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מסנדלרירתרהרבה

 1985-1906סוממרסבןשללזכרו

המציארתי,לערלםהרקדןביןהמתררךהאמצעיהןהנעליים
אמן-המחרל,ביןהמגענקרדתהיאהסרליהארתר.הסרבב
שקרשי-נע,הראבההארביקטיבית,רהמציארתהפנימיערלמר
מדיפחרתקצתחיכרך,ערדףמעטארתה.מייצגיםהבימה

שנרכשההטכניקהכלהרירטרארזית,מירמנרתררכל-התנגדרת
הסנדלרמתעמעם.זרהרהאימרן,שנרתשלרכאבבזיעה
שלאריברארידידרהראהנעלים,ערשהנראה,הבלתיהצנרע,

בנעליה,תלריהבהרנרתיהעלהבאלרינהספקבליהמחרל.אמן
מעלירנעלי-המחרלאתשהשליךהמרדרני,במחרלאפילראבל

העבר,שלהמגביליםרהחרקיםהמארבנתהמסררתכסמל
הבימה.עלנערללאחררנהמרפיע

 Benכ-נבראיכמעטבארפןארלישנרלד-סרממרסבן
Schusterman , היהבניר-יררק,יהרדיבררבע-ז.א.סנדלר

הידרערתהחבררתאחתשלנשיאהרקמאשרירתרהרבה
נעלי-ריקר.דלייצררבערלםבירתר

בערלםמרכרלמרסדאסטל,השניהאישתרעםיחדהיה,הרא
ארבאלטתחררתבכררה,הצגתהיתהלארבלעדיהםהמחרל,
שלימים.בינלארמיכינרס

איטלקי,ממרצאהסנדלראצללעברדבן,נכנס 14בןבהירתר
כלאתמהזקןרלמדכנער-משלרחים, ) Capezioכקאפזירמר

שלהמסחרייםכשררנרתיראלההירנעלי-הבאלט.ייצררסרדרת
מארמץלבןרלמעשהקאפזיר,שלימינרלידארתרשעשרבן,
להירתבןנתמנה 1940בשנתלשרתף.רלבסרףהמשפחה,של

בע"מ.קאפזירחברתבשיא

בשנתמהעסקים.פחרתלאבןאתענייןעצמרהריקרדאבל
פרס-קאפזיר,הקמתליזרםלעברדהשרתפיראתשכנעהרא 1952

שהיההמחרל,בתחרםברלטתלאישירתשנהמדישהרענק
היה-1963ב .בירתרמהחשרביםכברדלארתהימיםברברת

ההתאחדרתשלבדירקטררירן,לחברירתררמארחרלמארגן,
מעברדתרמשפרשארה"ב.שלהאזררירתהבאלטלהקרתלמען

זמנרכלאתהקדיש , 1976בשנתקאפזירבעסקיהפעילה
 .קאפזיר""קרן-רניהלשיסדהקרןלקידרם

מזמיןשהיהראררחיר,הרביםידידירעםהרףללאלדברנהגבן
הררסי"ב"בית-התהשלרהשמררלשרלחןאיתרלהסבירםמדי

בחשיברתבהתלהברתארתםרמשכנעבניר-יררק, 56שברחרב
נזקקרשלאמרנרלרגים,אלההירעסק.בהןהרברתהתכנירת

בן,זההיהזרם-תרדעה.מעיןהירדוברירלמענה,כמעט
סידרהלאררלהרציאארה"בשלהברלאיהשררתאתששיכנע

רעירןזהרהיההמחרל;אמנרתלכברדיפיםברליםארבעהשל
נרברהנרדעהכרריארגראףשלהרלדתרירםאתלייחדשלר,
בשניםרברת.בארצרתכברשנחרגהבינלארמי",המחרלל"ירם

השרניםהאי.טי.אי.מרכזיאתלשכנעבןניסההאחררנרת
ברהאחררןהפרריקטבינלארמי.מחרללשברעזהירםלהפרך
הלהקרתכלאתשתקיףהמחרל","התאחדרתהקמתהיתהעסק

עליר.האהרבהבאמנרתהמטפליםרהמרסדרת,

מגיעיםראסטלבןהירשנהמדי .רביםהירישראלעםקשריר
נפרדבלתיחלקהירהם .בארץהמחרלאיררעיבכלרמשתתפים

הסרממרסיםבניר-יררק.שהירכשםבתל-אביב,המחרלמערלם
רמתרמכיהבתל-אביב,למחרלהספריהשלהקמתהירזמיביןהיר

עצים 10לטעתהחליטהבישראללמחרלהספריההעיקריים.
 .הקיימתהקרןמיעררתבאחדבןשללזכרר

מנורגיורא
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שניסעשרמקץ

מנירגייראמאת

כביכרל,מחייב,זאתרבכלתקרפה,בגדראינםארלישניםעשרר
להרפיע,החלבישראללמחילהשנתןו .לסכםהעגרלהמספר

היתהעדייןירם-כיפררמלחמתבעקברתשרעידת-האדמהשע;:ן
האחררניםבפרפרריהנתרניםאנראחר-כךשניםעשרמררגשת.

המסגררתאתלמנרתאם-המחרלבתחרםלבנרן.-מלחמתשל
הללשללהקתםרבים.שינרייםחלרלאכאילר-הלהקתירת

ל"באלטהקלאסי"מ"הבאלטהפכהימפרלסקירברטהמרקמן
המסררתיהבאלטשלהיחידיהנציגעדייןרהיאהישראלי"

דרכהבראשית , 1975בשנתאז,נמצאה"בת-שבע" .בארץ

ביתלעצמהמחפשתעדייןרהיאציבררית-עצמאית.כלהקה
 ," 2"בת-שבעשלה,המקבילההמסגרתאזנרסדהקברע.

מאגראלאאינההירםעדאבלנסירנית,בימהלהירתשנרעדה
עתהכןכאזממשיך"ענבל"תיאטררן-מחרלהלהקה.לעתרדת
איךלדעתבליכאח,רראמנרתייםכלכלייםבקשייםלהתלבט
חגגהחרלפתבשנה .העברבסיסעלהעתידמפתןאתלעברר
לקירמר.שנים 35"ענבל"

ההנהלה,ארתהתחתבדרכהבעקבירתממשיכה"בת-דרר"
אחדים,עדייןרקדניהברשימתהראשרן.בשנתרןהרשרמה

בשרררתיה.אזכברשהיראררדמן,רז'נטברדיצ'בסקייגאלכגרן
גלגרלים,עבררבצררתהמרפיעיםששמרתיהםאחרים,

"בת-רקדןאזשהיהמיהזמן:חליפרתאתארלי,המציינים,
"בת-שבע",שלהאמנרתיהמנהלכירם,הראדבירדרדדרר",
נירהשיר,שליקרזק,גראציאלהכירםנימניםזרלהקהרעם

 .דרר"-ייבתמאנשיאזשהיראררבך,רריצ'רדארגן,ג'ייטריפרן

עדרהיר,באנגליהנמצאיםסליבקיןריעקבבן-אריאביגיל
אמבשלאלינרער . Extemporaryלהקתמאמנישחלפה,לערנה
וליהרדהבניר-יררקסטדוירפריליגאלבפאריז.משלהלהקה
בארתהשרקד-ורדייאיריסקר.בסאן-פראנסבית-ספרמארר

כירםהרא-מ"בת-שבע""הפילרג"אחריב"בת-דרר"ערנה
שניםשרקדאחריאנגליה,בצפוןלהקהשלהאמנרתימנהלה
כירםררקדרינרראריהראמבר",ה"באלטבמסגרתאחדרת
תיאטר".דאנסה"נדרלאנדסבלהקת

אתנראהאז"בת-שבע"שלהרקדניםברשימתנתברנןאםגם
ררביןע"שבאקדמיהכירםערבדתגלרקרינה :הזמןזרימת

מלמדררןרחמיםמשלה,להקהשיינפלדלרינהביררשלים;
עכשיררנקראיםנישארצפריררתמרבריאנטררג'רבשררדיה,

משלהבערבי-מחרלמרפיעהשרניפאמלהרעמנראל;ירספה
זכהשלארמבטיח,קצרנסירןאחריחזר,גרטהיינררצבי

לניר- ,"ר"מת"בארץ,עצמאיתלהקההקמתשללאריכרת-ימים
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בהוראה.שםרערסקיררק

משהשללהקתררקדנירשימתמראהרבהלהקתיתיציברת
מררכבתעדיין 1975בשנת(שהיתהרדממה","קרלאפרתי,
רלהקתרהחרשים""אגרדתבהנהלתחרשיםלהקתגרפים,משני
ירסףבר,גבידמתי,אמנוןשלרשמרתיהםעצמר),משהשל

כבר-כירםהקברצהגרעיןאתהמהררים-נדלרראסתרמריאל
שהחלהשיר,שליגםרשרמהאפרתירקדניביןשם.מרפיעים

שלהמצטיינרתהרקדנירתביןכירםרהיאב"בת-דרר"דרכהאת
"בת-שבע"·

רקדניםמעברשללכשעצמהבריאהשתרפעהלקברע,אפשר
רשימרתבהשרראתמשתקפתשהיאכפיללהקה,מלהקה

שלטהכןלפניהאחררן.העשורתרלדתהיאהמשתתפים,
שלהמרכז-אירופיתהמוסכמההישראליהמחרלבערלם
רקדןביןקאתרלייםנשראיםמיןשדרשההמאה,ראשית

מרסרי,לאאםלפגםנחשבהזריםבשדרתרעייהוכלולהקתר,
אסתתי.שבודאיהרי

להרפיעברובםממשיכיםאזשלהכרריארגראפיםשמותגם
באמתחתןמצוירתהיל-סאגאןג'יןשליציררתיוכירם.בתוכניות

"בת-שבע","בת-דרר",הישראלי",("הבאלטלהקותארבעשל
בישראל,תושבאזשהיהעצמר,הואהקיבוצית")."הלהקה

כושיתלהקה ,בארה"ב Philadancoלהקתעםכירצר-ביתעובד
שנהמדיארצהחרזרוהראבמהיררת,רמתפתחתצעירה

כאורח.

עםערבדל"בת-שבע",אמנרתייועץהמשמשכוהן,ררברט
 ."בת-דור"עםוכןזרלהקה

בשמרתיהםהעיןנתקלתהישנים,בשנתרניםשמעייניםשעה
יש ...והרפרטואר-מהארפקשנעלמומצרייניםריקרדיםשל

שללעבודותיהםמתיחסרתהלהקותשהנהלותתחרשה,ממש
הלהקרתרזרוק"."לבששבגדרמשהרכאלהירצריםגדרלי

יוצרים,בהזמנתהלא-מספיקמתקציבןניכרחלקמשקיערת
חדשיםמחולרתשלגדולמספרלימודלעעמליםהרקדנים

בלתימחששאוליהעת,כלמתחלפתרהתכניתערנה,מדי
יצירהבשלישיתאושניתלרארתרוצהאינושהקהלמרצדק,
הזאתהייחרדיתהישראליתהתרפעהשסיבתחוששני .מעולה

בכלחדש,תפריטהמנרידורשכביכרל .המינרייםשיטתהיא
אבסורדימשהובכךישהמופעים.לאולםמגיעשהראפעם

להקתמהובמידתהישראלי""הבאלטרקלמעשהובזבזני.



אולישלהם.מוכרותיצירותומעליםחוזריםודממה""קול
עבודותורקאךמבצעתאפרתישל,שלהקתומכךזהדברנובע
אתויותריותרמבצעהואאףהישראלי"ו"הבאלטשלו

אוליאלהלהקותשתידווקאימפולסקי.ברטהשלעבודותיה
העובדיםהכוריאוגראפיםחוגאתהרחיבולונשכרות,היו

איתן·

שיסדולמחול",הקאמרית"הלהקהרשומההראשוןבשנתון
אינהשכזאתבתורהמסגרתסגל.ורונישחםרינהבשעתו
אבלבשווייץ),רבותשניםכברעובדתסגל(רוניעודקיימת
בערבמשלהקבוצהעםשחםרינהמופיעהאלהבימיםממש
וזו .מוותרתואינהשלהבדרכההולכתוהיאיצירותיה,של

בשניםהישראליהמחולבנוףניכרבכלל,מרנינה.תופעה
משלהם,גופיםומפעיליםמתעקשיםשיוצריםהאחרונות,

תמיכת-קבע.הנתמכותהממסדיות,הלהקותלמסגרתמחוץ
והיאמהנוף,נפרדבלתיחלקמהווהכבראלקייםאושרה
תיאטרון-בשטחכולו,בעולםחרונהלאהמקובלבתחוםעובדת

שרוןמירלה"תמונע".וקבוצתהצוקרמןנאוהרכןהתנרעה
העצמאית.להקתהעםרלהופיעליצורממשיכההיאאף

להקהלייסדרחבריהםקולבןאמירגוטהיינר,צבישלנסיונם
בכיורןצעדהיה-"תמ"ר"-רמלהבעירמיתודינאצעירה
והםלהםהספיקהלאנשימתם,אבלהמערךריענרןשלהנכון
אתליצררהספיקהממסדשדינרזאורלפנימהענייןנראשר

אופחותבטרחהפעילרתלהםשתאפשרהכלכלית,התשתית
הביאושנימצדממסדיתואטימותאחדמצדהררחקרצר .ירתר

להצלחהוזכהרבותשהבטיחהנסירן,שלהעצרבלסירמר
ומפגש " 83"תל-חיבמסגרתבמרפעירראהדהאמנותית
 . 1984שנתבקץיברמלהשנערךבמחרל","גררנים

מאבקאחריפאנוב,וגאלינהראלריארצההגיער 1975בשנת
מאבקלהגר,זכרתםעלברית-המרעצרתשלטרנרתעםמר

חוזריםשניםעשררמקץמעט.לאלותרמו"בת-דרר"שאנשי
שלהפלמיהמלכרתיהבאלטלהקתבראשהפאנרביםארצה
ייסודעלהמוצהרחלומםראתקלה,היתהלאדרבםבלגיה.
הגשימר.טרםבישראלמשלהםבאלטלהקת

היתהזהבעשורבינלאומיתרלהכרהלפריחהשזכתההלהקה
"בין"התראראתבינתייםש"איבדה"הקיברצית,המחרללהקת
עםהראשרןבשנתרןהרישרםאתשמשוויםשעהבשמה.

ארחזתעדייןארנרןשיהרדיתלהווכחאפשרכיום,המציארת
ממשיכיםלריןרמייקדגןזכריהרקדניםרביןהספינה,בהגה
החזררתמנהלתשהיתהקרשמאן,פלררהבה.פעיליםלהירת

אתויסדהלירושליםאחר-כךעברההקיבוציתהלהקהשל
בית-אתלנהלשנהלפנירהרזמנההיררשלמיתהמחרלסדנת

בריסל.בלגיה,בבירת " Mudra "הספר

שנהמדיחרזראפרתי,שללהקתומרקדניאזשריר,יעקב
עבורליצורמשלו,להקהעםעובדהואשםמקוםמטקסס,
שלרנהרין,אוהדשלההכוריארגראפיםביןהקיברצית.הלהקה
הדרקיםקשריםעלהואגםהשרמרבניר-יורק,עצמאיתלהקה

הכשרוןאוליהראארהדר"בת-שבע".הקיברציתהלהקהעם
ישראליים.כרריארגראפיםשלהצעירבדררבירתרהבולטהירצר

העולמית.המחרלמהפכתשלראשיתההיר '-70השנותאמצע
בלבדלדברומשרגעיםלירדעי-חןשנועדהאסרטרית,מאמנרת

בהםהקשיםהמצביםלמרותאופנה.לכמעטהמחולהיה
רגילהבלתיצמיחהידענראנרגםזר,בתקרפהישראלנתרנה
אתלמעשההחליףויוצריםרקדניםשלצעירדררהמחול.של

המחולשלהמרכזיתהדמותהמרדרניות.הלהקותראשוני
מסגררתנוצררלעולמה.הלכהקראוס,גרטררדבארץ,המרדרני
שהיתהשיינפל,דרינהשללהקתןכגרןחדשות,עצמאיות
שהלכהאלקייםאושרהאוייחרדיתלירצרתגדרלהממבצעת

בארצותדרכםאתלחפשהלכררקדניםמשלה,בימתיתבדרך
חילועושיםיצאראחריםראילרבינתייםחזררראחדיםנכר

למחרלבתי-הספרואמריקה.באירופהמפררסמרתבלהקרת
שניתלמידים.אלפירלהםהארץברחביפזרריםהסוגיםמכל

בארץ,נערכומוניטיןלהםשיצאובינלאומיים,קונגרסים
ויר"ר I.T.I .-השלהישראליהמרכזשלידהמחולרעדתביוזמת
במחולהתנ"ךעלהבינלארמי(הסמינרסברסקיברישלה,

אתלראשרנהשהפגישלכתב-תנועה,הראשוןוהקונגרס
כתב-בנשהלאבאנוטאציה,בעולם:הנהוגותהשיטותשלוש
נסירנותנעשיםבתל-אביבהישראלית);אשכרל-ואכמןושיטת
ממסדירת,הבלתיהלהקותלרשרתשיעמודמרכז,ליצרר

מתאימה.בימהבמציאתהמתלבטרת

הספריהכך;כלהחסריםבעברית,ספרי-מחרלמספרלארריצאר
עזרכלירמשמשתאוספיהאתמפתחתבישראללמחול

למקצועהיההמחול .רירצריםמרריםסטרדנטים,לתלמידים,
ברדאיהזההעשורהשגיררשימתהבגרות,בבחינותמוכר

שלימה.אינה

שציינהכפיערצמתה,במלאעדייןשמהפכת-המחולמתברר,
טיימס".ב"ניר-יורקקרסלגוףאננהמזמןלא

סצינהיש " Under Milkwood "תומאסדילןשלבמחזהו
הכומרבישארל.האמנוירתמצבאתליהמזכירהזעירה,
גארטר,פולייצאנית-הכפר,אתררראהייתרלכנסבאג'נקינס
בה,מתבונןהואושרה.בית-האלרהיםמדרגותאתררחצת
מרזיקאלית!"אומהאנחנולאל,"תרדהראומר:לזימרתהמאזין

• 
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גלילית"."עררהריקרדראתררקדאגדתיבררר
לארירברב.הררסיהבאלטרקדןמאתרישוס

ראובן"ב"ביתאגדתי,ברורשנושאהתערוכה,פתיחתלקראת
התערוכה,אוצרתרובין,כרמלהעםשוחחתיבתל-אביב,

הארץ-הרקדן-צייר-איש-הקולנועעלעשירחומרשאטפה
והתעודותהמוצגיםבין .השלישיתהעליהבימיישראלי
צילהעל-ידילהשניתנהמעטפה,נמצאהשריכזה,הרבות
יעקבמאתיד-בכתבמאמרובההאמן,שלגיטתואגדתי,

תאריראין .היהודיתהמחולואמנותאגדתיעלקופליביץ,
שנותבטוףנכתבשהואלהניח,ישאבלכתב-הי,דעל-גבי

 .העשרים

-60כ-המקיףשהחיבורלי,התבררבו,לעייןמשהתחלתי
בעומקרגילהבלתימטההוא-מכתביםניירשלעמודים

בכללהמחולאמנותשללאטתטיקהחדירתהתפיטתה,
אחדזהואגדתי.שלהמחוליתאמנותושלמבריקוניתוח

לישהזדמןהריקו,דאמנותעלביותרהטוביםהמאמרים
מימי.לקרוא

מקום,בשוםאורהמטהראתהלאלברר,שהצלחתיכמהעד
אחרישנהחמישיםולוהקורא,לפנילהביאהגאיםואנו

חיבורה.

מאמריואתשפרטםומשורר,מטאימבקר,היהקופליביץיעקב
בפוליןנולדהואקשת.ישורווהשםתחתהרביםושיריו

 .-22.11.1977בבארץונפטר ,-29.11.1893ב

עת-וכתבי"הארץ"ב"דבר",אורשראושלו,ביקורתברשימות
וברשימותאגדתי,שלהמחולבאמנותפעםלאטיפלאחרים,

בביקורתשזוריםהמקיף,מחיבורוקטעיםמצאתיאלה
השונים.המאמריםכתיבתלזמןאקטואלית

קולעות-כלליותבהגדרותעוטקהחיבורשלהראשוןחלקו
הצורניהבאלטאתהיטבהמגדירות-בטוב-טעםומנוטחות
האקטפרטיוניטטי,החדש,המחוללביןבינוומבדילות
הבולטים.מנציגיוהיהשאגדתי

כותבוהואהמחבר,אתהעטיקמחול-אגדתישלהיהודיהפן
6("הארץ", .8 .1928 ( : 

-אינדיוןידןאמנותרקלאהואאגדתישלהאקספרסיוניסטימחולו
הידועההרביםלדעתובניגודדעתיעניותלפי-גםאלאמאו.דאלית

הסגולותשתי .[בלתי-אמצעית]אמצעותיתובלתייהודיתאמנות-לי
אמיתי.אמןלמדרגתאגדתיהרקדןאתמעלותביחדהללו
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מלחמתלפניהירושלמיב"בצלאל"הצעירהטטודנטאגדתי,
שםונתקעהוריו,אתלבקרלרוטיה,שחזרהראשונה,העולם
שלהאופרהשלהבאלטלרקדןהיהמעשי-האיבה,פרוץבשל

אתומצאהאותנטי,היהודיהמחולאתלחפשהחלאודטה,
האנטי-בקריקטורהדווקאעמוושלשלוהייחודיתהתנועה
כאילואגדתי .היהודיתהמחווהכתמציתלושנראתהשמית,
אותווהפךהקריקטוריטטיהעיוותאתמאשפתותהרים

אחרי"רוטלו"באוניהלארץמשחזר .האישילטגנונו
ליצירתםהחומריםאת .במחולותיולהופיעהחלהמלחמה,

 .בפתח-תקוההתימניםואצלהערביתביפובטביבתו,אטף

ושםפהורקבשלימותה,כאןניתנתקופליביץשלהמטה
כדייותר,למלאאז,נהוגשהיההחטר,הכתיבמעטשונה
הצורהלהםניתנהמטויימיםביטוייםהקריאה,עללהקל

לועזייםומונחים ,][מרובעיםבטוגרייםבימינו,המקובלת
מטפרנוטפוכןהעכשיווי.תרגומםלהםנוטףאזנהוגיםשהיו

מזכירשקופליביץשעהביוגראפיות,אומבהירותהערות
לפניאז,שהיוכפיכיום,עודידועיםאינםשאוליאישים,
 .שנהחמישים

 .מ .ג



אגדתישלהאמנותיהיהודיהמחול

קשת)(ישורוןקופלביץיעקבמאת

רהנסירנרתבזמננר,העבריתהתחיהשלהלראיהרפערתבין
ישרעניןאמנםשאינם(מקצרערתהאמנרתבמקצרערתהשרנים

הלארמירתהפערלרתמןירתרדררקאשמשמשיםאךללארמירת,
הפערלהלתשרמת-לבראריההתנרעה),כלשללחירנירתהמבחן
גםבחינרת:מכמה .האמנרתיהמחרלבמקצרעאגדתיבררךשל

גםהאמנרתית-אינדיבידראלית,מהרתהרמצדכשלעצמה
הראכמהעדביררר:הטערןהאמנרתי-לארמי,ארפיהמבחינת
התעררררתשלסימפטרםבתררתגםיהרדי-טיפרסי;באמת
שהמחרל,רהדרכיםהאחררן,כזמןבישראלהאמנרתיהייצר
על-פיבהןללכתאנרסהזה,הייצרשלמשלרחרתירכאחת

עם-היהרדים.שלהסכימתיתרהנטיההחיצרנייםהגררמים

הנרשאאתבקיצררלברראפרא,היא,הזההמדרשמטרת
טיבר.אתרלהגדירהנקרבים,הצדדיםמשלשת

כולליםמושגים 1

עממיארציבררישעשרעמכללשיצארבמידה,במקרםהמחרל
אסתטייםמרשגיםשלקרמפלקס-כלרמראמנרת,רנעשה
לגרעיןמסביבהמתהרריםראמפיריים,פסיכרלרגייםרערכים
עממיתנטיהארפרימיטיביתיכרלתכגרןראלמנטארי,טבעי

רקלאהיאהקרנטראפרנקטיתהמרסיקהשברהמרבן(בארתר
מרסי-רמרשגיםערכיםשלקרמפלקסאלאהעממיהמלרס

-המלרס)שלהטבעילאלמנטמסביבשנתרקמרקאליים,
תררהלאמקצרע-יצירה,ככלהריהר,אמניתבתררתהמחרל
אלאלהרסיף,איןרעליהלגררעאיןשממנהרערמדת,קברעה
מצמחיםצמחיםברלהצמיחיכרליםשערבדיררחב,שדה

רקשרריםצמיחהשלאחדחרקמתרדכרלםהירצאיםשרנים,
הפרימיטיביתהצררהזה.הכרח-חייםשלאחתיסרדיתלצררה

מכשירהזר,שלהעממית-לארמיתרתכרנתההריקר,דשל
ירתרלה,קרנצנטרירתצרררת,הרבהיסרדהרעלמסביבה

בפניכביטריהמחיל,שלאמנרתירתרירתראינדיררידראלירת
השרנרתהנטירתכברזההסתמנרכאןגםלחיי-הנפש.עצמר

לצררההנטיההן:הלאהאמנרירת.בשארדרגמתןשמרצאים
הבאלטשלזרבדבר,רהבלתדתלריההטהררההאררנאמנטית

הררסים,שאצל- ) Jpetits pas 1-הקלהרהטפיפההקלאסי
כמרחשרבים,בעלי-מקצרעשלהאישיתיכרלתםבהשפעת

ברוסיההכוראוגראפיסגדולשלשמועלמשחק-מליסאולי ) 1 (
 .) Marius Petipa (1910-1818 ,-19הבמאה

הצררהאתאחר-כךרקיבלההתפתחהפאבלרבה,רביחודפרקין
הארפיעללררתרמבליהלירית,הפלאסטירתשלהררמנטית

פסיכילביטריהזיקהוחסרהמספיק-לעצמרהאררנאמנטי

אלבתשרקההשרגהסטית,פלאלאימפרסירנירתהנטיהישר);
הבבהרבלימלאכרתית(מזיגהדרנקאןאיסדררהשלהיררנרת,

המחרלשלעתידרלגביהדחיפרתרבתאבלנכרנה,היסטררית
המירסדיםהמרסיקה,עםרהבריתהריתמיספרלחןרהתפתחרתר),

ריגמאן·מרישלהאקספרסירנירת ;) 2הדאלקררזי(העיקרעל
האמנרתירת,לתפישרתירהמחיל,עלרקכמרבן,כאן,מדרבר

ררקדנים,רקדנירתעלכלרמר,-למיניההרקדניתעלרלא
איןשדברשרנים, ) 3ארפיניים(ארעממייםריקרדיםהמציגים

רשלהאמצעיםשלהשיתרףמןחרץאמנרת-המחרל,עםלהם
הגרפנית.התנרעההיאהלא-שביסרדםהטבעיהאלמנט
המרסי-ליצירההמשותףהיסרדהראשהטרןהמובן,(בארתר
המשרתףהיסרדהראשהצבעכשםרלפזמרן-הרחרב,קאלית

המשרתףהיסרדהיארשהמלהרלצרבע-השלטיםלרמברנדט
ירשבי-קרנרת).רלשיחרתלפילרסרפיהרלעתרנארת,לשירה

כידרע,נתקלר,האחררן,בזמןביחרדההן,הנטירתמןאחתכל
הקהלבתמהרןההתבססרת,אלבדרכןהתפתחרתן,בדרך

רבמדהבמחרל.האחררתהנטירתבעליהאמניםרבשלילת
-אינדיביירתראמנרתית,ירתרנהיתההחדשההמחרלשצררת
גםהתרחקהכןעצמיים,חיי-נפשלביטרירמרקדשתדראלית
מצררתרגםמעטה,האמנרתיתשהשכלתםההמרנים,מהשגת
הצעירהארטרנרמית,לאמנרתלהירתלמעןהעממי,הריקרד
 .בזכירתיהלהןשררהאבלהאמנריות,שאראחירתיה,ביןאמנם

לאחדבמחרלהשרנרתהנטירתאתלייחסאפשרכללבדרך
גםזמןבארתרהיאשחלרקתםדלקמן,סרגי-הארפימשלרשת

התפתחרת.של[תהליך]פררצסהיסטררי,סדר

הצררהשלהמחרלארהמדוייק,המחיל-הראשרןהסרג
סדר-שלהטכניקרהמחול-הבהרנרתעםהבאלטהמרסכמת:

ממוצאמחנך ) Emile Jaques-Dalcroze (1950-1865ל-הכוונה ) 2 (
מוסיקלי,ביטוישלשיטהוייסדושווייץבאוסטריהשפעליהודי,
המחולהתפתחותעלהרבהשהשפיעבתנועה,קצבי,בעיקר

המודרני.

ריקודי-עמיסהמצייןהקלאסי,מהבאלטמושגייריקודי-אופי", ) 3 (

וכדומה.מכשפיםזקניס,ליצניס,דמויותשלאו
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הבאלטשמוכיחכמוזה,סוגגםיותר.אופחותקבועתנועות
האמנותאךגבוהה.אמנותמדרגתלהשיגיכולהרוסי,

מראש:והמוכןהמוסכםעלמיוסדתהזאתהכוריאוגראפית
סיבוביםתנועות-גוף,על-ידית.הנעשו[צורות]פיגורותעל

באופןקצרים,סטאטייםומצבי-גוףאתנחתותוקפיצות,

קווי-שלשיזור,מיןלעצמןותוכןענייןהינןאלושפיגורות
וריק,יקרכלבושהנגולהיכולת-הגוף,שלקרהרקמהתנועה,
אמנםואםלאדם.לומחמםכשאינוגםחפץ-תפארתהנשאר
שלעולמכללרצונוחופשילהיותצריךהגוףאיןבמחול

דמיון-הרגעאחריללכתרשאיואינוקבועותמצוות-תנועה
משמעתשישבמקוםרקכי-ברירהבלילהתנועעשכןכלולא

והמחולהבאלט,איןכןפיעלאף-מחוליששםפנימיוהגיון
הראשוןכגלגולאלאבעינינוכיוםנראהסוגו,עלהנימנה

יעמודעליהשלאהיסטוריתוצורההאמנותי,המחולשל
צפויהכלאמנותיותו,בשלבבאלט,כימכונו.כעלוישקוט
זאתבכלוראה!ובמזומן.בהגיוןבמסמרים,כקבועונתון,
אתויורשההולךהחדשהמחולאלבהשוואההוא,דומה

מלאכו-אש(להבות)של,למשחקלהלןשנראהכפימקומו,
ומתפוררותקרותהןהרימזהירות,היותןכלשעםתיות,

בין-רגע.

המחולאוהסרמאטי,המחרלבשםאכנה-נאהשניהסוגאת
בגרמניה,שפריחתוהמתחדש,המחולזהוהגופנית.ההוריהשל

וחורגלחירותשואףהמחולמעבר.שלסוגהנהושבעצם
דרכיםלוולבקשהמוסכמתהצורהשלהדפוסמןלצאת

הבלתי-הנפשיהביטויבכיווןהולכתהזאתהשאיפהחדשות.
היאמוכרחתחדש,והשגתשחרורשלכוונהככלאבל,אמצעי
ורטרו-עצמיתבקורתאחריההגוררתההכרתיות,דרךלעבור

ידועבמובןיהיההזההסוגמןשהמחולמכאן, .) 4ספקטיביו(ת
לו.הטבעיתהגופניתובהוויהעצמובתוךכפותאימננטי,

שלוהרקדניותהרקדניםרובכיוםשייכיםשאליוהזה,הסוג
אלהגיעוולאהקלאסיהמחולמןשהשתחררואירופה,מערב
כוהניו),מעיניגםאולי(הסמויההמחולשלשאיפתותכלית
הסוג-ביטוי-הנפששלונעלהחופשיתמחולאמנותשהיא
והקלות,הטבעיהחןשלהמקסימוםאתבמחוללתתחפץהזה

הברבור,חןואתהפרפרמעוףאתלהשיגבטבע:מוצאשאדם
בהשתחררוברוח.השושנהתנועתואתהפלגרטטאתלמסור

אוליהתרומםלאהקופאת,הבאלטיתהצורהשלהכבליםמן
להבעתהמשמשותתנועות-גוףשלההשגהעדתמידהזההסוג
אםהגופרת,שלבמקדשןלכהןנשאראלאגוף,שאינוהררח

לטיפוחכולואפוא,ובהתמסרו,המוסיקהעםבריתבכורתו
נאמןבהשארוואםדאלקרוז,כאסכולתגרידא,הריתמוס
יופי-שלגבוההלמדרגהזואתובהרימרהבאלטיתלאסכרלה

שלפניהמודרנייםהרוסיםבמחולכמררלירירת,הביטוי
 .) 5המלחמה(

תבניתמחוז-שאיפה,יותרשעה,לפיאולי,הראהשלישיהסוג

לאינטרוספקטי-בעצס,מתכוון,,שהמחבריתכןחור. \Iלראיה ) 4 (
האני.אלפנימה,להתבוננותא.ז.ביות,

הראשונה.העולםמלחמת ) 5 (

 1ס

והתקרבויששאליההמחול,עינילנגדכמטרההמרחפת
ארהסימלי,המחולהראהלאשבהם.הטוביםירתראופחות

אלהגוףבעזרתלהגיעהשואףהנפשית,ההרויהשלהמחול
תואר-על-ידירלתתהגרף,גבולאתהערברתהרוחנירת,אותה
במחרללעבורתואר-גרף:לרושאיןגרףאיננואשראתהגוף
מסרמלת.רוחנירתולתתהאמנותית,ואפילוהגרפנירת,סףאת

גמורהאמנותיותלעצמרקונההמחולבמהמעתהנראה
שיהיה.סוגמאיזהיהיהעצמו,ברשותועמידה

מעוררשהואבשעהרקשעשוע,ולאאמנותהואהמחול
לרשהירהמסויימים,חיי-הנפששלברורההרגשהבמסתכל

התנועותבשפתלבטאמצליחשהאמן-כלרמרלאמן-המחרל,
שהמסתכלבאופןשלו,והרגשותהאידיאותאתהגופניות

ראשית-כלתיבחן,הזאתהיכרלתהאמן.בנפששחימהמרגיש
כלומר,תרכנו,בעצםגםבמוסיקהתלוייהאלאשהמחולבזה,

קשורהיותר,לכלאלא,בלבהלמוסיקהאילוסטראציהמשמש
הואשהמחולהדעה,כיההקבלה.ובדרךחירותשלבבריתבה

לומר,נכוןיותרמוטעית.ספק,בליהיא,הנגינהשלבתה
המוסיקהושניהם,המוסיקה,שלאחותההואשהמחול
ללמדישלפיכךאביהם.לריתמרס,ילדי-תאומיםהםוהמחול,

הנגינה,מןכלילהמחולאתלשחררהחדשהנסיוןעלגםזכות
שלשהאישיותבתנאירקכמובן,יפה,לעלותשיכולנסיון

ולתתלבלקחתכדיעדופיוטית,חזקהדיתהיהאמן-המחול
בלבדביטויווכוחהמחולריתמוסעל-ידיהרמוניההרגשת

 .) 6הנגינה(עזרתובלי

שלנושא-כליהלהיותאפוא,צריך,אינוהאמנותיהמחול
שאנוכפיבלב,דלתוכנהואילוסטראטוראחרת,אוזומוסיקה
"אתארמוצארט"ייאתהרוקדיםרקדנים,הרבהאצלרואים
שהואבשעהגםלעצמו,מטרהלהיותצריךהואאלאשופן",
בעצמםושופןשמוצארט,בשםשופןאומוצארטעל-ידימלווה

אלאמסויים,אמפירילתוכןכאילוסטראציהנגינותיצרולא
עצמו.אתנושאחיובצורתאליובהקבלההירתרלכל

למליץאךלהיותגםצריךאינואמנותבתורתהמחולאך
ובינינו,המציאותביןהתנועות),שפת(בשפתו,[מתווך]

שכןכלולארשאי,עצמואתלראותצריךאינו-לומררצוני
גםכיהמציאות,מןמעשהפרשתאונושאלתאררקמחוייב,

כךעל-ידייתעלהלאוחן,יכולתברובהמחולזאתיעשהאם
עללהשען,אמנם,יכולהמחולאוטונומית.אמנותלמדרגת
למטרהלולהציגואפילולבסיסלולקחתהשבמציאות,הופעה
לאאזהואהזהבמחולהעיקראבל"נשמתה",אתלמסור
בשםכיהעצם.שלהאמנרתיתמסירתואלאהנמסר,העצם

שונהממיןעונגלנוגורמתעצםאיזהשלתמונהשבצירר,

בשנת,למשל,מוסיקליליוויללאמחולליצורניסהאכןאגדתי ) 6 (
מוסיקהללאהמחולמרוגז.חסידשלדמותשבושאומחול , 1934

לדבריו,שהביעו,הסיבותאחתוזובזעס,הקהלעל-ידיהתקבל
ללאמחול .לציורולהתמסרהריקודאתלזנוחאגדתיאת

"תנועות",רובינסג'רוםשליצירתוהואמפורסםמוסיקה
 .) 1959בשנת(שנוצר



ערנגבטבע,גרפרהעצםמראהלנרשגררםהערנגמןלגמרי
מנפשנר,אידיארתבהעלרתראלאהטבע,אלבדמירןלאשיסרדר
סמל,הנעשהלעצם-הנרשא,כתכרנרת,מייחסים,אנרשארתן

מאשראחרערנגגררםהאמנרתיהמחרלבמחרל:גםכך
כיבבראתם.שלאילרזיהרקבלתהחייםאלהדמירןמציאת

למראהאח.דדברכללאינםבטבערהיפהבאמנ;ת,היפהאכן
אסתטיקןכדבריבעיקר,נרבעתענרגנרמעצמי-הטבעיפהעצם

שלההכרה)מחרסרתהתפיסה(ארההכרהמתרךאח,דחשרב
נעלהגםאלאבלב,דרממלא-תערדהשלםרקשאיננרמשהר
צירר,דבר-אמנרת,למראהאבלים.ארהרפרח,זהיהאעלינר,

מרשפעיםאנרשבטבע,העצםאתהמרסר-מחרלארמרסיקה
מתקרביםאנרשלעינינרהיצירהשעל-ידיההרגשהמןבעיקר

אל-הימנהלמעלהשאיןרבמידהממנהקצרהשאיןבדרך-
הנמסר.העצםשלהמרחשית),(לאהנסתרתהנפשית,מהרתר
הטבעמןעצםשלהנרשאעלהמחרלארהציררהניגרן,השיר,

העצםשלגררל-החייםאתלטערםלנרנרתןהמציארתמןאר
נמסרשאינרהמירחדטעמהראתשלר"האידיאה"אתהזה,

מחלקןגררעהמחרלשלחלקראיןזהרבמרבןאחררת.בדרכים
רישרב,ערמקעדמגיעהמחרלכרחהאחררת.האמנרירתשל
בירתרהצפרניםרהרגשרתההברקרתאתלחייםלערררידרלאל

האדם.שבררח

הראלעצמר.מטרהאמנרת,ככללהירת,אפרא,צריך,המחרל
שלבאמצערתהעצמרתם,היאהדברים,נשמתאתלבטאצריך
 .אישירתרהיאהאמן,נשמת

שנרגעתהמחרל,לאמנרתלהעמידישאחתדרישהערדאך
התנרערת.חרמרהראהלאנעשה,המחרלשממנרלחרמר
לרהניתןהפנימילקשרלאחדרת,להשמעצריךהזההחרמר
אתלרהנרתנתהיאהזאתלצררההמשמעתהריתמרס.על-ידי

החרמראתהערשההראשבמחרלהריתמרסשלר.המשמערת
קשררלבעללאחדרתי-התנרערתחרמראת-זראמנרתשל

הראפנימי,בניןשמחרסרמהכיכח-פערלה.רבעלפנימי
כאן.שגילאבלבדבריתמרסאבלחיצרנית.פערלהגםמחרסר
הדרגה.בעלגםלהירתצריךבחרמרהשימרשבמחרל,

התנרערתבמחרל.העיקריםעיקרארליהרארהעליהההדרגה
מתידיציאהלכללרעליה,חילרפי-צררהבדרךלהגיע,צריכרת
המרתראתלהביעהכחאתלתנרערתנרתנתהיא,שרקעצמו

הנפשי.הביטריכחאתהאמפירית,במהרתןשישמהמן

ההנחרתלאררלבחרן,מעתהתהיההבאיםבפרקיםתערדתנר
טיבהראתאגדתימחרלשלאמנרתירתראתהללר,הכרללרת
עצמירת.אלאאמנרתאיןכיהעצמי.

II יותיהדות

זהמצדרקלארב-העניןחזירן,הראדעתיענירת,לפיאגדתי
אמן,שהראירדרהכלכיאף(כאן,המחרל,במקצרעשהשיג
הרכבתרמצדביחרדאלאשרנרת),להירתיכרלרתהדערת

רלחרקריהאמנרתשללפילרסרפיםהאישית.הפסיכרלרגית

רהסתכלרת.עדרתשלליתדלהירתאגדתייכרלהיהרדיתהנפש

שלטרן-אתשבריית-האגדרתבנפשרמאחדהזהרב-העניןהאמן
רדרכי-שלטרן-השכלעםהבלתי-אמצעיתרהבעתרהמסתררין

שבהכרה.הבעה

גםהראריהרדייהרדי,הראהשניבדברכמרהאחדבדבר

אלדרחפרשברהנסתררגשהאחת.בנפשהמשלימהבמזיגתם
רצרןמתרךהנפשית,ההרריהמחילאלהסמלי,המחרלסרג

שלטרן-השכלאבלמסרמלת,ררחנירתבמחרלרתירלתתעיררר
לרטררספקטי-עצמית,ביקררתלבעלזמןבארתרערשהרשבר
שאלירהזה,הסרגבא-כחבאמתלהירתמדי,משירכלירתר ) 1בי(

ירתרערדאלירלהתקרבבררדאיהראמסרגלכיאםתשרקתר,
תמידלאהיאבמחרלרמרסרשאגדתיהחרריההנה.עדמאשר

לחיי-נפשכביטרימחרלרעלינרפרעלתמידלאראשרנית,
בלתי-אמצעיים.

פריפסיכרלרגית,השגהאיזרהראמחרלרשלהמניעלפעמים
צעקת-חיים,מאשרתפיסת-חייםירתררההכרהההסתכלרת

להגידברחרראניכח-נפש.מאשר[השתקפרת]רפלקסיהירתר
להרארתשקטבלבאחר-כךארכללמעןדברי,בראשיתזאת
תכרנתאגדתישללמחרלרישנהאכןהיקררת:סגרלרתיראת

אמנרת,נסירןשלתכרנהגםרלפעמיםידרעה, ) 2אקלקטירת(
אצלרלבשההזאתהתכרנהאבל[נסירן],אקספרימנטשל

רהטביעהענרגה,אמנרתירתרשלמחרכמתדקרתשלאיצטלא
מלכתחילה,האמנרתיתלאישירתלההנתרנההמסריימת,

אש-שלהמשגעתהצריבהאםאלה."נסירנרתיר"אתמציינת
במחרלרתירחתרמהתמידלאהאחררן,הכישרףשלהקרדש,

אףלרתחסרלאהנה ,) Iשבהםבטרביםנעדרהלאהיא(אך
האמתישנההחרפשירתבתנרערתירהפירטית.החמימרתפעם

רבמידהבכררנהמייתר,שאגדתילרמריששני,מצדהפייט.של
בלימרדהתלרייםהמחרלשלהיסרדרתארתםעלגדרשה,

מחפצרשבצררה);השרנרתרהמרסכמרתהמרבהקת(הטכניקה

אבלהמרסכמת,הצררהמחרלהמדרייק,המחרלשלקררלעצב
הםהלאבלימר,דתלרייםשאינםהיסרדרתארתםמטבעילריש

שלמסרגרבמחרלררחנית.רכררנהנפשיתרכןכשררן-הביטרי,
האימ-רכח-הביטריהדמרירתשלכח-ההמצאהאמנרת-אגדתי,

היכרלתמןלמסתכל,גםלאמןגםירתר,חשרביםהםפרלסיבי
המרסכם.דירק-התנרערתרמןהטכנית

המדרייקהמחרלמרשגילפי"ררקד"איננרשאגדתיאפשר
שארתרהפנימי,לחזרןמסביברמפזזמרחףהראאבלרהבאלט,

הרארארתרקפיצת-הדרךרבקסמיבלהטי-תנרעהמסרבבהרא
להגלרתרשכררן-נענרעיםהפצרות-גרףמיניבכלמשדל

ירתרהיאבריקודרשהתנועהלעיתיםנדמהראםלעינינו,
ירתרמהכרה,תנועהבריאתמאשרפאסיביתגופניתהתהוות

במחשבהמעשהסוףמאשרכרחרת-נפש,אחריבשביהליכה
אכןכך!רהיההלוואיתרמית-עיניים.אךזאתהריתחילה,

אינטרוספקטיבי(?) ) 1 (

שוניס.ושיטרתמסגנונותומלוקטמקובץ-אקלקטי ) 2 (
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אלהנפשית,ההרריהמחרלאלכאמרר,אגדתי,הראשראף
במחרלרתנרעהכלהדברבעצםאבלהבלתי"אמצעירת,

במידהרמדרדהשקרלהרהיאנעשית,היאתחילהבמחשבה
אשרהאישמיאפסידרעה.לשכלירתמתקרבתשהיאכזאת,
הזההאפקטאתלהשיגבכדירכיאמנרת,איןבזאתכייגיד,
ישכררנה,שלכרבד"ראשישאמן?תחילהלהירתצריךלא

שכח"התאררתכזאת,במידהאגדתיבמחרלרתהכרהשלטהרה
כזאת,במידהלאאבלמפניהם,אחררנסרגהבלתי"אמצעי

הירפי.שלחלקרגםמפניהםשייגרע

בערלם"שהרפלקסבמידה"בהאחד:במקרםאמר ) 3קלייס(ט
הטבעי,החןירתרבריתבלטכןרחלש,עמרםירתרנעשההחי
בעל"החיים,אמנםהראכזהרשליט."מזהירלהירתירסיףרכן

משנההאמןאבללתנרערתיר,בעל"כררחרדרמהשיישרתר
שמיםרארץ,שמיםעלירמעידרהראהרריתר,אתלרצרנר
שאמנםכאחהטבעיחןשלשלמהרארץרפלקסיםשלשלמים

שברהאמנרתי,הסרגהראהמחרלבתנרערתיר.הראבן"חררין
שלההתמזגרתזרהאחרים,הסרגיםמבכלירתרהיא,אפשרית
ירדע,רמיהרפלקס.עםהגרפניהחןשלהררחני,עםהטבעי

האחרים.מןירתרכזאתלמזיגההמרכשרהראהיהידילאאם

כדאימקררי?עממימחילליהידיםאיןמדרעכן,אםישאלרני:
כילהריכח,בכדיהזה,הענייןאתרלבררהצידהמעטלסרר
אתלתתהאפשררתנשקפתהאינדיררידראליהיהרדילאמןאכן

הטבעית"הקרלקטיביתההרריהמןגםשנעדרההיפה,המזיגה
היהרדים.של

יתרמכלפחרתהרימקררי?יהרדימחרלאיןבאמתלמה
הנגינה,מןאפילרפחרתחיי"הנפש,שלהאמנרתייםהביטריים

מירחדיםראתנייםארצייםערכיםשללקרקעהמחרלזקרק
ארטרנרמיים.רלחיי"חרמר

רלהירתתרברתיתלרמהלהגיעיכרלהראכיאםהמחרל,
כייעןבירתר,הפרימיטיביתהצררההריהרררחני,לביטרי
היהרדים,- lפלאזהראה-זאתרבכלהרגש.ביטרישלגרפנית,
העממייםבחייהםמקרםתפסרשהמחרלרתהתנרעה,ארהבי

רביחרדבגלרת,גםאלאכידרע,אדמתם,עםבשבתםרקלא
חסידים),ריקרדיהיהרדית,החתרנה(שמחת"תררה,בחסידרת

שבהןבמדינרתאפילרבגלרת,מקררייהרדימחרלכליצררלא
השרניםהריקרדיםאתצפרפים.בהמרניםעממייםחייםחיר

יהרדיים"ריקדויםבשםלכנרתאיןהיהרדיםאצלהשגררים
רלאנבנר,שעליהןהמנגינרתאתרלאארתםלא-לארמיים"

כרלם.הםשארליםכליםשבהם:היסרדיהריתמרסאת

עצםמתרךמתבארמקררייהרדימחרלשלהעדררכילי,נדמה
הבלתי"כלראשיתשהראהעממי,בייחרדהמחרל,שלמהרתר

כמרלרגשרתינר,בלתי"אמצעיכךכלביטרילנראיןאמצעירת.

 ,) 1811-1777 (גרמניוסופרמחזאיקלייסט,פוךהיינריך ) 3 (

ברשימתוהיתר,ביךזיעותיו,אתוניסחבמחולשהתעניין
בישראללמחולהשנתון(ראההבובות."תיאטרוןאודות"על

1984 (. 

