעשירהמשכללהתרגרלבאמצערת
בתנרעה.

ההתנסרתאתלהפרךכדישפת-התנרעה:בהרראתגםרכך
התנרערתמתרךלצאתנרכלמשמערתי,לתפקרדהלימרדית
רלהרפכןרידרעה,ברררהמשימהעםבהתמרדדרתהקשרררת
-רארגרןמירןשכלרל,חקירה,שלחזררתתרך-בהדרגה
למערכתהמצטרפיםרמרשגים,יכרלת-גרפניתשללשפה

שרנים.צררפיםשלראפשררירתחרקיםבהשישהגירנית,

אתרנבססמכשירי-עזרללאהגרףבתנרעתנתרכזכךלשם
רבהקשריםבתפקרדיםרמרכררתידרערתפערלרתעלהלמידה
לימרדירת.רתרצארתחררייהאתגר,ללרמדהמזמניםחדשים,

בתנרערתמתפתחתשליטהלקראתהלרמדאתתכררןההתנסרת
הנרבעתהשליטה,צררניים-הבעתיים.מיבניםביצירתגרפר

הגירניארגרןבהדרגהתאפשרבהבנה,המלררהחרזרמתרגרל
מהמשימההמנרתקיםלמרשגיםרמירנםהתנרעהמרכיבישל

הראשרנית.

ליכרלתשפת-התנרעהשלההפנמהבהדרגהתתפתחכך
להנרתרפרטפרטלכלהמאפשרת-רהבעתיתגרפנית-טכנית

בהתאםמקברצה,רכחלקכיחידהמתחדשת,ההבעהממהרת
ריכרלתר.לאישירתר

תיארםתרךהרא,בגרפרהלרמהיתנסהאלרשיערריםבאמצערת
רגשרתמרשגים,שלמחרדשתבהבנהחבריר,ארעצמרעם

התאמתיצירתי.רמשחקלמידהשלצררףתרךרתנרערת,
להתייחסלמררהתאפשרהילהלצרכיהלימרדיתהדרישה

חברתיהכרתי,(רגשי,אינטגרטיביבארפןהלרמדאל
 .רלחזקרלהעשירררתנרעתי),

רכמטרהכאמצעיהתנרעהתשמשזרבגישההמחרלבהרראת
יכרלת-פיתרחהמאפשרתקשררתיחינרכיכאמצעייח.דגם

כמטרה.נשלטתגרפנית-הבעתית

ספרנטאניתכרללנית,בתנרעהההבעהתהיההדרךבראשית
במרכיבי-המכררנתההרראהתתמקדרבהדרגה .אישיתרמאד
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המלררהיכרלתשלמתמקדפיתרחלשםהתנרעה,שלהיסרד
ביןהקשרהדגשתתרךזאתרכלמושגים.רביצירתבהבנה
שכלוללביןומשמעת-עצמית,להרגלי-למידההחינרך
בהםהמתקדמים,בשלביםגםבתנרעה.בהבעההשליטה
שפת-חרקיעלרמושתתתהפרטיםבשכלרלמתמקדתההוראה
והגילרי-העצמיהחקירהאתלהדגישחשרבאזגםהתנרעה,
שרתףהלרמדיהיהכךהחדש.החרמרבלמידתהראשרני
התפתחרתרשלביהבנתתרךמשמעותי,בארפןלהפעלתר
אתפרטכליפתחכךלכך.הדררשיםרהאמצעיםהעצמית

החשיבההתפיסה,אתלהחניקמבליהיצירתיתבהבעהיכלתר
העצמאיים.רהשיפרט

-האסכרלרתעלהלמידהאתלבססנרכללאזרבדרך
טכנית-סגנוניתתשתיתהמכתיברת-המרדרניתארהקלאסית

הרקדנית-הטכניקההמקצרעי.המחרללהרראתכדיסציפלינה
לענרת,שירכלרקדןרלפתחלגדלמלכתחילהנרעדהמקצרעית

מטרה-הכרריארגרףשלהאמנרתיהביצרעדרישרתכלעל
ביה"סשלהלימודית-חינרכיתלמסגרתמתאימהשאיננה
הכללי.

ובאישיותר,בלרמדמתרכזהיצירתי-חינרכיהמחולראילר
בהשישהתנסרתכרללנית.תנרעתיתהתנסרתלררמאפשר
טכנירת-שרנרתבמשימרתאתגריםעםרהתמרדדרתחררייה

רבקברצה.כיחידשונים,בצררפיםהגרףבתנרעת-רהבעתירת

ביכולת"הגופניתהשליטהשיכלול

ת,'גרפנירהבנהשליטההמפתחתהלימרדית,ההתנסרתאת
בארפןפרטכלהמשרתתהטבעית,התנרעהעללבססנרכל
הקשרריםהמילרלייםהמרשגיםעלהירמירם.בחיימודע,בלתי

(הפיסיים).התנועהרעקרונרתהתנרעתיבתפקרד

בראשיתהתהיהבשפת"התנרעהיכרלתהמפתחתההתנסרת
מפעילה,תפקרדיתהנחייהעלמברססתבהירתהקרנקרטית,

בדרישרתאךקרדמרת,מהתנסרירתללומדכברהידועה
חדשות.

השרירים.להארכתהמיועדיםתרגיליםלמשל:

המירעדרתמסרימרת,תנרערתסדרתלתלמידלהרארתמקרבל
כדגםהמררהתנרעתעלההרראהאתרלבססשרירירלהארכת
לחיקוי.

בהנחייה.שימושתרךשרנה,בדרךללכתכידרע,אפשר,אך
למשל:מרכר.מילרלימרשגבאמצערתהלרמדאתהמפעילה
קרנקרטיתפעילרתהעברתעלתתבססההפעלהכך"לגהץ"·
המטרהבמסגרתבתפיסה-עצמית,המתנועע,הגרףאלמרכרת

המוכתבת.

התהליךביצרעבעצם-הגיהרץבפערלתהקשרריםהמרשגים
האישית,בתפיסההגרפנילתפקודגםמתאימים-רבתרצאה
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המרשגיםרשכלרל.חקירהמידית,תגרבהרמאפשרים
יהיר:מהגיהוץהנרבעיםהמילרליים

בזמןהגיהוץ,תהליךלפניהמתגהץ,הארביקטמצבתאור
 /מרגדרת"צררה"בלי"מגרהץ"; /"מקרמט"רבסרפר:הגיהרץ
"אררך". /"קצר" ;ברררה"צררה"בעל

להחליק";"לגהץ"; /"לקמט"הגרפנית:הפעילרתתארר
בהתאםבגרפר,לפערלירכלהמתנרעעהפרט"להאריך".
הקשרריםשהחרקיםרמכירןהתפקר.דמשמערתאתלתפיסתר
הגירןמבני-האתתראמיםהקרנקרטיהאוביקטבהפעלת
להתנסותמכררנתמסגרתליצררזרבדרךשנרכלהריהכלליים,
רכרללנית.ספרנטאניתתנרעתית

שלעצמאיגילרימתרךבגרפר,לפערלפרטכלירכלכך
נכרנרתתהינההתשרברתכללהכשל.מבלישרנים,פתררנרת

הנלמדהנושאבמסגרתמגררנתתנרעתיתפעילרתפשרנהרתא
רנחקר.

בעיצרב-איפרא,להתמקדנרכל"הגיהרץ"נושאבאמצעות
הגיהרץ,ראחריבזמןלפני,המתגהץ,הארביקטשלהצררני

לשינריהגררםהתנועתיהתהליךבעצםאחררת:במיליםאר
 .רבהבעהבתנרעההגרף,של

כאשרשלבים,לארבעהלמשל,לחלק,אפשרהזההתהליךאת
מסרים.חלק-גרףיייתגהץ"שלבבכל

בזמן(לפני,בעיצרב-הצררניבנפרהאיפראיתמקדהמתנסה
רלאן,מאיןהגיהוץ:(כיררךבארפן-התנרעההגיהרץ),ראחרי
הארביקטאת"לקררע"רלאלהחליקהמיועדתהכרחבכמרת

שלרבהפרדהשלבים),(ארבעההתהליךבשלביהמתגהץ),
השלם.הארביקטמךהמתגהץהחלק

ריפתחרלנרשא,בהתאםגרפם,בהפעלתבמקביליתנסרכרלם
באפשררירתהגרף,תנרעתבאמצעותרבביצרע,בהבעהשליטה
מהנושאלהפרדההניתניםהמרשגיםאתיגלורבהדרגהשונרת.

אמצעהתחלה,לרשישהתנרעתי,התהליךוהם:הקרנקרטי
כיורןהמתנרעעים.לחלקיםכשלםהגוףהפרדת .רסירם

הזמךמשךבתנרעה.המרשקעהכרחהתנרעה.איכרתהתנרעה.

האפשררירתמגררן .התהליךלכלארבתהלי,ךשלבלכלהדררש
הירצרלנרשאבהתאםשרנרת,תשרברתלמתןמרגבלרתהבלתי
להתנסרת.מסגרת

במרחב,הגרףבתנרעתגרברתשליטהבהדרגה,יפתחר,כך
גםירכשררכךעצמאייםהבעתייםבצררפיםרבכרח,בזמן

ב"גיהרץ"רנשנרתחרזררתהתנסרירתלאחרלמידה.הרגלי
הנרשאאתלפתחאפשרשרנה,צררניעיצרבבעליארביקטים
עםמרכיבפרטכלכאשר ,) 2-4 (הקטנההקברצהבמסגרת

באמצעותהמשתנה"המתגהץ",השלם,הארביקטאתחבריו
הגרפני-צררני.רהעיצרבהתנרעה

התפיסהעםרלידע,לגילבהתאםההתנסרת,תשתלבזרבדרך



ללמידהרכאמצעיכמטרההיצירתירתאתהמדגישה
מאפשרלנרשא,חדשרתתשרברתלמצראהצררךמשמערתית.

בנסירנרתרמגררנרת.רברתבאפשררירתבגרפרלהשתמשללרמד
הבעתיכאמצעיהגרפניתהפעילרתאתנדגישהראשרניים

הצררני.בעיצרב

הכרללתהליךישהלמידהשלרשלבשלב,שבכללרמראפשר
רזאתהפרט,אלמהכללהגירני,התפתחרתבכיררןהתמקדרירת

שרנים,בצררפיםשיברצרעל-ידירשכלרלרהפרטהרחבתתרך
הטכני-המקצרעי,לתרגרלבניגרדאךרנישנה.חרזרבתרגרל
הריהמרכתברת,למירמנרירתבהתאםהכלילבניתהמירעד

אתמאחדתהמטרהכרללת,בתפיסהשפת-התנרעהשבהרראת
חרקיעםהאישיתהתנרעהשלהאינטראיטיביתהיכרלת
המתקדמיםאצלהמתנרעע.הגרףשלהפיסיקאלייםההנעה

להדגישהכרללני,השלבאתבהדרגהלצמצםאפשררתיש
רלהתמקדלמרכיבירהתנרעתיהנרשאשלההסתעפרתאת

מסרים.גררםשלהטכניתהשליטהבשכלרלגםמרגדרבארפן
שלמברקרארגרןתרךהרגל,שלרהארכהכפיפהלמשל:
למפרקים.בהתאםחלקיה

התהליכיםשניעללהתבססחשרבשלבי-הלמידהבכל
אתלארגןכדירזאת,רלהיפך.הפרטאלמהכללהמנרגדים:
אתלאבדמבלירבהבנה,בביצרעהשרנים,התחרמים

רהיצירתירת.הספרנטאנירת

שפת"התניעה

-הסברתיארתהלתפיסהבהתאם-שפת-התנרעההרראת
כ"מיבנה"האנרשיהגרףשלהתנרעהעקררנרתעלמברססת

אתרמניעהמפעילה"אני"רעלמתנרעע(קרנסטררקציה)
המיבנה.

עין,לכהרףעצמההמביעהפתרחה,כמערכתגרף-האדם,
תרךהזררמת,האנרגיהבאמצערתרתנרערתצרררתירצר

הכרבדבכרחעצמר,במיבנההמרתניםמשתנים,איזרנים

המתפתחת.האישיתההפעלהרביכרלת

התנרעה:שלהמרכיביםכלנפגשיםהמתפקדתבמערכת
מבנירתבצרררתהמתבטאיםשרנים,בצררפיםרזמן,מרחבכרח,

אתלתקןיכרלהחיהגרףמשתנים.רשטףאיזרניםבעלרת
התנסרירתעל-ידיהגרפניתיכרלתראתרלשכללתנרעתר
מסרגלהאדםמצטבר.לידערמתפתחרתעצמןעלהחרזררת

שלרשרנהמחרדשלאיזרןרלהגיעשרניםגררייםעללהגיב
המרכתבת.קרדיתהתפלדרישהבהתאםרזאת,התנרעהמרכיבי

כדיתרךרנפתחה,זריכרלתעלנתבססשפת-התנרעהבהרראת
בהקניתבתנרעה.השליטהאתהירצריםבמרכיביםהתמקדרת

בצררפיםלהתבטאירכלפרט,שכללכךנשאףשפת-התנרעה
מבליהתפקרהאתהעצמיתלתפישתרבהתאםראישייםשרנים
יפתחבהדרגהמרכתברת.מירמנרירתעל-ידימרגבלשיהיה
גיררישלמאמצעישיהפכרשפת-התנרעה,מרכיביאתריחקרר

המאפשרתשפהרחרקים,פנימיהגירןבעלתלשפהמפעיל
 .רמררכביםפשרטיםצררפים

לרהמאפשרתהזדמנרתכלעלבשמחהמגיבמטבערהילד
שניבהשישהנחייה,בהתנסרתנשלבאם .במרחבלנרע

שנאפשר,הרילסררגיןולקפרא""לנרעכמרמנרגדיםמרכיבים
על"בתנרעההשליטהחרריתאתהמחריפהמכררנתפעילרתבכך
במתכרנתההתנסרתלתזרזה.הקפיאהביןהניגרדהדגשתידי
 :התנרעהשלהיסרדייםהמרכיביםבשנילעסרקמאפשרתזר

הגרףהנעתתרךבספרנטאנירתלפערלכלרמר-"לנרע" ) 1
רבכרח.בזמןבמרחב,שרנרתבאפשררירתבשטף,

רבכלתנרעתיתפעילרתכללהפסיקכלרמר,-"לקפרא" ) 2
איזרןמתרךהמסרימת,בתנרעתרבגרףרלשלרטלהמשיךזאת
 .תנרעהחרסרהמאפשרעדין

ללרמדתאפשרלסררגין,רלקפרא""לנרעשלזרמתכרנת
ריכיריתנסהכךכרללני.בארפןהתנרעתיתיכרלתראתלחקרר

רמרשגיםבבעירתריפגרששרנרתבאפשררירתלנרעביכרלתר
לכלהמאפשרתבהתנהגרתת·רזאהתנרעה.במהרתהקשררים

הדדי,רבטחרןזהיררתמתרךבמקביל,יחדלפערלהכתה
זה.בשיערררללמידהלהתנסרתהארפיניים

תגרבהשלספרנטאנירתמתרךתחילהיפעלבשטף,ינרעכאשר
על-ידיהמרכתבתהדרישהבעצםהמתמקדתראשרנית,
ההנחייהתפתחבהדרגההזהיררת.כללירשמירתהמתכרנת
בחקירתרלהתמקדלהעמיקיכרלתר,אתהמררהשלהמכררנת

יגלהכךכדיתרךהנלמ.דהנרשאבמסגרתהתנרעה,אפשררירת
התנרעהאתרמגררןהמשנהיצירתימשחקלפתחיכרלתראתגם

בקפיאה.גרפרצרררתשלהצררניהעיצרבראתהשרטפת

ההבעהאפשררירתעםעצמיתלהתמרדדרתתהפרךההתנסרת
תשרברתירבחיפרשירתרמעיזהמתנסהה"אני"כאשרבתנרעה,

בפררקהמתמקדתלהנחייהמקרםישראזגרפר.באמצערת
רהיכרלת.הידעהרחבתלשםלמרכיביההמתכרנת

ולקפוא""לנועהמתכונתשלמסתעףלפיתוחדוגמאות
כרללנית-ראשרנית):(בתפיסה

ה.רסימן-לקפיאסימן-להנעה :ההפעלהבסימניהתמקדרת
בכלי-הקשה,שימרששתיים.אראחתכףמחיאתלמשל:

שלמשרתפתפעילרתתתאפשרכךמרסיקלי.בלרריאר
במתרחש.רשליטתרהמררהבהכררנתהמתנסים,

רכאמצעי-רזהיררתלשליטהכאמצעיבמבט,התמקדרת
לתקשררת.

במבט:ההתמקדרתנרשאלפיתרחהצעה

רלקפרא(לנרעלהתנגש".רלאשמסביבימהכל"לרארתא.
לסימנים);בהתאם
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כמה("לספררהמבט"באמצערתהסביבהעםקשר"ליצררב.
 ) ...פגשתי"עינייםזרגרת

(הקשרבזהזהלגעתמבליחבר,עםקשריצירתתרךלנרעג.
אתלגררןאפשר"כיצד :מנחהשאלההמבט).באמצערת
שרנה?".בארפןרלנרעהתנרעה

פנים,אלפניםהחבר:אלמשתנההתייחסרתתרךלנרע.ד
רמרתלשנרתרלהתרחק,להתקרבצ,דאלצדגב,אלגב

 ...גרבה

במטררתיה:התמקדרתתרךההתנסרת,אתהמסכמתשיחהה.

צירן-זהלשיעררהדררשיםרהפעילרתההתנהגרתכללי
הקברעה.המתכרנתבתרךהתנרעהשלהפיתרחאפשררירת

רלקפרא""לנרע :שנלמדמהשלמסכםעצמאייישרםר.
בסימןקשררהשאיננהעצמיתהחלטהלפילסררגין,
מנחה.חיצרני

מרצאבמצבקברעה,במתכרנתתנרעתי,תהליךנכתיבאם
השרניםמצבי-מרצאבשלרשהלבצערנדררשראחר-כךנתרן,

ללרמדנאפשררבשכיבה,בישיבהבעמידה,למשל:בבסיסיהם,
רבכךהנדרשתלפעילרתפתררנרתיראתעצמאיבארפןלמצרא
היצירתירת.עםגרפניתיכרלתהמשכללהתרגרלאתנאחד

בשרירים,השרנההשימרשעל-ידיתשתכללהגרפניתהיכרלת
המתפתחתהטכניתרהיכרלתהמשתניםלמצברהמרצאבהתאם
אפשררירתחקירתבשפת-התנרעה.יכרלת-הביטריאתתעשיר

איפרא,תאח,דהתנרעתי,בנרשאהתמקדרתמתרךהפיתרח,

רהןהביצרעמבחינתהןבתנרעההשליטהשלהטכניקהאת
ביטריהמאפשריםהחדשים,הצררפיםשלהגיררןמבחינת
בתנרעה.עשיר

מתפתחתכיחידההמתכוגת

עצמאיים,למיבניםלפתחנרכלרלקפרא","לנרעהמתכרנתאת
ממרכיביהאחדבכלרמסתעפתנפרדתהתמקדרתתרך

רבקפיאה.בשטף-המנרגדים

ייהקפיאה"א.

חלקיביןדינאמיבשרררמשקלמרתניתבקפיאההשליטה
מארזןלטרנרס-שריריםהרדרתרמתאפשרת(הגרף)המיבנה
הנכרנה"."במידההפרעל

המאפשרקרנקרטי,כדימרי"הפסל"אתלמשלניקחאם
הגרףאתלעצבשנרכלהריבתנרעה,משמערתיתהתנסרת
הגרפנית-הקפיאהבמהרתהתעמקרתתרךשרנים,לפסלים

הצררני.העיצרבתרצאתשהיא-הבעתיתרה

מתאפשרתבמרכיביה,השליטהבאמצערתבתנרעהההבעה
התפקרדיתרמשמערתרהנבחרהדימרילהבנתהרדרת
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שלהאישירתמרכיביכלבכךישתתפרהתנרעתי.בביצרע
המתנסה:

בתנרעה,ההבעהלעצםהאישיתרבנטיהבספרנטאנירת
קרדמרתהתנסרירתעלהמברססיםהפעילרתרבהרגליבידע

החרשיםכלבהשתתפרתהריכרז,ביכרלתשרנים,בתחרמים
זאתרכלבתנרעה,הבעהלשםהנדרשהגרפניבארגרן
רמגבלרתיר.ליכרלתרבהתאם

באמצערתהפיסרליהעיצרבעםהראשרניהמפגשלאחר
אתהירצריםהמיבנייםבפרטיםלהתמקדנרכלהגרף,
אתנכירכךהיצירתי.המשחקבאמצערתרלשכללםהשלם

הפיסרליהמיבנהבתרךהמשתנהרתפקרדם"חלקי-הגרף"
רמצב.מצבבכל

מרדעשימרשעל-ידירזאתשרניםפסליםלבנרתנרכלכך
הפסל.שלהבסיסכמרכיביבחלקי-הגרף

כ"מצב-מרצא"להגדירנרכלהפיסרליבמצבהקפיאהאת
המיבנהבתרךחלקי-הגרףשלהארגרןבעצםהמתאפיין

"מצב-המרצא"אתרלפתחלהמשיךניתןרמכאןהשלם.
הארגרןאתהמכתיבבשפת-התנרעה,יסרדיכמרשג

הפיתרח.אתרמתנהפעילרתכלשלההתחלתי

הנלמדהנרשאאתלגררןנרכל"מצבי-המרצא"רבאמצערת
השרנים,במצביםהנרשא)(ארהתנרעהארתהאתרלחקרר

רמפתיערת.חדשרתלתרצארתהמביאים

ייההנעה"ב.

ולקפוא":"לנועהמתכונתלהסתעפותדוגמאות

מצבים).שניבין(המעברשרנהלמצבמסריםממצבלנרע . 1

מצב-אתלשנרתמבלימסרימיםחלקי-גרףבהפרדהלהניע . 2
בפניהנעיםא.חלקי-גוף :אפשררירתשתילבדרקהמרצא.
המניעיםחלקי-גרףב.הבסיס.לשינריגררמיםראינםעצמם
ממקרמר.ארתררמזיזיםהשלםהמיבנהכלאת

במצבי-מרצאאךקברע,בחלק-גרףהתנרעהארתהאתלבדרק . 3
שרנים.

המאפייןהגרףלמצבבהתאםבתזרזה,ארבמקרםלנרע, . 4
מצב-המרצא.את

לצרףנרכלרלקפרא""לנרעהראשרנית-כרללניתהמתכרנתאל
הגרפניתלפעילרתמסגרתיצירתהמאפשרתנרספת,מתכרנתגם

שלה".החוזרוההילוך:ייתנועהרהיאהיסרדיתבתנרעה

חלקי-הגרףשלהתנרעהאפשררירתחקירתאתכדרגמאניקח
שרנים.במצבי-מרצא

למשלמסרים,חלק-גרףמתנרעתמררכבתהמרדרכתהפעילרת



צמרדרתברגלייםבעמידה :למשלמרגדר,במצב"מרצאהיה
המרדרכתההתנסרתאתנפתחכיצד .לגרףצמרדרתכשהידיים

הדררשיםבפרטיםההתמקדרתאלהכלליתהתפיסהעל"ידי
רשכלרל?תרגרל

היד?"אתלהניעאפשר"לאןההנחייה: . 1
הידשלהתנרעהבאפשררירתקצרההתנסרתלאחר

המתכרנת:במסגרתכברלעברדאפשרשרניםבכיררנים
למרצאחזרהלהניערלקפרא,מסריםבכיררןהידאתלהניע
 .ולקפוא

ימני;חלק"גוף"להניענרספת:מתכונתבהתנסותלשלב . 2
ארבעתכלומר:יח.ד"החלקיםשניואתשמאלי;חלק

חוזרת"קפיאה","תנועה"קפיאה"תנועההכולליםהשלבים
(מאפשריח.דובשניהםשמאליבחלקימני,בחלקיתבצער
שרנים).ארזהיםזוגייםבחלקי"גוףתרגול

חדש,למצב"מוצאהמעבראתלמתכונתכסירםלהרסיף . 3
תתאפשרכךחלקי"גוף.ארתםיופעלוהמצביםבכלכאשר

 .שרניםבמצבי"מוצארצופהפעילרת
בשיערריםכברתורגלהמצביםביןהמעברהערה:

מתוךבולהשתמשאפשרותישרלכןבנפרדהקודמים
 .ושליטהמרדעות

כלרמר:מוגדר.זמןשלבמסגרת,יתבצעהנ"להתהליךכל . 4
 .זההזמןמשךבעליבמשפטיםהתהליךשלביאתלבצע
ספירות,ארבעבמשךספירות,שמונהבמשךלמשל:
מהררההזמן(מסגרתספירות.שתישלבמשךולבסוף
הדררשיםחדשים,פתרונותעםלהתמודדותנוסףאמצעי
מתקצר.אואררךזמןבמשךהקבועהתהליךביצועלשם
עםעולההקושי:דרגתמרכיביםמספרשלשילובבכךיש

האתגר.משתנהעימהויחדהמתקצרהזמןהכתבת

ולהצליחלהתמודדוהרצוןחדשותחרויותמעוררהחידוש
בנושאנוספתהעמקהתוךומשכללחוזרלתרגולמביא

רהלמידההירתמכשלוןחששאיןהקרשילמרותהנלמ.ד
הדרגתיים).בשלביםמתפתחת

המאפיינת ,הכוללתהאינטואיטיביתהתפיסהפיאז'ה,לפי
אתהמאפייןשלבגםהיאובהבנה,בחשיבההרךהגילאת

 .השוניםההתפתחותבשלבישלבכלשלראשיתר

שלבפסיכולרגיהכלשהובמיבנהעניןלברשישאימת"כל
במיבניםהחלהתהוותו,אתלגלותאפשרהאינטליגנציה,

התחלותבבחינתשאינםיותר,ארייםאלמנטאחרים,
ממיבניםמוקדמתהתהרותעל"ידינגזריםאלאמוחלטות,

מסות("ששסוף."איןעדהלאהרכךיותר,אףאלמנטאריים
 . 1980ספרית"פרעלים.פיאז'ה. '.זהנפשית."ההתפתחותעל
 .) 171ע'

גישהמתוךשפת"התנועה,אוהמחולבהוראתגםרכך
מעורבותמתוךהתנסותגיל,בכלפרט,לכלהמאפשרת

מלאה.

כאמצעיהקבוצות

ממש,הפעולותכלשלמרכז"כעיןהאניאתרואהפיאז'ה
את .) 83עמ' ;(שםשלר."האגוצנטריותאותוומאפיינת
לחוקים,הכפוףחברתיכ"מרצרפיאז'הרואההאישיות

שלהדרגתיתבהתפתחותוהמרתניםמבחוץ"המוכתבים
חשיבהעלהמבוססתהתאמהיכרלתבעלתכאישיותהאני

בשלבומבשיליםהמתפתחיםומוסר,רצרןכרחפררמאלית,
 . 15-12בגילההתבגררת

פרטלכלהמאפשרתההתנסות,אתהמדגישההמחולבהוראת
הלמידהנושאיאתלשלבמקרםיש ,ליכולתובהתאםלפעול
ההכרתיתהנפשית,ההתפתחרתעםההתנסותראופן

אתנדגישזובדרך .הגיללאיפיוניבהתאםוהחברתית,
התאמהשליכולתלכדיוהאישיותהאנישלההתפתחרת

עלהמבוססעצמישיפוטמתוךשפת"התנרעה,מרכיבירקבלת
רידע.הבנה

להשקיעהאניאתשימריצוכאלו,פעילויותדרושרתכךלשם
הממוקדתחווייהמתוךובחשיבה,בתנרעהמאודוכלאת

 ,עצמוהישגיעםהמתנסהיתמודדכך .הרארביכרלתרבעצמו
לשיפוטאבני"הבוחןהםהתהליך"התנרעתימרכיביכאשר

האופטימאליהאנילהגשמתהמתנסהיגיעכךולהערכה.
לסגנוןהאניהתאמתאתהדררשותלאסכולותבניגודוזאת

מרכתב.

אזרקרהגרפנית,הנפשיתביכרלתרריתפתחיבשילכאשרורק
תחילה,מרכתבים.וסיגנוןתכניםקבלתעםלהתמרדדיוכל

תרךיותר,מארחרובשלבהמורהובהנחייתלכתהמחבריו
חדשמאתגרלהנותמסוגליהיהבשפת"התנועה,שימוש

התרגולעםמוכתבים,משפטי"תנועהביצרעעםבהתמודדותר
באמצעותהידעהעשרתועםוהישגלשיכלולאותרהמנחה
המחולועמים,ריקודי"עםהסתעפריותיו:כלעלהמחול

 .והמודרניהקלאסי ,האמנותי

היכולתאתבלרמדנפתחכיצדהשאלה:נשאלתרשוב
דיוק,בקורת"עצמית,הדורשתהגוברת,הדרישהעםלהתמודד

מעורבותתוךזאתוכלומשכלל?חרזרותרגולמשמעת"עצמית
להתמודדבכתהפרטלכלהמאפשרתמשמעותית"חוויתית

וללמו.ד

מסגרתירצרתלמשל,מובלים",וקברצת"מובילשלהמתכרנת
לתפקדפרטמכלהדררשת ,כזאתקברצתיתלפעילרתכרללת
אתלקברצהלהכתיבעליר-כמרביל :רהםמצביםבשני

המוביל.להנחייתבהתאםלנרעעליר-רכמרבלרעירנרתיר;
כקברצה.לפערלהיא:המשרתפתהמטרההמקריםבשני

לעברדהמגיעכיחיההנלמדהנרשאאתתחילהשחקרהילה
בצררפיםהמתבטאיםהאישיים,רעירנרתירעםבקברצה

עללהתגברעלירבקברצה,יתפקדכאשר .תנרעתיים
חדשה,מבטמנקרדתהאיררעאתרלראותשלרהאגרצנטרירת
הקברצתיתהפעילרתהצלחתלמעןהפרטים,בשארהמתחשבת
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רהתהליךגברההיכרלתבעלהרארהפרטישהמשרתפת.
עללביצרע.קשהאךמרשיםהראכמרבילשהכיןהתנרעתי
תרךמשרתף,ביצרעהמאפשרתדרךלמצראהקברצה

רעלפערלה.שיתרףרמתרךשנרצרהקרשיעםהתמרדדרת
כמרבל,יתפקדרכאשרלקברצה.עברדתראתלהתאיםהמרביל

למעןיכרלתר,כמיטבהחדש,המרבילהכתבתאתלקבלעליר
קברצתר.שלרהיכרלתההישגאתהמדגישהמשרתףהביצרע

שיאפשרכזה,פתררןלמציאתהקברצהאתינחההמררה
הקברצהלהבנתבהתאםרזאתמלרכדתקברצתיתפערלה

הלרמדיםאתינחההמררהכלרמר:הנדרש.הנרשארבמסגרת
ההתיחסרתבאמצערתהבעיהעםעצמיתהתמרדדרתלקראת

רלנרשא.למטרההעניינית

שלהמנחההשאלהכאשרבשיחה,כזאתהתנסרתלסייםרצרי
עלמעשה,לאחרהאיררעאתלנתחלפרטיםמאפשרתהמררה

רהמניעיםהסיברתאתלהביןכדירזאת,רתרצארתיר,שלבירכל
ירכלכך .בהתאםהמסקנרתרהרצאתלכישלרןארלהצלחה
עברדרתשלרהערכהשיפרטלשםהעצמיבנסירנרלהשתמש

בפניבהדרגה,עצמר,אתגםלהעמידמרכןיהיהרכךחבריר,
לתיקרןשיביארמסקנרתרהסקתחברירשלהחיצרניהשיפרט
רהתקדמרת.לשיכלרלענייני,

עצמרעםלהתמרדדלרתעזררהמשרתפתהקברצתיתהמטרה
ברתתפתחרכךרלחבריר;לרהמשרתפרתהבעירתבהבנת
לקלרטירכלגםכךסרביקטיבי.רלאעניינילשיפרטהיכרלת
ארפןבארתראלירמתייחסיםחברירכאשרחדשים,רעירנרת
רחררייהעניןמתרךלהעשרה,כאתגררעירנרתיראתרמקבלים
חדשה.

רלקבללשמרעהיכרלתביןהקשראתלצייןהמקרםכאן
הלמידהבשלביהלרמ.דשלההתפתחרתיהשלבלביןביקררת

להימנערצריהגילים,בכלרמתחיליםילדיםאצלהראשרנים,
כדירזאתהקברצתית.בהכררנהרלהסתפקהאישימהתיקרן

הלרמדשלהחרפשרהרגשתהמעררברתאתלבלרםלא
כפיהאישית.יכרלתררשיכלרלהתשרברתאחריבחיפרשיר

להסתכןלעצמרהמרשהתלמידבררנר:ג.ס.זאתשאמר
בלמידה,עצמארתשיפתחזההראהשעררת,בהעלאתרלטערת

-הכישלרןאחררת:רבמיליםהמלמ.דהראהעצמיהתיקרןכי
שהראארהתנרעתי"היצירתיהתהליךשלקיצרשהראאר

ספרית"לביא;צביבחינר,ן(אתגריםחדש.לגילריזינרקנקרדת
 .) 181 ; 144ע' , 1979פרעלים,

רעירנרת,שלחילרףתאפשרהקברצההראשרנים,בשלבים
(בדרישהשררירןמתרךרמקבליםנרתניםהפרטיםכלכאשר
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שלבפערלרתלמשל:עצמירתם.עלרשרמריםרבהערכה)
 .שררההרבלתארשיקרףחיקרי,

רעירנרתאתלסכםלקברצהנאפשרירתרמתקדםבשלב
ייצרג.בהישאחדכשלכלמשרתפת,תרצאהלכללהפרטים
המתחלפיםהמרביליםתנרעתאתזה,אחרבזהלצרף,למשל:

קטנרת).לקברצרת(מתאיםברצףרלבצעםביניהם,

שליכרלתלקראתהפרטיםיבשילרברהמתקדם,בשלב
תנרפתית,לתרצאהלהגיעיהיהאפשררקבלה,פתיחרת

ממספרהמררכבכשלםהקברצה,בזכרתררקאךהמתאפשרת
פרטים.משלרשההמררכבאחהמיבנהלעצבלמשל:פרטים.

תיארםמתרךלפערלהשלםאתהמרכיביםהפרטיםעל
בכלהדדי,באיזרןהמשרתף,במיבנהשליטהלשםמירבי,

התחרמים.

ההבעהאתהכרלליםהמרכיביםכלנפגשיםזהבשלב
שהידע,רככלשפת"התנרעה.באמצערתבין"אישיתלתקשררת
אפשררירתגםגדלרתכךגדלים,רהיכרלתהעצמיתהמשמעת
פשרטיםשרנים,בצררפיםהמשרתף,היצירתיהמשחק

התמרדדרת,תרךהקבצוהעםהיחידאתהמאחדיםרמררכבים,

רחררייה.הבעה

סכים

אניבביה"ס,הלימרדיתהכתהבמסגרתהמחרלבהרראת
רארפןהגישההידע,כלרמר,המחרל.אלמהילדירצאת

לכלמירביתמעררברתהמאפשרתכזרהתנסרתיהררהלמידה
בשפת"התנרעה.הגרףבאמצערתרהמתבטאתפרט

הכרתי,התחרמים:ביןהקרשרתהתנסרתיכלרלהשיערר
שפת"התנרעה,רהמרסיקאלי.התנרעתיעם-רחברתיריגרשי
הקרנקרטית,מהתנרעהבהדרגהתתפתחהכרללת,בתפיסה
מרכיביכלביןונשחק"גרמליןתרךרליכרלת,לגילבהתאם
רהאישירת.הידע

מקבלתרבים,בצררפיםהשרנים,במרכיביםלשחקהיכרלת
רשיכלרלחזרההמאפשררתמגררנרתהתנסרירתשלכתרצאה

פעילרתהמלררהחשיבהשלכיררןשרנרת,התמקדרירתתרך
בעשייתמחדשמידעתפיסתרמאפשרתירצרת,תנרעתית

אישיים.צררפים

המחרל:שלהמרכיביםכלאתבתרכהמאחדתזרתפיסה
 •רהיצירתירת.הירצרהיצירה,אר:רהידיעה;הירדעהידע,



ילמחיללתביעהלמיריםהמסליל
בתל-אביבהקבוצים,סמינרלחינוךבמכללה

מנורגיוראמשוחחבהט-רצוןנעמיעם

בהקשרשמךמרכרהררתיקיםהשנתרןלקרראי :מנורגיורא
אשרמאמרייךמתרךרזאתבישראלהאתניהמחרללמחקר
 .אחריםרבפרסרמיםשלנרהעתבכתבפעםמדיהרפיער

פררט:רביתרלתנרעההמכרןעלאיתךלשרחחבקשתיהפעם
 .בראשרערמדתשאתרלמחרללתנרעהלמרריםהמסלרלעל

דרךפריצתעםדררשנרתמלפניערד-המכרןקשרראצלי
-בארץרהמחרלהתנרעהבשדהררצינייםחדשנייםלחיפרשים

בינטריהרדיתרבראשםרמייסדיר,לירצרירמתכררןראני
הצעיריםשדררמאדחשרבלי,נדמההירםקריסטלר.רלרטה
שהיראלהעברדהכיררניעלמשהריידעירסףאתידעלאאשר
אנטיכירםגםנשאררהפלארלמרבהרמהפכנייםחלרצייםאז

 ...במהרתםמימסדיים

אםירדעתראינניבדברייךרבצדקישאכן,בהט"רצוך:בעמי

בסמינרהמכרןשלהעברדהדרך ..."לשמחתי"אר"לצערי"
רפתיחרתמתמידחיפרשכירם,גםבהרישבה,היההקברצים

 ...ראשרןראשרן,עלאבלחדשרת.ראפשררירתצרכיםכלפי

אנשי-המכרןמייסדיאתשהטרידההבסיסית,ההשקפה

דרכיםלמצראהיתהכאח,דרמחרלתנרעהראנשיחינרך
האדםהפרט,צרכיעלהמברססיםהתנרעתיתהיכרלתלשכלרל

סתירהרכאילרכאח.דחברתירכיצרראינדיררידראליכיצרר-
 :גרף"האדםמדעיעלהתבססרתתרךנעשהזהדבר-כאןיש

השימרשית,הפיסירלרגיההפסירלרגיה,האנטרמיה,
 .רמדעי"החינרךהבירמכניקה

מירחדתבמה .ספציפיתירתרלהירתנסיברשרת,ן :.מ.ג
ירדעאני ...למחרללמרריםרגילספרמביתשלכםהעברדה
 . ..יסרדיתתנרעהרגםקלאסיבלטאצלכםשלרמדים

קשתעלאצלנרמברססתהתנרעתית,הטכניקהנכרן :.ר".כ.ב
בהשישיסרדית,תנרעהבהם:הראשרנימקצרערת.שלרחבה
מירחדיםפיתרחיםעםפלדנקרייזלשיטתהמשרתףמןהרבה

רבגררםבאנרגיהרבשימרשהתנרעהבשטףבמרחב,בשימרש

זהמקצרעלחברר.אדםביןמהררהשהתנרעההתקשררתי,
הזמןאתמתנרעע,פרטכלשלהאישיתיכרלתראתמדגיש
אתלשכללרליכרלתרירמירמיתלתנרעהרמרדערתרשלרהאישי
התנרעהבסיסעלרדינאמי.מתמידבארפןהתנרעתייםהרגליר

רמרביטין,נסירןבעלימרריםמספרמלמדיםארתהרדית,היס
כרגריםצעירים,מרריםרלידםארדהגרליבנה,יהרדהכיניהם
עבררנושהיאטכנית,שיטהלמחרלבמסלרליצרנרשלנר,

למקצרעקרראיםאנררמרכררת.שרנרתלטכניקרתרמפגשבסיס
(שבצדשפנארףתרצהמלמדתרארתרלמחרל""מתנרעהזה

למחרלהמרריםמיטבאצלררקדהלמדההמכרןברגרתהירתה
יסרדית).בתנרעהלעסרקהזמןכלרממשיכה

מרריםעםפערלהשיתרףתרךהשנים,במשךביססהתרצה
האנטרמי"הידעשלהמרצאמנקרדתהשיטהאתשלנר,נרספים

ירתרהמרכריםביניהםשרנים,תנרעהלתהליכיעדפיסירלרגי
מןהמתאפשריםרצררפיםרהמרדרניהקלאסיהבלטמתחרם
טכניקההדררשיםתנרעהלתהליכירעדהיסרדיתהתנרעה

בשפתלהתנרעעמאפשרתזרטכניקהמחרל.שלמשרכללת
אפשררתלכלרפתרחמררחב-מרדרנימחרלשלתנרעה

בה.מערניןשהררקדיצירתית

יכרלתךאתשתדעבתנאי-נתרנהרהרשרתפתרחהכל
מרדערתתרךמתמידבארפןכישרריךאתרתפתחהתנרעתית

האנרשי.הגרףשלהתנרעהאפשררירתלכלל

לבתי"ספר-רב"יחסיתזמןמקדישיםאתםכיליידרע :.מ.ג
כיצדרלכרריארגרפיה.לקרמפרזיציהליצירה,-למחרלאחרים
לחרצהשתמידהלימרדיםמערכתבמסגרתהדבריםנעשים
בזמן·

מרכזיים:כיררניםמשנירראיםאנרהיצירהאת :.ר".בנ.

איךארמרתזאתבתנרעה,שיעררלכליוצרתגישההאח,ד
מכאני"חיצרניבארפןלאמרכררתטכנירתבעירתעללעברד
המשתניםהצרכיםלפיאחרת,רארתמנקרדתפעםכלאלא
"גישהארמרזהעליהם.לעברדהשרנרתדרכיםחיפרשרתרך

המתרדירתהבעירתהתנרעתית,החשיבהמבחינתירצרת"

הראשהמחרללשכרח,לנראסררהשיערר.רמבנהההרראהשל
תקשררתי"חברתיאמצעיגםאךאישית,ריכרלתאישיביטרי
רהראהשנילכיררןארתנרמרבילזהבמעלה.ראשרן

כללאררךהנלמדאצלנר,חשרבמקצרעשהיאהקומפוזיציה,
כשעברדתרבהדרכתי,נהריןצרפיהבהדרכתהלימר.דשנרת

לשיערר,מחרץרבעיקרהשיערריםבזמןנעשיתהתלמידים
רמגיבים.שאלרתרשראליםמתיחסיםמלטשים,כשבשיערר

רהבלטהקלאסיהבלטמקצרערתמתקשריםאיך :.ג.מ
גראהם,שלזהכמר-קלאסיקהכברהראשגם-המרדרני

תלמידיכם?לרמדיםארתםשגם

עםכיחשברהמייסדים""האברת ...טרבהשאלה :.ר".כ.ב
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-הטכניהשכלרלגםיבראהנכרנה,האישיתההתנסרת
הקמתשעםמסתברתלמי.דכלשלרצרכירליכרלתרבהתאם
רלהכניסמסרייםחיזרקלתתהיהצריךבמכרןלמחרלהמסלרל
מצדשהםמרריםעל"ידיררקאךעשינרזאתאלה.מקצרערת

במקצרערתידעבעלירגםבתחרמםנסירןבעלימרמחיםאחד
הירצרת.רהגישההיסרדיתלתנרעהרפתרחיםגרף"האדם
רררדהקלאסיבלטאצלנרהמלמדת-שמראלידינהלדרגמה:

שיערריםפעם)מדי(רלרקחרתלקחר-מרדרניהמלמדתמנס,
השתתפרפעםרמדיאצלנרפלדנקרייזרשיטתיסרדיתבתנרעה

הקשריםאתגרפןעללהביןכדיאחרים,מרריםשלבשיעררים
רכלמעשיתבעברדהאצלנרהנעשהלכלהמשרתףרהבסיס
זה.פערלהמשיתרףנהנרהצדדים

אצלכםמקרבלתערבדהזרכיבמכרןבביקררינרכחתי :.מ.ג
יחדאחרמררהשלבשיעררים-רברציפרת-משתתףשמררה

קרשיבכךאיןהאםתלמידיר.בעצםשהםסטרדנטיםעם
מסריים?

זהדברכירםבהתחלה,ארליהיהררצרי,אהרב-קרשי :.ר".ב.נ
תיארםתרן-רהצררךהרצרןלפיספרנטניתרנעשהמקרבל
הדרקהמאדאצלנרהצררתעברדתכישייאמר,חשרבהדדי.
מקיימים-מדיאררכהרלא-תקרפהמדישאנרכך,רבנריה
שאלרתלעצמנררמברריםהצררתשלשרניםמקצרעייםדירנים

הערבדים.מחבררמררהמררהכללהעלרתשיכרלמקצרעירת
"מחלתהיאלכרלםשהמשרתףרהנאמןהמהימןהצררתלרלא

ערבדים.שאנרכפילעברדיכרלנרלאלתנרעה",האהבה

שאתםהמכללה,שפירסמהבסטטיסטיקהראיתי :.מ.ג
מרעמדים 7-6מתרךאחדרלמחרללתנרעהלמסלרלמקבלים

אתכיצד-שריררתיבארפןההרשמהסגירתאחריזאתרגם

האחררנרת.בשניםהקיימתהנהירהאתמסבירה

לאמהןשלחלקרשרנרת,רברתסיברתררדאילכךיש :.ר".ב.נ
ארתנרגםמפתיעשהדברברררזר.במסגרתלהכנסנרכל

יחסיתחלרצייםהםאצלנרהמיבניםשתנאיכשידרע,רבעיקר
שלכמרהםרשררתים,בארלמרתהמשרפעיםמפרארים,למרסדרת

בשניםכיהרא,לאמרשחשרבמה ...מצפיםעדייןאנר
רירתרטרבירתרירדעיםאצלנרללמרדהמבקשיםהאחררנרת,

אתלייעדררציםהםרלמהללמרדררציםהםמהבמדרייק
שיטרתכיבאיםרביםרלמחרל.לתנרעהכמרריםעצמם

ארתם.מרשכיםהתנרעתיתהיכרלתלשכלרלרהגישההעברדה
דבררבכרריארגרפיהביצירהירתרלעסרקררציםמאדרבים

הרבה.אצלנרנעשהמספיק)לאפעםאףאם(גםשיחסית
זאת,מצדיקהאניראיןשלנרהחלשהצדזהיחסי"ציברר

-פררמליתכנדרש-מרדעהמתפרסמתמעשית,להיפך.
שלנרהסטרדנטיםאךההרשמה.מרעדיעלהמכללהעל"ידי
השנהכללאררךרזאת-המרדעהלפניהרבהבאיםכללבדרך

מתמדת.בתנרעההלאהרכךתלמידמביאתלמידאצלנרכי-
מרגבל.המקרמרתמספרכידרעכירלעצררלנתבשלנרהבעיה
האחררנרתרבשניםלהןכפרפיםשאנרהפיסירתהמגבלרתבשל

מספראת-תקציבירתמסיברת-החינרךמשרדהקפיא

הערבדה,אתאזכירלאאםאדייקלאאבללהתקבל.היכרלים
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לפתרחאלינרפנרשניםששלפנילמחרלהמסלרלכשהרקםכי
הרבהברשילמדרבתנאיאחרמרסדעםבשיתרףארתר

אזחשבנראנר ...תלמידיםמארתהמרנח:הרזכרתלמידים,
מאשרטרביםמרריםמעטבישראלשיהירירתרררצרישחשרב
רכךהתקבלה,זאתעמדתנרלמחרל.בינרנייםמרריםהרבה

גרפנילחינרךהאחדמסלרלים:שנישלנרבמכרןקיימים
שתישנהכלנפתחרתכשבראשרןרלמחרל,לתנרעהרהשני
איננרהלרמדיםמספרארביקטיבית,אחת.כתהרבשניכתרת
המניןמןתלמידים 300כ"כירםלרמדיםכרלרבמכרןקטן!

ההשתלמרירתבמערכתהזהכמספררערדהמסלרלים)(בשני
הכל.בסךתלמידים 600כ"ארמרתזאתמקיימים.שאנר

נרשאים?רבאילרלהשתלםהבאיםמי :.מ.ג

בתחרםשרניםנרשאיםלפימאררגנרתלמרירתהשתה :.ר".ב.נ
הערסקיםלמרריםמירעדרתהןרמחרל.תנרעההגרפני,החינרך

מחייבהרבהפרנים,מספרכאןגםבעברדה.נסירןרבעליבכך
בכדימעשיתהכררתרבחינתאישיראירןההשתלמרירתבררב

הם:הנרשאיםמקצרע.לכלבירתרהמתאימיםאתלמצרא
בכמההמתקיים(קררסאשכול"ררכמןבשיטתכתב"תנרעה

המשתתף);רמתלפי-שניםמספרברהלימרדיםומשךרמרת
קררסהמיוחד;החינרךבמסגרתחריגיםלילדיםתנרעה

תנרעהרלמחרל;לתנרעהלמרריםהשתלמרתבכוריארגרפיה,
למסלרלמכינהגםאצלנרקיימתרער.דבריארתיתבמגמה
לחיזרקרזקרקיםלהתקבלהררציםהמרעמדיםעבררלמחרל,
בראשמירעדתהמכינהרהמרדרני.הקלאסיהבלטבשטח

להםקשהמרשבםבמקרםאשרקברצים,לחברירבראשרנה
במסגרתלימרדיםלהםשתאפשרהולמתבצררהלימרדיםלרכז

רלמחרל.לתנרעההמסלול

למחרלכארפינייםכירםשמקרבליםשרניםנרשאים :.מ.ג
מימיעודלתנרעהבמכרןמקרבליםהיוהפרסט"מרדרני
להם.שקראתכפי"המייסדים"

במקרמם.הדבריםאתשםשאתהתרדה,אסירתאני :.ב.ב."ר

כשהייתיפעם.מדילעצמיזאתלהזכירצריכהאניגם
שנה 25לפני-קריסטלררלרטהבינטריהרדיתשלתלמידתם

"אביזריםבעזרתבמחרלריצרנרבתנועהעבדנו-בערך
רכיסארתפלסטיקיריערתכדררים,מקלרת,כמוקטנים"

הנרשאיםאחדהיאזהמסרגירצרתעברדהכירםרכד.'

רכשאנראחריםרביםנרשאיםבצדבתנרעהביצירההחשובים

ארדרמהגישהעלהמברססרתכוריארגראפירת,כיוםרראים
בעיננרטבעירק,זהשיינפלדרינהשלעברדתהמסרגעבודרת

בהתאםאחהשכל.רזרבקברצההשתלברשלנרשתלמידים
דרכר.אתימצאראישירתר,לאפשררירתיר

לתנרעהמוריסלהכשירשלכםהמוצהרתהמטרהלמררת :.מ.ג
שלהאולפנאמביתשיצאררקדניםמספרמכיראנירלמחרל,
אולמחולהמסלולבמסגרתארהקברצים,בסמינרהמכון

לכרריאוגרפיה.הסדנארתבמסגרת

בארץלהקותבמספרשלנרברגריםכירםמצרייםנכרן, :.ר".ב.נ



שלנובוגריםנמצאיםכיוםבחו"ל,גםלהתפרסומתחילים
שלה,ובעתודהודממהקולבלהקת , 2ובת-שבעבבת-שבע

ועו.דשיינפלדרינהשלבקבוצתהציינתישכברוכפי

גבריםשלהשתתפותםבנושאשיפורחללדעתךהאם :,מ,ג
ומחול?תנועהבלימוד

כמותית,מבחינהדווקאלאאםגםשיפור,חל :,ג,ב,-ו
 ,שנהמדיגברים 6-4ביןאישילראיוןאלינופוניםמספרית
וזהשנהמדיגבריםשניהתקבלוהאחרונותהשניםבשלוש
 ,בעבודהגבריםכשמשתתפיםלגמריאחרתנראהכמובן
מנצליםגברים, 50%מעלישגופנילחינוךובמסלולהיות

בחוריםבקומפוזיציהבעבודותומשתפיםזועובדהתלמידינו
אצלנוישמורים-גבריםלשמחתנוגופני,לחינוךהמסלולמן
 ,לויתןויעקבליבנהיהודהכמוהמעשיים,למקצועותגם
לדבר,צורךאיןהעיונייםהמקצועותעל

ברורה,שלכםהחינוכית-יצירתיתשהמגמהלי,נדמה :,מ,ג
אובישראלקייםהיותומעצםהמכוןאתהמייחדישהאם

בעולם?שהואמקוםבכל-כזהדברבדיוקלהקיםשאפשר

היואם(גםישראל""אנשיהיותנואתמדגישים :,ו-,ב,ג
-אצלנו)ללימודיםלהתקבלבמיוחדמחו"לשבאוכאלה
הזאת,בארץמוריםלהיותמתעתדיםאצלנוהלומדיםכלומר

אובישראל"עממיותממסורות"מחולהמקצועלמשלכך
נלמדעדות-ישראל,מחולמדעיות,פחותאחרות,במילים
במסורותאנאליטיתהסתכלותשליסודעלובראשונהבראש

הכולל-אירועשלמקומומההחברתי,ותפקודןהעממיות
איתוהילדמביאמהוקהילתית?משפחתיתבמסגרת-מחול
אנשיםעםסדנאיותמסגרותיוצריםאנווכמובןהספר?לבית

לתלמידיםהמאפשריםאלה,מסורותמביתונושאיםהבקיאים
לא-יהודיות,במסורותוגםישראל,שלעדותבמסורותהתנסות

מקצועכמוזה,מקצועוצ'רקסיות,דרוזיותערביות,כגון

מעשית,ועבודת-שדהעיוניתעבודהמשלביםהמחולתולדות

המסלולאתהמסייםשתלמידלהבטיח,תוכלוכיצד :,מ,ג
מאמיניםשאתםההשקפהפיעליעבודאכןולמחוללתנועה

אליה?ומחנכיםבה

חינוך,לאוודאישהוראה,לספרצריכהלאאנילך :,ו-,כ,נ
המוטיבציהלמרות-המתחילהתלמידחברת-ביטוח,אינם

פעםלאעומד-התלמידיםלרובהאופיניתמאההגבוהה
כיןמגששהואוהרידרכו,אתמוצאואינוומבולכל,נכוך

אחדכלשבמסגרתורחב,בסיסלתתשלנוהמגמההכיוונים,
בתחילתמביךזהספקבלילו,המתאיםהכיווןאתלוימצא
ולאהמאחדהבסיסאתרואיםהיולאהמורים,ואילוהדרך

היהניתןלאומקצוע,מקצועכלהמייחדאתמכיריםהיו
לתלמידים,זוכוללתראייהלהעביר

רבכהזמןלקחזהמדועואות,ןעצמיאתשואלאני :,מ,ג
זהכיוםכיולמחוללתנועהלמוריםמסלוללפתוחלהחליט
רביםמוריםבקבוציםלי,הידועלפיולפחותמובןכהנראה

שניםכברדומהגישהעלהמבוססותבשיטותעובדים
רבות,

לפניהבעיה,אתתדגיםבלימודיםשלידרכיאולי :,ו-,כ,ג
זמןלפנילךכידועהיהוזה-ולמחוללתנועהמורהשהייתי

במקוםמבוקשיאתמצאתיולאבוללמרדמקרםחיפשתירב,
רעדמסרדרבמוסדמוסיקההוראתלמדתיולכןאח.ד

התנועהלימודיאתאבלבחר"ל,אקדמאייםללימרדים
תנרעהלמדתי :שרניםממקרמרתלקבץנאלצתירהמחול
אצלתל-אביב),בצפרןאזשהיההקברציםסמינרשל(במכון
חדש,ערלםבפניפתחואשרקריסטלר,רלוטהבינטריהרדית

בחיפהכהןירדנההורתיקות:מוררתיאצלרלמדתיהמשכתי
אצלייצרראלהגדולותמרררתבתל-אביב,קרארסוגרטרוד
לחינרךמשליאישיתגישהלבנרתיכרלתיעליהתשתית,
למדתייחסית,מארחרבגילבהמש,ןבמחרל,וליצירהלתנועה

כתב-כמרבתנרעהשרנרתרשיטרתמרדרני,רמחרלקלאסיבלט
אלכסנדר,רשיטתפלדנקרייזירגה,אשכול-ורכמן,התנרעה

מארזן,האפשררבמידתרחבבסיסמקבלשלנרתלמידכיום,
ערלםשלאחרארזהחירניחלקבפנירסגררישארשלאבכדי

לאחדרלכןמשלרצרכיםאדםלכלאםגםרהמחרל,התנרעה
כאןשישלינדמהפחרת,רלשניירתרמתאימההתרכנית
לשאלת,ןאשרהמקצרע,שלחשרביםיסרדרתמתןלפחרת
המשרגעים-לדברדומים),מקריםבהרבה(כמרזהבמקרה

השדה,מןשהגיעלצורךתשובהנתנר

רארלאכאשרבר,ללמרדמקרםחיפשראנשיםשניםבמשך
בת-בת-דרר,כגרןבלהקרתדררקאלרקודהרכזיתכמטרתם

מחרללימרדלאאומרתזאתהישראלי,הבאלטאושבע
בלב.דמרדרני-קלאסיארקלאסימחולשלראותמנקרדת

יתבסיסהכשרהלקבללהםהיהחשובהכבוד,כלאם
לימרדמקומרתהירההמשך,אתלבנותזהבסיסועללתנרעה,
שתאפשראכסניההיתהלאכאןאךלארץ,בחוץמתאימים

מןובעיקר-השטחמןבאההדרישהזר,בדרךלימרד
שפנאוףתרצהרכמרכמרנירביםהגיערבעברוכךהקבוצים,

מכןולאחרמחרלקצתרגםתנועהלמדרלמכרן,ראחרים
המחרל,שלספציפיייםבתחרמיםלהתמחרתמסגרתחיפשר

ארבאקדמיהלמדרהירם,גםשקייםכפיהפוכהבדרךאו
במסגרתהשתלברכךואחרבחר"ל)או(בארץאחרבבית-ספר

המסלולפתיחתהתאפשרהמעשית,המכון,שלההשתלמויות
סמינרשלובעיקריחדיושחברושונותמיוזמותכתוצאה
ועשיהלחיפושהמודעמקרםומתמידמאזשהואהקבוצים
בחינוךוהןבכללבחינוךהןשונים,בשטחיםחדשנית
לאמנות,

החינוכיתהמטרהכלקודםהיהלעיננרשעמדהדבר
דווקאולאוהיסודיתהתנועהאתלהקנותהמגמהשבמחול;

מוריםהכשרתאומרתזאתלרקדנים;חרושתביתליצור
לתנועההחינוךהיאהבסיסיתשמטרתםולמחוללתנועה
ביותר,הטבעיתבתנועהוהעיסוק

שלכםהמרכזיהמסראתמנסחתהייתאיךלסיכום, :,מ,ג
המחול?לאנשי
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לאישיותמתכווניםאנומחול,אומריםכשאנו :.ר-.נ.כ
וליצורבתנועהלהתבטאלהתנועע,וליכולתולאדםהכוללת,

לגשתמנתעלידע,לצעירלתתכוונתנותנועה.על-ידיקשר
עצמו;עללעבודמנתעלידעמתנועע,כאדםעצמואל

המיוחדת.דרכואתולמצואבקבוצותלעבודמכןולאחר
 .המטרהולאהאמצעיהואהתנועהשכלולכילאמר,אפשר

-מתנועעאדם :ונפשגוףביןכאןלהפרידניתןשלאברור
הואהמישוריםביןלהפרידהנסיוןמתנועעת.כולהאישיותו

יסודיתבתנועהעוסקיםשאנחנוברגעלכןאפשרי.בלתידבר
בעבודההתנועה,באמצעותביצירהמדבריםשאנחנווודאי

 •בתנועה.יוצרת

לנירבועזצילם:הקיבוצים.כסמ~נרומחוללתנועהלמוריםבמגמהתלמידיםקבוצת

24 



כוריאוגראפיה?ללמודאפשראיאואפשר

מרגוליןירוןמאת

מנסהאניבכרריארגראפיה,ערסקאניבהןהשניםבכל
הבעיהבאמתאבלהכרריארגראפיה"."תררתהיאמהלהגדיר
כזרתררהבכללקיימתהאםהשאלהאלאההגדרהאיננה

לכשעצמה.

לפניכרריארגראפיהבעניינילהרצרתעליהיהכאשר
שלשאלרתעללהשיבאררבמכסיקר,בישראלתלמידים
אררךלמבראלהיכנסעליהיהראירנרת,בשעתעיתרנאים

כרריארגראפיה?זאתמההעניין.מהרתאללהגיעיכרלתיבטרם
מרסיפהמהכרריארגראפי?רעירןהראמהמרכיביה?הםמה

אחררת?חרקיםבמערכרתהקייםעלהכרריארגראפיהתררת
חרקירת?אחריחיפרשללאחרפשי,בארפןליצררלאלמה
מתבטאראיךלבדר?כישררן-הביטריעללסמרךלאלמה

כרריארגראפית?תררהבתרךהאישיכישררן-הביטרי

היה,הדירןהמחרל,בתחרםירצריםרעםידידיםעםבשיחרת
לשרחחיכרלתיאתםהברדדים,ביןמאר.דסרערררב,פיעל
סרפרים,ציירים,פסלים,מרזיקאים,היריצירהשלמיבניםעל

שלבבעירתרעסקהנינרחההיתההשיחהאתםראנשי-מדע.
המתפתחתתנרעת-גרעין,תנרעתי,רצףחרמר,איכרת,זמן,

תנרעהאחר:גררםעל-ידיהמרגבלתרתנרעהשרניםבארפנים
תנרעהאליה;הנלררתאחרת,תנרעהעל-ידיהמרגבלת
ערלםתפיסרתשרנים,חלליםשרנים,זמניםשלכפרנקציה

התנרעהלהעשרתשרנרתעברדהבטכניקרתשימרששרנרת;
רעדו.נתרןתנרעתיבחרמרחדשרתקרמפרזיצירתראיכרתה;

בלבטיםלדרןיכרלאניאתםהמחרלערלםבתרךהאנשים
מתפתחתהשיחהכללבדרךמצרמצם.עדייןמספרםכאלר,
אתהמהארת,ןלשמשערמדתמרזיקהאיזרהשאלהסביב
שאתהמהאחריהערמדהרעירןמהלהביע;אר"להגיד"ררצה
לעשרת.ררצה

הירנקיםיסרדרת,מארבעההבנריריקרדליצררררצה"אני
פרקים.ארבעהיהירלריקרדשרנים.סמליםמארבעההשראה

כלברסיכרםיהררהחמישיפרקאח.דאלמנטייצגפרקכל
שזרריהיההתנרעתיהחרמר .ביטרילידיבאיםהאלמנטים

שלאכדיתנרעתירהקשרתנרעתירצףעלרישמררביצירה
במקרירת.זהלידזהמצרייםשרנים,ריקרדיםארבעהיררצרר
במיגבלרתרלפתחלהמשיךררצהאניאלראלמנטיםארבעה

אףעלראחר,חדשריקרדליצררכדישרנים,רבארפנים
מהקרראיםכמהיסרדיים."אלמנטיםבארתםהחרזרהשימרש

שלר?התרכניתשזרערב,לרארתבאיםהיר

אנשיםמספררעםכדרר-הארץבחציזהבנרשאלדרןהספקתי
לדרןיכרלתישלאאלר,ביןשרנים.ררקעמתרברירתגדרל
כנכרניםליהנראיםבמרנחיםכרריארגראפירת,בעירתעלאתם

הכרריארגראפיהשתררתבערבדהלדרןהסכמההיתהרבסיסיים,
ארתה,ללמדארללמרדשאי-אפשרהסיבהמןקיימת,איננה

צירר,מרזיקה,ללמרד:ניתןבחרקים!להגדירהאפשראיכי
ראפילרפסיכרלרגיהארכיטקטררה,ספררת,פילרסרפיה,פיסרל,
מדרברבמהיביןלכרריארגראפיה,הכשררןלרשישמימחרל!

פתרחהאחת,אמנרתשמביןזההריאלר.לימרדיםבעקברת
בנמצאאיןהריזאת,רמלבדהאחרת.לאמנרתההבנהלפניר
שרניםבתחרמיםידיערתיררישליםילמדלאאשראמן,

שלר.באמנרת

רבים,אמן-הכרריארגראפיהלשלרטחייבבהםהתחרמים
מערכתלדמייןאפשר,שאיכךכדיעדררב-גררנייםמררכבים
הכרריארגראפיה.לתררתלימרדים

יביןלאאםגרף-האדם.על-ידימתבצעתהאדםתנרעת
פערלרתאילרארכזר,פערלהמתבצעתכיצדהכרריארגראף,

ביצרעןלשםלפתחרקדןיכרלתברערתאילרלבצע,רקדןיכרל
האדםעבררהנכרןהתנרעתיבחרמרלבחררירכלאיךבעתי,ד
תנרעהאיכרירתלחפשירכלאיךארארתר?לבצעשצריך

ביארלרגיה,ללמרדהכרריארגראףמרכרחכךלשםחשדרת?
ארפיזירתרפיהכיררפרקטיקה,ארביארמכניקהאנטרמיה,

תזרנה.אפילרארליביאראנרגיה.

ירכלאיךנמצא.הראברבחללמתבצעתהאדםתנרעת
בחלל,הנמצאכארבייקטהאדםבגרףלהשתמשהכרריארגראף

פיסיקהילמדרלאחלל,ערטףחללבתרכרהממצאחלל,הירצר
כדרר-רמשיכתכרבדבעירתמשקל,שירריתנרעה,(בעירת
שלשילרבםאתהקדררת,הפיסרל,ארמנרתאתהארץ)?
משמעשרניםעצמיםעםמחרלליצררכדישרנים,חרמרים

מיקצברלהמסרייםבזמןקיימתהתנרעהארכיטקטררה?
להשתלטירכלשהכרריארגראףלחשרביתכןאיךמסריים.

לאאםבחללהתנרעהשלשרניםזמניםראירגרןמיקצביםעל
מרזיקה?ילמד

הראמהכן,אםמה.דברלרבשהרקדן,המתנרעע,האדם
מכירכשאינרמחרל,לתכנןהכרריארגראףירכלאיךלרבש?

ללמרדמרכרחהראהרקדן.על-ידיהנלבשהבדתכרנרתאת
אםתאררה,בבעירתשיתמצארצריגםטקסטיל.ארפנה,
עצמאיכרריארגראףעלבארלם.עברדתראתלחשרףברצרנר
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להיותלפחותאואמנותיתאדמיניסטרציהבבעיותלשלוט
שיתמצאגםוכדאיתקשורת,אואנושביחסיקורסבוגר

אובחינוךבמחשבים,תוארבעלשיהיהכדאי .בפוליטיקה
 ...יעזורהואגםמהנדסתוארסתם .סטטיסטיקה

כוריאוגראפיהללמודהרוצהתלמי,דשולחהייתילאאבל
למימדהמתייחסתאמנותהיאמהשיביןכדימוזיקה,ללמוד
מלאכתאתילמדאחר-כך .צליליםשללמבנהאוהזמן

צליליםשלושהבעזרתמוזיקהלכתוב,שאפשרויביןהכתיבה
מסובךמאודאךבהם,מזערייםושינוייםוצרופיהםבלבד

מילים.שלושעםזאתלעשות

פיסקהאותאוריקטעטפל,משפטנושא,לושישמשפט
אובציורקומפוזיציהעלדברללמדיכוליםאינםניתוחית,

יכולאינובציורהתנועהיסודצבעים.שלמשמעותםעל
כוריאוגראף.שלדרכובתחילתבונותשאלותלעורראפילו

לימוד?שנותחמשאחריהמסכןהכוריאוגראףידעמהאז
מתחומיאחדבכללהתבטאהעוזרותחוקיםתורותשיש

בתנועה?!מלבדהאדם,התבטאות

עצמו,הדבראתלומדהואאיןמה,דבראדםלומדכאשר
המבהיריםוהפרקיםהסעיפיםאתמרכיביו,אתאלא
ממנוגרעין,נמצאפרקאוסעיףתורה,בכל .הדבראת

תורתמורכבתממנוהגרעיןמההעניין.מסתעף

שלבמרכזהעומדמהעוסקת?היאבמההכוריאוגראפיה?
הכוריאוגראפיה?תורת

האווירהכיוצרתהמוזיקההרקדן?בתנועותהצופיםאנחנו,

אוהרעיוןוהתלבושות?התפאורההזמן?מסגרתאתאו
הרקדנים?עלהתאורהלהעביר?רוציםאנחנואותוהסיפור,

הביצועשלמותלהרמוניה?!המגיעיםהאדםשלונפשוגופו
מילים)?(ללאמופשטיםתפקידיםעםההזדהותיכולתהטכני?
והתנועה!האדםהתנועה?האדם?