12 

מתבטאתהאנרשיהארפישלהאימפרלסיבירתתנרערת"הגרף.
פערלהכלהגרפנית.היכרלתזרבתנרעה,רראשרנהבראש

רגשיתכךכלפערלהראפילרהאדם,ררחשלאחרתיצירתית
אמנרתראיןידרעה,ברפלקטיבירתהיאמרתניתהמרסיקה,כמר
[מרדעת].ידרעהשכליתכררנהראפילרפנימיתהסתכלרתבלי

רפלקסיהכברהיאשבפשרטרתהפשרטההעממיתהמנגינה
שהביטריבמידהרגדלההרלכתזרררפלקטיבירתנפשית,
אינדי"לאמניתבאחריתררנהפךהרלךחיי"הנפששלהעממי

הראבירתרהאימפרלסיביתהביטרישדרךנמצאררידראלית.
המחרל.הריתמרס,הגרף,דרך

שאינהתכרנה,היאבחיי"הנפשהבלתי"אמצעירתדררקארהנה
שלהלחץמתרךנתהררהשזהכפיהיהרדי,בארפיבירתרמצריה
ביחסהבנהחרסרשלבסירןמררבהחשדןהיהרדי,הגלרת:

לעצמר,ביחסהמשמרעלתמידערמדלר,להרערכררנהאליר
עצמי,לביטרלהמגיעהעצמית,רביקררתרפלקסיהמלאהרא
בלתי"גרפניתהבעהלתתמגדרר,בנקלייצאכזהאנרשרלא

היגרן-להתאבללרקלירתרהמרדחקים.לרגשרתיראמצעית
לשמרחמאשר-פניםכלפיהנהדפיםחיי"הנפשערדףהרא

המתפרץחיי"הנפשעדוףהיאהריהשמחהכייעןרלרקה
הנרגה,המחרלשלראפילרהמחרלרת,רשכינתחרץ,כלפי
שמחה.מתרךאלאשררהאינה

לנר,הידרעיםהיהרדייםשהריקרדיםגםרראיםאנרלפיכך
לרפלקטיבילהפרךתכרנתםזרהנרכרית,מהסביבההלקרחים

על"לרקחר,שמהםהנרכריהמקרריהבלתי"אמצעיהנרסחאת
כמעטמהרתיחדגםרלתנרערתלמנגינההמרסיףריתמרסידי

ל"פרייליכס"נהיההפראיהארקראיני ) 4"ההרפק"(ררחנית.
ל"שער"-רהבנאליהפשרטהסלרני ) 5רהקרנטרדאנס(צנרע,
 .רמתרןביישן

היהרדית.העממיתבמנגינהגםרראיםעצמרדברארתראת

נשתנההריתמרסררקהחרץ,מןלקרחהתמידהיאבעצם
רפלקטיבירתשלספציפיקמטתרספתרעל"ידיההאטהעל"ידי

המרסיקהביצירתשגםרדרמהעצברת.של[מחררת]העררירתאר
אתרלקברעלברראךהראכירם·תפקידנרעיקרכלהיהרדית

להחזיקהזכה,הנגינהלתרךשהכנסנרהזה,גרגיר"הפלפל
שלנר,המירחדהריתמרסאתללמדהזה,היהרדיבקמטבר,

ליהדוירת.הגרייםשלהנגינרתאתההרפך

העממי,היהרדיהריקרדתכרנתכילהניחאפרא,אפשר,
הגרפני)הריתמרס(בעזרתלבטא :היאישנר,שהראבמידה

מרדעת,רלהבעהלרפלקטיבירתהיהרדיתהררחניתהנטיהאת
העממישבריקרדמדעת,שלאהאימפרלסיביתלהבעהבניגרד

הגריים.של

שלאהאמנית,יסרדמשרםבהישדררקאזרתכרנהכירראהצא

על"ידימקורו ...שנרקדברוסית), Gopak (אוקראיניעממימחול ) 4 (
חזקות.רקיעותועיקרובלב,דגברים

 ) 14ה"(מהמאהעתיקעממימחולסוג , Contredanseה"מחול ) 5 (
מקובל.סלונילמחול 18וה" 17ה"במאותהיהמאנגליה.



-לרמרמרתרהעלירנה,רבמדרגתה-רפלקטיבירתבליתתכן
זהאין,שרבלפיכךשבהכרה!ראמצעיםררחניתבררנהבליגם

אתליצורררצהכאגדתי,יהרדי,שאמןכללמרזרררשםערשה
הצררהאללבראררצהשהראכלרמר,היהרדי,הריקרד

הדרךהאמנרתית-אינדיררידראלית.הצררהמתרךהלארמית
המטרהמןהגררמים,היסרדרתאלהתכליתמןהזאת:ההפרכה

פעםלארנשניתהיא,ספציפיתיהרדיתדרךהאמצעים,אל
מתרךצמחהלאדת-ישראלאפילרעם-ישראל.שלבהיסטרריה

היהרדית,הארצירתאתקבעההדת,היא,להיפך:אלאהארצי,
עלירנה,ררצרניתררחניתצררהמתרךהעם,שלחיי-החרמראת

 ) 6הדיברר")!(("על-פילהשקדמה

כירםשראפיםהיהרדיםהמדיניתהעבריתהתחייהאתגם

שבמציארתלברחהקרדמתמסריימת,ררחניתהשגהמתרך
רארץ-ישראללכשעצמה),כזאתתחייהמחייבתכלל(שאינה
בהם,נתערררההלארמיתהיצירהשררחליהרדים,נחרצה

לתרכנר.כלישאיןעםשלמסרייםתרברתילתרכןכבית-קיברל
העממירת,אלהיצירהמפסגתתמידשלרבערכיםהלךישראל

אינדיררידראליתיצירהדרךאלהעממירתמןהגרייםנבלרלא
ירתר.גברהה

היהרדיתבררחיחרלשברהכליגםאפראתהיהארץ-ישראל
בלבדרפלקטיביתמררחלהפכרהנחוץהפסיניהשינריפררצס

לבטאגםהיהרדיבררדאיידעראז .אימפרלסיביתלררח-ירצר
הגרפני:הריתמרסשלהבלתי-אמצעיתבצררהאףחיי-נפשראת

האינדיררידראליתראמנרתריהרדי,מחרלאיןשעהלפיבמחרל!
להיפ,ך :מאיןישלברראארמרתאינהגםאגדתישלמאד

ריקרדיםשלמרכנתמסכתאיןכיההנחהמתרךירצאאגדתי
שלר,האמנרתיהמחרללרקמת[כתשתית]טיפרסייםיהרדיים

קררבעצמררללקטלחפשעלירבמחרלהיהרדי-הטיפרסיאתרכי
[המחררת],ההעררירתסבךבתרךלשרטרטרשרטרטלקרר

בליערשהשהיהרדי-התנרעהקמטי-הספציפירתהתנרערת
הנרכרייםהריקרדיםאתברקדרבלתי-מרדע][בארפרהכרה
לעצמר.סיגלאשר

חייםשלקרקעמתרךאפרא,צמחר,לאאגדתימחרלרת
היהרדייםההמתיםבחיילפניר,אמנםמצאאגדתיעממיים.
ריקר,דשלאימפרלסיםרבארץ-ישראל,הסלאביםבארצרת

רבת-קיימא,קברעהצררההיתהלאאלהלאימפרלסיםאבל
מרבן,בארתרהיהרדי,המחרלכאתלרארתיהיהאפשרשארתה

 ) 8השרהפלאטלר(ההרנגרי,הארפיביטריהרא ) 7שתצ'ארדאש(

האספ-של ) 9הפנדנגר(ארץ-השפלה,בנישלארפייםביטרי-
בתקרפתהערבייםשלהארפיביטרי-רמחרל-הבטןמים,

 .כירםירידתם

מטבעומתעלמתהמחברשלזוהגליאביתאידיאליסטית,גישה ) 6 (
שלכמאמרואותו,מעמידהההיסטורי,התהליךשלהדיאלקטי

יכלהלא-מדועכתהליך-הציובותגםהראש".ייעלמארכס
ומציאותיים,כלכלייםהיסטוריים,תבאיםרקעעלאלאלצמוח
מצידווהשפיעלהםתשובההיהוהתרבותיהרוחביייז-העלשבב
 .).מ .ג(בהםשיבוייםעל

.Csardas (7) 

היה,רדאילארמי.מחרלקדם,בימיבישראל,פעםהיהאמנם
ינחשמיאך ,ך"בתנמרצאיםאנרלדבררמזיםכמהשהרי
להקים,אפשרהאםרבכלל,לו?היתהצררהאיזרלנר,ריגיד

טבעיים?צמחיםשהןאמנרתיות,צרררתמחדש,להקיםהאםאר
אתמלאכרתיבארפןלהחיותשהואמיבידישיעלהלשעראין

בורדאי(שהירהנביאהמריםמחולותראתהלררייםאמנרת
איזאדררהבידיעלהשלאבשםארפיים),על-פימצריים
היהמרכרחהאמןאגדתיהעתיקה.יררןאתלהחירתדרנקאן
מצדעצמו,בפנירלהרדרתאח,דמצדהשארלים,בכליםלמארס

 ) 10[נשמת?](אבל"יהודי".מחרללהמציאבכרחראיןכישני,

לגבישליליתעמדהלתפרשאנרסהיהשעל-פיהשבר,האמן
הדרךאתלמצראעלירשרמהגםהיתההמציארת,שלהנתרנים
האמנרתדרךהיאהלאכאמן:ללכתיכלשבההיחידה,

רדרךהאינדיררידראליתתפיסתרדרך .האינדיררידואלית
האימפרלסיםארתםכלאתאגדתיהעבירשלרהטמפרמנט
בררסיההיהרדייםשחיי-הנפשרהרגשרת,האידיארתוהרשמים,

התנרעות,לשפתותרגמםרחבה,בידלאכיאםלר,נתנררבא"י
ארליהראהיחידשחסרונרבמינר,מירחדדקדרקערפי

ועל-פיה"פרעל",מןבמקצתברמרובהשה"שם"התכרנה,
לא-ריתמירתגםבתרכרמקוםהנרתןרצרני,קרנטראפרנקט

רלסינקרפה.

בוניכריםאגדתי,במחולרשלהיטבבהסתכלנרואמנם,
-היהרדייםהמוטיביםיהרדי.ארפישלבררריםסימנים

למחרלתרספת-ערךרקלאהם-תימנייםרההחסידיים
האינדי--הביטריאתבמחולרמרצאיםגםאלאשלר,המרדרני
מצדביותרלהסהיאה-רהאקספרסירניסטיררידראלי

[מרשלם],גמרראמןכשלאגדתי,שלכררנתרכיאםיהדותיותס.
המציאות,מןטיפרסארהררישלנושא"לתאר"פעםאףאיננה
אלא"תימני",ארייחסיד"המתארארפייני,מחרללתתדהיינר
יסרדעלשלר,להרגשהאקספרסיה,ביטרי-נפש,לתתדררקא

לאידיאההערבית,ארהתימנית,ארהחסידית,בנפשהסתכלרת
שקרמפלקסרתאררת-הלבלמצב-הררחארזר,מתרפעהלרשיש

(כאמרר,שלרהאמצעיםהנה-ברמולידאחרארזהמציארתי
משרםדררקארארלי-כןפיעלואףגמררה,שבהכרהאמצעים

במלרא"יהודיים"אמצעיםהםבהחלט),אמנרתיים-כך
מאשררברגליר,בידירבראשר,ירתרמשתמשהרא .המרבן

לאאך .רוחנייסיותררשמיםכךעל-ידירנרתןבסיברבי-גרף,
יותרבררחרקררבהואזהמחולשלהכיררןכלהאמצעים,רק

איןבאשרהיררני,לפולחן-הגרףמאשרהמופשט,היהרדילארפי
לתוכןביטריבאמנותורואהאלאלשמה,אמנרתמבקשהרא

גרפנייםהירתםכלשעםאמצעיםעל-ידימסריים,ררחני
אתבעשרתו-עצמרבזהכברפסיגרלוגייס.הםממילא,
לאכלרמר,לעצמר,פרלחןרלאהאדםלררחכלי-שרתאמנרתר
לכררנה),אחר-כך(הנהפךהזהבהכרח-גרידאשעשרע

) 8 ( Schuhplattler , ארץואוסטריה.מבאוואריהעממימחול"
הרישלרגליהמחוזותאלאהולב,דאיבהזהבמקרההשפלה"
האלפים.

) 9 ( ,Fandango ספרדי.מחול-חיזור

בכתב·הי.זברורהבלתימלה ) 10 (
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בזה-ררחניתרכןהאמנרתבעזרתלתתמרגיש,שאגדתי
 ,שלרהמחרלשלהיהרדיהארפיקרדם-כלכלרלכמדרמני,עצמר,

הזה.הארפיאתמשלימיםאךהיהרדייםרהנרשאים

יתפשטידרעיהרדישארפיהרא,הנמנעמןלאלפיכך
זאתכיבלתי-יהרדיים.נרשאיםעלגםאגדתישלבמחרלרתיר

ישהיהרדי)גםכן(רעלהלארמיהארפישלמקרמראתלזכרר,
בזיקהבאמן,אלאהמחרל,בפרטילאגםבנרשא,לאלבקש

אחר.ארזהאנרשיטיפרסאלשלרהנפשית

אינר"הרנגרי"אר"ררסי"מחרלהקהללפניהמעלההרקדן
ההרנגרי.ארהררסיהמחרללאמןכךעל-ידיעדייןנעשה

להחליףלבלילהזהרילמדהרחבהקהלשגםהיה,טרברמה
בסגנרןרפררדרקציההאמןמןבדרשרמינר:בשאינרמין

האמן"ריקרדי-ארפי".למדרגתהמחרלאתמררידהראלארמי,
אזיכאגדתי,יהרדי,הראראםעצמר;אתרקעצמר,אתנרתן

רמצריינתיהרדי-בלתישלמזרשרנהתהיהאמנרתרממילא
 ."יהרדי"במשהר

בכלל,אמנרת-המחרלשלרגםהאמנרת,שלהלארמיהארפי
אגדתיאצללמצראישכךפרט.בתררתהאמןשלבמהרתרהרא
-ההראהנצררמעגל-הקסמיםאתהיהרדי:הטבעסגרלרתאת
אלהביטרי,שלרהמתינרתההכרהדרךהמסתררי,הגררםמן

הררחבלי-הרףמסתרבבתשבר-מרצרןבנסתרהדבקרת
שכלירת-חלרמית,חרשנירתשלהמשרלשרהחרטהיהרדית.
מחרלרתירבכלהשני[כחרט]ערבררררחנירת-הכררנהההכרה

הרטרר"ההכרהבלתי"פרסקת.פנימיתעליהמתרךאגדתי,של
מתרךארתרמרציארתשלרהעצמיתרהביקררתספקטיבית
 ,שלרהאידיארתאתמרצאהראבחלרמהאשרהחרשנירת,

משכלירתבאש"האמנרתאצלרנצרפתעצמההכרהארתהאבל
הדבקרת-היאשמהרתהמזרקקת,ררחניתלכררנהגרידא

הרוחני.החלוםזה ,[הדתית]הרליגירזית

הנפשיתהקרנסטררקציהשלמאבני-הפינהבאחתנגעתירכאן
מחרלר.שלברליגירזירת :"אגדתי"

בדבריםכררנתיאיןארפנם.עלדבריאתשיבינראני,ררצה
גלרייםהחלשיםשצדדירהזה,האמןשלבשבחרלהפליגהאלה

ספקשבלישבר,אימננטייסרדלהטעיםאלאלפני,רידרעים
בירתר:חשרבדררקאכךרמפנישבהכרה,ריסרדרצרני,איננר

ערדשנראהכפי(להיפך,רליגירזיתהיאאגדתישלכררנתרלא
אלאתחילה,במחשבהרלאמחרלר,תוצאתאלאמעט!),
 .בדיעבד

בני"סרגישנישישהרעירן,אתפעםהביע ) 11זימל(גיאררג
רנכרן.נפלארעירןדת.שהינםראלהדת,להםשישאלה :אדם

לחשרב,שמררגלכמרדתיכךכלארליאיננרהיהודיראמנם:
הרליגירזירתבגברלרתזימלשלזרהבדלה .דתעצמרהראאבל

אנשיםרישבהכרה,רליגירזייםאנשיםשישפיררשה ,עצמה

) 11 ( 1918-1858) ,Georg Simmel (, גרמני.וסוציולוגפילוסוף
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מציארת,שלהרפעהשהםכשםרליגיוזירת,שלהרפעהשהם
מצבלאאצלםהיאשהרליגירזירתאנשיםזאת,לדעתמבליאד

כיגרפה,מהרתםעלזמניתהתעלרתלארהכרה,חדלרןברשחל
אגיד"נא:אחררתבמליםמעצמם.גםהנסתרתמהרת-תמידאם

ירדעיםשהאלהיםראנשיםהאלהים,אתהירדעיםאנשים
 .ארתם

 ) 12טי!ספרנקהמרבהקהאסתטיקןדררשזימלשלפסרקראת

בצדק.טיסארמררליגירזירת,ישבמחרלגם :המחרלעלגם
אמנרירת,בשארמאשרירתראםכיאמנרת,כבכלרקלאראכן,

שראבהמחרלשכרחמשרםבמחרל,הרליגירזירתהיאאפשרית
לאלרישבפערלתר,עדיהםמגיערגםהאנרשיתהיישרתמעמקי

רההשגרתהרגשרתאתליקרדרללברתלחייםלערררידר
מבקשי"אמניםישבמחולגםוהצפון.האלהימןהיונקים
לכרחרתפילהבהיכל,עברדת"קרדשהראשמחרלםאלהים,
-רארלםלתפישתנר.מעבר-כלרמרלטבע,שמעברנעלם
הדתישהפרלחןאמנים,גםיש-ארתגרשמענייןמהרזהר

והלאה,מהםהראהסתרם,רגש-האמרנהראפילרשבהכרה,
החרשיםבערלםיישרתםבכלהםמרשרשיםשלכאררהאמנים

רליגירזירת,שלהרפעהבשבילנוהםהריזהעםרביחד-
המציארתביןמתנרעעגשר ,להארצישמעברמהאלזעקה

רכר')הררישל(שבתנאיםהמרח-שיביןהמרפשט,והרגשת
הרוחני.החלוםרבין

יהדרתירתרמצדשבר,אחדמצדהפחרתלכלשיי,ןהזההסרגאל
דתירתמכלרחרקמחרל-אגדתיאגדתי.גםשתפשנרה,כפי

אתהגדרנרלאכןפיעלראףרליגירזי,פרלחןמכל ,שבהכרה
הרפעהשהיאאמרנרשלאעדשלמה,הגדרהבעינינרהרפעתר

אםהדבר,ירתרכעתירבןארלירצרנה.למררת-רליגירזית
(מספרםזה,מסרגהאמניםררבאצלכמראגדתי,שאצלאגיד
 "רהטמפרלפעמים,רקרהטהררההיאהחרש.;וירתהרא),רבלא

עצמרבתרךמקרתלהתעמקרמראתלעיתיםמפנהמנט
הגשמיות.ולהתפשטות

שברליגיר"אגדתי,שלמחרלרעלמעתהלרמרלייררשהרארלי
כררנה)רלאתכרנהכמבראר,(שהיא,הזאתהפאסיביתזירת
יהודי.הרא

III אמנותיות

העתרנרתגםרבמקצתרבררינא,בךךרשאהיהרדייםההמךנים

אתנךתניםאינםשמחךלךתיךלגנאי,לאגדתילרחשבךשלהם,
צריכהשהאמנךת ,הרררחתהדעההיהךדי.ההךךישלהאילךזיה

אנשיםאצלמפליאהאינההמציארת,שלבבךאתהלהיךת
אילךזיהבריאתלאךאךלםאמנךתית.השכלהמחךסריךסביבךת

) 12 ( Frank Thiess , שעסק,גרמניוחוקרסופרהיה, 1890ב"שנולד
 " Der Tanz als Kunstwerk "ספרוהתרבות.בתולדות
 . 1920בשנתלאוריצאאמנותית")כיצירה("המחול



אמנרתימפעלשלתפקידרכאמרר,היא,נתרנהמציארתשל
הבלתי-האידיאהאתלבטאהיכרלתאלאחשיברתר,בזאתרלא

העצמי,המירחההערלםאתלחשרףביסרדר,אשרתלריה
בלבר.הנתרן

כייעןיפה,אינרשהראאגדתישלחסידיריקרדעללהגיד
אמרכאילרזההרישבמציארת,לריקרד-חסידיםדרמהאינר
שהנערהמשרםיפה,אינרנערהשלזהאמנרתישצירראיש

אינההנערה,שהיא,משרםגםארחשק,ברמערררתאיננה

ספקכיאףדי,לבליעדזהעללחזררצריךבעיניר.חןמרצאת
אמנרת,ככללאמנרת.הזריםאנשיםגםזאתיבינראםהרא

חיי-אנרשרלאראשרניים,חיי-נפשלתתצריךהראאףהמחרל
השגרת-נפשאלאנתרניםנרשאיםשלתיאררלאשני,בגלגרל
מחרדשרת.קרנצפצירתחדשרת,

ארתרמשבחיםאנחנרהזההתנאיאתממלאשאגדתיבמידה
ערמדשהרארבמידהלאמנרתירתר,סימןהזהבדברררראים
עללאזאתאתזרקפיםאנרהארפייני""המחרלבתחרםעדיין

חרבתר.כףעלאלאזכרתרכף

אתעשהלאפעםאףשהראלהאמר,צריךאגדתישללשבחר
מןלנרשאבלבדכאילרסטראציהארתרראהלאפלסתר,מחרלר

גםזהריהאההררי,שללנתרנרתנרפךרכתרספתהמציארת
אמנרתית,כפררבלימהמעניין"אקזרטי",כךכלהררינרשא

במקצת,לעילנרמזשכברכפי(שהרא,במחרלהיהרדיכנרשא
מיסרדרתמררכבהירתרבגלללאמנרת,מירחדתפררבלימה
אחהמצד ,רהכרתייםפסיכרלרגייםלאמנרת,מתנגדים
,מצדרררחנייםרליגירזייםהאמנרת,אתהמעשיריםרמיסרדרת

 .שני)

ארהלזההחסידיהריקרדאתררקדאינרפעםאףאגדתי
החסידיההררי .משליחסידימחרלררקדהראאלאההרא,

לפריצסיםחימררקלרשימשרבארץ-ישראלרהתימניבררסיה
המחרלייםהטיפרסיםאתרלנרלרשנתנרהםהםאשרנפשייס,
[סדרה]הסריהשלהפסיכיבמרבןכךכלרהמררכביםהשרנים
משבת,הנפרדהלמדןהחסידמאיר"יירביאתמלכה":"מלררה
רגעגרעיםאהבהשלעשירהסימפרניית-רגשרתמתרךמלכתא

דבקרתשלכאחה(השבת)הררחניתנרשא-האהבהעל
מתפרצת;עילאיתרחדררהבטבעעמרקמרשרשריגרןרליגירזית

המכניסבן-הכפר,היהרדי,הארץ""עםזהנטע","רביאת

הענרג,הרטטאתהגשמירת;אתהחסידיתהדבקרתלתךך
אגדתיכיהתימני"."יחיאשלכךכלרהמקרריהחרשני-לירי

סינתטיבארפןמחרלרתירשלהנפשיהתרכןאתלעצמרחי
ציררףערדאיננרשלררמחרלהבמה,עלמעלםשהראקרדם

אלאברדדים,ראתנוגראפייםנפשייםיסרדרתשלכרריארגראפי
לאשהביקררתאגדתי,עלבשפת-התנוערת.שלהםסינתזה
בשעהכמרבירתר,עם-ארצירתדערתנשמערבירתר,פנקתהר

האנשים .ב"אתנרגראפירת"ארתומרניםהירראלמרנישפלרני
הריםאמנותירתשלמדרגהלאיזוהבינררלארארלאהללר

מפעלרבתרךשמרצג"האתנרגראפי"החרמראתאגדתי
למחרלרתירנרתןשהראהחיצרניהלברשרחרקרכמההמחרלי,
הלקרחה"ארפיינית",דיקרראציהארגרידאמסיכהרקמהירת

ההררי!מןהמרכןמן

רמחרלמחרלכלבשבילמצרףשהראציררפי-התלברשתאת
באמנרתכמעט-רדקהמירחדתבאמנרתמכלכלהראלחרד
תרעלתמפיקרהראירדע-ציררגםהרא(אגדתיעצמהבפני
תמידהיאאגדתישלתלברשתב"בצלאל").מעברררבה

בצבעיה,סינתטירתרבעלתבצררתהאמנרתיתקרנצפציה
ידרעה,עממיתלתלברשתאתנרגראפיחיקריפעםאףראיננה
החסידים,לריקרדיחיקריכאמרר,איננר,החסידישמחרלרכשם
ריקרדישלאילרסטראציהאיננרהערבית""יפרשמחרלררכשם

אפשראילרלהיפך: .ררקדים!)אינסהערביים(כךהערביים
היה,אפשראזכיעממית,אמנרתליצררהדבר,מטבעהיה,
עבריתתלברשתליצרראגדתי,שלתלברשרתירעל-פיארלי,

על-פי"ליצרר",אזהיהשאפשרכמר"מלברשי-כברד':עממית,
אגדתירשעלירשאיננר,העממיהעבריהריקודאתמחרלרתיר,

כאלהדבריםשאיןזה,עםיחדבידערלבבר,בסתרחרלם
אלביחסרכי,כאןארסיף-נאמלאכרתית.עשיה"נעשים"
זמננושלהרקדניםמררבשרנהאגדתיבמחרל,התלברשת
הצבעאתלרארתבמערבכעתרגיליםפניהם.עלרמצטיין

גרידא,וקישרטחיציניירתרארפחרתכדברבתלברשת-המחרל
הריתמרסעלהערמדלריקרהמאשרירתרלרקדןנרישהרא

הרקדןשאז"ארפייני",איננר(אםבלבדהנפשירהביטרי
אגדתי.כןלא .דרכר)על-פילתלבושת,גםלבלשיםמרכרח

מןחלקהםרצבעיהשהתלברשתבצדק,רסרברמרגישהרא
(בהתאמהאלאלגרף,כסרתלארראההראבתלברשת .המחיל

הררקההגרףשלהעלירןהשטחאתטיס)פרנקשללהגדרתר
לאיר,משעןהמשמששטחעצמר,המחרלשלגםכןועל

בריתמרס,מתנרעעיםשטחי-אררשלמראהלמחרלרהמרסיף
אחדמצדהראמקריבאמנםאםכימאד:רבהשחשיברתרדבר

לתרכו,להתערברלתיאטררןלשירהרנותןהמחרלטהרתאת
שםשהראהררחניתרהכררנההפסיכרלרגייםהיסרדרתעל-ידי
מקרבשהראזהעל-ידיארתרמעשירהראשנימצדהרילתרכר,
לצבענרתןשהראהגדרללתפקידהרדרתהצייר,לאמנרתארתר

הראשבההדקהלהרגשהרהרדותבתלבושת-המחרלרלשרטרט
האלה.הציררייםהיסרדרתאתמכלכל

היסרדרת,כלאתתחילה,במחשבהלקר,קראגדתילרמצרףכך
שהירעדבמינר,המירחדמחרלרשלרהחיצרניים,הפנימיים

תמרהאךראמצעירת.במלאכרתירתלהאשימרשנטרכאלה
האמצעיםבברירתלראותמביני-אמנותיכוליםכיצדבעיני,
טבעיתאמנותמעטהאםאמנותיות!למיעוטסימןמהכרה

הללוהצירופיםאתלהשליםבכדידרושטמפרמנטוגם
רוח-האמןבקרביחדולמזגםלהתאימםלסינתזה,לאחדות,
החרמרבברירתכללמסתפקאיננו,אגדתיכןעליתרפנימה?
תחתהחרמר,לחידרשמגיע-יקרה!סגולה-אלאהמוכן,

בלב.דברירת-החומר

התנועתיולחרמרהמחוללתרכןמתכווןאני"חומר",באמרי
איזהבמחולשנותניםריקודים,סוגישאפרש:הבהכאח.ד
מןלקוחהמיכן,מז-חוויהרגש,אידיאה,-פסיכרלוגיתיכז

הפרפר","אהבתהאביב","יקיצת :לדרגמאנגידהמציאות,
להיותהואאףאמנםיכולכזהמחולבזה.וכיוצא"חסיד'ל"
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מרשגיםשלקברערתצרררתלצרכירנרטלשהראאלאאמנרתי,
הרגשהאךכאןהרא"הנפשי"ארתן.ומחקה-פסיכיים

שררהבארפןרלכרלנרלירגםלךגםהידרעה ,מכברנתרנה
תנרערתארחדררה,געגרעים,התעררררת,כגרןבער.ך

המלברש,עזרתבלילא ,חיצרנימצבשמזכיררתארפיינירת,
פסיכירתקלישארתהןאלרבשרקא.שאיכאהחסידמראהאת

מושג.שלמסכתגביעלנרקםהמחרלכאןמרכנרת.

מספרם,שמעטהאמנים,לסרגאגדתישייךזאתלערמת
חיי-נפש,נפשיים:פרוצסיםאםכימרשגים,לאהררקדים

לרקחאגדתיאיןמצבי-נפש.מאררערת-נפש,הגרת-נפש,

אלאלמחרלר,כחרמרמראשרידרעמסרייםנפשיתרכןלצרכר
מראש)לקהלידרעתמידלא(אךמסרייםנפשיתרכןלהיפך:
זהראףלהרסיף,ישתנרערתיר.כלאתרממלאשביאותולוקח

התרכןגםראמן,אמןכלאצלכמר ,אצלרכיאגדתי,שללשבחר
בשבילרהראהעיקרכיהכל,עדייןאיננרהזההמסרייםהנפשי

זהשתרכןהמירחד,הלך-הררחארתר-בשבילנרגםרלכן-
ארתר ,התרברתבעלהמסתכלעללהלךריכרלבקרברמכיל

הנרבעשם,לרשאיןנרזל]פנימית,[זרימההפלראידרם
נפשיים,פררצסיםררקדבהירתררככה,בשם.הנקרבהתרכןמן

אתררגערגעבכללחדשממילאמרכרחהריהרמרשגים,רלא
 .מחרלרשלהתרכןעצם

"החרמר"אליחסרזהראגדתי:אצלרראיםאנריתרהערדאך
להקדיםצריךהתנרערת.אל-כלרמרהמחרל,שלהממשי
הרקדן,שלאמנרתירתרנבחנתאמנםבזאתכיכאן,רלרמר

החרמרבברירתמסתפקאינרמחרלרגם-אמנרתככל-אם
צררתאת-החרמרצררתאתמחדשצראלאלפניר,המרכן

הרקדןמאמן-המחרל:הרקדןנבדלרבזאת .אפראהתנרערת
לרברחרהראשמהןהמציארת,מןמרכנרת,בתנרערתמשתמש

הראאמן-המחרל:כןלא .לצרכירבירתרהמתאימרתאת
הטבעי[תרפעה]הפינרמןרמןהתנרערת,אתבעצמר"ערשה"

אךשביסרדר,הגרפניתהיכרלתאתרקלרקחהרא"תנרעה"
קיימרת.צרררתלא

המיחדןרהדברמקררירת.שלר,תמידהןאגדתישלתנרערתיר
התנרערתשלהחרשניהיסרדהזההיהרדיהאמןשאצלהרא,
 .הררחנישלבגררןטברל

שהראזה,במרבןגםאמנרתירתהןאגדתישלתנרערתיראבל
אלאלמטרה,כלי-שרתשהןהתנרערת,בשימרשמדגיש,איננר
מטרהגםבמחרלהתנרערתהירתדבראת-להיפךכמעט

התנרעהכיאם .האמנרתיבמחרלגדרלעיקררזהלעצמן,
היאגםאיןאמנרתית,מציארתממנרלצררהחרמרהיאבמחרל
שכןכל(רלאההיאהמציארתלתיאררבלבהכלי-שרתמשמשת
לעצמהמטרההיאכאןגםכיהריאלית),המציארתלתיארר

גםהקרלרת,שחרמר-המרסיקה,כשםחרמר,הירתהכלעם
רקמשמשאיננרציררי-מציארת,בדמירננרמרלידשהראבשעה

חייםגםהראאלא ,אלהצירריםלהעלאתחרמר,רקמכשיר,
שלהמהרתילביטרירמתכררןרהרמרניה,שביחס-פניםעצמיים
לעצמר.מטרהכלרמרעצמר,

האמצעיםרלכלאמנרתלכלסימןהיאלעצמההמטרה
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 .במרסיקהכקרלרתהןבמחרלרהתנרערת ,האמנרתיים

האמנרתי,במחרלהתנרערתשלאחדצררךעללעילדיברתי
אתעצמן.מתרךריציאהפנימיתהדרגהכהןשתהיה-רהרא

בתנרערתירבשלמרת:ממלאאגדתישלמחרלרהזאתהדרישה
אלרפררייקציההדרגתיתעליהגםאלאחליפרת,רקלאיש

אם ,במחרלמדרגרתשלרשכימכליהן.יציאהלעצמן,מחרצה
עםמשחקהררקדראשרנה,מדרגה :הראסמליראםגרפני
עלירנה,רמדרגהמגרפר;צרררתירצרהררקדשניה,מדרגהגרפר;

ראחרילגרףשמעברמהאחרילרדרףגרפראתשרלחהררקד
רגדלערלההמחרל ,זרבמדרגהאז,ררקהגרף.ישיגהרלאאשר

מהרתרגברלאתעצמר,גברלאתוערברבערכרלעינינר
אלרששבשדרת-הררחדרהרלמררם,רערלהמזנקהמרחשית,

שניתוארחזומפרפררמפליטארתןתופשהאידיאות,ציד
 .מגדררשרבלצאתלמעןעצמראלרחרזר

ליחסרשנרגעבמההאחררנה,במדרגהעל-פי-ררבנמצאאגדתי
המדרגרתלשתיחליפרתהראשייךלעיתיםררקהתנרעה,אל

כיהרא,בירתרהגדרלשבחראךביניהן.נמצאארהאחררנרת
הראשונה.המדרגהמכללצאי

למןלמדי:גדרלההיאאגדתישלהביטריית[הסולם]הגמה
באיםשכאילרביותר,הדקיםולצלילירלגרוניוהעדין,הרטט

ועדתימנית"),("אקסטאזהבתרכרראובדיםהאווירמן

ארנטע") 'ר"(בכנפיהסביבהעלהמכההפראיתה.הסתעררת
הביישנרתמןסגורים;שעריםכמפרקת("ררגזה"),באגרופיה

תנרערתיו-זמןרבארתר .) 1הסקיתית(הברברירתעדהיהרדית
אתחסרשאינררמציק,נוגהסרדעלמשהר,עלמרמזרתכאילו
אינראויכרלראינובקרבןנרשאשהאמן ,הפיוטישלהמתק
 .לגלרתיודע

הברקזהוארליהיהרדית,הנשמהשלהתרגהזאתאולי
ישנרזהמזהירמשהר .כדמעההלחהכשררן,שלהפנימי

ריאליסטית-הצגת-מחרלנרתןכשהראגםאגדתישללתנוערתיר
 .) 2"ררגזה"(כמרפסיכרלרגית,

גםשישנהלפירטיותשהסיבהאפשרכיערהלהעירישאבל.
הדראמטיותממיערטבמקצתנרבעתהפסיכרלרגירתבהצגותיו

התיאטרון,מאמנותמשהרדררקאישבמחולרכיאםמהרתו,של
 .להלןשנראהכפי

שישמרבןאגדתישלבמחרלושישנההפנימיתהעליהמכלל
המחרל,באמנותגדרלכללהיאהאחדרתירתאחדותיות.גםבר

-ברדדיםמצביםשלשלשלתאיננרהאמנרתיהמחרלכידרע.
השתלשלותשלרחיאחדרתיקראלא-הרקדנרתהיאכזאת

כלל-גםתמידאיננרהמציארתשלקטןשחלקבערדהמצבים.
תמיהישדבר-אמנותשלבחלקהנהארפיר,וביטריהמציארת
קרתמיד.ממלאאגדתיהזההאמנרתיהתנאיאתמכללרתר.

רהברב-הפרארתסמלשימשאסיה,מרכזמעוביעם-הסקיתים ) 1 (
בלרק.א.שלבשיררלמשלכמרהררסית,בספררתרירת

 .בשעתרהמבקריםזעםאתשערררמרסיקלי,לירריללאמחרל ) 2 (



אגדתי,ממחולותקטןחלקבכלמורגשהכולל,המניעהברית,
שלבמחולהערבית".וב"יפוהחסידייםבמחולותיוביחוד
הזה.המחולשלבאידיאהקשורהותנועהתנועהכלאגדתי,

-מפסיקשהואבמקוםאפילומורגשתשבמחולוהאחדותיות
קואת-ריתמוסגופהשהיאהפסקהחיה,הפסקהאמנם

מדודותושהןהתנועות,ביןעושהשהוא,באתנחתותהמחול
התנועה.כהמשךומשמשותהריתמוסשלבמטריקהאצלו

הואאיןלעולםבמוסיקה:כפרמאטות-במחולוהאתנחתות
חדש,בקולהתחילצורךשיהאבאופןבאמצע,הקואתשיבר
בעלהואאגדתיאמן,בתורתה"רקדנים".שעושיםכמו

ולצורך,בכוונהמכניס,שהואישואםבתנועה,הרמיניה
לסינקופההדומהאריתמית,תנועהבתנועתו,דיסונאנס
להרמוניהאצלושייךהזההקוויהדיסונאנסגםהריבנגינה,

שני,מצדהפסיכולוגי,הביטויולצורךאח,דמצדהתנועה,של
כזוויתהפועלתכזאת,פתאומיתאתנחתאערידיבהביעו

שהואהיהודיהטיפוסשל ) 3הצרבראליות(אתבתנועה,חדה
במחול.לתתרוצה

הידועותאמנותיותדרישות-התנועהעלכאןהאמורכלאת
שלהדינאמיקהבשםלכלולאפשר-לאסתטיקניםהיטב

אמנותבתורתכפילה:היאהדינאמיקהבמחול,המחול.
וגםבהרגשת-הקצבגםבמקום,וגםבזמןגםלעינינוהנגולה

בשניאחתבבתנמשךהמחולהמוחשי,במראה-העיניים
זה-הריתמוסשלבדינאמיקהגםרשויות:שתישלקווים
[הפןהחיצוניהתוארשלבדינאמיקהוגם-המוסיקליהקו

שתיהםוהריתמוסהתוארהתנועתי.הקוזההחזותי],

דקות,להבחנותמקוםישוכאןהמחול.שלהקואורדינאטות
במדרגתוהמחולהללו.היסודותשנישלמזיגתםשלמותמצד

קוביןפנימיתוהתאמההרמוניהכמובן,דורש,האמנותית

הזאתההתמזגותשאתכאן,לומרראויהתואר.וקוהריתמוס
ביחסוגםנוגעזהדברתמי.דאגדתישלבמחולולמצואיש
בטאקטקשורהריתמוסהיותמצדהמוסיקה,אלאגדתישל

על-פי-רוב.המחולאתהמלווההמוסיקה,של[הקצב]

דברים,שניהםוטאקטשריתמוסכאןלבאךהואהצורךהמן
הטאקט,אתלשנותמבלישלנותאפשרהריתמוסשאת

כפיתאיניאבלהטאקט,עםנקודות-מגעלוישושהריתמוס
כופתאיננושהואאגדתי,שלאמנותיותונבחנתבזאתאףלי?

 .המוסיקהשלהטאקטאלמחולושלהריתמוסאתלעולם
יששםמוסיקה,איזושלהטאקטאתריקדשאדםמקרםבכל

האמנותי.הענייןמידיאבדושםאמנות-המחרל,ולארקדנית,
למחול,כתופעת-לרואיהנגינהאתבצדקרראהאגדתי

אגדתיראמנם, .תנרעתראתמדריכהלאאךאליו,המקבילה
 ,) 5אנגל(אר ) 4אחררן(שלהחסידי""הניגוןאתמערלםרקדלא

חסידיהנקראהניגוןבלווייתמשלר,חסידימחולרקדאלא
אנגל.אראחררןשל

 .שכלתנרת ) 3 (

 .) 1943-1886 (מלחיןאחררן,ירסף ) 4 (

 .) 1927-1868 (מלחיןאנגל,יראל ) 5 (

IV דרכי-ביטרי

האקספרסירניזם.שלבידרהאמנותיעתידראתהפקידאגדתי
עדהתפתחרתרעל-פילשפרטשאפשרכפיהיחידה,דרכוזוהי

לעצמר,נאמנותוגםחליפרת-חיפושיםגםבהשישהיום,
חיפושדרךאחר-כך,רבחזרומימי,כמעטביטריברצוןבהחלר
הפסיכולוגיתכורנת-הביטריאל ,) 1קונסטרוקטיבירת(צורות

חדורתעםאמנרת",לשם"האמנרתשעבודואלבתנועות
הנפשי-הרוחנילתרכן-שלההגרפנירהפולחןהריתמוס
להתפתחעודאוליהואעלולזאתבדרךהחופשית.ולהבעתו

בעומק.וגםבגרבהגםערצמה,ביתר

אתלאגדתי,לר,נותןמחולושלהאקספרסירניסטיהאופי
ישרשייכיםשאינםבאלהגםהאמצעים,בכללאחוזהחופש
נושאבצררתעצמראתלבטאבשבילהמימיקה,כגוןלמחרל,

ררשם,ישלפעמים-בגופולא'רקרוקדאגדתיאחר.אוזה
עבודתכלאתלולמסורמבליבגופו,מתנועערקשהוא

ויתרהואיהבהיניתהרגלייםשלהטכניקהעלהריקו.ד
בנגיחות-המצחברעידות-הכתפיים,גםרוקדאגדתילגמרי.

העפעפיים,וברטטוהזקןהסנטרבדחיפותושיכול-הברכיים,
החזקותהאצילות,כפות-ידיושלהדקיםבלהטים-ובייחוד

נושאו,ערפימזרחימחולרוקדשהואבמקוםגםוהמכשפות.
מאשרובידיובברכיויותררוקדהואהתימני","יחיאכמו

הגיפהריקודהואהמזרחיהריקודכיאף[בגוו],בגופתו
ריקרדיםלתתכאמרר,כורנתר,שאיןללמדך,בעיקר,[הגר]

ררוחו.עצמואתאלא"אופייניים",

יחדלמזגלוהמרשהגםהואהאקספרסיוניסטיהחופש
אתהפסיכולוגית,הקונצפציהעםהרגשאתבכור-נפשו
שלבכחאנליהלתתהואיודעהרפלקס.עםהאימפילס
ביטויאתבפכחוןלכלכל-עצמוזמןובאותורפלקסים,
הסומאטיאפילואוהמדוייקהמחולבדרךהלךאילורגשותיו.
בכיווןאלה:משניבאחדלבחורעליוהיהאזכי[הגופני],

הקבועההצורהכיהלירי-הרגשי.בכיווןאוהפסיכולוגי
שאפשרעדונענית-לכל,[גמישה]אלסטיתכךכלאיננה
הצולחהחופשי,הביטויכךשאיןמהניגודים,בהלאחדיהיה
באמנות.האקספרסיה,מכשולים,על

שלהמחולמןמקבלשהמסתכלהאמנותי,שהעונגיתכן
איןאמנםושלפיכךמשלמותו,זהעל-ידימפסידאגדתי,
אמנות-המחול,גדיליעםאחתבשורהאגדתיאתלהעמיד
שוםעל-ידינעכרשאינרעילאיעונגלמסתכלהנותנים
התרבותי-אסתטיהענייןאבלבלתי-מחוליים,מומנטים

אגדתי,שלפיכךכך!על-ידיגדל"אגדתי"בתופעהשישנו
שללאמביני-אמנות,שלהאמןהנהואקלקטי,אמןככל

הנסיונותיותריקריםכשלעצמיליכינאאודההרחב.הקהל
-לעבררהרוצהאגדתי,הררחניהאמןשלהבלתי-מושלמים

הכפותההגופניותסףאת-הגוף!אמנותעל-ידיודווקא
שלהמגוונותכנפירמשקכלמאשרמסרמלת,ררחנירתרלתת

באמנרתהחזישהששלטהקרנסטררקטיביסטי,לסגנרןהכררנה ) 1 (
הראשרנה.הערלםמלחמתראחרילעניבררסיה
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פסגתלמרוםמגיעשהואבשעהגםאשרהמדוייק,המחול
מהותו,על-פינשאר,הואהרוסים,אצלכמואפשרויותיו,

 .נמוכהיותרבמדרגה

אתגםליחסישאגדתישלדרך"ביטויושלהחופשתכונתאל
ההעוויהאת :הפנטומימהאתאמצעיולביןהכניסודבר

היסודותכאחדרואההואשאותההיהודית,זו-[המחווה]

יהודימחרלמחדשללרשררצההראמהםאשרהיהודיים,
התנרעהראתהגרף,כלשלהג'סטיקרלציהאת-ארפירעל"פי

הקריקאטררהמאשפתרתהריםאשרהיהודית,הארפיינית

כברד""אחררלקחתהלצררפהלטהרה,למעןהאנטישמית,
 ) 2ה"גזים"(בזמנםשעשרמהלארמי.-רגםאמנותילשימרש

לשם"הגנאיהלארמית,ההתחדשרתשראפיהשפלה,בארץ
המחרדדת,לתנועההיהדוי,האמןאגדתי,עשהזאתשלהם,

הגררעהלעגאתהפךרכךהאנטישמי,הלגלרגשלהמוגזמת,
מרסיפה.עצמיתאירוניהשללנרפך

היסרדאתמערבבשהראבמקרםאגדתי,משכילכיאףרארלם
כיראף ,מסיגירלנקרתראמנרת"המחרל,לתרדהפנטרמימי

אמנותית,צורהלמדרגתלהעלרתומצליחוגםהואשראף
הטובההכררנהלמררתכילהאמר,הדברצריךזאתבכלהנה
 .אמנרתייישעטנז"מעיןזמררת"זר,בדיעב,דכאן,יש

-רשריותשתיביןרעומדהתלרימירח,דסרגהיאהפנטרמימה
למחול,חרשברשהדראמטררגבארפן-רהספררתהמחרלבין

ישדאמת,אליבא .לקרמדיהארתרחרשבתראמנות"המחרל
הפנטרמימהאתשכינהכפיזה,אמנרירת"שתישלל"ממזרלו,
קיבלההספררתמןיח.דגםמשתיהןמשהושהרא,מי

רמןהתהורת"המאררע,ארסיפרר-המעשהאתהפנטומימה

טבעהשלפיהירתראולםהאלם.ראתהריתמוסאת-המחרל
מןירתר[ההתרחשרת]המאורעלפנטרמימה,לה,חשוב

מחרל.מאשרתיאטררןיותרבעצםהריהיכןעלהריתמוס,
אתלתוכהלהכניסלאמנרת-המחרלהראפגםלפיכך

מקלקלתהיאבאשראמנרתית,כשהיאאפילרהפנטרמימה,
כשהיאתנרעת-המחולשלהטהררהקראתהשררה,את

 .לעצמה

יפה,ממוזגהירתרכלעםאגדתי,במחרלרתהפנטרמימיהיסוד
לצררהחיפרשירבדרךהגיעלאעדייןהזהשהאמןמעיד

 .ספקבלימבקשהראשארתההעליונה,המזרקקת

הקרראתאגדתי,אמנרתשלהזאתהמירחדתהמזיגהאבל
צבעבשטחיהשימרשעל"ידיהציור,אתגםהמחרללעזרת
כביכרל,הספררת,אתוגםבתלברשת-המחול,ארררשטחי
רהעיקרפסיכרלרגית,קרנצפציהרשלהווישליסרדרתעל"ידי

מחרלראתשערשההיאהזאתהמזיגה-פנטומימהעל"ידי-
המחרלמןלגמרירשרנהעצמהבפנילחטיבהאגדתישל

סרמאטי):בעיקר(רשהנהרהזהכיוםמצרישהראכפיהמערבי,

השאלה,בדרךלומר,אפשרזמננרשלהאיררפיהמחולעלאם
הדמירןלפירק(כמרבן,שמקרמרסוג"אמנרתהנהושהרא

לעצמםשקרארכפי"קבצנים",שפיררשרשם ,) Geusen (הגזים ) 2 (
ספרדמלכישלהכיברששלטרןנגדהפלמיםלרחמי"החרפש

 . 16ה"במאה
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עלהנההמרסיקה,רביןהפיסולביןהמהרת)לפירלאהחיצרני
דר,ןארתהעללרמר,אפשראגדתישלהסמליהמחרל

השירה.וביןהציורביןהראכאמנרתשמקרמר

שונרת,מספיררת"אמנרתהיניקהרזרהללו,שהציררפיםכמרבן
המרתנית(הכרתירתבדרכי-הביטויהכרתיותבלייתכנרלא
גםידרעהבמידהמרתניתשברהאמן,שלהיהרדיבארפיגם

אגדתי,שלממבקרירלאלהמסכיםאיננישלר).האקספרסירת
בלתי-רחרסרטמפרמנטמיערטברלמנרתישכיהסרברים
אמצעירת.