מיסטיקה,סוציולוגיה,פסיכולוגיה,אנחנו!זההלאוהאדם
רקהםוארכיאולוגיההיסטוריהאנטרופולוגיה,ביאולוגיה,

 ...ספריםפרקים,בסעיפים,וגובששנחקרהחומרמןחלק
הדברלחלוטין,שברורמה .אדםזהמהלהביןכדיתורות,
וזהתנועות,קוראיםאלולתזוזותזז!האדם,הזה,המורכב

הזז.האדםבו:לדוןמנסיםשאנומה

גםאלאאדם.זהה"מה"שלוהמורכבותהסרבולרקלא
לומראפשרזז?!שלאאדםהיש .זזהוא .עושהזה"מה"
לאפניםכלעלאואדם.אינובתנועהנמצאלאאשרשאדם
מלזוז,חוץדבריםעודעושההאדםכילזכור,וישחי.אדם
סתםאוריקודתנועתהיאתזוזהומתיתזוזותיוביןהבדלויש

תזוזותיוביןהבדליששלך?" ...התאתכבר"תזיזאיזה
-ביסודההכוריאוגראפיהתורתלמיינן.ואפשרהשונות
הזז.האדם

 ...האדםשלתנועתוהמתנועע,האדם ...התנועההאדם,
חומרמשמשהאדםהאםהכוריאוגראפיה:תורתעוסקתבמה
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תנועתוהאםאויצירתו?לשםיוצרמשתמשבויסודיגלם
ליצירה?בסיסיגלםחומרמשמשת

שלהמבטמנקודתהכוריאוגראפיהתורתאתהרואיםאלה
והסתייגויותחששותלפתחיכוליםהמתנועע""האדם
התורותולנוכחמורכבכךכלאוביקטשלבהגדרותמלעסוק
ומהותוקיומולשאלותתשובותלמצואהמנסיםוהמדעים

האינטלקטואלית,הראותמנקודתמובנתזורתיעה .האדםשל
אתלקבליוכלולאאלו .הריגשימצידהוכמהכמהאחתעל

הכוריאוגראפיה.תורתשלקיומהעצם

העוסקתכמלאכההכוריאוגראפיהתורתאתהרואיםואילו
חיבורשלכתורהגםלראותהיכוליםהאדם,בתנועות
אותולחקורמרכזי,כיסודבתנועהלהתבונןיכוליםתנועות,

בצורהמיבני-תנועות,שלופרוקםבהרכבהלעסוקבנינוחות,
 .זמן)חלל,(תנועה,אנאליטיתאוביקטיבית,

להבחיןאפשרומתנגדיה,הכוריאוגראפיהתורתמקבליבין
 :גישותבארבע

ורצוןסוביקטיביתהתייחסות-היציר.הכמרכזהאדם . 1

מגוייסתזהבמקרההתנועהורעיוני.ריגשי,עצמי,לביטוי
היוצרשלורג:ישויותיותחושותיואתלבטאמנתעל

 .קראוס)גרטרודכהן,ירדנהדונקאן,(איזדורה

אנליטיאוביקטיבי,היבט-היצירהכמרכזהתנועה. 2
אתתמדודמדען-חוקרשלעיןבחלל.האדםתנועתעל

התכווצותעוצמתאתהתנועות,שלהמדויקותהכמויות
פעולתהתנועה,עלשוניםגורמיםהשפעותהשרירים,
ליצירהגלםכחומרהביאומכנית,הפיזיולוגית,המערכת
היטבומאוזנתמחושבתתנועתית,פרטיטורהשקולה.
(יד .ביותרמיומניםרקדניםאורקדןעל-ידיתחשף

שניהשלבזמןחזיתיתמעלותעשריםבגובההמורמת
אשכול,(נועהזאת)העושהרגלעלואריאציההינהאחת
חץ)·עמוס

היוצרשלהריגשי,הפילוסופי,הפנימי,עולמוביןסינתזה . 3
גישתאתמייצגיםהשני,מזיןהאחדכאשרהאדם,ותנועת

הכוריאוגראפית,היצירהכמרכזהמתנועע"ייהאדם

כזו,ביצירההיטבברוריםהפרקיםהתפקידים,המסר,

מרתהסוקולוב,(אננהאותםהמייצגותהתנועותוגם
שרהאשל,רותישינפל,דרינהקושמן,פלורהגראהם,

לוי-תנאי).

בחוקיותהמתפתחתתנועתית,(מבנה).קומפוזיציה 4

העיקריתכמוטיבציההיצירה,כללאורךובאיזוןסיגנונית
האדם".ל"תנועתהכוריאוגראפיתבגישההיצירהבבנית

כדימתנועע,אדםשמייצגהאסוציאטיבי,החומרניצול
(סיגנון:התנועתית.לפרטיטורהכללייםרעיונותגםלהגניב
מכללמצומצםאלמנטיםלמספרעצמואתהאמןהגבלת

ג'ורג'קאנינגהם,מרסלרשותו).העומדיםהאלמנטים



כוהן,זאבה ,טאקאייקיי ,קיליאןיריט'ארפ,טווילה ,בלנשין
כותבאתהמשמשתזו,לגישהדוגמאותלשמשיכולים
 .הכוריאוגראפיתבעבודתועצמוהאלההשורות

ארבעבעזרתכוריאוגראפיותויצירותכוריאוגראפים

עדייןאךהכוריאוגראפיה,תורתשלאלהגישות-יסוד
חיבור-התנועות,תורתקיימתלאאוהקיימתהשאלהפתוחה
ללמודאפשראיאוהאפשרהכוריאוגראפיה?תורת

 • .וגראפיהכוריאלבחוןאפשרבעניין.סועריםויכוחיםיהיועודבוודאי

מרגוליןירוןכוריאוגראפיה:-"לרבקה"
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היוםהגרמניהמחולבתיאטרוןאופינייםקווים

לנדרוניתמאת

התפתחרתעלהמרקדמרתהשבעיםבשנרתמישהרהתנבאלר
באלטיםשלבכיררןהמערביתבגרמניההעכשרריהמחרל

שפתינר.עלחירךמעלההיהרמיגעים,אררכיםדראמטיים,

לפניבכיפהששלטרהמתרמצת,הקצרהמרפשט,המחרלנרף
שלרשבניהבאלטים,ניצניאתבחרברטמןלאשנים,מספר
לכל,רמעלבתלברשרתבתפאררה,העמרסיםהשערת,רארבע

בגרמניה.הירםרראיםאנרארתםתיאטרלירת,במשמערירת
בכיפהכשרלטרתנרארהמהוקצערתוקלאסיותהניאהצוררת
קצר.כהובזמןמשמעותי,כהשינוייאפשרשלאבאופן

יוצריםשדה-המחולאלחדרוהאחרוןהעשורבמשךאולם
הבימתיתהתפיסהאתמשלהםבדרךושיחזרוחשובים

ההתייחסותואתהוואגנריתהמאסיביותאתהגרמנית,

המוסיקה,כמוהאחריםהבמהמרכיביאלהטוטאלית
הדראמטי.המחולאתלשרתהבאיםוהתלבושות,התפאורה

שלושתאלהלינקה.וסרזנההופמןריינהילדבאוש,פינה
המחולנדרןבההזדמנות,בכלומוזכריםהעוליםהשמות

מןהנשים"שלושתמכונותהןהעכשווית.בגרמניה
אתקבלושבואםן,בעירהידועבית-הספרהפולקוראנג",

האסתטית.תפיסתןתחילתהתפתחהובוהראשוניחינוכן

,הופמןבאושעוסקותבהןהתכניםאתמשרתתזותפיסתן

חזרההמסמניםחברתיים,אנושיים,תכניםהםאלהולינקה.
היינרלרהאקספרסיוניסטי.הדרמאטיהמחולאלברורה

הפרסט-מדורניהמחולשלהגדולה"בום"לפנימורגלים
בצורניותלשמה,בתנועהלעסוקשהתעקבהאמריקני,

המחולשפתאתלהרחיבובניסיוןוהמרחביתהגופנית
המקובלים.ההקשריםמןולהוציאה

העריםשלבבתי-האופרהיושבותאינןהיוצרתשלרשת
שלהמחרלתיאטרוןאתכידוע,מנהלת,באושהגדולות.
לינקהגרמניה.שלהתעשייתיבאיזורקטנהעירוופרטל,
הספרביתשלהמחרללהקתאתומנהלתבאסןיושבת

וקרהצפוניתנמל,עירבברמןפועלתוהופמן"פולקוואנג"
תיאטררןאת~דהימיםוהתמדהוביסדויותאטאטשםובובה

ברמן.שלהמחול

במתחיםהמיידית,ובסביבתרבאדםעוסקיםשלנו"המחולות
היחידשלתיפקודרויכולתובהתנהגותרשבינינוהאנושיים

מצטיינותשלההעברדרתהופמן.אומרתכפייתית,"בחברת
הדינאמירתמןהמתרחקקצבלעיתים,ומייגעארוךבקצב
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לקצביותרקררבהואבמערב.לנוהמוכרתהריקדוית
התרחשותכלממלאתבווואגנר,שלהבימתילקצבהאופראי,

משקל,כבדצביוןלה,המעניקיםומפורטיםארוכיםזמןפרקי
מעיקה.ואפרוריותרצינות

גופניות,מחוותבאמצעותוברורה.סיפרריתהופמןשלשפתה
מערכתהופמןיוצרתברחוב,האדםשלהגוףמשפתהלקוחות
קיומנואתמסמלותפשוטותפעולותלזיהוי.קלהדימויים

שלותשוקותדחפיםחלומות,עלגםמרמזותאךהיום-יומי,
אומרת ",לפולחןבעבודתיהופכת"היומיומיות .כפרטהאדם
הרחוב,מןהלקוחהיומיומיתבתנועההשימושאגב,הופמן.

המחולשנתןביותרהמשמעותיותהלגיטימציותאחתהרא
החדש.הגרמנילמחולהמופשטהאמריקניהפוסט-מודרני

מזרמיםיוצריםשלכוריאוגראפייםגילוייםאותםלנומוכרים
מןנלקחולעבודההראשוניםהגירוייםכיהמעידיםשונים,
משמעותזהגילוימקבלהופמןאצלבבית-הקפה.האיש

הקשרמןקרובות,לעיתיםמתחילה,יצירתהדרמאטית.
בבית-הקפה.האישלביןבינה,שנוצרוהחפוזהשקטהתנועתי,

הלא-מילולית,התנהגותוודרךתנועותיועלאשי,באותו
מרכזיולרעיוןלשלדהופךהואמיידי.שימושהופמןעושה
עםבשיתוףבסטודיונעשההשארחשדה.עבודהשל

עולמובתפיסתהיטבהמעוגנתבדרךעובדתהופמןהרקדנים.
אצלבעיקרלמדהפולקוואנגשלבבית-הספרלאבאן.של

לאבאן.שלדרכומתוךהתפתחהיוסשלעבודתויוס.קורט
לפתחשאףאלאמדוייקת,תנועתיתשפהלימדלאיוס

התנועה,משמעותשליותררחבההבנהלתלמידיורלהקנות
יצירותיהאתמבססתהרפמןומרחבית.דינמיתהבנהבעיקר

בעבודתההמתפתחתהתנרעתיתהשפהחזותיים.דימוייםעל
חוץ-מסריםבעלתותמידמאדאישיתאלהדימוייםבעזרת

ריקודיים.

על-ידיברררבאופןנשלטהחדשהגרמניהמחרלתיאטרוןנוף
מספרצומחותהגרמניותבעריםתרבותבמרכזייוצרות.נשים

על-ידירובןהמנוהלותמסובסדות,לאשולייםלהקרת
רמקוריים.מרתקיםושפהקורבעלותכוריאוגראפירת

יותרלפרוץמעיזרתרהנייההקלצבירנןבגללאלה,להקרת
ההרלכרתהמרסכמרתאתואפילרהמקרבל,המחרלגברלרתאת

אלהלהקרתשלהמסריםהממרסד.העכשרויבמחרלרמתהררת
רמזכיריםיותררבהבהעזהמצטייניםירתר,רדיקאלייםהם

בעברדתן,המתפתחתהדימרייםרבמערכתבצבירנןבמקצת



מאפייןהשרלייםלהקרתאתגםהחדש.הגרמניהקרלנעאת
היצירהרהמחרל.התיאטררןאתהמפגישעברדה,סגנרן

חזרתייםחרמריםתנרעתית,שפהעלנבניתהכרריארגראפית
המסראתמחזקיםרבכךהירם-ירםמןהלקרחיםמצעי-עזר,רא

סביבנר.בנעשהכלל,בדרךהערסק,

תלמידיהם,הםרהעצמאיים,הצעיריםהירצריםמרבית
כפינההחדשהגרמניהמחרלאברתשלבעקיפין,ארבמישרין
לטיפרלהדרךנסללהבאמצערתםקרסניק.רהנסהרפמןבארש,

שנסללהלאחרחדשים.קהליםעםרלמפגשחדשרתבבעירת
ירתר,עדונרעזאךדרמהבקררהחדשהדררממשיךזר,דרך

לנרףמאדדרמהתמרנהירצרכירםהיצירהשתהליךרנראה
העשרים.שנרתשלבגרמניהקייםהיהאשרהמחרל

בגרמניההעצמאייםהמחרלתיאטררנימביןרהמענייןהחשרב
על-המנרהל"פרלקרראנג",המחרלתיאטררןספק,ללאהרא,
בית-שלהמפתחמאנשיהיאגםלינקה,לינקה.סרזנהידי

המחרלקברצתאתהפכהרהרפמן,בארששלרבת-דררןהספר
במפגהערסקמאהדראמטיצבירןבעלתמחרלללהקתבאסן

היטבמערגןהראגםלתיאטררןהמחרלשביןהמקרריבמפגש
לינקהסרזנההגרמנית.הבימתיתרבמסררתירסשלבמסררת

בגרמניה.הפרעלרתבירתרהחשרברתהירצררתמןהירםהיא
תיאטררןשלהרפרטרארמןחלקשהםשלה,הסרלרבערבי
בעלררקדןכרריארגראףשלדמרתמצטיירתשלה,המחרל
דרמאטייםמדימרייםהבנריהתנרעתיתרשפהקרמהשיערר

"גרמנירת".לכנרתןבפיררששניתןגרפנירתרמאיכרירתקשים

בעברדתהלעצמה,בחרהבמינכןהירשבתטררמלר,בירגיטה
הניר-הנרףמןירתרהמרשפעתבמקצת,שרנהביטרידרך

 .לכןקרדםדרברעליהםמהירצרים,מאשרהעכשררייררקי

שביןבמפגשבעיקרערסקטררמלרשלהמחרלתיאטררן
טררמלרהשרנים.צדדיהעלהחזרתית,רהאמנרתהתנרעה
רסביברתחלליםעםהכרריארגראפיתיצירתהאתמפגישה
צבירןלעברדתההנרתניםפלסטיים,חרמרי-גלםרעםחדשים
חדשים.לכיררניםהתנרעתידמירנהאתרמעררריםחדש

במרצהראךהגרמני,הדרמאטיהקרמצטיירבעברדתהגם

שאינןאמנרירתעםדררקאעברדתהאתלהפגישמנסההיא
שמעררריםהאסתטירתהבעירתרעםהבמה,אמנרירתמבין

אלה.מפגשים

TANZPROJEKT MUNCHEN 197ב-שנרסדS , תיאטררןהרא
זר,בלהקהגרמניה.שלבדררמהבירתרהמענייןהמחרל

שלחשיברתרמרדגשתדרמה,צבירןבעלרתנרספרתכבלהקרת
האיפירןרביצירתעצמרהיצירהבתהליךהלהקהרחברהרקדן

רביםבמקריםהרא,היצירהתהליךהלהקה.שלהאמנרתי
הכרריארגראפים,הרקדנים,הםהלהקהראנשיקרלקטיבי,
 •עברדתם.שלהחזרתייםהמעצביםראפילרהמרסיקאים

לינקהסרזנה-כרריארגראפיה"באמבטירת".-אסןלמחרל""הסטרדיר
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הומאניריקוד

בן"ברוךמריםמאת

מסר"למען"אמנרתאראמנרת"לשם"אמנרתהרריכרח
גילהבןלרמרראפשרעצמההארמנרתשלגילהבןארלי,הרא,
בדרכיםהחיפרשהתמקדבהןתקרפרתהירהאנרשרת.של

אתלבטאאמניםביקשרבהןתקרפרתרהירחדשרתצררנירת
שבתקרפהלקברע,שניתןנדמהסביבם.למתרחשלבםרחשי
נרראה.בערברביהאלהדרכיםשתימשמשרתשלנר

"שרםאךניטשה,ארמרהמציארת"אתסרבלאינראמן"שרם
אלברעלירמרסיף-המציארת"עללררתריכרלאינראמן

האמןשלזמנרמציארתבמרדע,שלאראםבמרדעאםקאמי.
רקרבעיםמעליההמעליםיש .בעברדתרביטריהאתמרצאת
ארבתרכה,הפרעליםרישרית-ערכית,מרסעמדהלגביה

למתרחשניהם)(רארלייכרלתאררצרןללאידהעלהמרפעלים
 .ערכיתבקררתעליה

המאהשלהמערביתבתרברתרארבדן-דרךבלברלהרבהיש
צרכנרת-מרתררתבצדמסחררתטכנרלרגיתהתפתחרתהעשרים.
עיררניג'רנגלבתרךכפרטרחיירהאדםערךירידתררעשת;
 .תקרפתנרשלהמברהקיםפניההםראליםמנרכר

באסכרלרתהברלטיםגםהםאלהשמאפייניםכמרבן
האספקטאתשהעלר.בהןמתרכןשצמחרהשרנרתהאמנרתירת
למשל,כמר,בחריפרתהתרפערתאתרהרקיערההרמאני

הראשרנההערלםמלחמתשלאחרהגרמניהאקספרסירניזם
רארטרקרלררעקטהשלצירריהםאת-השארבין-שהרליד
ירסרקררטריגמןמרישלהמרדרניהמחרלשיטתאתדיקס,
שלמחזרתיראתרכמרבןהיררק")"השרלחןהריקרד(ראת

 .ברכטברטרלד

דררקאשהראה"פרפ-ארט",זרםמאמריקהמגיע-60הבשנרת

אריכרלתמבלישלרהמציארתבתרךמסתבךאמןכיצדדרגמא
הפרנקפררטרנקניקיתרערכית.מרסריתארתה"להעריך"רצרן

שלרהמרקיםשימרריקרפסאתרסדרתרארהרלאנדישלהענק
כסגידהרהןעלכבקררתהןקלרתבארתהלהתפרשיכרלים
בארתהאמריקהשלהבזבזניתרהשפעהצריכהלתרברת
תקרפה.

-רקאמיסרטרשלהאקזיסטנציאליסטיהאבסררדלערמתר,
מהנקרדרתבכמהלגעתמצליחים-בתיאטררןרהןבספררתהן

מרתמשמערת,החרסרהחדש:האדםבחייבירתרהכראברת

היהשנהרגמהבכלעמרקאמרןרמשברהאמרנה)(ארהאל
(אפילרשלה.המרסררערכיהמערביתהצירריליזציהלכנרתר
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אלאדתיגיהנרםאינרכברסגרררת"שב"דלתייםהגיהנרם
האחר")."האדם

חסרתפריחההאחררנרתהשניםבעשררתישהמחרלבתחרם
שמאפייןהדר.ךרארבדןמהבלברלהרבהגםאךתקדים,
ממשיכרתהגדרלרתהקלאסירתהלהקרתאחררת.אמנרירת
המנרייםלקהלהמסררתייםהקאלסייםהבאלטיםאתלהציג

(עםלהירםהתיחסרתבהןשישעברדרת,בהעלאתרממעטרת
שלהלארמיהבאלטלמשל,כמר,הכללמןירצארתמספר
בררבגםבלנצ'ין).שלבאלט"סיטירה"ניר-יררקהרלנד

רירטרארזי,ברקהרבהמרצאיםהמברססרתהמרדרנירתהלהקרת
הדרךרארבדהמאכזבאךתרכן.רמעטחיצרנייםאפקטים

חידרשיאחראמרקבריצתשניכרהניסריי,התחרםהראבירתר

כמעטארטיסטיתרהתעסקרתלשמהמרסכמרת,שבירתצררה
לאיזרשהילהגיעמספיקנסירןללארנתרחר,העברדהבתהליך
כלשהיהתיחסרתארמחריברתעמהשישמעררברת,עםאמירה
ישאם .-20ההמאהבשלהיהאדםשלהקירמיתלמצרקה
אמנרתהריהיזר,משימהעצמהעללקחתצריכהאשראמנרת

יכרלהכרריארגראףאיןבני-אדם.כרלרהראהריקרדהריקר.ד
הרא,איןכפסלארכציירצררהלשםרלצררהלחרמרלהתמכר

הראאיןרלכןבשר-רדם,שלב"חרמר"אלאדרמםבחרמרירצר
מהאספקטלהתעלם-רשאיאינרהראכן,עלריתר-יכרל

אמנרתר.שלהאנרשי

אתלנטרלהמקריההימררשיטתעלו-דימנסהקנינגהםמרס
הנקיה,לתנרעהנילרריםרתכניםהכרריארגראףשלמעררברתר

עםיחדארלםהמרפשט.לתחרםהריקרדאתכךעל-ידירמעביר
לרקדן,רקדןשלהתיחסרתקנינגהםשלבמחרלרתישזאת

התנכררירת,ר/ארמערכרת-קשריםרמתפתחרתלרקדנית,ררקדן
רזררת.ניכררשלהשתקפרתבצדרבאנרשיחרםבהןשיש

צ'יילדס,לרסינדההמינימאליזם,רקדניתמרקידהלערמתר
שהםמבליררקדנירתרקדניםשלקברצהמשעהירתרבמשך

-ביניהםכלשהיהתקשררתליצרררמבלימבטמחליפים
אתחרשפתשהיארקלאבכך .שתהיהככלמרפשטתזררתהיה
הרפכתגםשהיאאלאאמירה,כללרשאיןשטחי,כאדםעצמה
השלטתלדהרמניזציהבמרדע)שלאאר(במרדעשרתפה
האמנרתמתחרםאמןבכךחרטאכאשרהזאת.המאהבתרברת

כאשראךבסלחנרת,לכךלהתיחסארלי,אפשר,הפלסטית
גרפרתיהםרעם-(האנרשי)גרפרעם-עצמרעםשערבדאדם

מאנרשירתםלהתעלםמצליחבני-אדם),עדיין(אךאחריםשל
מסרכנת.גםאלאגררעהאמנרתרקלאזהברטה,כהבצררה



בלבדאחדתרצראלאחריגה,תרפעהאינהצ'יילדסלרסינדה
(רכידעיכהבשלבינמצאתכברשארלישלמה,אסכרלהשל
להתקייםממשיכיםהדיה-מאפייניהאך ,) ...אחרתיתכזאיך

לתרךלשקרעהמעדיפיםרכרריארגרפיםרקדניםעלרלהשפיע
בסיסמארתעל-פי-ררבמלררהמחייבתבלתיצררנירת

כמס-שפתייםר"ארראנגרד""חדש"שלרבאיצטלהברמבסטירת
לפסבדר-אינטלקטראלי.בעיקר,אר,האינטלקטראלילקהל

ייחלרמרת"כמרבריקרדיםלצפרתירתרהרבהשקשהספק,אין
בארש,פנינהשלבעברדרתיהארסרקרלרבאנהשלר"חדרים"

אינןרבארשסרקרלרב"מינימאלי".מחרלבהרפעתמאשר
למיכלרלרחמיםללאארתרחרשפרתאלאהקהל,עלמקלרת
רלכןירם-ירםבחיימנשראקשיםאנרשייםרמצביםרגשרת
הבימה.עלמרצגיםבהירתםירתרהרבהערדרמביכיםפרגעים

אינהמאתנר,ראחדאחדכלשלשלנר,הקירמיתהמצרקה
בראשחייבלבימה,להביאהשררצהרמיעמר,שקללחירתדבר

קלירתרשהרבהבררדאיבעצמר.איתהלהתמרדדרבראשרנה
הרירטרארזיהברקמיפלטאלממנהלבררחמחייברבלתי
דבריםשרנים.צררנייםחידושיםאחרהמררץאלארלשמר,

פליה
נסמיכהמאת

שריריהם,דריכרתאתהזינרק,לפניסרסי-מררץלרארתאהבתי
עשוהראניעכשיר?מרגישיםהםמהקדימה.הישרמבטםאת

כמהעדרירדעהקברערתיצירתבפרזהניצחיהפליהאת
לפליהלהכניסאפשרתרכןרכמההזאתהפערלהמכאנית
להזיקלאאיךרלדעתירתר,רקצתלמקסימרם,להגיעפשרט,

למעלה,לצמרחהתנרעה,עםלגדרלהגב,עללשמררלעצמך,
גברה,שיהיההגשרלריצפה,הרגלכףשלהקשראתלחרש

 .לצדדיםפתרחרתרהברכיים

הדררשהכחאתלהכניסישעצמר,בפניסיפררהינןהברכיים
מארדפרקהיאהברךכירהמדריקהנכרןרבררךבערצמה

בקלרתלאכזבשיכרלרתרצרערת,בארבעהתלריפרמיטיבי
שריר-התארמים,עלחרשבאניכאשרבמתיחתם.מזייפיםאם,
חרף-היםעלההרלךנררייב,בררדרלףלהיזכרמרכרחאני

מברית-ברחעתהזהרקרהרא 1960בפבררארבתל-אביב
נרארממשהםהאלה,לרגלייםהיתהשישצררתהמרעצרת.
נקרדתממשרהראמירחדתהסטרריהלראכילס,גידמפרסלרת.

לפניהכינררמיתראתכמרלכררןישארתרבפליה,תררפה
מקישהקצב,אתנרתזכרלר,דררך ,המררהכברדהקרנצרט.

אחרתאפשררכירבעיםארבעהשזהכמרבןהמסררתי.במקל
התיבהשלהמרררחיםכלאתלמלאמשתדלאתהבפליה?
למעלה,הכלרמרתחחרזרכךראחראלסטיאיטי,בכיפרף

כלארמביכהריגשיתמעררברתשרםדררשיםאינםזהמסרג
לכאררה;רקליםקרסמיםהםרלכזאחרירת,עימהשישאמירה

כדיבהאיןהחיצרניתשהצררהשרכחים,זרבדרךההרלכיםאך
רכךמחרמתישןהירםרשהחדשזמן,לאררךסיפרקלהעניק

ירתרחדשניחידרשנרסף,סיפרקאחרבחיפרשהלאהלרץויש
הרלכתרמעמיקה,הרלכתהקירמיתרהמצרקההחדש,מן

הארמץלנריהיהשאםבערדזאת,כלעלינר.רמשתלטת
רישיתכןמתוכה,וליצורקירמיתמצרקהארתהעםלהתמדוד

דרכיםמתרכהנמצאארלירכאמנים.כבני-אדםתקרה,לנר
לריקנרתרמבעדלאלימרתמעבררלמצראניכררעללהתגבר

שלרירפירחרסנראתהבריאה,לנזרהאדםאתשערשהמהאת
 .כרחלינרקנרכלשממנרהיר~ר,האדם

אמנרת .רלגרריעהלניררןנדרנההחיצרניאחרהררדפתאמנרת
-מררכברתרכלעלהאדםעםלהתמרדדדרכיםשמחפשת

ליצירהרגררייםמררחלהיחסררלאשלערלםאמנרתהיא
הריקרדכאמנרתאיזכאמרר, .אמיתיתאמנרתרהיאחדשה

הראהאדםלאר,אםרביזבכךנרצהאםביןאנרשית.אמנרת
 • .אדםהרארהרקדןהרירטרארז

הלאלספיררתלהתייחסראפילרכרלםהתרריםבכלמשתמש
הדגשים.שביזמרדגשרת

המלרדיה,הפליה,שלהשירההיאהתנרעה,אתהמלררההיד
היתהקרארסגרטררד .משמערתיתהיאאבלחשרבה,לאכאילר
בפליה.הידלתנרעתמתאיםרזההשרירים,""שירארמרת
ירידהזרמלמעלה,רלצמרחשיררדים,לפניהברךאתלנערל
החיים,נרצריםשממנרהזההכבד,החלקהאגןעליה.לצררך
מארנך.שירדעלירלשמררצריךאחררה,בררחתמיד

פרפר,כמרשמרת .האחררייםאתלתארמשלרשיטהמררהלכל
לבאלט.מרריםשלעדינרתמיליםתמידאחרריים,תרסיק,

,מאסיבי.בסיסימשהרברישתחת,השםאתארהבדררקאאני

לשחררהמבקשיםרישהשרירים,אתלכררץהדררשיםיש
מבחינהלמהרפררשירהסברירשלר,הסיברתאחדרלכלארתם

כך.ררקאךלעשרתנכרןאמנרתית,ארמדעית,אנטרמית,
 .האסכרלרתשלהשרנרתהאמיתרתביןנקרעיםהרקדניםראנר

הכל,ירצאמכאןהריקו,דשלהבראשיתההתחלה,זרפליה
הברכיים,שלכיפוףזהאיןהפירראטות.האדג'יר,הקפיצות,

הבסיסזהלמתחילים.זאתלהסבירמנסיםמרריםשמספרכמר
 • .האגדותכללמעשהצרמחרתשממנוהריקו,דעולםשל

31 



לעשותלאהכוריאוגראףעלמה

מנורגיוראמאת

 .האמנרתיתליצירהמרשמיםאיןלבישרל,ארלמדעבניגרד
-אחריםרשלעצמךשל-מהנסירןללמרדאפשרתיאררטית

אמנם,שארמרים,כמרשנדפקת,אחרימעשה,לאחררקאבל
אבלכרתב,אחדשכלספרהרא"הנסירןהאנגלים,כמאמר

ארליהיאלקחיםהפקתזאתרבכל " ...קרראאינראיש
 .האמנרתבקררתשלכמעטהיחידההחירביתהפרנקציה

דבררתאתמאשרה"עשה!"מצררתאתלנסחירתרהרבהקשה
בתיאררמצטמצמתזאתשרשימההסיבהרזרתעשה!".ה"אל

במתכררן.שרללניתשתהיהמבלירזאתרשגיארת,טערירת

יותרהואפחות

מחרסרפחרתלאמסרכןדמירןערדףפאראדרקסאלי,בארפן
שהרארברת,תנרעתירתבהמצארתשניחןמחרלרתירצרדמירן.
למצב,להקלעעלרלמאמץ,ללאהשרררל,מןארתןשרלף

תנרעה,ררדפתתנרעהרמבנה.צררהחסרתתהיהשיצירתר

שינרי,תרךפעמיםכמהיחזררכלשהרשמרטיברמבלי
מעינייעלםהרא ,) Leitmotiv (כמרטיב-מרבילארכרראריאציה

איןמבנהרללאמבנה.ללאאמררפית,היארהתרצאההצרפה
בצררהבתרכרלהבחיןאפשרשאיהשפע .אמנרתיתיצירה

רככלמשעמם,ארתר,המאגדתכלשהיבשיטהארתר,המחזיקה
זהר .ירתרמשרעמםיהיהכןבהמצארת,ירתרעשירשיהיה

לרעתר.לבעלירהשמררדמירןערדףמדרמה,שפע

לשמאל!זאתנעשהועכשיו

ערדהרא-כלרם!"תעשהאללעשרת,מהירדעאינך"אם
כלשהר,רצף-תנרעהבניתעתהזההנה,רנכרן.ישן,פתגם

הרקדניםלפניערמדראתההיטב,הבנריבעיני,ןחןהמרצא
רעירןשרםזהברגעאבלהלאה.מהלהםשתגידהמצפים,

ריק,ככליצפייתםמרללעמרדלאכדיבדעתך.ערלהאינר
עכשירתעשרלימין,עתהזהשעשינריירמה ;ארמראתה

כפיכי, .בירתרמסרכןאבלבפשטרתר.גארניפתררןלשמאל!"
טרבים,ירלאןהשנרןהיהרדי-פרלניהמשרררשאמר

ללכתמרטבהאידירטים."שלהאסתטיקההיא"הסימטריה
כיררןהיפרךרקשאינרכלשהר,פתררןעלרלחשרבהביתה

התנרעה.