לאגדתי.לו,חסרלאטמפרמנטכילהרכיח,"ררגזה"במחרלודי
שבשרםבאמנרת,-יקראטמפרמנטכיאני,סוברמזהחרץ

בביקררתרבלתי-מברקרעירורפרץ-אינסטינקטיםאיננהאופן
חרץ,כלפירלאפניםכלפילפערלהאמןשלליכרלת-עצמית
ומתוכה,היצירהכלפי(הקהל),זולתרכלפירלאעצמרכלפי
אליה.יחסםהשערתומתרדרראיהכלפירלא

חרשעםיחדרררבר,ראשונכנסהטמפרמנטבעלהאמן
אםהשכלית,(ראפילרהררחניתרהכורנההעצמיתהביקורת

רמלראר,ערלםושרכחהאמנרתי,פעלרתרדאלכזר),ישנה
 "מפררצסחלקשאינםגררמיםעםלהתחשבראשית"כלשרכח

בשעהאגדתישלפרצרפראתלרארתצריך .עצמוהיצירה
עלהשפרכההמירחדת,בת"הצחרקאתהבמה,עלררקדשהרא
עירררת,כמעטרחתומה,נצררהבת-צחוקהמררכזים,פניר

עםחרשיותענרגררחניתדבקרתגםשעהבארתההמביעה

בשבילררקדאיננרהזההאמןכאב.כמעטתרגה,שלמשהר
איננוהקהל .טמפרמנטמדיירתרלרשישרדאילכך-הקהל
עלנמצאאגדתיהבמה.עלאגדתישללתנוערתירכגררםנכנס
רביןשבינרהמגע,מיערטרמכאןעצמר,בשבילכאילרהבמה
בשבילרירקרדהמשחק)(אושהררקדהארהבהרחב,הקהל

בתמימרתם,הסרבריםלאמניםשייךאגדתי ...אלירריתכררן
בעדומשלמיםהקהל,בשבילהםרלאבשבילם,הראשהקהל
באי"פרפולאריות.זהגארנם

מבקרים,איזהשהביערהדעה,בהחלטאפוא,נכרנה,לא
לרשחלקהטמפרמנטעםיחדאךטמפרמנט.איןשלאגדתי

שחשרבמהגםלריש"הרבה"),ואם"מעט"(אםהטבע
כוח"בטמפרמנט,שליטהמזה:פחותלאבאמנרתלפעמים
מתרדהנרבערצרןהתאררת,פרץבעדלעצוררצוןרגםריסרן,
ררחני,מחרללתתבה;שבחרבדרךללכתהמסריימתהכרונה
-יטענילאזכררני(אםאגדתישלממבקריראחד .יהודי
העצרביםשבריקרדיר,פעם,עליראמר ,» 3סאלטן(פליקס
 " Herb bis zur (רזרןכדיעד[חספרס]קפידהישכרלם,

" Magerkeit ( ובלתי"חושי,מופשטכדיעדצניערתשלרטרהר
בהםעדרתרנהבלתי"אמצעיתחדררת"החייםבהםשחסרה

מצדהטבעיתוהארוטירתאחהמצדהחסידית,המיסטירת

 .נכרנרתאינןהןזאתובכלאמת,ישהללר .בהעררתשני.
מןהערצר,הרצרןמתרדכולרנרבעמחרל"אגדתישל"הרזרן"
בין-הרשרירתשביןממשקר"הגברלעללהשארהחפץ

האמתרביןהגררטסקיתהגרזמאביןרהרפלקס,האימפולס

) 3 ( Felix Salten , ייבמבי'.הספרשלמחבררארסטרי,רמבקרםרפר



מאד!אמנרתיאבלמרצרן,קשהתפקיד-הנפשית

אלאזראיןהרימחרלר,שלהארוטיותלחוסרשנרגעמה
רלהבליטלהטעיםהכרונהרקבמחרלרחסרהעלילת-שררא.

לארפיבניגרדתהיהשכזאתכררנהכיהאררטי,היסרדאת
במחרל,טבעייסרדהיאשאררטירתבמידהאבלהיהרדי,
במחרלר.חסרהאינההיאהאררטירת)ברכיעלארלי(שנרלד

לאהערבית"ר"יפרהתימני""יחיאמחרלרתיראתשראהמי
הדקה:מןדקההיאאגדתישלהאררטירתכיאפסכזאת.יאמר
מתרךאלאחרלשה,מתרךרלא-רמערדנתמזרקקתהיא

יהדרתירתר.רמתרךהכרתית,רכררנהררחניתאצילרת

ביטריבמחרלהמבקשיםכילהאמר,ניתןזאתעםיחד
אלאאינם par excellenceלאררטירתארגרידאלחרשנירת

גלי-הנפששלהקצףמתרךהמחרלנרלדגםאםטרעים.
האמנרת,שלהמטאמררפרזהבכרחנעשה,הריהרהאררטיים,

לאינסטינקטיםביטרימאשררסינתטיעלירןירתרהרבהלמשהר
יחדאגדתי,ארתרשמביןכמרביחר,דהמרדרניהמחרלבלב.ד

לאררטיקה,כלי-מבטאאיננררקלאזמננר,אמניטרביעם
 .ממנרההיפךכמעטאלא

בחייםהברשהשמקררבזמןברכיטיס,פרנקאמרריפה

וסיטל

(אםלררלהתנכרהררחנימעללהבדלההכרחהרארבמינירת
במלהלי),שנדמהכפיכך,משרםדררקארארליזמני,בארפןגם

התענרגמקררבאמנרת-המחרלהנהנלנ,דגוףלהשאר-אחת
הררח,למשמעתרצרן,רבררבכרלר,סרשהגרףדררקאבזההרא

שלשלטרנרמפנימתביישיםשאנרכשםכנפי-ררח.לרערשה
לררחנרנכנעהגרףאתלרארתשמחיםאנרכךעלינר,הגרף
הראבררחני,קשרראינרשגרפנרזמןשכלמשרםלר.רערנד
המחרלשלהגדרלהאידיארלרגיהעיקרזהרלמשא:עלינרנרפל

אגדתי.גםמשיםבליארחזשברהסמלי,

הגרפנירתכלעםבמהרתם"בלתי-גרפניים"הינםאגדתימחרלרת
חפץשאגדתיהדברכייעןבמחרל.מאליההמרבנתהחיצרנית

הגרפני.לאזה-בגרפרלבטא

למחרלשישההצלחהרגררמיהיתררנרתכלעלבררתרר
ארתר,המשעשערהאמןהקהלשביןהיחסלגביהמדרייק,

המחרלשלהמתנרעעהגשרעלפעמיראתשםאגדתי
גםהמרשכתזרבת-החררין,המטרהמרלאלרפנירהסרמאטי,

ירם-אמנרתהסמלי,המחרלשבר:היהרדיאתגםשברהאמןאת
לרחשי-הנפשבירתררהמרחשיהגופניהניטויהמחרת,

 •ניותר.הרוחניים
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לכתב-תנועההבינלאומיהקונגרס

הורוביץלילדואןמאת

,בעלתאשכרלנרעה,כאשרנרלדלכתב-תנרעההקרנגרסרעירן
להפגשמשאלתה,אתהביעהאשכרל-ראכמאן,כתב-התנרעה

כתב-תנרעהלשיטרתמרמחיםעםמעמיקהבצררהרלדרן
רללבןשאלרתלשארלובנש,לאבאןשלזובייחודאחרות,
לאמנריותהחוגראששלבנרכחותרהרבעהזומשאלהבעירת.

אתלארחהציעבמקוםשברתל-אביב,אוניברסיטתשל
עצמיעלרקיבלתימעמ,דבארתרהייתיאניגםהכינוס.
לכתב-תנועההמרכזמנהלת , Muriel Topazעםכךעללשרחח

מנהלת , MonicaParkerעםבדבריםבאהמצדה,היא,בניר-יררק.
באריהסכיםלבסוף .בלרנדרן(בנש)לכרריארלוגיההמכון

להירתהישראלי,טי.טי. .האישלהמחרלרעדתיר"רסברסקי,
שיטתשלנציגיםשכללהרעדה,בארץ.לסידרריםהאחראי

נבחרה,בנשרשיטתהלאבאנרטאציהאשכרל-ראכמאן,
המתכננתהפגישהבפרוייקט.לתמרךהסכיםטי. .טי .רהאי

כיר"רנבחרתי . 1982שנתבסתיובלונדרןנערכההראשרנה
 .הקונגרסשלהכללייםהקוויםונקבער

אשכרל-ואכמאן,-העיקריותהשיטרתשלרשמנציגיאחדכל
לנסיערת,המימרןאתלמצראעצמרעלקיבל-בנשלאבאן,
ללאיישלחלאחומרששרםרהרסכם,החרמר,רמשלוחתכנון
זהסידורהאחיות.השיטרתשתינציגימצדותיקוניםהעררת

שלהשניהלישיבתהעדבתרקףהיהרמברקיםשיחרתשל
-12בשנפתחעצמר,הקונגרסועד 1983בסתירהרועדה
שברעיים.רנמשך 1984בארגרסט

להרוכח,ניתןשפררסמרוההרצארתהמלאהירםמסדר
עדשרנהמרקעבארמשתתפיםרהכרללנייםהירשהנושאים

ההתרגשרתהיאשהתפרסםמהחומרלחרששאיןמהמאר.ד
רמתרפגישה.פגישהבכללמשתתפיםשנגרמההרבה,

רדררךקשובהקהלבירתר,גברהההיתהוההדגמרתההרצארת
הדר-גםפסקלאהשברעיים.במשךפסקהלארההתעניינות

אבלמותשים,היינולבסרףהמשתתפים.ביןהמחשבתישיח
 .רבסיפרקחשנרגם

כתב-תנרעה,ררשמירקדנים,משתתפים,-250מלמעלה
כרריאר-מדענים,אנתררפרלרגים,אנשיתיאטררן,פילרסרפים,

אתסקררארצרת-21מרמרריםסרפריםהיסטררירנים,גראפים,

שעהעתידירת,פערלרתרתכננוההורהבבעירתדנר ,העבר
 .מזהזהלמדרשהכל

בשיטתמנרסהררשמת-תנרעה , Jan Moekleזאתשניסחהכפי

בשינריחשהאניסרטים:ניתרחשלרברתשערתאחרילאבאן,
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מנתחתעצמיאתתרפסתאניהתנרעה,אתראייתיבדרדשחל
 ,אחריםלחלקי-גוףרמתחתמעלכמצרימסוייםאברשלתנרעה

תנרעהדרך-תיאורלעצמירשאימצתיבנשבשיטתשקורהכפי
אשכרל-ואכמאן.שיטתשלמרשגיהבעזרת

מדישנערכובכתב-תנרעה,שיערריםרערדערדביקשרהכל
ירם.

הירכזהמערלהמסרגבקרנגרסבכינרס?הבולטיםרהרגעים
אתלמשל,לזכרר,שלאירכלמיאבלרבים,רגעי-התעלרת

אשכרל-ואכמאןבנש,עלל"מבט-עלשהרקדשההישיבה
נעשהרהדיוןרישרמיםהתמלאכשהלוחרלאבאנרטאציה",

שהארטרברסיםשהרכרז,שעהרקולני?נלהבוירתריותר
מדעירת,הרצארתרהיר"שיחכר!"מישהר:קראממתינים,

בירתרהחשוביםהמרמחיםאחדגולני,אילןשלזרלמשל
כיום-ראכמאןראברהםבעלי-החיים.התנהגרתחקרבתחום
עלשהירצה-בחיפהבטכנירןלארכיטקטררההחרגראש
דהבראה,האבוהפרופסרר,רבים.שהפליאהבצררההחלל
ביררשלים,העבריתהאוניברסיטהשללפילרסרפיההחוגראש
רחישמלרכתב-התנועההנרצריתהליטורגיהסדרעלדיבר
אינטלקטו-ניתוחיכולתשלהמרפלאבצירוףהמאזיניםאת

והרמאנירת.אלית

המתמיההאשכולשנרעהררבנר,תפסנוהקונגרסבסיום
תנרעה,רישרםשיטתמאשרירתרעלמדברתוהמבריקה
תנרעתשבמרכזהפילוסופית,שיטהבעצםהיארשגישתה

ריר"ר CBSרשתשלעורך-המדע , Earl Ubellהאנרשי.הגרף
אתמבריקהבצררהשסיכםבניריררק,לכתב-תנרעההמכרן
הטכנר-מהאפשרוירתמרקסםהיההכנס,שלהראשוןהשבוע
המרכזמנהלת , Ann Hutchinson Guestהעתי.דשצרפןלרגירת,

ביותרהגדרליםהמומחיםאחתלשפת-תנרעה,הלרנדרני
מקריני-שיקרפירתכששלושהגםנבוכה,לאלרישום-תנרעה,

במשךבדירניםערחלקרנטלההרצאתהבשעתלפעולסרבר
הכינרס.ימיכל

Valerie Sutton , משלה,כתב-תנרעהשיטתשלהממציאה
החרשים,שלבשפת-ידייםהערסקיםמאלהרביםהמשמשת

 Mariaררעירנרתיה.שיטרתיהאתהקרנגרסבאיבפניהציגה
Szentpal לניתוחתרמהגםאלאהרצתה,רקלאמהונגריה

 Wu Chi--ר Kao Chun-Lingאחרים.משתתפיםשלרעירנרתיהם
Mei , בעצמןלהגיעארמנםיכלולאהעממית,מסיןשתיהן

 .במקרמןאחרמישהועל-ידינקראהרהרצאתןלתל-אביב,



מרפעיםכללסברסקיבארישלמרשלםהכמעטהאירגרן
קבלת-הפניםביררשלים.מצרייןמרדרךרסיררערבמדיכמעט
בדרריברררזים,שטרעליהבריכה,כללההפתיחהבערב

תימניים.רריקרדיםלידר,רחמרררמדררהעלקפהשבישל
כיבדקרלקרטדיבפתיחהנכחלהטשלמההעירראש

ררביןע"שהאקדמיהבחצרקבלת-הפניםאתבנרכחרתר
כררדיים,רקדניםהמשתתפיםלפניהרפיערבהביררשלים,

הצטרפרמהמשתתפיםררביםבמחרלרת,רתימנייםערביים
לבסרף.אליהם

להמשיךכדימספיקזמןמחרסרנבערהןאכזברת,היראם
בשערתגםפסקרלאשהשיחרתאףעלרברריכרחים,בדירנים

יתרעם(שיחד , Monica Parkerההתכנסרירת.שביןההפסקרת

כעמיתרהתגלתההרבהכרלנראתלימדהש jבשיטתנציג'
ירתראיפשרלאהכינרסשלהשנישהשברעהצטערה,מצריין)

קטנרת.בקברצרתבלתי-אמצעייםמיפגשים

בעקברתיר.יברארשנרספיםלקררתרישראשרן,קרנגרסזההיה
 , 1988בשנתדרמהכינרסלקייםהרחלטבישיבת-הסירם

מספררנתקבלרזהלצררךרעדה.נבחרהבאנגליהכנראה
כתב-התנרעהאתכללראלהאפשריים.לנרשאיםביחסהצערת
ררשם-שלהאישיתהתפתחרתראתהנרער,מחינרךכחלק

תחרםאתלחקררהצררךראתתעסרקהבעירתהתנרעה,
מחקרי-שדה.בעזרתרהתפישההלשרנארת

 Henrik ?-1988בלרשרתנריעמדרמחשביםסרגיאילרירדעמי
Neubauer לארמיבינידיערןלעררךהסכיםמירגרסלאביה

להרצאתר.המינימאליהכסףיימצאאםכתב-התנרעה,בנרשא
לצפרתמרגשרכמההכללמןירצאלקרנגרסמבטיחסירםאיזה
 •אחריר!שיבראהבא,אל

סברסקי,בריהררביץ,לילדארןפארקר,מרניקהאלסטרן,ריצ'רדאשכרל,נרעהברנה,אסנתהאירס,ג'רן :לימין)(משמאלהמכיגההייעדהישינת
טרפאז.מרריאלגסט,האצ'ינסרןאןננש,ג'ראןאגרין,-לריחסיהלימין):משמאל(ירשניסיאר.פראנסיס
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וכתב-התנועההליטורגיהסדר

 o.p .רבואמרסלפרופסורהאב,מאת

כרמרשהראהדרמיניקני,המסדרשאבכ,ךעלתרהיםאתםארלי
עלירכרריארגראפיה.במחרלהערסקבכינרסחלקנרטלרנזיר,

ההרצארתאתשקראתישעהמרפתע.עצמישאנילהרדרת,
רבסדנארת,בפגישרתשהרשמערכתב"התנרעה,עלהשרנרת
אי"מירמנרתי.ראתהערצהשררהבמידהחשתי

כביטריהמחרלאמנרתשללחשיברתהמרדעאניספקבלי
צעיראניארתי.הקסיםתמידהריקרדרתרברת.להרמאניזם

ארבאלאנשיןבשעתרשערררההתלהברתאתלזכררמכדימדי,
נכנסתידרנקאן.איזאדררהסביבשהתנהלהסרער,הריכרחאת

ידידיםירתררמארחרדרךליפארסרג'שלשכרכברשעהלמנזר,
פיליפרט.רנאטאליבאבילהז'אןעלליסיפררבאלטחרבבי
פטירררלאנדז'נמאירזיזישלהתפתחרתהאחרימרחרקעקבתי
שהשיאהכרמרהיההדרמיניקנילמסדרמחבריאחד(שאגב
שלאיכרלתירלאסקרנרתי.אתערררהקאררןלסלי .ארתם}
ראמנרתראישירתרנררייב.רררדרלףפרנטייןמרגרטאחרילעקרב

לאשלר,המטאפיסיקהארמראפילררהייתיבז'אר,מרריסשל
התפתחרתאחריבענייןערקבאנירבהרגה .אדישארתיהרתירר

בבררדררי.להרפיעשהחלבארישניקרב,שלדרכר

עברריהיאהמחרלשאמנרתהערבדה,אתמכםאסתירלאארלם
רפיהלרסלפיפררפסררבהירתיכמרבן, .רשאלרתתהירתמלאת

עברריהראהמחרלבפרט,היררניתהפילרסרפיה,שלרהיסטררירן
כמשרררלכתמרחיקאיניאםאפילרבמירחד.מענייןנרשא

האתיקהבמרכזהמחרלאתשהציבראלרי,פרלהצרפתי
במינהמירחדתלצררהלהתיחסעלישרמהשלר,רהסימברליזם

בעזרתעצמר,מכרבדמשתחררכאילרהגרףבהביטרי,שלזר
בסיסית:שאלהלשארלעליכפילרסרף,בר.המפעמתהנפש
ארהרקדןשלהןהאם-המחרלשמעררררההתלהברתהארשר

הקאתרסיס?אתטרפסיכררהמעניקהלמיבמחרל?הצרפהשל
כשםלהקשרת,שלאיכרלאינירכתיארלרג,כנזירמזר,יתירה
התיאטררןעלבקררתשמתחשעה ,) Bossuet (ברסראהשעשה

הרקדןמסרגלתנאיםבאילרחרבה,לכףהשחקניםאתרדן
מהנפשר?שקיפרתעלררחנירתר,עלנשמתר,ריחרףעללשמרר
ארתררמרציאהמניעה,שהיאשהגרףכדיהנשמה,דררשת

הרקדןלביןבינרלמחיצהיהיהלארמרחב,לזמןמחרץכביכרל
לאלרהיר?הרקדןרביןעצמר

בכינרסחלקנרטלאנימחרל.כחרבבאליכםמדבראינניכןעל
 .מסרימתשאלהארתישאלהלריחסיהשידידתנרמשרםזה,

רהירפיההרמרניהאת ,המבנהאתככרריארגראפית, ,בהעריכה

 ,ההתפתחרתהאםארתי,שאלההיאהנרצרית,שבליטררגיה
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פיעלמתנהלרתהליטררגיתהתפילהשלרהמחררתהתנרערת
לליטררגיה,כלשהםליברטיקיימיםהאםכלשהר?כתב"תנרעה

הבאלט?שללאלהבדרמה

שהיאמשרםארתי,להעסיקרהחלהארתיהרשימהזרשאלה
בהתיחסהצרדקת,לריחסיהמאר.דמעמיקהמתפיסהנרבעת
כאלהמיסה,שלזררבייחרדהליטררגיה,עברדתרלמקצבלסדר

מקרדשת.כרריארגראפיה

פסרקראתבירדעינרמרזרה,נראיתארליזרשאלהראשרןבמבט
רנגינה:זימרההכרלליםטכסיםארדרתעלעמרסהנביאשל

כמיםריגלאשמע;לאנבליךרזמרתשריךהמרןמעלי"הסר
הנביאמתריעספקבלי .)'גכ 'ה(איתן"כנחלרצדקהמשפט
אלילירת,השפערתכנגדארמסרימרתכתרתשלהשכררןכנגד

למצרא,שאיןברדאיהאל.עברדתטהרתאתלטמאשאיימר
מחרלכלממנה,שהתפתחההנרצרית,ארהיהרדיתבליטררגיה

אתמארדכירםמקשהזרשערבדהלהעיר,לי(יררשהמקרדש.
המחרלבהןבארצרת,הנרצרירתהליטררגירתשלאיקלרמן
באיזרריםכגרן,לשרן"הקרדש,שלנפרדבלתיחלקמהררה

הרדר.)אראפריקהשלמסרימים

היהרדיתבזרכמרממשהנרצרית,שבתפילהברררזאתלמררת
היסרדרת,שנימצרייםבשעתר,בית"המקדשבעברדתרברדאי

רההתלהברת.המקצברמחרל:פירטכלשלהבסיסאתהמהרים
אתמגדיר ) Saint-John Perse (פרססנט"ג'רןהצרפתיהמשררר
כתב:הראהמחרל.אתלהפליאההרלמיםבמרנחים,הפירט
אי"זרהשיר."שלאי"הסבלנרתלערמתרהמקצב"הטכס

אררן"לפניהמכרכרדרההמלךשלשבהתלהברתרהסבלנרת
מעדיפההיתהברדאיהיאבלבה.לרלברזלמיכלשגרמההברי,ת
זררהפסחא.הפסחשלההללר"יהזה .ירתרשקרלטיכסיביטרי
שאבהממנרריקרא,בספרהמצרייםהשקרלרהמקצבהמידה

הטכסית.רההקפדההדייקמסררתאתהנרצריתהליטררגיה
ארהשירשלרהאנטיסטררפההסטררפהמבנההיררניםעברר

בכיררןתחילההמזבח,סביבלתנרערתמקצב~עניקרהמזמרר
כרריארגראפיהאלאזראיןכךממשנגדי.בכיררןכךראחראחד

מזבחךאת"ראסרבבהכר':פרקבתהליםהמתרארתמקרדשת,
בתפילההנרצריתהליטררגיהאלנלקחזהפסרקיהרה."
 .) Lavabo (רחיצת"הידייםאתהמלררה

כרריארגראפיה,בליטררגיהלרארתנכרןאךזהיהיהבקיצרר,
כלליםפיעלהמברצערתרתנרערתמחררתשלמצרף ,.א.ז

שבחבתפילה,כררנהלירירת,אמרנה,לבטאמנתעלמסרימים,



וקורבן.סגידהלבורא,

לספירה,השניהבמאהשפעלמרומא,הקדושהיפוליטאצל
הואזו.אינטואיטיביתתפיסהבהחלטהמצדיקטקסט,מצוי
אוהאלוהי!המחולמובילהצלוב,"אובאומרו:ישואלפונה
לארץמשמייםהיורדתהאלוהית,הפסחאהנשמה!חג

כלמקבץחדש!הודאולשמיים!מהארץשניתומתרוממת
מנוצחשבעזרתהתענוגחגיגה,כבו,דעולם,שמחתהבריאה,
הברואים,לכלנדיבהבידשהוענקוהחיים,האפל,המוות
שמיים!"שערינפתחו

אבלהמיסה,מהותזוהנשמה!חגהאלוהי!המחולמוביל
לבה.לבהיאשהמיסההליטורגיה,כלמהותגםשווהבמידה
המעניקותבפרט,במנזרהעבודהסדרובייחודהפולחןעבודת
נלקחממנוהיהודי,התפילותסדרכמוממשליממה,מקצב
זמניםשללכוריאוגראפיהכולוהזמןאתהופכתשלה,המבנה
אתהאללעבודתמקצותותפילותתעניתהשנה.ועונות
מחול,שלתנועותיוהיומשלהערביים,אתהשחר,הלילה,
 .בכללותםהחייםאתהמקיף

הפולחןתנועותיהם,מקצבם,עלהנזירות,חייכלמזו,יתרה
עלנקבעופרטיהשכלככוריאוגראפיה,נראיםשלווהסמלים

יום-יוםחיישלהבאנאליותאתההופכיםכללים,ידי
ידיעלהנתמכיםוההקפדההדיוקבהסמלים,שללסימפוניה
ומקצב.סדרמבטיחיםהמסורת

אתהמכתיביםכתב-תנועה,מיניאוליברטיקיימיםהאם
במידתבמנזרים?היום-יוםחייאתהכנסייתית,הליטורגיה

שביסודהאמתאתמוכיחזהודברחיובית,התשובהמה

מההליטורגיהלגביהןה"רובריקות"לוי.חסיהשלשאלתה
שהמונחלהזכירכם,לינא(הרשוהבאלט.לגבישכתב-התנועה

מצייןוהואאדום, , Rubrumטיניתהלאמהמלהבא"רובריקה"
התפילה,מילותשביןאדומה,בדיוהכתובותההוראותאת

עליומחוותאיזהלהמצא,עליומצבבאיזהלמתפללהמורות
שלבהגדההמצויותההערותאתמזכירזה[ודבר ).לבצע
המתרגם.]הערתהקערה".יימבגיהאוידיו""יטולכגוןפסח,

בהןשאיןהוא,לכתב-תנועהאלההוראותביןהיחידיההבדל
גיאומטריאוגראפיתיאור-ביותררחוקותלעיתיםאלא-

דומה.שמטרתםוביאור,תיאוריש .התנועותשל

הליטורגיה,שלהגדוליםבספריםלעייןמאלףזההיה
בהם,ולגלות , Missalוב- Pontificalב-ובייחוד , Sacramentariiה-

הכוריאוגראפים.שללאלהדמיון ,ודיוקבתוכןומדוברבמידה
שלימהמסורתהלקוחותאחדות,דוגמאותאצייןאםיספיק
מחקרהקאתולית.מהליטורגיה .א.זלהכירה,מיטיבושאני
המזרחיות,הכנסיותשלהליטורגיותאתשיכלוליותר,נרחב
מאלףלהיותעשויהאתיופית,הכנסיהושלהקופטיםשל

אוהמוזריביתזוכגוןהמערבית,בליטורגיהגםאבלביותר.
אפיפיוריתמיסהלרוב.דוגמאותמצויות(צרפת),ליוןשלזו

גדול,מבצעיםמספרכוללתלמשל, ,ליוןשלהמסורתלפי
באלטכמיןמאורגניםתנועותיהםוסידורתפקידיהםשמגוון
ענקי·

מחול,כלכמוממששהליטורגיה,לציין,עלינוכלראשית
הואהליטורגיההתרחשותמקוםמוגדר.בחללמתרחשת
כצופים,בהיצפורקלאשהמאמיניםכ,ןנערכתהיאהמקדש.

שסביבשהחללומקודש,מיסטיכבמשהובהיחושואלא
שלמובניהבשניבימה,זוורוחנית.פיזיתמורם,המזבח
בליאליה.להגיעמנתעלמדרגותבגרםלטפסעליךהמלה.
אתשימשהשבהןזושעליהבתי-כנסיות,לכםידועיםספק

שאנומהכךנהדרות.ארכיטקטוניותלמטרותהאדריכלים
אתמוצאתהליטורגיהשלכגיאומטריהלכנותרשאים
שעהקרובות,לעיתיםמוגדר.בחללמחול,ככלמקומה,
בלוחהשתמשתישלי,במנזרהטכסיםאתלנהלעלישהיה

סדראתלמשתתפיםהמיסהלפנילהסבירמנתעלבית-ספר,
בכתב-תנועה.,השתמשתילכךמודעלהיותמבליתנועותיהם.

פעולהבכללבצעהמשתתפיםשעלולתצורותלתנועותאשר
שלממרקםבאלט,אומחולבכלכמומורכבות,הןליטורגית,

סמליםבצורתלתארשניתןבסיסיות,ותנועותתנוחות
חצי-קידותמופשטים:סימניםבצורתכתב-תנועה,במערכת

הקפותתהלוכות,השתחוויות,כריעות-ברך,מלאות,וקידות
הבאלטשלהמקביליםהליתורגייםהביטוייםהםאלהוכו.'

Entrechats, Assemble, Pirouette . שבמסגרתןהתנועות

המוכתבותלנסיבותבהתאםמשתנותהללוהמחוותמתבצעות
ממנה.חלקשהןוהתפילהמלוותהןאותוהטקסט,על-ידי
הןאלהמחוותמדובר.בולטכסבהתאםמשתנההביצועאופן
הדיקדוקתרצו,אםאו,הליטורגיהשלבסיסימילוןמעין
שלה.

Ordo Missae המיסה.טכסאתמכניםשאנומההואOrdo , 
 .היהודיםאצלהתפילהסידורכמוממשסדר,סידור,משמע
הברךכריעתבדייקנות:מתוארותועוזריוהכומרתנועות

הווידוי,בשעתהקידההצלב,לפניההשתחוותהמזבח,לפני
האופרטוריום,מחוותמכתבי-הקודש,לקרואישממנוהמקום

אתהמבטיחהואזהסדרהקודש.וייןלחםהגשתסדר
מבטאים.שהםבמיסטריוםהסמליםשלוהמובןהקביעות
קידושכגוןמסויימים,שבטכסיםעדנעלה,כהזהמיסטריום
 .לתקפותםתנאיהואהמחוותביצועדיוקלכהונתם,הכמרים

התהלוכה, .במיסהוהסמליםהמחוותסדראתלבאריותרקל
בטכסהמזבחעלהקטורתפיזור ,) Oblatio (והייןהלחםקידוש

הכומרמשתתף,לכלבהןתנועות,כולםהמזרחית,הכנסיה
כלי-נושאנושאי-הנרות,הדיאקון,המיסה,אתהמנהל

לעיתים .בריטואלהיטבמוגדריםומקוםתפקידהקטורת,
בטכסלמשלמשמעותי.סימלימסרנושאבחללמיקומם

בשעתהמשתתפיםכלהוצבומכברלאעדהדומיניקני
צלב.בצורתדוכן-המטיפיםסביבכתבי-הקודשפסוקיהשמעת

מהליטורגיותנוספותדוגמאותבציוןלהרבותיכולתי
ידועההרומיתהליטורגיה .האחרותהמזרחיותאוהביזנטינית
שהפיוטיותאלאליריות,נעדרתהיאאיןאבליותר,כמאופקת

ביותר.מאלפותשאביאהדוגמאותכןעל .יותרשכלתניתשלה

טכסלמשל,הפסחא),חג(שלהטוב"ו'"יוםשלבליטורגיה
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המחררתבהממש,כרריארגראפיהכמרמערצבהצלבהערצת
 .הפרלחןבסדרנרתמצריירהתנרערת

עטרףהכנסיה,אלנישאהצלבהצלב.גילריתררמגיעתחילה
 , Ecce lignum crucisלראשרנה:מרשרראזלרכה.בתהבצעיף,
המדרגרתגרםבתחתיתמצריכשהראהצלב,עץזהמשמע:

 .הצלבשלאחתזררעחרשףרהכרמרבצהלמזבח,המרליכרת
בשנית:המיליםמרשמערתאחת,מדרגההכרמרמשערלה
שלשניהזררעחרשף,הראהמזבחראלהמרכזאלקרבמשהרא
חרשףכשהראבשלישיתמרשמערתהןלמרכז,רמשהגיעהצלב.

 .כרלרהצלבאת

ביררנית:מזמריםהדיאקרניםההערצה.טכסמתחילראז
Agios o Theos ,משתחרריםכשהםפעמים,שלשקדרש),אל(הר

 Sanctusערנהכרלרהציברר"אגירס",המלהלשמעשניתרקמים
Deus , התנרעה.ארתהאתפעמיםשלשמבצעכשהרא

איזררשלהמררחקבקצההמתחילההתהלרכה,תררמגיעאז
בפתח,כריערת-ברד,שלשמתבצערתאליר.רקריבההמזבח
משתתףכלמשתרעשםמקרםהצלב,לרגלירלבסרףבמרכז

אחדבתהלרכה,הצלב.אתלנשקכדיהארץ,עלבתהלרכה
במקרמר,ברדכררערהמאמיניםמהכמריםאחדכלהשני,אחרי
שלהתנרעהשתיארםברררבתהלרכה.לרשקרדםמיאחרי
מנקרדתקל.דבראינרמארמןרלאמררגללאמאמיניםציברר

סדרעלהמרררתה"ררבריקרת"שהררארתבררררארתנר,
כתב-התנרעה.תפקידאתלמעשהממלארתהתנרערת,

ליל-הפסחא.שלהליטררגיהלגבידרמיםדבריםלצייןיכרלנר
מנרררתרהדלקתנר-הפסחאתהלרכתהחדשה,האשברכת

קהלבראשצרעדהדיאקרןבאלט,כמיןהםאףנערכיםהכנסיה
רמשמיערנתבר,ןהרדלקעתה,שזההנראתנרשאהמאמינים

המרשיע).של(אררר . Lumen Christiלכנסיה:הכנסרעם
 Deo gratiasמשמיע:שנית,קםרמשהראברדכררעכרלרהציברר

עםפעמים,שלשחרזריםזרתנרעהעללאל).מרדים(אנר
המזבח.לעברההתקדמרת

שינרייםב"ררבריקרת",שנקבעזה,כללימבנהמקבלרשםפה
כרריארגראפיהדתימסדרלכלליטררגית,מסררתלכלמסרימים,
שזהמשרםללבי,הקררבאחהמקרהאצייןמשלר.ייחרדית

רשאניברחברשאניהדרמיניקני,המסדרשלהתפילהסדר
הדרמיניקניםהנזיריםנרהגיםכידרעמרשים.ארתרמרצא

רבשעתלמנזרמחרץבהמצאםאבללבנרת,גלימרתללברש
הכינרילהםבאמכאןשחררה.עלירנהגלימהערטיםהםדרשה,
לבן.בעצם,שלברשם,אףעלהשחררים","הנזיריםהמטעה

אתלרבשיםהםהפסחאחגשלפניהצרםבתקרפתמקרם,מכל
טמרנהרבכדבציברר,תפילהבשעתגםהשחררההגלימה

יפהבארפןהדרמיניקניהמסדראתההרלמתהרראת-תנרעה
ברברגעהפסחא,שלבליל-השימרריםהתפילהבשעתבמירח.ד

במררמים)(הרד Gloria in excelsisהפסרקאתמזמריםאנר

אחדכאישמסיריםהאחיםכלצלצרלם,משמיעיםרהפעמרנים
מבהיקאפל,שהיההכנסיה,רחללהשחרררתהגלימרתאת

שלייחרדיתכרריארגראפיהזרבעינירארר.בלרבןלפתע
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בהנצם.האביבפרחימשללירתרברהקתהדרמיניקנים,

הקדרש",מ"השברעבמירחהחגיגירתדרגמארתהבאתיכהעד

הירם-הליטררגיהמתרדבמצביםלבחרריכרלתינקלהעלאבל
 " Gloriaה-אתשמזמריםשעהעמרקרת,להשתחררתישירמית.

" patri (הדרקסרלרגיה).האלבברכתארהתהיליםמזמרריבסירם
 Gloria inב- Jesu Christeהמיליםלשמעקידהלקרדיש

excelsis , הקהילהשלההמרניתהתנרעהבתרדברדרלכררע
עללהשתטחיש . Credoב- Et incarnatus estאתששרהכרלה,

הקרדש.לחםקבלתרלפניהחטאיםרידריבשעתהריצפה
בכ,ןהראלכתב-תנרעהאלה"ררבריקרת"ביןהיחידיההבדל

של_טקסטיםאלאמרזיקה,מלררתאינןהליטררגיהשתנרערת
רגעיספק,בליהן,משמערתם.אתלהדגישרנרעדרתפילה,

מקרדשת.כרריארגראפיה

ידיעלרמרסדרתמדרדהעצמהשהשתיקהלהרסיף,מבקשאני
ביטרי,ישהתהליםמזמררישלהעבריבטקסטהריטראל.

רכררנתילפסק-זמן,הזמנהכאילרשהראלמחשבה,ארתיהמביא
שלבליטררגיהמסרימים.פסרקיםביןהמפרידהייסלה",למלה

ישהעברדהתחילתלפנידרמה.אינדיקציהמצריההמנזרים
כלברלהתחיל,ארתנרתןשאב-המנזרלפניהתרכזרת,שלרגע
קידהמשדחרישית.לתפילהעמרקה,בקידהכפרףנשאראח
"אבינרתפילתלאמירתהדררשהזמןרמדרד:קברעזר

לטכס.בהתאםפעמים,שלשלעיתיםאראחתפעםשבשמיים"

כרריאר-בליטררגיהלרארתהגזמהארשגיאהזראיןכןעל
מזר,יתירההליבריט.הןה"ררבריקרת"בהמקרדשת,גראפיה

רקאביאלר.באלטדמרתהמנזרחיימכלרלציינתי,שכברכפי
באבר-גרשכגרןהמנזרים,באחדתבקראםאדאחדרת,דרגמארת

מאררגניםאררכםלכלשםהחייםשכלתררכח,בלאטררן,אר
זה.מקצבלפי

בחדר-הארכל,בכנסיה,הקברעמקרמרנזירלכללמשל,
בהתאםלמשנהר,במנזראחדממקרםהמרליכרתבתהלרכרת,

הבאלט,כמרממשזר,ליטררגיהמשתנה.הבלתיהטכסלסדרי
למירתרים,רפרשנרתהסבריםהערשיםרסמלים,סימניםכרללת
בירתרעשירהאדאילמת,שפת-גרףמהרריםשהםמשרםרזאת

ביטריה.בארצר

ארבכנסיה,עברדת-הקרדשבשעתטרעההנזיריםאחדאם

אפייםלהש.חטחעלירהאחים,מהתכנסרירתלאחתמאחר
סליחהבקשתרהיא , Veniaהמכרנהבתנרעהקרמתרמלראארצה

שלבמסדראלגנטירת.נעדרתאינהזאתעםיחדאדרמחילה,
מזמרריבהשמעתטרעהמישהראםלמשל,הסיסטרציאני,

צנרעכארתבריצפה,באצבערתיררלגעתלקרםעלירהתהלים,
 ...להמשידיכרלהראבדאחרבטערת.להרדאה

מרלזהפרניםבכנסיההמקהלהחלקישניהדרמיניקניםאצל
קימהחליפרת.רירשביםקמיםרהםהתהלים,השמעתבשעתזה

שמטרת-המשרתפתהכררנהידיעל-מבטאתזררישיבה
גםבזמןרבררמדיטציהלימרדידיעלההתברננרתהיאהמסדר
רהרראה.בהטפהביטרילידיהבאהעדרת,



מרכתבשהראכפיהארמרני,בארפןקברעהאררחרתסדראפילר
הארכללארלםנכנסיםהנזיריםה"ררבריקרת".על"ידי

הרחיקאףהקדרשברנרד . bini et biniזרגרת,זרגרתבתהלרכה,
תנרעההנזירים,לפנימדרשרתירבאחתהשררתר,כדיעדלכת

דהבריתאליבאארתם,ששלחישר,שללשליחירזרזרגית
ממש!ארראנגליבאלטתררתר.אתלבשרזרגרת,זרגרתהחדשה,
על"פימרסדררתמגביע,שתיהכגרןמסרימרת,תנרערתראפילר
נהרגהיההדרמיניקניםהאחיםשביןזרכר,אנימסרים.טכס

הקארטרס"רבמסדרשמאל.בידרבתחתיתימיןבידבכרסלאחרז
לאחרזהנזיריםעלרשרמהידיותשתיהירעצמםלספליםיאני

היתהשעלרלהזו,למחרוהלהעניקכדיהשתיה,בשעתבשניהם
מסריימת.הדרת"כבודורגילה,המרניתלהיות

מנתעלהטראפיסטים,נהגררבלאזמןלפניעדמזר,יתירה
עםהאחדיידיברו"רהםשיחה,מכללהמנעדממה,עללשמור
נרהגיםשהישראליםהסיבה,רזובלב.דסימניםבעזרתרעהו
המסדרמנהגי .יישתקנים"לאטרוןמנזרנזיריאתלכנרת

אפילורלהשלימהלשון"סימניםלכדיהתפתחוהסיסטרציאני
לכנרתהשנוכלעדונחרצת,ברררהכהשפהדיקדרק,מעין

דממה".של"כרריארגראפיה

המנזרחייכלכידוגמאות,ועדוערדרלהביאלהמשיךיכולתי
המקדשתליטורגיה,במיןשלהםהחרקיםעל"ידימאררגנים

שלאסבררניהחולף.הזמןרגעיכלאתירם"ירמית,מחרוהכל
אתמרצהאניהלאכיזה,בענייןאתכםלשכנעעלייקשה
חיים,שלזהרכוריארגראפיליטורגיהיבטביררשלים.דברי
הברכה,על"ידילאלהיםרמתיחסתמתכררנתפערלהכלבהם
הנררת,הדלקתהקידרש,גםהלאהיהדרת.מררשתהיאהלא

חלקאלאאינםהיהרדייםבחייםאחרותרמחררתההבדלה
גםבטכסים.כלולשלהשכתב"התנרעהמכוריארגראפיה,

כתב"תנרעה.כמיןהיתר,ביןלהחשב,יכרלעררך"ה"שולחן

בנסיון"למצואהשמחרתיארלוג,כנזיראליכםדיברתיכהעד
לסייםלינאהרשרשלכם.לנסירנכםהדרמהמשהרשלרחייו

ארהפילוסוףשללתחרמוירתרהשייכתבהערה,אלהמחשברת
לשרני,פרטמצריאריסטראצלהפילרסרפיה.שלההיסטוריון

ככוריארגראפיםעבודתכםמשמערתאתלהביןלעזררהעשרי
בהן.המתברנןרלצרפה,התנרעותאתהמבצעלרקדן,בהשוראה

(ביןצררניתסיבהמהיארצררהמהיבשיטתרלהסבירמנתעל
שניכתיבתרבשטףלעמתמרבהאריסטרהסיברת),יתד

משמעותבעלותהןהמיליםשתי . eidos kai morpheביטריים:
לשאלה:תשרבהרהןמשהרשלמהרתועלמרררתשתיהןזהה;
שרנים.הקשריםלהןישנרדפרת,מיליםהיותןאףעלזה?מה

eidos הארניברסאלית,לתבניתכמוהכללי,רלסרגלמיןמתיחס
זהמושגשאלאריסטררבאמתהאפלטרנית.לאידיאההקררבה

צררתואתהמציינתמלההיא morpheה"ראילרמאפלטרן.
שלימרתרמידתאתהממשי,הספציפי,המקרהשלהמרחשית
 eidosזהה,המיליםשתישלשמשמעותןשעההממשית.
מדגישה morpheראילררהתיאןרטי,המופשטהפןאתמציינת

כפיהחרמרי,שלהתצררהאתהממשי,שבקירםהריאליזםאת
להסתכןמבלילומר,על"כןניתןהחרשים.על"ידינתפסתשהיא

הבאלט,של eidosה"אתמפתחשהכרריארגראףיתר,בעיורת
שתפקידרשעהוהכביכול"מתימטיים,המופשטיםהיבטיראת
הגרפנית,מרתתגלההאת , morpheה"אתלבצעהרקדןשל

המסתכל.לעיניהמרפיעה

הטמוניםהשכינהראתהירפיאתלהביןלנרערזרתזושניות
ההפרדהסכנתהיאהלאלעין:ניכרתהסכנהשלכם.במקצרע

שלהצררנירתבתבניותהעיסוק , morpheמה" eidosה"של
בעזרתנעשרכאילרמשלהטהררה,המרפשטתבצררתםהבאלט
בחרקיארבליטררגיהשערסקלמיגםאררבתזרסכנהמחשב.

אלאריטראליטכסלאב"ררבריקה"לראותהעלרלהכנסיה,
ללאאבלרמידה,טכסאכן,קפראים.רכלליםחרקיםשלסידרה
מההתלהברת.מתעלםאפילרארהשוכחסדרלפיוט!לבתשרמת

המרסיקאי,ארהאדריכלשלכזהממשמקצועכם,כמרבן,
בשיררתהגירןחלרם,בתוךהגיוןזהראבלהגיון.מצריך

שהמשוררמהרזהרהררח.בשירותהגיוןמזו,יתירההמרזרת;

דבריר,אתמצטטואניבעמקנרת.תפש ) Paul Valery (ראלריפרל
חדררחלרםאבל"חלום,אלילות:שלשמץבהםשישאףעל

חרקיםאיזהיידע,מיררצף.פעולרתסדר,שכולרסימטריה,
תראמים,רהםמתבהררת,שפניהםעדכאן,נלחמיםנשגבים
שניתןרמהממשיהבלתיכיצדלבני"תמרתהלהרארתבמטרה
שללכרחןבהתאםרלהתאח,דלהתמזגעשרייםבשכל,לתפרס

 .הרוחלברחבהתאםארמר:הייתיראניהמרזרת."

אתרלארגןלצפרתיפי"תפקידכם:מהרלשער,תרכלרמכאן
שרמעטרבמרסיקאי . eidosה"דרישותפיעל morpheה"תנרעות

בטהרבןבתררים.מתבונןשהראשעהבראשר,הצליליםאת
בשעתיציררתירצליליאתלתפרסהיהמסרגלחרשותרבעצם

אתלראותהכוריאוגראףעלכרממשבפנימיותר.כתיבתן,
הראמהןרהתנרערתהתצררותהקשתרת,שלהחיהההארמרניה

שלו.הקינטיקהאתמחבר

השיר.שלאי"סבלנרתראתלשכוחמבליאבלרמידה,טכסאכן,
כשםממשההתלהברת.לביטריכתשתיתאךוקשתות,קרוים
סימניםהירלולאמשמעות,נעדריהירהריטראלשכללי
האלהים.עבודתשלרסמלים

עםהכרריארגראפיהאת-עשיתישאניכשם-בהשורתנרכר,

הסופרשאמרמהעברדתכםעללרמרנוכלהליטורגיה,כללי
עצמם:החייםארדותעל ) Saint-Exupery (סן"אקזיפריהצרפתי

האהבה."טכסהןעלי,שחלרת"ההגבלרת

שלכםכתב"התנרעהשלרהדיוקהחרמרהשההגבלרת,הלרואי
 •.הררחנירתרביטריהחייםהאהבה,שלהטכסלקראתייפתחו

בארניברסיטהלפילרסרפיההחרגראשהראדרברא,מרסלהפררפ' ,האב
לכתב"תנרעה,הראשרזהערלמיבכנסנאמרררדברירביררשליסהעברית
 . 1984שנתבקיץשנערך
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המולטימדיהאתשרהבראהבראשית
שנה 35לישמלאוייענבל",מחולתיאטרןושלהפריהיסטוריה

מנורגיוראמאת

ייענבל", . 90כבתכבררהיאיצחק,אתילדה(אימנר)שרה
לאריריצאלרי·תנאי,שרהשלהררחניהאמנרתי,הצאצא
שהראגילזהאמנם . 4Sכבתכבר,כשהיא 1949בשנתהערלם

גילזאתרבכלאבינר,אברהםאשתשלשנרתיהכמחציתרק
ליצררממשיכההיאלשמחתנראמנרתי.ירצרלגבימפתיע
תיאטררןייענבל",חרגגברהזה,הירםעצםעדרבבמרץרלפערל
הרלדתרירםאתשבכרלם,רהמקרריבירתרהשיראליהמחרל

ישנרלדלאש"ענבל"לרמר,מחייבתההיסטרריתהאמת . 3Sה·
יברלאתלסכםמתחיליםכברהירצריםררבברבגילמאין,

שעלרתימנים,צעיריםארתםעםשרהשללעברדתהעברדתם.
שממנהישראל,מדינתקרםעםמידהקסמים"ב"מרבדארצה
עיסרקשלרברתשניםקדמרשלה,המחרלתיאטררןנרלד

כיאם-הבימתייםהמרכיביםררבאתבעצם,שכלל,אמנרתי,
יצירתהאתהמצייניםרהדראמאטררגיים,-הסגנרנייםלא

המארחרת.

בשנישכירהכגננתשרהעבדההשניההערלםמלחמתבשנרת
בהןהשנים,אלההיררמשמרהשררן.רמת·הכרבשקיברצים,
שנרצרהישראלי",העממי"המחרלשמכרנהמההתפתח
ים·עצמי,מחרלבסגנרןצלררךברררהממרדערתכתרצאה
מרקעבארשלאהמחרל,מאנשיאלהאצלדררקאתיכרני,

בירתרהמדורניתהאסקרלהחניכיהיראלאעדתימזרחי,
המרכז·איררפיהגרמני,האקספרסירניזםשלזרימים,בארתם

המזרחשלהיחידההנציגהכמעטהיתהלרי·תנאישרהכך.כל
הארץ·ישראלימהרקעלהתעלם(אםזרבחבררההארתנטי
קררירזמיןבשלאבללמשל).כהן,ירדנהשלהמרבהק
התימניהרקעאתאזהכירהלאהיאגםלמעשההיסטררי,

כפר(כגרןרמרסדרת·נרערבבתי·יתרמיםהתחנכהכיעצמה,של
דרסטראת"הכרתידררקא.אשכנזייםשפיה),מאירהנרער

שירתרארצררתאתשגיליתילפנישניםהרבהגתהראתייבסקי
שרהחלמהבעצםעצמה.עלמעידה·היא " ...שבזישלםשל
צביאזשניהללמשחקבסטרדירלמדהראפילרתיאטררן,על

ברררהבצררהלהנרמזאבל"הבימה".תיאטררןבמאיפרידלנ,ד
ייראסי"מבטאחסרתלשחקניתסיכריהרבהשאיןבירתר,

 ...לתיאטררןלהתקבל

עברדתהרבעתלגננרתבסמינרלמדהלכןלהתפרנס.היהרנחרץ
ישבהבשירי·ילדים,במחסררנתקלהכאשרהילדים,עם

בגן,חגיגה,לארגןהיהנחרץכאשרמנגינרת;להרחיברה
כמשהרזההיהנראההקיברץ,שלירתרהרחבהרבמסגרת

המרזיקה,אתתלחיןהתמלילים,אתשתחברבירתר,טבעי
 .כרלרהמרפעאתרתבייםהכרריארגראפיהאתתיצרר
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היהאיש",שאיןבמקרםאיש"היהשלמרבן·מאלירארתר
ציפהלאאישכאשרטררם·מדינה,שללתקרפהארפייני
קרנרתשללתמיכתןממשלתיים","מרסדרתשללירזמתם
מחלקרתידיעלצעדיםעשרנאזכבר.אומנםלמיניהןרלמלגרת

הערבדים,הסתדררתשללתרברתהמרכזרבעיקרהקרן·הקיימת
היראלהאבלהאמנרתית,ביצירהלתמיכהכתובתלשמש
שהכוחרתהעת,שהגיע(חוששנישרליים.יחסיתגררמים

לי",מיליאניאיןה"אםלתפיסתישוברבישראלהמתקדמים
שניתיהירההסתדררתמרסדרתרבעיקרהקיברצירת,רהתנרערת

נרשאזהאבלרהאמנרת.החינרךבתחרמירלמגשימיםלירזמים
נפרדת).לרשימה

יישיר·אתברמת·הכרבששרההגננתחיברהמקרםמכל
במשמר·רית"יימגילתאתלבייםרנתבקשהשלההשירים"

הקברצהשל 2Sה·חגיגיתלקראתירתר,רמארחרהשררן
שקדםהקברצרת",ב"חברחברהאזהיתה(משמר·השררן

גרלת·הכרתרתראתרהמיםהאסיףחגאתביימהל"איחרד"),
העדרירתעל·פישהיא,ייבראשית",הטררם·ענבליגויצירתהשל

טרטאלי,תיאטררןהמשתתפים,שלרבזכררנםבארכירןשנשמרר
לאאלהמרנחיםאבליימרלטימדיה".כירםשמכרנהמהכרלל,

שביצעררילדיר,הקיברץרחברירשרהבשימרש,עדייזאזהיר
פררזה".מדבריםשהםידער"לאהמרניים,מרפעיםארתםאת

בקיברצים.נרלדהזראמנרתיתשהתפתחרתמקרה,זהאיזרדאי
לסמלהימיםברברתשהיהשםפסכת,לכינריזכתההיא

רגשנית,לידהבאמכלרתעררבתקטעיםשלהפאתטיהסאלאט
רכזלכללמפלטשהיתהקיטשית,קררביתרלעיתים
החברתיהגררםספק,בליפעל,ביצירתהבמצרקה.תרברת

לידיבאכרללתיאטררןשלזרבימתיתרבצררההדרמיננטי
השרנים,הכשררנרתניצרלתרךשכברתיר,כלעלהישרבביטרי

בר.שהתחנכרהנרעררקברצרתילדירחבריר,שביןהמזדמנים,

המרכז·איררפית,המחשבההשפעתכאזגםשניכרהיתכן,

התנרעה","כתב,אבילאבאןפרןררדרלףהיההמרבהקשנציגה
 .מחרל·החרבביםשלהתיארריהרירצר , Labanotationה·

התבססהלאבאןפרןשלגישתרשמאחרריהאסתטיתהתיארריה
עיצרבמערצבתבימתיתיצירהליצררשניתןההנחה,על

שלההמרניתהשתתפרתםבעזרתרמתרחכםמרשלםאמנרתי
מתחלקרתהתנרעתירתכשהמשימרתמירמנים,בלתימבצעים

לכשעצמה,פשרטהבהםתנרעהשכליחסית,זעיריםלמרכיבים
טכניקהדררשיםשאינםהללר,היסרדרתשלהכרללההרכבררק



ניגודייםגווניםבעלתרב"קולית,לתצורההופכיםומירמנרת,
רבי"שכבות.רמבנים

שיצר,כתב"התנרעהבעזרתזהרעיוןלהגשיםניסהאףהרא
התנועתיתהפרטיטורהמשלוחבעזרתהמונימופעהכיןכאשר

עלהפזוריםמקצועיים,איגרדיםותאירבותספררטלאגודות
בביתה,בנפרדתפקידהאתלמדהקבוצהכלכולה.גרמניהפני
שעתיים"ותרךהמשתתפים,כלנפגשוהגנראליתבחזרהורק
(סליחה,אחת.למסכתהשוניםהמרכיביםאתהיוצרלששלש
לתארממנהטרבה rאכיזו,נדשוהבתיבהלהשתמשעליאבל
המעשה).את

אם-לאבאןפוןשללרעיונותירמודעתכלללהירתמבליאולי
ירצריאותםדרךשרהשללאזניההגיעשהדםמאודיתכןכי

חלקונטלומגרמניה,ארצהשעלוהישראלי,העממיהמחול
לרי"תנאישרההלכה-הללוהמסכתרתברצערבהםבקונגרסים

שכבותעלשלם,יישובלרשותהעמדשכאןאלאדרמה.בדרך
טרקטורים,כגוןהטכניים,האמצעיםעלשבו,השרנותהגיל
כיפתתחתמעוצבת,ענקית,במהליצררמסרגליםשהיר

היההחדשניתהבימתיתבצורההטמוןהכוחכאןגםהשמיים.

הםויכולתםהסולניםרלאמשתתפים,שלבמסהבהמוניות,
האמנרתית.הרמהאתשקבער

במופעיםמרכזימרכיבהירוהשלאחשיבות,בעלגררםרנרסף
התנ"כי.הטקסטאחררת:בארצותזההמונימסרג

כלעלהישראליתהארמנותשלהעיקרירתהקללרתאחת
המרדעאתשיאחדתרברתי,משרתףמכנההעדרהיאצרררתיה

המקראסיפורירקבאמתארליכולר.הציבררשלרהתת"מדוע
לכלמשותפתתרברתיתתשתיתהזה,היוםעצםעדמהררים,

התבססבמשמר"השררןבראשית"יימעשהמופעהישראלים.
יכרלהעיברדכןרעל"בראשית",שלהראשוניםהפסוקיםעל
המושר,הטקסטעםרצופהצרפהכלהכרותעללהתבססהיה

והנרקד.המרשמע

(פרגאצ'וב)עמירןעמנואלשלוהמחיקה"כיתהתנהמטאפורה
קרנקרטית.רעיוניתמטרהשימשו

כך:עברדתהאתמתארתעצמהשרה

(מים)בכחרלילדיםעצמו.הטקסטמןציאתיייכ"בראשית"
קברצרתלבסרףויצרובזהזההתערבבו(אדמה)בחרםראחרים
 '.אפרקבבראשית,שנאמרכפיממשנפרדרת,

הארוירהמעיןחמימה,פשרטה,אררירהליצור"התכורנתי
סיפרריאת(המתארדשא""כריקרנלי,מרקשלשבמחזהר

מעיןהיהשיצאמהכרשי).מטיף"דתשלבעיניוהתנ"ך
קרלרתרקהירתחילהאז.ידרעהיהשלאמרנחעוד"הפנינג",
 ,מעלהובירכתיההקיברץ,דשאעלשהרקמהבימהעלבחשכה.
כחרלים,בבגדיםילדיםשרניםבכיררניםרצרעליראלכסרני,

המרנפרתררגליהםהבימה,רצפתעלשכברשאחריםשעה
הכחרלים.המיםבתרךדגיםכמינינערתבארריר

עלטיפסרשהילדיםלעצים,היו-הקיברץחברי-"המברגרים
השמייםאתיצררבכחולאלהילדיםענפים.כעלזררעותיהם,

בבראשית.שנאמרמהפיעלשובמעל,

במרכזנתקבצהשונות,חיותבדמותצעיריםשלאחרת"קבוצה
אדם,ונתגלהנפרצוהחיותכלשהו.סרדכמסתירההבימה,

זה,אתזהמגליםוחווההואהריצפה.מןלאיטושהתרומם
שלהאחורישבחלקההאלכסוןגביעליחדלצעודומתחילים

בתהלוכה."אליהםמצטרפיםהייצוריםכלהבימה.

רומז,משמר"השרוןקבוצתבארכיוןשנשמרהמרפע,תמליל
היצירה.לעיצובשרה,שלהבימוי"ב"הערותבעיקר

(תמונה.הארץואתהשמייםאתאלהיםבראבראשיתקורא:
ניצחי).ניגודוארץשמייםקבוצות,שתי

כך:אחררמיד

-שמייםשמיים:קב'
השמיים).לכפיהארץמרדתיגר.קריאת(מעין-ארץארץ:קב'
עצמה.התנועהמתחילהרבוהוהתרהותחילתעם

ייצונחיםהכללבסרףומעלה.)מטהבתנועה(יחדהקבוצות: 2
התהום",פניעל"וחושךמשמיע:שהקורארשעהאחד"אחד
דקיק"אורייסילוןמופיעהתהום"פני-ייעללו:ערניםרהכל
וכלהגופות"מערבולתעל'מרחף'ייהסילןוכךאחררמיד

האור".עמודאלורצה-יימתרוממתבנפרדררקדיםקבוצת
ייסילןולמים,מיםביןאלהיםמבדילבולבריאה,השנירביום
גבםבכמשכים,ידיהםמרימיםהאנשיםהרקיע,אלעובראור
ריהיערב,"ויהיבשירההקהלאללבסרףרפוניםהקהל"אל

שני".ירםבוקר,

"כדורהגדולים.המארררתשניאתאלהיםיעשהרביעירבירם
מופיעהירחיייחרמשהשני".לצדונדרדאחדמצדמופיעאש
אחד".מצד

בגלימרתיהםהקטניםהילדיםאלה-הכרכביםמנצנצים"הנה
בידר,נרצץזעיר)חשמליכרס-(פנסרפנסרילדכלהכהות.
ד.א.הנעשהאתמתאר-החשיכה"בתרךבומנופףכשהרא

 3מס'הקברצרת",חברמזכיררתב"ידיערתמשמר"השררן,[חבר
רצמחרהדשאהדשיא"הנהממשיך:רהרא ,] 12.10.1950 ,) 34 (

כשהמלחמהרהקרפים,החירתמרפיערתהפיררת.מניביהעצים
לעולם."איתםיררדתלקירם
כך:דרוקאמתרארשבתמלילבקטעהדררריניזםאתרראהד.א.

 " ...למיניהןהחיותביןותודהחיבהייתנוערת
רעםידיעללפתעיינפסקוהחרקיםהחיותשלהשמחהמחרל
האדם,בריאתאתהמבשרונופלרת",נרתערתהחיותאדיר.
אדםמגתליםובמרכזנרתעותייהחיותבבעלי"החיים.המרשל
מתעוררים.וחווהאדם ...רדומיםהארץ,עלשכוביםרחורה
המיסיקהמוסיקה.ללאפנטומימההשני.אתאחדמגלים

האדםפגישתובבהמות,בחירתנתקלכשמבטםרקמתחילה
כניעהכיבוש,אורתיעהפחד,שלממושךמשחקוהחיה.

ומהןמתרחקותמהןרחורה.אדםמסביבהחיות ...רהתרפסית

בתמליל.שרהדבריברירה."מאיןנכנעות

החירתבלרריתעוברהראשון"הזוג :.א.דתיאורראלונשרב
בפעםרמפעםעיניוממראהרנדהםמופתעהארץ,אתהשונרת
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כהווייתם,הדבריםאתמקבלגםלבסוףלעברים.מבטזורק
הכוחבפניראשומרכיןהיקוםוכללכלמעלומתנשאעולה

הצועדהראשוןהזוגמראהלשלוט.עליועלהאשרהחדש,
והתזמורתהמקהלהנפלא.הואהפנטסטיותהדמויותבין

וחווה,אדםמולומתקדמיםזזיםהכל'ויכולו.'שרים
חושך."הטבע.בכוחותממרוםהמסתכלים

בתוךשרהמצאהנפלאיםוצורנייםדראמאטייםניגודיםאיזה
האורגאניים,המעבריםבראשית.שלכביכולהאידיליה

ותנועהמחולמוסיקה,טקסט,ביןמאליהםכאילוהמתבקשים
זו.כוללניתבימתיתשביצירההכוחאתיוצריםמשחקית,

לתחושתבולטבניגודאחת,מקשהמהוויםוהתנועההצליל
לזה,זהשייכיםשאינםהמרכיביםעירבובהקונגלומראט,

כךכלנפוצהשהיתהל"מסכת",והזלזולהבוזליחםשגרמה
מדינתשלהראשונותקיומהשנותבעשריםבארץבחגיגות
ישראל.

מעשהמחול.לתיאטרון"ענבל"היותבטרםעודהיהזהכל
הזמן,ממרחקלקבועניתןכךגם,היהבמשמר-השרוןבראשית
ככוריאוגראףלויתנאישרהשלהייחודיהסגנוןשלראשיתו

הגדוליםהמחולממעצבילאחדהיתהוהיאמקצועני,
ישבההיא-מקריכמעטקשראותווללאיתכןשבעולם.
התגייסשבעלהמשוםהשניההעולםמלחמתבשנותבקיבוצים

ובהלעבודיותרהיהקלשכירהכגננתוכךהבריטי,לצבאאז
הקיבוציתלתנועה-הקטניםילדיהבשנילטפלבשעה

סגנונהלעיצובמגיעהשרההיתההקולקטיבית,והוויתה
יודעאיניכך.אחררבותשניםרקהכוללני,המאח,דהבימתי

הספרשביןבמינוהיחידלקשרמודעתכבראזהיתההיאאם
המצוי,למחול,התימני)והשיריםהשירותספר("הדיוואן",

בהכנסתמקוםמכלתימן.יהדותאצלורקאךכמדומני,
האחריםהיוצריםאתשניםבהרבההקדימהלמחילהטקסט
 •העולם.ברחבי

§1R:!COI{JY§Rv 
בעיצוב

אוליביהמרסלאתחזיזשלמה

ותיאטרוןמחולללהקות*לבושריקודבגדי *

 221426טל.תל-אביב, 49פרישמופינת 20ריינס
221426 . Tel-Aviv, 20 Reines St. Corn, Frichman, Tel 
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בתנועהבתראפיהיצירתילמחולחינור

נאמןונירהלויטעדהמאת

רקדנירת,כמחנכרת,רברתשניםעבדרזררשימהמחבררתשתי

גישרתשלרחבבתחרםבתנרעהרתראפיסטירתכרריארגראפירת
בחינתבתלמידינר,במרריםהטרביםאתמצאנרתנרעתירת.

מתלמידי.מכרלםרירתרהשכלתימלמדימכל

המדוערתהבגרתהן:מטררתינררברגריםילדיםעםבעברדתנר
הרגישרתפיתרחחירבית;עצמיתתדמית"גרףיצירתהגרפנית;

רמתןהלא"מילרליהביטרימשוגיהרחבתתרךרלזרלת,לעצמר
העצמי.הביטרילדחףצררה

הרחבבמרבנרתראפריטיערךשלנרלשיערריםמקניםאלהכל
טיפרלשבמסגרתלכך,מדוערתאנראבלהמרשג.שלבירתר
השנים 1Sב"לעסרקהרבינרשברתחרם-מרגדרפריטיתרא

מחרלהרראתביןדמירןרגםהבדליםגםקיימים-שחלפר
בר"ערסקרתרשתינרהירתתנרעה.בעזרתרתראפיהיצירתי

חשרתאנרתנרעתית,פעילרתשלהללרהצרררתבשתיזמנית
התהליךאתרלהגדירהזהרהדמירןהשרניאתלהבהירבצררך
עברדתנר.שלההיבטיםשניאתהמעשירההדדי,

יצירתימחול

חדשרתדרכיםהירזםכמאיץ,משמשיצירתילמחרלהמררה
חפצים,דימריים,בצררתגיררייםמספקבמחרל;רתנרעהלביטרי

דרךעצמיבביטריערזריםאלהכלרכר.'מרסיקהמבני"תנרעה,
הפיכתהאמנרת,הכרתהיאהסרפיתהמטרההאילתרר.
אסתטית.התנסרתריצירתלשפההטכניקה

מיהיתבררעברדתנר,שלהשרניםבהיבטיםדניםשאנושעה
חרמרים,כרלליצירתילמחולהמררהשלמעברדתרניכרשחלק
כן,כמרברררארלםהתראפיה.במסגרתשימרשלהםשיש

משתתף,כלשלהספציפייםבצרכיראלההיבטיםמיקדושללא
כשלעצמה.תראפיהלהררתעשרייסהםאין

ברעירנרתמשחק-המשחקהראהציירתיהמחרלממרכיביאחד
מחשברתינראתרלהחציןלבטאלנרערזרהמשחקרחפצים.

האילתרר,דרךיצירהאללהעפילנבקשאםררגשותינר.
תרך"רקשבמשחק.בהנאהמלררהלהירתהתנרעהחייבת
במלרארלהשתמשיצירתילהירתהברגרארהילדמסוגלמשחק

 ) 1עצמר."(אתהפרטמגלההיצירתירתדרךררקאישירתר,

האדםאתמשחררתהדמירןשלהיצירתית"הפעילרת

המשחק."זהלדרגתארתררמעלהברירה'ל'איןמשיעברדר
רקהמלהמרבןבמלראאנשויייהאדםשילר:שארמרכפיאר

 ) 2במשחק."(עסוקשהראשעה

"הדמירןהדמיןו.פיתוחהראהיצירתיהמחרלשלנרסףהיבט
אררירהליצרררעלינרהילהשלבחיירבירתרחזקמניעהרא
לפניררלהציגבטחרןיחרששהילדמנתעלהנכרן,היחסראת

מתןתרךלאליצרר;תיאברנראתשתערררבצררהחרמרים
אפשרייםלכיררניםתשרמת"לברהפנייתעל"ידיאלאהררארת,
 ) 3בפעילרתר."(חדשים

רהתיחסרתםהשרניםחלקירלגרפנר,המדועותהראשלישיהיבט
נעשההגרףהזרלת.שללזהגרפנרביןרההתיחסרתלזהזה

במשקל,השימרשבעזרתשרנרתנעימרתהמפיקמשרכלל,לכלי
בתנרעה,שימרשתרךגרפינר,בעזרתתקשררתרבצררה.בכרח

ביתררגליםרמסמשתחרריםאנרלטיפרח.זרכהרקשר"עיןמגע
פתוחיםנעשיםאנררתפיסרת.רעירנרתרגשרת,לבטאקלרת
לזרלת.ירתררמדועיםירתר

התנרעהחשקאתכמערררתרקלאנרסף,פןמספקתהמוסיקה
מקלהרהיאאחררת.לתרברירתרהתררדערתכגשרגםאלא

הערלםשללמיקצביםשלנרהפנימיהמיקצבביןלתאםעלינר
(במחרלשלנר.העצמיהביטרייכרלתאתמרחיבהרהיאהחיצרן.
אימפרלסאבלהכרחי,מרכיבתמידאינההמרסיקההיצירתי

נחרץ.)כלשהרקיצבי

אתמדגישרתאנרהיצירתי,המחרלבתחרםעברדתנרבכל
היצירהאלצרלליםאנרממנרכקרש"קפיצה,האילתרר
המקררית.

כמחולתנועתיתתראפיה

התראפיהאבלתראפריטית.טבעה,בעצםהיא,אמנרת"כל
שהערךכדימהרתה.עצםלאהאמנרת,שלתרצר"לרריהיא

צררךישביטרי,לידייבראהאמנרתשלהטבעיהתראפריטי
 ) 4שהרא."(כפיאלירלהתייחס

שלתשלרבתבעצם,הוא,מחרלבעזרתבתראפיההערסק
רקלאעימרמביאהרארירעץ.מררהמשתתף,מתררך,מדרי,ן

שלשלםמכלרלאלארתנרעה,כמחרלשלררהידעהנסירןאת
מירמנרירת.
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מארמןלהירתעלירלחניכיר,לעזררמסרגללהירתמנתעל
כלאיןהחניך.שלתנרעתראתרלקרראשפת-הגרףבהבנת

אתלפענחהיכרלתללאנכרנהאבחנהלעררךאפשררת
שהמסרשעהבשפת-הגרף.מרצפניםהמגיעיםהמסרים,

אלינרמשדררהגרףיתכן , A-B-Cלהירתעשריהמילרלי
X-Y-Z -ארלשנרתלסתרר,עשרירתהחניךשלתנרעתר
ירתרהרבהברררהבצררהקשייםארבעירתעללהצביע

משפת-המילים.

ההפרערתראתהרגשיתהתפתחרתראתלהביןהמדריךעל
סמךעלהנעשיתהאבחנה,אתלבססכדישלר,הנפשירת
התנהגרתר.בהבנתהכרחישהחניךאללהתקרבכדיהתנרעה.

לריחפשבתנרעהלתראפיהשהמדריךבכך,צררךכלאין
ראשיתהמררהייעלתנרעה.לעדוד,כדיירצאי-דרפןרעירנרת

עלינר .) Sהחניך"(נמצאבהמהנקרדההחניךאללגשתכל
רבהדרגהירתר,רבבטחרןהחניךחשברבתחרםבמרכר,להתחיל
סביבתר.רשלעצמרשללר,מרכריםפחרתלאיזרריםלעברר

לשלרטריכרלתרהחניךשלהעצמיתמרדערתרחיזרקעל-ידי
ירתרחירניתבצררהרלהתיחסלחרשלרלעזררנרכלבתנרעתר,

בכלל.עצמררכלפישלרהעצמיתהגרףתדמיתאל

חששרתיר,שמחתר,פחדיר,אתלבטאהחניךירכלגרפרדרך
רב.זמןחברייםשהיררגשרת,רלשחררחשדרתירארכעסר
יברארשאלהכדירגשרת,מרבצםלערררלחששוצריכיםאיננר
יצרפראלהרגשרתאםרקאבלמחרשב,סיכרןזהרביטרי.לידי
התהליכיםאתלהביןלחניךלעזררנרכלהשטח,פניעל

בר.שחלים

במפגשים.בעצמרפעילרגםהמכררןבר-זמניתהראהמדריך
בצררהלחרשאיךהרגשרת,אתלחלרקאיךלדעתעלינר

עצמנראתרלהתאיםבחניךמתרחשמהרהגירניתקינסתטית
שלתפקידראתרראהצ'ייסמריאןאלינר.משדרהראברלגל,

נחרצתכהאצההאינטראקציה,כ"עידרדבתראפיההמדריך

בזמןבר ) 6רהתרדעה."(הגרףביןהאינטגראציהתהליךשל
קרבעלרררחששהחניךר"האמרןמנהיג,גםהראהמדריך
מתמידלחיזרקזקרקהראמעררברתר.רמתאתמכרעתבמידה

מצבאררגשבכללטפלהמדריךשלביכרלתרבטחרנרשל
רלארהחניךשלהמיידייםצרכירעללהגיברעלירשצירפר,
רבפרטבקברצהבטיפרלשלרמטררתירלקראתלפערלדורקא

 ) 7 (".המטרפלים

התיאררטיהידעבסיסעלמתרכננתלהירתפגישהכלעל
התיאררטי.הבסיסחניךכלשלצרכירעללענרתכדישנבחר
התנהגרתשלבדינאמיקההמדריךמתחשבשבהמסגרת,משמש
התראמיםשינרייםלאפשרדיה,גמישהלהירתרעליההחניך

הספציפיים.החניךצררכיאת

תראפיהבקברצרת,ררבעל-פינלמדיצירתישמחרלשעה
רגםפרטניתעברדהבמסגרתגםלהפעילאפשרבתנרעה
מתדמיתהנרבערתמבעירתהסרבלים"מטרפליםבקברצה.
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מאשרירתרתנרעתיתבהתנסרתרמחרסרעצמית,גרפנית

רבה,לתמיכהזקרקיםהבינ-אישיים,היחסיםבתחרםמפגמים
ררגשי-ברשהקיצרניאי-בטחרןעלרלהתגברלנרעשיחלרכדי
לתפקדמסרגליםאינםשעדייןראלהשלהםתדמית-הגרףבשל

 ) 8אינדיררידראלית."(לעברדהיזדקקרכרלם-קברצתיתבמסגרת

כבגררםבמרסיקהלעיתיםמשתמשיםאנרהיצירתיבמחרל
להתחילמרטבבתראפיהזאתלערמת"מרגיז".ראפילרמעררר

קברעים.מקצביםרבעלתלארזןנעימהמרכרת,ממרסיקה
רדארת.מרבהעליהרחזרהבטחרןמרסיפהמרכרתמרסיקה

תגברקלטרת,ההאתלבחררעצמםלמשתתפיםנרשהאם
במרסיקהלהשתמשנרצהלפעמיםשלהם.השייכרתתחרשת
אחרירקלעשרתישזאתאתאבלזרים.רצליליםמרכרתבלתי

התגרברתאתשיצדיקושיקול,החניכיםעםממושכתהכרות
לגררם.עלרליםאלהשצליליםמראש,ידרעותשאינן

לעיסרקפגישרתרכמהכמהלהקדישאפשרהיצירתיבמחול
בתראפיההרעירן.שלמלאלפיתוחשמגיעיםעדאחהבנרשא

והמדריךרביםנרשאיםלהקיףעשריהפגישהכלהתנועתית
לרעירן.רעירןביןלמעבריםבמהירותלהסתגלחייב

להנודעתהמתקבלתהסרפיתהצררההיצירתישבמחרלשעה
התנועהצררתארתנרמעסיקהשבתראפיההרירבה,חשיברת

רבתחושה,שבמחשבהדימוייםלעידרדכאמצעיררקאך
המרליכים-החניךשלהעצמיתרהמרדערתהרגשלפיתרח

הראהקהלהתנרעתיתבתראפיהרנפשו.בגרפרלשינריים
ה"אני".

החניך,שלהרגשירתהתגרברתאלאשנרצר,המחרלאינרהתרצר
חדשרת,רמרדערתתחרשהחשיבה,בדרכיביטרילידיהבארת

עצמראתלקבלעצמר,עלסיכרניםלקחתלרמדהראשבעזרתן
החיים.מציארתעםרלהתמרדדשהראכמרת

מעברדתנר,גדרללאמדגםנתארכאן,האמרראתלבארמנתעל
הדרגמאפריטי.תראכבכליהיצירתיבמחרלשימרשתרך

בטחרןהמרסיפיםחפצים,עםבעברדהערסקתהראשרנה

שעהפחדיר,אתלשכרחעשרילנרע,המפחדזהרתמיכה:
 .חפץמניהשהרא

הבלון

הןשרנים,רצבעיםבגדליםבבלרניםלהשתמשנרהגיםאנר
הבארת:למטררתילדים,עםרהןמברגריםעם

לנפח,כדיצריךאתהנשיפרתכמה-בנשימהשימרש . 1
השתדלארהנשיפרתמספרבמירבלנפחנסהבלרן?

ילדיםעםבעברדההאפשר.ככלבמעטרתזאתלעשרת
דמירניים.בלרניםמנפחיםאנרמארדקטנים

שאתהשעהרקרד-הגרףלתדמיתרמרדערתרגישרת . 2
הבטן.ארהירךהכתף,לראשך,סמרךהבלרןאתמחזיק

אתהעף-קלילרתרתחרשתתברעהשלקראררדינאציה . 3
רכר').הידהגב,(הראש,שרניםחלקי-גרףבעזרתהבלרן



,שחקהבלוןעםרוקדשאתהשעה-אחריםעםתיאוס . 4
שכנך".אל"הצמדמשחקאת

אפשרכךבלון!שאתהלעצמךדמיין-צורותיצירת . 5
אניאותך;ומנפחנושףאנישונות:בתחושותלהתנסות

מרימהוהרוחמרחףאתהענקי;בלון,ותהיהאותךמנפח
לשמיים.עדבעדינותאותך

החור,עלטלאיאשים-בגוףלשינוייםורגישותמגע . 6
לאטממךיוצאוהאווירהיטבמודבקלאהטלאיאבל
בפנים.אווירישעודכללרקודהמשךאבללאט,

תנועותמיניכלמזמיןמוגדרכיווןמתןללאבלוןעםריקוד
'תנועתיים,טכנייםמקשייםסובלתחניכיסשקבוצתושעה
דרכי'תנועהולמצואארנגיהלשחררכמוהומאיןעוזרהבלרן

חשדות.

מצריךתראפויטיתעבודהבמסגרתבבלוניםהשימושאולם
שהצבנולמטרהשגניעכדימחשבה,שלברוריםכיוונים
כאמצעיבלוןשימשבהןדוגמאות,שלושלהלןלעצמנו.
פרטנית.בעברדה

 1מס'מקרהתאיר

בעלרחצי,שמרנהבןשמנמןאבלגבה'קומהילדהראתרמר
שפתייםתנוערת .ערהפניםוהבעתזרהרותחרמרתעיניים

הראכישלר,פוסקהבלתיהדיבורשטףאתמלררתמרגזמרת
ימיןידשלריתמירתבתנרעותגםמלררהדיבררר ."יודע·כל"

שלר.

קבוצתומסגרתבתרך 5בןהיהמאזתרמרעםעבדתי

מירח.דלחינרךמררהעםנפגשגםהיהתרמרהחינוכית.
שלושהמטפלתאחריביחידרת,תרמרעםלהפגשהתחלתי
שהתרבר,שלר,המשמעתבבעיותלרלעזרראלי,פנררהמררה
ולאשלילכיתהנכנסתומרמיטתר.אתלהרטיבהחלרכאשר

שחבריולי,סיפרהראהראשרנה.הפגישהזמןכלפיראתסגר
סרכריהיקבלאםשאל,רהראאיתי,פגישהלרששיברמקנאים

מקורהשאנילר,אמרתישלר).המ"מיתלעשרתשנרהגת(כפי
ארפנילעצמרלרכרשלורלעזררחשדותתנרעהדרכילרלתת

חדשים.ראייה

ונהגבלוניםלנפחהרבהביכרלתומארדגאההיהתרמר
אח,דירםשבסטרדיר.הבלרניםכלבניפרחכשררנראתלהדגים
בכורנהאפרצץאםיקרה,"מהשאל:מהם, 18שניפחאחרי
בעזרתזאתלעשרתתרכלייאםלר:אמרתיהבלרנים?"אחד
היתה:תשרבתולפרצץ."יכרלאתהסיכה,עזרתללאגרפך
בזברז."זהרחבל.כסף,הרבהערליםבלרנים"אבל

לפרצץחניכילכללהרשרתארכללאכישאםלר,הסברתי
רגשותלהבעתרנרעדומירחדרתאיתושליהפגישרתבלרנים,

אתרלבטלשנרצהמהבכללשחקנוכלכןרעלאמיתיים,
אפילובלרן,לפרצץיכרל"אתהכלל.בדרךהנהרגיםהכללים

אותי."יקפיץהרעשאם

נדחהוהנושאכספיםבזבוזעלבהרצאתוהמשיךתומר
הצידה.

מרשה(אנילפגישהשלוחברתומרהביאאחר'כךשבוע
לאורחהסבירתומרפגישות). 5-4כלאורחלהביאלחניכים

אתשביצענוואחריבלונים,לפוצץמותרבומקוםשזהשלו,
הילדיסשנישיווי'המשקל,קורתעלשלנותרגילי'הפתיחה

לפוצץרשותביקשתומרשלחברובלונים. 22לנפחמיהרו
הנעריםשניגדול.בקולהתנפץוהבלוןבכוחעליוישבבלון,
הבלוניםביתרשיחקושהםשעהלצחוק,והמשיכובקולצחקו

מכולם.האוויראתוהוציאו

במצב'כשהואהבלונים,אלישרניגשתומרהבאהבפגישה
הכספים.בזבוזעלהרצאתועלוחזראותםניפחמרומם,רוח

,אבלבלוןעללשבתפעמיםכמהניסההואההרצאהבמשך
זמןבמשךדבורה.על'ידינעקץכאילרלאוויר,קפץפעםבכל

כגון:בהערותאותודרבנתיואניושוב,שובישבהואממושך

אחריבמשקלך?"להשתמשאיךיודע"אינךכוח?"לך"אין
היסטרי.צחוקצחקתומרסוף.סוףהתפוצץ,הבלוןרבדיזמן

צינוררת'קרטרןעיבצתרמרבובמשחק,מידלווהזהשחרור
לי:ראמררהאח,האחרתהאב,האם,לדמוירתובלוניםגדרלים

העבודהשל;אשיתההיתהוזרמאומץ?"ילדשאנייודעת"את
שלנו.הממשית

 2מס'מקרהתאיר

הילדשהיאלכ,ןהמודעתמראה,יפת , 9בתילדההיאנררית
משתמשתהיאעימיבפגישרתיהבמשפחתה.היחידיהמאומץ

במשפחתה,רהידידוירתהמאבקיםאתלשחקכדיגםבבלרנים
משפחתהמסביבתה,שרנרתכדמריותרגםבהםלהכותגם

שלה.החינוכיתרהקברצה

בצבעיםבלוניםעםברוקדהמיוחדת,בדרךזאתעושההיא
הדמריותאתמאפיינרתשלהרתנרערתיהשרניםוגדליס

נעההיא"בלרן'אבא",הגדול,בבלרןארחזתכשהיאהשונרת.
היאהתנרעהייבלרן'אמא"עםרכבדת'משקל;חזקהבתנרעה
התנועה-הצעיראחיה-"בלון'תינרק"עםוקלילה;מהירה

הבלוןואתעצמהאתזורקתהיאכ"בלון'אחצ-עיר"קפיצית;
בחדר.כיווניםמינילכל

מיגווןאתמרחיבהנוריתעצמה,אותהמייצגשהבלוןשעה
ואתשלהמורכבותהאתמייצגתומורכבותןהתנועות,
בעצמת.חשהשהיאהניגודים

 3מס'מקרהתאיר

לפנישלושה,חודשייםבמשךילדעללעבודמעדיפהאני
שכךסבורה,אניבעיותיו.בדבראחריםעםמתייעצתשאני

עליותר.וקונסטרוקטיביאובייקטיבילניתוחלהגיעאפשר
שהמליץהפסיכולוג,מאתהמלצותללאריבהאליהגיעהכן
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תנרעתית.תראפיהעל

הביישנרתעברדתנרבמהלךאבלבישינית,מארדהיתהתחילה
מרסיקאלית,מארד ) 8(בתילדההיאשריבהרמצאתינעלמה
עדייןחרדשיים,אחריטרבה.קראררדינאציהרבעלתפקחית

בעייתה.היאמהתפשתילא

כגרןשלנר,לאברי"הוגףכהמשךבבלרניםהשתמשנראחדירם
שמנראחר"כךהירכיים.ביןארהבטןהחזה,הצרראר,הראש,

שרנים.חלקי"גרףניפחנרכאילררנענרהבלרניםאתהצידה
ביןארתררשמהבלרןנטלההיאנפרחה,בבטןתנרעהאחרי

מיטתה.אתמרטיבהשהיאלי,גילתהזהרברגעירכיה.

הקשר

לרארתמסרבהרא
איתרבסדרלאשמשהר

איתרבסדרלאשמשהררראה,איגרהראכי

לדעתשעליירדעשאתהמרגיש,אגי
העגייזבמהלילרמרמסרגלאיגךאבל
העגייזבמהירדעאיגישאגיירדע,איגךכי

)" R. D. Laing: "Knots ( 

בחפץמאשרבדימריירתרמשתמשרתאונהקשרים,במרדל
ממשי.

הראמחזיק,הראיחהדבריםקשורהרארבים:הקשריםלקשר
יכרלהראלהבגיל,יכרלהראמדי,חזקלהירתעלולהראחזק,

מאדו.הדרקארמדי,ררפףלהיות

שרנרת:בדרכיםליצרראפשרהקשרדימריאת
ריקרדרתרךפיסיכקשראברי"גרףבשניהשימרשעל"ידי . 1

זה.קשרלנתקמבלי
אתפיסיתהתנגדרתתרךלהתירנפסקת,שהמרסיקהשעה . 2

אחר.קשררליצררהקשר
רמרתריםנקשריםרכר')הדרקים(ררפפים,שרניםקשרים . 3

ברחרשהרארהעיתרימצב"ררחרהררקהשלרצרנרלפי
קשירהשלהמדוערתתחרשתאתמבקשיםכשאנרלעצמר,
רהתרה.

חזקאחדבקשרבפניםקשררהירתךשלפנימיתתחשוה . 4
קטנים.קשריםהרבהאר

תרךיחהנעיםרהםהזרלת,עםעצמראתקרשרהרקדן . 5
ררפף.ארחזקקשרקשירת

על"בשכיבההתחלנרלמרריםבמכללהשיערר"תנרעהבשעת
עצרם.כמשהוסביבנרהחללאתלחרשרניסינרהריצפה,גבי
אפשררירתשלזהממצבהזה.מוגבלהבלתילחללנכנסנראז

אתלקשררמהמשתתפיםאחדכלביקשתימרגבלרתבלתי
בלב.דאבריםבשנישימרשתרךבקשר,עצמר
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"תרקדרקרטבי:למצבלעבררשביקשתיעדמה,זמןכךגערהם
לקשררמרכניםשתהירעדהאפשר,ככלגדרלחללתפישתתרך

לצררהמצררהלעבורחרפשייםאתםבקשר.עצמכםאתמחדש
ובמישרריםשרניםבמשכי"זמןהשתמשרראנא,כרצרנכם.

בחלל."שרנים

לקשרעצמראתקשרזרגכלבזרגרת.לעברדעברנראחר"כך
רלזרלת.לעצמרמרדערתתרך

תחרשרתיר:אתביטאאחדכלזהגסירןככלרת
עבררי."מדיחזקהיה"הקשר

 ".בןז-רגיעלייסמכתי
בירתר."ררפףהיהייהקשר

עלי."היההמשקל"כל
בן"זרגי."עםשלמההרמרניהייחשתי
ערדכךלהמשיךריכרלתיבקשרלהירתטרבההרגשה"חשתי

רב."זמן

פיררשמהלהבין,רהתחלתיבקיברצי,זקןבמישהר"הרהרתי
גרפנית."מיגבלהעםלנרעהדבר,

מיגבלהבעליאגשיםשלבבעירתיהםדנררהלאהזרמנקודה
כלביקשתיהזיקנה.במיגבלרתרבייחרדנפשית,ארגרפנית
בתנרעתרמרגבלמישהרעלרלחשרבעיגיראתלעצרםאחד

שכזה,אדםעםהזדהרתלחרשהיהאחדכלעלהגרפנית.
למחשברתבהתאםרתנרעהבחלל,כלשהרמל'lןםתפישתעל"ידי
אלה.

לאשהביאהחזקה,ריגשיתהתנסרתהיתהשהתרצאההתברר,
דרכיםריצרהמחשבהארפנישינתהגםאלאבכי,לידירק

המרגבלרת.בעירתבראייתחדשרת

רצינירתבעירתשלהבנההרלידה-הקשר-בצררהההתנסרת
המשתתפים.חייםבהבחברהוהמרבגליםהקשישיםשל

 4מס'מקרהתאיר

היתההיאמאזכמררה"לתנרעהדרריתשלכיתתהעםעבדתי
פרטירת.בפגישרתאיתהלעברדהתחלתי 8בגיל . 6בת

רשתינרגרפהאתלרפתרתכשידיהקשר,בדימריהשתמשתי
רמבטהמאובנתהבעהלבשרפניההריצפה.עלמתגלגלרת

מזוגג.כאילרהיה

המשיכהרקהיאאבלמדי?הדרקהקשרהאםאותה,שאלתי
אתלהתירלהשאעזורברצונההאםשאלתי,להתגלגל.
להתגלגל.והמשיכהבראשההנידהוהיאהקשר?

זרועותי,אתפתחתי .עלירשכבההתגלגלההיאמהזמןאחרי
השניהואתכתפיעלידהאתהניחההיאלהתגלגל.והמשכנו

אותה.לנדנד,התחלתיבקירכשפגענועצמה.על

אימפרלסיביתאותהחיבקתיממני,כשנפרדההפגישה,בגמר



בלרנדי·שיערעםילדהלישתהיהרציתישתמידראמרתי,
לחיפה,תסעיייאםראמרה:ביהביטההיאשלה.כמרג'ינג'י
רחצי."חמשבתכמרני,ילדהלקבלתרכלי

חיפה,העיראתהזכירהשדרריתהראשרנההפעםזרהיתה

ארתהאימצררשםלילדיםבמערןשניםארבעבמשךגדלהשם
שנים.רחציחמשבתכשהיתההרריה,

דרריתשלעברהאללצלרלשתינריכרלנרזרפגישהאחרי
רפחדיה.

הסבירהחיט

שעמדרמררים,קברצתעםהאחררןבמיפגששישבתישעה

רהחזקתיחרטיםפקעתנטלתילימרדים,שנרתשלשולסיים
 .ארתהירארשהכלכדיארתה,

חייבהפקעת,אתשיקבלמירכללאיש,מאשיזאת"נעביר
אתארשלרהתחרשהאתתבטאארשתתארמלה,למצרא

חזותיתחשיבה

אשלריתמאת

שורלחרתפקרחרתכשהעיניים :ערלמרתבשניחייםאנחנר
כשאנחנרראילרהחיצרני,בערלםמסתכליםאנר-החרצהמבטן

הלרבשרתמחשברתרערלרתצפרתמשרחרר,רהגרףרגרעים
פנימיים.בנרפיםמתחלפיםהחיצרנייםהנרפיםצררה.רפרשטרת
 .הפנימילערלםאקדישזררשימה

התנסהשראה,מהכלמכלרלשהראפנימי,ערלםאדםלכל
בעתיד.מפנירחרששאראליררשראףבהררה,ערשהבעבר,בר

ארהראש,שלהאחרריבחלקרלפעמיםיררםהדמירניהמסך
ארעצרמרתכשהןהעיניים,לפניממשארהמצח,במרכז

מאיטיםבמרח,הזרמיםרמשרחרררגרעהגרףכאשרפקרחרת.

 .הפנימיתבעיןלהתחלףיכרלההחיצרניתרהעיןמהיררתםאת
רגישרתעצומתעםהחיצרניבערלםלהתברנןלנרמאפשרזה

לשמרעפרטים,בירתרלהבחיןהפנימית:העיןשלהחרשים
אתחדשהחרשיתברמהלרארתהדרממים,לקרלרתרלהקשיב

 .צרררהטבעשהחיהקרמפרזיצירת,

"שרירי·שימרש,מחרסרלפעמים,אךדמירן,ישהאנשיםלכל

במילים,להשתמשתחששראלמעררר.שזההאסרציאצירת
אחרים."על·ידינאמררשכבר

קשה,רך,צפרף,מפרתל,טבעי,אפרר,היר:שנשמערהמילים
דק,משעמם,משתנה,קל,מחרספס,חרטים,אררג,מסרב,ן
 ...ערברביהתמיהה,מערררלמשרך,תסברכת,גמיש,מכרער,

היכרליםעצמם,לחייםארתההשרריתיאלי,הפקעתמשחזרה
בצפיפרת,מארכלסיםפשרטים,טבעיים,אפררים,להירת

לכלמאחלת"אניתדיר.משתניםקשיים,מלאיארגמישים
פתיל,המסרבךמהחרטלטררתמסרגליםשתהירמכם,אחד

חתחתים."המלאההחייםבדרךאתכםשירליך

סבךבתנרעה.בתראפיהמרעילדימריגםהראהסברךהחרט
עזרה.שמבקשמישלהנפשילמצבדרמההלאקשרים
כדילהשתחרר,יכרלראינךברשתמסתבךאתהלעיתים
עםיחדרמחרל,בתנרעהתראפיהחירבית.בצררהלפערל

עשריהפסיכרלרגית,רהערכהריגשית·תנרעתיתהשתתפרת
שנקרערהחרטיםאתרלאחרתהנסתריםהקצררתאתלשחרר
 •חשד.במרקם

רלשלרטהדמירןאתלפתחהשיטרתאחתמתנררנים.הדמירן"
אחדשכלתרגיליםמספרלהלןדמירן.תרגילי·על·ידיהיאבר

הנרשא.שלשרנהבהיבטמטפלמהם

מברקשת.תמרנהלרארתראשרניתיכרלתמפתחהבאהתרגיל
ברררההתמרנהתהיהבנעשה,מעררביםחרשיםשירתרככל

הקשרריםהחרשיםכלאתבדמירןלהפעילהמתרגלעלירתר.
זה:אחרבזההבאים,למצבים

משחקכדיתרךצרחקיםילדים . 1
פרררהמגע . 2

קרהמקלחת . 3
לימרןטעם . 4
שררפיםעליםריח . 5
רעבתחרשת . 6

להירתחשרבאםכיתמרנרת,לרארתמסרגללהירתמספיקלא
לדרגמא: .שלהןבפעילרתלשלרטמסרגל

רלרארתלחרשלשמרע,יבשים;עליםהחזהתרךאללנשרם . 1
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החרצה.הכללנשרףבבית"החזה;מתערפפיםארתם
אתלנשרףבאש;מתמלאהחזהבית-החזה;אלאשלנשרם . 2

מדררהרלהבעיריבשיםעציםפנימהלנשרםהחרצה;האש
העשן·אתהחרצהלנשרףדרעכת,כשהמדררהבחזה;

רעל-ירתרקשיםתרגיליםלנסרתאפשרמתקדםירתרבשלב
למשל:טבעיים.

נרבחחתרל . 1
ההרבמעלהזררמיםמים . 2
לכתרםליררק,מכחרלצבעירמשנהחתרל . 3
חציראתרלהקטיןחברךשלהימניחציראתלהגדיל . 4

במרחביסתרבבהגדרלהחציביניהם;לנתקהשמאלי;
במהיררתיתקדםהקטןרהחלקעגרליםבמסלרליםבאיטירת
רמזרגזגים.ישריםבקררים

הקייםהערשרמאגראתמכברגילרהפלאסטירתהאמנרירת
נראיתכיצדלדמייןנסההחיצרני.למעטהמתחתבהסתכלרת

מתגלהרכיצדלשריריםמתחתהערר,למעטפתמתחתהידכף
שילרבישכאןרבזכררן.בידעהדמירןנעזרזהבשלבהשל.ד

זמנית.בררפנימיתחיצרניתראיהשל

כאשרהרארהדמירןהמרחביןלדר-שיחמעניינתדרגמא
לרצרןלצייתררצהלארהדמירןמחסרםיששרנרתמסיברת
אדרם,כרבעבדמירנילרארתמבקשתאנילמשל,המרח.

הרראהאתןכזהבמקרהכחרל.כרבערקלקבלרמצליחה
ארליאחר-כךאדרם,בפרחהכחרלהכרבעאתלקשטלדמירן

אתאצבערבהדרגהבשלביםראחר-כךאדרמרתבנקרדרת
לאדרם.הכרבע

מפררסמיםשח-מטשחקניעל Binetהפסיכרלרגשעשהבמחקר
שלמים.משחקיםבדמירנםלשחקמסרגליםשהםהסתבר,
שהםשהתגלההרא,כאמניםלנררהחשרבהמענייןהחלק
המציארתית,בדמרתםשלהםהמשחקכליאתרראיםאינם

כלרמר,אנרגיה".שלרקרריםכרחשלכ"מיקרמיםאםכי
מאפשררזהמרפשטת,בדרךגםהדמירןעםלעברדשאפשר
אפשרגברהה.ירתרהרבהרמהעלהדמירןבמאגרשימרש
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מהרכברלאהדמרתשל Gesta1tמה-רהשראההעשרהלקבל
גרמנימרנחהיאה"גשטאלט"שלה.הגשמייםהפרטיםפרטי

הפסיכרלרגיםלהלן:ירסברשמרבנרבפסיכרלרגיה,מקרבל
,שכלמצאר-19ההמאהבסרףשפעלררהגרמנייםטרייםהארס
רפרטים,חלקיםציררףסתםמאשרירתרהיאריזראליתדמרת
אתהמחזיקמגנטילשדהבדרמהפנימי,כרחגםלהישאלא

אביאזאתלהבהירכדי"גשטאלט".להיש-ביחדהפרטים
משישהמררכבתמסריימתמלרדיתנעימהפשרטה:דרגמא

המלרדיהאתלנגןאפשרפרטים.הםהצליליםששתצלילים.
משקלה,אתלשנרתשרנים,בגבהיםמינרר,מג'רר,בסרלם

רלזהרתלשמרענמשיךהאלה,השינרייםכלרלמררתעדייןאך
מגנטי,שדהארתרארליהיאזהבמקרההמלרדיההשיר.את

 .למבנההמשפטאתשמאחדה"גשטאלט"

רעירנרתרפיתרחלחיפרשטרבהדרךהיאהדמרירתהפשטת
בכלאנאלרגירתלמציאתחרפשמאפשרתרהיאהירתחדשים,
התחרמיםביןהגירניקשרכלאיןשלפעמיםלמררתאחר,שטח

בתהליךשנרצרנסתר,משהרהראביניהםהמקשרהשרנים.
רקשרלטיםשםמקרםבערמק,היאהקישררנקרדתתת"מרדע.