שיהיהממנרמצפהאינרראישאלהים,אינרהכרריארגראף
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שאינרלרמרחרששאמיתיטיפשררק .רעירנרתשלקרן-השפע
חשרב,דברהיאכאריזמהלטיפש.שייחשבמחששמשהר,ירדע
מלאכרתית.להפקהניתנתאינהאבל

סולושלשכפולאינוקנוצתימחול

מצפרנייםכרריארגראפים ,הנ"להמביךבמצבלעמרדלאכדי
בבית,ארבסטרדירלבדםכשהםליצירתם,החרמראתמכינים

על-פי-הרא,נסירנרתיהםתרךירצריםשהםרמההראי.מרל
מרלניצביםמשהםראז,שלהם.גרפםאתהתראםסרלרררב,

הסרלראתמעביריםהםפיהם,למרצאהמצפהרקדניםקברצת
לארמזההסרלר.אתמשכפליםהםלרקדנים.עצמםעלשיצרר
נחרץסרלר.שלמאלהשרניםשמרכיבירקברצתי,מחרלנרצר

זמנית,-ברמשלימיםארניגרדייםמרכיביםנחרציםאקררה
הצליליםבר ," Arpeggio "בבחינתהראהאקררדשבסרלרשעה

בר-זמנית.רלאזהאחרזהמרפיעים

האמינותתנועת

מבעדברמתברנןרמשאתהחביב,חד-תאיייצררהיאהאמיבה

לעיניך,צררתראתמשנה ,הרףמבלינעהראלמיקררסקרפ,
תנרעתהכימשעממת,היאכרקדניתאבללרגע.שרקטראינר

לשמה.תנרעההיאמבנה.ארמשטרבהראיןכיררןלהאין
שלמרגערביםכרריארגראפיםחרששיםלשיעמרם,מחשש
רקדניהםאתיזיזרשאםלהם,נדמה .התנרעהממיערטתנרחה,

ירתר.מעניןיהיהזהמחיר,רבכלהעתכלהבימה,פניעל
ארמץנחרץנייח!מנרדניקירתרמענייןאינרניידנרדניקאבל
 .נחרץכשלאלהתנרעע,שלאלרקדניםלהניחכדילב,

ארצררנית-משמערתאיןהאמיבהשלהמתמדתלתנרעתה
האמנרת.לערלםשייכתאינהרלכן-סמלית

המידנקתהתנועה

 .המידבקתהתנרעההיאלתנרעת-האמיברתנפרצהראריאציה
ערבסקהאיזהלבצעמתחילהרקדניםשאחדלכך,כררנתי

במחרלארבבאלטמדרבראם(תלריבראשר .מתגרדאריפה
רמתחילאחריר,מחזיקמחרהאחרמבצע ,) ...פרסט-מרדרני

מגיעההקברצהשכלעדהלאהרכךזהה,בתנרעהזמןבפיגרר
גיררד-פדחת.ארערבסקרתשללארניסרנר



כמחלהלאשימאישערבריםשחיידקיהתנרעהשלזהסרג
בעצםאיןשלכרריארגראףלהסתיררבאבירתר,נפרץמידבקת

להגי.דמה

המיקימאוזתבועת

המחרלרתרררבהירתאדיר.השפעהכרחבעלתהיאהמרזיקה
דרמיננטיתנעשיתקררברתלעיתיםזרמרזיקה,מלררים
בדללכתהירצראתמכריחיםכביכרלצליליהבכיפה.רמרשלת

מתלרתיצררשאפילרהירשלר.תנרעתר-צליללכלעימה.בבד
כגרןהמרזיקה,שלתנרעתיתאינטרפרטאציהשלתיארריהזר

,היאמקבילהתנרעהצליללכלבהזר,שיטהדניס.סנטררת
-בם!המיקימארז.מסרגההנפשהסרטיררבסרד t'בהמרנחת

נרצע;בדהיאשהתנרעהשעהרכר.'החלקה-גליסנדרמכה,
ערזרהראהמלחיןאמנםמירתרת.משתיהןאחתלמרזיקה,

מערצבתמבניתתשתיתלרמכיןשהראבכךלכרריארגראףנאמן
מרסיףהללרהמחרלמרכיבישניביןהניגרדרקאבלהיטב,

 1 : 1שלהיחסהמרחלט,השיעברדרחריפרת.תבליןלריקרד
ראדרןעבדהירצר.שלמרזיקאלירתעלמעידאינרלמרזיקה,

 .שררי-ערךפרטנריםביןרקתתכןשרתפרתשרתפים.אינם

המוזיקהשבגמרהלפביבגמרהמחול

הסיברתאחתרזרבירתר.רמהירהמיידיתשפההיאהתנרעה

קררברתלעיתים .מחרלבכלכךכלרברתחזררתשישלכ,ן
ללררתרשנבחרהשהמרזיקהלפניהתנרעתיהרעירןנגמר

שכברבמשהרהכרריארגראףאזממשיךעל-פי-ררבמסתיימת.
שכברמהעלחרזרפשרטארהמקרריתבתרכניתרכלרלאינר
הסרפית.לנקרדהמגיעשהמלחיןלפנילהפסיקלאכדייצר,
מרזיקהלחפשארהיאהברירהלב.ארמץזהבמקרהנחרץ
אינררזה .תנרעהללאשתסתייםלמרזיקהלהמתיןאראחרת
הראזרכרשאניבירתרהנפלאיםהסירמיםאחדגררע.בהכרח

למרזיקהשלרהתהלים"ל"סימפרניתקיליאןייז'ישיצרזה
שבערמקהמחשךאלצרעדיםהרקדניםסטראבינסקי.של

כשהבימהנשגבה,בצררהממריאההמרזיקהראילרהבימה

מהרעירןמארדשחששלי,סיפרקיליאןלמעשה.מתררקנת
לבדם.לדברלצליליםרלתתריקההבימהאתלהשאירשלר
מחיארתעםחיכההראנכרנה,היתההקהלתגרבתאבל

 .המרזיקהלסירםעד ,נשימהעצררהכפיים,

השראהאיבבואחדרעיון

תנרפהרמלאברררחזק,דימרי .במרחךמבריקרעירןצץלפתע
עלהממרנההמלאךשמחה.הכרריארגראףשלליבראתממלא

אתנרטלרהראהללריה!למצחר,נשקעתהזהההשראה
מחרל.ממנרליצרררמתחילשלרהברדדהרעירן

שתייםארהראשרנההשררהמהשירה.היטבמרכרתזרתרפעה

המלאכרתיבמאמץחשאתהראחר-כךממש,שלהברקההן
כידרע,מרכרחה,ההצגהכישלם,שיררלבנרתלהמשיך
שלרשהלפחרתלרשרתךאיןאםבעצם?).(למה,להמשך

ראריהאמנרתיתיצירהממנרלבנרתחרמרלךאיןרעירנרת,
אפשרמשנייםגםכימספיקים,ארלישנייםתיאררטית .לשמה
במציארתאבלא-ב-א,בירתר,הבסיסיתהתבניתאתלבנרת

מספיק.זהאין

בחשברנרהמצריהסכרםמלראעלשקשכרתבלמידרמההדבר
מרטבאבלפעמיים,ארפעםבכךלהצליחראפשריתכןבבנק.
אתהאם .להרציאערמדשאתהמזהגדרלסכרםלזכרתךשיהיה
עלבחזרהמסתכן,אתהלרשרתךשערמדמהכלאתמשקיע
ייגמרשלךשהמחרלבכךלשמאל!",ה"רעכשירבחטאעצמך,
לעיל.שמניתיהפגעיםיתררכלהמרזיקהשתסתייםלפני

אףלררישמהממתשהתחלתרמחרלנרצרשכיח,זהרגםאר,
 .שממהמשתרעתלסירםההתחלהביןאבל-מרשיםסירם

הנאמרבכלאמריקהאתגיליתירלאקרלרמברסשאיניבררר,
הערשיםהיסרדרתבשניאלאמדרברלאדבר,שלבסרפר .כאן
ישנה,אמתזר .רהניגרדיםהמבנהלאמנרת:האמנרתאת

 •פעם.מדילזכרהכדאישארלי
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הישראליהעםכמחולומשמעותסגנוןצעדים,

כהןאליוטמאת

ארהביםאנחנרלהנאתנר.ררקדיםמחרלרת-העם,חרבביררבנר,
נהניםגםאנראבל .האנשיםאתהמרזיקה,אתהתנרעה,את

ארמשמערתבמחרלרמחפשיםהיטבררקדיםשאנרמכ,ן
"כררנרת".

לדייקצריךהיטבכלשהרמחרללבצעכדיספק,בלי
שהתפרסמהשלר,טרבהברשימה .שלרהצעדיםבביצרע

שאםברק,פרדקרבע ) 1957(דצמבר " Dancemagazineב"

הדברכפייתי,למשהרייהפךבביצרעהדירקאחריהחיפרש
ההנחרתמתרךנצאהבה .שבמחרלבתענרגלפגרעעלרל

להרברתדרכיםכמהלצייןרננסהברק,פרדשלשברשימתר
בעלירלעשרתםמחרלרת-עם,שבריקרדהתענרגאת

משמערת.

ללמדישש"בררדאיברק,עםמסכיםאניבצעדים.לזלזלאין
לדירקזרדרישהארלםנרצר."בהבצררה,בדירקמחרלכל

ארתהלהפרךרלאזרמהנחהלצאתמרטבמאליה.מרבנת
נערמיםרביםשמכשרליםלזכרר,עלינרעצמה.בפנילמטרה
שכתב(כפי"ארתנטית",בצררהמחרלכלהרראתאלבדרך
אנרהמאמציםרשלמררת ) 28מס'ב"הררה"פרקסגארי

בנקרדהשהתרכזררבים,מררים"שגיארת".גםללמדעלרלים
הצריךשלימדר,מחרלכלשכמעטירתר,מארחרנרכחרזאת

שעהשנרכחההכרריארגראפית,אחרבמקרהתיקרנים.

אתלשאתהיתהיכרלהלאשלה,המחרלאתלימדשמישהר
למררתיצירתה,אתלימדרברהמדרייק,הנרקדני,הארפן
לעשרתראיןאבלהכרחי,הדירקלמקרר.נאמןלהירתהמאמץ
המרכזית.לנקרדה

להדגיש?ישכן,אםמה,

ברקפרדשלבמאמררמצריהזרלשאלה.חלקיתתשרבה
נסיברתאתמתארהראבר ,) 31 ; 28מס'(חרברתב"הררה"

מירח,דסיפררמחרללכלאיןארליאחדים.מחרלרתשללידתם
כשהשתמשאחרארזהמחרללמדשמישהרלהניחאיןאבל

נתבלבלררכךבטערתהרדבקהשלרשהתרריתבתקליט,
אחריםשירצריםארבאחרים,המחרלשלרהצעדיםהמנגינה
פזמרני-הפרסרמתלצליליאפילרריקרדיהםאתממציאים

מרתקסיפרר-חייםמהריקרדיםלרביםזאת,כללמררתברדיר.
מהר.לדעתרכדאי

כאשרהירצר,שלכררנתרהיתהמהבידיעהחשיברתגםנרדעת
באחרים.רלאאלהבצעדיםבחר
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מציינת,,היא 1968משנתקדמןגרריתשלהמצרייןבמחקרה
למנגינהאחדכלקשרריםשלנרהחדשיםהמחרלרתשררב
עםדררקארלאררהנעימהעםררבפיעלמסריימים.רשיר

"כררנה",בהםניכרתריקרדיםירתרכן,פיעלאף .השירמילרת
השיריםשללטקסטיםקשרריםרהםלחשרבנרטהמשאתה

למחרלרתכאןנתייחסאםמרעיל,רקזהיהיהרמילרתיהם.
בתיאררברקפרדשלמחקרראתרנמשיך"כררנה"בעלי

מהם.אחדיםשלמקרררתיהם

אגרז",גינת"אלאחת,דרגמאמצריהקדמןגרריתאצלכבר
ב"דבקהאגרז.צררתשלהםשמאלבידהררקדיםירצריםשבר

הגלברע,עלהקרבאתלתארהתכררנהשטררמןרבקהגלברע"
הריקרדבתחילתהעצמארת.במלחמתעין-חרר,דקיברצהמרל
מתקדמיםאנרהשניבחלקלפנים.רמביטיםקדימה,נעיםאנר

הרארהסירםבקרבהנצחרןמגיעלבסרף .לחילרפיןרנסרגים
שמחה.של

לגמרי,שרנהבצררהאמנםמצריהרלאחררלפניםתנרעה
ירנתןהשתמשזהמחרלשלהשניבחלקרגרלן".הריב"שםגם

טיפרסלסמלכדיהברך,הרמתעם rond de jambeב-גבאי
שלהראשרןרבחלקרזקרפה.בקרמהנעשהזהרצעדבהרים,
"כבדה",בצררהמברצעיםהניתרריםערזיהר","רייבןהמחרל

ערזיהר.המלךשלביצרריראתלסמלכדימאסיבית,

באשלהשהמחרלקדמן,גרריתמציינתיאבדר"ל"כןרביחס
בצררתהתנכ"י,"מחניים"מחנרת,שנישלמאבקםאתלסמל
שלשרבהעםנרצרזהריקרדזר.אתזר"המתקיפרת"שרררת
יאבדר""כןאתיצרההמדינ.הרהיאקרםלאחרמארה"בגררית
בצבעיבד-רקעלפנישרקדרלרחמים,שלשרררתשתיעברר
שמש.שקיעתשלראדרםזהרב

שלשרררתמתארהשלרם""דבקתמחרלשלהשניחלקר
השלישישהחלקשעהעליזררחבמצבהביתההשביםחיילים

פגישהמציינתה"היי!")קריאתאתהמלררההנמרכה(הירידה
בטרמפייאדרת.אחתלאלרארתשאפשרכזר,ארליחברים,עם

אלה",כל"עלשטררמןרבקהשלרהנפלאהרגישבמחרל
ספיררת,ארבעבןאיטיסיברבהיתר,ביןהכניסה,היא

שלהשלישירבחלקרלנר"שסביבהדברים"כלשמשמערתר
נטרע".תעקרר"אלאתמצייןחזקצעדהמחרל

שלביתרסף(עללריריעקבש.בכרשחיבררב"ארץ-ארץ",



המחרלאתמסיימיםהכרריארגראפיםביאליק)בקריתיענקלע
תרדההבעתשלקידהרמיןרלימיןלשמאלהצדעהעל-ידי
לאל.

ירצרגמליאל,אליהרשלהזרגרתמחרלרתאלעתהנפנההבה
הריקרדיםבנרייםעליהםהשירים,לתמלילילברששםנרסף,
הבחררביןשהיחסיםמשרםאהבים':"איילתבתחילתשלר.

הררקדיםעצרבה,שהיארמשרםמארפקיםעדייןלבחררה
אהרבה,עלמספרתהבחררהגבם.מאחרריידיהםאתמחזיקים
זרגהבןעםקשרנרצרלאטלאטלשרב.רהבטיחשעזבה
במחרלירצאיםשהםעדארתר,רהיאאלירמקרבהרהראלמחרל,
ניחרמים.שלמחרלזהר .יחדיר

ידיכפרתעל-ידימסרמליםהפרחיםשרשנים"ב"שני
מרצלברת.כשהידייםגביע,בצררתהמרחזקיםהררקדים,

נאמר,רברלאהרבתר,מכתבכרתבהגברהאהבה"בגללב"הכל
רקרלכןחייל,רקהראאךאליה,עףהיהציפררהיהשלר

שלרשהבןסיברבברישהמחרלשלהשניחלקרמכתב.שרלח
ציפררשלהכנרתיהאתבדמירןהמעלהקטעלצדדים,צעדים
הראשרןשבחלקרב"הגששים':לבסרף,ממריאה.שהיאלפני
אפהעםלההמהלכתהסנרבית,הבתשלתנרעתיתיאררמצרי

הגברסביבתה.מכלמתעלמתגבה,מאחרריידיהלמעלה,
לה.רלרעגארתהמחקה

גבאי:ירנתןמשלחלרמרתי"ב"ביתמצריאחרמשעשערמז
רקתרשהרשהיאה.בית-חלרמרתיאתלאהרבהמסבירההנערה
נפרדשהזרגשעהנרמזתזרהתגררתבתרכר.לדרראחדלגבר

מביטיםרהםקדימהבמקצתנרטההגררצעדי-ריצה,בארבעה

לצדדים.המררמרתלזררערתיהםמתחתבזרזה

יעקבמאת"שחרחררת"שלהראשרנרתהספיררתבשמרנה
הבחרר.שלימינרידעלנחההנערהשלהשמאליתזררעהלרי

כמזמיןבזררעה,זררעראתמשלבהראקדימה,נעשהזרגשעה
למצראאפשרמארדעדינרתידתנרערתאליר.להצטרףארתה

ן"ייתליב"מיבייחרדעמישי,סעדיהשלבריקרדירגם
במחרל.ברררה"כררנה"תמידישכאןגםהפרפרלארי.

הרמתכגרןדתירת,במחררתמשתמשיםאחדיםריקרדים

אררשימחי""ררנישלהאמצעיבחלקלמשלהזררערת,
יידררראתהמסייםהסיברבכתמר".ב"צדיקהידייםבתנרפרת

בהחזקתמדרברכאילרארפקי,מעגלבחציהמברצעייקרא",
הנמרץהצעדאתמרצאיםאנרהאמצעיבחלק .באצבערתנררת
בגרהניתררכךראחרלימין,רחזקהרחבהכפיפההבא:

השאיפהאתאליהרעבררהמבטאיםזקרף,בגרףעמרקהרכריעה
מכרבדת.בצררהארצה,חזרהרהנפילהרהתעלרת,לחרפש

נמצארהתעצמרתתקררהאחררה,עלהמדברלמחרלדרגמארת
בשנתבערךשנרצרהראשרן,אחא".ר"קרמהב"הרפלנר"

אניתניצרלינפגשרברבעין-חררדשהתקייםבכנס 1946
אתנאמנהמבטאהשחרר,ביםשהרטבעהסטררמה,המפילים

שהידשעההיי!':"היי!בקריארתרמסתייםהניצחרןררח

אחא':"קרמהשלהשלישיבחלקראל-על.מרנפתהימינית

מתרכזיםהררקדיםרמגדל':ייחרמהימיבהשראתשנרצר
מתרכזים"אנררמתרחב.כךאחרההרלךהמעגל,במרכז

שעלרהרעירנרתאלהרגדלים.מתרחביםרמכאןרמתעצמים,
שטררמן.רבקהנזכרתהמחרל."אתשיצרתישעהבדעתי
רלהזכיריחדלבטאהמנסהלריקרדירתרחדשהרדרגמא

הכתפיים,על(ידייםמנרחה':ייבאההראהחלרצירתימיאת
הצידה).בנטירתמלרריםלצדדים,רחביםמבטים

כרלליםלתמליל,ישיררתקשרריםשאינםחרים,אריקרדים
הראשרןהמחרלבישראל.העדרתמחרלשלמהמררשתצעדים
אחרישנרצרלי':"דרדיהראתימנייםצעדיםמצרייםשבר

בשנתערלי-תימןשלמחרלרתיהםאתראתהשטררמןשרבקה
נמצאזהמחרלשלהחרזרבפזמרן .) 18ע'("שררשים': 1949

רהידייםלאחררקלהכפיפהעםתפילה,המזכירהתנרעה
בתפילה.כמרחרץ,כלפיכשהכפרתהפנים,אלמרבארת
שראהצעדים,בשניהשתמשחרמרןשלרםישראל"רב"מזרי
צעדישראל,מדינתשללהקמתהסמרךהכנסיםבאחד

שיצארלפני"להתחמם"הדררזיםנהגרבררהצעההצ'רקסיה
אימץכיצד ) 51ע'(יישררשים"הסבירמרשיקרבמחרלרת.

רביתביתכלביןבית-חרזרלהכניסהערביהנרהגאתלעצמר
כנען"ב"דבקהלנרחלררקדיםלאפשרמנתעלהשיר,של

שלר.

רהרשימה"כררנה':בעלילצעדיםאחדרתדרגמארתרקאלה
מחרלשלתרלדרתיראתירדעיםאנראםבלבד.חלקיתכמרבן

אתנדעראםריקרד."ערד"סתםלהירתחדלהראאחר,ארזה
אחררירישצעדכלשלארבררר-צעדכלשמאחרריהכררנה
 .כןלפניארתרביצענרבהבדרךארתרנרקרדלא-"כררנה"
ייחרדילהירתבתרכנר,לצמרחלריקרדתגררםההבנהבקיצרר,

מהנה.יהיהשלרחרזרביצרערכל

מרשיקר,אראסקאירמשהספיבאק,כרעיהירצריםלגבי
בלבדאררירהיצירתלשםארלשמםנרעדרשלהםהריקרדים

נפש""ידידהראכזהמחרל .סיפרריעלילתי,יסרדבהםראין
מחרלנאררה':"מה .ראלספשרט,שהרא,גבאי,ירנתןשל

המסררתעלהמברססישראלי,כמחרלנרצררעיה,שלהבכררה
שנכתבההמלררה,רהמרזיקהשהמחרלשמחההיאהתימנית.

כתימנייםלרי-תנאישרהבעינינרארירסי,בעלה,על-ידי
מארחראשכנזי.ממרצאשניהםרירסישהיאלמררתארתנטיים,

של"ניגרנרשלההפרפרלאריהמחרלאתחיברההיאירתר
רקבאררהמליםהמרזיקהשנכתבהלפנינרצר(הריקרדירסי"

בהשראתר"צ'ירי-בים"לבי"חמדה"אלהראתלבסרף)
לכרלםהמשרתף .החסידיתדררקארלאררהאשכנזית,המסררת

שמצריבתרר""הבאעםבחילרפיםררקדמשתתףשכלהרא,
פסיערתרקבאמתהםרשהצעדיםממנרמקרמרתשניבמרחק

ניתררי-פסיעה.אר

המסרגנןערד"ב"דבקהסיפררכלמספראינראסקאירמשה
בחלקרבחרברתברמנרפפיםראיןמחרל-מלחמהזהאיןשלר.

השתמשההיארעיהשללשלרם"ידב"הרשטראילרהשלישי.
ראסקאירהמלחמהדחייתשלכמחררהלפניםהזררעבהדיפת

תחרשהשלרלריקרדרהעניקלילה""לילה,למילרתלברשם
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"ליבבתיני"מחרל-האהביםעצמר.בצעדגםלגלרתאפשרניגרדעצברת.של
הראשרןכהלכה:יברצערלאשלרהרראלםצעדיאםשטרח,יהיה
עשריהניגרדמעלה.כלפירהשלישיהשניראילרמטהכלפי

תמתי""צירןהריתמית.החלרקהבאינטנסיבירתטמרןלהירת
לארהשניהראשרןהחלקשלהשניההפראזהאםשטרחיהיה
אלה.חלקיםהפרתחרתהפראזרתלערמתמרדגשרתיהיר

מסרגליםמארמניםרקדניםהסגנרן.בבעירתלגעתערדעלינר
יכרליםהםמירחדמאמץרללאשריריהםתנרערתעללפקח
תדרשהאחריםלגבינרת.בדייקנדרשתתנרעהכללבצע

בפיתרחרבייחרדבאימרניםרזמןמאמץהשקעתסבלנרת,
אתשיגביררבמחרלצדדיםריש .רלהתברנןלרארתהיכרלת
רמחרל.מחרלכלשלייחרדרעלרישמררמהריקרדהנאתנר
הברךאתלהריםיששברבצעדהדירקהראכזהאספקט
חלקרהניגרד:הראנרסףרמרכיבמררמת!ברךעםבאמת

לזהזהסמרכיםכשהרקדניםמברצע,יאבדר""כןשלהראשרן
רחרפשי.ירתרשמחירתר,רחבפתרח,השניחלקרראילר
השלישירחב,השניהחלקבשדה",ב"בארלכ,ןבדרמה
חלקרראילראנכיהראשרןשחלקרב"ריניקהר",ארמקרבץ.
ירתר.רחבשטחפניעלרמתפשטארפקיהשני

בחלקרכגרןהדרגתית,להתפתחרתהדאגההראאחרשיקרל
כמרההתקדמרת,כיררןשינריארערזיהר".יירייבןשלהשני

רמחרלרתהדבקרתחבצלת,זאבשלרבריקרדיםלי"ב"דרדי
הראריההלבתשרמתהיאחשרבפןערדאחרים.רבים

רל"נשימרת",שלררבמרזיקהבמחילראתנחתרתלהפסקרת
נכבדלתחרםנכנסיםאנרכאןאךעצמן.לתנרערתהקרדמרת

"לרקרדכינתההיידןמליסהשהרקדניתרמההרגש,שלאחר,
 •אחר.לדירןשייךכבררזהמרזיקאלית",בצררה

לאררשיצאברין"אינגבר,יהרדיתמאתחיבורהואיישורשים" . 2
 . 1974ניו"יורק, ,) 95(מס' Dance Perspectiveעל"ידי

לאוריצאווהישראליהיהודיהמחולבנרשאיברקפרדשלספריו . 3
רמכוןארה"בשלהצירניתההסתדרותשלהנוערמחלקתעל"ידי

בניו"יורק.הישראלימחול"העם

מקירית

לאררהיוצאעממי,ישראליבמחרלהעוסקכתב"עתהוא"הורה" . 1
הצירניתההסתדרותשלהנרערמחלקתעל"ידימזומנותבעיתים
בניריורק.הישראליהעםלמחולשלהוהמכוןבארה"ב

טיסא , 
מ IIבעןארןעוםהשברה •

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

LT D. ARTIS 

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

מנורגיוראמאת

מאתהבובות"תיאטרוןאודותייעללמסהמהלכאורה,
 ) 1811-1777 (קלייסטפוןהיינריךהרומנטיהגרמניהמחזאי
אתבמיליםלהגדירמאודעדקשהממילאהמחול?לאמנות
דווקאוהנה,בפרט.המחולואמנותבכללהתנועהמהות

שקלייסטהברלינאי"הערבב"עיתוןאורשראתהזו,ברשימה
וחכמת-המחול,תובנהשלבלוםאצורמצויעורכו,היה

לישידועכמהשעדזה,ומחזאימשורראיךממשומפליא
האמיתותאתלגלותמסוגלהיהבמחול,עסקלאמעולם

בהירה.כהבצורהולנסחןאמנות-התנועהשלהעמוקות
-12ב·אורראההמאמר 15.12.1810 . 

הבובות,תיאטרוןעלהרשימהשלהמתומצתתרגומהלהלן
מסבירות.הערותמספרבצירוףעצמה,בעדהמדברת

הבובותתיאטרןואודותעל

הערביםבאחדפגשתי ,.מבעיר 1801בשנתששהיתישעה

שזכהאמןהמקומית,האופרהלהקתשלהראשיהרקדןאת
הקהל.שלהכללמןהיוצאתלאהדתו

תיאטרון-צופיביןפעמיםכמהלראותושהתפלאתילו,אמרתי
אתולשעשעהעיר,בכיכרהצגותיואתלהציגשנהגבובות,
ומחול.זימרהעםדראמאטיותבבורלסקותהפשוטההמון
הנאהלוגורמתהללוהבובותשלשהפנטומימהטען,הוא
ללמודיוכלאמנותואתלשכללהמבקששרקדןורמזרבה,
הללו.מהמאריונטותהרבה

רעיונותסתםאינםשאלההבינותי,דבריונאמרובומהאופן
מהלברר,כדילצידוישבתיכןעלרגע.באותובדעתושעלו
שאלני,הואדופן.יוצאתכךכלדיעהלהביעאותוהביא
בייחודהבובות,שלבתנועות-המחולרבחןמצאתילאאם

אותןמצאתישאכןלהכחיש,יכולתילאשבהן.בזעירות
אתשביצעואיכרים,ארבעהשלקבצוהלמשלחן.מליאות
נלבבת,כהבצורהמעגלי)עממי(מחול RONDEה·מחול

יותר.מצולחבאופןלתארוהיהיכוללאמעולהציירשאפילו
אותוהמניעהמכאני,המנגנוןמהותמהיאותו,שאלתי
לאצבעותקשוריםחוטיםאלפיללאהלאכיכזו?בצורה

מקצבזאתשדורשכפיבתנועתןלשלוטאפשרותאיןהמפעיל
הריקו.ד

וכלאברשכללעצמי,לתארצריךאנישאיןהיתה,תשובתו

מצדנפרדתפעולהמצריךהבובהבגוףותנועהתנועה
משלה,מרכז-כובדלהיש-המשיךהוא-תנועהכלהמפעיל.
האברים,הבובה.גוףשבתוךזרכרבדבנקודתלשלרטריספיק
אחרימכאניתבצורהבתנרעתםערקביםמטוטלות,בהיותם
זרשתנועההרסיף,והואמאליהן.הכרב,דמרכזשלתנועתר
אבריישר,בקוומונעשמרכז"הכובדשעהכיביותר,פשוטה

הבובהאתכשמניעיםואפילובעקלתונים,נעיםהגרף
קיצבית,תנועהמיןמקבליםכברחלקיהמקרית,בתנועה
 .מחרלהמזכירה

מרצאשהואהתענרג,אתבמקצתליהבהירהזוהערה
המסקנרתאתניחשתילאעדייןאבלהברבות.בתיאטרון
מכך.להסיקעומדשהואהלכתמרחיקות

בעצמובבובות,השולטשהמפעיל,סברר,הראהאםשאלתי,
שבריקו.דהיופיעלכלשהומושגלושישאורקדן

מצידהפשרטהמסוימתמלאכהכאשרשגםהיתה,תשובתו
כלשהו.רגשללאלבצעהשאפשראומר,זהאיןהמכאני,

וכפיביותרפשרטלהיותעשויכרבד,מרכז-הנעבוהקוו
כזה,אינוכאשרוגם .ישרקווהמקריםברובסבור,שהוא

הצררהוזולמדי.פשוטהאליפסהבצורתרובעל"פיהוא
שלו,והגפייםהחיצונייםאברי-הגוףכלתנועתשלהטבעית

מאמץמהמפעילנדרשלאכןועלהמפרקים),מבנה(בגלל
לבצעה.מיוחד

מאו.דמיסתררימשהרגםשני,מצדהוא,זהתנועהקוואבל
מסופקוהואהרקדן;נפששלקוו"התנועהאלאהואאיןכי
עצמואתהופךשהמפעילכך,על"ידיאלאלגלותוניתןאם

רוק.דשהואאחרותבמליםהבובה,שללמרכז"הכובד

נשמה,חסרכמשהותמידלינראתההבובותשהפעלתעניתי,
בתיבת"נגינה.המנגןעל"ידיהידיתלסיבובבדומה

המפעילידי"תנועותענה.הוא-ואופן,"פנים"בשום
בלתיבצורהאליהןהמחוברתהבובהלתנועתמתיחסות

הלוגאריתמיםאלהמספריםהתיחסותנאמר,כמו,ישירה,
ישזאתשבכללו,נראההעקומה."אלהמשיקאושלהם

לחלוטין,מכאניתבצורההבובותתנועתאתלהעביראפשרות
פעולהכללבטלכךועל"ידיזאתשתיארתיכפיידית,בעזרת
בהפעלתן.רוחנית
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למשחקמקדשישהראהלבמתשרמתהתפעלרתיאתהבעתי
אמנרתזרהיתהכאילרההמרן,אתלשעשעכדישהרמצאזה,

לצררהלהתפתחעשריהשהיאסבררשהראבלבדלאיפה.
ארתר.מעסיקהכזאתשאפשררתאלאירתר,נעלה

 ,דרישרתירלפיברבהמישהרעברררבנהשאילר ,ראמרחייךהרא
עצמררהרארקדן,שאףמחרלבעזרתהלבצעמסרגלהראהיה

רסטריס,(ארגרסטרסטריסאתלהצויארמבליזה,בכלל
רקדניםמשפחתנצרהתקרפה,רקדניגדרל , 1842-1760
 ] ... [כמרתר.לבצעביכרלתראיןמפררסמת),

ארתך?שיספקרהברברת,מברנהדרישרתיךשאלתיר,מהן,

כרשר-נכרנרת,"פררפררצירתענה,-דרפן,"ירצאדבריישרם

התאמתרבייחרדגברהה;בזרגהזהכלאבל-רבתנרעה
הטבעי."לסדרןנקרדרת-הכרבד

חיים?רקדניםפניעלכזרברבהשליתררנהכ.ךאםמה,
הקשיתי.-

לערלםהברבהכיידידי,שלילי,יתררןכלראשיתיייתררן?
-שהנפשברגעמרפיעהההצטעצערתכימצטעצעת.אינה
הירתממרכז-הכרבד.שרנהבמקרםמצריה-החירניהכרח

כיהאמיתי,הכרבדמרכזרקמצריהמפעילשלשבשליטתר
ראיןמתכת,חרטארחרטבאמצערתרקעלירלהשפיעיכרלהרא
אלאאינםרהםדרכר,אלאהאבריםיתרעללהשפיעיכרלהרא
הנכנעיםממש,מטרטלרתמת,חרמרגרשילהירת,שנרעדרמה

מרביתאצללשרראשתחפשמצריינת,תכרנההכרבהחרקי
רקדנינר."

"כשהיא-המשיךהרא- "!.פברקדניתבבקשה,"התברנן,

להביטכדיומסתרבבתאפרלרמפניהבררחתדפנה,אתמגלמת
שלה.השידרהעמרדחרלירתביןשםאילהירשבתנפשהבר.
הדמרירתאחתכמרלהשבר,ביקשהכאילרמתכרפפת,היא

ברניני,לררנצר(ג'ירראניברנינישלמדשררמביתהאגדירת
הצעיר,ב.אתראהארידרע).איטלקיפסל , 1680-1589

לרנרסרמגישהאלילרתשלרשביןפאריסבתפקידניצבכשהרא
-מערררפלצרת!מראה-אי-שםלותקרעהנפשרהתפרח!את

 ] ... [במרפקר!"

הןשאיןהיתררן,"לברברת-ראמרהרסיף-לכך,""נרסף
מכלירתרהמנרגדכרחארתרלמשקל,המשיכה.לכרחנכנערת
המניףשהכרחמשרםרזאתבהן.שליטהאיןהמחרל,לעצם
הקרקע.אלארתןהכרבלמזה,בהרבהחזקמעלהכלפיארתן
ךפוחתהתמררתלתתמרכנהשלנר,החביבהג.היתהלאמה
היהלזההשררהכרחלרלחליפין,אר,ממשקלהקילר 30של

שלה.הפירראטיםאו ENTRECHATביצרעבשעתלהערזר
הפירת,כמרפניה,עללהחליקכדירקלקרקעזקרקרתהברברת

ריגעימגעעל-ידיהגפייםתנרפתאתמחדשלהחירתכדי
ממאמץעליהלנרחכדילריצפהזקרקיםאנרראילר .איתר

מהרכלריקרהבגדרכללאינרעצמרזהתנרחהררגעהמחרל. .
האפשר."ככלארתרלהעליםהראבר,לעשרתשניתן
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הפאראדרקסיםאתמציגהראבההזריזרתאףשעלעניתי,
החן,לאצילרתמסרגלתמכאניתשברבהלטערן,ירכללאשלר,
חי.אדםגרףשל

בספרג'בפרקעיינתילאטבק,קמצרץרנטלאמרכנראה,
 ] ... [ ...בראשית

המרדערתעלרלהאי-סדראיזההיטבירדעשאניעניתי,
צעירברנשהנההאדם.שלהחןבאצילרתלהכניסהעצמית
היהרלאתמימרתראתהערה,בשללעיני,ממשאיבדממכרי
תרכלמסקנהאיזראבלהאבר.דלגן-העדןערדלשרבמסרגל
הרספתי.-מכך?להצויא

 .דיברתיברהמקרה,מהרשאל,הרא

שמבנהממכרי,צעירבחברתהתרחצתישניםכשלרשלפני
ממרחקיםררק 16כבןאזהיההראמרשלם.ממשהיהגרפר
במקרהבר.עוררהשזררבגאררההנשיםבהערצתכברחש

עמדתישארתרהמקרהלפניקצרזמןראני,החברארתוראינר,
קרץהשרלףהנער,שלהידרעהיררניהפסלשלהעתקלתאר
לנגבה,כדיהשרפרפים,לאחדרגלראתמשהריםרגלר.מכף

תלריהשהיתהגדרלהבמראהמבטרהעיףהרחצה,לאחר
בדעתר.עלהמהלירסיפרחייךהראפסל.בארתר,נזכרממרל
עלצונניםמעטלשפרךאוהעצמיבטחרנראתלבדרקכדיאם

ררחרתכנראה,רראה,שהראלר,ראמרתיצחקתיגאורתנרתר,
כדיתנרעה,בארתהרגלראתשניתרהריםהסמיקהרארפאים.
לשער,שאפשרכפיהנסירן,אבל .התכררןלמהלילהרארת
אבלורביעית,שלישיתבפעםרגלראתהריםמרפתענכשל.

שהתמידככלהחן.מליאתהתנרעהעללחזררמסרגלהיהלא
בקרשישרקעדרמי, ?iיסרדלתנרעהנרסףבנסירנרתיר,
 .בצחרקלפררץשלאהתאפקתי

רלהתברנןלעמרדהרבההרא .בנערשינריחלירםמארתר
כרחאיזהחינר.קסמיכלנעלמרזהאחררבזהבראיבעצמר

תנרערתירעלרשת-ברזלכמיןירדמרסבררבלתילא-נראה
חינרמכלנרתרלאשנהמקץהחרפשי.משחקןאתרמנע
 ] ... [דבר.

תביןמהישמידאחר,סיפררלךלספרעליזר"בהזדמנרת
ברוסיה"במסעיבחביבות.בן-שיחיענה-לכאן."שייכרתו
בסייף.להתאמןהרברשבניואציל,שלבאחוזתונמצאתי
באוניברסיטה,מלימודיוחזרעתהשזההבכור,בייחוד
נטלתיסייף.ליהציעבחדרו,בהיותוברקראחהבכך.הצטיין

מתרךגםרארלינצחתי,קצרזמןתרךלקרב.ריצאנרהנשקאת
לפינתלהתערפףשבידרלסייףגרמתיארתר,לבלבלרצרן

הרסיף,אבל,בתברסתר.הרדהנפגעוקצתבצחרקחציהחדר.
ביכרלתר,עלירהערלההיריבאתלבסוףלרמצואאחדכל
וקראוצחקראחירארתי.שיביסמתחרהלייראהאסכים,ראם
בשלשלתכברלעמהבהמכלאה,אללחצר,עימםלבראלי

מארלף.דרבעץ,לעמרד

רהריםעמרדרלפניהאחרריותרגליועלהדרבעמדמשקרבתי,



לדקרר'נסהלקרב.מרכןסייףמעשהלמעלה,האחתידראת
שהתארששתיאחריבעל"האחרזה.ארתיערדד-בסייף!'ארתר

כליאתהיטההדרבאבלבסייף,ארתרהתקפתימתדהמתי,
על"ידיארתרלבלבלניסיתיהצידה.זעירהבתנרעההנשק
ארתררתקפתיחזרתיכך.עלהגיבהלאכללהראאבלהטיה,
אנרשי,מסתייףכלשלבחזהרפרגעתשהיתהבדקירה,שרב
שזיעהלמררתקצרה.בתנרעההדקירהאתבלםהדרבאבל

בעל"האחרזה,שלבנרשלבמצברבעצמיהייתיארתי,כיסתה
"בלילי?"מאמיןאתההאםכן.לפניאיתישנלחםשעה

בצהלה.קראתי-ספק!"