ארטרמאטי.לאאךדינאמי,הראהתהליךרתחרשרת.רגשרת
להראיןארתהלפתררשררציםבעיהכשקיימתהתרפעהמרכרת
הפתררןרמרכיביה.הבעיהעםמה"תקרפתייחייםפתררן,

נכנסההמברקרתכשהמחשבהלררדאי,קררביתגלה,דררקא
נרשאאתיקשררכלשהראסרציאטיביארדמירניקשרלמרגרע.
אחר.משהרעםהבעיה

מיליםמספרלהקדישמבליהמאמראתלסייםאי-אפשר
ידער,המזרחחכמיהטכנית.היכרלתלשיפררבדימרילשימרש

פעמיםהתרגילאתלבצעצריךבשריריםכרחלבנרתשכדי
לאפשרכדירזאתמקסימאלי,רבריכרזמארדלאטספרררת,

העצמרתאתמפעיליםהשריריםכיצדלרארת,הפנימיתלעין
 Pranaלשלרחישהדימרי.שלפרעל-ירצאהיאהתנרעהרכיצד

השריריםרקלאהתרגרל,עםערבדים.שריריםארתםאל
מבקשתשהעיןנאה,עיצרבגםיקבלרהםאלאיתחזקר,
 •לרארת.



ברייקדאנסושמהתופעה

מולובג'ויסמאת

עממית,תרבותשלחדשהאמריקניתתופעההברייקדאנס,
מחול,זהואותה.המבצעאתומתשיההצופהאתמפליאה

אתמתקיףשהואשעההעשרים,המאהבמקצביהמתפוצץ

חסרואץ,כמחשבופועהמתקתקכסביבון,סובבהחלל,
ולנצח.לכבושנשימה,

שלבשכונותיהחבורות"הרחובנמצאוהשישיםשנרתבסרף
המשטרהשלהנמרצתפעילרתהמאבקן.בשיאניר"יררק
אנשיהן.שלהתלהברתםאתרעמעמהשרררתיהןאתדלדלה
ארמקסיקאניז.א.ספרדי,ממצואראלההשחרריםהנערים

הרשמקוליםאתאיתםלטלטלאזכברנהגרפררטרריקאני,
מנגינותהרףבליהמשמיעיםתמידיים,מלרריםכמיןהענקיים,

רמכווניםמבדריםומקצביםמתקדם,ורוקכבדדיסקרבלוז,
הירמעשה,ללאהרחרברתבפינתזמנםאתשבילרשעהכאחד.

פוסקים,הבלתילמקצביםמעצמןמקשקשרתכאילרהרגליים
אליהםחייכרלחיקרירדרגמארתהניי.דהרשמקרלשהשמיע

אלביתרממבגלרתדרכראתרקדטראברלטהג'רןפינה:מכל
בדרן-ברארןרג'יימס " Saturday Night Fever "בסרטרהחרפש

במרפעירמשלבהיה-חברתיתמרדערתרבעלידרעכרשי
יסודותבהששירחבת"הריקרדים,עלנמרצתתנרעה

פעילותהואשהריקודלכ,ןדוגמאותאלההיר .אקררבאטיים
אתשיצרהההשראה,באהאולירמכאן Machoה"לגברהולמת

 1974בשנתג'קסוןמייקלשל"הררברט"מחרלהברייקדאנס.
מסרגיאחדאלאשאינו , Electric Boogieה"לפרפרלארירתגרם

 .הברייקדאנס

החדשהמחולבעזרתביניהםמתחריםהיוהחברררתבחררי
כללדוקרב.המשמשלכלי"נשקהפךהריקרדרנרצר;שהלך
בהשישפרזהב"קפיאה",מסתייםהיהתנועתירמבצעסיברב

.מעגלריתרוןעליונותשלרמחורהלתחררתהזמנההתגררת,
הידדשלקרלנירתבקריארתהמבצעיםאתמלררההיההצרפים

באלימרתלהסתייםעלולרתהללרהתחררירתהיררעדייןברז,אר
החבררהחברי 4,000שלמנהיגם , Bambaataa Afrikaפיסית.
בצורהעדודבררנקס,אזשידעהבירתרהמאיימתהכרשית

ביןהמנהיגרתעלהכרחבמאבקיבריקדוהשימרשאתברררה
זהסרגמארגןהיהעדיין 1982בשנתאפילראחריר.הנרהים

יריברת.חברררתעסהתמודדרתשל

אלהמהירים,הסיבוביםאלבעיקרהרפנתההלבתשרמת
רלסנרררלהלהיבשתפקידהוהדמירנית,המפתיעההתנרעה

רזכיהיריבעלנצחוןהיהפיררשהבמחרלהצלחהבחידרשיה.
החבורה.בניבהערצת

הציבורירתהגינרתבשביליאומדרכותעלפררשיםקרטונים
אתרארהכלהחדש.הסגנרןנרצרשבהםהארלפנים,היו

מחבריהםלמדרהצעיריםבעצמם.ארתםלבצעוניסרהריקרדים
במה"ראהביקש:ממשוירטוארזימבצעכלמהם.הבוגרים

בי!"הבטגדרל,כרחי

ה"ברגיתת"סגנונות.בשלושהלהבחיןניתןבברייקדאנס
שלאשליהויוצרהפנטומימהיסדוותעלמבוססהחשמלי"

הירח"עלרה"הליכהכביכולצףב"גלים",נעהגרףתנועה.
הדברנראהכיורן,לפתעמשנהשאתהושעהגלישה,מיןהיא

לעברם.אותךמרשכיםנראיםבלתיכרחותכאילו

"לקפרץ"בירתרהקררבלמפרקגורםשרירשלפתאומיכיווץ
בפתארמיות,שנעצרתהרגל,אוהזרועשלמהירהרתנרעה
בפיהמכרנרתאלהכגרןאחרות,תנרערתייקפיאה",ירצרת
"הליכת"חלון"ראווה","בובת"תולעת",הברייקדאנסרקדני

כינוייהםעצם(תרת"אנך"אמרן),תרת"ייפרעהאודרדסים"

הירצאת"הגמישרתאתלשרתעשריהגוףאופיים.אתמתארים
ה"בוגידקרירת.שלמרתקרצףאוהמחווהפלסטיותאתדרפן,

עשרישהראכשםממשקסםרירצרמלטףמעררר,החשמלי"
למרחקים.הממריאהדמירןאתולעודדלשעשועלגרום

,הנראה " Uprockה"בסיסאתמהררתמררכבותרגלייםתנרערת
 " Wabo ""הו." Kung Fu "אראיגרוף"רגלייםשלמהירהכגירסה

היסרדאתעימרמביאהלאטינו"אמריקאני " Webo ""האר
מעיןמשמשיםאלהכלנערה.עםנערריקרדישלהחברתי
ירתר.ערדמפתיערתתנרעותשלתצוגהלקראתהמרליךמבוא,

Breakingi1 ראקררבאטיקה.האבריםעירותסיבובים,כרללעצמר
שעה /כסביברןלהסתחררלגרףגורמתסיברביתתנופה

ארהמרפקהראש,הכתף,הגב,להירתיכרלההמשעןשנקרדת
הצנטריפרגאליהכוחרתהםאלהבכלהמניעפיסת"הי.ד

 Newהלהקתמנהל /.הרלמןמיכאללדברירהצנטררפטאלי.
York City Breakers , דחיפהעל"ידיהתנופהאתיייוצרים

חשיםהרקדניםהארויר.ארהרצפהמרלהשריריםבעזרת
להמשךרההרפיההדחיפהאתלנצלאיךאינסטינקטיבית/

גרפםאתלקפלידועיםהשרנרתלמתיחרתהמרמחיםהתנרפה."
יפיםומרס"הצפרדע""הצב","העכביש",הנקרארתלצרררת
 .המהירהסחררראתלאלה

בתעוזהבאווירהרקדןאתמניפותנרעזרתגרףתנוערת

רלהפרךהרצפהאללרדתעשריהרארמשםאקררבאטית,
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בלתיתנועהצירימהירות,תצורותמסתובבת".ל"צלחת
הרחיבואז,עדמוכריםהיושלאומורכבותתעוזהרגילים,

חדשים.לתחומיםהתנועהמינעדאת

תרומתובברייקדאנס,ומוגדרותמוכרותתנועותשישאףעל
רקדןכלניכרת.חשיבותלהנודעתהמבצעשלהאישית
ומנסהמסויים,שכלולאוחדשהפתיחההעתכלממציא
הבכורה.עלבמאבקאישיסגנוןלעצמוליצור

שלזוכגוןבברייקדאנס,ניכרותרבותמוחשיותהשפעות
הרחוק,מהמזרחהמלחמהאמנויותהאפריקאנית,התרבות

 "פופולאאישיםבעיתונים,המצוייריםהסיפוריםהפנטומימה,
מכלאולםמהעבר.חברתימחולוסגנונותבטלוויזיהריים
אינםאלהצעיריםכיהנוער,שלעצמאיביטוינוצראלה

התנועהשלהמקובלותמהמגבלותחוששיםואינםמכירים
 .האנושית

תוכניותשלקשקושי·השדריםהפכומקבילהכהתפתחות
אתהמלווה , Rapה·לזימרת , Disc Jockeysה·ברדיו,התקליטים

בתקוות,גלויים,ברגשותעוסקיםהתמלילים .הברייקדאנס
המלווהדיבור·שירהמין-החברתיותהמערכותעלבביקורת
אמנישלהבוטהסגנונםהיאנוספתהשפעהבמיקצב.

הרכבתקרונותאתבצבעי"הרססהמקשטיםהגראפיטי,

נסחפוהכיווניםמכלהבניינים.קירותואתהתחתית
 .הברייקדאנסשלהעיקריהזרםאלהללוההתפתחויות

הסרטעולמי.בקנה·מידהלפרסוםזכתההחדשההתופעה
הסגנוןהמחול,אתוחשףהרקעאתהסביר " Wild Styleיי

בארצותצופיםלפניהזאתהמיוחדתהמוסיקהואתהגראפי
רבות.

החלורקדניםשלצרוותיםמוכשריםברייקדאנסרקדני
רקלאמהריקודולהתפרנסמקצועניות,במסגרותלהופיע
בקרנותצופיםשלתרומותאיסוףעל·ידיצדדיתכפרנסה
הרחוב.

צעיריםחבורותשלבלבדיתתופעההברייקדאנסהיהתחילה
הציבורייםובתי·הספרבגיטאות,היספאניאושחורממוצא

חדשים.לאיזוריםהתופעהחדרהדרכוהעיקרי,הצינורהיו
בולטתתופעהוהוארבותאימוןשעותמצריךהברייקדאנס

התנועותאתלנסותהחלאיריאואיטלקיממוצאנוערלעין.
החליהודיונוערשלהםבתרהספרבפרוזדוריהמורכבות

והכלבתי·הכנסת.במועדוניובעצירותבסיבוביםלעסוק
הברייקדאנס.שלהמפורסמיםהדור""גדוליאתמעריצים

 Harlem Danceה·מיטשל,ארתורשלהנודעתהבאלטלהקת
Theatre , בתחרות,שנבחרומעולים,ברייקדאנסרקדניהזמינה
ובית·ניו·יורק.בשכונותשערכהבהרצאות·הדגמה,להשתתף

יוצאת"מחווה-למצטייניםמילגותהציעהלהקהשלהספר
צוותהמדרכות.תרבותכלפימכובדאמנותימרסדשלדרפן
קטעיצראףבהדגמרת,שהשתתף , " Dynamic Breakers "·ה
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הלהקה.שלהבאלרינותאחתחלקנטלהבומרשים,

הטלוויזיה,לתוכניותהברייקדאנסחדר 1985-1983בשנים
לחלק.והיהבעיתרנרתלכתבותנושאשימשלפרסומות,

להרפיעהוזמנוצררתיםפסטיבאלים.שלמתוכניותיהם
כחרמרשימשהברייקדאנסמכרבדרת.חברתירתבאסיפות

סרטיםמרדרני.מחרלרמופעיבאלטיםבמחזמרים,לסצינות
הארישל " Beat Streetייאו " Break Dancing "כגוןהרליוודיים
התופעהאתהאיררקליג'יןשל " That's Dancing "·ובלפונטה
הזרקררים.באררהחדשה

איטליה,גרמניה,צרפת,אנגליה,כגוןרחוקות,בארצרתנרער
הברייקדאנס.בקדחתהואאףנדבקריפןגרמניהקנדה,

בעגהייחודיים.רמרנחיםמשלהםשפהלעצמםיצררהרקדנים
 " Serve Up "ממישהו",קטע"לגנרבפיררשו " Bite "זאת

שאתהמציין, " Power "ראילרהמתחרה,אתלנצחפיררשר
כללילשימושנכנסהאףהברייקדאנסשפתבריקוד.מצליח

כתבי·הספררט.רעגתהעיתרניםבכותרות

 , " Breakdance Intemational "ריי,דאלפישלכזוסוכנרירת
בר·מצווה.מסיבותראפילוחתרנרתלמסיבות,צורתיםמספקרת
אתלהבטיחיהיהשתפקידההשתלמות,תוכניתליזרםבדעתן
אתולפתחלשמרהרקדנים,שלהאפשרירתהפציערתמניעת

אתלנצלברצונןהברייקדאנס.שלהמירחדתהטכניקה
יצרניעםבשיתרףפרעלותהןמסחרירת.למטררתהתופעה
במקוםלשמשכדינוצרומירחדיםפלסטיקלוחותאופנה.

לריקוד.כבימההמדרכהעלהפרושרתהקרטרןקופסארת

לםמלהירברייקרס"סיטיה"ניריורקקברצתשלרשמהסמלה
רקדניהואבזרים.ביגודעלהמתנוססרשום,מסחרי

להםכותביםומעריציםהנרערלאליליהיוהמצטיינים
אתלשפראיךעצה,מבקשותנעררתנלהבים.מכתבים

מהמהבחורים,"טרברתלהיות"כדישלהן,הברייקדאנס
נחלתתחילהשהיהלערלם,נערותשלכניסתןאתשמדגיש
בכנסיםלהרצרתהוזמןהקבוצהשלמנהלהבלב.דהבחורים
פסיכיאטרים.שלמדעיים

צרותהזמינהאניהאמריקהקונגרסשלנכבדהועדהאפילר
שהתרפעהכדיהמחרקקים,בתישניבפנילהרפיעברייקדאנס

יותר.תרבן

התרפעה,עצםהמחול.בערלםכמרקשהתפוצץהברייקדאנס
בהישבמחרל,ביטוישלזולצררהנמשכיםבחוריםשדרוקא
ניכריםמקצרעניםכרריאןגראפיםשלבעברדתםחידוש.
בהשפעתר.רבעיצרבהשריריםבהפעלתבחלל,בשימרששינויים

ופתחבחברהלהתקבללדרךהברייקדאנסהיהרביםלגבי
רהתופעהאישיביטריזהורקדןכללגבימקצועני.לעיסרק
ישפיעאיךלצפרתמסקרןחברתית.להשפעההיתהככלל

 • . 80ה·שנותשלהמחולאמנרתהתפתחרתעלהברייקדאנס



האורות"ייגלגל

מוביץכבציוןעםמבורגיוראמאת

בשעתכרריארגראףעםלשיחהלחכרתעליהיהמהזמןלפני
תהליךהראמרדרניתבימהגביעלהתאררהכיררן .חזרת"תאררה

אין"סרףכיממרחשב,בלרח"בקרהכשמשתמשיםאפילרממרש,ן
מסרגלתאינההמלהשפתהתאררן.לפניפתרחרתאפשררירת

הכרריארגראףשלבדמירנרהמצטיירתהתרצאהאתבדירקלתאר
מהחרזר,רנסירןנסירןשלכלל,בדרךהרא,התהליךכןרעל

להרהררים,פנאיכןעלליהיה . Trial and Errorשמכרנה
ימי"דרר,מלפניאלהמעיןבחזררתנזכרתירביהרמניה

בארלם,הירשביםשמעלינר,לכ,ןלבשמתילפתעבתיאטררן.
המערכתכלי"תאררה.כלאיןהצרפים,לבסרףיימצארברבמקרם
עצמי.הבמהחללבתיךמצריהכרלה,כמעטארכרלה,

שרנים,מסרגיםבפנסיםמראריםהרקדניםאחררת,במילים
הבימה,בצידיארתם.המקיףכלרב,מעיןמהרריםיחדשכרלם

המסררתיים,הקלעיםאתלמעשההמהררתה"רגליים"בין
אתמאיריםשעליהםשמקרררת"האררכנים,להםניצבים

אתשרטפים,ארשרנים,בגבהיםרימין,שמאלמצדהרקדנים
רמימיןלימיןמשמאלנגדיים,מכיררניםבפסי"אררהבימה
שאלרמת"אחרים,פנסיםתלרייםהרקדניםראשיעללשמאל.

מהתאררהחלקתלרלה.זריתבעלתאראנכיתשלהםהארר
הנגדי,הארר(זהרקדימה.כמעטישרהבזריתמאחרר,מכררן

רגרפם.)הרקדניםראשיאתהערטרתהנאה,ההילהאתהירצר

מספרימרכריםבצירריםרנזכרתיהזה,במערךהתברננתי

נהרג,שהיההתאררה"מערךאת,המתאריםהתיאטררןתרלדרת
ררת"הליברןנהמצאתלפניבימתי,לשימרשהגזבעידן

כלהיהלאהעשריםהמאהראשיתעדלמעשההחשמלית.
ערדכלממרחק.הבימהשעלהדמרירתאתלהאירטכניאמצעי
באהבימהעלהאררעיקרלתאררה,דרנגארנררת"חלבשימשר

לראשימעלתלרירתשהירנררת,מארתרעליהןמנברשרת
על·ידיהצרפיםמעינימרסתררתנרררתמשררתהשחקנים,

ארהשחקניםלרגליהבימה,בקדמתממתכתזעיריםאהילים
שללמטאפררהשהיתה ,) Footlights (הרמפההיאהרקדנים,
הקלעיםמאחרריקניםגביעלנררתשלרמשרררתהתיאטררן,
במאההגזבמאררהשימרשהתחלתהבימה.שבצידיהמצריירים

הירברבמקרםהזה.המערךאתלמעשהשינתהלא 19ה"
מרכזית,צנרתבקצרתסילרני"הגזהרתקנרמרליירבימיהנררת
ששימשרברזים,שלמלרח"בקרהארתהלתפעלהיהשניתן

 .הצררךלפיהארררתלעימערם

להברת .כרלרהבימהשטחפניעלמפרזרדיפרזי,היההארר
בדרךאין,ברבמקרםנמצאולשחקניםביותרהקרובותהגז

לרגליהם.-במציאותתאורהכלל,

לפיהפרעלרת,לדמוירתהזאתהקידמיתהרמפהקרבתבגלל
ממקררר,המרחקריבועעםנחלשתהאורעוצמתהנרסחא;

אחרתתכונהכולו.במערךבירתרהחזקהאררמקורזההיה
היפוךהיאבכלל,התיאטררןלסמלשהפכההרמפה,של

מלמטה,המיוחדת,הזוויתבשלהשחקנים,פנישעלהצללים
נמצאוהחזקיםהאורותתרוי"פניהם.אתהרמפההאירהבה

-לגביתמתחתהעפעפיים,ומעללאףמתחתללסת,מתחת
 .מלמעלהמגיעכשהאורכלל,בדרךמיצליםמקרמותאותםכל

לתקןכדיבצבעי"האיפרר,מיוחדטיפולהצריכהזר(תרפעה
שגםהרמפה,תאורתשיצרהמציאותיהבלתיהררשםאת

פניהם.)אתמאשריותרחזקבאורצעים·המברגליאתהאירה

 20ה"המאהשלהשלושיםלשנותעדקיימרת,הירלאלמעשה
דווקאהדראמאטי.ולתיאטריןלמחולנפרדרתתאררהשיטרת
הפנים,אתמאשריותרהרגלייםאתשהאירהרמפה,ארתה

דווקא,התחתרנותבגפייםביטויושעיקרלבאלט,התאימה
(שלייפניהןמסויים;צרפתידיפלומאטזאתשביטאכפי

עליזים!"ישבניהןאבלעצובות,כההרקדנירת)

בשיטרתרדיקאלישינוילכלתחילהגרמהלאמהפכת"החשמל
הנורותהרכנסוהגז,להבותקברעותהיובובמקרם .התאורה

התאורניםהתנגדותחילה .הכבליםהחליפרהצנרתואת
משוכללתהיתההגזבמערכתהשליטהכיהטכנולוגי,לחידרש

(העמעמים)והריאוסטטיםהחשמלייםמהמתגיםירתר
בראשית.דמיאותםשלהפרימיטיביים

תאורת"פנסהמצאתעםרקהחלההאמיתיתמהפכת"החשמל
עדשה.אוראיבעזרתהאוראלרמתאתלמקדהמסוגלהבימה
מטיליהחשמלבזרםנשרפיםבהמנורת"הקשת,בצררתתחילה
שעוצמתולבן,אורשלמאודחזקהאלומהויוצריםפחם
מנורתצבעוניים.מסנניםעל"ידיאלאלהחלשהניתנתאינה
עם,במשולב 19ה"המאהמאמצעכברבשימרשהיתההקשת
אבן"הגיר,משמע , Limeה"מנורתלהוקדמההגז.תאורת
בלהבת"גזמלוהטסידןאבןגושהיהשלההאורשמקור
אצטילן.

האררמקוראתלנצלכשהחלוהיהקדימההגדולהצעד
המשלבתאופטיתבמערכתנורת"הליבוןשלוהיציבהקומפקטי

מרחוקלשליטההניתניםתאורת"במה,פנסי-ועדשותמראות
עמעמים.באמצעות
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ניתןמרכזרתבעדשרתרהשימשותאררת-הבמהפנסיבעזרת

היטבלהאירמנתעלמהבימה.האררמקרראתלהרחיקהיה
הרתקנרהטבעי,לאררהדרמהבאררהבימהשעלהדמרירתאת

שהתיאטררניםמשרםהצרפים.קהללראשימעלהפנסים
שהתאימרהיחידיםהמקרמרתמהפכת-החישמרל,לפנינבנר

הישניםבבתי-הארפרה .היציעיםשלפניהמעקיםהירלהצבתם
הגברהיםמהיציעיםאבל .זהמעלזהיציעיםחמישהעדהיר

שלהעלירןחלקרכיהבימה,פגיםאתלהאירהיהאי-אפשר
לקידמתמעברלחדררמאלרמת-האררמנעהפררסצנירם

מחסררהיההישניםתיאטררןבבניניהעיקריתהבעיההבימה.

הארתאתלמנרעכדימספיק,תלרלהבזריתבעמדרת-תאררה
התפאררה.גביעלרנפילתםהבמהלערמקהצללים

הגישהראילרמדי,שטחירתתאררהזרירתסיפקוהיציעים
שלבנייתםעםרק(למעשהמוגבלת.היתההארלםלתקרת

הראשרנה,הערלםמלחמתאחרימרדרניים,ארלמרת-תיאטררן
רבעזרתהחשמליתהתאררהבבעיותהאדריכליםהתחשבר

הארראלרמרתהחדרתנתאפשרההשרניםגשרי-התאררה
הבימה.משטחלכל

נפרדהבההבימתית,התאררהבתרלדרתהמפנהנקרדתגםזר
הישןבערלםבערדארה"ב.שלמזרבאיררפההנהרגההטכניקה

מירח,דמפעילערצמהבעלזרקררכללידלהציבהיהנהרג
רישנהבמסגררתצבעיםיחליףאלרמת-הארר,כיררןאתשישנה

שכר-בהרצארתלחסרךכדיבאמריקה,אלרמת-הארר,ררחבאת
הסלק-רהשימרשפנסיםריברישלשיטההתפתחההעברדה,

המרפע.במהלךשלהםההארהארפןאתלשנרתמבליבהם,טיבי

-יחסית!-הצטמצםעצמרהבימהשבחללמערך-התאררה
שמעלהקידמית,התאררהכלישלרמספרםערצמתםלערמת
זהדרמיננטיקידמיארר .) Front of hOllse (הצרפיםלראשי

הדמרירתשלהפלסטיתהתלת-מימדירת,להחלשתגרם
הלךהמבצעים,שלרגליהקידמית,ברמפההשימרש .הפרעלרת
בלב.דמסרגנןלא-ריאליסטיכאפקטשנרתרעדרנעלם,
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פניאתריאליסטיתרבצררההיטבהאירהקידמיהארר
בעלכמעגל-אררהיטבהמרגדרתהחזקה,האלרמההשחקנים.

 , Followspotה-המלררה,הזרקררשלרחדיםנררריםגברלרת
בלתיזרהרת,הילהלמיןהראשייםנים.השחקאתהכגיס

הדראמהשלהריאליזםאתשנגדהזר,תכרנה .מציארתית
שלהרירטרארזירתהילתאתדררקאתאמההמרדרנית,
בבאלט.הראשיהרקדןארהבאלריגה

הלמההמסררתיתהדר-מימדיתה"שיטחית",הכללית,התאררה
צרררתירעלהקלאסיהבאלטסגנרןשלהאסתטיקהאת

הירארכיתהפרדהסיפקהמלררהבזרקרררהשימרשהסימטרירת
שלה.רהפרטגרלבאלרינהלכרכב,הרקדניםקברצתבין

המרדרגי,המחרלעםרקבאהמחרלבתאררתאמיתימהפך
 ) Jean Rosenthal (ריזנתאלג'יןהתאררהמתכננתהחלהכאשר
גראהאם.מרתהשללריקרדיההתאררהאתלתכנן

התלת-הפלסטיים,החזרתיים,הערכיםאתלהדגישכדי
להבליטםהיהנחרץהנעים,הרקדניםגרפרתשל .מימדיים

הרקדניםאתלהאירביקשהררזנתאלג'ין .מהרקערלהפרידם
הדבר,היהמרשיםכמהזרכרראני .הרקעאתלהאירמבלי

 ,-50הבשנרתלארץלראשרנהגראהאםשללהקתהמשהגיעה
כיהלרמיםכהה,רקעעלבאררהנרצצרתבדמרירתלחזרת
ערדמקרי.אינרזה(דימרישחררה.קטיפהגביעלזרהרים

שלהגדרליםהחדשניםאחדביקשכאשרהמאה,בראשית
 ,) Gordon Craig (קרייגגררדרןהמרדרנית,רהתאררההבימה
עםקררהבמרסשעבדשעהבידר,דשלדרמהתרצאהלהשיג

שחררה,קטיפהמסכישלברקעהשתמשסטאניסלבסקי,
 ).אררהברלעים

ידי-התאררהעלמערךאתשינתהררזנתאלמקרם,מכל
שנירהצבתמהארלם,הבאההתאררהשללמעשהביטרלה

עיקררעליהםהפררסצנירםפתחלצדמארדגברהיםכנים
 .מקרררת-הארר

ביציעים.שימושתוןישן,בבית-אופרהחשמלימערד·תאורה
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האררברקע.לפגרעהאררמאלרמרתמנעההתלרלההזרית
ארבמסכי"הרקערלאברצפהפגעהרקדניםאתשהאיר
 .הצדדים

 , 1969בשנתשנפטרהררזנתאל,אחרישבארהתאררהמתכנני
תאררהעללגמריכמעטריתרררלמעשההתהליךאתהמשיכר
שנרררתמשרםגםעילירתבזרירתלהשתמשיכלרהםקידמית.

שהיא,זריתבכלהצבהראיפשררהשתכללרפנסי-התאררה
העיקריהאררמקור .הנרררתלקלקרליגררםשהדברמבלי
רמאחרר.מעליההבימה,לצידימעתההיה

שהמערךנררכח,חדישה,מחרלתאורתבתרכניתנתבונןאם
התאררההכנסתלפניבתיאטררןנהרגשהיהלזהלמעשהחזר

החשמלית.

שמערךנררכחמהצ,דהבימהאלנסתכלאם .נסגרהמעגל
היציעים,הארלם,אלהבימהמתרךהיסטררית,נע,התאררה

אלתחילהחזר,רמשםגשרי-התאררה,אלאחר-כךעלה
שלשלםבמעגלעצמה,הבימהלתרךרלבסרףהפררסצנירם,

 ...מעלרת 360

אלאסגררמעגלזהאיןדיאלקטית,התפתחרתככלכמרבן,
עלחזרהראריאציה,אלאאינההחדשההסינתזהספיראלה.

 •הישן.שלחדש,מישרר

גשרי-תאררה.עסמרדרביבתיאטררןמערך-תאררה

I===~" I ~ ~ "" 6 
~ \~ 

~ 

לתרךחזררבלי'התאררהכלחדישה;בימת-מחרלשלמערך-תאררה
תבימה.מסגרת
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שחזרר)(תהליךשלמדאוסקרשלהבאוהאוסמחולות

לנדרוניתדר'מאת

היר ,) Debra McCall (מקרלדברהשלהשחזררלעברדתעד
מא.דמעטיםשלמרארסקרשלעברדרתירשלהשחזררנסירנרת
רשחזררבשימרררמבררךחשרבנסירןמקרל,עשתה 19S2בשנת
בגרמניה,העשריםבשנרתשנרצררהריקרדים,מןשמרנה

הרריימאר.רפרבליקתבימיהבארהארס,אמנרתמכרןבמסגרת
רביןבירתר,הידרעהמחרללמעשההראהטריאדי""הבאלט
מרגרטהשישים.שנרתבסרףמאסיבילפרסרםשזכרהיחידים,
שלניכריםחלקיםשיחזרהבריטית,מחרלחרקרתהסטינגס,
עבררהאחרים,המחרלרתמןמאדרמעטהטריאדי""הבאלט

אלר.בשניםהגרמנית,הטלרריזיה

בפיתרחכירםהערסקיםרבים,גרמנייםרכרריארגרפיםבימאים

מעתיקיםראפילרמרשפעיםהמחרל,תיאטררןמרשגרהרחבת
מארתהתנרעתייםרציררפיםתפאררהחלקילברש,חלקי

שחזרר.כאללכךלהתייחסקשהאךתקרפה,

אמןספק,ללארהיה , 1SSSב-בשטרטגארטנרלדשלמרארסקר
הדרמיננטיהפןהיהביצירתרהארכיטקטרני-חזרתיהצדאשר

להצטרףגררפירסרואלטרעל-ידיהוזמןהראשלה.בירתר
האמנרתשילרבאתלמטרת-עללהששמההבארהארס,לקברצת

בצירר,שלמרעסקהבארהארסמכרןבמסגרתרהטכנרלוגיה.
הפקתנרצרה ,-1922בשימרשית.באמנרתרבשילרבםבפיסרל
השניםרבמשךהטריאדי","הבאלטהבארהארסשלהיוקרה

אתרהפיקהתיאטררןסדנתאתשלמרניהל ,-1929לעד
הניסירניים.מחולרתיר

חשהריינר,ראיברןברארןטרישהשלדורםבתכאמריקנית,
האמיץהרעירניבקשרצעירה,כרריארגרפיתאזמקול,דברה
בשנותשלמרארסקרשלהתנרעתית-חזותיתתפיסתרשבין

רביםשלהתנועתית-חזרתיתתפיסתםלביןבגרמניההעשרים
בארה"ב.הפרסט-מודרנייםהמחולמיוצרי

שפההעכשרויהאמנרתיהמחרלמהרוהאלה,מירצריםלרבים
המעבירהשפהמאשרירתרמרחבבתרךגרףשלקינטיתחזרתית

מסריםאודרמאטיתהתרחשרתסיפרר,המחול,באמצערת
אלה,ביחסיםבהתעניינרתהבינייםכשלבכלשהם.חברתיים

שבהתייחסר-לאבן,פרןררדרלףשלהתנרעהלשפתמקרלפנתה
לאבן,עסקלמעשהרב.קסםמצאהלגרףהארכיטקטרניתתו
רראהבמרחב,הגרפניתבארכיטקטררהמקרל,שלדבריהלפי
ארכיטקטרנית.קביעהאנרשיתתנרעהבכל

לשימררהגדוליםהארכירניםשלושתעםקשריצרהמקרל
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ארכירןבשטרטגארט,שלמרארכירןהבארהארם:אמנרת
גרמניה).(מזרחבדסארהבארהארסרמכוןבברליןהבארהארס

רישרמיםשםהיראךכירנים.בארתםנמצארשלמרשלכתביר
ארתרכלשהר,מקרבלתנרעתיברישרםשלאשנעשראישיים,

סטאטייםאישיים,רישרמיםאלאלפענח,מקצרעאישיכרל
ארתלברשרתלעיצרבסקיצרתכמרלעיתים,שנראר,מטבעם,

כרריארגרפיים.כרישרמיםרלאבימתי,תכנרן

מרקפאים.מצביםשלרצףלבנרתהיהניתןאלהמרישרמים
מסייעיםרמזיםאפילרארמדריק,מפתחלמצראהיהקשה

אחדסטאטימצבשביןהקינטייםלמעבריםעצמה,לתנרעה
בחרהכזה,עברדהבסרגנמנעבלתיכפתררןמקרל,למשנהר.

לררחנאמנהלהשארניסתההיאבעצמה.המעבריםאת
פרנקצירנלירתפשטרת,עלרהקפידההידרעה,השלמרית
הראשרנההמשרחזרתתרכניתהמירתרים.מקישרטיםרהמנערת

כללהזרתרכנית .-19S2בבניר-יררקהרצגהמקרל,דברהשל
זרתרכניתרריימאר.שנותמאזהבימהעלנרארשלאעברדרת

העבודרתבכל . BlockPlaY,FonnDance,Poleס anceכללהאת
מקלרתכגרןשרנים,פלסטייםבאביזריםהרקדניםמשתמשים

בסיסיים.ריהרטרפרטיחישרקיםעץ,קרבירתואררכים,קצרים

שעבדראנשיםשלרמעדרירתשלמרארסקרשלמרישרמיר
כמעטמכאנית,בתנרעהעיסרקשלהררשםנרצראיתר,

בחלקששלטהדרמיננטיתתנרעתיתכאיכרתמיליטריסטית,
העברדרת.מן

ובהתיחסרתהאמריקני,הפרסט-מרדרניהמחרלבהשפעת
,ריככהכאמןלאדםשלמרשלירתרהמארחררתלהשקפרתיר

באיכרתרבחרהשלה,בשחזרריםהתנרעתיתהאיכרתאתמקרל
מןלחלקיותר.רפרנקצירנליתאמצעיתבלתיירמירמית,
אימפררביזציה,שלתהליךארמשחקכאלהתיחסההעברדרת

ירתרבתהליךרהצרפההאמןשלההתנסרתחרוייתחשרבהשבר
המלרטשת.הסרפיתהתרצאהמן

שלמר,שלעזיבתולפניהבארהארס,תקופתסרףלקראת
רעסקהעיררם""האדםתפיסתאלחזרהראפרליטירת,מסיברת

הבארהארס".בתרך"האדםבנרשאהמכרןבמסגרתתלמידיועם
היחסיםהמכאנית.תפיסתןאתשלמרריכךזרבתקרפה

הפלסטילחרמרהרקדןביןמתמאטייםהכמעטהויזראליים
אלה,עקררנרתבעברדתר.מאדחשרביםהירסביבו,ולמרחב
לשחזרמקרלניסתהשנשמר,בתיערדמדריקביטרילידישבאר



מקולמצאהלאלהםוהקצבים,הזמןבעייתאת .מירביבדיוק
שלהמיידיותתחושותסמךעלובנתהביססהמדויק,תיעוד
שלהעבודהבתהליךשגםהאמינה,מקולהרקדנים.ושל

האימפרוביזציהתהליךעלחזקדגשהושםעצמושלמר
תפיסהביצירה.ורקדןרקדןכלשלהפעילהוהשתתפותו

שנותשביןהתקופהבכלרדומהלמעשה,היתה,זויצירתית
גםוהפכה,בארה"ב,השישיםשנותועדבגרמניההעשרים

הפוסט-מרורני.המחולשלהמפתחמעקרונותלאחדהיא,

הנאמנההשחזורבדרךנעשושלמר,שלאלהעבודותתיעוד
אתלכלמעלמדגישזה.שחזורהאמןשללתפיסתוביותר

שסביבו.והמרחבהאדםשביןביחסיםההומאניסטיתתפיסתו

עבודותאלאאקדמי,היסטורישחזוררקלאהןאלועבודות
ללאעמדו,אשרהיום,שלהמחולשוחרלקהלמאלפות,

 •הזמן.במבחןספק,
רצינייםנסיונות·שיחזורנעשוהאחרונותבשניםהעירך:הערת
המערבית.בגרמניה Gerhard Bohnerעל·ידיזהבתחום

למחולהבאוהאוסשביןהקשריםאתלגלותביותריימאלף
אתהמתאריםמעטים,מרישומיםמקול.אומרתהעכשווי,"
היטבלהבחיןניתןהריקודים,אתשליוווהצליליםהמוסיקה
עצמאית,כיישותהמחולאתמלווההצלילכיבתפיס.תו,
סיפורלתמוךכאמצעיולאלאירוע,חווייתינופךהמוסיפה

כלשהם.מסראו
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 1944בשנתבדליהראשוןריקודי-עםכנס

פרידהכרצכימאת

שנערךלריקרדי-העם,הראשרןהכנסמאזשנה 40מלאר
לצירן-היהזהכנסמגידר.שבאזררדליהבקיברץ 1944בשנת
המחרלרחייהישראלייםרדי-העםריקבמפעלרמפנהדרך

למררתדבר.שםרברתשניםרהיההפךיידליה .בכללרתםבארץ
השכחהשרנגסשנה, 40רקשעברררלמררתזאתכל

רהתרברתהמחרלשבחייזהחשרבמפעלשלבתרלדרתיר
להתפתחרתרקרריםמחדשלהעלרתהרארימןלכןהשיראלית.

רהדמרירתהיררצררתרדרכיהישראליים,ריקרדי-העםמפעלשל
 ) 1בעצובר.(חלקשנטלוהמרכזירת

ריקרדי-העםמפעלשלהמיסודרראשיתמפנההיהדליהכנס
הריקודית-פולקלוריתהיצירהשלראשיתהלאאךהשיראליים,

מחרלאמניעל-ידיבעיקרכן,לפנירברתשניםשהחלהבארץ,
פרלקלרריתליצירהאחרתארזרבדרךשנדרשרמקצועיים,

 , 1924בשנתהירצראגדתי,בררךכגרןשלהם,שברפרטואר
שלר,המפררסמתההררהאתייהאהל':תיאטררןבמסגרת
לשלבמנסההואבה :'אגדתיייהורהבשמההירםעדהידרעה

 ) 2רררמניים.(חסידייםמזרחייםאלמנטים

בשנתארצהבעלרתהמתישבת,ברגשטייןלאההמחרלאמנית
שלידלייחבררת-הררעים"רמצטרפתבית-אלפאבקיברץ , 1925
הקרלקטיבלחייחייהאתקרשרתהיא ."השרמר"אגרדת

כרקדנית,כרשרהעלשבשמירההרבהקרשירלמררתהקיברצי
שנרתבסרףעצמהאתמרצאתההן,הראשיתבשנרתבמירחד

האמנרתיבשטחירצרתהשלרשיםשנרתרראשיתהעשרים
לירצרתנעשיתהיאארתה.שסבברהחברהחייבמסגרתשלה

"ריקרדי-שעיקרםהישראליים,ריקרדי-החגבשטחהראשרנה
עליהםנעמרדשערדכאחרים,שלאלאה,הגז.בחגררעים"
רחייחייהמאררחחלקמהררהציירתההדברים,בהמשך
 ) 3רפעלה.(חייתההיאבההחברה

שלביצירתםמצואיםשאנרממהלחלרטיןשונהיצירתהדרך
כהןירדנהעל-ידיהשרניםלחגיםשערצברהריקרדים,דפרסי
כילידת ,).ירדנהבעמ'אשכנזירותשלרשימתה(ראה
אתללמרדיצאההארץ,רבנרףבטבעהיטבהמעררההארץ
שפתעצמה.אתבזרמצאהלאאבלבמערב,הריקרדתררת
הריקרדרלשפתנערריה,לנרפילארפיהלה,זרההיתהזרמחרל

בשרבהרקמחשדלירדנהניגלראלהכלבתרכה.שפעמה
שהחלרהמזרח,צללילירבמירחדמחצבתה,למקררארצה,
 ) 4ביצירתה.(חשרבמקרםלתפרס

החגשלריצירתרבעיצרברירדנהשלריצירתהמחשבתהדרך
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בהםיסודיים,מרטיביםמספרעלמברססיםרמחרלרתיוהכפרי
רהחרגגיםהחגשלהרצאתרוהם:החג,שלעיקרואתראתה

המקרררתשלניצרלםהטבעי;מקרמרשהםהשדרתלמרחבי
שלניצרלרחדש;במרקםהחגבמסכתרשילרבםהעתיקים

אנשירשיתרףההיסטררילעברררקישרררהחגעריכתמקרם
בדרךמהפכההיתהזרהחרגגים.בשמחתרהשכניםהאזרר

כפיערבד-האדמה,רחגיחגי-הטבעשביצירתהמחשבה

בהתישברתירדנהשיצרההחגיםביןאז.עדהירשנהרגים

חגי-באב,טר'חגי-ביכררים,הירהארבעים,בשנרתהערבדת

 ) 5 (.באלהרכירצאעשרר

הצררךרמתרךשלהחברתהבתרךיצרהברגשטייןשלאהבערד
עיניהמרלכהןירדנהראתהחגיה,אתלחרגחשהזרשחברה

אתריצקהלדעתה,להיררצרצריךשהראכפיהחגצורתאת
אתלחרגצררךהמרגישהחברהמחשבתה.על-פיהחגדפרסי
שלרבדרכרהחגאתעבררהשיעצבהירצר,לאמןנזקקתחגה
עצמה.החרגגתהחברהרגשרתעל-פידררקארלאר

בקיברץרהתישבהשטררמןרבקהארצהעלתה 1924בשנת
רכרריאר-מחרלבצעיררתהלמדהרבקה . 1937בשנתעין-חרוד
מעידהשהיאכפידבר,ידעהלאריקרד-עםעלאךגראפיה,

לגילאירבמירחדריקרדיהעם,בתחרםהיצידהאלעצמה.על
הזריםהיסרדרתנגדהתקרממרתהבדרךהגיעהבית-הספר,

מביש,מצבארתרכנגדרבמירחדהאמנרתייםבחיינראזששלטר
שלרמחרלמרסיקהערכיעלמתחנכיםהארץילדיברלדעתה,
התנגדרתהאתערררהבמירחדעריינים.ואףזריםעמים

ריקרדיטהרתעלשהירבן-שמן","נרסחריקרדי-העמיםתרפעת
בארץ.תקרפהבארתהשהתפשטראחרים,עמים

במסגרתערשההיאריקרדיםליצררבנסירןצעדיהראשיתאת
זרבדרכהחשרבמפנההקיברץ.ילדיעםהמקרמיבית-הספר

גבע,לקיברץמרזמנתשהיאשעה , 1942בשנתלהמזדמן
הלימרדים.שנתסירםלטקסהכרריארגראפיהאתשםלהכין

הרפקדהרהמרסיקהתנ"כיהיהנרשאההמרעלית,המסכת
מיפגשעמירן).(לעתיד:פרגצ'רבעמנראלהמלחיןשלבידיר

 .ריקרדיהבעיצרבחשרבמפנהלדבריההיהעמירןעםזה
שערד ,"הגררן"ריקרדהיהאזיצירתהשלהכרתרתגרלת
 .בהמשךברידרבר

בראשיתהערמרלמסכתחרבררבקהשלהראשרןריקרד-החג
לאחרשמצא ',''הל"אשירהזהרהיה ,)? 1941/2 (-40השנרת
שרבקהמאחרהקיברצי,ליל-הסדרבמסכתמקרמראתמכן



 ) 6ההרלם.(מקרמרשזהחשבה

בתלוי-תנאי,שרהשהתההשניההעולםמלחמתבשנות
ניחנהשרהכגננת.רמת-הכובשבקיברץהתימנית,העדה

שש,בגילשהתיתמהשרה, .רשירהלתנועהטבעיבכשרון
שמחוץחינרכירתבמסגררתנעוריהשנרתכלאתעשתה

שעהיחסית,מאוחרותבשניםמחצבתהלכורחזרהלעדתה,
בתל-אביב.לוינסקיע"שלמרריםבסמינרתלמידהשהיתה

בניבקרבבילתההיאהלימודיםשלאחרהפנאישעותאת
ולמדהלשורשיהלמעשהחזרהרשםשבכרם-התימניםעדתה
הסתכלרתתוךעדתה,בנימסורותאתמחדשלהכיר

היררבקיברץשהרתהשנותחייהם.באררחרתוהשתתפות

היותרהשניםאת-עצמהשרהזאתשמגדירהכפי-עבורה

הקיברץשבחייהאינטנסיביות .האמנותיבעיצובהחשובות

מתמדתציירהדרשוהקיבוץ,וחגיהחברהחייובמיוחד

ריקודיםחיברהשבמסגרתוכגננת,לעיסוקהנוסףומקורית,
"שירמסכתהגדולה,ליצירתההדחףהיואלהכלהרך.לגיל

בחג 1944בשנתרמת-הכובשבקיבוץשהרעלתההשירים",
רצרנהגיבושואתהמפנהאתשרהראתהזובמסכתהפסח.

רלמזרחירתהישראליייהמחרללכיווןהאמנותיתבדרכה
החמישים,שנותבראשיתזאתשביטאהכפיהארץ-ישראלית",

 ) 7בישראל.(המחולעלבמשאל

יחדירשולבובקיברץ,שהרתהשנותבששהמבורךפועלהבכל
האמןתכונת .שרהשלשבאשיירתהנדירותתכונותשלוש
ומעליוצרת,היאעבררהלחברההשייכותתכונתהיוצר,
בנישלעתיקת-הירמיןמסררתםוניצולמוצאהתכונתלכל,
 ) 8 (.עדתה

הריקודית-הציירהבמרקםשהשתזרהנוספת,תימןבת

נדב.רחלהרקדנית-כוריאוגראפיתהיאבארץ,פולקלורית
לאהיאניקובה,רינהשלבבלטראשיתרקדניתהיותהמלבד
קשורההיאאליהעדתה,בנישלהריקודיתהמסורתאתזנחה
מכרם-התימניםבנרתקבוצתסביבהריכזההיאהווייתה.בכל
בארץ,שרניםממקומותעדתהמבניבניםאליהןצרפהואף

הופיעהזולהקתה .תימניתמחוללהקתאיתםוהקימה
הראשונההאתניתהלהקהשזולי,נראההעובדת.בהתשיבות

בבדבדעדתה.אירועילמסגרתמחוץשהופיעהבארץ,
ריקודיבסגנוןהארץהוויבנושאריקודיםגםנדברחליוצרת

הערבדת.בהתישברתשונותבחגיגרתאותהששימשוהתימנים,

הקיבוציםבסמינרלהדריךקדמןגוריתעל-ידיגםהוזמנהרחל
 ) 9התימנית.(התנועהבסגנון

ריקרדי-מפעלשלהדומיננטיתלאשייותמגיעיםאנווכאן
 .קדמןגוריתהיאהלאקאופמן,גרטכולו,העם

גדולמטעןכשבאמתחתה , 1920בשנתארצהעלתהגורית
לקברצתכחלוצההצטרפהדרכהבראשיתריקודי·עמים.של

שנותבסרףאותה,לרקחמשםשבעמק-יזרעאל.חפצי-בה
אתלהדריךלהמן,דר'בן-שמן,כפר-הנוערמנהלהעשרים,

גוריתערכה-1931ו 1929בשניםבריקודי-עמים.בן-שמןילדי
שעורררריקרדי-עמים,שלפסטיבליםשניבן-שמןילדיעם

אתגרריתהעתיקהמשםולשלילה.לחיובבארץ,רביםהדים
שהעיקריתשונרת,למסגרותלתל-אביב,הריקודיתפערלתה

בשנתהקיבוצים.בסמינררדי-עמיםריקהדרכתהיתהשבהן

הרועדהממנהליאזשהיהמישפירא,דר'גרריתאלפנה 1943
שעמדהמקהלותלכנסלצרףבבקשהיקה,למרסהבינקיברצית

אליצאלאזהדבר .ריקודיחלקגםבעמק,שנהארתהלהערך
כנסעלחבוייםרעירנרתמחדשבגוריתמדליקאךהפרעל,
אליהפנתהשנהבאותהכבר.זהעלירשחלמהארצי,מחרלות

לבואארתהרהזמינהדליה,קיבוץחברתהסמינר,תלמידתגם
שהקיברץררת","מגילתלמסכתהריקרדיםאתולהכיןלמשקה

זהענייןיצאשונרתמסיברתבחג-הביכררים.להעלרתעמד
 . 1944בשנתרקהפועלאל

פרגולה,דמוימבנהגביעלהתבצעהגוריתשלעבודתה
גרריתאתהביארזההעמק,שלנפלאמראהנשקףממנה

היתהמחרלרת,כנסאי-פעםבארץיתקייםשאםלהחלטתה,
ניבאה.מהידעהרלאניבאהזה.במקוםייערךשהרארוצה
הררעדההגופים,אתלשכנעהצליחההקיץבארתועוד

שבוועדלתרבותמהמרכזחבריםלמוסיקה,הבינקיברצית
והדברעצמם,דליהקיברץאנשיואתההסתדרותשלהפרעל

המרפע,שלדרכרעלשנערמוהרביםהקשייםלמררתקם,
כלרם.רלאעצמרהמחולרלענייןלהםהיהשלא

עלהראשונותבשררות-האיובארצההגיערימיםאותםבעצם
אתלדחותמגרריתביקשררטוביםררביםאירופה,יהרדישואת
קראהרלכןונצחה,דעתהעלעמדהגוריתכך.בשלהכנס
דווקא"."כנסזהלכנס

 :בדליההראשרןהמחרלרתכנסשלרתבניתרתרכנררלעצם
לקיבוץהגיער , 1944בירלי-1S-14בשנערךהכינרס,לקראת
רמיעוטןהערבדתמההתישברתררבןמחרללים,להקרת 14דליה

רספררט.נרעררמאגודותהשרניםהחינרךממרסדותהעיר,מן

לאבארץ,אזשרררחובריקרדי-עמים,הרפיערהלהקרתררב
 .בן-שמןמרפעיבגיןבמעט

קברצות-למיפגשהוקדשהראשוןהחלקלשניים.חרלקהכנס
ערבהיהוהשניהריקרדים,שלהדדיוללימודהמחוללים

ערבהרחב.הציבררבפניהלהקותהופיעובוהפרמבי,המופע
מתוךכהן,ירדנהשל"הלל"בריקרדנפתחהפרמביהמרפע
לצררךהמארח.הקיבוץבניבביצרערות","מגילתמסכת
ריקרדים,להונוספרהמסכתשליריעתההורחבהזהמופע
בחג-לראשונהשהרצגההמקורית,במסכתקיימיםהיושלא

הבאים,דליהלכנסיהיסודרתלמעשההונחרכך ) 1הביכררים.(ס
פרמבי,ומרפעמחנה-רוקדים :כלרמרזר,במתכונתהםאףשהיר

דליה.קיבוץחבריבביצרעמסכתשלבביצועהנפתח

לעמודהראוישמןייחרדיותתופעותמספרהירהראשוןבכנס
שהבולטתמקררירת,מחרליציררתמספרשלהופעתןעליהן:

גמרושהכל"הגורן",שטררמןרבקהשלריקודההיהבהז
ריקודי-ביןביותרהמקרריכריקרדרציינוהרההללאתעליו
ברטונוב:דבררהזהריקרדעלכרתבתוכךלכנס.שהרבארהעם

ותל-עין-חרודונוערילדים(קבוצותשטורמןרבקהיצירות ... "
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רפשרטרת.עממירתיצארהןמירחדת.לבתשרמתעררררירסף),
שמרתלמחרלרתיהקבעהגםחשד.עממימחרליצרההמדריכה
רלאמקררישםלרשיהאלריקרד-עםמארד(חשרבעבריים.
במשךלרארתרהזדמנרתשהיתהשלה,הגררן""מחרלשארל).

תנרעת-עברדה,גםברהיתהפעמים,הרבההכינרסימישני

אין ...הטבעירתאתיצראלהשנירליכרדמזרחי,קצבגם
ציררפהאשרפרגצ'רב),עמנראל(שלהמרסיקהאתלשכרח
גםהירכאלהמחרל-עם.שלזרסגולהלריקרדשיורהלתנרעה
ארדרתעלבביקררתהגרלדברגלאההמשרררתשלדבריה
 ) 11שטררמן.(רבקהשלזהריקרדה

מתרךריקרדיםשלזרהיתהחשרבה,פחותרלאנוספתתרפעה
הערבדת.בהתישברתשרנרתבהזדמנרירתשהרעלרמסכות-חג,

קדמן;גרריתשלבהדרכתהדליהקיברץשלררת""מגילת
רמת-הכרבשקיברץשלהשירים"יישירממסכתקטעים

מסכת-הביכרריםמתוךרריקרדיםלרי-תנאי,שרהשלבהדרכתה
 ) 12כהן.(ירדנהשלבהדרכתהעין-השרפטקיברץשל

בפניאחדכלכהן,רירדנהלרי-תנאישרהשלהריקרדסגנרן
רלצליללתנרעהקרבתםהראביניהםשהמאחדעצמר,

לרי-תנאישרהבמקרם.ברנעכלשלאחידרש,היררההמזרחיים,
מאשרלשירהירתרלבשמרזהשבכנסאחת,לאהתבטאהאף

הטרעןדררר,יצחקהמלחיןגםמאשרזהדברלריקרדיה.
שבמסכתהגררנה",אלרפידרדי"באלריקרדשלרשמנגינתר

שהירלרי-תנאי,שרהשלמלחניהרברתהרשפעררת","מגילת
תחילההתנגדהלערמתהכהן)ירדנה 13 (.מכברזהלרידרעים
עין-שלמסכת-הביכוריםמתרךבריקרדיהזהבכנסלהרפיע
ממכלרלאחראוזהריקרדלהרציאשאי"אפשרבטענההשופט,
זאתלמררתרהרוייתר.משמערתרמעצםשיאבדמבליהמסכת
הפרמבי.המרפעערבאתלפתרחהלל""ריקרדריקרדהנבחר

הרפעתההיתהכנס,בארתרבמינהמירחדתשלישיתתרפעה
ריקרדיםבשניהתימנית,להקתהעםנדברחלהרקדניתשל

 ) 14גברים.(רריקרדנשיםריקרדתימן,מריקרדיאותנטיים

בארתנטירתמבקריםרההכנסבאיאתהלהיבראלהריקרדים
שתרצארתירלחדש,הישןשביןהדבקאתספקללארהיררשלהם
הבארת.בשניםניכרר

 1958 , 1951 , 1947בשניםנערכרהנרספיםדליהכנסי
 ) 15 (.-1968ברהאחררן

טהרתעלשהיההשני,דליהכנסנערךבה , 1947שנת
רשלרדי-עדרתריקבתרספתהחדשיםהישראלייםהריקודים

מחרל-הרצגשברהראשרנה,השנהגםהיתההערביים,שכנינר
הנרערבפסטיבלבינלארמי,בפרררםהמתחדשהשיראליהעם

שלבהדרכתהלמשלחת,בפראג.שנערךהראשרן,הדמרקראטי
נדב,רחלהרקדניתגםצררפהשטררמן,ררבקהקדמןגורית

זההיהעדתה.בניריקרדיבסגנרןצפרן""עורירריקרדה

למדרלכךנרסףרמדריכיהם.הארץלרקדניחשרבמיפגש
ריקרדיהאתגםהישראלייםריקרדי-העםמדריכישנהבארתה

אגרז"גינת(ייאלהשירים",יישירממסכתלוי-תנאישרהשל
התימניים,רהלחןהריקרדבסגנרןהםאףדרדך"),הלךר"אנה
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מקרםלתפרסהחלרהתימנירתהצעדרתכיאיפוא,נתפלא,לא
יתראררלאכיעדהישראליים,ריקרדי-העםכמירקםחשרב
בלעדיהן.הירם

השלישיהמחרלרתכנסשלעריכתרשנתהיא 1951שנת
מסרררתשלקליטתםבשטחמפנהשנתגםרהיאברליה,
רהתקבצרשהלכרהשרנרת,ישראלעדרתעימםשהביארהריקר,ד
הרקדניםמגדרליאחדסרקרבדליההמחרלרתכנסאתבארץ.

בארץ.תקרפהבארתהששההררבינס,ג'ררםרהכרריארגראפים,

בשתיביטאהראהמחרלבשטחהנעשהמןהתרשמרתראת
בקרבעצרםפרטנציאליכשררןמצרי ... "שונרת:הזדמנריות

כלשאיןכנראה,היא,הצרהאךישראל.שלהצעיריםאנשיה
המפלגתירתכאן.המצריהרבהכשררןכלאתלרכזדרך

כוחותהרבהכל-כךהריקו,דבשטחיפהמשתקפתהישראלית
 " ...מנרגדים

ררצהבישראל,ראעברדאחיהאברא,אם ... "רארמר:מרסיףרהרא
כשררנרתמקרררליצרר , 17-13בגיליםצעיריםלרכזהייתי

אתאחדלמקרםלרכזאפשררתכלשאיןדרמהלעתי.דצעירים
הישראליםכאילראניחשרשרב ..לרקר.דהמבקשיםהאנשיםכל

ירדעיםהםאיןחיצרנירת:להשפערתדייםעצמםמרסריםאינם
נטיהישנה ...המרדרניהבאלטבערלםהנעשהארדרתעלרברת

החדשיםשהערליםהגרלה,שלהריקרדמהשפערתלהסתייג
לעצמהלהתיריכרלהאינהשישראלסברר,אניעמם.הביאר

הישראלישהבאלטמרטב-שהיאהשפעהלכלעררףלהפנרת
 ) 16 (" ...הללרההשפערתשלתעררבתמתרךיצא

 1952בשנתריקרדרעםלמדריכיקורסבאיבפניבהרצאתר
שלהגיארגראפייםתנאיה ... "כדלקמן:ררבינסג'ררםהתבטא
המזרחיהמחרלביןלסינטיזהבהכרחיביארישראלמדינת
צרררתבררבהשרלטתהמערביתהתרביתלביןאתכםהסרבב
יביארדברשלבסרפראשרהןהןהאלה,ההשפערתחייכם.

איןאך ... "הרסיף:דברירבסירם " ...המחרלבצררתלאחידרת
 " ...המקררירתמןעתהכברישהקיימיםבמחרלרת-העםכיספק,

 . 1952בשנתנאמררשהדבריםנשכח,אל

שזההערלים,לישרבימאזהרפנתהגרריתשללבהתשרמת
למעגלילצרפםנסירנהעםבבדבדארצה.להגיעהחלרעתה

ארצררתלפניהמתגליםהישראליים,בריקרדי-העםהמרדרכים
מארצרתאיתםאלהערליםשהביארבריקרדירת,המסרררת
כרלר,המחנהלפנירברתשניםצעדהשתמידגררית,מרצאם.
בשלמידינרלהשמטעלרלזהשארצרהגדרלבחזרנהראתה
בכררלהפרךההם,בימיםבהשנהגרמחשבה,דרךאותה

שהביאהמחשבהדרךאחד",ל"עםכולםאתהישראליההיתרך
המסרררתאתהללרהעדרתבנישללנטישתםרבהבמהיררת

כליהריקרהמסרררתאתגםרבתרכםשלהםהתרברתירת
חרבבים-קברצתסביבהאירגנהגרריתרתלברשרתיהם.הגבינה

אסתרד"רהאתנרמרסיקרלרגית,אתגםצרפהאליהםמתנדבים,
המרסיקהמסרררתבחקררברתשניםכברשעסקהגרזרן-קירי,

למעבררת,ירצאתהיאאיתםריחדהמזרח,עדרתבנישל
לרארת,כדילשדה-התערפה,ישרראףלמיניהםלישרבי-הערלים
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אתלהסריטאףדבריםשלובסופםלהקליטלרשום,להתרשם,
 , 1951בשנתכברהחלגוריתשלזהפועלההעדות.ריקודי
הדברים.בהמשךהחשיבותרבותתוצאותיועלנעמודועוד

הקנייתשלהמתרחבתלפעולהאבן-חןנוספה 1953בשנת
חרמון,שלוםעל-ידיהרחבלציבורהישראלייםמחולות"העם

העממיותמהפעולותאחתאתאירגןחיפהעירייתשבעזרת
"מצעדהואהלאביותר,היפותהתרבותיותהחינוכיות
הרקדתעצם ) 1יום-העצמאות.(דבחגיגותההמוניהמחולות"

להקות-מחרלשלשילובןריקודים,בכעשריםבני-נועראלפי
שונותאתניותוקבוצות-מחולהעובדתוההתישבותמהערים

בתפיסתושינויביותרמרהיבהתמרנההיווהן,בריקודיהן

במרכזעמדוזמןאותו(עדיום-העצמאותאירועישלחגיגתם
העררך).-צבאיארפיבעלימיפגניםיום-העצמאותאירועי
המצעדשלאחרריקודי-עם,הרוקדשלםרחובשלמראהו
שעמדוהצופיםאלפיגםהרוקדיםלמעגליהצטרפוהשרמי

אכןכיהתחושה,אתלכלנתנההרחובות,בצידיפסיביים
רוק.דלעםהפכנר

בדליה.לריקרדי-עםהרביעיהכנסמתקיים 1958בשנת
מקצרעית,במאיתלידילראשרנהנמסרהקפו,בגללרהפעם,
חזיונרת-עםשלבבימרייםשהתמחתהבת-דררי,שרלמית
השימרשכגרןנקטה,בהםרהשיטרתהאמצעיםגדרלים.
הפסקרת,ללאלזררםלמרפעלתתכדיבמרת,בכמהשעשתה

זה.מסרגמרפעיםשלהעלאתםבדרךחשרבמפנההיררה

ריקרדי-העדרתמסורותבסקרגוריתשלהשדהעברדת
זר,מסררתםעללשמררלהכריחםהעדרתבניעלרהשפעתה

בפרעלההתרברתמוסדרתשללהכרתםדברשלבסרפרהביאה
בשםחזירן-ריקרדיםבארץלראשרנהנערך 1961רבשנתזה,

מרפעישלהראשרןהערבלמעשהשהיההארץ","מקצרת
זהבמרפעבעקברתיר.בארורביםרבמחרל,בשירהישראלעדרת
הופעתןבעצםעדרת.שלניכרמספרשלריקרדיהןהועלר

קברצרתעצמןשיתפראזעדכימהפך,משרםהיההפומבית

בשישיםבטלרתכשהןשונים,במרפעיםבלבדבודדותאתנירת
העדרתלבנישלםערבהרקשדרעתההכללי,ההרפעהבמכלול
להקהלידינמסרההחסידיהריקרדמסררתתצרגתורקעצמם,

חג-במסכתהדסיםכפר-הנרערחניכיהרפעת"שיראלית".
לערבהחדש.השיראליההרריאתהשלימהשלהםהביכררים

המרסיקהפסטיבלשמארגניעדרבים,כההדיםהירזה
שלהראשרןחלקראתמכןלאחרשנהצירפרהשיראלית

-הפסטיבל.פתיחתלערבהמרפע עדרת,ריקדוי-הלנושאוירתרירתרנתפסהאשרגררית,
הישראלייםריקדוי-העםמעצבילינרקלדעתה,יוכלר,שמתרכם
השדהעברדתשלהתרצארתאתמביאההמקררית,ביצירתם

בפניובמירחדבינלאומיים,פררומיםבפניגםבסרטיהשלה
אתברארתם . International Folk Music Council (IFMCהכ-

להן,הנלרריתוהמוסיקההריקודבמסרררתהטמרןהערשר
בישראל, , 1963בשנתהבא,כינרסםאתלקייםמחליטים

גרריתמכנסתזהלצורך .במוסיקה"רמערב"מזרחהשםתחת
דליה,כנסיבמסגרתשלאלריקרדי-עםראשרןארציכנס
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הפרמביהמרפעערבהבינאלרמי.הקונגרסבאיבנוכחרת
מןהרבהזהבשםהיהרניצנים".יישררשיםבשםכונה

אתמייצגיםרהמיערטיםהעדותריקרדיכאשרהסמלירת,
 .הניצניםאתהרריםהמתהישראלייםרריקרדיהעםהשררשים

בקרבוהחדרתםהעדרתריקרדיהפצתשלזרשפעולהלמררת
מעטיםלאמרטיביםקליטתבארץ,רקדניםשלרחביםחרגים

רהבאתןהישראלייםרדי-העםריקמירקםלתרךמריקרדיהם
בערבי-הישראליתהציבורירתבפניאלהריקרדמסרררתשל

ריקרדיתמסררתהרצגהמהםאחדשבכלררבר,שהלכרעדרת
אדישרתםבשלבעיקררדעכה,זרפערלההלכהנרספת,עדהשל
הייחודית.מסורתםעלשלמירההעדרתשלבני-הנוערשל
לטיפוח"המפעלשללהקמתר 1971בשנתהביאזהדבר

אךלשמר,לרשום,לתע,דלמטרהלוששםהעדות",ריקודי
העדות.שלריקרדיהןאתבחייםרלהשאירלהחירתבעיקר

 1975-1973בשניםבארץהתקיימוובזכרתר,זהמפעלבמסגרת
חלקלקחובהםהעדות,מורשתשלסמינריוני-מחקרחמישה
צפון-ויוצאיהבבליתהבוכרית,הכורדית,העדותנציגי

מסרניהםממיטבהחרקריםלרשותשהעמידראפריקה,
מזקני-העדה.(אינפורמנטים)

הפולקלורחקרשלענףאותודרוקאהפךבני-העדות,בזכות
בניגודמדעית,דיסציפלינהכללרהיתהשלאבריקו,דהעוסק
לדומיננטי.המחקר,ענפיליתר

יוצרתפעילותשנות 40שלזרסקירהלסייםאיאפשר
הריקרדית,ליצירההטבעיהשרתףאתלהזכירמבלירמשמרת,

היתההערבדתבהתישבותוהמוסיקה.המלחיןהראהלא
רהמרסיקאיהכרריאוגראףביןהדדיתהפריהרביםבמקרים

כהןירדנהשלם,רמתתיהוברגשטייןלאהביןכגרןהמקרמי,
מן.חלקחןרנירהפרסטרלסקיש.שטררמן,,רבקהיררןריזהר

כגרןאלר,למסגרותמחרץנרספיםשרתפיםמצארהירצרים
כדרגמתיוצריםעללדברשלאעמירן,רעמנראלשטררמןרבקה
והמלחין.הכוריארגראףיחדירחבררשבהלרי-תנאי,שרה

ממלרריהםרביםהחרץ-קיברצית,הגרוארדיהמןהיוצריםאצל
הזמןבמררצתשהפכראקררדירניסטים,הירהמרסיקליים

שלדרישתםבשלגםרלעיתיםעצמםבזכרתלמלחינים
להזכירהרארימןכאןליצירותיהם.ללחניםהכוריארגראפים

אליגררתמרנצר,ראפינאמןאמיתיומלוריוחרמרןשלרםאת
גםהירספיבק.ויוסירעיההמשפחתיהזרגראתאלדמערגיל

היצירהאתבנאמנרתשליררהזמיר,עמנראלכמרמלחינים
שלכמדרבנםראםשלרבמגנינרתיראםבארץ,הריקודית
צעירים.מלחינים

רמסרררתרב-גרניתעליהבקליטתהממשיכהכארץישראל,
נתרנההאתירפית,ארהגררזיניתזרכגרןשונרת,ריקרדירת

כאתהשטחים,בכלהעממיתהיצירההתהררתבתהליךעדיין
בבטחהלהצביעניתןאךכירם.לחזרתניתןלאהסרפיגיברשה

והבילריהביטוימצוררתלאחתהפךשריקוד-העםכךעל
 • .בארץהחייםבהרויחשרבמקוםלוקנהרבכךהמברקשות



הערות

זהמפעלתולדותעליחסיתמעטיםמחקריםפורסמוכהעד . 1
הופעתם:שלהכרונולוגיבסדרכאןואפרטם

1968 , G. Kadman, The new Israeli Folk dances 
 ; 1969י-םעם-רוקדל, wהנ
 ; 1969חיפהבישראל,העםמחולות ,פרידהבר .צ

J. Brin-Ingber, Shorashim: The Roots of Israeli Folk Dances, Dance 
Perspective nr. 59, N.Y. 1974 ; Sh. Hermon, The Development of 
Folk dance in Modem Israel (1882-1948) in : "Physica1 Education 
and Sport in the Jewish History and Culture", Proceedings of an 

. 109-114 . Intemationa1 Seminar, Wingate Institute, 1981 , pp 

 . 1984א, wתישראל,בעםהמחולפרידהבר,צ.

בעםהמחולהנ"ל: ; 7-6עמ'בישראל,העםמחולותפרידהבר,צ. . 2
 . 149,עמ'ישראל

 . 41-38 , 26-24 ·עמ' , 1983רמת-יוחנןמחול,לבשושדותגורן,.י . 3

 . 33-31עמ', 1976ת"אוהים,,התוףכהןירדנה . 4

J. Brin-Ingber, Shorashim, p. 16 .5 

 ,) 1536 (עין-חרודיומןשטורמן,רבקהשלהחגריקודישללידתם . 6
14.9.1974 . 

בישראל,המחולעלמשאל ,.י.שומ.בינשטוק.א.דאדמון, 7.
 . 30.11.1953 ) 6 (מבואות

יהדוי- Wיונה"סעיבישראל,התימניוהמחולייענבל"מנור,ג. . 8
 . 414-394עמ' ,א"ת,סרישלוםבעריכתבישראל,תימן

19.1 (נדב,רחלעםהמחברראיון . 9 .1985 (. 

איש(טוטו),דרוריצחקכולו,והמופעהמסכתמלחיזעםראיוז . 10
11 (דליה,קיבוץ .2.1985 (. 

עם,למחולותהראשוןהכנסברטונוב,.דשלביקורותיהזראה . 11
בדליה,עםלמחולותארציכינוסל.גודלברג, ; 21.7.1944"דבר",
23.7.1944"משמר ,W . 

 . 26.7.1944יימשמר",ל.גולדברג, :גם . 12

 . 10ראההערה . 13

כלהיהלאוריקודיהשלקבוצתה,טוענת,עימיבראיוזנדב,רחל . 14
הכנסבתוכנית,המוזכרתדמאריסעדיהשלהופעתועםקשר

בוצעושריקדויהכהז,ירדנהגםטוענתכזכמואחת.כמיקשה

הרוקדיםביזהיתהכיאםבלבהעיז-השופטקיבוץחבריעל-ידי
רוקדיםקבוצתהופיעהלאאר(נירדוד),מתרעמלשלהתלמידה
בתוכניה.שפורסםכפיבהדרכתה,זהמקיבוץ

קדמןגוריתשלבספרהבהרחבהראהדליהכנסישלתוכנםעל . 15
ישראלבעםוהמחולבישראלהעםמחולותוספרירוקדעם

 .שישי)(פרק

אוגוסט(שבועוז),"עיז"בדליה,עממילמחולפסטיבלג.רוז, . 16
1952 . 

עלוז ,מחול"ייפעמי ,יהחיפנהמחולותמצעדצ.ערידהבר, . 17
 . 14-12,עמ' 1979ת"א ,) 6-5 (לריקודי-עםהמדריכים

דליה)קיבוץ(מארכיוז 1944הראשוו,דליהבכנסקדמןגירית
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בדליההראשיןבכנסהתימניתלהקתהעסנדברחל
דליה)קיביץ(מארכיין

הראשיןבכנסדליה,קיביץחבריבביציערית"יימגילת
דליה)קיביץ(מארכיין 1944בשנת
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ובהר"בעמקייחג

אשכנזירותמאת

בחגי"הטבע,תרבותייםדפוסיםיצירת
כהןירדנהשעיצבה

המירחדרת,רהגיארגרפירתהחברתירתהפוליטירת,בנסיבות
שלהיהודיתהתרבותביןכמיפגשהעברית,התרבותנוצרה
ערכיםוצורות,תכניםלביןבארץ-ישראלהיהודיהיישוב

שונרת.מארצותהחדשיםהעוליםעימםשהביאוושאיפות,
ישוהתגבשותהעבריתתרבותצמיחתשלהמרתקהתהליך

שימושמחייבתחקירתםגםלפיכ,ךושונים.רביםהיבטיםלו
מגוונים.ובגישותבכלים

זו,תרבותיתהתהרותשלהריקדויההיבטאתלאפייןננסה
שעיצבהכפיבחגי"הטבע,התרבותייםהדפוסיםבחינתעל-ידי
בעין-הארץ,בצפוןבקיבוצים-40הבשנותכהןירדנהאותם

 .) 1947 (ובגניגר ) 1945 (בשער-העמקים ,) 1944 (השופט

ההגירהתופעתשלוסצויולרגייםאנתרופולוגייםמחקרים
תרבות-אתלשמרמהגריםקבוצותשלנטיהעלמלמדים
לאמץהשואפותאחרות,קבצוותשלנטיהמולשלהןהמוצא

על-ידיהמהגריםהונעובארה"בהיע.דארץתרבותאת
שבעזלםכיווןהתממש,רצונםבחדש.הישןלהמרתדחפים
לעומת-זאת,תחליפית.תרבותיתמערכתקיימתהיתההחדש

לעוליםהעמידהלאהמדינההקמתשלפניארץ"ישראל
אותולהמציאאיפוא,צור,ךוהיהתחליפי,תרבותירפרטואר

מאין.יש

אשרבחגי-הטבעחדשיםתרבותייםדפוסיםיצרהכהןירדנה

אלה?תרבותייםדפרסיםלתוךנוצקותכניםאילועיצבה.
היומההללו?התכניםמאחורישעמדההאידיאולוגיה,מהי

אלהלדפוסיםשהסתננוהזמינים,התרבותייםהרכיבים
קיבלו?צורניעיצובואיזה

הכנעניהזרםהציונית,האידיאולוגיה·
העובדתבהתישבותוחגי"הטבע

יהודיעםיצירתשלבעיקרוןדגלההציוניתהאידיאולוגיה
אנטיתיזהשיהווהבארץ"ישראל,חדשיהודיואדםחדש

הודבקוהגלותישליהדויבעודהגלותי.היהודילסטריוטיפ
יושר,חוסרחולשה,שורשים,חוסרתלישות,שלתוויות
האישולטבע,לעבודהשליליויחסקומהזקיפותהעדר'
ושפתועצמועללהגןירדעבחקלאות,עוסקהחדשהעברי

אובדוויתבעבאייהיהודייםבגדיםמחליףהראעברית.
(אבן-זוהר,עברייםשמותלוובוררצ'רקסיכדוריםבאזור

עבריותמעמידאשרחדש,עבריאישזהו .) 1980 ; 172ע'

 .) 1984 ; 39ע'תמוז, .ב(יהודיותמול

מקומית,אמנותליצורהיאהנטיה 40ה"שנות"בראשית
דחייתדרשהזונטיהחברתיים.לאידיאליםראישתשמש
הקרובהגלותימהעברהתעלמותהשלשום:וקבלתהאתמול
תנ"כיות".בדמויותשהתאכלסהרחוק,העברוהדגשת

 .) 1984 ; 38ע'תמרז, .ב(

 129-ע'(שם,הכנענית."האמונתבסימןהן-40ה"שנות
ביטויואתמצאפוליטי,אידיאולרגיזרםהכנעניות, .) 149

שביט,(יעקבבא"יהחדשההעבריתבספרותהראשוני

היהדותעלביקורתמתחההתנועה .) 1984 ; 103-94ע'
רצתההכנענירתוערכיה.מוסדרתיהישראל,דתעלהגלותית,
היהודילעםא"ייהודיאתהקושרתהציונות,מןלהינתק

נוצרשאומנם(מושגהשמי",ב"מרחבלהשתלבושאפהכרלו,
 .התנ"כילמיתוסמתקשרוזהירתר),הרבהמאוחר

אתהיטבתאמההתנ"ךלסיפוריכהןירדנהשלגישתה
משהואחר,משהוררצים("אנוהציונית,האידיאולוגיה

הזמינוהכאשרעין-השופט,אנשילירדנהפנוכך-חדש"
הנטיהאתוכן ,) 1943בשנתשלהםחג-הכרםאתלערוך

נערךירדנהשלבעזרתהבמרחב.להשתלבותהכנענית
תכניםעליהםולהלבישתנ"כייםסיפוריםלקחתהנסיון
חדשים.

להגשיםיהיהשניתןומסגרתצורה ] ... ["למצואביקשההיא
פנטומימהאודרמה,מחזה,הצגה,בצורתרעיון[בעזרתם]

ילדותו:משחרעםבכלטבועיםאשרהיסודותבחידוש ] ... [
 .) 1963 ; 47ע'כהן, .(יוהלבוש"השירהצליל,המחול,מקורות

מסכת-אזנקראירדנה,שיצרההעממי,לחגהצורניהעיצוב
אתמלוויםאשרבטקסי-חג,קשורהשעוצבה"המסגרתחג.
אירועיםוכןעובדי-האדמהשלהחקלאיתהשנהלוח

פרידהבר, .צ(אחרים"מיוחדיםואירועיםיובלותמשפחתיים,
 .) 1983 ; 2ע'

"שורשלדבריה,תמיהלההיתהירדנהשלמסכת-החג
בעבודת-האדמה,המעוריםהיפים,שסיפוריובתנ",ךואחיזה

כהן, .י(.והמתחדשת"העתיקההמסורתביןגשרמשמשים
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·(1946 

(שרפטיםבאבטר'סיפררחג"הכרמים.אתחידשרבעין"השרפט
לעין"השרפט.הרעברעתיקה,למסררתזכרשהרא ,)'אכ-'טי

זרבדרךבכרמים.לחרלהקיברץבנרתיצארשילה,בנרתבמקרם
להיש,אשרבצירבחגעממיתמסררתליצררנסירןנערך

העברי.העםשלהעתיקבאפרסראחיזהשררשים

בפרשתלביטריבאההקדרמההתקרפהבשער"העמקים,
שלרשחררשת"גרייםבמסכת .)'ז-'ה(שרפטיםחררשת"גריים

נצחרןמלחמת-השחררר;הקישרן;בעמקקצירתמרנרת:
אתמשקפיםהםדר"משמערתיים.הםהשמרתרהתנחלרת.
גםקשרריםהםאךהתנ"ך,מתקרפתההסיטררייםהאיררעים

למאוריי"ביטרירהם , 40ה"שנרתשלהארץ"ישראליתלמציארת
החלצוים.דררשלנפש

בראשיתהגר;-כא'(בראשיתהמיםהיההחגיגהנרשאבגניגר

הםהמיםררחל).יעקב-כט'בראשיתרהבאררת;יצחק-כר'
העתיקההבארבעבר.כמרבהררה,האדמהלערבדחייםמקרר

סמללמים.סמלהםהמרדרניתמכרנת-הקידרחרלערמתה
בארץ"העברילישרבקירםאיןהמיםבלעדי .חייםשמשמער
ישראל.

ההשראהמקורות

כהן, .(ימשלר"רקצבגררןנרףרלכלמשלהנרףארץ"לכל
"תנרעה .) 1950כהן, .י(מחרלרתי"שיצרזההרא"הנרף .) 1946
הקדרמהשהעבריתרכשם ...עבריתרשפתנרשפה,בחזקתהיא

התנרעהששפתברררגםכןבהררה,הטבעיתלשרננרהיא
המירחדבנרפהבארצנר,כאן,נעצויםשררשיההעברית

 .) 1946כהן,(ירדנההמירחדים"רבצליליה

 .הקיברץאלהעברי,הכפראלמירחדקשרהיהלירדנה
הקדרמים"צלילאלשיקרברנרהםאלה,אדמהערבדילדעתה,
ביצירתהמרכזיהרא(הטמברר)הערביהתרףשלנר".הטבעי

כיהזה,התרףקצבעלנלחמתינפשבחררף ... "ירדנה,של
לתחיהשקםשלם,עםירקדושברהעבר,כהדשהראידעתי
 .) 1950כהן,(ירדנהרבתרגתר"בשמחתררפררקןביטרירמחפש

ירדנה.שלריצירתהדמירנהאתהזינרנרספיםמקרררתשני
הגשראחרהחיפרשרהשניהתנ"ךלסיפרריהקשרהינרהאחד
שניבא"י. 40ה"שנרתשלרהררההתנ"כיהעברביןשיגשר
בכניסההיםשלחרףבמערת"אליהרלהנמצאראלהמקרררת
החגמאררייהחלר ...אליהרמערתשלבפיתחה ... "לחיפה:

כהן, .י(רמחרללרת"רמרקדרתססגרניתלברשרתנשים ...שלי
היאבהררההעבר.לסיפררימתקשרתרמערת"אליהר .) 1963

ירמין,עתיקרתיהרדירתלעדרתלרגללעליהמרקדמשמשת
להסתכללנר"דיהמזרח".""עדרתירדנהבפיהנקרארת

רראינריניקתן,מקררעלמעדיששמןהמזרח,בעדרת
 .) 1946כהן, .(ילנר"אףדרךמררהבריקרדיהן
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רכרריארלרגיםהמחרלבחקרהערסקים/רתאנתררפרלרגים/ירת
מחזקים ,הריקדוייםדגמיהתנרעהבחקרהערסקים

רשייכיםםינעבני"אדםכהן.ירדנהשלגישתהאתבמחקריהם
לקהילרתרשייכיםמדבריםשהםכפיבדירקנערת,לקהילרת
ר"דיאלקטים"תנרעתיים",יישפרת"תנרעה"קיימרת .מדבררת

השרנרתהשפרתשלהחלרקהאתתראמתחלרקתםאשר
 RaYר" Lomax Alanקרבעיםהשפרת,ארתןשלרהדיאלקטים

J. L. Hanna, 1979:4 ;1968:229) Birdwhistell (. 

הריקר,דאתלארגןהבלבדיתהמירחדת,הדרךתרברתלכל
 . E. Hall) , 1983:42 ((הריתמרס)המיקצבראת(הטמפר)הקצבאת

רעגהשפהתרברת,לתרךנרלדהפרטגיארגרפיאזררבכל
היסטוריהישראללעם . ,Kealiinohomoku, Cord) { 969 (גופנית

לאהפרטאצלנרשרנים.מסריימים,תנאיםהמכתיבהמירחדת,
דפרסי"כירצקתכהן.לירדנהמגרבשת.תרברתלתרךנרלד

תרברתבגיברשחלק , 40ה"בשנרתהערבדת,בהתישברתתרברת
מירחדת.תנרעתיתרעגהעברית

עממיתלחגיגהצורניעיצוב-מסכת-חג

חגיגרת"העםסיפרראתהמספרהארכירניבחרמרעירןמתרך

 ;) 1947 (רבגניגר ) 1945 (העמקיםבשער ,) 1944 (השרפטכעין
עםראירנרתמתרךכהן;רירדנהקדמןגרריתעםהשיחרתמתרך

עין"אישיררן.יזהרהמרסיקאיכגרןאחרים,אישיםמספר

רלאהליפקיןאסתרמשער"העמקים,לבנירטרבההללהשרפט,
עצמרעלהחרזרמסריים,איררעיםמהלך,ערלהמגניגראגרזי

הקיברצים.בשלרשת

מחרץהתקייםהאררעשלמה,יממהנמשכההחגיגהבשלרשתם
ישבהקהלבעין"השרפט .ברגלדקרת 30עד 20מהלךלמשק.
-רבגניגרההר;בצלע-בשער"העמקיםהגבעה;במררד

 .האררןעצי,בצלבמידררן

בתרךטבעי.באמפיתיאטררןההצגהנערכהבעין-השרפט

סרכרת,שתיניבנרהמגרשרבקצהלררקדיםארהלהרתקןהכרם
המטע.לתעררכתרהשניהלמקהלההאחת

-רהקלעיםרפדות-שלפים,בקעההיתההבמהבשער"העמקים
התפאררההמגרש.במררדהבמהמרקמהרבגניגררשיח.אילן
רכתרבת.תלת"מרטרתעםרחצרבת-בארארהליםשניהיתה

"תנ"כית"אררחת"ערבנערכהרבשער"העמקיםבעין-השרפט

חגיגיתסערדהנערכהרבגניגרהאדמה,עלהטבעבחיק
המשיכרבעין-השרפטהשמים.כיפתתחתהיאגםבמשק,

אחרלריקרדיםכמקרםשימשהשדהמידררןבשדה:לחגרג
בחדרהתרכניתנמשכהרבגניגרבשער"העמקים .האררחה

הארכל.

המרחביתהארריינטציהתרברתי.תרצרהרארלמרחבלזמןהיחס
הזמןלגביהקרנררנצירתשרנרתרכןלתרברתמתרברתשרנה



לשברררצתהכהןירדנה .) E. T. Hall , 1983 (התרברירתבמגררן
חגשירםהחבריםשידער"רציתי,רהמרחב:הזמןמסגררתאת

להימשךיכרלהראאלאלה,רגברלשזמןתרכנית,מיןפררשראין
בשימחההכרמיםביןמבליםכשהחבריםהברקר,אררעד

ביןהיאאףתרגשהערבשאררחת ,הקפדתישכןרבמשרבה.

החבריםהסברשסביברלשרלחןהיההשדההמרארים,הכרמים
 .) 1963:48כהן, .(יאדמתם."עלכאיכרים

אתלגלרתשלהיאלחללירדנהשלההתיחסרת"כרקדנית,
רליצררמגלהשהיאמהלשנרתבמרחב,להשתלב ...החלל
 ...תיאטררןשלנרףאיננרירדנה,שלהחללהנרף,אבלבתרכר.
מעץ,עשריהאינההבמההארץ.נרףהראמרצאתשהיאהנרף

להרים,הארץ,לנרףהחרצה,העםאתמרבילההיאאלא
אפשרבר,לשחקשאפשרכמקרםהארץעלמצביעהלעמקים;

 .) 1976צרריאל,.א(דר'רלהשתעשע."להציגבר,לרקדו

ארתהרהעבירההארכלמחדרהחגיגהאתהרציאהכהןירדנה
 .לשדה

אלהלגשריםרבים.גשריםירדנהבנתהשלהבחגיגרת-העם
עלי-הגפןכגרןסימלי-החגהגשת .ביצירתהסמליתמשמערת

 ,בגניגררסרטראררןבשער-העמקיםתג-העשרר ,בעין-השרפט
האררחים,לביןהקיברצים,בניהמארחים,ביןהגשראתסללר

הרקדניםעל-ידיהייןמזיגת .מהסביבהרהכפריםהעריםתרשבי
בשער-כדי-חלברהגשת ,רבגניגרבעין-השרפטרהרקדנירת
הקהל.לביןהבמהביןהמחיצרתאתשבררלצרפים,העמקים
חגיגרת-העםשלרשביסרדשהירהתנ"כירתהעלילרתבעזרת
למקרםמהקיברץהתהלרכה .ההררהלביןהעברביןהגשרנפרש

המשתתפיםעבררעלירהגשר,היאגםהיתהההתרחשרת
בעזרתנבנהליהרדיםהערביםביןהגשר .חגלירםחרלמירם
השכנים,הכפריםבניהאררחים,שלרהשתתפרתםשכנרתיחסי

בקיברצים.בחגיגרת-העם

ארשהריקרדמאמינה, ) Hanna , 1979:19 (הנהליןג'רדי
החברתיים-בהקשריםרקמשמערתבעליהםהתנרעה,

סמל,הראהגשרשהרזכרר.הגשריםגםרכךשלהםהתרברתיים
שלהחברתיהמבנההחברתית.בשיטהמקררהרהסמלירת

התרברת,ארתהבןהירצר,שלביטריראתמכתיבמסריימתתרברת
 .) Douglas , 1973 (שלה.הסמליםאתרמשקף

הכתיבר-40הבשנרתהכנענירהזרםהצירניתהאידיארלרגיה
לסמליםתרקףמשנהרנתנרכהןירדנההירצרתשלהביטריאת

התנ"ך-הקדרםהאפרסאתהזכיררהארץ,נרףאתשהדגישר

שבין(הגשרהגיארגרפיבמרחבההשתלברתאתרשיבחר
ליהרדים.)ערבים

שלם.לאיררעאלמנטיםמגררןשילבהירדנהשלהחגמסכת
המרסיקה,רהפנטרמימה,המשחקהשירה,התנרעה,הריקר,ד

השלם .שלמהאחתליחידההפכררהתלברשרתהתפאררה
המבצעים,לביןהקהלשביןהמחיצרתבשבירתגםהתבטא

למעגליהצטרפרסבים)הררים,(ילדים,דרררתששלרשהרבכך
 .החגיגהשלהשיאברגעיהררקדים

עממי.חגבבנייתשלמה,(הרליסטית),תיכרללנגישהלירדנה
בזה.זההאמנרתייםההבעהאמצעיכלאתשרזרתזרגישה

ביןהפרדהאיןהמציגים;לקהלהצרפיםקהלביןהפרדהאין
הפרדהאיןההררה,לביןהעברביןהפרדהאיןשדה,לביןבמה
לערבים.יהרדיםבין

ערלמרמהשקפתהשופעהירדנהשלשגישתהסברריררןיזהר
העתיקהזרםאתהמייצגשאנקר,ארדאיההרדי,הרקדןשל

בצידהריתמרסבליתנרעהתיתכןלא ... "הארמר:בריקר,ד
מימית."הבעהרבלי

בהתהוותההגופניתהעגה

העבריתהשפהאתלחדשצררךהיההמדינההקמתלפניבא"י
החלרציםביןהיתהכהןירדנהגרפנית.עגהרליצררהקדרמה

ארתהליצירתהבסיסשהירריקרדיים,אלמנטיםיצרראשר
בעין-בתמרנרתהמצרייםאלה,ריקרדייםאלמנטים .עגה

יימחרל-ריקדוים:רבשניבגניגרבשער-העמקים,השרפט,
רהערכה,לבחינהבסיסלשמשעשרייםר"מחרל-הגת",ערבדיה"

לריקרדי-העםהתשתיתבבנייתכהןירדנהשלמקרמהמה
רדמדגמי-יסבנרייםריקרדי-העםהגרפנית.רהעגההישראליים

ירצריםראלהשרנים,בציררפיםלזהזההמתחבריםצעדרת,אר
משטחעלמצייריםהררקדיםרגליאשרהצעדרתאת

הריקרדירת,בתמרנרתלזהרתםשניתןדגמי-יסר,דהריקרדים.
דילרג-פניה),דילרג-הנפה, ,רגיל(דילרגלמיניהםדילרגיםהם

רכןעקבניערתרטט,צעדיניעה,פסיעה,צעדניתררי-דבקה,

בריקרד-המרכזירתהצעדרתאחתשהיא"חילרף-שיכרל",צעדת
- Cord Kealiinomoku(לפיהגרפניתהעגההישראלי.העם
חלקי-גרףבהבלטתהגרף,בהחזקתביטרילידיבאה ) 1969

הררקדים.ביןרביחםיםבמצב-הררחמסריימים,

יצירתעםירדנההתמרדדההערבדתבהתישברתבחגיגרת-עם

היתההנזכרת"בתקרפהזיר:אהררןמספררכךגרפנית,עגה

אתרלמדרחקרררמימיכלמאר.דעניפהאמנרתיתפעילרת
היתהאזמשנהר.עללעלרתמנסההיהקיברץכלהשררשים.

רגמרנר,ש'קפיץ-קפרץ:שחשבמיהישראלי.החגתחררתגם
ירדנה,החליטההדאשרנה,הפגישהאחרימרה.טערתטעה

רהכתפיים.אגן-הירכייםלשיחרררהזמןאתתקדיששמעכשיר
רזזהממקרמהלהלצאתהתחילההכתףשברעייםאחרי

תפסתימרבילה.כפרפטרםהסתרבבאגן-הירכייםמעצמה;
 .) 1976:109כהן, .י(עין-השרפט"מדרכרתעלמעכסעצמי
אתבעברדתההדגישהשירדנהמלמ,דזההרמרריסטיתארר

הדרמיננטייםחלקי-הגרףהםאלההכתפיים.ראתאגן-הירכיים
שיצרה.הגרפניתבעגה

המאפיינרתתנרחרתמספרללקטניתןשנשאררמהתצלרמים
עררפית,בשררההבנרתערמדרתאחתבתמרנהעברדתה.את

 ,קדימההאגןהבלטתתרולאחרר,בהטיית-גרידיים,מתןתרו
נשעןהגרףמשקלשמאלה;רהראשלאחררמרטרתרהכתפיים

קדימהמרשטתימיןררגלקמעאכפרפהשהיאשמאל,רגלעל
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הישראליתהגרפניתלעגהנכנסהזרתנרחהבעקב.רנתמכת
רערד).ארץ""ארץחדרה",("הררהריקרדי-עםשלרבבמספר

"חילרף-שיכרל".הצעדהאתלזהרתניתןאחררתבתמרנרת
רמתאפיינתהמרחבבתרךמסרגנןתימררןמאפשרתזרצעדה

ארגררןבחציבמעגל,נעיםהררקדיםבהמירחדתבדרך
בשררה.

דבקרת,שלמצב-ררחזהר :מצב-ררחמבטאתצלרםרערד
כלפישאיפהעםלקרקעחזקקשרעיקשרת,התררממרת-ררח,

הררח,לביןהחרמרביןהאיזרןאתמבטאתזרתנרחהמעלה.
לתרךלצקתניסתהרארתרבריקרדלמצראירדנהניסתהארתר

הערבדת,בהתישברתחגי-הטבעשלהתרברתייםהדפרסים
 . 40ה"בשנרת

אתהמבטאיםמארי,מאתשיריםשניארררארתשמ"הבשנת

 .בזהמרבאיםרהםמסכתרת-מחרל,ארתןררח

מארי

מקור

מסלסליםתלתליםשני
צנרמיםרטטבמחרל
בעיןמשתלביםררקדים
בזרגרתפסיםבשמלת
בקפיצרתצחקנירתכתפיים

פחעלמהדהדרתאצבערת
מרחפרתרגלייםכפרת

ארחזרתאכריםידי

יציברתכבדרתרגלים
תפרחיםמבריקיםבגדים

מאדמהברקעמחרל
בצעדמתקדמתשררה

זררנה(*)ביבבהדרלה,בקצב
האלההאנשיםחרלמים

לכנפייםמתפשטרתידים
לערףמבקשרתמנפנפרת
קפראבגרףתרמכרתהרגלים

מיבביםרקלרניטכנרר
אחתנשימהאנשיםהרבה

למצררהררקדהרביגם

היראדמהערבדיבתחילה
הררהררקדיםאברתינר

אחתבנפשבמעגל

 .ברכרייםבגיבתכלי )*(
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הגוףלשןר

בקרקערגליהםרנגיעת
בספראצבערתכמשישר

תשליל

נשמטההימיםבברא

במעגלהידיםלפיתת
נתממזרההגרףרלשרן
נתבלבלרהשפרתרכל
השכלבינתלפנידרר
כערריםהגרףאמר

בהתפררררת-חשמערט

הררקדיםרבסחרחרתהמעגל
חיקרייםבעקתשנחרשר

רידיםמעגלכשאין
מדרמהמרכזאלהלבנמשך

אישמגביהמגבהכל
עדת-תמצארמיד

תנרערתירברחניםנכרכים

ריקדו-אחרכדבררים

ערקביםבבקרהחלרץ
מרעהשדרתאחרבתקררה

רצרףפרחיםשל
לחדלי-טעםמבטיחיםדבש

תשמ"ת.שבט

ביבליוגרפיה

רלמחרללחגרתררמתתכרגשטייןלאתעלחג,לבשרשדרתיררם,גררן
 . 1983רמת-ירחבן,קיברץתרצאתראלי,תיש

 . 1963תפרעליםספריתרבמחרל,בתרףידרבת,כתן

 . 1976תפרעלים,ספרית ,רהיםהתרףירדבת,כתן

הערבדת,ההתישברתבחגימחרלדפרסיכירצררתבשיםצבי,פרידתבר
(בכתרבים). 1984

 . 1983ריבגייט,מכרןתרצאתישראל,בעםהמחרלצבי,פרידהבר

ארדיטררירם ,כהזירדגהשלסיפרהבצאתבמסיבהדבריםאבא,צרריאל
 .)א"ת-רלמחרללמרסיקה(בספרית 1976חיפת,

 . 1984דרמיבר,הרצאתנכעגי,עדמעברייעקב,שביט

מקרמיתעבריתתרברתשלרההגתבשרתהצמיחה ,איתמראבן"זרהר
 165-ע' , 1980בן"צבי,ידתרצאתקאתדרת, , 1948-1882בא"ירילידית

190 . 

 . 1980מסדת,שיראל,אמגרתשלסיפררה(עררך),בבימיןתמרז

E.T. Hall, The Dance o[ Li[e, Anchor Press Doubleday, N.Y., 1983 
J .L. Hanna, To Dance is Human, University ofTexas, 1979 
J . Kea1iinohomoku in CORD publications 1969, 1972 

עין-השופטארכירן

 . 1944פררלרג

 . 1944"דבר",בעיז"השרפט,הכרמיםחגגראבט,עדת

תש"ד.י.כהז,שלהמחרלרתגשףבעקברתיררז,יזהר

עממי.רמחרלחגעלרדכריהשישיבלילירדגהעםפגישהיררז,יזהר

 . 1947ייאפקים",כעיז"השרפט,הכרמיםחגררדי,דב

שער-העמקיםארכיון

 . 1946רמחרל,עממיחג ,כתןידרבת

 . 1945רשמים,כשער"העמקים,עשררחגכתן,פבחס

כתן. .יריקרדים:בגערן;א.מרסיקת:תסכית;גריים,חררשת

 . 20.6.1945החג,סדר

25.6יימשמר",דבררה",יישירתאמיתי,מ. .45 . 

גניגרארכיון

 . 15.10.47"דבר",המדיגיים,הישגיגריסרדההתישברתית,היצירה

 . 15.10.47ייהארץ",ירבלה,מחציתחרגגתגגיגר

 . 15.10.47 ,יימשמר"חרגגת,גגיגר

תתרפעת.שאחריתערבמסיכת

למחולהספריהארכיון

עין"השרפט? ,? 1946רמחרל,עממיחגכתן,ירדבת

 ? 1950רדיר,תרכביתרתשרברת,שאלרתכתן,ירדבת

• 



בשער"העמקיםהמופע

בשער"העמקיםבמופעערביתדבקה

האנגלי.בחלקראה-נוספיםתצלומים
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דור"כהןאלימאת ...