שהמחשבהככלארתי.להביןסרגלאתהכךאםהטרב,ייידידי

ראילרהאצילרתחןפרחתהחי,בערלםמשתלטתהמרדעת
מרפיעהראלכןהחן.שניתממנהזרהרמחשיכה,משהתרדעה

עצמיתמרדערתהמשרללהאדםמגרףבירתרהטהררהבצררתר
אחררת,במליםהמרשלמת,המרדערתבעלשהראארלחלרטין
באל."ארהמכאניתבברבה

העדן"גןאללשרב"עלינר-מהררהראמרתי-כן,""אם
מעץ"שניתלאכרלפתרח,עדייןנרתרשארליאחרריבשער
התרם."אללשרבמנתעלהדעת,

בתרלדרתהמסייםהפרקיהיהרזה-ענה-ספק,""בלי
 •הערלם."
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PLI:E -הכפיפה

וולינסקיאקיםמאת

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

 ~~השררשים,אללרדתרצהשכן .ארח.רסיפקרלא-צ'קטיארהבאלטעלמרפלאספרבמרסקבההרפיעשנהכששיםלפני ~~
II ,מיסטיקןנסתררת.גילהראמנםהנבטים,עללהצביעאקיםהמחבר,הצהלרת"."ספרהפירטיבשםהקלאסיII 
II לשררתבספררהצליחזאתעםריחדהיה;ראקסטאטיקןבימירנרדעררסי,דיערתרהרגהמבקר ,) 1926-1863 (ררלינסקיII 
 ~~מדעי.יסרדגםהבאלטלאמנרת .רהצגתןבתפיסתןרכמעמיקהיפרתהאמנרירתבכלכמעררה ~~
II הספררתגדרליעלבמרנרגראפיהשםלרקנהבשעתרII 
II (דרסטריבסקי)ב"ברלשרי"כתלמידהההתקבלרתמבחןלפני-הזכרתליהיתהשלגרלת-הכרתרתאך(ליארנרדר).רהאמנרתII 
 ~~שמרנהבתהמעמ.דאתאשכחרלאאישית,על-ידרלהיבחן-לאשכמרתרלבאלט,שיר-תהילההנזכר,הספרהיתו;יצירתר ~~
II היהאכןכיראבי,צמחנחרםעל-ידילפניררהרבאתיהייתילאחריר.רלאלפנירשררII 
II ארתימלררה-הצהלרת""ספר-הספר"הבימה".מידידיII 
 ~~גםאלאהספציפי,בנרשאריסרדכספררקלאלייקרתמיהיררדיםבלבדשלאהאמנרת,מפרשילארתםשייךררלינסקי ~~
II הירפי.בתררתכמדריךקדימה.ארתהמצעידיםלפיררשיהם,הרדרתגם,אלאלערמקהII 
II פילרסרפיהסברהבאלטלתרגילישנתןהאחההיההראII 
 ~~בתרגרמרהאלוואציה,עלהפרקהספר,מתוךאחדפרקמובהקת.רוחניתמשמעותלהםלהעניקשידעבלתי-מקרבל, ~~
II ב"דפיםבשעתוהופיעברטונוב,שלמההמנרחאחישלII 
 ~~שניה,חוברתראשונה,(סדרהבעריכתישיצאולריקוד",ולחשיפתרקדןהיהלארולינסקיאקיםהדבר:רמפליא ~~
II תירגמהכאןהמתפרסםהכפיפה,עלהפרקאתתש"ל).פסחהמתמדתלישיבתוהודרתררקאךהגיעהבאלטשלשררשיו,II 
II גולדברגריטהידידתיבירמריוםמדירבהתבוננותהרקדניםשלהאימוניםבאולם. l2 
 ~~ ,ספררואתלמחרלפדגרגימוסדבראשעמדבעצמרבעברדתם. ~~
II 22הואיללדבריוחיבר, ,הזהבבית-הספרשנשאהרצארתאסופת 
l ~ 22ברטונובדבורהבלאסיסנובר,של-המקצרעשלהידרעיםפרי-העיוןרס 

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

וולינסקישלהצהלות"ייספר

למינינרטההאשה .ארפיינימסויים,צמחיקוהנשילדירקן
מנענעתהיאהנההגוף.שלרהתכרפפריותכיפרפיםהרכנרת,
היאהנהמאן-דהוא.שלפניומקדמתכשבת-צחוקבראשה,
ררטטתהיארגעעייפרת-של-עדנה.תוךהראש,אתמרכינה

מרצדכשאררזוהרת,-ורגעהגמיש,צרארהשלברבוריבחן
חודררתדררקארלארלפניך,משתחררתהןאףשכאילובעיניה,
נע,תמידהראאףפרח,שלכגבערל ,האשהגוףלתרכך.

ברגישרתמגיבההמותןואילומתכופף,מתפתל-מתקפל,
נרטליםהםאףגרפה,אברייתררכלמשב-רוח.לכלצייתנית

כצמחמתגלהתמידהאשהצמחיים-מעודנים.בגילרייםחלק
תכרנרת .האדמהפנימעלררעד-ררטטתדיראשרגמיש,ר,ן
 .הקלאסיבריקרדהבלטהביתרלראותניתןהאשהשלאלה
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בלע"ז). Plie (כפיפהתנוחרת-היסרדבכלמבצעתהרקדנית
היאגרפה.שלהצמחיתמהרתרכלאתמהורהזרוכפיפה

המתאים.בקצבהברכיים,בכפיפתגרלש,בכיפרףמתבטאת

"רלררה"בצרפתיתמכרנההכיפרףמתרךהרגלייםמתיחת
) Releve (. הכרריאוגראפיםכדברירה"רלררה",הכפיפהעל

אי-אפשרהקלאסיים.הריקודיםכלמבוססיםהוותיקים,
ישרלקרלעבורמידוישכפיפה,שלבמצברבזמןלשהרת
שהייה .טהררקלאסירושםשיתקבלכדימרשט,מאונך,

אנרקרמית.נימהלריקרדמשררהכפרפרת,בברכייםממרשכת
סאטיריםשללריקרדיהםכזוממרשכתכפיפהלייהסנרהגים
אך .דיארנסרסהאלשלהרעשניתהחברותארלכלרפארנים



הכוריאוגראפיהשלביותרהכרחייסודהיאהכפיפה
כלהריהכפיפה,כושרלרקדניתאולרקדןבאיןהקלאסית.

הכפיפהובלתי-גמיש.זוויתייבש,יהיהשלהםריקודיביצוע
כזהכיפוף-גבכושראיןלגברהאשה;אצלבמיוחדיפה

שמיתרי-משום ) Turn-Out (חוץכלפיסיבוב-הרגלייםוכושר
הגבריתהכפיפהלכן .ונוקשיםחזקיםיותרשלוהמפשעת

קפיץשלרושםעושההיאיתירה.בגמישותמצטיינתאיננה
אךהתכופפותו.ברגעצייתני,פסיבי,פרחשלמאשריותר

אדירים,כתמאגרירוויההגבראצלהכפיפהכקפיץ,דווקא
 .) Ba11on (ב"באלון"האווירי,בריקודהמתבטאים

מורגש,יותר,גדוליותרשהואבלבדזולאהגבריה"באלון"
מרככת,הכפיפההאשה.שלזהמאשרממושךיותראףאלא

גםהיאזאתעםאךהרצפה,עלהגברשלריקודואתמעדנת
בכנפייםכאילוהאוויר,בחללבטוחהתעופהלומעניקה
פרושות.

,משוםרךכף-הרגל,ועדמהמותןכולו,הגוףכלהאשהאצל
כלאלמתפשטתאצלההכפיפהלכןהגמישים.שריריה
קרש-לגביההואאיןכשמן.ממשבהם,זורמתהפרקים,
מטרהאלאל"באלון",אותההמריםקפיץלאואףקפיצה,

הפועמתהפנימיתנאמיקהיהדזולעצמו;ערךכשלעצמה,
רגעיםבאותםגםאדמות,עליחייההםאלההרף,ללאבה

 .באווירשוההכשהיאנדירים

 ,) Demi-Plie (למחצהכפיפהסוגים:לשנימתחלקתהכפיפה
כשהעקביםשלמה,וכפיפהמהרצפה;העקביםניתוקללא

הראוימןחצי-הבהונות.עלוהרגלייםמהרצפה,מתנתקים
בכפיפהוהןבכפיפה-למחצה-השניהבעמידהשרקלציין

בהנגיעהתוךהרצפה,עלנשאריםהעקבים-השלמה
החלוקה.לפילהביןהראוימןהזההפרטאתרטט.כלללא

העמידההריכאפשרית,שציינתיהעמידותשלהחדשה
המסיימת.העמידההנההשניה

הכפיפה,שלהטכניקהאתמתחילותרקדניותללמדבבואנו
התרגיליםאתשנסייםהדעת,עלומתקבלטבעיזהיהיה

כובדכלאתלשאתמסוגלתטבעהמעצםכבראשרבעמידה
ביותרוחשובכף-הרגל.שלבלתי-מכווןרטטכלללא ,הגוף
לכופף-למחצהכפיפהאושלמהבכפיפה-ילדיםללמדהוא
שמירהתוךעמהן,במקבילהבהונות,בקוהברכייםאת

חוץ.כלפיסיבובןעלדייקנית

אךאיטי.ה"רלווה"כשגםאיטיתלהיותיכולההכפיפה
אפשרכן .הברכייםאתבמהירותלישרניתןאיטיתבכפיפה

אלה .הרגלייםאתבאיטיותולישרכפיפהבמהירותלבצעגם
הקלאסי.בסגנוןכפיפהשלהשונותהצורותהן

שלהקפיציבחוזקתלויהגבריה"באלון"ציינתי,שכברכפי
 .ההתרוממותלגביהכפיפהחשיבותמוסברתגםובכךהכפיפה.

תלויהזוהווייהאךבאוויר.האמןהווייתהיאה"באלון"
הבאלט,שלהטכניתבשפהבדברנוזה,באופןבכפיפה.דווקא

הרגילה,ככפיפהכמוהו-ש"הבאלון"בקיצור,לומר,ניתן
לשהות,לדעתבאווירלחיותהאמןעל .באווירעליהשחוזרים

ממושכת.שניותלמשךבגובה

אך ."באלון"וללאכפיפהכלללאטובותרקדניותגםישנן
בלקשרקשוראמנותית,,מבחינההריקודשלהאמיתייופיו
ללאלפנינומתחוללבריקודהכפיפה.וברוחבטכניקהינותק
כיפופיםעלוה"רלווה",הכפיפהעלהמבוססמשחקהרף

יסודועלהצמחיתהריאליותעלמאונכים,ומעופים
שנישל-לסירוגין-הופעתםועלהרוחנית,ההתרוממות

הבאלט.שלהאסטטיותכלמתגליתבהםכוחות-איתנים,
האלה.הכוחותשניאתמשיםללאלעצמםמאמציםהלומדים

מקצביושלמזה,הצמחי,היופישל :לכלוהשורשהיסודכאן
בביצועבמיוחדמרשימהבצורההבולטיםהסוערת,הגבורה
וה'רלווה'"הכפיפהשלעיל:המשפטמשמעותוזומזה.הגברי,

הגמישותעלבנויהבאלטהבאלט".כלאתהנושאיםהםהם
מובן,ומאליו,ואנכיותמהויהיהגברית,החתירהועלהנשית

אלדווקאלאומכוונתכפיפהכלבגמרלאנכיותשהשאיפה
הנשים.עלגםחלהאלאהגברים,

שלהמתניעהמנגנוןללאכפיפה.מבצעיםקפיצהכללפני
עוצמה,כלונטולביותר,קשהזההיהודאיהקפיצים,
לנו,כידוע ,זהקפיץמעוף.לבצעבלתי-אפשרי,אףולעיתים

בעוצמהשלאהגםהאשה,ובגוףהגברבגוףשווהבאופןפועל
שבו,הקפיציתהפקעתמתוךכאילומעופףהרקדןשווה.

דרושההקפיצהבגמרגםאךהאוויר.בחלללרטטוממשיך
הוא-רךיהיהלאהקפיצה,סיוםכןלאשאםמסיימת,כפיפה
הצמחית,לצורהחוזרהאדם ,ואכזרייבשליחה,ללאישאר

חוזרזאתבכלהוא~בלההרואית.הקפיצהאליצאשממנה
רבת-מהצמחיהלחלקהופךלתוך-תוכה,ובהגיעוהאדמה,אל

כיואםבמיוחהומקובלקלזהלאשההניצחית.הצורות,
ובגדראפשריזאתבכלהואלגבר,אופייניפחותהדבר

לעיל.שציינובגבולותגםאםההשגה,

גםוהאשההגברשלתרועת-ההישגמתחילההאדמהפניועל
בנפרד:מהם,אחדלכלהאופייניותבצורותושוב,-יחד
התכופפותיהכיפופיה,בנדנודיה,ומתמזגתמתמוגגתהיא

-הואואילוהמבט,ובהשפלתגנדרניתבבת-צחוקוקידותיה,
ובהפכואל-על,בהתנשאותוומזגו,רוחועצםאתפהמפגין
מוצקת.לאבןוהרדודההמימיתהלחלוחית,הכפיפהאת

הכפיפהשליופיהאתידעוגםידעוהיווניםהפיסולאמני
אלילות-הנקמה,ה"אריניות", .שלההגדרותבאחתהגמישה.
ואותםמדברהכתובבהם ,הקוויםכליתרבפירוטמוזכרים
זקוקותרודפות,תמידאשראלה,נקמניותאלותלעיל.תארנו

 .הקפיצילכיפוף-הרגלייםהודותנישגותמהירות,לתנועות
בהשניכרגולשת,רכה,בתנועההאדמהפנימעלנישאותהן

 •.המטרהאלמדהימהחתירהתוךהפנתר,שלהמפחידיופיו
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המחולאלפלשבמוסיקההמינימליזם

ריזחנידמאת

בספררפאייראבנדהפילרסרףכתב-הכל"עםהרלר"הכל
בתקרפתהיצירהשלתמציתהגםלמעשהזרהיהשיטה".יינגד

רהשישים.החמישיםשנרתשלבמרסיקה"פרסט-הירשוימה"
ההינתקרתהיהזרחדישהמרסיקהשלהברלטההיכרסימן

(ברלז,מרסיקהזרהיייחרס-אברת.מכלהמרסיקהשלבמרדע
ראחרים)ליגטיקסנאקיס,בריר,פנדרצקי,קאגל,שטרקהארזן,

אחר.משהרנרלדשעהרבארתההסתיים,משהרשינרי.של

שמערלםהפראית,הזעקההיתההכל"עםהרלר"הכל
שנרתרבאררהשישים.החמישיםבשנרתרם,בקרלנזעקהלא

"עצרר"תמררררהציברהשמרנים,שנרתרראשיתהשבעים

שנראיםירצרים,שלצוהלתפרארתאותהזר.למגמה
שלעבר,שלמעכברתמסרררת,שלמעכברתמשוחררים
עתהמפנהאסתטיים-מרסיקאליים,לסטרארטיפיםהצימדרת

כברהפכההכל"עםהרלר"הכלהסיסמאהאמנםהבמה.את
הירםדשימושערדלהשאיןבאנאלית,לקלישאה

להקתחברייפאניים,רקדניםארבעהניצביםהבמהעל
תרראלכאילרנעיםהםחייםפסליםכמרייסאנקיי-ג'וקו".

ערלםמרפנמרת,הבערתשלעשירערלםמביאיםוהםעצמם.
מרסיקה-רברקעהרחרק.המזרחשלבחשיבהשמקררו
בחמת-המברצעתסקרטיתרחרבמנגינת-אחר"מ"ערלם
מרפיעהרהיארנישנית,חרזרתהזרהעםרנעימתחלילים.
שבהמנגינת-העםשלרמחזררירתה .רברביעיתבשלישית

מרסיקאלי"ארסטינטר"מיןמנרח.נרתנתראינהרגראה,ערלה,
הבמה.ל.ענפגשיםרמערבמזרחסרף.לרשאין

עםהרחרקהמזרחתרברתיסרדרתעררבשלהביטויזההאם
"הכלשלמחרדשתמהדררהלפנינרהאםהמערביתדהתרברת

הכליידעםהולר

נשירהפעםיפאנית.מחרללהקתשרבניצבתאחרבמקרם
ייזראתרסטרא"העבודהשלהתמרנרתרבאחתייאריאדונה".

לכאררה:תמיםשירנשמערברקעמדהימהבפרארתנערתהן
"! Cry Baby, Cry ", רוג'ר-פלריד"ה"פינקאיש-מחברובפי

הב"טרימאשר .ירתרגדרלניגודעללחשרברקשהווטרס.
הנשמעהמרסיקאליהביטרילביןהבמהשבחללהרריזראלי

עםהרלר"הכלשללתרפעהעדיםאנרשרבהאםלאוזן.
הכל"ד

רגררעתהרלכתרהשישיםהחמישיםבשנרתשרורחהזר,מגמה
אחדרת.שניםלפניהערלםמןעברההיאלמעשההירם.
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שרשרתשלרצףהםהמרסיקאלייםהסגנרנרתתרלדרת
היה,כרלפניר.שהופיעהסגנרןכנגדבאסגנרןכלקצירת.ריא

מביתהאסכרלהכנגדרחבריהםבריובולז,הופיערכאשר
קייג',הרפיערכאשרהיה,כרשנברג.ארנולדשלמדרשר
כנגדהמרסיקאליתההיסטרריהבימתעלרחבריהםקאגל

המלחיניםבדררששלטההמרסיקהשלהפררמאליזם
אתסטיתמתכרנתמתרריצאהשלהםהתגרקריאתשלפניהם.

המרלטימדיה.חדשה:

עברדתםעל-ידינזרעוהראשרניםשגרעיניההמרלטימדיה,
ראחר-כרררארשנברג,קאנינגהאםמרסקייג',שלהמשרתפת

שבקה-רחברירקאגלמארריציראצלירתרמגרבשצבירןקיבלר
בקרשיבירתר,קצרהיהשלההחייםמשרחי.לכלחיים

רצמחעלההמרלטימדיהחורברתועלשנה.כחמש-עשרה
המינימאליזםרהראהמרסיקאלייםהסגנרנרתביןהאחררןהזרם

המתיםבאררןהאחררןהמסמרנתקעהרפעתרעםהמוסיקאלי.
המרלטימדיה.של

במוסיקה""המינימליזםהקרריההתופעהאתלהביןכדי
שמאפייןמההרפיע.הראמהרכנגדמיכנגדתחילהלהביןיש

במרכיביםהשימושהראבמרלטימדיההאתסטיקהמבחינת
טכסטים,קריאתכלים,קרלרת,במקצבים,רבים,מרסיקאליים

מסררתייםנגינהבכלישימרשקרלניים,רתנרעהביטריי-גרף
כלילצדאמנרתייםנגינהרבכליאלקטררניים,כליםלצד

המרסיףרכלזמנית.בומרפיעהזההריברירכלעממיים.נגינה
רקכאןהכררנהראיןמבררר.-אפילראלאגררע,שאינררקלא

איכרירת.שלריבריגםאלאכמרתית,מבחינהלריברי

היפרכההראהמינימליזם,אתזאתלערמתשמאפייןמה
במרכיביםבשימרשהתימצרתארהחיסכרןזר,מגמהשל

שלשבאסתטיקהלריבריכאנטי-תזההמרסיקאליים,
המרלטימדיה.

שלהברלטרתהמרסיקאלירת-אסתטירתהתררמותאחת
הסרלםבראשהמקרירתעררהעמדתהיאהמרלטימדיה

האישיתתררמתרהמוסיקאלית.היצירהשלהאמנרתי-ערכי
"המזרח-רחרקים"הבסיסיםהצעתהיתהקייג'ג'רןשל

משתמשהראהזן-ברדהיזםכחסידהמערבית.למרסיקה
-הקרביהמרסיקאליים.הסתבררתלמשחקיב"קרביה"

a1ea המרסיקהשלזהלסגנרןהכרללהשםרמכאן ~.בלטינית
הסתבררירת,שלאלמנטיםברשישאלאטררית")("מרסיקה
הצליל.שלמדרייקלארגרבהמארלתרתמקרירת



-קייג'ארמר-מרדערת"מטררתלקראתחרתרים"אנחנר
המקרה".שללקפריזהחיינראתלהפקירנידרניסייאבל
בכלפשטהאלאלמרלטימדיה,בלעדיתנשארהלאזררגישה
אלאטררי.בםגנרןמרסיקאליתיצירה

במרסיקה.המינימליזםזרםקםהמקרירתשלזהרעירןכנגד
שלהיציבהבניןאתלראשרנהלערערהעיזרהמינימליסטים

שלר.הקרדשיםבקרדששפגערבכך"פרסט-היררשימה"תקרפת
האמצעיםעדוףהכל".עםהרלך"הכלשלהמגמהסדרחסל

לריכרזמקרמםאתפינרמרסיקאלירתאיכרירתרריברי
מתבטלתרטרביםרביםשלגאררתםמקררהמקרירת,רלצימצרם.
ארגרןרמרפיעבירתר.הקפדניהסדרמרפיערבמקרמהבמחי-יה

ראיןביצירהנקבעיםרתרצלילכלברהיצירהלשצררני
בפרטיטררהמיקרמם.שלמקרישינריהדעתעללעלרתכלל
בעבר.פעם,שהיהכמרמראש,קברעהכל

מעיןהחמישיםבשנרתהיתההאלאטרריתהמרסיקהאם
כלאתרביטלהמינימליזםבאהאנטי-סדר"שלהחדש"הסדר
המרסיקאלית,המרסיקהאלרחזרשב"אנטי-סדר"העיסרק
מבנירתרתמירת,מלרדירת,בסטררקטרררתהטיפרלאלדהיינר,

הכלכלרמרעברר,בשניםבמרסיקהשטיפלרבדרךרצררנירת,
 .המלחיןבידינקבע

המינימליזםלזרםבמקבילמרפיעבמרסיקההמינימליזם
אמריקאיים,מלחיניםשניהפלסטית.באמנרתשהרפיע
המייצגיםהם-גלאסרפיליפריידסטיב-יחסיתצעירים

בהכרחלארגלאסרייךהזה.החדשהזרםשלהירםהמרבהקים
לידיזהזרםשהביארהםארלםרהבלעדיים,הראשרניםהיר

שביצירההבגרהרתמןארליאמנרתיתרמהעלצררניגיברש
העכשררית.

הגרעין.לכיררןללכתנרטההחדשהמרסיקאליהסגנרן
שקררימהאלהתייחסרתכלראיןמאליהןמתקלפרתהקליפרת
חרמררקהראשנשארמה .תמאטיחרמראלארתיזמרר

שלררהמבנהחד-פעמי.כמעטמאהמתרמצתמרסיקאלי
 .המתמדתהחזרהאפילרהחזרה,רהראאחדאלמנטעלמשותת

העקשניתהחזרהמאשרלמקרירתירתרמנרגדדברלךראין
 .מרסיקאלירתתבנירתעל

ההרנגריהמלחיןדררקאהיהזרבכתיבההראשרניםאחד
הםשחברירהגדרללמרעדרןהשייךליגטי,דררקאליגטי.גרגי
הראפנדצרקי,קסנאקיס,קאגל,ברלז,שטרקהארזן,בריר,

צמחשבעקברתיהםהראשרניםהניצניםאתלערלםשהביא
ערלםביןהטבעיתהקשרנקרדתהראליגטיהמינימליזם.

הירם.שלהמינימליזםלביןאתמרלשלה"פרסט-היררשימה"

הכיררןאתבישרהסרלרלצ'מבלרייקרנטינרארס"יצירתר
 :כיררני-יסרדשניעלהמרסיקהערמדתזרביצירההחדש.

זה.חרמרעלהמתמדתרהחזרההמרסיקאלי,בחרמרהצימצרם
ארתןמריםהראאיןהצ'מבלרעלידיראתהנגןשהניחמהרגע
אחתהדגשההיצירהבכלישלמעשההיצירה.בסרףאלא
גדרלה.אחתזרימהמהררההכלרמאזהראשרן,באקררד-בלבד

אמר-מאין"ישאצליהרפיעהש'קרנטינרארם'חשוב"אינני
"הסטטירת- 1984בשנתבישראלשנתןבראירןליגטי

ביציררתרהרפיעהלכןקרדםארתיעניינהכברבמרסיקה
זהכביכרלסטטירתאטרנה.'ב'לרקסרבמירחדאצליקרדמרת

המינימליזם."שלהחדשיםהדרךמסימניאחדהרא

ברקיימתחדשה.חרקירתישהחדשהסגנרןשללתחביר
קייג.'ג'רןשל"הדממה"רעירןנגדברררהריאקציה

זרימהמדגישרתרייךרסטיבגלאספיליפשליציררתיהם
המרבארתרהרמרנירת,מלדרירתתבנירתעלרחרזרתאחידה
זכרכית"ב"קטעיזהכךהפסקה.כלללאאחתבנשימה

גלאסשלהחרף"עלייאיינשטייזהאררכהבארפרהזהרכך
ב"מרסיקהבליס",-18לב"מרסיקהזהכךעברדרתיר.יתררבכל
נכרן.רזהרייךסטיבשל-ב"תהיליס"אפילרארעץ",לכלי
האחררת.יציררתירלגביגםכמרבן

כאילרלרנדמהזה,זרםשללמרסיקהלראשרנהשמאזיןמי
המרסיקהבלשרןשקררילמהארקברעה,אחתלחזרהמאזיןהרא

שעסמידמגלהמררכזתהאזנהאךרנמשך.הרלךייארסטינטר"
כמר.המרפיעיסקטנטנים,שינרייםמתגליסהזההארסטינטר

הארסטינטר.מתרךדקרירתשלזליפה

הערךאתלכאררה,האין-סרפיבארסטינטרהרראיםשי
ראשית,מזר.גדרלהטערתראיןזה,זרםשלהבלעדיהאסתטי

הםראלהבארסטינטר.חבריקרנטרפרנקטזאתבכלשישמשרם
התבניתמתרךהיצואיםהקטנים,הריתמייםהשינריים

אפילראראחדצלילשלשינרייםהםאלהלעיתיםהקברעה.
רישקייס.זאתבכלאךמזערי,מלרדישינרימעיןאחהקרל
החרמרשל"הכפלרת"אר'מהיררירת,שלשינרייםגם

האלה,השינרייםרכלאלקטררני.במיכשררהמרסיקאלי
בלשרןקרראיםשאנרמהאתלמעשהירצריםשלהם,הסך-הכל
המרסיקה.שלהזרימהספררתית

גלאסרייך,אצלהיצירה.מסרהראהרעירןקייג'אצל
המסר.הרא-הדקיםהשינרייםעםהארסטינטר-רחבריהם

החזרהדרמטיים.שיאיםאיןרגלאסרייךשללמרסיקה
המימדקייםלאכאןסטאטירת.שלתחרשהירצרתהאררכה

אריסטר.שלמדרשרמביתהדראמההתפתחרתשלהליניארי
לר,המנרגדהנרשאקייםרלאאחהנרשארקשישמכיררן

אנשי-עבררנרדרמאטית.התפתחרתשלאפשררתכלאין
כסטאטיים.הדבריםנשמעים-המערבתרברת

המינימאליזם.בזרםבמעלהראשרניאסתטיערךערדריש
המשחקיםמגרשאלארתנרמחזירהרגלאסרייךשלהמרסיקה

ההרמרניים,המתחיםתבניתזרהטרנאלית,המרסיקהשל
החרזרתרתלמידיר,שנברגארנרלדעל-ידיבשעתרשהרפקעה

ההרמרנירתהתבנירתשרנה.בנרפךשהפעםאלאשנית.אלינר
הקדנצהשלהבאנאלירתאתמדגישרתהארסטינטרשל

באנאלירתהחרף."עלב"איינשטייןבמירחדזהכההרמרנית.
מהמאההררמנטיתהכתיבהאללחזורכררנהשאיןררמזתזר

משהראלשיבהכן,הטרנאלירת.אלשיבההתשע-עשרה.
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לא.-בעברכברשהיה

המוסיקהאח,דמצדמעניינת:תופעהבפניהיוםעומדיםאנו

היאשנימצדאךהמסורתית,הטונאליותלעברפונההחדישה
ובכךהמערבית,טוטאלית,האריסבגישהמתלותהמשתחררת

הרחוק.המזרחשלהמוסיקהאליותרמתקרבתהיא

מעיןשלהםהמתמדתהחזרהבעזרתיוצריםוגלאסרייך
קולמצואאפילואפשרמא.דחזקהפולחניותשלתחושה
נוסחהמאוחר,הבארוקלביןגלאסשליצירתוביןמקשר
תקופתו.בניאחריםומלחיניםבאך!)(ולאדווקאהנדל

שלהחוף"עלב"איינשטייןהטכסטשבהצגתהחגיגיות
היאאליה,המתלווהוהמוסיקהרייךשלוב"תהילים"גלאס

זו.אסוציאציהשיוצרת

שלבמגרש-המשחקיםתחוםנשארלאבמוסיקההמינימליזם
הקרוילאזורגםוהגיעהשפיעהואהאמנותית.המוסיקה

כברתשהלכוצעירים,יוצריםאותםשלהמתקדם""הפופ
הפופשביןהתפרלנקודתעדכמעטוהגיעובפופארוכהדרך

החשוביםהיוצריםאחדהאמנותית.המוסיקהלביןהמתקדם
לב.דלאוהואאולדפיל.דמייקהואזהסגנוןשל

ויותריותרהמחול.בימתאלהמינימאליזםפלשלאחרונה
מביתבמוסיקהמשתמשיםהעולםברחבישוניוכיוצרים
שלגללפניניצביםאנוכאילונראהוגלאס.דייך-שלמדרשם
והסיבותהתופעהמרכיביאתלנתחהזמןוזהחדשה.אופנה

המוסיקהאלרביםכוריאוגראפיםשלהגדולהלמשיכתם
המינימליסטית.

שתיים.אואחתסיבהבהלחפשאיןאמנותית,תופעהכבכל
הנכתבתהמוסיקהביותר.מורכביםוהתהליכיםהסיבות
דווקא.החושיםעלד-דימיידיתבצורהנתפסתהחשדבסגנון

"האוסטינטובמיוח.דחושיתמוסיקהובראשונהבראשזוהי

אינךאתההראשוןוברגעכהלם.כמועליךמכההאין-סופי"
דראמטית.עקשנותשלתחשוהיצורזהלהגיב.יכרל

החגיגיותתחושתבתוספתאין-סופית,הכמעטוהחזרה

ביותר.הנמוךהחושיהגרויסףעלפועלתוהריטואליות,
לאו,אםרוצהאתהאם-כקהל-ואתהבהלם.טיפולכמוזה

עצמה.היצירהבתוךליימעורב"והופךהמוסיקהעםנסחף
שלכמושלימות,הרגשתלךהנותנתהמחזוריות,תחושת
ראשונה,בהאזנהלפחותלהפעיל,ממרמונעתנסגר,מעגל
הראציונלי.הביקורתחשואת

בעבודותיהםהכוריאוגראפיםשמחפשיםמהבדיוקוזה

ש"תופסים"רקלאהמינימליסטיתהמוסיקהעםהחדשות.
עצמה,בעבודהליימעורב"נעשההואאלאבקלותהקהלאת
כוריאוגראף.לכלמחניףכמובןוזה

העדרםהאוהיוםכוריאוגראףלכלהקורץאחר,חשובמרכיב
אינך-כלומרהמוסיקאלית.ביצירהדרמאטייםשיאיםשל

אתלתאוםחייבואינךהמוסיקהקרהתפתחותלפיללכתחייב
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סטטיתזרימהלשיא.ועדמהאכספוזיציההתפתחותהדרך
ההצגהאתעודלגנובמסוגלתאיננההמוסיקהשלזו

אצלאואחדמצדסטראוינסקיאצלכמומהכוריאוגראף,
המחולליוצרמאפשרתזוסטטיותלהיפך, .שנימצדבאך

מבלי-בעבודתווהשיאהפיתוחאת-היצירהקוואתלבנות
שכמעטתופעהוזוסמנטי-מוסיקאלי.חוקלשוםכפוףלהיות

למחולהמוסיקהשביןהיחסבתולדותכמותההיתהולא
והרחוק.הקרובבעבר

מחוליצירתלכוריאוגראףמאפשרהמינימאליזםסגנון
העצמאיתהנשימהלצדמשלו,עצמאיתנשימהלושתהיה

מחולאלאמהמוסיקההנובעמחרלעודלאהמוסיקה.של
המיפגששנקודותמקבילים,קוויםשנימוסיקה.על-יד

מקריות.תהיינה-כאלהישאם-ביניהם

מאפשרכאילובמוסיקההחדשהסגנוןויפה.טובהכלכאןעד
ובעונהבעתאבלמחדש.להתגלותבמחולהגדוליםליצורים

השרלטנים.הכוריאוגראפיםשלהגדולהשעתםגםהואאחת
וביןבסטטיותהזורמתהמוסיקהביןהקונטרפונקטאםכי

יייצלצלו"כאילושתמידחיבוריםמאפשרהריקודיתהיצירה
והיוהכל.לעשותמותרהרי-הבמהעליפהייראווגם

מלאכתםשהפעםאלאתמי.דהיוושרלטניםמעולם,דברים
להיותצריכההחדשהמוסיקאליבסגנוןדווקאיותר.קלה

החיבורנקודותאתלמצואשתדעמיוחדת,מקצועיתרגישות
למחול.המוסיקהשביןהמתאימות

ולאמחול-לצד-מוסיקהשלכזהחדשממצבזוהתלהבות
המערביים.היצוריםאתרקלאגירתהמחול-לפי-מוסיקה,

תמידיתחזרה-ביותרהקיצוניתבמהדורתוהמינימליזם
המעולהבעבודתםלמשלמופיעה-פעמיםאין-סוףועקשנית

מנגינת-ברקעמושמעתבובקטע"סאנקיי-ג'וקו"אנשישל
"אריאדונה",נשיאובחמת-חלילים.המבצועתסקוטיתעם

ווטרס.רוג'רשלוהקטןהליריהשירלצליליהנעות

החדשהיפניהסגנוןלמגמתאופיינירתדוגמאותשתיאלה
והואהמערב,תרבותעולםעםהקשראתהמחפשבמחול,
וכמובןהמערבית,במוסיקהבשימרשביטויואתלומוצא

מחול-לצד-מוסיקה.שלובדררהמינימליסטיבאוסטינטו
משתימימקצועיתמבחינהולבדוקלבואמקוםויש

גולשמיביותר,מורכביםרבדיםבעלתיותר,טובההדוגמאות
עלתשובותיותר.מעמיקאוחיצונימיהשרלטניות,לכיוון
קוויאתשמנתחיםלאחרלתתאפשרגםאפשראלהשאלות
כאח.דוהריקודיתהמוסיקאליתהיצירה

בהיפו,ךאמנםעומדים,הםגםהמערביים,היוצריםובמקביל
תחושתאתמחפשיםהםואםהרחוק.המזרחאלהפניםעם

הם Wייפלאלאהרחוק,המזרחתרבותשלהזורמתהסטטיות
אתלהםהמאפשרבמוסיקה,החדשלסגנוןלפנותימהרו
למערב.מזרחשביןהחיבורנקדות

המערבייםהכוריאוגראפיםשלהרבותהדוגמאותמבין
שבכוחהאחתדוגמהלצייןכדאיאוליזובדרךההולכים



הנרדעהכרריארגראףשלמהכיררןדררקא-מעט,לאלהאיר
שלהמרסיקהלפיחדשהיצירהירצר 65שבגילריבינס,ג'ריס
מרצלח,כךכללאארליתרגרםזכרכית",("קטעיגלאספיליפ

-בעבריתאפשרישאיננרמשחק-מיליםחבריהאנגליבשםכי
" Glass Pieces ", ,המלחין).שלשמרגםשהיאזכרכית

בנריהבאלט")סיטיה"ניר-יררק(עםררבינסשלזרעברדתר
מתרגםררבינסכאילרנראהבהםאררכים,חלקיםמשלרשה
שלשבמרסיקההאין-סרפיהחזרהרעירןאתריזראליתלשפה
חזררתהמבטאאררךדראטררבינסברנה-השניבחלקגלאס.