באבובושראל-ורושלוםלפסטובאלהגועקמפלונדסושלתואטרון-התנועה
דמווןשלהמרגשתבתערובתהושראלוהקהלאתבסערהוכבש 1984שנת

אתהמאפוונוםבומתו,-תנועתוופווטבוטהחושנוותהסוף,עדההולך
 #..קמפ.שללהקתו

והתרשםמצודת-דודבחצרדור-כהןואלואלוסשערכומווצג,ראהלונדסו
אלוממש.שלשותוף-פעולהצמחמהםודודות,וחסונוצרווכךמהמופע,
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 1984בשנתיבכיריתלהקית

באורים;

כןריאןגראפיה :'כ

מןסיקה :'מ

תפאןרהתפ':

תלבןשןתתל':
תאןרהתא':

אלקייםאושרהתנועהתיאטרוו

 , 47210רמת"השרון , 1אוסישקיןרח'
 03-485399טל'

אלקייםאושרהאמנותית:מנהלת

אלבז,סרג'עצמון,עדישחקנים:רקדנים/
שיריןגדעוןאריאב,עפרהנהרין,ורד

-1984בבנירית

-ןחצי"בצול"טרמןלן
קןלא:ז :'מאלקיים;אושרהובימוי:כ'

יהןדיתשטרנפל,דמשהתפ':שפירא;אריק
מוניץברציוןתא':גרינשפן;

* 
בת-דורונחוללהקת

 , 64078תל"אביב , 30אבן"גבירולרח'

 03-263175טל'

אורדמןז'נטאמנןתית:מנהלת

סברסקיבריכללי:מנהל

דה"רוטשילדבת"שבעמפיקה:

מייסןןקנתאמנןתית:למנהלתאסיסטנט

אילנהשור,דודדרור,אורהחזרןת:מנהלי
סופרון

שור,דודמייסון,קנתבאלט"מאסטרים:

סובל"קסלרוזלין

סופרוןאילנהמחן"ל:כןתבת

(אורח),שאטהרדהאורדמן,ז'נטרקדנים:

פיליפברדיצ'בסק.ייגאלפסקלסק.ימרים
פטריסיהסופרון,אילנהמקמנוס,סםקליי,ד

אריזה,פאביולהאקסלרו,דלימוראהרונ.י
שרההאר,ון"דרדיאנהברקוביץ:עירית

תמרעפרוני,מיכלמאראס.יסאווינהטיילור,

גולדברג,משהאבנ.ייונתןאבידן,אלוןשלף,
רפימארשל,דומיניקלו.ירזגליל.ייצחק
שדה,בועזשאפסמה,רודיקמנה,קאססעד.י

תדמורעידו

 1984ב"בנירית
-ןןדןןיי""פיאף

פיאף;אדיתשירי :'מגריפין;רודני :'כ

ספנסצ'נולטתא':לדמן;לאהתל':

-"הרהןרים"
ברנשטיין;ליאונרד :'מפרי;יגאל :'כ

רדלרדניתא':קראם;מאוקיתל':

-חצןת""אחרי
פלוי,דפינק :'מרייטר"סופ;רדןמי :'כ

בראם;גרשוןתל':באסי;קאןנטקיטארו,
פרידמשהתא':בן"דוד;דבתפ':

-ייתהילים"
גרא;עןדדתל':יריך;סטיב :'מדין;לורה :'כ

פרידמשהתא':

-מילים"ללא"שירים
תל': +תפ'מנדלסןן; :'מואן"מאנן;הנס :'כ

קאבורטיופתא':וורום;פולז'אן

-"קאנטארס"
ראוול;מוריס :'מארייז;אוסקר :'כ

רדלרדניתא':ציטרונןבסקי;קארלוסתל':

* 
בת-שבעונחוללהקת

 65207תל"אביב , 90העםאחדרח'משרד:
 03-621575,625479טל'

ל"שם","אהתיאטרוןהחזרןת:אןלם
 , 296240טל' , 65212תל"אביב , 30בלפוררח'

03-285200 

כהןרוברטאמנןתי: Yיןע

דבירדודבפועל:אמנןתימנהל

קולסיקיחזרןת:מנהלת.

אוגןג'ייבאלט"מאסטר:

סטרוםבילכללי:מנהל

דוריתאורבך,ריצ'רדאון,חייםרקדנים:

גיל"לה,דאיריסבוטנ.ישולהאוגן,ג'ייאושר,
דור"אליסדביר,דודגרדה,נתןגוטסמן,שי

טריפון,נירהדודאי"מזרח.יעפרהכהן,

סלוטור.יפיליפסלביק,דניאלהלו.יארז
שיר,שלישטיינר,ליאתקוזק,גרציאלה

תמיםיוסף

דנמרק;ארהוס,פסטיבלבחן"ל:סיןרים
 1984ספטמבר-גרמניהפרנקפורט,

 2בת-שבע

פזנירהאמנןתית:מנהלת

ברודאניהפז,נירהמורים:

דר,נןעהדגנןר,אילנהאלסטר,גלרקדנים:
פרח,ומיכללרנר,תמרידי,דנסיםחרותי,ערן
שחףנירה

-1984בבנירית

-ליצנים)(משחקיהפנטומימה","קרקס
גוסלרלוטהתל':גוסלר;לוטה :'כ

-"מילכןד"
דבי;רדודתל':ור;דרונה :'מקול;סיקי :'כ

ספנסצ'נולדתא':

-"הרפתקאןת"
דאב;יוליססהעמדה:איילי;אלוין :'כ
גרנר;קרולןתפ':תל'רואץ;מאקס :'מ

ספנסצ'נולדתא':

-"אספלנד"
קרופלי;אייליןהעמדה:טיילור;פול :'כ
ג'ניפרתא':ראולינגס;גוןתל':באך; ..סי. :'מ

טיפטין

-חיי"בשאריתהראשןן"היום
סינגר;מאלקולם :'מדורכהן;אליס :'כ

מקאליסטרקויןתא':גרא;עודדתל':

-והמןןת""הנערה
רוברטתל':שוברט;פרנץ :'מנורת;רוברט :'כ

סגלקורליהתא':נורת;

-"האחים"
איגור :'מפרסונס;ודודעזרלודניאל :'כ

דביר;ודודעזרלודניאלתל':סטרוינסקי;
מקאליסטרקויןתא':

-"דגכלב"
וולנוידראנדריאס :'מעזרלו;דניאל :'כ
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קוין ;תא'עזרלו;דניאלתל';אהד";ו"סטפס
מקאליסטר

-ברברו""אלגרו
דביר;דודתל';ברטוק;בלה ;מ'קול;סיקי ;ב'

קולסיקי ;תא'

 2בת-שנע--1984נבכורות

-במחול""תמונות
מודסט ;מ'שרת;רינהקישור);(ודבריכ'

זולטהחמדה ;תל'מוסורסקי;

* 
הישראליהבאלט

 , 62093תל-אביב , 2באיירה'המדינה,כיכר
 03-266610טל'

הלהקה,)עלמידעכלנתקבללא(לצערנו,

* 
חיפהבאלט

 , 32694חיפה 71,סילברה, ,ארח'
 04-227850טל'

פסטרנקואדםאילנה ;אמנותייםמנהלים

אורליאלקלעי,אורהאלמוג,אורית ;רקדנים
יעללזר,אליינאי,רוניתוסרמן,מיכלבבלי,
רובינשטיין,זכידור,זיהשסיני,טללויטן,
רןרחוב,דני ,ריטמורונלה

-1984נבכורות

-השנה""עונות
ורדי ,ג ;מ'פסטרנק;אילנה ;'כ

-ופוגה""טוקאטה
באךס,י, ;מ'פסטרנק;אדם ;'כ

-''קולאז'''
דביסי, ,שופיןשוברט, ;'מפסטרנק;אדם ;'כ

פרוקופייב

* 
 Dירושליהאנסמבל,

הירושלמית)המחולטדנת(לשעבר:

 , 13הגרדוםעולירח'שאלתיאל,מרכז
 , 93801ירושליםמזרח,תלפיות

(בערב) 02-711966(ביום); 02-717877טל'

קולקטיביניהול;
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שושאלקס,חנהאינבינדר,דפנהרקדנים;
רימוןאיהמליניאק,רהדמגן,גליהלוי,

מירוןג'וזףג'ונס,פמלה ;מוטיקאים

דפנה ,רימוןאיהאלקס,חנה ;הלהקהמורי
כהןבתיהקוץ,סוזן ,אינבינדר

לנגן,הלגהקושמז,פלורה ;אורחיםמורים

שריריעקב

-1984נבכורות

-"חיבורים"
הרנטנסריקודי ;'מוהלהקה;שריריעקב ;כ'

-"טיקליניאר"
יפנית;ושירהאלקסחנה ;'מאלקס;חנה ;'כ

אלקסחנהבוברוב,גודיתל';

-אחת"ואשהנשים"שתי
באררמיתל';מונק;מרדית ;'מבאר;רמי ;'כ

-"אימפרוביזציה"
דילן;מרגרטעםמשותפתעבודההלהקה, ;כ'
מירוןוג'וזףג'ונספמלה ;מ'

-במערבת""רעש
דיסלדורף;קראפטורק ;מ'אינבינדר;דפנה ;'כ

אוריתא';בוברוב;וג'ודיאינבינדרדפנה ;תל'
רובינשטיין

-מצנפת"עם"טריפטיק
מקפרין;בוביקאור.רנואל ;מ'אלקס;חנה ;כ'

אלקסחנהתל';

* 

מחולקבוצתמאגמה

 , 454312טל' , 62965תל-אביב , 5מוסינזוןרח'
03-730954 

תורדיתיבדש,רנהבגים,אוררקדנים;

-1984נבכורות

-חלולה""קונצרטינה
וייאטרוברט ;'מבדש;רנה ;כ'

-"זומ"
תורדיתי ;'כ

-פארק""לונה
רסידנטס ;מ'בגים;אור ;'כ

-"קלמנטוז"
האסלג'ון ;'מבגים;אור ;כ'

-"ג'יג-או-לא"
איריותמחולמנגינות ;מ'תור;דיתי ;'כ

* 

ענבלמחולתיאטרוו

 , 65149תל-אביב-יפו , 6יחיאלירח'
 03-652758,653711ט~

לוי-תנאישרה ;אמנותיתמנהלת

נוראלציוןלהקה;מנהל

זארב,שרה ,חג'בימלכהכהן,אילנהרקדניס;

ציוןשרעבי,אסנתערבה,כוכבהלוי,רונית
ארזבראב,יעקבאברהמוב,מרדכינוראל,
נועםנתנאלחלילי,צבי ,עפג'ון

-1984נבכורות

-ישיריס""שירית
גרוניך;שלמה ;'מלורתנאי;שרה ;וליברטרכ'

כהןרפיתא'; ;דורכהןאליתפ';

-"אובות"
 ;ותל'תפ'רייזמן;שוש ;מ'שרת;רנה ;'כ

קופרמןג'ודיתא';גרינשפן;יהודית

-מלכה""מליוה
ותל';תפ'שוורצמן;דניאל ;'מצמח;בנימין ;כ'

כהןרפי ;תא'גררביץ;אנטיל

* 

הקיבוציתהמחוללהקת

 , 25130הגלילמעלהגעתיז,קיביץ
(אילפן) 03-923009טל'

(משרד) 64078תל-אביב , 30אבן-גביררל

ארנוןיהודיתאמניתית;מנהלת

לויזמייק ;האמנותילמנהלעוזר

כהןירוחם ;כללימנהל

חסון,מיכלפראן,חנקההלהקה;מורי
ארנוןיהודית

זייד-בוטרשללירן,מאיראורחים;מירים

דגןזכריחזרית;מנהל

זגה,שלמהלוין,מייקדגן,זכרירקדנים;

ראיבןכהן,בועז ,באררמיפסטמו,ארי

אסילין,ענתגירון,אסתילבני,אפרתבן-ישי,

ארנון,גנהכהן,סייןלבני,אסנתגמבי,ניצה
אורןאסנתעשת,ענת

 1984מאי-לונדרןבחי"ל;טיורים

-1984נבכורות

- ",_,ל"מחכים
ספארו,(קולאז') ;מ'קדלסקי;ספיידר ;כ'

תא';אבוקסיס;פנינהתל';לנגי;קופקה,
קאפמןג'ודי

-היה""היה
מסורתיים;תופיםויולדי, ;'מאורן;הדה ;כ'

גלברדניסן ;'תאדורכהן;אליתל';



-מיכאל"העץטוטאלבא"המוות
פנינה :תל'מרחיים;יוסי :מ'באר;רמי :'כ

גלברדניסןתא':הדרי;משהתפ':אבוקסיס;

-וצבעצורה"איורים",
יעקבתל':מקליין;ברטון :'משריר;יעקב :'כ

לוסריארמנטהתא':שריר;

-מחול"של"יום
הולסט;גוסטאב :'מברוס;כריסטופר :'כ

ברוסכריסטופרתא':מא;רפמלהתל':

-שחור""חלב
ברטה :תל'אבה;קקו :'מנהרין;אוהד :כ'

גלברדניסןתא':קוורץ;

* 

מחוללהקתודממה""קול

 , 66182תל'אביב , 23פתח'תקוהדרך
 03-614219טל'

אפרתימשהאמנותי:מנהל

יאסאריהטיורים:ומנהלרכז

חן,אביטלנדלר,אסתרדמת.יאמנוןרקדנים:
אשל,הגרבר,גביציו.דאורליחשין,אפרת
מיקיגרוס,מיכלמויאל,יוסףסבר,הילה
בירן,נעמהבש,מיכאלשער,מאירחומה,
בן'זאבשובלבר'עם,עדירום,עופר

ארה"ב ; 1984יוני-פינלנד :בחו"לטיורים
 1984נובמבר'דצמבר-ומקסיקו

 1984ב'בכורות

-"נשכחות"
ב.יהנרישנאבל,דיטר :'מאפרתי;משה :'כ

בן'שאול;משהתפ':בא;ךסבסטיאןיוהן
רדלרדניתא':

* 

שינפלדרנהמחולתיאטרון

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

רנהוכוריאוגראפית:אמנותיתמנהלת
שינפלד

בלו.ךנעמיבורר,תמרשינפל.דרנהרקדנים:
זמר.ימירבדיאמנט'לשם,אילןג;ף,צוקי
פיגנבלט,תמרכץ,עדנהכרמ.יטלכרמי,דב

קייזר,,אביפריזלררויטלפר.ימרגלית
שפרלינגסיגלשכטר,בטי

 1984ב'בכורות

-"בלדה"
ואןרודריק :תא'שופין; :'משינפלד;רנה :כ'

גלדר

-"שרשרת"
עודדתל':רייך;סטיב :'משינפלד;רנה :'כ

גלדרואןרודריק :תא'גרא;

- " 4 , 3 , 2"שלבת
רודריקתא':ויואלדי; :'משינפלד;רנה :'כ

גלדרואן

* 
שרוןמירליהמחוללהקת

 , 69016תל'ברוך , 30אוגריתרח'
 03-482946טל'

מירל'האמנותית:ומנהלתבוריאוגראפית
שרון

חסוןמיכלחזרות:מנהלת

אדלשטיין,איימירפופורט,דודרקדנים:
מללה,עמיאלגולדברג,לימורגולדברג,משה
פרנקל,איריספארן,יעלידלין,נעמה
חוזהסימי

 1984ב'בכורית
-יירציודים"

מיכל :תל'איבו;בריאו :מ'שרון;מירל'ה :'כ
מוביץברציוןתא':גמזו;

-"שגיונות"
שריףנועם :'משרון;מירל'ה :'כ

* 
תנועהתיאטרוןקבוצתתמו-נע

 03-449878טל'תל'אביב, , 28האזדהרח'

צוקרמןבאוה :אמנותיתמנהלת

צוקרמןמיקירוזנטל,אילןמפיקים:

מידן,קוביאלבז,סרג'רייס,ג'ואנהרקדנים:
כהרלו.ידודליטנ.יג'ודיבן'צור,אירית

לנצטנויהסמל,ליהיאבן'יהודה,חגי

 1984ב'בכורות

-קפה""תשתו
רפי :'מהקבוצה;עםצוקרמןנאוה :כ'

ג'ודיתפ': ;ייצחקטליעיצוב:קדישזון;
קופרמן

* 

אחריםאירועים

היההשנהשלהמרכזיהבינלאומיהמאורע
שהתקייםלכתב'תנועה,הקונגרט

רוביןע"שובאקדמיהתל'אביבבאוניברסיטת
ביןזהבמינויחידמפגשבאוגוסט.בירושלים,

כתבי'התנועהשלהשונותהאסכולותנציגי
מהארץוהאמנים,מהחוקריםרביםמשך

והיהלמופתבארגוןהצטייןוהואומחו'יל,

גדולה.הצלחה

הופיעואחרלתיאטרוןעכובפטטיבאל
שלזוביניהןאחדות,תיאטרורמחולקבוצות
בהזעפרהמנתניה,"בוטטז"למחולהאולפן

ולהקות"פאזל",שנקראבמשהווקבוצתה
ירושלים""האנטמבל,כגוןהיטב,מוכרות
הירושלמית"הטדנאהיההקודם(ששמה
יוצרים'ושלחבריהבעבודותלמחול")
בחצרלנגז.והלגהשריריעקבכגוןאורחים
המחוללהקתרקדואל'אומדאןהחאן

וענבל.בת'שבעהקיבוצית,

עםלעם""אמנותאירגנהאוגוסטבחודש
 ','' 84במחולחדשים"גווניםאתרמלהעירית
לינדטיחץ,עמוט(עםסדנאותשכללמפגש
תמ"ר,להקתעמדהובמרכזהואחרים)קמפ

במשךהצער.למרבהעו.דקיימתשאינה

לוי,רוניתבעבודותיהםהופיעוימיםשלושה
בז'ברוך,מיריפראנקפורט,עלמהאורז,הדה
בז'יהודה,חגיפרידמז,לוריאברהם,לאה
בגים,אורכליף,אילנהבורשטייז,אריה
בפרי,עודדפנחטי,עמוטמיאלניק,תמרה

אחרים,ויוצריםפלוצקינטעאברהם,חפציבה
אםעצמם,ידי'עלאםברצעושעבודרתיהם

הופיעוכןכמואחירם.רקדניםעל'ידי
חץ.עמוטושלאלקייםאושרהשללהקותיהם

שלתרומתוהיתהבמחול"חדשות"פנים
המחולבתחוםירושליםישראלןפסטיבאל
ביצעודור'בהזואליאליטהמקויר.הישראלי

התרנגוליםמייצגאתדודמגדללרגלי
שלהמחוללתיאטרוזמשותףערבשלהם.

המחולולהקתתמ"רלהקתשינפלהרנה
נטעבכר.ג'ררבמרכזנערךהקיבוצית

"דגילטע'המופעאתבבכורההביאהפלוצקי
אתליישביפניתתוכניתשנושאושלה,פיש"
העולםמלחמתבימיהנאציםרדיפותפליטי
על'כבושהאזשהיתהבמאנצ'וירה,השניה

רקדניםשישהעםהופיע Yחעמוטידם.

המיוח.דבסגנונו

אתלצייןישמחו"להאורחותהלהקותבין
היפנית.ג'וקוטאנקאישלהשניביקורה
מוטקה'שא.על'ידיגםמיוצגהיההבוטו
שינואר;מריהנועזתהרקדניתהגיעהמקנדה

קארלטוז.קאריליזהאמריקניתמאיטליה
יחיד'ערבמהולנדהביאהדניאלטפאיליז

מימיקט.להקתבאהומארה"ב

תיאטרון'הותירביותרהעזהרושםאתאבל
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קמפ,לינדטישלהדמיוןמלאהתנועה
קזי".לילו"חלוסז'נהז'אזעל-פיב"פרחיס"

להתקיים,חדלהכרמוזיונתזשללהקתו
יונתן.עםהשמורותמטיבות

מחולותיה.אתלרקודהוטיפהשארניפאמלה
ורקדולביקורבאופרנקלואיריטנהריזאיהד

איהד.שליצירותתל-אביבמוטיאוןבאולם

טפרדילמחול Yקורט-קיאירגנהלאידליה
אמניםבעזרתפלמנקובמיפעוהופיעה
 .אורחים

בעברית:הופיעוחדשיםמחולטפרישני
פרידהאבר,צבישלטפרוישראל,בעסהמחיל

דיריטמאתהמחיליתעשייתואמנית
הרפז.דבשלבתרגומוהאמפרי,

* 

שנה) /העמרד(מספר 1985-1975בישראל"יימחילאינדקס

המחבריםלפי

 :ררקרי.אדאמס.ד

 80/5 .. . . . . . ..המדורניבמחרלתנ"כייםקריטרירנים

 :אינגבר-בריןיהרדית
ברין-אינגבר)(ראה:

אלדרר:גבי
 83/26 .................עברדהתהליך-יימחזרר"

 :אלכסנדררביץ'אינסה
 80/32 .............ל"ברלשרי"הרלכתקטנהילדה

אמרד:אסתר

 76/24 ................המחרל?מקרררתהםאיפה
 77/28 ...............ריקרדשלכמקררהתהלרכה

אשכנזי:ררת

 78-79/32 .............כירםבישראלהעדרתמחרל
 81/12 ..............פרס-ישראלכלתקדמןגררית

 81/29 ...............החינרכיבתהליךמחרל-העם
 85/49 ......................רבהר"בעמק"חג

אשל:ררת
 80/31 ............................השיערר

 81/23 ........... . . . . . ..להקה?ללאחייםהשי
פנימההתברננרת

 83/25 ........בארה"ב)השתלמרתשנת(בעקברת
 84/11 ......................רהרידיארהמחרל
 85/33 .......................חזרתיתחשיבה

 :בהט-רצוןנעמי

 76/26 ...........פירט-לחן-מחרל-התימניהדירראן
 77/23 ..................ישראלי?ריקרד-הררה

 78-79/24 . ..רפררקןאחדרתשלמסררתימחרל-הדבקה
 82/7 . ..תימןירצאייהרדיםבמסררתהררקדשלתדמיתן

בהט:ראבנרבהט-רצרןנעמי

 80/14 ..............תנרעהכמרכיבהמקראטעמי
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ביזר:ריצ'רד

 80/19 ..........המרדרניבמחרלשלרמיתשלדמרתה

בלרם:.דפרל
 82/21 .................רתרכןצררהעלהרהורים

בן-ארצי:פזית

 78-79/37 ; 77/34 . . . . . . . . . . . ..לתלמידיםמכתבים

 :בן-בררךמרזם
 84/30 ........................הרמאניריקרד

בן-זאב:אסף

 81/25 ......................הנכרנההפתיחה

בן-ישראל:ררן
 80/22 .....סרקרלרבאננהעםעברדהירמן-ייכנפיים"

 81/20 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..הרקדן

 :בן-שארלמשה
 75/8 ............למחרלתלברשרתעלאחדרתמלים

ברטרנרב:דבררה

 84/40 ......................... , ..הכפיפה

ברין-אינגבר:יהרדית

 75/10 .............מקרמראתהבאלטתרפסלבסרף
 75/18 ...ניקרבה)(רינהתימניםרההררסיתהבאלרינה

רהמפררסמיםהיפים

 77/17 ............בארה"ב)רקדנירתעם(שיחה
 28/16 ..האמריקנ?יהמרדרניבמחרלאמריקניבעצם,מה,
 83/18 .............יהרדירקדןשלחייר-ברגפרד

בת-דורי:שרלמית
 80/27 ... . . . . . . . . . . ..בעלי-החיים?ררקדיםהאם

גרבר:ירסי

 78-79/16 ............אלסקרבסקינעמיעםבשיחה



דברא:מרסל
 85/22וכתב-התנועההליטורגיהסדר

דרר-כהן:אלי
 85/54 .................קמפלינדסיעםפגישותי

הרררביץ:לילדראן
 85/20 ...........לכתב-תנועההבינלארמיהקונגרס

ררלינסקי:אקים
...הכפיפה ............ . ...... .. . Plie 84/40 

ריגמאן:מרי

 82/14 .......................הקטנהמקראה

כהן:אלירט
 84/34 ...השיראליבמחול-העםומשמעותסגנוןצעדים,

לרי-תנאי:שרה
 82/5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מאמיןאנימעין

לריט:עדה
 85/29 .......תנועתיתבתראפיהציירתילמחולחינוך

לין:חרמרנה
 82/19 .............להבעהמתרגול-שפת-המחול

 84/15 ..............כשפת-תנועההמחולהוראת

לסקלי:חזי
 82/13 .....................איקארוסתסמונת

לנד:רונית
 76/10 .... : ....וקינהאבלותמרכיבי-שקמתי""עד

 77/13 ... . . . . . . . . . . ..נסיוניתכלהקה 2בת-שבע
 78-79/36 ....המערביובחוףבסן-פרנסיסקוהמחולנוף

 83/16 .. ,נערהשלבחינוכהתמונת-מצב-מונקמרדית
 84/28 ...היוםהגרמניהמחוללתיאטרוןאופיינייםקווים

שלמרארסקרשלהבאוהאוסמחולרת
 85/40 .....................שחזור)(תהליך

מרלרב:ג'ויס
 85/35 ............... ,ברייקדאנסושמהתופעה

מוניץ:בנצירן

 85/37 .......................האורות""גלגל

מישורי:נתן

ימינוועדהלירי"מ"התיאטרון
 78-79/10 ......ורקדנים)סוקולובאננהעם(שיחה
 81/32 ...............פאנובואלרישל"האידיוט"

מנרר:גיורא

 75/6 . . . . . . ..בישראל)המחול(מצבלעברהפניםעם
 75/14 ..והבאלט)המודרניהמחול(יחסיהמלחמהנגמרה
 76/12 .......................האגדתיאגדתי

 76/15 ...קראוס)גרטרודעלספרמתוךפרקיס(שניק..ג
 77/10 ..........משיהושלבמוחורעיוןהיאלהקה

התזמורתבדותהלביאה
 77/20 ..קארלו")מונטהדהרוסוה"באלטצ'פמן(רחל
 78-79/19 ......-50הבשנותבישראלהאמנותיהמחול
 81/5 ......... 1980בישראלהמחולשלמצבתמונת

ומחול-העםהמודרני,המחולהבאלט
 81/13 ...............קיליאן)ייז'יעם(ראיון

 82/11 ......................שאלהשלסגנון
 83/9 ....................הרוקדהדיבוקדיבוק

ולמחוללתנועהלמוריםהמסלול
 84/21 ...הקיבוצים)םמינרעלבהטנעמיעם(שיחה

 84/32 ............לעשותלאהכוריאוגראףעלמה
 84/37 .... : ...........הרקדןשלנפשואלהדרך
 85/6 ........................שניםעשרמקץ

 85/37 .......................האורות""גלגל
 85/26 ........המולטימדיהאתשרהבראהבראשית

 85/5 .....................לזכרו-סוממרסבן

 :מרגוליןירון
 84/25 ......כוריאוגראפיה?ללמדאי-אפשראואפשר

נאמן:נירה

 85/29 .......תנועתיתבתראפיהציירתילמחולחינוך

נס:מיכה

 81/18 ...............לרקודשרצהתל-אביבינער
 84/31 .............................פליה

סטראב:שלום
לרקוד"קםשהואעדשכללריש"אדם

 75/16 ....................התימני)(המחול
 76/22 .. ,תימן)יהודישלהנשים(מחולותבלבד?הדרק

פרידהבר:צבי

 83/6 . . . . . . . . . . ..החסידיםבמחולהדראמאטיזציה
 84/5 ........והרנסאנסבימי-הבינייםהיהודיהמחול

 85/42 ..•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0בדליהראשיןריקידי-עםכבס

קאס:ג'ראן

 75/4 0 • 0 0 0 0 •••• 0 •• 0 0 0 • 0 0 • 0 0 •• ,מהאילםמבט
 76/3 . 0 0 •• 0 •• 0 ••• 0 0 •••הזההמבלבלהאייאנגארד

 77/6 . 0 ••• 0 0 • 0 •• , ••מונה?אתההמחול,למעןמה,
 o 78-79/5 • 0 • 0 0 • 0 0 0 ••••• 0 0 0ישראלי?ריקרדהשי

 81/10 ..... 0 • 0 ' 00 •• 0 'זהותשלשאלהאלאזואין

קיגלר:הירסט
באים!האמריקניםבאים!האמריקנים

 75/12 0 0 • 0 0 0באירופה)האמריקניהמחול(השפעת

קייס:מרטין

 76/8 0 0 • 0 0 •• 0 ••• 0 0 0 0 0 •בביו-יורקישראליםששיה

 :קיליאןייז"
ומחול-העםהמודרניהמחולהבאלט,

 'o 81/13 .. 0 0 •• 0 0 • 00' •• 0 •• 00)ג.מעם(ראירן

 :קמפרפרי

-קרנקוג'וןשלבצילו
 82/22 . 0 • 0 0 ••• 0 •ובעיותיושטוטגארטשלהבאלט

קשת):(ישוריןקיפלביץיעקב
 85/9 0 0 0 • 0 • 0אגדתיברוךשלהאמנותיהיהודיהמחול

ררן:חנרך

 76/5 0 0 • 0 • 0 ••• 0 •••• 0 • • • ••המוסיקהנגדלרקוד
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לכרריארגראףמלחיןבין
 78-79/7 ..............סתר)מרדכיעם(ראירן

 84/42 ........המחרלאלפלשבמרסיקההמינימליזם

 :אדאמסודאגרוקיהודית
 80/5 . . . . . . . ..המרדרניבמחרלתנ"כייםקריטרירנים

בושאיםלפי

ודיוקנאותאישים

ניקובה)(רינהוהתימניםהרוסיתהבאלרינה
 75/18 ....................ברין"אינגבריהודית

האגדתיאגדתי

 76/12 .........................מנררגיררא

אגדתיברודשלהיהודיהאמנותיהמחול
 85/9 .....................קשת) .י(קרפלביץי.

קראוס)גרטרודעלספרמתורפרקים(שניק.ג.
 76/15 .........................מנורגיררא

קראוסגרטרוד

 77/4 ..............................לזכרה

בן"דודאהדו

 77/5 ..............................לזכרר

התזמורתבדותהלביאה
קארלו")מונטהדהרוסוה"באלטצ'פמז(רחל

 77/20 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

ארבאטובהמיה

 81/9 ................... , ) 75ה"הולדתה(לירם

פרס"ישראלכלתקדמזגורית
 81/12 .........................אשכנזיררת

ויגמאזמרי

 82/14 .......................הקטנהמקראה

לוי"תנאישרה
 82/5 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מאמיןאנימעין

יריאלתמנה
 83/5 ..............................לזכרה

נערהשלבחינרכהמצבתמונת-מונקמרדית
 83/16 ..........................ררניתלנד

יהרדירקדזשלחייו-ברגפרד
 83/18 ....................ברין"אינגבריהרדית

המולטימדיהאתשדהבראהבראשית
"ענבל")המחולתיאטרוזשל(הפדיהיסטודיה

 85/26 ......... . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגירדא

סוממדסבז

 85/5 ..............................לזכדר
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כלליים)(ובושאיםאסתטיקה
מהאולםמבט

 75/4 ...........................קאסג'ואז

והבאלט)המדורניהמחול(יחסיהמלחמהנגמרה
 75/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

מישהושלבמוחורעיוזהיאלהקה
 77/10 .........................מנררגיררא

המדורניבמחלותנ"כייםקריטריונים
 80/5 .... . . . . . . . . . . . . . . . . ..דרקרי.אדאמס.ד

 ).מג.עם(ראיוזומחול"העםהמודרניהמחולהבאלט,
 81/13 ., ...................... ,קיליאזייז'י

הרקח

 81/20 ........................בז"ישראלררן

להקה?ללאחייםהיש
 81/23 ...........................אשלררת

סגנוזשלשאלה
 82/11 .........................מנרדגיררא

איקארוסתיסמונת

 82/13 ..........................לסקליחזי

ותוכןצורהעלהרהררים
 82/21 ..........................דבלרםפרל

רהרידיאוהמחרל
 84/11 ...........................אשלררת

כוריאוגראפיה?ללמודאי"אפשראואפשר
 84/25 .........................מרגרליןיררן

הומאניריקוד

 84/30 ........................בן"בררךמדים

לעשותלאהכוריאוגדאףעלמה
 84/32 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

הרקחשלנפשואלהדדד
 84/37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

 Plieהכפיפה
 84/40,31 ....נסמיכהברטרנרב,דבררהררלינסקי;אקים

חזותיתחשיבה

 85/33 ...........................אשלררת



באלט
התזמררתבדרתהלביאה

קארלר")מרנטהדהררסרה"באלטצ'פמן(רחל
 77/20 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

 77/36 .........................הברבוריםאגם

 77/37 ................בסיסייםמרנחי-באלטרשימת

(אירופה)באלט

לייבולשוי"הולכתקטנהילדה
 80/32 ...................אלכסנדררביץ'אינסה

 ).מג.עם(ראיוןומחול-העםהמדורניהמחולהבאלט,
 81/13 .........................קיליאןייז'י

ובעירתיושטרטגארטשלהבאלט-קרנקוג'וןשלבצילו
 82/22 ..........................קמפרפרי

(ישראל)באלט

מקומואתהבאלטתרפסלבסוף
 75/10 ....................ברין-אינגבריהודית

ניקובה)(רינהרהתימניםהרוסיתהבאלרינה
 75/18 ....................ברין-אינגבריהרדית

 81/9 ............ )-75ההולדתה(לירםארבאטובהמיה

תהליכי-עבודהעלאישיותורשימותזכרונות

סוקולובאננהעסעבידהיימן-ייכנפייס"
 80/22 ........................בן-ישראלררן

השיעור

 80/31 ...........................אשלררת

לייבולשוי"הולכתקטנהילדה
 80/32 ...................אלכסנדרוביץ'אינסה

לרקדושרצהתל-אביבינער
 81/18 ...........................נסמיכה

מאמיןאנימעין

 82/5 .........................לוי-תנאישרה

בארה"ב)השתלמותשנת(בעקבותפנימההתבוננות
 83/25 ...........................אשלררת

עבודהתהליר-יימחזור"
 83/26 ..........................אלדורגבי

קמפלינדסיעםפגישותי
 85/54 .........................דור-כהןאלי

ולתבועהלמחולחינוך

 75/21 ..........לנוערופנטומימהמודרנימחולבאלט,

 75/21 ....................בנתניה-למחולמרכז

 75/19 .....................בת-דררשלבית-הספר

 75/19 ...........בירושליםבאקדמיהלמחילהמחלקה

 75/20 ..........המערביבגליללמחילהקיביציהמרכז

 76/23 ..................מנשהלמחילאזיריארלפן

 76/30 ......... ,ריביןע"שלאקדמיהאקדמאיתהכרה

 76/9 ...........................לצבריםבאלט

 76/30 .........ר.דהא.שלהישראלילסניףשניםעשר

השיעיר

 80/31 ...........................אשלרות

לייבילשיי"הולכתקטנהילדה
 80/32 ...................אלכסנדרוביץ'אינסה

תניעתיתבתראפיהיצירתילמחילחיניר
 85/29 ...................נאמןונירהלויטעדה

החיניכיבתהלירמחיל-העם
 81/29 .........................אשכנזירית

להבעהמתרגיל-שפת-המחיל
 82/19 .......... . . . . . . . . . . . . . . ..ליןחרמונה

כשפת-תניעההמחרלהיראת
 84/15 .........................ליןחרמונה

בהט)נעמיעם(ראייןילמחיללתניעהלמיריסהמסליל
 84/21 .........................מנורגיורא

כיריאיגראפיהךללמידאי-אפשראיאפשר
 84/25 .........................מרגרליןיררן

שלהןוהרפרטוארהרכבן-בישראלהמחוללהקות
 1975-75/22בובכיריתלהקית

 76/28 ........•..........-1976ביבכוריתלהקית

 77/45 ...................-1977בובכיריתלהקות

 78-79/40 .................-1978ביבכירותלהקית

-1979ביבכיריתלהקות

-1980ביבכיריתלהקות

-1981ביבכוריתלהקית

-1982ביבכירותלהקית

-1983ביבכירותלהקית

-1984ביבכיריתלהקית

80/34 

81/34 

82/24 

83/29 

84/46 

85/57 

נסייניתכלהקה 2בת-שבע
 77/13 ..........................לנדררנית

ימינייעדהלירי"מ"התיאטרון
 78-79/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מישררינתן

 84 ............מייחד)(מוסףבת-שבעלהקתשנרת 20
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כוריאוגראפיה

מאמיןאנימעין

 82/5 .........................לרי"תנאישרה

כרריארגראפיה?ללמדאי"אפשראואפשר
 84/25 ....•....................מרגרליןיררן

לעשותלאהכוריארגראףעלמה
 84/32מנררגיררא

כתב"תנועה

 75/20 ......................לכתב"תנרעההמרכז

לכתב"תנרעההראשוןהקונגרס
 85/20 ., . . . . . . . . . . . . . . . . . ..הררוביץלילדראן

וכתב"התנועההליטורגיהסדר
 85/22 .........................דבואמרסל

ומחולמוסיקה
המרסיקהנגדלרקדו

 76/5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ררןחנרך

מרנה?אתההמחרל,למעלמה,
 77/6 ...........................קאסגיראן

המחולאלפלשבמרסיקההמינימליזם
 84/42 ...........................ררןחנרך

אתנימחול
התימני)(המחרללרקדו"קםשהואעדשכללוישייאדם

 75/16 ........................סטראבשלרם

תימן)יהדוישלהנשים(מחולרתבלבד?הדרק
 76/22 ........................סטראבשלרם

המחלו?מקוררתהםאיפה
 76/24 .........•...............אמרדאסתר

פיוט"לחן"מחול-התימניהדיוואן
 76/26 .......................בהט"רצרןנעמי

 76/30 ................ריקדוי"עדרתלטיפוחהמפעל

ריקדושלכמקורהתהלוכה
 77/28 .........................אמרדאסתר

רפורקןאחדרתשלמסררתימחול-הדבקה
 78-79/24 ......•..............בהט"רצרןנעמי

כיוםבישראלהעדותמחול
 78-79/32 .......................אשכנזיררת

תנועהכמרכיבהמקראטעמי

 80/14 ...............ט i'lבראבנרבהט"רצרןנעמי

תימןירצאייהודיםבמסררתהרוקישלתדמיתו
 82/7 ......................•.בהט"רצרןנעמי
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החסידיםבמחולהדראמטיזציה
 83/6 .........................פרידהברצבי

תנ"כיים)נרשאיםגם(ראהיהודייםונושאיםיהודימחול

בארה"בוהישראליהיהדויהפלשתיני,המחול
 78-79/30 .........................ברקפרד

יהודירקדןשלחייו-ברגפרד
 83/18 ....................ברין"אינגבריהרדית

החסידיםבמחולהדראמטיזציה
 83/6 .........................פרידהברצבי

הרוקדהדיבוקדיבוק

 83/9 ........................ "מנררגיררא

והרנסאנסבימי"הבינייםהמחול
 84/5 .........................פרידהנרצבי

אגדתיברוךשלהיהודיהאמנותיהמחול
 85/9 . . . . . . . . . . . . . . . . ..קשת) .י(קרפלביץיעקנ

המרלטימדיהאתשרהבראהבראשית
 85/26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

הישראלימחול"העם
רבארה"בבישראל-הישראלימחול"העם

 76/19 ......................... "ברקפרד

 76/21 ............לתרבותבמרכזלריקודי"עםהמדור

ישראלי?ריקוד-הורה
 77/23 .......................בהט"רצרןנעמי

בארה"בוהישראליהיהדויהפלשתיני,המחול
 78-79/30 .........................ברקפרד

פרם-ישראלכלתקדמןגורית
 81/12 ........- .................אשכנזיררת

החינרכיבתהליךמחול"העם
 81/29 •........................אשכנזיררת

הישראליבמחול"העםומשמעותסגנוןצעדים,
 84/43 ..........................כהןאלירט

בדליהראשוןריקודי-עםכנס
 85/42 .......•................פרידהנרצני

ונהר"בעמקייחג

 85/49 .....................•...אשכנזיררת

מודרנימחול
מהאולםמבט

 75/4 ...........................קאסגיואן

הזההמבלבלהאוראנגארד
 76/3 ...........................קאסגיואן



מינה?אתההמחיל,למעןמה,
 . ..........................קאסגיראן

המדררניבמחילתנ"כייםקריטריינים
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ררקרי.אדאמסד.

77/6 

80/5 

(אירופה)מודרבימחול

באים!האמריקניםבאים!האמריקני

באיררפה)האמריקניהמחיל(השפעת
 · .......................קרגלרהררסט

 · ............שלההמחלויתיאטרןובאישפינה

סגניןשלשאלה
 · ........................מנררגיררא

הקטנהמקראה

 · ........................ריגמאןמרי

יהדרירקזזשלחייי-ברגפרד
 · ...................ברין-אינבגריהרדית

בייםהגרמניהמחיללתיאטריןאיפיינייםקייים
 · .........................לנדררנית

שחזיר)(תהלירשלמראיסקרשלהבאיהאיסמחילית
 · .........................לנדררנית

75/12 

77/15 

82/11 

82/14 

83/18 

84/28 

85/40 

(ארה"ב)מודרבימחול

בארה"ב)רקדנייתעם(שיחהיהמפררסמיםהיפים

 77/17 ....................ברין-אינגבריהרדית

המערבייבחיףבסן-פרנסיסקיהמחילניף
 78-79/36 ........................לנדררנית

האמריקני?המידרניבמחלואמריקניבעצם,מה,
 82/16 ....................ברין-אינבגריהרדית

הריקדהדיברקדיברק

 83/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

נערהשלבחיניכהתמרנת-מצב-מינקמרדית
 83/16 ..........................לנדררנית

בארה"ב)השתלמיתשנת(בעקביתנפימההתביננית
 83/25 ...........................אשלררת

ברייקדאנסישמהתופעה

 85/35 .........................מולרבגיריס

(ישראל)מודרבימחול

בישראל)המחיל(מצבלעברהנפים.עם
 75/6 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

\ 

וקינהאבליתמרכיבי-הקמתי"ייעד
 76/10 ..........................לנדררנית

נסייניתכלהקה 2בת-שבע
 77/13 ..........................לנדררנית

ישראלי?ריקידהיש
 78-79/5 ........................קאסגיואן

ימינייעדהלירי"מ"התיאטרין
ירקדנים)סיקיליבאננהעם(שיחה
 78-79/10 .......................מישררינתן

-50הבשנותבישראלהאמנותיהמחיל
 78-79/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנררגיררא

זהיתשלשאלהאלאזיאין
 81/10 ......... _ ................קאסגיראן

לרקידשצרהתל-אביבינער
 81/18 ...........................מיכהנס

להקה?ללאחייםהיש
 81/23 ...........................אשלררת

איקאריסתסמינת

 82/13 ..........................לסקליחזי

הנבתךודרכייצירותביתוח

וקינהאבליתמרכיבי-הקמתי"ייעד
 . .........................לנד·ררנית

סיקולובאננהעםעבידהיימן-ייכנפיים"
 . .......................בן-ישראלררן

פאנובואלרישלייהאידייט"
 81/32 .........................מישררינתן

76/10 

80/22 

הריקדהדיבוקדיבוק

 83/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מנורגיררא

עבודהתהליר-יימחזור"
 83/26 ..........................אלדררגבי

ראיובות

גביי-יירקישראליםשישה
 76/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קייסמרטין

בארה"ב)רקדניותעם(שיחהיהמפורסמיםהיפים

 77/17 ....................ברין-אינגבריהודית

התזמורתבדיתהלביאה
קארלי")מונטהדהרוסיה"באלטציפמן(רחל

 77/20 .........................מנררגיררא

סתר)מרדכיעם(ראייןלכרריאיגראףמלחיןבין
 78-79/7 .........................ררןחנרד

ימיניועדהלירי"מ"התיאטרון
ורקדנים)סוקולובאננהעם(שיחה
 78-79/10 .......................מישררינתן

אלסקובסקינעמיעםבשיחה
 78-79/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..גרברירסי

 ).מג.עם(ראיוןימחלו-העםהמודרניהמחולהבאלט,
 81/13 .........................קיליאןייזיי
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בהט)נעמיעם(ראיוזולמחוללתניעהלמוריםהמסלול
 84/21 .........................מבררגיררא

תאורה

האורות""גלגל
 85/37 ......... . . . ..מרביץבבצירןעםמבררגיררא

המחולתולדות

האגדתיאגדתי

 76/12 .........................מבררגיררא

קראוס)גרטרודעלספרמתיופרקים(שניק.ג.
 76/15 .........................מבררגיררא

המחול?מקורותהסאיפה
 76/24 .........................אמרדאסתר

המודרניבמחולשלומיתשלדמרתה
 80/19 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ..ביזרריצ'רד

הרקדז
 81/20 ........................בן-ישראלררן

הררקדהדיבוקדיבוק

 83/9 ..........•............. "מבררגיררא

המולטימדיהאתשרהבראהבראשית
"ענבל")של(פריהיסטוריה

 85/26מבררגיררא

ומחולתנ"ך
ריקידשלכמקורהתהלוכה
 77/28 .........................אמרדאסתר

המודרניבמחולתנ"כייסקריטריונים
 80/5 ...........•........ "ריקרי.ד.אדאמס

בתנ"ךמחולביטוייבאחד-עשרמשמעיתהבדלי
 80/9 .........................גררברי.מאיר

המודרניבמחילשלימיתשלדמרתה
 80/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ביזרריצ'רד

תנועהבמרכיבהמקראטעמי

 80/14בהטראבנרבהט-רצרןנעמד

תנועתיתתראפיה

תנרעתיתבתראפיהיצירתילמחולחינוד
 85/29 ...................נאמןרנירהלריטעדה

שונות

 75/19 .............בתל-אביבומחיללמוסיקהספריה

 75/21 ...............................מחקר

 76/18 ............................מחולספרי

 76/21 ....בפינלנדאי.טי.האי.שלהמחולסקצייתמגפש

 76/18 ..............שפיראיאירע"שופרסיםמלגות

-78 ' 79/37 ; 77/43 ...לפזיתמכתבים-לנוערבישראלמחול

בעלי-החייס?רוקדיםהאם
 80/27 ......................בת-דררישרלמית

הנכונההפתיחה

 81/25 ..................•.......בז-זאבאסף

שניםעשרמקץ

 85/6 ......................... ,מבררגיררא

ברייקדאנסושמהתופעה

 85/35 ................... . . . . ..מרלרבג'ריס

,טיסא
בע"מןארןעזםהשברה

 371428טלקס ,) 03 ( 650605,664419טל' , 63802ת"א , 17בז-יהודהרח'
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אחת,גגקורתתחת"הכל
 ...אחת"ממשפחה

בפתיחתמתחילההצנחבל
ציודעלעולהחמסו/מסר

RANK-STRAND 

RAND זRANK-S מיצרתמתכננת
ומסכיאקרניםמסכים,ומתקינה

ובתאוםהלקוחדרישתלפירקע
הפרוייקט.ארכיטקטעם
חסיןמחומרעשוייםהמסכיםכל
 .אש

שלתאורהבליהצנחאיו
RANK-STRAND 

החברהיצרההתאורהבציודגמ
גופיופיתוחבתכנוןיעולממוניטין
ושולחנות(דימרים)עממיםתאורה,
פיקו:ד.
בהתאםניי,דאןקבןעהינוזהצירד

היחודיים.לצרכים
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Soo!6S0 .וט

 .וט 500/650 ,פךליוךפךגל,זךקוך . 6
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הפעלה.וציודמסכים . 9
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מסכים,להפעלתואלקטרוני
קבועותבמותתפאורות,
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בע"מישראלסופרסוניק EY AI . 33393טלקס:



וביצוע Iגואירייעוץ,תיננון,

ותהודהתאורהמערנות

(קול)

משונללציודהשנרת
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לוי-תנאישרה
ב"ענבל"עבידתהשנית 35לכבידבחגיגה

celebrating 35 years of working for her company "Inbal" 

SARA LEVI-TANAI 

 Photo: M. Azulaiאזןלאימ. :צלם



חיי"בשאריתהראשון"היוס
דור-כהן) .א(

"The First Day 
of the Rest of My Life" 

(A. Dor-Cohen) 

 BATSHEVAבת-שבע

"האחיס"

רלו) Tע .(ד
"Brothers" 
(0. Ezralow) 

 Photo: Y Rubinריבךןך. :צלם



"דגנלב"
עזרלן) .(ד

"Dogfish" 
(D. Esralow) 

 BATSHEVAבת-שבע

Photo: Yרןבין.י:צלם . Rubin 



"אספלנד"
טיילךר) .פ(

"Esplanade" 
(P. Taylor) 

 BATSHEVAבת-שבע

Photoריבון .ו :צלם : Y . Rubin 



'"הרפתקאות"

איילי) .א(
והמוות""הנערה

נורת) .ר(

"Escapades" 
(A. Ailey) 

בת-שבע

 Photo: Y. Rubinרובין .יצלמ:

BATSHEVA 

"Death and the Maiden" 
(R. North) 



~ 

ברברו""אלגרו
קיל) .ס(

"Allegro Barbaro" 
(S. Kol) 

 BATSHEVAבת-שבע

יימילכוד"
קיל) .ס(

WBoobytrap" 
(S. Kol) 

 Photo: Y. Rubinרובין .'צלם:



הפנטןמימה""קרקס

גךסלאר) .ל(

"Pantomime Circus" 
(L. Goslar) 

בת-שבע

BATSHEVA 

רךזנצךךייגמ.צלם:

Photo: M. Rosenzweig 



הטבע"מו"קולות
בו-עמי) .כת

"Nature Voices" 
(T. Ben-Ami) 

 MENASHE REGIONAL STUDIOמגשהאיזךריאךלפן

מים""צמחי

אברהם) .כח

"Waterplants" 
(Ch . Avraham) 

 Photo: R. Segalמגלו.צלם:



האיזןריהאןלפןסדנת
אשרמטה

שמלתי"בתוךנחנקתי"אני
בן-גל) .(ב

MATE ASHER 
REGIONAL 
STUDIO WORKSHOP 

"1 am Suffocating 1 nside My Dress" 

(N. Ben-Gal) 



"הרהורים"

פרי) .י(

"Meditations" 
(Y. Perry) 

 BAT-DORבת-דור

"תהילים"
דין) .ל(

"Tehilim" 
(L.Dean) 

 Photo: Mula-Haramatiהרמתומולהצלם:



"קאנטארס"
ארייך) .(א

בת-דךר

מיליס"ללא"שיריס
מאנך)ואך .(ה

"Cantares" 
(0. Araiz) 

BAT-DOR 

"Songs Without Words" 
(H. van Manen) 

Photo : Mula-Haramati :הרמתימילהצלמ



ןןדןןיל""פיאף

גריפיו) .(ר

בת-דור

"Piaf Vaudeville" 
(R. Griffin) 

BAT-DOR 

Photoהרמתימולה :צלם : Mula-Haramati 



וודוויל""פיאף
גריפין) .(ר

"Piaf Vaudeville" 
(R. Griffin) 

בת-דךר

BAT-DOR 

הרמתימולה :צלמ

Photo: Mula-Haramati 



חצות""אחרי

סופר)-רייטר .(ד

"After Midnight" 
(D. Reiter-Soffer) 

בת-דור

BAT-DOR 

הרמתי:מולהצלם

Photo: Mula-Haramati 



כוח""מעברי

ררדון) .ג(

"Passages of Power" 
(G. Veredon) 

 BAT-DORבת-דור

 Photo: Mula-Haramatiהרמתימולה:צלמ



"שרשרת"

שיינפלד) .ו(
"בלדה"

שיינפלד) .ו(

" Ballade " 
) R. Schenfeld ( 

"Sharsheret" 
(R. Schenfeld) 

שיינפלדרינהמחולתיאטרוו

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 

Photo: Yאגור.וצלם: . Agor 



 " 4-3-2"שלכת
שיינפלד) .ר(

"Seasons 2-3-4" 
(R . Schenfeld) 

שיינפלדרינהמחולתיאטרון

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 

"שרשרת"

שיינפלד) .(ר
"Sharsheret" 
(R. Schenfeld) 

 Photo: Y. Agorאגורו. :צלם



"בלדה"
שיינפלד) . 1 (

שיינפלדרינהמחולתיאטרון

Photoאגור .' :צלם : Y. Agor 

"Ballade" 
(R. Schenfeld) 

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 



התרגנילים""זירת
זוך-בהן)ואלי(אליט

"Rooster Arena" 
(A. & E. Dor-Cohen) 

 Photo: Zoom 77 77זום :צלם



Photoגברךאלך .עצלם: : A . Gavrieli 

(תל-אביב)""זימביס"
בו-יהןדה) .ח(

"Zombies (Tel-Aviv)" 
(H. Ben-Yehuda) 

 NEW COLOURS IN DANCE '84 ' 84במחולגווניס



 Ilana Caliph's Groupכליףאילגהשלקביצתה

 ' 84במחולגוונים

84 ' NEW COLOURS IN DANCE 

 Photo: B. Lanirב.לנירצלם:



"פגים"

בך-בררך) o(מ

"Visage" 
(Mo Ben-Baruch) 

 ' 84במחולגוונים

NEW COLOURS 

IN DANCE '84 

Photoלניר oבצלם: : '80 Lanir 



ןברזל""צמר
אשל) .(ן

"Wool and Iron" 
(R. Eshel) 

אשלרות

RUTH ESHEL 

א.ישכרןב :צלם

Photo: Y. Isacharov 



ןחצי"נצןל"טרמןלן

אלקיים) .(א

"Tremolo in One and 
a Half I nches" 
(0. Elkayam) 

תנועהתיאטרון

אלקייסאושרה

OSHRA ELKAYAM 
MOTION THEATRE 

 Photo: Y. Agorאגיר .' :צלמ



" U וחצי"נצולרחולו
אלקייס) .א(

"Tremolo in One and 
a Half I nches" 

(0. Elkayam) 

תנועהתיאטרון

אלקייםאושרה

OSHRA ELKAYAM 
MOTION THEATRE 

 Photo: Y. Agorאגור .ו :צלם
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"דעגילטע-פיש"
פלןצקי) .ב(

"Degilte Fish" 
(N, Plotzky) 

מטון'טקיבהב, :צלם

Photo: N. Masson-Sakine 



"דעגילטע-פיש"
פלןצקי) .(ב

ממון'מקיבה .ב :צלם

Photo : N. Masson-Sakine 

"Degilte Fish" 
(N. Plotzky) 



מחולקבוצתמאגמה

MAGMA DANCE GROUP 

"זוס"
תךר) .ד(

פארק""לונה
בגיס) .א(

"Zoom" 
(D. Tor) 

"Luna Park" 
(0. Bagim) 

'. 