הלהקהכלבזמן,רברגלאס,שלהמלרדיהשלרנישנרתהרלכרת
איןזהרלמחרלדררקא.הריתמירתלחזררתביטריברקענרתנת
נרףכאןהרראיםרמבקריםפרשניםישספציפי.דראמטיתרכן

ררבינסכ.ךארכךשברקע.אלימרתכנגדליריקהאראררבני,
שלמירחדתמשיכהשלמייצגת,אבלאחת,דרגמארקהרא

המינימליטסית.המרסיקהאלמאהרתיקיםראפילרירצרים,
השליטשנרשאהחדשהארפרהגלאספיליפכרתבאלה(בימים

במצריםלדתהמרנרטאיזםאתשהכניסמי-אחנאטרן
בשטרטגרטערלמיבכררהביצרעתברצעזריצירההעתיקה.

אתלהעלרתררבינסאתהזמיןכבררגלאסזר,בשנהערז
שלה.האמריקאיתהבכררה

שלללהיטרתםהמשקלכבדרתהסיברתאחתרארלי
בשרשינעצוהבמרסיקההמינימליזםאחרהכרריארגראפים

שלהאין-סרפיתהחזרהכיקרדםציינראםעצמר.הסגנרן

ריידסטיבהמלחיז

קרשלמקרמראתדרחקתכאילרהמתמשךארסטינטר
במרסיקההקייםהנגדי,הקר-המרסיקאליהקרנטרפרנקט

להרכיבאפשרעתההרי-הבינייםימימסרףהחלהמערבית
המחרל.קררהרארהקרנטרפרנקטהחסר.הקרנטרפרנקטאתלר

הכרבדנקרדתאתשמהררההרארבחללבתנרעההביטרי
הזה.לקררתחררתמהררהאיננהרהמרסיקה

עלהקלההטרנאלירתה.תבנירתאלהחדשהסגנרןשלהשיבה
עםהצלחהביתרלהתמרדדרהרקדניםהנךריארגראפים

מרסיקאלייםפסרקיםשלהקברעהסדרכמראיןהמרסיקה.
לאהמינימליזם .הרקדןאצלבטחרןתחרשתלהעניקסדררים

אתגםהחזיראלאהטרנאלירתתחרשתאתשהחזיררק
של("המטררם")המשקלהמיקצב.של .החרזררתהתבנירת
עץ"לכליב"מרסיקה(כמרבתדיררתלהתחלףיכרלהמיקצב

מרפיעשהראבכך,יתררנראבלרייך),שלב"תהילים"אר
יצירתאתלבנרתירתרנרחרכךקברעהבמחזררירת

המחרל.

הרקדנים,על-ידיהיטבנקלטהמינימליזםשסגנרןנראה
בעתידאםאיפרא,ייפלא,לאכאח.דרהקהלהכרריארגראפים

אלשיפלרשהמינימליסטית,המרסיקהזרםיגברהקררב
המרסיקהלערלםהמחרלערלםשביןהגשר .כרלןהלהקרת

רבמחרלבמרסיקהלמזרחהמערבביןהגשרלרררחה.נפתח
 • .מזמןפתרחכבר

גלאספיליפהמלחין

45 



-1983בובנורותלהקות

 :באורים

כוריאוגראפיה :כ'

מוסיקה :'מ

תפאורהתפ':

תלבושותתל':
תאורהתא':

הישראליהבאלט

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

הללימפולסקי,ברטה :אמנותיתהנהלה
מרקמן

מרקמןהללכללי:מנהל

לואיסאוליבר,ליסהאלן,ג'רמירקדניס:
ברוק,נדיןבקר,שריתבאלליס,אינגרידאלן,
וודרוף,סוראיהדרור,ארזדסקל,עמי

טפיארו,יצחקזלטין,ררניתזרסמן,מארשה
מארשללרין,ג'ולילאקיגנ,ררנדיידלין,נעמה
סניג,ג'יןסלימ.יסרזןלסקה,דינהלרין,
ציקררניק,ענתפיינגרל.דגאריפייגנבלט,מלי

אליסרןקליי.דפילקמנה,קסקוגל,אררנה
שפרדהבימילנר,לראיסשחס,דליתררזן,

ך-983בבכורות

-קונצ'רטו"יימנדלסון
מנדלסרן;פליקס :'מימפרלסקי;ברטה :'כ
ררדיחניתא':רילקינסרן;ביל :תל'

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

ורדיחביתא':בן-ארי;ירסי

החלומות""קופסאת

בעיבודרוסיבר :'מדררר;ארזרליבריט:כ'
שפירא;זרהרתא':ברארי;ירסיתל':רספיגי;
גרינשפןיהרדיתואביזרים:מסכרת

* 
בת-דורמחוללהקת

טל' ; 64078תל-אביב , 30אברגבירולרח'
03-263175 

אררדמןז'נטאמנותית:מנהלת

סברסקיבריכללי:מנהל

רוטשילדדהבת-שבע :מפיקה

מייסרןקנתאמנותית:למנהלתעוזר
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אילנהשרר,דודדרור,אררהחזרות:מנהלי
סרפררן

שור,דרדמייסון,קנת :באלט-מאסטריס

סרבל-קסלרוזלין

סרפררןאילנהמחיל:כיתבת

(אררח),שאטהרדהאורדמן,ז'נטרקדניס:

לאהפסקלסק.ימריסברדיצ'בסקי,יגאל
קוזאק,גרציאלהקליי.דפיליפליכטנשטיין,

אהרונ.יפטריסיהאלקס,חנהמק'מנוס,סם
 ,עדןמרראדלשטיין,איימיאקסלרו.דלימרר

ציפררהלאר.ומררלהג'יביאט,אליזבט
אלוןבבדר-שור,אביואן-דם,קרןלרינבוים,

בררון ,ברזאבאסףאבבי,ירבתןאבידן,

מרראר.דאנדריפיירגולדברג,משהישראל,
רודיסעדי,רפיתרמפסון,ג'ורג'שגיא,פז

שאפסמה

 ; 1983מאי-קביהזאיר, :בחי"לסייריס
 1983ספטמבר-אוקטובר-ארה"ב

ך-983בבכורות

-לחוף""מחוף
 :תל'מבדלסון; :'מרייטר-סופר;דרמי :'כ

מקאליסטרקוויןתא':לדמן;לאה

-"ירוניהן"
ברנשטיין;ליאונדר :מ'גריפין;רודני :'כ
פרנקפורטדורין :תל'

-יבוא""יוס
סטררינסקי;איגור :מ'דיימוב;דמתיו :'כ

גרינברגאדתא':גרא;ערדד :תל'

-"ובדיאה"
לאהתל:,ברב;רסמואל :'מבאטלר;ג'ון :'כ

רדלרדניתא':לדמן;

* 
בת-שבעמחוללהקת

טל' ; 65207תל-אביב , 90אחד-העם 'רח

תיאטררן-החזרותאולם ; 03-625749
 ; 65212תראביב , 30בלפוררח'"אהל-שם':

 03-296240ט'ל

כהןרוברטאמנותי:יועץ

דבירדרדבפועל:אמנותימנהל

קרלסיקי :חזרותמבהלת

ארגןג'יי-הלהקהמירה

סטרוםויליאםכללי:מנהל

אורבך,ריצ'רדארן,חייםאוגן,ג'יירקדניס:

גרטסמן,שיבוטני,שולהאושר,דוירת
עפרהדביר,דרדגרדה,בתןגירלה.דאיריס
לר.יארזטירפרן,בירהדררכהן,אליסדודאי,
סיררסלררטורי,פיליפסלביק,דניאלה

קרלבן,אמירפרנקל,איריססוטארינן,
 ,שלייניגררטושיר,שליקרזק,גרציאלה

תמיםיוסי

 2בת-שבע

פזבירה. :אמניתיתמנהלת

אורניתברטוב,חניאדלר,מיכלרקדניס:
גררסמן,אילנהגליל,ציחקבש,מיקיברית,

יפטמןליזהדר,נרעה ,דה-ירנגמרייקה

המזרחיהחרף-ארה"בבחי"ל:סייריס
 1983דצמבררניו-יררק,

ך-983בבכורות

-"סתין"
יגאלתל':מאהלר;גוסטב ,:מפרי;יגאל :כ'

פרידהמשתא':פרי;

-שלישית""אשמירת
אורגד;בן-צירן ,:מאלסקובסקי;נעמי :כ'

מוניץצירן-בן :'תאדבי;רדודתל:,

-טרייאנייס""משחקיס
פולרומבו,משההעמדה:נררת;רוברט :'כ

תא:'מסורתית;ברזילאית :מ'סמית;דגלס
סגלקורליהצרטר,

-"חפלחץ"
איריס :'תל ;אינובריאן :מ' ;נהריןאוהד :'כ

פרידמשה :תא'טאומן;

-"אנחה"



ג'יןתל': ;ויליאמסוון :מ'סאגן;-הילג'ין :'כ
פרידמשהתא':הירסאגן;

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

סגלקורליהתא':ווסלב,-פלראיבןתל':

-גיטלר"ליעהשלהפנעימימה"קרקט
תא:'גוסלר;לועה :תל'גוסלר;לועה :'כ

מטוסובהלובהפסנתרנית: ;סגלקורליה

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

גרינשפן;יהודיתמסכות:שטרנפלד;משה

ספנסצ'נולט :תא'

-"בילרו"
יגאלתל':ראוול;מוריס :מ'פרי;יגאל :'כ
פרידמשהתא': ;פרי

-"מגעים"
נויברגר;סמדרתל': ;'קולאז ,:מאון;חוום :'כ
נויברגר,סמדר :במהעציובציגן;רות :תא'

אוןחוום

-"האברידם"
בר-ג'ניפר :תל'ליגטי;ג_ :'מבלום;פול ':כ
קופרמןג'ודיתא:'לב;

-_יראש" ..לירגל"כף
יעלתל': ;שלחיןעופר :מ'בן-עמי;תמר :'כ
גני

-חלים""טפק
שוסטקוביץ;ללגטי, :מ'דורכהן;אללס :'כ
תא:'דורכהן;אללסתפ:'דבל;ודוד :תל'

גלברדניסן

-הזאת"האדמההאלה,"השמים
עלצובבוסקובלץ; :'מדור-כהן;אללס :'כ

גלברדנלסןתא:'דורכהן;אללסותל:,במה

-"ריקרד'
תל':פוונ;וחוהתא:' ;פרנקל .אלריס :'כ

סטרלקובסקלאורה

-הלילה""צער
דללהמילים: ;לולשם-טוב :מ'קול;סלקל :'כ

סיקלתא': ;עופרלםאסתרשירה:רביקוביץ;

דבלרדודתל:,קול;

-שלכת"עםבקפהלי"קר
גלברדד;נלסןתא:'קולאז;' :'מתמלם;יוסי ':כ

פרדסלעלותל:,חפ'

* 
שרוןמירליהמחוללהקת

טל' ; 69016תל-ברור , 30אוגרלחרח'
03-482946 

מירל'ה :אמנרתיתרמנהלתכרריאיגראפית
שרון

שטוובנרגריסה :חזררתמנהלת

דודקרטי,בילשטוונברג,ריסהרקדגים:

זלצמן,שילמיתקראוס,מיכאלרפופורט,
פראןיעלבורסטון,יוגתןאשר,דבורה

אוקטוברוקנדה,ארה"בבחי"ל:טיררים

1983 

-1983בבנורות

-"תהילרת"
איריסתל':יריר;סטיב :'מ ;שרוןמירל'ה :'כ

מוניץבן-ציון :'תאטאומן;

* 
הקיבוציתהמחוללהקת

טל' ; 25130הגליןמעלהגעתון,קיבוץ
אביב-תל , 5קפלןרח'(אולפן), 04-923009

(משרד) 03-264922 , 03-254556טל' ; 64734

ארנוןיהודיתאמנרתית:מנהלת

ןלוימווק :האמנרתילמנהלערזר

כהןירוחםכללי:מנהל

דגןזכרילבני,אפרת :חזררתמנהלי

חסוןמיכלפארן,חנקה :הלהקהמירי

רוטמןיעלהצגה:מנהלת

אלעזרייוסף :קילהגברת

שטראוסגיליאב :הלהקהמזכירת

זגה,שלמהלוין,מווק ,דגןזכרי :רקדנים
ליבני,אפרתכהן,בועזבאר,רמיפסטמן,ארי

ענתגירון,אסתיכהן,סלוןלבנה,עינת

ליבגיאסנחאסולין,

מרץ ,פומפידומרכז-פריז :בחר"לטיררים

 1983אוקטובר-ניו-יורק ; 1983

-1983בבנורות

-"טינעינה"
רמי :תל'בן-חוום;פאול :'מבא;ורמי :כ'

טבצ'ביקקן :תא'באר;

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

-משוחף)קטי(פרו"נרפים"
 ;באררמי ,שריריעקבארנון,יהודית :'כ

 ;הדרימשהתפ':(קולאז');הובנסרוור, :מ'
רוטמןיעלחא': ;דור-כהןאליתל':

-החשכה""טף
ברטה :תל'בטהובן; :'מ ;היל-סאגאןג'ין :כ'

מוניץבן-ציוןתא:'קוורץ;

* 

ענבלמחולוןרתיאט

 ; 65149תל-אביב-יפו ,צדקנוה , 6יחיאלירח'

 03-652758,03-653711טל'

לורתנאלשרהאמנרתית:מנהלת

הצרוגעיריתרלהקה:חזררתמנהלת

טרגרחווסאדמיניטערעיבי:מבהל

זארב,שרהכהן,אילבהחג'בי,מלכהרקדנים:
חפציבהערבה,כוכבה ,לוירוניח ,סלערחלי

שלמה ,אברהמרבמרדכינוראל,ציוןאברהם,
נעםנתנאלבר-אב,יעקבבן-חמו,צביאשר,

-1983בבנורות

-הזמו"גדרת"על
חנה :"תל ;בשירמוניר :מ'אברהם,לאה :כ'

מוניץציון-בן :תא' ;רוזנבאום

-"הזעקה"
לידיה :תל'לוי;זהר :מ' ;חזיזשלמה :כ'

פינקודכגני

-רתמרים""דקלים
תל'טוביה;עובדיה :מ'תנאי;-לוישרה :כ'

בןשארלמשה :ותפ'

* 
ודממה""קול-אפרתימשה

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

יאפרתמשהאמגרתי:רמנהלכרריארגראף

כספייוסף :אדמיניטערעיבימנהל

אשכנזלרבקה :הצגהרניהולחזררתניהרל

נדלראסתר ,ברגבל :הלהקהמררי

 ,חןאבלטלבדלר,אסתל ,דמתלאמנרן :רקדנים
גררס,מיקל ,שערמאלר ,מריאללוסףבר,גבי

שובלרום,ערפרגאל,נלקרלאבלרן,בעמה

מהוחמרראלזאב,בן

חשלן,אפרתצלון,אורללמתלמדים:רקדנים

כץתמרברעס,עדל ,אשלהגר

לובל-מאלושבדלה,קנדה :בחר"לטיררים

1983 

-1983בבנורות

עבודהבתהליריצלרותשתי
הלהקהשלהעברדהשיטתהדגמת

* 
הירושלמיתהמחולסדנת

טל'מזרח;תלפלותאל,ישאלתבורכז
02-717877 

47 



קרשמאןפלררהאמנותית:יועצת

אלכטנדרקרשמאן,פלררה :הלהקהמורי
חטרןמיכלליפשיץ,

ג'רדיאלפרט,גלאיינבינדר,דפנה :רקדנים
יוהבההרץ"ירמר,מיאמיברגל,בירברבררב,

שרשיישראלי,מיכלריינשטיין,דיבהגייגר,
רימרן"לריאיהמגן,עליהליפשיץ,אררילרי,

ך-983בבכורות

-דקים""קוים
ילפשיץערפר ':מליפשיץ;אררי :כ'

-"דואט"
הרץ"ירמרמיאמי :כ'

-מענה"ללא"שאלה
ברטרק :'ממגן;גליה :'כ

-לדוגמא""שיעור
הלהקה :'כ

* 
שיינפל,רינהמחולתיאטרון

טל' ; 62303תל"אביב , 13פרידמןהרברח'
03-446745 

שיינפלד-רינה :אמנותיתמנהלת

בטילגמן,אריאלהשיינפלהריבה :רקדנים
תרר,דיתההלרי,טלהרמת.ידליהשכטר,

נעמיררזבנלרם,אררניתזמרי,מירבבדש,רנה
לשם,אילןכרמי,דרבפרי,מרגליתבלרם,
תמרבורר,תמרשפרליגנ,טיגלבגרם,ארנה

אביפריזל.ורריטלכץ,עדנהפייגבבלאט,
כרמיטלבה,דהעדנהקיזיר,

 ; 1983ארקטרבר-הולנדבחו"ל:טיורים
 1983נרבמבר-ארה"ב

ך-983בבכורות

-הקיר"על"פיטול
המחרל;דסבתביצרע:שיינפלד;רינהעיצרב:

אנדרטרןלררי :מ'

-"משי"
 :תא'צרר;מנחם :'משיינפלד;רינה :כ'

גלדרואןררדריק

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

גלדרראןררדריק

* 
(תמ"ר)רמלהמחולתיאטרון

התרברת,היכל , 1982בשנתנרטדההלהקה
 ; 054-232542טל' ; 72415רמלהרצימן,שד'

 03-286741טליבתראביב,משרד

גרטהיינרצבי :הלהקהמורה

48 

יפרחאבימנכ"ל:

מאירנפין,גליהקרלבן,אמיררקדנים:
ערפרהגרטהיינר,צביגרמנרביץ'"קנרפפר,

ליפשיץאררידרדאי,

ך-983בבכורות

-"פרח"
תאי:שטרארט;ר. ,:מגןטהיינ;רבצי :כ'

קרפרמןג'רדי

-בדיה)כמר(סיפורמתללקזבה""אטא
מרסל :מ'דרדאי;רערפרהקולבןאמיר :כ'

מסריראחמדחליפה

-מלים"ללא"שירים
תלי:מנדלסרן;פ. :'מגרטהיינר;צבי :'כ

קרפרמןג'רדי :תא'ג'יאניני;כריסטינה

-"טינדרלה"
קראמב;פרברמן,אורף, :'מקרלבן;אמיר :'כ

קרפרמןג'רדיתא':

-נוח"יותר"זה
קרפרמןג'רדיתא': ;סטרנרז'נט :כ'

-הים"עם"מפגשים
הרקדניםעםקרלבןאמיר :'כ

-לבן""זמן
גרטהיינרצביכי:

-פצוע""הר
גרמנרביץי"קבופפרמאיר :'כ

-רוטה"דולו"ויה
ואחמדחליפהמרסלמי:קולבו;אמיר :כ'

מסרי

-חלף"יום"עוד
תלי:חליפה;מרסל :מ' ;דודאיערפרה :כ'
קופרמןודי'גתא':דרדאי;ע.

-"טטיגמה"
גיודי :תאיבריטן;ב. :מיגרטהיינר;צבי :כי

קופרמן

* 
אחריםאירועים

הרפיעהתמים)יוטי(עםפרידלאנדטאליאן
עכרפסטיבאלבמסגרתמשלה,בתרכנית

של(למרזיקה"בובות"ביציררתיהובתל"אביב
יל"קרתמיםשלבדואטאנדרסון),לורי
"חוטהסרלרוריקודישלכת"עםבקפה

ר"מחווהפלאסטיק",של"פארןידהמתכת",

לפיאף".

טרלומחרלרתערבביצעהבן"ברוךמרים
אחת",אשהשלרקט j7ויימחולמשלה,
"ציפוררחוב",לקרן"באלאדהשכלל

"קושיהבור","אדמת"בשתיקה",אחרונה",

שלהתמונותחמשראתקדיש" :גושגה
 .אחת"אשהשל"קרקט

עםתרכניתהכינרבריאגטויוטפהעמגואל
מלמדים),הם(בומנשהובאזרררקדניותכמה

"טבעות","אביב",המחולרתאתשכללה
לאן"אין ,השמיים"דלתותעליימקיש
פריכולם-לימות"לשו"השאיפהלברוח"
יצירתם.

משלה,בערבלהרפיעהרסיפהשרניפמלה
אביב."תלבמרזיאווהיתרבין

המחרלתפטאחרלתיאטרוןעכובפסטיבאל
להקתרמייצגים.מרפעיםבצררתנכבהמקרם
דולורוטה""ויהיצירותיהאתביצעהתמ"ר

שלההיםשפתפררייקטראתהעירחרמרתעל
המייצגאתדור"כהזואליאליטהחרף;על

המצרדה;חצרדשאעלצלובה""אשהשלהם
אטתישרגי,פמלהפרידלאנ,דאן"סאלי

ברמיריאשל,רותרביב,ראמנוןפומרנץ
(סדנתכליףאילגהשלהלהקרתרכןברוך
חלקנטלראחררתרלהקרתנהריה)מחרל

בפסטיבאל.

בלט 1983ל"חיבתהאמנויותבמפגשגם
עברדתראתהציגברקמןעמיהמחרל.תחרם

הופיער"תמ"ר"וגליל","קוביההחדשה
מאירשלעברדתםפרימחולרת,בשלרשה
רצביקולבן,אמירגופפר j7 ",גרמנובYי
במייצגהופיעהבר"אוןעדיגהגוטהייגר,

המחוללהקתסדנתהציגהרכןשלה
-"מטעלגדרוגיתשלעברדתהאתהקיברצית

מסע".-עבודה

ראירגנריזמרעדזדודרמנהלהלמחולהטפריה
שנרשארהאחדמחרל,סרטישלסדררתשתי

בהרצארתמלררההיההפרסט"מרדרניהמחול
מרקדשהיהוהשני,טגלמרטיההמבקרתשל

התקיימרהסדררתשתיאסיה.במזרחלמחרל
אתסייםעדןדרדהיסנמטקים.בשיתרף

לשתףממשיךאךהספריה,כמנהלעברדתו
במטגרתה.פעולה

בתרכניתלהקתהעםהרפיעהשחםרינה
הרקדניםחלקנטלרבה"טבך",שכרתרתה

עמיאלסרררדלרב,אלרסר ,פרמרנץסרניה
לרי.רארזמללה

עלמחזה"בתנרעההכינהצוקרמןחגיגה
ספררתייםמקרררתפיעלייפאוסט"נרשא

 .עתיקים

אורחותלהקות *

הירישראלאתשפקדרהאררחרתהלקרתביו
שללהקתרפראנטיטקי."טןשלהבאלט
ארצהשחזרהפילובילרט.להקתאיילי,אלויין
רלהקת ,הראשרןלביקררהשנלם 10מקץ

זאיר.שלהלאומיהתיאטררן

הרפיעההמרדרניהיפניברטרמחרלכחלרצת
ג'רקר.טגקאילהקתבארץ



"משי"

 ) R. Schenfeld (שיינפלד) .(ר

מחולתיאטרוו
שיינפלדרנה

RINA SCHENFELD 
DANCE THEATRE 

_ _ • • J 

Photoאגור .ו :צלם : J. Agor 

"Silk" 



קיר"על"פיסןל

" Wall Sculpture " 

מחולתיאטרון
שיינפלדרנה

RINA SCHENFELD 
DANCE THEATRE 

"מקלןת"
שיינפלד) .(ן

אגירו.צלם:

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





לבן""זמן
גךטהיינר) .צ(

"White Time" 
(Z. Gotheiner) 

n מ"רTAMAR 

 Photo: B. Lanirלניר .ב :צלם



ים"עם"מפגשים

קןלבן) .א(
" Meeting with the Sea " 

 ) A. Kolbenכ

 TAMARתמייך

 " Wounded Mountain "פצןע""הר
 ) M. Germanovitch-Knopferכגרמנןביץ'-קןנפפר) .(מ

 Photo: B. Lanirלבורב. :צלם



דןלןרןסה""ןיה

קןלבן) .א(

תמייך

Photoלנירב.צלם: : B. Lanif · 

"Via Dolorosa" 
(A. Kolben) 

TAMAR 



"סטיגמה"

גוטהיינר) .צ(

"Stigma" 
(Z. Gotheiner) 

n מ"רTAMAR 

.~ /,~:, c 

-';'' i' ~ ,:\ו'י 'י"- ' " . I ~ (.:;[ :'k..,. ~ A.p>. ?:.S' '. " 
\.) ';~' ::\t ~ : ~~~ =-~ t: ' .. ,~_~ 

חלף"יים"עוד
דודאי) .ע(

"Another Day Passed" 
(0. Doudai) 

 Photo: T. Chassidחמזדט. :צלמ



I "בובות"
I )אשל) .ר

 RUTHESHELאשלרות



 " 3"קח
קןשמאן) .(פ

יקים""קווים

ליפשיץ) .א(

"Take 3" 
(F. Cushman) 

"Thin Lines" 
(E. Lifshitz) 

הירושלמיתהמחולסדנת

JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

 Photo: B. Rimonרימוןב.צלם:



צלובה""אשה
דוך-כהן)ואליט(אלי

" Crucified Woman " 
 ) A. and E. Dor-Cohenכ





Photo: R. Fuchs 

פה"כל"תפילת
כוהן) .(ו

" Common Prayer " 
 ) R. Cohanכ

 BATSHEVAבת-שבע

פיקס .ו :צלם



הפנטומימה""קרקס

גןסלאר) .ל(

"Pantomime Circus" 
(L. Goslar) 

 BATSHEVAבת-שבע

וראש"לירגל"כף
בו-עמי) .ת(

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

נצך"ג Tרךמ. :לסצ

Photo: M. RoscnzYcig 



"אספלנד"
טיילךר) .פ(

" Esplanade " 
 ) P. Taylorכ

 BATSHEVAבת-שבע

 Photo: Y. Ruvinן 7ריב '.צלמ:



"בולרו"
פרי) .י(

פוקטו.צלמ:

בת-שבע

חלום""ספק
דור-כהו) .א(

רובזןז.צלמ:

"Bolero" 
(Y. Perry) 

Photo: R. Fuchs 

BATSHEVA 

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

Photo: Y. Rubin 



"טנר"
שחם) .(ר

"Jungle" 
(Rina Shacham) 

Photoמגשה .צ :צלם : Z. Menashe 



"סבר"
שחם) .ו(

"Jung1e" 
(Rina Shacham) 

 Photo: 1. Rabinovitshרבינןביץ'י. :לםצ



רןבצ'רטן""מנדלסןן
ימפןלסקי) .ב(

הישראליהבאלטן 7ריב . 7 :צלם

בארןקן""קןנצ'רטן

באלאנצ'ין) .ג(
"Concerto Barocco" 
(G. Balanchine) 

"Mendelssohn Concerto" 
(B. Yampolsky) 

ISRAEL BALLET Photo: Y. Rubin 



 " 1"אופוט
ימפךלסקי) .ב(

"Opus 1" 
(B . Yampolsky) 

 ISRAEL BALLETהישראליהבאלט



החלומות""קופסת
דרור) .(א

"The Dream Box" 
(E. Dror) 

הישראליהבאלט

ISRAEL 
BALLET 



8 
8 

8 8 
8 ' 

 Photo: Y. Rubinרובוןו. :צלמ

החלומות""קופסת
דרור) .(א

 ISRAEL BALLETהישראליהבאלט

" The Dream Box " 
 ) E. Drorכ



בריאנטועמנואליוספה

JOSEPHA & EMMANUEL BRIANT 

 Photo: R. Segalמגלו.צלם:



אחתאשהשלומחולקרקס
ברוך)בו(מרים

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

 Photo: M. Ben-Baruchברוךבןמ. :צלם



שרוןמירלהלהקת

MIRALE SHARON DANCE COMP ANY 

תהילות""
שרון) .(מ

"Tehillot" 
(M. Sharon) 

 Photo: Y. Rubinרובין .יצלם:



"פניקס"

שרוו) .(מ

"Phoenix" 
(M. Sharon) 

שיוןמיילהלהקת

MIRALE SHARON DANCE COMP ANY 

 Photo: Y. Rubinרובוןו. :צלמ





"הדגמה"

אפרתי) .(מ

Lecture-demonstration 
 ) M. Efratiכ

ודממהקול

KOL-DEMAMA 

 Photo: Y. Rubinריבון .ו :צלם





חושיס"אבדו"עד

דיאמןנד) .מ(

"Implosion" 
(M. Diamond) 

 BAT-DORבת-דור

"ירמיהן"

גריפיו) .ר(

"Jeremiah" 
(R. Griffin) 

הרמתי-מולהצלם:

Photo: Mula-Haramati 



"מדואה"

באטלר) '.ג(
"Medea" 
(J. Butler) 

 BAT-DORבת-דןר

מולה-הרמתיצלם:

Photo : Mula-Haramati 



יבוא";'יוס

.רייטר-סופר)(ד

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

 BAT-DORבת-דור

מולה"הרמתיצלם:

Photo: Mula-Haramati 



פרידלאנדסאלי-אן

SALLY-ANN FRIEDLAND 

 Photo: Sh. Friedmanדמז 7פרש.צלמ:



פרידלאנדסאלי-או

SALLY-ANN FRIEDLAND 

פרידמןש.צלמ:

Photo: Sh. Friedman 



 Photo: J. Agorאגורו.צלם:

ותמרים""דקלים
לוי-תנאי) .ש(

" Palms and Dates " 
 ) S. Levi-Tanaiכ

 INBAL DANCE THEATREענבלמחולתיאטרון





"הזעקה"

חזיז) .(ש

"An Outcry" 
(S. Haziz) 

 INBALענבל

Photoאגירו.צלמ: : J. Agor 



הזמו"גדית"על
אברהם) .ל(

" On the Edge of Time " 
 ) L. Avrahamכ

 INBALענבל

Photoאגירו.צלם: : J . Agor 



"סןנטינה"

באר) .(ר

" Sonatina " 
 ) R. Be'erכ

, 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ 

DANCECOMPANY 

 Photo: A. Langotski 7א.לנגןצק :צלמ



חלל"במיתיך"על
.גרין)(ן

" How Are the Mighty Fallen " 
 ) V. Greenכ

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ 

DANCE COMP ANY 

/ 
/ 

I 

לנגןצקיא.צלם:

Photo : A. Langotski 



"בופים"

שריר)י.באר,ר.ארנין, .(י

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

המחךללהקת
הקיבךצית

KIBBUTZ 
DANCE COMPANY 

אגירא. :צלם

Photo: A. Agor 



החשינה""טף

היל-סאגאו)(גי.

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

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ 

DANCECOMPANY 

 Photo: J. Agorאגור .ו :צלם



והגליל""הקוביה
ברקמן) .ע(

" Cube and Cylinder " 
 ) A. Berkmanכ

הקיקינרקביצת

KOKONAR GROUP 





כרמיןלהקת
כרמוןיונתן-אמנותימנהל

גרציאנייצחק-מוסיקלימנהל

גניפינקוסלידיה-תלבושותעיצוב

 02-812215,03-233734טל':





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

 054-32542טלפוןויצמן;שדרות

 03-286741-משרד

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

03- 286741 -OFFICE 
 . 1983ספטמברמחודשהחליפעלרמלה,המחולתיאטררןבניהולמודרבי,ולמחוללבלטבית-הספר



ימחיללמיסיקההמרכזיתהספריה

CENTRAL LIBRARY FOR MUSIC AND DANCE 

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

בתוכהאוצרת , 1975בשנתשנוטדהלמחול,הטפריה •
מקרנתוברשותהטרטרוידיאוטרטים,טפרים,באלף

לוידיאוטייפים.הקרנהומבונתמ"מ-16בטרטים
טרטיםשקופיות,כתבי"עת,טפרים,מכילשלההקטלוג •

וטרטרוידיאו.

פלקטים,מחול,מופעישלברזותהמבילארביוזבטפריה •
 .ומזכרותמופעיםשלתכניותקטערעיתונות,

לרקדנים,לאינפורמציהבמקורשממשת.הטפריה
מוטיקאים,כוריאוגראפים,תראפיטטים,למחול,מורים
 .והיטטוריוניםאנתרופולוגיםאמנים,

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

מחולעלוטייפים,שקופיותטרטיםמשאילההטפריה •
 .חינובייםומוטדותעיירות"פיתוחלקיבוצים,

פומביות.והקרנותתצוגותמקיימתהטפריה •

חובביקהלטיפוחכוללות:לעתידהספריהתבניות
העברית;בשפהלמחולידיעוזבוראיומטריה;מחול;

בבתב"קורסיםטרטים;הקרנותבמחול;תיראפיה
טופריםעםמפגשיםהמחול;בתולדותהרצאותתנועה;

למחול"."בימהמחול;עלהכותבים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

וייעוץ:בוידיאוצפיה

 18:00- 15:00א'יום
 18:00- 15:00ר'יום
 1Z : 45- 9:00ו'יום
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RINA SHAHAM 
DANCER, CHOREOGRAPHER, 

DANCE TEACHER 

Tel·Aviv, 14, De Haas St" Tel, ; 03-443691 





נע"ת"ש"במחוללהקתרפרטואר

כרריארגראפיה;היצירה;(שם
מאת)מרסיקה

להקתעבררשנרצרריציררת *
 .בת-שבע

1964 
 ;קייל-מקדרנלד-הגןבברת *

בלררארנסט
ין'ירג ;כרהןררברט-המעבר
לסטר

 ;גראהאםמארתה-הררדיאד

הינדמיתפארל .
קארלרס ;כרהןררברט-מחרללים *

טררינאר

 ;כרהןררברט-פארקלרבה *
לטטרין'ירג
 ;גראהאםמארתה-מרדיהלדרו

אל-דאבחלים
גראהאם;מארתה-המבררלתרר

מנרטיקארלריאן'ג

1965 
 ;רינטרלאת-דמירןשעשרעי

ברלספרל
 ;מק-קיילדרנלד-רןרברקט
(מרנצרג)הרדין .טיסלרא

מרדכי ;שינפלדרינה-יפתחבת *
טתר

 ;כרהןררברט-המרארתארהל *
שריףנרעם

רתהאמ-מלאכיםשעשרעי
ז'רירדלרנררמן ;האםארג

מארתה-המלחמהזאחרהגן
טררינארקארלרט ;גראהאם

 ;לקייםאאשרה-רחרהאדם *
לרברטרילההיטרר

ארנטט ;טטליגלן-רסארגאס
קרנק

 ;טטליגלן-האגדייםהציידים *
פרטשועדן

1966 
מרדכי ;גלרקרינה-בארהלבשים *

טתר

פארלמרריט;נררמן-האיררסין *
בן-חיים

ברארן;שמערן-רמסכהפנים *

ראסלררג''ג
 ;לקייםארהשא-רגליתדרד *

טטררינטקיאיגרר

פרטרשעדן ;טטליגלן-תהילים *
גראהאם;מארתה-הלבנבכי

בארברטמראל
דניאל ;דרד-בןהרדא-הרשרתצר *

שליט



1967 
שינפל;דרינה-עיוורתפרה *

קארטראליוט
 ;לאנגפרל-החופיםכנפיעל

ויולדיאנטוניו
יו'סרג ;לאנגפרל-אשלשונות
נטרא

 ;אורדמןז'אנט-מענהללאשאלה
אייבסארלס'צ

 ;אורדמןאנט'ז-קונרסותמעשה

בריויאנו'לוצ
בילי ;הודסלינדה-המופע *

והנסון'גבאדי :פייז
שריףנועם ;גלוקרינה-בבואות *

1968 
ציון-בן ;מוריסנורמן- 3-2-1 *

אורגד

פאבלו ;מוריסנורמן-חזרה *
רוואלטאססיל ,מונקאיו

טאלי-הלוהטהזוהראתתפוס
דיזי ,מינגוסארלס'צ ;יטיב

אוונס ,ב ,דייויס ,מ ,גילספי
 ;ביטיטאלי-ומפגשיםתחנות
אלינגטוןדיוק

קארלוס ;'קאצדיק-צאצאים
שאווז

1969 
סופי-מחסהבאיןמנוח,באין

סטארררוברט ;מאסלו
 ;מאסלוסופי-מהעיירהתמונות
מסורתיתיהודיתמוסיקה

שריףנועם ;שינפלדרינה-קלעים *
 ;אפרתימשה-רובץחטאתלפתח *

שריףנועם

רובינס;רום'ג-תנועות
ארנולד ;לימוןחוזה-הגולים
שיינברג

נורמן ;לימוןחוזה-מלינצ'ילה
לויד

נורמן- 5מס'בארוקרטו'קונצ *

ויולדיאנטוניוווקר;

1970 
אבניצבי ;אפרתימשה-עין-דור *
גאריגלוק;רינה-צפיהלעת *

ברתיני
נורמן-הקשהלבלירטו'קונצ *

סאלזדוליאונררו ;מוריס

1971 
טושירו ;שרוןמירלה-תמורה *

מאיוצומי
 ;מקרונלדבריאן-ממרחקיםקולות *

מאקמיטהטורו

משה-ולחודביחדפסיעות
סורינאךקארלןס ;אפרתי
רביןלינדה-חימום

בלה ;רוסהרברט-וס'קאפריצ
ברטוק

מקדולנר;בריאן-מרתהשלהכרם *
דלו-ג'ויונורמן

 ;קרנקוון'ג-עמי-יער ,עמי-ים *
שטרנברג ,ו,א ,זלצרדבצבי,-בןרות

'וןג-ההובנהלעץקונצ'רטו
סטרוינסקייגורא ;קרנקו



1972 
אוריההודט;לינדה-בעצמךהבט *

היפ

רבין;לינדה-אחדמתיךשלישה *
הנדל .ג.פליגנטי,יירג'י'ג

באטלר;ג'והן-המלאהלרחלניכח *
אבניצבי

 ;שרוןמירלה-ללרליתאפלדיזית *
אבניצבי

 ;טטליגלן-אנטלטטריפהטטריפה *
ביטיטיטילבאני

 ;באטלרג'יהן-הגרישלאחר
הייבילי

-המזליתגלגלבתיךשעשיעלם *
קייינטקיג'ירג'לותר;יויליאס

1973 
שינפלדרינה-פלנית *

אדגרטיקיליב;אנה-מדברלית
ייארזה

 ;טוקולובאנה- 52436מט'לזכר *
בירדתדיאוש

 .טנטאנה ;ביטיטאלי-הרקלעכלפת'
אייבטצ'ארלט ;ולובטוקאנה-שלר'

1974 
ללוידרונלד ;כוהןרוברט-תא

אשרה-מקיסשוסאלמטע'
בריולוצ'יאנואלקייס;

איגורטגל;רוני-האבלבפלחן'
טטרוינטקי

באךט..ישינפלד;רינה-אלגלות'
פנדרצקי,.ק ;מירלהשרון-טלטלה'

צימרמן .ב

ימרדכגראהאס;בוארתה-החלום *
טתר

באטלר;והן'ג-האפלהנטלך *
שיינברגארנולד

יוג'ין ;כוהןרוברט-חמהלקיל
לטטר

1975 
רינה-משחקלםשאנימשחקלם ,

הינדמיתפאולגלוק;
פרנטיטמוריט;נירמן-מטע'

פולנק
 ;היל"טאגאןג'ין-האדמהבערת'

מאהלרגוטטאב
 ;אלקייסאשרה-מאוריתלקול'

מוטיקליקולאז'
מרקשרון;מירלה-מונידרמה ,

קופיטמן
כהן .א.פיוט;קורט-הלרוקהשלחן



1976 
קלאוט ;היל-טאגאןין'ג-רבב-אש *

הובר

נועםאפרתי;משה-שקמתיעד *

שריף

מק-קייל;דונלד-אלבוםדפי *
מורטוןרול"ג'לי"

 ;טוקולובאנה-התעלותשלפואמה *
טקריאביןאלכטנדר

-כוכביםזרועימשמיםהדים *
קראם 'ג'ורגברוט;כריטטופר

1977 
זולטאןברוט;כריטטופר-קולות *

קודאי

 ;שחריעקב-גדולהוריאציה *
שטוקהאוזןקרלהיינץ

ג'ואן ;רוןרחמים-פנטטיה *
פרנקט-ויליאמט

 ;ורדייאיר-נכטפתיאליואשר *
חינאטטראאלברטו

מוריטהיל-טאגאן;ין'ג-גן-קאלי *
טיבליוטיאןראוול,

משה ;ירושלמירינה-הדיבוק *
זורמן

 ;מק-קיילדונלד-שכמיטביבקשת
מטורתית

-הפאוןשלאחר-הצהרייםמנוחת
דביטיקלוד ;רובינטרום'ג

 ;מק-קיילדונלד-הבשמיםהר *
הרדין ,טלואיט
קניון ;טוקולובאנה-חדרים

הופקינט

1978 
פול-היידןעםצעדאחרצעד

היידןיוטףטאנאטרדו;

 ;טאנאטרדופול-אבודהתפילה
אלבינוניתומאטו
פול-פתוחהבמהעלהרהורים

אבניצביטאנאטרדו;

טירינקטואטק;נורברט-קשר

 ;פאנובואלרי-טפרדיתמימיקה
אלבניזאיזק
-טטרוינטקישלהמחולותקרקט

 ;הלהקהורקדניטאנאטרדופול
טטרוינטקיאיגור

1979 

 ;נילטןדאגלט-בוקרלפנות 3
םידרטאנג'רין

 ;דיאמונדמתיו-בצהרייםשעה

יורקדון

ברטונוב;דבורה-זכרונות-עם

טליוטף



1980 

באומרפיטרקול;טיקי-קשרים
פרטושעדןגלוק;רינה-דמויות
קראםג'ורג'קונר;פולין-קנטיגט
האץ'"וולקר;דויד-רפטודיה

גרשויןג'ורג'
דמטרי ;טאנאטרדופול-שירים

שוטטקוביץ

לוטטיגמשהרון;רחמים-בשניים
 ;כהןרוברט-המלאכיםצייד

מדרנהברונו

קלודכהן;רוברט-נימפאית
דביטי

ליצ'יאנופרי;יגאל-אחריזמטך
בריו

מאלץאיבי ;שארהג'אנין-האטפז

1981 
נעמי-המתגלגלתכאבז

טמפרוז ;אלטקובטקי
וקריטטודולידיט

טון'הדגבריאןכוהן;רוברט-יער
דמטריבלום;פול-עדות

שוטטקוביץ

שלמהנהרין;אוהד-דה"פפטיפה
גרוניך

פנדרצקיפרנקפורט;עלמה-רדיוט
ליאונרדנהרין;אוהד-ביניים

פיידמןגיורא ,ברנשטיין
 ;פלר"ווטלבאיבן-חייםמשחקי
ידןיהאנדריי

מיצ'יו :נהריןאוהד-הרו"ני"אומי
מייאגי
 ;קלייןון'ג-בלוזשלצלליות

איזקמרק

 ;אברהםלאה-עתיקטפור
חותםצפיון

ג'וןשריר;יעקב-ענקצעדי
קולטראן
נהרין;אוהד-הטווינגבגלגולי

מילרגלן
מטורתית ;גריידארל-שבתשיר

 :גריידארל-פראיבנוףחלום
טטרוינטקיאיגור

נהרין;אוהד-משותףמשהי

נהריןאוהד

אימפרוביזציה :קולטיקי-חמטה
ראמפלז'אן"פייר
אטטור ;ורדייאיר-שדיםאנשים

פיאצולה





n 1. 



1982 
דור"בהן;אליט-לתוםהקץ
רייזמןשוש

דודאי,עפרה-בדיהבמרטפרר

מטריאחמדקולבן;אמיר
הרבהנטאלן ;לאנגפרל-שירה

ריצ'רדפלר"ווטלב;איבן-רשמים
פרבר

איגורלואיט;מארי-פרלצ'ינלה
טטררינטקי

איגררטוקולוב;אנה-החתרנה
טטרוינטקי

נטראטרג'ירבוהן;רוברט-ירמן
דריםטנג'ריןקול;טיקי-טחף

1983 
נורת;רוברט-טרריאניםמשחקים

בטוקדומטורתיתברזילאית
מאהלרגוטטאבפרי;יגאל-טתיר

נעמי-שלישיתאשמררת
אורגדבן"צירןאלטקרבטקי;

אינובריאןנהרין;ארהד-חפלחץ
וון"היל"טאגאן;ג'ין-אנחה

וילאימט
ג'ורג'ורטלב;פלראיבן-ערירת
קרמב

תמימ;יוטי-שלבתעםבקפהליקר
הולידייבילי
לוישמ"טובקול;טיקי-הלילהצער

פרנקלאיריט-ריקרד
ליגטי, ;דור"בהןאליט-חלוםטפק

שוטטקוביץ

-הזאתהאדמההאלה,השקים
בוטקוביץאוריהדור"בהן;אליט

בן-עמי;תמר-וראש ...ליגלרכף
שלחיןעופ"ו

ליגטיג'ורג' ;בלומפול-האבודים
וחבריו,דוידאון;חיימ-מגעים
אורגון

גוטלרלוטה-הפנטומימהקרקט
בוהן;רוברט-פהבלתפילת
פאנופניקאנדז'י
ראוילמוריטפרי;יגאל-בולרו

1984 
באר .ט.יטיילור;פול-אטפלנד

אלוין-אטקאפייד-הרפתקאות
רואץ'מקט ;איילי



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; 
1 gor 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 

; II Sagan וSigh - Gene H * 
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; Max Roach 









1980 
* Ties - Siki Kol; Peter Baumer 
* Images - Rena Gluck; Oedeon 

Partos 
Cantigas - Pauline Koner; George 
Crumb 
Rhapsody - David Hatch Walker; 
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 Feller
Vaslev; 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 • 





רואג .י :צלמבסטודיוהרקדנימעמלוטמןיוקאבלווקסואנה
Anna Sokolow and Kaj Lothman with the dancers in the studio. PHOTO: J . AGOR 
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1977 
* Voices - Christopher Bruce; 

Zoltan Kodaly 
* The Great Variation - Yaacov 

Shari r; Karlheinz Stockhausen 
* Fantasia - Rahamim 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 Yerushalmi; 
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 I ran, 
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 York 
Recollections of a People -
Deborah Bertonoff ; Josef Tal 



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; 
Arnold 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 Elkayam

Ronen; 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 
; 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 

of My People - John gחI * SO 
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 Play
ground 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 
Snow-
The Brood - Dick Kuch; 
Pierre Henry 
To Know No Shadow -
Dick Kuch; Carlos Chavez 





OIRE זSH.EVA REPER זBA 

Title of work; choreographer; 
music by 

* Dances created for Batsheva 
Dance Company 

1964 
* Daughters of the Garden -

Donald McKayle; 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 Seter 

* Tent of Visions - Robert 
Cohan; Noam Sheriff 
Dviersion of Angels - Martha 
Graham; Norman Dello-Joio 
Embattled Garden - Martha 
Graham; Carlos Surinach 

* Adam & Eve - Oshra Elkayam
Ronen; Hejtor Villa-Lobos 
Sargasso - Glen Tetley; 
Ernest Krenek 

* The Mythical Hunters - Glen 
Tetley; Oedoen Partos 



י.ררביזצלמ:.נורתרטרויאנים;משחקים

Troy Games (R. NORTH). PHOTO: Y. RUBIN 
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בכך.מהשלדבראינןלהקת"מחולבחיישנהעשרימ
ובעלי"מוניטיןותיקימרקדנימבה,מתחלפימדורות
 ,ממוכשרי ,עעירימודורותהנפרדותלדרכיהמפונימ

מוטברתשאינהבדרךאבל,מקוממ.אתתופטימ
המתמידהזרמתוךנשמרת ,הפשוטההגיוןעל"ידי

שאולימיוחדת,רוחאיזוועוזביממעטרפימשל
הלהקה.שלנשמתהלכנותהאפשר

לקיומה,שנימעשריממלאושהשנה ,"שבע"בת"
רוטשילד,דהבת"שבעעל"ידיייטודהמאזהעטיינה
זוהיתהאוליהתרגשות.המעוררתבימתיתבנוכחות
המעליחימהישראליימ,שברקדנימהמיוחדבבואת
מעולימ.טכנאימכשאינמאפילובתנועתמלהלהיב

אלאבווירטואוזיות,אינושלהמברק"המחול
 .בחיוניותמ

 ,היתרביןרוטשילד,דהכותבתהראשונהבתוכניה
עורך.בהשהיהמשומ"הוקמהשהלהקהכךעל

ועירוף"העורךיחדנזדמנוזהשבמקרהואירע,

רפרטוארלהקתלהקימשאיפשרנטיבות
המחפשימכוריאוגראפימבישראלהיו ) ...מקעועית(

לכוריאוגראפימ,המעפימרקדנימרקדנימ;אחר
והיתהלמקעוענות. ) ...והולכת(גוברתדרישההיתה

 " ...גראהאממרתהעמהממושכתהכרותי

שלעריטתהלידשעמדההיאגראהאמומרתה
"בת"שבע".להקת

במרכזלעמודהלהקהמוטיפהשנהעשריממקץ
בעולמ,רבותטיירההיא .בישראלהמודרניהמחול
בביתה ,ועיונימ"לשבחלפרטימ ,לשבחימזכתה

נוקבת.לבקורתגמוכמובןובניכר,

קבועביתלהנמעאוטרמעשרימבתכברהיא
מחוללהקתשלהקיומקשיימשלה.טפרובית"

שהיו,מאלהקלימאינמ 1984שנתשלבישראל
 , 1964שנתבדעמברלראשונה,הופיעהכאשר
 .בתל"אביבהבימה""תיאטרוןבאולמ

המודרני.המחולבתולדותנכבדפרקהמשנהעשרימ
כעיוןלאהולדתהיומאתחוגגת "בת"שבע"להקת

בשפניה ,המשךשלבראשיתואלתקופה,שללטיומה
כימתמדת.התחדשותאל ,נוטפימהישגימאל

 ,בבחינתודינאמית,עעירהלעולמהיאהמחולאמנות
העבר.ללאאפשריאינווהעתידלעתיד.הבטחה
קשהבעבודהאותו,שעיעבואלהולכללוהודות

תשואות,ולקולרוחבהתרוממותאוורגעי"משבר,
ולרקוד.ליעור "בת"שבע"תוטיף

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 
. d scintillating exuberance of its dancers הpresence a 

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 

. 1964 December 

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 



הישראךיהסניף /-ךונדוןלמחוךהמךכותיתהאקדמיה
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קלאסילבאלםהמוסמכיםהמורים

בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"יהמושרים

ים Dקןרמקייםהישראליביף Dה
ן-הבאלטלונןריןהשחלמןיןח

 :האקדמיהבציגת
השבחיןחהבחיבןחאחמארגן

בןחביםבבןכחןחהחלמידיםשל
בלןבדןן.מהמרכז

A.R .(פריריחנ .A.D. (A .T.C 

 1הבבים,רח'רמת"השררן

 03-474652 :טל

ג'נטאררדמן

 03-263175,30בגיררלאבןת"א,(בת"דרר)

פיליסוולדבאום
ב' 72הרצלרעבבה,

איווןקיברובס

 052-72371 , 40החררששמריהר,כפר

ליאיזהארבון

 , 15שביאררזלמןרמת"רמז,חיפה,

04-225578 

מיריזמיר"לשם
 03-751735רמת"השררן,

אנהפולברג

יררשלים

דליהאייזיקוביץ

 03-581107בת"ים,

פלמהחסוו

 3מדצהסמטתבת"ים,

רינהפרי

 03-474652 , 127כצבלסרןבגעתיים,

מריםבו"בריך

 03-231454ת-לאביב,

ליאורהציריליןחכמי

 052-72430,31האצ"לפתיח,הרצליה

בילופהפרס

 03-394653רמת"גן,

ליאירהבו"צור

ת-לאביבדררבת

רחלטליתמו

 03-223137,11רייבסת"א,

רוזסובול

ת"אבת"דרראילפן

לנהבר"מאיר

ת"אבת"דירארלפןבתביה,

חנהייפה

 48טשרביחרבסקיירישלים,

עידיתצלייק
 04-246441חיפה,

ליאירההידקרביגג
 04-535214,17טשרניחיבסקיחיפה,

שרהיוחאי

 053-31672ב: 32אוסישקיןבתביה,

דליהזיגלמןקושט

 03-263175 , 30גביררלאבןת"א,בת"דרר

אליזבטגולדיוין

נגיגרקברץ

ג'ייג'יגהיעקובי

 03-234050ת-לאביב,

מריםקאופמו

 03-924011 , 9הפרטיזביםפתח"תקרה,

גאביןמןגררס

 053-99918נטר,כפרמרשבת

שילהלוי
ת-לאביב

נפינהקופו

 04-670798,10ביל"יחיפה,

גילהג-לאור

-03החרמיןבת"ים, 843247,17 

אסנתלוי
 057-78563הבבג),(שערבארשבע,

מריאןרוטשילד

 03-226755השרין,רמת

ביעהגרזון

 , 19גריאטמלהיררשלים,

 02-414572ייבל,קרית

אריאלהלגמן
 04-82178,46הירקוןאחוזה,חיפה,

אראלהרותם

 04-247447חיפה,

רוניתלב

חןרמתרמת"גן,

מריםרייף

 04-66989 , 30פבזנרחיפה,

רחלגולן

א: 12חישיאבאשד'אחרזה,חיפה,

04-251307 

אירבהמרקיש

 03-753687מיביסין,ביה

מיכלשאנו
 04-923842בהיוה,

דביסגפני

 10ב/היסרדקרןעפילה,

פטרישהנידלמן

 , 29דירה , 2יבביןרמית,יררשליס,

02-861379 

שלישיר

רעבנה

הבוסתן

 053-37885בתביה,

דניאלהשפירא
 8/15רליךחביבה ,שבעבארבת"דיר



ריבלןע"שבירישללםילמחיללמיסיקה
THE JERUSALEM RUBIN ACADEMY OF MUSIC AND DANCE 

יתניעהלמחילבלת-הטפר

 J E R U S A L E M, 7 Peretz Smolenskin, Tel. 635271 Code 92 101מיקוד 635271טל' , 7סמלרנסקיןפץררח'םילרישי

בשניתהחליילמחיללמוסיקהבאקדמיההמחוללימודי
אגרון.לויחסיהפרופ'ביוזמתוזאתהמוקדמותהחמישים

כיתותהבאים:המוסדותאתלמחולהספרביתכוללהיום
החוגהתיכון,בביה"סלמחולהמגמהבקונסרבטוריון,המחול
"הקונסרבטוריוןבמסגרתבאקדמיה.ילתנועהלמחול

שלבהנהלתהלמוסיקה"והאקדמיההחדשהירושלמי
ליסודייהנתנהאשרדוסטרובסקי'קופרניק,יוכבדהגב'

בכיתותהתלמידיםמספרהגיעקצרזמןתוךהמחלקה,
 . 6-20בגילאים , 200לכ'המחול

הקונסרבטוריון

מהגילתלמידיםלהכשירבקונסרבטוריוןהלימודיםמטרת
הספרבביתלמחולבמגמהלימודםהמשךלקראתהרך

באקדמיה,ותנועהלמחולובחוגהאקדמיה,שלידהתיכון

חינוךלקבלירושלים,מרחבילתלמידיםאפשרותמתן
לימודיםתכניתועל'פימסודרת,בצורהאמנותיריקודי

בשעותמתקיימיםבקונסרבטוריוןהלימודיםמוגדרת,
בקונסרבטוריוןלמחולבמחלקההתלמידיםמספרצ,"אחה

 , 200כ'

 :כדלקמןהגיליםחלוקת
 44יסודיביה"סא'כיתה +גן

 25יסודיס"ביה 'בכיתה
 42יסודי"סביה 'ד 'גכיתה
 32יסודיביה"סו'ה'כיתה
 23יסודיביה"סח'ז'כיתה
 25תיכוןס"ביהיב'ט'כיתה

לימודיולהמשךמתקבלהקונסרבטוריוןמתלמידיגבוהזואח
האקדמיה.שלידהתיכוןובבית'הספרהבינייםבחטיבת
 35%המחולבמגמתהבינייםלחטיבתקבלונת 1983/4בשנת

 ,הקונסרבטוריוןכותלמידי

התיכוןהספרבביתלמחולהמגמה
וזאת 1970בשנתהחלוהתיכון"סבביההמחולליכוודי
ידונתןאשראז,בית'הספרמנהלהילמן,משהמרשלבזכותו
אתתכשיראשרלמחולמגמהלקייםלהצעהואהבהבהבנה

קדמיה,באותנועהלמחולבחוגליכוודםלהמשךתלכוידיה
החינוךכושרדכללבתיכון,למחולהמגמהשבזכותלצייןיש

 ,הבגרותבחינותמקצועותבמכלולהמחולאתוהתרבות

הסגנונותאתכוללתהתיכוןבביה"סהלימודיםתכנית
פלדנקרייז,מ,ד"רשיטתכוודרני,מחולקלאסי,בלטהבאימ:

 .הכוחולותולדותאימפרוביזציה

ביה"סתלמידירמות,לפימחולקיתהתלמידיםקביצות
ומחוצהבירושליםאומנותייםבאירועיםברציפותמופיעים

רבה,בהצלחהוזאתלה,

לימודיהםאתממשיכיםשלנוהתיכוןבית'הספרמבוגרירבים
באקדמיה,ותנועהלמחולבחוגבצבא,שרותםלאחר

ולתנועהלמחולהחוג-האקרמיה
ונקראה 1961בשנתנוסדהבאקדמיהלמחולהמחלקה
נרתמוזה,למבצעלמחולומוריםרקדניםלהכשרתמחלקה
קראוסגרטרוד :אתלהזכיר ,בארץוהמוריםהאומניםמטובי

מ.ר"ד ,אשכולנועהפרופ'ארוכיםלחייםויבדלוז"ל,
ומורימנוימן,הנריקמרדובלון,אלזההרקדניתפלדנקרייז,

כהן,ירדנהארבטובה,מיהברטונוב,דבורהכגברות:אורחים

ואחרים,סוקולובאנההכוריאוגראפית

החינוךמשרדי"עהלימודיםתכניתאושרהבראשית
הוענקהלבוגריםתלת'שנתית,תכניתוהיתהוהתרבות
מטעםלהוראהמוסמךותעודתאקדמיתגמר""תעודת
והתרבות,החינוךמשרד

ולתנועהלמחולבחוגגבוההלהשכלההמועצההכרתעם
הוסבהרציני)ומעקבקפדניתבדיקהלאחר(זאת 1976בשנת

 ,נופלתאינההלימודיםתכנית ,לימודשנות 4ל'התכנית
לימודיםתוכניותעלבתוכנהעולההנכון,ההיפךואולי

כוללולתנועהלמחול.החוגהעולםברחבידומיםבמוסדות
תנועה,ומגמתמחולמגמתמגמות:שתי

שתילאחרמחול)או(תנועהלמגמותמתפצליםהתלמידים
אתהתכניתכוללתאלהבשניםכאשרראשונות,לימודשנות

 .בפרטולמורימבכלללרקדניםהדרושיםהמחולסגנונותכל
לליבוהקרובעבודהבסגנוןהתלמידבוחרהשלישיתבשנה

המגמות,משתיבאחתלהתמחותוממשיך

גמרתעודתהבאות:התעודותאתמעניקלתנועההחוג
אומן,תעודת-בעתיד ,הוראהתעודת , B,M .תואראקדמיה,

 , 115ולתנועהלמחולבחוגהתלמידיםמספר

הוראהתעודתלקראתהלימורים
להסתכלויותהמוצבימלתלמידיממוענקתהוראהתעודת

לתכניתנוסףזאת ,טפרבבתימעשיתבעבודהוהתנסות
בשתימהתלמידימ 95%בחרובהבמגמההמלאההלימודימ

יש . I3.M .לתוארננוטףהוראהבתעודתמעוניינימגמות,המ
הנונייןמןכמקצועיכללוהמחולולימודיהיומיבואכילקוות



תעודתתהיהכןועלבבתיהספר,הכלליתהלימודיםבתכנית
הכרחית.הוראה

הללמורלתכנלתמחוץפעללולות
זמנו",בילמחולירושלים"להקתנוסדה 1967ב"כבר

תוצרהיורקדניהכללוי"אגרון.חסיההגב'שלבראשותה
רבותשניםהופיעההלהקהבאקדמיה.למחולהמחלקה

מקצועית.כלהקהלהכרהוזכתהובאירופה,הארץברחבי
במוצביוהצבאבפנישהופיעההיחידההיתהזולהקה

מלחמה.בעיתות

ליד(להקהוריקודו"דור"דורלהקתמופיעהרבותשניםמזה
זולהקההאקדמיה,ותלמידיבוגרישרקדניההאקדמיה),

להדיםוזוכהבשבוע,מופעיםבשניחשנהלאורןמופיעה
חסיהפרופ'ע"ימוסברותחינוכיותבתכניותביותר,אוהדים

הארץ.ברחבילוי"אגרון

ובמרץבשקידההעובדתרפרטואר,סדנתמקיימתהאקדמיה
רקדניםמכשיריםבאקדמיהבקרוב).תיראנה(התוצאותרב

הקיימותהמקצועיותללהקותהנקלטיםוכוריאוגראפים
לקידומותורמתבסדנאשהעבודהספקואיןובחו"לבארץ

חניכימחולאומנימספרהרקדן.שלהמקצועיונסיונו
ובחו"ל.בארץהמחולבנוףמוניטיןרכשומוסדנו

בהוראהבוגרנו

שלנולמחולבבית"הספרהמוסדותמשלושתאחדבכל
אחרים,במוסדותכמוהאקדמיה,מבוגרותנמורותמכהנות

והאוניברסיטאותהקיבוציםסמינרווינגייט,במכוןכגון

 14Sכ"באקדמיהלימודםאתסיימוהיוםעדועו.דועוד
בוגרים.

קלץקורטל

הציבוריתהמועצהעםבשיתוףהאקדמיהמקיימת 19S9מאז
למחול".ארציקיץ"קורסולאומנותלתרבות

מרתההדגולההאומניתשללהדרכתהזכההראשוןהקורס
בעלי"שםאומניםהקיץבקורסיכמוריםכהנומאזגרהם.
קנינגהם,מרסהיל,מרתהוביניהם:ומהארץ,העולםמרחבי
ניקס,וולטרקלפובסקה,נטשהדדלי,ג'יזסוקולוב,אנה

ועוד.

בממוצעבינלאומי.מוניטיןלעצמוקנהבאקדמיההקיץקורס
ותלמידיםרקדנים 1S0-120כ"שנהמדיבומשתתפים
אלינומגיעים(רביםומחו"ל.הארץמרחבימתקדמים
ומאירופה).מארה"ב

וימשן 1984ביולי 8מה"החלהקיץקורסיתקייםהשנה
קלאסי,בלטהבאים:המקצועותיכללובקורסוחצי.שבועיים

 .ועודג'אזאופי,ריקודיכוריאוגראפיה,מודרני,מחול
על"פיומהארץמחו"לשםידועיאומניםידריכובקורס

באקדמיה.המסורת

 ~ןח(!ו'ךי i~זז>ןןפן
פנשח

ייייטעדה :ת. ,Lבהנiו
~וב\יןךרר j7~ז.:פירה:

היצירהאמנות •קלאסיבאלט •מודרנימחול
למחנכיםחוג •גיאז •למחולסדנא
ומחולתנועהדרךתראפיה •למחולמךסיקה

המחולתולדות

 :מוריםהצוות
בריאנט;עמנואלבריאנט;יוטפה

ורובל;מריםגרין;ויקטוריה
דובר;עדנהירמר;מרים

זקט;מיכלאקטלרו;דליאורה
 .לויטעדהטננבאום;איריט

MI~NASHE 

VANCI<: CEN'rl~R 

Director: Ada Levitt 
Telephone: 063"78696 



תל-אניב-יפרעירית
יהתרביתהניערהחיניך,מינהל

למחילהמרכז
ביכירי-העתיםמרכז

 6תפטמןרח'
 219457- 21951 0טל'

העיתימ"."ביכוריבמרכזופועלר 97Sב-הוקמלמחולהמרכז
צעירלכלשוותאפשרויותמתןהינן:למחולהמרכזמטרות
ביותרהגבוההברמהאומנותימחולללמודבת"א-יפווצעירה
בתחומיאופקימהרחבתמעודדימאנוכמו-כןסביר.ובמחיר

השונימ.המחול

 :מישורימבמספרהיבההפעילות
המשמעתהגוף,לפיתוחפרובטליימשיעורימ *

והאסתטיקה.

האופקימוהרחבתהאישיותלפיתוח-העשרהפעילות *
וכו').מוזיקליתהאזנהלדוגמא,(שיעורימ

עתידמאתהרואימצעירימ,כשרונותעידוד-סדבאות *

 .המחול.בשדההמקצועי

מחולג'אז,מודרני,מחולקלאסי,בלטהבם:הלימודתחומי
ספרדי.ומחוליצירתי

 :חמירלםציית
לאורדורינההמגמה:מבהלתקלאסי:מחול

וייסכריסטינהבכירה:מורה

מנסרודההמגמה:מנהלתמודרבי:מחול
קייזראביקדמ,אמירהבכירים:מורים

ראשית:ומורההמגמהמנהלת ג'אז:מחול

 :יצירתימחול
ספרדי:מחול

דבי:בביתהמחולמרכזת

המרכז:מבהל

ז'וז'ה-כפרימארי

לפידותאבי

דוראןסילביה

חנוןעופרה

ליבנהישראל

למחילהאילפן
לוטמאןקייאמנותי:מנהל

קלאסרבאלט

בינלאומיפולקלור

ספרדרריקוד

מודרניריקוד

ג'אז

מקצועיתהדרכה

לריקיילמורימ

מקצועיתהדרכה

ונוערלילדים

לילדים,קורסים
ומבוגריםנוער

למחול,האולפןבמשרדההרשמה
 , 34632חיפהרוטשיל,דבית

 04-83655טלפון: ; 142הנשיאשד'

THE STUDIO FOR DANCE 

Artistic Director: Kaj Lothman 

EDUCATION OF DANCE 

TEACHERS AND 

PROFESSIONAL DANCERS 

COURSES FOR CHILDREN 

TEENAGERS AND 

S זADUL 

CLASSICAL BALLET 

INTERNATIONAL 

FOLKLORE 

SPANISH DANCE 

DERN DANCE חM 

J A Z Z 

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



l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l 

 ~בארץ-ישראלהעיבדיםשלהכלליתההסתדרית ~
 ~ולחינוךלתרבותהמרכזהפועלהועד ~
 2ולאמנותלתרבותהמחלקה 2

 ~ 93ארלוזורוברח'תל"אביב, ~
 ~. 03-431897לריקודי"עםהמדורטלפונים: ~
 2 03-431493/4לריקודי"עדותהמפעלן
~ .~ 
~ ~ 

 ~.לריקררי-עררתהמפעללריקרררעםהמדרר ~
~ ~ 

 ~.היומופועלקדמןגוריתעל"ידיי 971בשנתהוקםהמפעלבמסגרתופועל 50ה"בשנותהוקמעםלריקודיהמדור ~
 ~הבאים:לגופיממשותףכגוףשלולחינוךלתרבותשבמרכזולאמנותלתרבותהמחלקה ~
 ~.שלולחינוךלתרבותהמרכזולאמנות,לתרבותהמחלקה *ההסתדרות. ~
 ~הכללית.ההסתדרותריקודילהפעלתראשיתכתובתמהווהעםלריקודיהמדור ~
 ~ .תרבותוההחינוךבמשרדולאמנויותלתרבותהאגף * .בארץהעמ ~
 ~החינוךבמשרדהמזרחעדותמורשתלשילובהמרכז * ~
 ~והתרבות.מגמות:ן

 ~הארץ.ברחביהעממיהריקודשלשיטתיתהפצה * ~
 ~. .המשךוהכשרתעמלריקודימדריכיםהכשרת * ~
 ~מגמות:והרקדות.חוגימבאמצעותרוקדימשלחברתיתהפעלה * ~
 ~בישראל.והמיעוטיםהעדותפולקלורטיפוח *ובמועדונים.תרבותבמרכזיייצוגיותלהקותהקמתעידוד * ~
 ~. .האתניהפולקלורקרוחשימורתיעו,ד * .מחוללהקותמדריכיהכשרת * ~
 ~להתגבש.פולקלורלקבוצותסיוע *ופסטיבלימ.המחולבתחוםאירועימשלוהפקהייזום * ~
 ~הבמה.עללהופיעריקודימללהקותסיוע * .מחקריימופרסומימהדרכהחומרשללאורהוצאה * ~
 ~החומרית.והתרבותהאתניתהמוסיקהבתחומייעוץ * .~
 ~פולקלור.להקותעםלעבודהמדריכימהכשרת *מבנה: ~
 ~לריקודי"עמ.מדריכימבקרבהאתניהריקודהחדרת *הודס,תרצההם:שחבריהמרכזיתועדהעםלריקודילמדור ~
 ~הפולקלור.בתחוםאירועיםוהפקתיזום *אליגור,תמראלדמע,גילרןאלדמע,עוזיאדורמ,אבוהב,יוסי ~
l ועדתיות.עממיותלחגיגותסיוע *באייאר,בתיהאשריאל,יואבאשכנזי,רותיאריאלי,ישראלl 
 ~.דודאי,ברכהדגן,חוהגורן,איילהגבאי,יונתןבר"אולפן,צבי ~
 ~יזרעאלהחרמון,שלומהיימן,נחומהילמן,צביהלפט,רפין
 ~פרידהבר,צביספיבק,רעיהממן,שלמהכרמון,יונתןכהנא, ~
 ~מבנה:בן"נון.ויגאלרונןדןד"רשילה,אמנוןפרדס,רותי ~
 ~בן"נון·יגאלשלבראשותוהנהלהלריקודי"עדותלמפעלוועדתהשתלמויותועדתאולפנים,ועדתגממפעילהמדורן
 )חרמון· ) (אירועימ. ( ~ושלומרונןדןד"רוקס,גדיהודס,תרצהגיל,צביחבריה: ~
 ~ציבוריתומועצהבהטנעמישלבראשותהמקצועיתועדהפעולות: ~
 ~בעריםמדריכיםלהכשרתדו"שנתיימאולפניםמפעילהמדור 2 ~מויאל.אלישלבראשותו ~
 ~דירוגהמקנותתקופתיותהשתלמויותמקייםהגדולות, ~
 ~סמינרבכירים,ולמדריכימליוצרימסדנאותמפעילמקצועי, ~
 ~פעולות:ייצוגיותמחולללהקותמסייעלכוריאוגראפיה,דו"שנתי ~
 ~ערביאזוריים,כנסימסדנאות,עיון,ימימקיימהמפעלעל"לילהבצמח:המחולותחגכגון:ארציימאירועימומפיק ~
 ~מדריכיםמכשירפולקלור.וחגיגותועדותפולקלור-ישראלבפסטיבלעם,לריקודיכרמיאלפסטיבלהכינרת", ~
 ~קשראנשימפעילתלבושות,לרכישתסיועמעניקבאולפנימ,ובכנסכינרתובפסטיבלישראלבפסטיבלמחולאירועי ~
 ~הסהרנה,המימונה,כגוןועדותפולקלורבאירועיומשתתףבמאי,באחד'/הפועל"במפגניהבמה,באמנותחובבימלהקות ~
 ~מספרימ,המורכבארכיוןמפעילובחו"ל,בארץפסטיבלחגיגיימובאירועיםנעמ"ת,"עמל",רשתשלבכנסימ ~
 2מחקריימפרסומימומפרסמיוזמותעודות,שיקופיותסרטים,מקומיימ. ~
 ~מוזיאוניממחקר,מוסדותעמפעולהשיתוףומקיימתלמידיעבורמקצועיהדרכהחומרלאורמוציאהמדור ~
 ~עולימ.והתאחדויותמחקריים.בפרסומיםומסייעומשתלמימ,האולפנימ ~
ןן

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



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. 



חיפהבאלט

-השעיז"קיקיתייאגדת
 R.C.A .תקליטלפי :'מפסטרנק;יארסאילנה :'כ

קירזנראמיליהתפ':

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

מחולללימודיומכוןמחוללהקת
חושיאבאע"שלתרבותהמרכז

 32694חיפה 71,סילברהללאבארח'

 , 04-227850טלפוו:

ריקודי-ארפי;ג'ז,מודרני,קלאסי,בלט,

אררבי;מחול
הרך.לגילכיתרת

כלטינשטראריק :צלם



'" 
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תנועהתיאטריוקצובת

DANCE THEATRE 

תמו-נע

צוקרמןנאוהבהבהלתסטודיו

 03-449878טלפון , 63501תל-אביב 238בן-יהודהרח'

-יצירתיבמחולקורסים-
-תנועהתיאטרוןסדנת-

~ ~ 

I »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»י 

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

רמחור Iר I'< ~ IJו'>ירפו
הורדוםמrב

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

• 
אורזהדהבהנהלת

קלאסיבלטלומדרם;
מודרנימחול

 ~ואימפרוביזציהקומפוזיציה

 ~ליצירההכוונה
 ~רפרטואר

 ; 15155איחןדיעקבאשדותאורן,הדההכתיבת: "" "" "' "' "' "' "' "' "' "" "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "" "" "" "' "' "" "' "' "' "' "' "" "" "' "" "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' ""
 ; 067-51838טל'הירדן,עמקאזוריתמועצה

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

המוררם;חבר

ואסלבאיואן-קלאסיבלט
רותםאראלה
בלוםפאול

טלאביבה

בפסגתרלזזי
רוטמניה

רבינזביץגיטה

בתזףלזזי
מאירברמיכה

אזרןהדה-מזירגימחזל
ארונובאן

בלוםפאזל
אורניעדה

אורןהדה-זקזמפזזיציהאימפרזביזציה

ארונובאן

אורניעדה-ליצירההכזזנה

אורןהדהואסלב,איואןבלום,פאזל-רפרטזאר

• 
'" ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 





ו'>שררות
וצלילפסולתנועה,ותיאטרון

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

RUTHESHEL 
Theater of Movement-ScuIpture and Sound 

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

המחולאמנות
קלאסיבלט

* 
ג'אז

* 
מוירני

* 
התעמלות
לנשים

* 
ריתמיקה

* 
אופיריקויי

* 

קלאסילבלטמרכז
יוחאישרהבהנהלת

 6הנוטערח' , 42300נתניה
 053-92041 , 053-31672טלפון:

מקצועלכלמיוחדיםמורים
גבוההלימודיםרמת

 R.A.D .בחינות

CLASSICAL BALLET 
* 

JAZZ 
* 

MODERN DANCE 

* 
GYMNASTICS FOR WOMEN 

* 
RYTHMICS 

* 
CHARACTER DANCE 

* 

DANCE ARTS 
DIRECTRESS: SARA YOHAI 

Tel.: 053-31672 

1 , Address: Ilan()tea Street N(). (j N;llar1i 
72,053-92041 )( 3 1 · 053 :. el ן·

R.A.D. EXAMINATIONS 
GRADES - MAJOR 



מחוךךהקת-דוממהקוך

 03-251608טל' , 23פתח-תקוהדרך , 66184תל-אברב

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

"אפרתי"תיאטרון-מחוללמעןהאגודה
לבלטבתי-ספר

ברגביאפרתי,משהניהול:
דודקביץדליהראשית:מזכירה

הדגמה

שיטתאתומסבררהמראהההדגמה

לידיהביאהזושיטההלהקה.עבורת
חרשיםרקדניםביןאינטגרציה

 ,המחולאמנותבתחוםושומעים
לוס-אנג'לס.באוניברסיטתונלמדת

טרוםרקדניםשלכיתת-עתודה
מקצוערים

חרשרםנעררםשלכיתת-עתודה

קיראין

סטילהריע"שקהילתימרכז
 1-06צ.ה.לרח'

קירת-אונו

 752472טל:

אשדיד
ד'מתנ"ס

ד'רובע

אשדוד

 055-42721טל:





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

בשיראלחתרביתחלייבטיעוחחשיביםםיחגירמאחרחאיימאז 1940בשנתבארח"בראשיתחאמריקח-שיראלחתרביתקרז
 .צIגיז-אמריקחלביזחארץביזחתרביתיחגשריבקיים

שממעיתיתחתרביתקרזעזרתחיתחשיראל,מירנתכיניזשלאחרחראשיניתבשניםובמייחר ,חמרינחחקמתשלIגניבשנים
חאונשיבתחוםרבים;כתחוימםצמוייםעבורתחIגירות .ותרבותאמונתכנשראיתמיכחשצהעיחיחירחגורםכעמטכחיותחביותר,

מכניםשלתשתיתציירת-חIגיטיובתחום ;שוניםבמוטרותותמיכחחקמה-חמוטריבתחוםכשרוז;כרוכיאמניםוחינוךקירום-
אמנותי.יחינוךאמנותלמוטרותצריור

עיקריים:IגעולחכיווניבשניחקרזIגעילותחתמקרחחאחרונותבשנים

 .חקרזפעילותשלחכותרתגולתשחואשרת,ע"שחמילגותמעפל-חאחר

שמררעלויותריותרתקציביתמבחינחנטמכיםחמוטרותכיאףבשיראל.מרכזייםאמנותייםמוטרותכמטIגרתמיכח-חשני
 .חיוניותחינזאלחלמוטרותחקרזשלחשנתיותחצקכותיחוחתרכות,חחינוך

 .חאמנותיחחינוךבתחומיבעיקרשונים,לפרוייקטיםחקרזמטעייתכזכמו

כאחר:האמוריםהIגעולהכווניבשניוגרליםהולכיםמשאביםהקרזמקרשיההמחולבתחוס

חבמשקיםמחולחלקותלחבריהשתלמותומילגותכמקצועמחולהלומריםצלעיריםבשיראלללימוריםת uמילמעניקחהקרז
צלאת-חטכנייסחמקצעוותואנשימבצעיםיוצרים,-מקצעולאנשיהקרזמאשפרתכז,כמוהמקצעויים.כשוריהםאתלהעלות
בחו"ל.מעורקצרותהשתלמותלמילגות

ללחקותחקרזמסיעיתכז .צבורילגוףזולהקהשהפכהמאזבתש-בעחמחולבלהקתהקרזתומבתמחולבמוטרותתמיבתהבמטגרת
 .ציורברכשיתבעיקרלמחולולאולIגניםאחרות

 .המחולי.מופעאתהיתר,ביזשישמו,אשראולמותבשפורלטיעותכניותהתרבותלקרז

מחו"ל.וכוריאוגרפיםמוריםובהבאתטרנאותשללקיומזמטיעיתאףהקרז

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

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 FOunda
tion's crowning achievement and the support of a few major cultural institutions. 

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

the field of Dance - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to חן

young dance students in Israel for professional studies as well as fellowships to rnembers of dance companies who want to 
cers חfurther their professional qualifications. The Foundation also grants short-term fellowships abroad to choreographers, da 

. and stage technicians 

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

. public company. Grants are also made to other companies and dance studios mainly for the acquisition of equipment 

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

The AICF also assists in arranging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad. 







מחולתיאטרון
שינפלורינה

THE 
RINA SCHENFELD 
DANCE THEATRE 

השני",ייחוטבאדיבותנתרמההמודעה

ריקדוונעליבגדי



השניחוט
ריקודונעליבגדי

CAPEZIO • TENDANCE 
PREMIERE • DANCEWEAR 

"~ , \\' 

\ "'\ 

\ \"" 

\ >j ~ " ~ 1': "" .. \ .. ז\~ f '. /'':' \ .".\\ !,, 
. \ ... ,:~~ .. ~\~. '~.:::.~ 
.' :;"'. \'," 
 ~ ..:,ן.

........ \,,,,,. 

! 

i 

I 
I 
I 

! 

 t "~:ד

 , 30אבן-גבירולת-לאביב,

 261319טל'

תהרפס Iב
תהבהמ Iלאמנ

I הקולנוע

בית"הספר

הבמהלאמנות
והקולנוע
ייבית"צבי"

רמת"גן

לתיאטרוןהמגמה
מקצרעיים.שחקניםהכשרת *

סייף,ריקר,דתנרעה,משחק,הנלמדים:המקצועות
תרלדרתה,מרסיקלשרן,קרל,פיתרחהיגרי,מה,רמיפנט

מחזרת.העלאת,ספררת,התיאטררן
שנים.שלרשהלימדוים:משר *
מקריםלהרציאתיכרניתהשכלהנדרשתמדיםמהמרע *

מירחדים.

לימדויםירם 'ה-'אבימיםירם.בכלמתקיימיםמרדיםהלי *
ירם.חציר'רבירםאררד

הכניסה.בבחינרתלעמדוהמרעמדעל *

לקולנועהמגמה

עריכה,בימרי,רהסרטה,צילרםהנלמדים:המקצועות *
תרלדרתטלריזיה,הפקה,מרסיקה,צליל,ת,ן'תסריטא
רבקררת.ניתרחהקרלנרע,

:שנתיים.הלימודיםמשד *
 .תיכרניתהשכלהבעלילהירתחייביםמדיםהמרע *
הכניסה.בבחינרתלעמדוהמרעמדעל *
 'א'-הבימיםירם.בכלמתקיימיםהספרבביתמרדיםהלי *

ירם.חציר'רבירםאררד,לימדויםירם

 :הכתרבתלפיטלפרניתארבכתבלפנרתנאההרשמהלצררד
 , 2שמשרזשרעלירחרברהקרלנרע"הבמהלאמנרתהספר"בית

 . 14.00-08.00השערתבין 702615 782679,טל'.רמת-גז
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ארנרןת ,יהרדיאמנרתית:ת , "מנהל
.... . . JEHUDIT ARNON 

ARTISTIC DIRECTOR. 



ולאמנותלספרותתל-אביבקרן
 65241תראביב , 29אידלסוןרח'רבינוביץיהושעע"ש

 03-657030,03-650920טל'

מערכיליהנותמהםנמנעשונותשמטיבותאלהמצדד nובמיוציבורי-כמוטד 1970בשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל-אביבקרן
בתחומימוגדריםפרוייקטיםבמימושתמיכה ) 3ואמנות;תרבותמשרדתל-אביב-יפו,עיריתשותפים:שלושהובהעצמאי,תרבותי
ביצוע,ילדימגיעיםהיולאהקרןתמיכתשללא ,בעירהתרבותמרכזיים:יעדיםשלושהלקרןנפתלי_פרץוקרןוהתרבותהחינוך

והאמנותהטפרותבתחוםהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד ) 1
מוטיקה,טפרות, :תחומיםבחמישהמתרכזתהקרןשלפעילותה ,העירתושבישלהתרבותיתהצריכההרחבת ) 2בתל-אביב-יפו;

אמנותי,ול nמתיאטרון,ופיטול,ציור

שנתרמוהמחולממופעיבאחדלויחטיההכוריאוגראפית
היטודייםבבתי-הטפרלתלמידיםתל-אביבקרןידיעל

בעירבשכונות-הטיפוח

he Dal1c'e-Activities ו' l1e ()j )( וa 'ן_'~ e ן,CI1urr:()!(rapI1('r Hassia 
iterature al1d ן,iul1 [r)r וA viv f '( )ul1da -/'(זhe ו'ו,_ liscJ b זur!(a 

, S('hu()/s il1 ullder-privi/eged areas וa וAr 

פעולותיהלמטגרתאותוהוטיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחום
שללמחולהמייעצתהמקצועיתהועדהיזמהשנים),ארבעלפני
 :אלהפעולותתש"םהלימודיםבשנתהקרן

(במטגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער 25 *
(בגילים:וילדיםילדות 350עם ,עירוניים)מועדוני-נוער

8 14-(; 

האקדמיהבוגרתהרקדנית,היאהחוגיםעלהמפקחת-האחראית
 ,,כהן-צדקפאניבירושלים,ולמחוללמוטיקה

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

הטברודבריכוריאוגרפיה-וריקודו"דור"דור(להקתהטבר

כוריאוגרפיה-לציון""מתימןבתכנית "מ"ענבלצוות ;לויחטיה
ורז"קטםבתכניתצוות-מחוללוי-תנאי;שרהודברי-הטבר

 ,שרת)רינהודברי-הטברכוריאוגרפיה- "במחול

מקוריותיצירות-מחולשללהעלאתןשונוזוללהקות'מחולטיוע *
ישראליים,וגרפיםריאכוע"י

יצירות'בשבילישראלייםממלחיניםמקוריתמוטיקההזמנת *
רפרטואריות,בלהקותמחול

לפנימקצועיות)להקות'מחול(ע"ימופעי'מחולשלהבאתם *
שניבנוהאקוטטיותהקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהל

השוניס,העירבאיזוריעירונייסובגניסבפארקיסהקרןע"י

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, 
* 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 was founded in 1970 as an independent 

public institution for the encouragement of the arts in 

Tel-Aviv -, Yafo Municipality, The Ministry of Education 

and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation 
participate. 

The Foundation provides for projects in literature, music, 

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 



תנועהתיאטרוןאלקייסאשרה
 03-485399טלפון , 47210השרוןרמת 1סישקין,אורח'

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

לויאוסנת :אומנותיתמנהלת
קוטלרענתאדמיניסטרטיבית:מנהלת

לימוד:כיתות
בשיטתובוגריםלילדים

לובדון.-למחולהמבלותיתהאקדמיה

דבא.,ס-מודרבימחול
החיבור)משרד(שלבמחוללבגררתמגמה

שערהבגב.התיבוןביה"סעםבשיתרף

הבגבשערמשרתףחיברךביתבתרבת:

98201טל'אשקלרן,חרף .ב.ד - 4 
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ל lnלהקתמ

i1 ~נגiflM; 

ייבת-שבע"המחיללהקת
סטרןסןיליאסהכללי:המנהל

תל-אביב 9ההשכלהשד'וסטודין:הנהלה
 337795/6טל':

BAT SHEVA DANCE COMPANY 
General Director: William Strom 

Studio and Office: 

Tel Aviv, 9 Sderot Hahaskala 

Tel.: 337795/6 



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

הבויסיתהמיעצה

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

 , 1950משנתבישראלנציגותלהאשרהבריטית,המועצה
לקדמומטרתהבריטניהממשלתשלאשיורהבתוקףפועלת

אחרות.וארצותבריטניהביןהתרבות .יחסיאת

הבריטיתהמועצהשלהראשיתוהספריההראשיהמשרד
קיימתב"בתל-אביב. 140הירקוןברח'נמצאימבשיראל
ג'ורג:המלןשד'סאנטה,טרהבבניןבירושלימ,ספריה

 . 02-639866טל'ירושלימ,

ומקיפותוהשאלהעיוןספריותהןלימירושובבת"אהספריות
הבריטיתהמועצהפועלתבהןאשרהתרבותתחומיבלאת

ובו.'ספרותוהחברה,מדערהטבעחינון,בריטניה, :בגון

מחיל.ביללהאמנויית,בתחימרבחמרהספריותמבילותב"ב
 .בספריהמנוילהיותיבולהגבלה,ללאתישב,בל

(איןלמיס.דלהשתייןחייבימהסרטימלספריתמנייימ
שרותמצעיההספריהפרטיימ).לאנשימסרטיםהשאלת
 .הארץבבלהדאר,באמצעותסרטימהשאלת

לתרביתמיסדיתעמפעילהמשתפתהבריטיתהמועצה
 .יהמחולהמיזיקההתיאטרין,בתחימיאמנימבהבאתיאמנית

בבקיריםלשיראליממסייעתמייחדימ,במקרימב"ב,
בשטחההישגימעללעמידמנתעלבאנגליהמקצעויימ
יבי'.המדעימהחרנןן,האמניןת,

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 1 ibrary in the Terra 

.) 02-639866 : 5ancta Building in Jerusalem (tel 

The library, which consists of both lending and reference 
sections, covers all aspects of work with which the Counci'l 

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

. including dance 

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

. postal loans service 

The Council cooperates with Israeli cultural organ isations in 
sic and נbringing to Israel British performers in theatre. ml 

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 
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הקיברציםסמינר

גרפנירחינרךלתנרעההמכרן

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

ומחוללתנועהלמוריסמסלול

החינרךביסרדרתהבקיאיםמרריםלהכשירהמסלרלמטרת
 .רמחרללתנרעהחינרךלמסגררתירצרת,גישהרבעלי

שכלרלעללתנרעה,חינרך-היסדועליתבססרהלימדוים
שרנרתרגישרתדרכיםהכרתתרךהתנרעתית,היכרלת
במחרל.

התנרעהביסרדרתרהשליטהגייסאמחדהספרנטאניהביטרי
ררחבנכרןשימרשללרמדיםמאפשריםגייסאמאידאך

רחבהקשתלימדולכךנרסף .התנרעתיתביכרלתםירתר
המררהלעברדתידעשלבסיסירצרעירנייםמקצרערתשל

לעתי.ד

מרענקהדרישרתבכלשיעמדרלימדושנרתשלשלמסיימי
 .הגרפניהחינרךבמסגרתומחוללתנועהבכירמורהתראר

השתלמרירתבמכרןמתקיימרתהתלת-שנתילמסלולנרסף
רהמבקשיםלימרדיהםאתסיימראשרלמחרללמררים
האישית.יכרלתםאתרלשכללידיערתיהםאתלהרחיב

החינרך.משרדידיעלגמרל-השתלמרתמרענקלמסיימים

Jכחר;נסאולפנו
גסימכהבהנהלת

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

רפעיליייתלימיריםתיכנית-מחילנסארלפני

מחולנסאולפנישיטת

תרגילים.ע"יולאדיקודע"יריקודלימוד *
לדרק.דהקשררהמרזיקליהצדרלימרדריטמיקה *
במה.עלונסירןידע-הופערת *
החן.טיפוחהשרירים,הגמשיותפיתרח-הגרףעלשליטה *
ובו'.ריקודסרטיודיאו,המחשהאמצעי-ענפהחברתיתפעילות *
והאומנות.המוזיקההדיקודתולדותעלשיחרת *
המורכב,אלמהקלבשלביםהתפתחותעלמבוססתהשיטה *

דדג.לאותוהאופיניתהטכניקהאתהמציגריקודנלמדשלבנכל

מחול"נסאולפני"ללהקתכניסהבחינותעיברוהצמטייניםהתלמידים

סטיל.ברודוויאמריקאי,דרוםאפריקאי,קלאסי,ג'אז-הגיאזסגנונות



כי Kך Wהיהבכט
THE 15RAEL I3ALLET 

קלאסילבלטהמרגז
הישראלי"ייהבלטשלהרשמיהספרבית

מרקמן.והללימפולסקיברטהאמנותית:הנהלה

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

לילדים.מיוחדיםשעירים *

הגילים.בכלומתקדמיםלמתחיליםשעורים *

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

el Markman ווArtistic Direction: Berta Yampolsky & Hi 
266610 : Tel Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel 

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

בברכה,

fOr ~ A זvTZA 

~-- ת-לאביב"צוותא"
 30גבירולאבן

שינפלדרינה
למחולבית-ספר

 , 14פרידמןהרברח'

 62303ת-לאביב

-03טלפון: 446745 

RINA SCHENFELD 
DANCESCHOOL 
14, Harav Friedman 
Tel-Aviv 62303 
Tel.: 03446745 

מחולקלאסי,באלטומקצוענים,נוערלילדים,שיעורים
ויצירהמורני



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
ספרדילמחול

בחסות
ספרדרמדניגדול

אנטוניו
בהנהלת

דוראוסילביה
 .:c ~ m ....ספרד.,שלהrנrנלכתיבבלטראשיתימדניתלשטבי

החינוךרד wמבהמלצת

 :הג'ר'סרברההךשrבה

11בשעותג'ב'וס .00 -13 .00 
19.30 -20. 30 

ת"א 53-יהידה Iנרח'ספרדילמחולהrנרכז

 ) 03 ( 783716 ,) 03 ( 233805טל'

22 



PREMIERES IN 1983 
"Sculpture on a Wall" 
Design : Rina Schenfeld; performed by the 
dance workshop; m.: Laurie Anderson 

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

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

* 
OTHER EVENTS 
Sally-Ann Friedland (with Yossi 
Tmim)performed a program of her own 

. as in Acco ווworks in Tel Aviv as we 

Miriam Ben-Baruch premiered an evening of 
her solos which included her program for 

." ne Woman Dance & Circus "סchildren 

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 

ther Theatre dance סAt the Acco Festival of 
was prominent. Among those taking part 

, were Sally-Ann Friedland, Pamela Sharni 
Esti Pommerantz and Amnon Raviv, Ruth 

as Ilana ווEshel, Miriam Ben-Baruch as we 
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 
continue to participate in its ווbut wi 
. activities 

21 

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

PREMI ERES IN 1983 

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

1.: Judy Lupferman 

" A Story Like a Tale " 
, Ch . : Amir Kolben, Ofra Doudai 

m.: Marcel Chalifa, Achmed Masri 

" 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 

" ver סAnother Day is " 
; 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 
03-496745 :. Tel 

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 

, an Leshem וו, Margalit Perri, Dov Carmi 
, Orna Bagum, Sigal Sperling, Tamar Borer 

, Tamar Feigenblatt, Edna Katz 
, Revital Friesler, Avi Kaiser, Edna de Be 

Tal Carmi 

TOU RS ABROAD 
and ווOctober 1983 - Ho 

. November 1983 - U.S.A 

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, 



·'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: 1 rit 
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-Tanai; m. : Ovadia Tuvia; 
c. : Moshe Ben-Shaul 

* 
ISRAEL BALLET 

Kikar Hamedina, 2 Hey Be'eyar, Tel Aviv 
62093, Tel. : 03-266610 
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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 

PREMIERES IN 1983 
"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 

·"Duet" 
Ch.: Miami Herz-Jermer 

"Question Without Answer" 
Ch. : Galia Magen; m. : Bartok 

" Lecture-Demo" 
Ch. : the dancers 

* 
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 

Company Teachers: Hanka Farran, 
Michael Hason 

Stage Manager: Yael Rotman 

Sound: Yoseph Elazary 

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 
"Sonatina" 
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.tz 

* 
KOL DEMAMA - MOSHE 
EFRATIDANCECOMPANY 

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 

Marike de Yong, Yitzchak Galili, 
Ilana Grosman, Lisa Yaftman 

TOURS ABROAD 
U.S.A. - East Coast and New York, 
December 1983 

PREMIERES IN 1983 
" Autumn יי

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 

" ostress 1ח " 
; Ch. : Ohad Naharin; m.: Brian Ino 

c. : Iris Tauman; 1.: Moshe Frid 

"Sigh" 

Ch.: Gene Hill-Sagan; m.: Vaughn Williams; 
c.: Gene Hill-Sagan;I.: Moshe Frid 

I'Grimaces" 
Ch. : Ivan Feller-Vaslev; m.: George Crumb; 
c.: Ivan Geller-Vaslev; 1.: Coralia Segall 

* 
WORKSHOP '83 

" The Cafe - The Cold of Fall "חן

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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costumes 
lighting 

c. 
1. 

" 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 
03-625479 :. Ha'am St.' Tel 

; 65212 Company Rehearsals : Tel Aviv 
:. Ohel Shem" Theatre, 30, Balfour St.; Tel " 

03-296240 

Artistic Director: Robert Cohan 

g Artistic Director: David Dvir חActi 

Rehearsal Director: Siki Kol 

Y Teacher: Jay Augen חCompa 

ager: William Strum חeral Ma חGe 

, cers: Jay Augen, Shula Botney חDa 
, 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 

, cers: Nichal Adler, Michael Bash חDa 
, Hani Ben-Tov, Orhit Brith, Noah Dar 

Abbreviations : 

choreography 

music 
ch. 
m. 
d . sets 

BAT-DOR DANCE COMPANY 

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

Artistic Director: Jeannette Ordman 

ger: Barry Swersky חeral Ma חGe 

Producer: Batsheva de Rothschild 

t to Artistic Director: Kenneth חAssista 
Mason 

, Rehearsal Directors: Ora Dror, David Shur 
Ilana Sopru n 

, Ballet Masters: Kenneth Mason, David Shur 
Rosaline Subel-Kasssel 

Choreologist: Ilana Soprun 

, cers: Jeannette Ordman חDa 
, 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 



ABSTRACTS OF ARTICLES IN HEBREW 

Music critic Hl<\NOCH RON describes the inf1uence 
of the music of Steve Reich, Philip Glass and other "mini
malists" on the work of contemporary choreographers and 
why their repetitive sound, which has returned to tonality, 
attracts dancers in : MUSICAL MINIMALISM IN
V ADES DANCE. 

-ous essay by the Ger תGIORA MANOR translated a fal 
-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 intro
duction by DEBORAH BERTONOFF) and by dance 
teacher MICHA NES. 

YARON MARGOLIN formu1ates his ideas about the 
feasibi1ity of teaching choreography in his artic1e CAN 
ONE TEACH CHOREOGRAPHY? 

RONIT LAND, recently busy choreographing and teach
ing 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 MOVEMENT
LANGUAGE is a summing-up of her experiences. 

VIDEO AND DANCE, dancer RUTH ESHEL וl ז
of video-recording as a means of תediuI 11ו deals with the 

. entation as we11 as a too1 for dance-creation וdocun 

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 

~ t (ןj 
 Iו 6זו"

 ~"(ןיJיצירתימחול
קלסיבלט
מודרנימחול

נשיםהתעמלות
הורים-ילדיםתנועהמגפשי

~~j!ff: 
שןר-רייפלדמרתהבןרשטין,אריהבהנהלת

השקם)מןל(בקןנסרבטןריןן, 103גבירןלאבןירח
 ) 03 ( 428843 , 421985טל.
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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 music
academies 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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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 Fe1den כ;the Eshk01-Wachman method on severa11eve1s ( 

krais 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 kibbutz 
students 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, 

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 

? co-exist within this framework כ... ' become 'c1asica1 

N. B-R: A very good question ... The 'founding fathers' (or 
believed that with the improvement of the 'כrather 'mothers 

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 
or Rhoda Manes (who כDina Shmue1i (who teaches balIet 

-would themse1ves take part in basic-move כteaches modern 
ment 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 choreogra
phy - 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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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 tech
niques. 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 choreogra
phy. 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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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 

If you don't ?כinspiration. The show has to go on, (why 
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 

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 ' 
It's most extreme expression is to be found in .כDenis 

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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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 

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 ... 

And Now To the Left, Please 

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." 

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 

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. 

The Amoeba Movement 

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 
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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 
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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. Y onathan 
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 Y ossi, 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 
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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. 

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". 

In "Ereti-Eretz", composed by S. Bachar and Y. Levy (On 
the doorsteps of Y ankele' 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 

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". 

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. 

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 "KA VANA" 
INISRAELIFOLKDANCE 

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. 

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). 

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 
re the dancers make the ~ single out "El Ginat Egoz", wh 

," shape of a nut with their left hand. In "Sham Harei Golan 
in the second part of this dance, Y onathan Gabai has used a 

, g a climbing step iIן Rond de jambe with high knee symboliz 
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. 

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. 

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 

f the ways of making כiarticle to go on and indicate some 
fo1kdance more enjoyable, meaningful and exciting to the 

. practising folkdancer 

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 
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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 
Ancona34 and others. 

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. 

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 ... " 

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 

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. 

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. 

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 
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transgress, as their habits are too ingrained to be 
abolished."24 

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 

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 

The regulations also speak of a "wedding-house" in which 
the newly-married couple may choose to hold a ball, which 

e Tanzhaus, which we already lך. proves the existenge of t 
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 ." 2ך

7 

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 

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 dance
teacher 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 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. 

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 



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 
works16 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.2 0 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 

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. Guedemann5 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 

d among נ)Tanzhaus was taken from similar institutions fou 
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 

9 . 17th 

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 

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 
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YARON AND REBECA MARGOLIN 
The Luminous Energy of Dance 

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 
EI Sol De Mexico 

מרגוליןוירוןרבקה
המחוליבשממאור

מחולצורותאוחדשים,סגנונותהיוצריםכוריאוגראפיםיש
בטכניקהפחותמעונייניםאחריםקיימות.מטכניקותחדשות

המובעיםרעיונותאוחדשיםלמסריםמופנתליבםתשומתועיקר
לאהמחפשיםמעטים,כוריאוגראפימישאבלהתנועה,בשפת

רקלאלשמשהעשוייהלמחול,חדשהתפיסהאלאסיגנוןרק
ואימון ,הוראהלשיטתבסיסגםאלאהכוריאוגראפית,ביצירה
(טכניקה).הרקדן

חקרואלומעטיםעלהנמניםמרגוליןסיטורבקהמרגוליןירון
אףירון .רבותופילוסופיותתיאוריותטכניקות,סיגנונות,
בין:היחסיםעללרעיונותיותימוכיןבהומצאבקבלההתענין

כולו.והיקוםהחללהזמן,התנועה,האדם,גוףהאדם,נפש

אחדהיתההסוחפתהאנרגיהזרימתוירון,רבקהנפגשוכאשר

היסודותאחדרבקהבעיניהמרגוליני.במחולהמאפיינימ
בגוףהאנרגיהזרםעללפקחהיכולתדווקאהואהחשובים
הרקדן.

הנשימהעלהאנרגיה,עללפקחהיכולתעלמתבססיםכשהם
שיטתמרגוליןורבקהירוןצירוהדרושהוההרפיההנכונה
 .משלהםהוראה

וירוןרבקהדרכה,הנולדיםברקדניםהוראהשיטתלשמבחנה
שבההאינטנסיביבכוחמהממתתנועתםזאת.מוכיחיםמרגולין
בנינוחות.החללאתהחוצההעיקביתובזרימה

לכולםאך ,מזהזהשוניםמרגוליןורבקהירוןשלהריקודים
במשפטיםהמאורגנתהתנועההמחקר,אחד:משותףבסיס

והחללהזמןעמהגוףשלההרמוניהמפגשתנועתיים,
המפגןאתבכךומפגיניםתנועתית,וזרימהבזוהרהמתרכבים

אורטובסדיוניסיההמחול.-האנרגיהשלביותרהבגוה

10.4.83 
מכסיקודהסולאל
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האמריקניהתרביתמרכז

acc 
american cultural center 

 63930תל"אביב , 71הירקרןח'.ר
 ) 03 ( 6 ~ 0661/2ט'ל

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

בשערת:לקהלפתרחה
 . 7-10ירםב'
 4-10 :ה-'גבימים
 2-10חגרעלבדר'ביום

.Jמ Hours open to the public: Monday 10 a.ffi. "7 P 
: Tuesdayto Thursday 

.Jמ to 4 P .J10 מ a 
: Fridays & Holiday Eves 

. to 2 p.ffi .J10 מ a 

במחרלררידירטייפיםעט,כתביספרים,הספריהברשרת
האמנרירת.רבשאר

להשאלה.ניתניםהספרים

The library has a section in the arts which includes 
books, periodicals and Videotapes. Books are available 
for loan . 

 :The collection of videotapes on dance includesהם:במחרלהררידירטייפיםרשימת

פילובולוסבלטתיאטרוןלהקת
אלינגטוןדיוקשלמוסיקהלפיאייליאלוין

בלאנשיןשלשלושה
קנינגהםמרסלהקת
לטלויזיהריקודטארפ,טווילה

פילואובג'ייקובסלובוביץ'לאר
מולרג'ניפרלהקת

PILOBUS DANCE THEATER 
MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMPANY 
ALVIN AILEY CELEBRATES ELLINGTON 
THREE BY BALANCHINE 
JENNIFER MULLER AND THE WORKS 
MAKING TELEVISION DANCE, TWYLA THARP 
LAR LUBOVITCH AT JACOB'S PILLOW 

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