J" .. 

I./~ 



"קלמנטיז"
בגיס) .(א

מחולקבוצתמאגמה

"Clementuz" 
(0. Bagim) 

MAGMA DANCE GROUP 

פארק""לינה
בגיס) .א(

"Luna Park" 
(0. Bagim) 

tj 
'{ 

~A __ 





Photo: Yמךרגו.צלם: . Morag 

מיגאל"העץסוסאלבא"המוות
באר) .(ר

"Death Comes to Rocking Horse Michael" 
(R. Be'er) 

 KIBBUTZ DANCE COMPANYהקיבוציתהמחוללהקת



היה""היה

אורן) .ה(

"Once Upon a Time" 
(H. Oren) 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ 
DANCECOMPANY 

 " ...ל"מחכים
קדלסקי) .(ס

"Waiting for ... " 
(s. Kedeslky) 



שחור""חלב
נהרין) .א(

"Black Milk" 
(0. Naharin) 

המחוללהקת

הקיבוצית

KIBBUTZ 
DANCECOMPANY 

מןרגו.צלם:

Photo: Y . Morag 



מחול"של"יום
ברוס) .כ(

"Dancing Day" 
(Ch . Bruce) 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ 
DANCECOMPANY 



נשים"ושתי"אשה
באר) .ר(

"Two Women and One Woman" 
(R. Be'er) 

ירושליםהאנסאמבל,

THE ENSAMBLE, JERUSALEM 

"דואט"

לנגן) .ה(
"Duet" 
(H. Langen) 

 Photo: S. Ben· Yitzchakש.בן·יצחקצלמ:



ראשוו"בגוף"שיחות

בן-עמי) .ת(

"First Person Singular Talks" 
(T. Ben-Ami) 

פרידלאנדסאלי-או

SALLY-ANNE FRIEDLAND 

Photo: Yרוביןי. :צלם . Rubin 



"קא"

פרידמן) .ל(
" Ka " 

 ) L. Friedma(ח

פרידלאנדסאלי-אן

SALLY-ANNE FRIEDLAND 

בשלכת"בקפהלי"קר
תמיס) .י(

" the Cafe - the Cold of Fall "חן

) Y. Tmim ( 

 Photo: P. Girshגירשפ. :צלם



 Photo: Y. Rubinררביןי.צלמ:

" T "השירים")"שיר(מתוךאפה

לוי-תנאי) .(ש
"Zaffa" (from "Song of Songs") 
(S. Levi-Tanai) 

 INBAL DANCE THEATREענבלמחולתיאטרון



ענבלמחולתיאטרוו

INBAL DANCE THEATRE 



"הורה"

.לרי-תנאי)(ש
"Hora" 
(S. Levi-Tanai) 

למדבר""שאו
.לרי-תנאי)(ש

"To the Wilderness" 
(S. Levi-Tanai) 

ענבלמחולתיאטרון

INBAL DANCE THEATRE 



הספרדיהמחוללהקת

לאודליהשל

DALIA LOW 

SPANISH DANCE TROUPE 

"לרבקה"
מרגולין) .י(

"For Rebeca" 
(Y. Margolin) 

מרגוליןירוןמחוללהקת

YARON MARGOLIN DANCE COMPANY 

Photoמנשה .מצלם: : M. Menashe 



ודממהקוללהקת
אפרתי) .מ(

Photoרובין .י :צלמ : Y . Rubin 

KOL DEMAMA DANCE COMPANY 
(M. Efrati) 



ודממהקוללהקת

אפרתי) .מ(

KOL DEMAMA 
DANCECOMPANY 

(M. Efrati) 

 Photo: Y. Rubin.ריבוןו



שרוןמירלההמחוללהקת

MIRALI SHARON DANCE COMPANY 



שדיןמידלההמחיללהקת

MIRALI SHARON DANCE COMPANY 



קפה""תשתו

צןקרמן) .ב(

"Coffee, Please" 
(N. Zuckerman) 

 TMU-NAגע-תמו

רובון .וצלם:

o : Y. Rubin זPho 



קפה""תשתו

צךקרמו) .ב(

"Coffee, Please" 
(N. Zuckerman) 

 TMU-NAתמו-גע

רובין.יצלם:

Photo: Y. Rubin 



קפה""תשתי

צןקרמו) .(ב

"Coffee, Please" 
(N. Zuckerman) 

 TMU-NAתמי-נע

Photoרוביןי.צלם: : Y . Rubin 



אשרמטהלמחילאילפן

אורחיםמוריםהמוריםצוותהנלמדיםהמקצועות

היידקרליאורהכהזבועזארנוזיהידיתקלאסיבאלט
בירנשטייזאריהכנענייעלארצישפרהמודרנימחול

אלכסחנהלב-רזעזהבז-שייראיבזתנועה
זיידרשללנדריניתדר'וייסאסנתגופניתהכרה

לוירזמאירנחשילזהרהחסיזמיכל(אשכיל-יכמז)כתב-תנועה
סקילקטיפסטמזאריחפץיעקביצירהקומפוזיציה,

פראזחנקהיעקבידבירההמחולתלודות

אמנות

שניהשנהזיימעלה.ג'מכתהילדיםלימדיםבאילפז
חסותתחתצעיריםלגילאיםבמעלותשליחהשפיעלת
 .אשר""מטההאילפז

ימיתכלבמשךמחילסדנתפיעלתהאילפזבמסגרת
תלמידיםמתקבלים .מקציעילריקידכהכנההשביע
 .במחילקידםלימידלאחרלשנתיים,המחוללסדנת

קנפוסמדראילפז:מזכירת
אפרתיאורנהארגיני:ניהיל

ארנרןיחודיתאמנרתית:מנהלת
(שדש)נויישראלאיזירי:חיניךרכז

 25130מעלה-הגלילד"נגעתיז,קיבוץ
 04-923009טל'

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

ובר-מצרהבחתונותוידיאוצילומי *
זהותותעודתלדרכוןתמונות *
מסמכימצילומ *
ושעונימלמצלמותסוללות *
וטייפלוידיאוקסטות *
לוידיאומ"מ 8סרטימהעברת *

 03-257589טל'תל-אביב,ר 2אבן-גבירולרח'וצילומ,להסרטהסטודיי
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הישראליהסניף /-לינדיןלמחילהמלכיתיתהאקדמיה
 . ~ .,."". l/ ."ו

~ R ~ t 
קלאסילגאלםהמוסמכיםהמורים

בישראל:(לונדןר)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"יהמושרים

קןרס'סמקווסה'שראל'הסנ'ף
ן-הבאל\{למןר'ןהשחלמן'ןח

השנח'ןחהבח'נןחאחמארגן

בוחנ'סבנןכחוחהחלמ'ד'סשל
 .בלןנדוןמהמרכז

האקדמיה:נציגת

A.R.A.Dפויוינה . (A.T .C . I 

 1הבניםוח'ומת-השווי,

 03-474652טל:

ג'נטאיודמן
 03-263175,30בגיורלאבןת"א,(בת"דרו)

פמלהחסרן
 3מצדהסמטתבת"ים,

ורתפוץ

 065-23501עפרלה,

ליאיזהאונרן
 04-225578,15שניארוזלמןומת"ומז,חיפה,

ליארוהציויליןחבמי
 052-72439,31ל Wהאצפיתרח,הוצליה

ורזסרברל
ת-לאביבבת"דרוארלפן

דליהאייזיקרביץ
 03-581107בת"ים,

וחלטליתמן
 03-223137,11ויינסת-לאביב,

עידיתצלייק
 04-246441חיפה,

מיויביאלו
 03-910230פתח"תקרה,

חנהירפה

 48טשוניחרבסקייורשלים,
דליהויגלמןקרשט

 03-263175 , 30אבן"גביורלא, wתבת"דרו

מויםבן"בורר

 03-231454ת-לאביב,
שוהירחאי

 053-31672 , 6הנרטעוח'נתניה,
מויםקארפפן

 03-924011 , 9הפוטיזניםפתדדתקרה,

ליארוהבן"צרו
ת-לאביבבת"דרר

ג'ררג'ינהיעקרבי

 03-234050תל"אביב,
שיוליקירש

ת-לאביבבת"דרו,

לנהבר"מאיר
תל"אביבבת"דרוארלפןנתניה,

דילהלרי
שמראלגבעת

פנינהקפרן

 04-670798 , 10ר Wבילחיפה,

ליאזרההידקרבינג
 04-535214,17טשרניחרבסקיחיפה,

אסנתלרי
 057-78563(שערהנגב),בארשבע

פריאןררטשילד
 03-226755השררן,"ומת

אליזבטגרלדרריז
 065-99241 ;גביגרקיברץ

ררניתלב
רמת"חןומת"גן,

אראלהררתם
 04-247447חיפה,

גילהגל"ארר
 03-843247 , 17החומרן ,בת"ים

אירנהמרקיש

 03-753687ברה"מרברסרן,
מריםרייף

 04-66989,30פבזבר ,חיפה

גרעהגרזרן

 02-414572קוית"ירבל, , 19גראטמלהיררשלים,
פטרישהנידלמן

 02-861379,29דיוה , 2יבברןומרת,יורשלים,
נתגיהריפרן

 04-254073חיפה,

דניסגפגי

 10ב/היסדוקוןעפרלה,
איררןנררנסקי

 052-72371 , 40החרושבפו"שמויהר,
פיבלשאבן

 04-923842נהויה,

הברסתן

 053-37885נתניה,
אנהפרלברג

יורשלים
שלישיר

 052-450912רענבה,

פיליסררלדבארם
ב' 72הוצלועבנה,

רינהפרי

 03-474652,127בצנלסרן ,גבעתיים
דניאלהשפירא
 8/15ויירחביבהבארשבע,בת"דרו

מיריזמיר"לשם
 03-341735רמת"השורן,

בילרפהפרס
 03-394653ומת"גן,
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העברי,הנוערבביתמתקיימימהשיעורימ

 . 02-666141טלילימ,ירוש , 105הרצוגהרברח'

מרגולין)(שיטתלמחולטפרבית
מחוללהקת
מחולשעורי

כוריאוגרפיה

בטיוןלחטריקליטהכיתת
מקצועיתמחלקה
לילדיםמיוחדתמחלקה

) HOO זA SCHOOL of DANCE (MARGOLIN ME 
DANCE COMPANY 

TECHNIOUE CLASSES 
ION SEMINAR זCOMPOSI N:tכ 

ירושלימ , 15,דירה 106בית-לחמדרי
 02-716197טל'



יהידית,לתרביתהלאימיתהקרי
ניי·יירק

NATIONAL FOUNDATION 
FOR JEWISH CULTURE 
NEWYORK 

 DANCE LIBRARY OF ISRAELבישראללמחילהספריה

 :מחילמסירתאחריכחיפיש
כמחילייחייתיחייים

IN SEARCH OF A DANCE TRADITION: 
JEWS AND JUDAISM IN DANCE 

החוקריםהאמנים,ממיטברביםבכינוסחלקיטלו
תכלולהכינוסותוכניתהמחול,בתחוםוההיסטוריונים

וסרטי·וידיאו.סרטיםהקרנתמופעים,הרצאות,

A FestivaljConference about Jewish dance 
traditions wil1 take place in New York City next 
summer - September 13 to 16 1986 - at the Joyce 
Theatre, the 92nd. St. Y and other venues. The 
program wil1 include lecturejdemonstrations, video 
and fI1m shows, panel·discussions and historical dance 
reconstructions. 

עירךבספטמבר, 16-13בימים , 1986שנתבקיץ

המחולתרבותבנושאפסטיבאל 1כינוסבניו'יורק
לתרבותהלאומיתהקרןעל'ידיהמאורגןהיהודית,
בשיראל.למחולוהספריהבניו'יורקיהודית

בספריהלהשיגאפשריהיההכינוסתוכניתפרטיאת
בניו·יורק.יהודיתלתרבותהקרןאובתל'אביבלמחול

Leading artists, scholars and dance historians from 
the U.S. and Israel wi1l take part. A detai1ed program 
wil1 soon be available at the Dance Library in Tel 
Aviv. Details are obtainable from the National 
Foundation for Jewish Culture, 122 East 42nd. St 
Suite 1512, New York, N. Y. 10168, tel.: 
(212)4902280 or the Dance Library of Israel Tel 
Aviv, 26 Bialik St., tel .. 03·658 106. לנסועהמעונייניםאלה,שלקבוצהמתארגנת

תכלולהקבוצתיתהחבילה .פסטיבאל 1לכנסמישראל
וחזרהמשותפת(יציאהשוובהלוךכרטיס'טיסה

יום), 60עדנוסע!לכלהרצויבתאריךאינריווירואלית,
ואירועימופעילכלכניסהכרטיסימוזל,במחיר
מחוללמופעימוזליםכניסהכרטיסיגם,ויתכןהכינוס

הדבר(אםבבתי'מלוןמקומותהזמנתוכןמסויימים,
וכו').(ויזהסידורי'הנסיעהוכלנדרש)

A group·trip from Israel to the FestivaljConference 
is being organised by the Dance Library and the 
Atlas·Eiferman Travel Agency. The low·priced flight 
ticket (up to 60 days) wil1 enable the participants to 
return individuaUy at their convenience, wil1 include 
entrance tickets to aU conference events and possibly 
also tickets to certain dance performances at reduced 
prices, as well as hotel reservations if required and all 
travel arrangements (visas, etc.) 

טולידאנולגילהלפנותנאנוספיםפרטיםלקבלת
טלפון , 26ביאליקרח'תל'אביב,למחול,בספריה

אטלס'אייפרמן,למשידאו , 03-322637או , 03-658106
טלפון , 40בן'יהודהרח'תל'אביב,נסיעות,סוכני

03-283244/5 . 

If you are interested in joining the group or 
receiving further ' information, please contact Gila 
Toledano at the Dance Library, (03.658 106 or 
322637) or Atlas·Eiferman Travel Agency, Tel Aviv, 
40 Ben Yehuda St., (03.283244.5). 
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I THE BR ITISH COUNCI L I 
2 l 
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l 140 2 . 03-222194-7 . 03-222194-7טל' , 63451תל-אביב , 140היוקיןוחיב Hayarkon St., Tel Aviv 63451, Tel 
l 2 
l 2 
l l 
2 l 
2 l 
l 2 
l 2 
2 2 
2 l 
2 2 
l l 
l 2 
l 2בריטניהממשלתשלמנציגיתהחלקהינההבריטיתהמיעצה The British Council is part of the British Government's 
l .בתחימיתיכנייתיהכילי,העילםאתהמקיףכאירגוןבחו"לl overseas representation. As a world-wide organisation, its 
 ~ programmesof cultural, educational, scientific and technicalמהררתהטכנולרגיהפערלהושיתוף,המדעהחינוןהתרבית, ~
l בריטייםרנסיוןמומחייתרעירנות,אללגישהנוחהדרןl co-operation provide ready access to British ideas, expertise 
 ~ and experience in these fields .אלה.בתחומים ~
l l 
2 l The main office houses the library in Hayarkon Street 
 ~ which covers all aspects of the Council's work. It containsובהספריה,מצריהבתל-אביב,הירקוןברח'הראשי,במשרד ~
 l substantial sections on the arts including dance, and hasבהשיהבריטית.המיעצהשלפעילתהתחומיבכלחומר 2
 ~ both lending and reference sections. Membership of theבספריית-זה,בבלליהמחיללאמנויות,המוקדשתמחלקה ~
l בתל-אביבבספריותחברלהייתרשאיאדםכלוהשאלה.'עיוןl Tel-Aviv and Jerusalem libraries is open to all. The 
l .סאנטהטרהבבנייןמצויהבירשוליםהספריהובירשוליםl Jerusalem library is situated in the Terra Sancta building 
 ~ ) Tel .: 02-639866 (. .) 02-639866(טל' ~
2 l 
 Institutions can also JO 2ו n the film library which has aבהלסרטים,ההשאלהספרייתעםלהימנותיבוליםמוסדות 2
 ~ collection of 1800 films and offers a nationwide postalloanבדואר.הסרטיםאתלשארלאפשרסרטים.-1,800כשלאוסף ~
2 . l service 
 2מרבזבתל-אביבבמשרדיההמיעצהפתחה 1985ינרארבחודש 2
 ~ In January 1985 the Council opened an English Languageבמרכזלימדיםסטודנטים 800האנגלית.השפהלהיראת ~
l ,במקומרתהאנגליתשיעוריאתמקבליםואחריםהחדשl Teaching Centre in its main office in Tel-Aviv. 800students 
 ~ attend courses at the Centre and others receive off-siteעבודתם. ~
l l teaching at their place of work. 
l l 
 ~ The Council cooperates with Israeli cultural organisations inבהבאתםבשיראלתרבותמוסדותעםבשיתוףפיעלתהמועצה ~
l המרסיקההתיאטררן,בתחימילשיראל,מבריטניהאמניםשלl bringing to Israel British performers in theatre, music and 
 ~ dance. It can also in selected cases, assist Israelis withלעזרלהיותיבולההיאמסויימיםבמקריםוהמחול. ~
l ,בבריטביה,מקצועםבמסגרתלבקרהמבקשיםלשיראליםl professional visits to Britain in order to familiarise themselves 
l באמנות,בריטניהשלהישגיהאתמקרובלהכירמנתעלl with British achievement in the arts, education, sciences 
 ~ etc .ומדע.חינון ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 



ודממהקול-אפרתימשה
מחוללהקת

MOSHE EFRATI - KOL DEMAMA 

 Tel-Aviv 66184,23, Derech PetachTikva, Tel.: 03-614219 03-614219טל' , 23פתח-תקוחדרך , 66184תל-אביב



הזגרכז
ספרדוכזגחול

בחסות
ספרדרמדנוגדול

אנטוניו
בהנהלת

דוראוסילביה
ספרישלהממלכתיבבלטראשיתרמיניתלשטבר

,-.-,;,;,j :'tו.וt-; 

החינוךמשרדבהמלצת

 :הג'ר'סרכרההךשמה

11ח Iבשעג' OIכ' .00 -13 .00 
19.30 -20. 30 

 , . ~ "י/.'~"
. ~ ...• ~ 1- :v 

.. ; J ר-'., ~ 
-:--~ .J -ןc.riו ,·ו! -/ 

ת"א 53-יהידה Iנרח'ספרדילמחולהמרכז

 ') 23380S(03),321817(03טל'

* 

שריןמלרלההמחיללהקת
 03-482 " 946טלפין , 69016תל"בריד , 30איגרית ' tרו

Mirali Sharon Dance Co. 
30 Ogrit Street Tel Barouch 69016 Israel 03-482-946 



למחולהאולפן
ליטמאןקייאמנותי:מנהל

קלאסיכאלט

בינלאומיפולקלור

ספרדיריקדו

מדורניריקדו

ג'אז

מקוצעיתהדרכה

לריקדולמררים

מקוצעיתהדרכה

רנרערלילדים

לידלים,קררסים
רמכרגריםנוער

למחרל,האולפןכמשרדההרשמה
 , 34632חיפהררטשיל,דבית

 04-83655טלפרו: ; 142הנשיאשד'

THE STUDIO FOR DANCE 

Artistic Director: Kaj Lothman 

EDUCATIDN OF DANCE 

TEACHERS AND 

PROFESSION AL DANCERS 

COURSES FOR CHILDREN 

TEENAGERS AND 

S זADUL 

CLASSICAL BALLET 

INTERNATIONAL 

FOLKLORE 

SPANISH DANCE 

DERN DANCE רrM 

J A Z Z 

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

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

מחילתלאטריז
שלנפלירלנה

THE 
RINA SCHENFELD 
DANCE THEATRE 



ומחוללמוסיקההמרכזיתהס!כריה

CENTRAL LIBRARY FOR MUSIC AND DANCE 

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

ספריית-עימדיםהמחילתחימיבכלהמתענייניםלשרית
התפתחיתעלחימרהכיללארכייןספרי-עיין,השאלה,
יבעילם,בשיראליהעממיהעדתיהאמניתי,המחיל

 350יכןיתיכנייתפלקטיםאיסףתצלימים,שיקיפיית,
 .-יידיאיקסטית

The library offer. to all those interested in dance in all 
its forms a lending-library, reference-books, an archive 
comprising materials about the history of dance with 
special emphasis on ethnic, folk and stage-dance in 
Israel; 350 video-tapes as well as photos, slides and a 
collection of programs and posters. 

 :למחולהספריהשעות
 13.00-10.00א'יים

 18.00-13.00ריםב'
 13.00-10.00ג'יים
 18.00-13.00ד'רים
 13.00-10.00ה'רים

OPENING HOURS: 
Sunday 10:00 - 13:00 
Monday 13:00 -18:00 
Tuesday 10:00 - 13:00 
Wednesday 13:00 - 18:00 
Thursday 10:00 - 13:00 

ביידיאי,לצפיתהמעינייניםאלה,שלהרבמספרםבשל
מראש!תירלקביעמנתעלבטלפיןלהתקשרנא

For video-viewing please make a reservation by calling 
tel . 03-658 106! 

 :למחולהספריהכתובת
 , 26ביאליקרח'למיסיקה,המרכזיתהעיריניתהספריה
 . 03-658106טלפין: , 65241תל-אביב

The DANCE LIBRARY OF ISRAEL is located at 
the Central Municipal Music Library of Tel Aviv 
26, Bialik St., tel.: (03) 658 106 

בשפהספרי-מחוללרכושניתןלמחולבספריה
העברית:

בישראלמחולהשנתון *

המחולות",עשיית"אמנותהאמפרי:דוריס *
הכוריאוגראפיה,יסודותעלהקלאסיהספר

הרפז.דבשלבתרגומו

המחולות",על"למנצחברין-אינגבר:יהודית *
והמורה,הרקדןברק,פרדשלחייותולדות

שלבתרגומוהישראלי,העממיהמחולאיש
תצלומימ.עמודי 32עמבן-ישראל,ירון

Dance books available for purchase at the library: 

• ISRAEL DANCE Annual (bi-lingual, English and 
Hebrew) 

• Doris Humphrey: The Art of Making Dances 
in Hebrew translation by Dov Harpaz 

• Judith Brin Ingber: Victory Dances, the story of 
Fred Berk, a Modern Day Jewish Dancing Master 
(with a Hebrew translation by Ron Ben-Israel) and 
32 pages of illustrations. 



ולאמנותלספרותתל-אביבקרן
רבינוביץיהושעע"ש

כמוטד 1970בשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל-אביבקרן

תל-עירית :שותפימשלושהובהעצמאי,תרבותי-ציבורי

 .נפתליפרץוקרןוהתרבותהחינוךמשרדאביב-יפו,

מרכזיימ:יעדימשלושהלקרן

הטפרותבתחומהמקוריתהיצירהוטיפוח.עידוד

בתל-אביב-יפו;והאמנות

ובמיוחדהעיר,תשובישלהתרבותיתהצריכה.הרחבת

מערכילהינותמהמנמנעשונותשמטיבותאלהמצד
ואמנות;תרבות

התרבותבתחומימוגדרימפרוייקטימבמימשותמיכה •

ביצוע.לידימגיעימהיולאהקרןתמיכתשללאבעיר,

טפרות,תחומימ:בחמשיהמתרכזתהקרןשלפעילותה

אמנותי.מחולתיאטרון,ופיטול,ציורמוטיקה,

המייעצתהמקצועיתהועדהיזמההאמנותיהמחולבתחומ

אלה:פעולותהקרןשללמחול

(במטגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער *

 65241תראביב , 29אידלסיןרח'
 03-657030,03-650920טל'

וילדימילדותמאותעמעירוניימ),מועדוני-נוער

 ;) 14-8(בגילימ:

בוגרתהרקדנית,היאהחוגימעלהמפקחת-האחראית

כהן-צדק.פאניבירושלימ,ולמחוללמוטיקההאקדמיה

-100במופיעימאמנותילהקות-מחולשלצוותימ *

בשכונות-יטודיימבתי-טפרתלמידילפנימופעימ

וריקודו"דור"דור(להקתדברי-הטברבתוטפתטיפוח,

מ"ענבל"צוותלוי;חטיהודברי-הטברכוריאוגרפיה-

בתוכניתצוות-מחוללוי-תנאי;שרהודברי-הטבר

רינהודברי-הטברכוריאוגרפיה-במחול"ורז"קטמ

 .שרת)

יצירות-שללהעלאתןשונותללהקות-מחולטיוע *

שיראליימ.כוריאוגרפימע"ימקוריותמחול

בשבילשיראליימממלחיניממקוריתמוטיקההזמנת *
 .רפרטואריותבלהקותיצירות-מחול

מקצועיות)להקות-מחול(ע"ימופעי-מחולשלהבאתמ *

הקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהללפני
ובגנימבפארקימהקרןע"ישניבנוהאקוטטיות

 .השונימהעירבאיזוריעירוניימ

THE TEL·AUIU fOUNDATION fOR LITERATURE AND ART 

Tel-Aviv .. Yafo. 
* Special performances in elementary schoo]s 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. 
65241 29, IDELSON ST., TEL-AVIV 

03-657030,03-650920 :. TEL ט

The Foundation was founded in 1970 as an independent 
public · institution for the encouragement of the arts in 
Tel-Aviv - Yafo Municipality, The M inistry 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 Groups in under-privileged areas in 



למחילהמרכז
ביכירל-העתיםמרכז

 03-219457טל' , 6חפטמןרח'

העיתים","ביכיריבמרכזיעל.יפר 978ב"היקםלמחילהמרכז

אמניתימחילללמידבתל"אביב-יפייצעירהצעירלכלשייתאפשריייתמתןהינן:למחילהמרכזמטרית
 ,השיניםהמחילבתחימיאיפקיםהרחבתמעידדיםאניכמי"כן ,טביריבמחירבייתרהגביההברמה

תל-אביב-יפרעירית
יהתרביתהניער Iהחינידמינהל

 :חמירלםציית

לאירדירינהקלאטי:באלטמגמתמרכזת

יייטכריטטינהפזנירה

מנטרידהמידרני:מחילמגמתמרכזת

אדלשטייזאיימיקדםאמירה

יפמז,ליזהקמחיייניתג'אז:

לפידיתאבייצירתי:מחיל

דיראזטילביהטפרדי:מחיל

לפידיתאביטדנאית:מרכז
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 ~מודרנירקוד * ~ ~
 ~שלבמחולבגרותלבחינותהכנה * ~ ~
 ~בישראלוהתרבותהחנוךמשרד ~ ~
 ~סדנא * ~ ~
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l l l 
l לl l l תכהנהl l 
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 ~ ~מרייזאביקסרםרערלש ~
l l l 
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l l l 
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 ~ ~הארץ.ברחביהעממיהריקודהפצת * ~
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 ~ ~חוגיםבאמצעותרוקדיםשלחברתיתהפעלה * ~
2 m ~~ . 2 2 
 ~ ~עממיות.מחולולהקותחוגיםהקמתעידוד * ~
 2 2 .אחריםופרסומיםהדרכהחומרשללאורהוצאה * 2
l 2 2 
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 ~ ~פערלרת: ~
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 Dizengoff st., Tel Aviv 2 292 63117 2עם.ריקודיבנושאומאמריםהרצאותקובץ * 2
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הקיביציםסמינר

גיפנייחינידלתניעההמכיי

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

ומחוללתבועהלמוריסמסלול

החינוךביסודרתהבקיאיםמרריםלהכשירהמסלולמטרת
ומחול.לתנועהחינוךלמסגרותיוצרת,גישהובעלי

שכלולעללתנועה,חינוך-היסודעליתבססוהלימודים
שונרתוגישותדרכיםהכרתתוךהתנועתית,היכולת
במחול.

התנועהביסודותרהשליטהגיסאמחדהספונטאניהביטוי
יותרורחבנכוןשימושללומדיםמאפשריםגיסאמאידך

שלרחבהקשתלימודלכךנוסףהתנועתית.ביכולתם
המורהלעבודתידעשלבסיסיוצרעיונייםמקצועות
לעתיד.

מוענקהדרישותבכלשיעמדולימודשנותשלושלמסיימי
הגופני.החינוךבמסגרתומחוללתבועהבכירמורהתואר

השתלמויותבמכוןמתקיימותהתלת-שנתילמסלולנוסף
והמבקשיםלימודיהםאתסיימואשרלמחוללמורים
האישית.יכולתםאתולשכללידיעותיהםאתלהרחיב

החינוך.משרדעל-ידיהשתלמותגמולמוענקלמסיימים

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

ם.מחולת II:!קבמאגמה
כ
o 
'יי
aו

a» 
 cט
Cו
יס

כ
ן

~ l ) י---. 

11 )/: ~~ 
Cו

 E 03-454312 . 5, Mossinson St., Tel-Aviv 62965, Tel 03-454312טל' , 62965תל-אביב , 5מוסינזוזרח'

2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 
2 2 
I 2 
I 2 

J כליףאילנהf 
2 2 
2 2 
2 2 
 ~מידרנללמחילסטידיי ~
2 2 
 ~מחיללהקת ~

) 

2 
2 

 04-924724טל' , 22425נהריה , 52כלפוררח' ~
2 2 
2 ...........,...........,...........,..........., .......... ''-'''-'...........,'"'-'...........,''-'...........,...........,...........,...........,''"'-'...........,I""'o...ן ,.....,...........,...........,...........,...........,I'''o..J ~ 2 '''''''''''''' .......... '''"'-' 



למחולהירושלמיהאולפו
מיאלניקתמרהאומנותיתהנהלה

The Jerusalem School of Dance 
Artistic Direction: Tamara Mielnik 

לילדים,כיתותוכןלמקצועייםקלאסייםשיעורים
ומודרני.קלאסיבמחולומבוגריםנוער

מקצועי:מוריםצוות

בתש-בע)בלהקת(רקדןאורבררוצ'רד
בתש-בע)בלהקת(רקדניתאקסלרודליאורה

רובין)ע"שלמחולהאקדמיה(בוגרתביטוןדינה
רובין)ע"שלמחולהאקדמיה(בוגרתמיאלניקתמרה
בוכוולטראורלי

הקהילתיבמרכזאחה"צבשעותמתקיימיםהשיעורים
ירושלים. , 23הצדיקשמעוןרח'בע"מ,פומרנץע"ש

 .בספטמברב"ינפתחוהלימודים

 02-223520נוספים:לפרטים

Ballet classes for professionals. Also classes for children, 
teenagers and adults in classical and modern dance. 

Classes given by professional teachers : 
Richard Orbach (from the Bat-Sheva dance-company) 
Liora Axelrode (from the Bat-Sheva dance-company) 
Dina Bitton (graduated from the Rubin Academy of dance) 
Tamara Mielnik (graduated from the Rubin Academy of dance) 
Orly Buchwelter 

The classes are held in the after-noon hours, at the 
Pomerantz Community Center Ltd. 23, Shimon
Hazadik St., Jerusalem. 

The classes started on the l st of September. 

For further details please phone 02-223520. 

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

לאולפןעשורפ
אופון
לריטעדהבהנהלתמחויו
מנשה

מנשהלמחול

מחול 8קלאסיבלט 8למחולמבוא
 8המחולתולדות 8ג'אז 8מודרני

 8היצירהאמנות 8במחולמוסיקה

קורס 8ומחולתנועהדררטיפול
למחנכים

גריזויקטוריהמרכזת :מחולסדנת

אברהם,חפציבההמורים:צוות

הרן,טל ,גרין,ויקטוריהברידאניה
לויט,עדהזקס,מיכלוריבל,מרים
ברטיני"שביט,,אוריתסקולקטי

תורדיתירייפלד"שור,מרתה

בן"עמי,תמראורחים:מורים

היימן,הרבקסטן,ליגולדמן,ורה

תמיםיוסינאמן,נירה

בתחרותהסדנאהופיעהי 984בקיץ

"קולותביצירהקראוסגרטרודע"ש
בן"עמי,תמר-כוריאוגראפיהבטבע",

 .השניבמקוםוזכתה

Menashe Dance Center 

Ada Levitt; Director 
Cleir Ivkor, Secretary 

Tel. 063"70816, 78696 
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"Victory Dances" by Judith Brin Ingber, a biography of Fred Berk, the former Viennese dancer in Gertrud 
Kraus' company who became a leading figure in Israeli folk dance in the U.S.A. and Israel, in English and 
Hebrew, with 32 pages of photos. 

ISRAEL DANCE '85, the tenth dance-annual which records all dance events in Israel - in Hebrew and 
English, with 48 pages of photos. 

May be ordered in Israel from the Israel Dance Library, 26 Bialik St., Tel Aviv 65241; tel/ 03-658106; in 
the U.S.A (and other countries outside Israel) from EMMETT/Publishing Company, 2861 Burnham Blvd., 
Minneapolis, Mn. 55416, U.S.A. 

טפרי-מחולחדשיםטפרי-מחולחדשיםטפרי-מחולחדשיםטפרי-מחולחדשיםטפרי-מחולחדשיםטפרי-מחול



Europe's bilingual dance magazine 
Europas zweisprachige Tanzzeitschrift 

ballet 
theatre 
modern dance 
pantomime 
music 
film 

New Books. 
Neue Bucher. 

Nouveaux Livres. 
Order mit Scheck!with cheque only: 

Ballett-Biihnen-Verlag 
P.o. Box 270443, D-5000 Koln 1 
Tel.0221/236636 

הירחון

BALLETT INTERN·ATIONAL 
כלעלעדכניתבצורהמדווח

המחולבתחוםהחשדותההתפתחויות
ורעננה,קריאהבצורהוהבאלט,
ובגרמנית.באנגלית

BALLETT INTERNATIONAL 
מחולעלשבכתבי-העתהטובהוא

לאור.היוצאים

Order your annual 
subscription now (DM 72,-) 
or sample a 
complementary issue. 

Bestellen Sie ietzt 
Ihr Jahresabonnement (DM 72,-) 
oder fordern Sie 
ein Freiexemplar an. 

ballett international 
 P.O. Box 270443, D-5000 Cologne,ו

ד el . 02 2/ו 23 66 36

 03-280761טלפוןתל-אביב,,דשינקיןרחוב ,-20ההמאה

Kurt 

Jooss 
Dokumentation 
vonlby Anna 
+ Hermann 
Markard. 
Deutsch-English 
Edition. 

Katalog zur 
Ausstellunglto 
the Exhibition 
"Kurt Jooss
Leben und 
Werk! 
His Life and 
his Art." 

160 Seitenlpages, ca. 120 Photos, Format 
21x30 cm Register, Liste der Choreogra
phien, Illustrierte Biographie, Portrait- und 
Szenenphotos, . Paperback bilingual 
(Deutsch-Eng/ish) 
DM 38,- 1 US $15 (+ Mail DM 3,50 / US $1,50) 
ISBN 3-922 224'{)6-7 
Order mit Scheckl with cheque on/y. 

Pina 

Bausch 
Wuppertal 
Dance Theater 

Norbert Servos, 
Gert Weigelt 
(Photos). 

Limited 
English 
Hardcover 
Edition 

17 Essays on 
All Works, 
Interviews 
Register, Index 

252 S./pages; ca. 150 Photos. 
Color Hardcover, Format 21 x25 cm 
DM 60,- / US $ 25 (+ Mai1DM 3,50 1 US $1,50) 
ISBN 3-922 224'{)5-9 
Order with cheque only. 

Das Ballett und die Kiinste 
Ballet and the Arts 
17 Essays internationaler Autorenlaltthors, 
232 S.lpp., CoJor Hardcover, mehr aJs/more 
than 100 Photoseitenlpages, Format 
21 x 30 cm, bilingual (Deutsch-Erlglish) 
DM 59,80/US $ 30 (+ Mail DM 3,50/US $1,50) 
ISBN 3-922 224'{)24 



AUDIO VIDEO 

CHARACTER DANCE COURSE 
by Mikhail Berkut 

with original choreography & music 
) Russian Technique ( 

2 l 
 2אתמהוות-הפסקולשלוהןבוידיאוהן-אלהקסטות 2
2 2 
 2ברקוטמיכאילשלהמיוחדהקורסשלהראשוןחלקו 2
 2מחול-האופי.בתחום 2
2 2 
 2עבודהשלמדורגתתוכניתהקדמה,מכילהקסטהכל 2
2 2 
 2ועבודת-ה"פורט-דה-ברא",שלהדגמהה"באר",ליד 2
 2לכלהאופיינייםוהתנועותהצעדיםאתהמראה ,המרכז 2
 ~בכוריאוגראפיהלבסוףמעוצביםהתרגיליםרכיבימחול. ~
 ~ייחודית. ~
2 2 
 2רוסי,מחולותנועות;צעדיםבסיסיות,יציבות : 1רמה 2
2 2 
 2איטלקי 2

 ~אוקראיניריקודצועני,ריקודמחול-מלחים, : 2רמה ~
 ~ספרדהונגריה,פולין,ממולדאוויה,מחולות : 3רמה ~
2 2 
2 2 
 2המקורית,המוסיקהאתמכילותהפסקולקסטות 2
 2 •התרגיליםאתהתואמת 2
2 2 

L ~ A ~ T-OT ~ h ~ ac רE ~ A ~ ET ~ B ~ S ~ VH ~~~ E------------------r ~ M ~ D ~ N ~ SE ~ E ~ S ~ EA ~ L ~ P ~ 

VIDEO - Level1 (Russian/llalian) 60 min. E30 
VIDEO- Level2 (SailorslGypsy/Ukrain.) 60 min. E30 
VIDEO - Level3 (Moldav./Hungar./Spain) 60 min. E30 

VIDEO- Levels 1/213 (1s1 Series) 180 min. E80 
6 E E - Beginners (Barre & Cenlre) 60 min. חMUSIC CASSE 
6-+---"'"" i---:'E E -Inlermed (Barre & Cenlre) 60 min. חMUSIC CASSE 

4 E MUSIC BOOK - Barre (1 & 11) 
E:-c4+----1 & 11 (ח ( MUSIC BOOK - Cenlre 

POSTAGE (UK «1 t2 each Ilem.(Europe) (~ t3 each.(oul of EuroDe) (ri t5 eac 

RETURN COMPLETED ORDER WITH YOUR I I 
PAYMENT IN FULL. Cheque or money TOTAL AMOUNT 
order in Slerling, drawn on inlernaliona! . t 
bank. Make payable 10 BERKUT DANCE INTERNATIONAL, '-------

62 Regen!'s Park Road, London NW1 7SX (England) 

BROCHURES, INFORMATION: (01) 586·1191 

PLEASE ALLOW 4 WEEKS FROM ORDER DATE TO DELIVERY. 

מחרלנסארלפני
נסימכהבהנחלת

 02-248888טל'ירושלים,

יפעללולותללמירלםתיכנלת-מחלונסאילפני

מחולנסאולפנישיטת

תרגילים.ע"ירלאריקרדע"יריקודלימוד *
לרוק.דהקשורהמוזיקליהצדולימרדריטמיקה *
במה.עלונסיוןידע-הופעות *
החז.טיפוחהשרירים,הגמשיותפיתרח-הגוףעלשליטה *
ובו.'ריקודסרטיודיאו,המחשהאמצעי-ענפהחברתיתפעילות *
והאומנות.המוזיקההריקודתולדותעלשיחות *
המורבב,אלמהקלבשלביםהתפתחותעלמבוססתהשיטה *

דרג.לאותיהאופיניתהטכניקהאתהמציגריקודנלמדשלבבבל

 'מחילינסאילפני"ללהקתבניסהבחינותעזבדרהצמטייניםהתלמידים

סטיל.ברידיייאמריקאי,דריםאפריקאי,קלאסי,גיאז-הגיאזסגנינית
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םפרדןכ Iז1נחמכררה

פיכוככiכך
נאוזניה(הנהנת

למתקדמים,למתחילים,שיעורים
 ~פרטיים.ושיעוריםלמקצועים

~ 
 ~מחו"ל.אורחיםמוריםבהשתתפותקורסים

~ 

F. 
פלמנקהבגיטרהלגנינהקורס

מספרד.אורחיםנגניםבהדרכת

אי 7הפלדהגלגלירחיהרצליה,
 052-70246טליוהרשמהפרטים



 ~אירןהדהבהנהלת
~ ~ 
~ ~ 

 ~ואימפרוביזציהקומפוזיציהקלאסיבלטלימדרם: ;:
 ~ליצירההכוונהמודרנימחול ~

 ~רפרטואר
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כמחוכו'>יזוןיו'>וכפו
ןדו Iהםמrב
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תנועהתיאטריוקבצות

DANCE THEATRE 

 •תמן-נע
"" "" 

 :המיררםחבר ;: •
ןאסלב-איואןקלאסיבלט ;:
רותםאראלה ~
בלוםפאול ;: ""

טלאביבה

בפסנתרלווי
רוטמניה

רבינוביץגיטה

בתוףלווי • 
מאירברמיכה "' "" ""

אורןהדה-מודרנימחול ~ "'
ארונובאן ;:

בלוםפאול אורניעדה "" "" "" • 
אורןהדה-וקומפוזיציהאימפרוביזציה ;: ""

אןאחנ~ "' "'

אורניעדה-ליצירההכוונה ;: "'

אורןהדהואסלב,איואן ,בלוםפאול-רפרטואר ;: ""

"" "" "" • 
"" • • "" • 
"" • 
'" • • 
 • • •צוקרמזנאוהבהנהלתסטודיו "'
03טלפון , 63501תל-אביב 238בן-יהודהרח' "' - 449878 • 
 15155איחודיעקבאשדותאורן,הדההכתובת: "'

-067טל'רדן,יהעמקאזוריתמועצה 51838 
• 
-יצירתיבמחולקורסים- • "'

-תנועהתיאטרוןסדנת-
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 281239שלפונים
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מהנוףנפרדבלתילחלקהמחולהפרהחולף,השנימבעשור
צופימקהלריתקושבריקודהמגוונותהצורותהאמנותי,

אמנותיתכצורההמחולאולמבישראל,הגדולותבערימרחב
 ,אלהלגבולותמעברלחדורעדייןחייבחשובה

צעירימנוהרימפורח,למחולהחינורשבהמבאזורימ
השונות:בתכניותחלקליטולומעלהחמשמגילומבוגרימ

הפעילויות-עממחולותוערביג'אזקבוצותבלט,שיעור
לאמניהעתהגיעהכיומ ,קהילתיותבמסגרותהפופולריות

פעילויותולהעשירלהשלימכדילהופיעהמקצועיימהמחול
אלה,

האסטטיימערכיהעל-אמנותשלזוחשובהצורההאין
לתלמידתנתןשבובאופןמוצגתלהיותזכאית-והתרבותיימ
לפניווהניצבותבמטרותולהתנסותלהיווכחהאפשרות

בעלתבאמנותחלקליטולמהתלמידלמנוענוכלזהכיצד
והחשובשלוולקהילהאסטטיימוערכיממקצועיתחשיבות

המודעותהגברתשללהזדמנותזכאיתהקהילההאיןמכל,
במהוכאמנותמחוללערכי

להשגה,קשה-המטרהארברור,הואאלולשאלותהמענה
שלהמגווןההיצעמןלהנותיוכלאשרקהללבנותכדי

בשטח,ועמוקאיטיחרישלהעשותחייבהמחול,אמנות

שלבשיתופממחולתכניות "לעמ"אמנותמקדמתכןעל
בהתאממחולסדרותלקיימבמטרהמקצועיימאמנימ
 ,הקהילה,שלהמסויימימלצרכימ

וקטנותגדולותמחולהפקותשלבמבחרמעוצבותהסדרות
הדגמה,שיעורי ,סדנאות ,קאמרייממופעימגמוכוללות
כדיבהשישבאופןבנויהסדרהכל '.וכואמנימעמפגישות
מעולממירביתוהנאהנסיוןלהבנה,הקהילהאתלהכין

המחול,

בדיקהנעשית-בישובהמועדפתהמחולתכניתתבחרבטרמ
כדי "לעמאמנות"שלוהמחולהקונצרטימרשתעמבתאומ
במתבנוה,גודלכגוןהשונות,הטכניותהדרישותאתלברר
וכו.'אבןאועץ

והמחולהקונצרטימרשתמופעי
לעמ""אמנותשל

מחולומופעילהקות
בת-דורמחוללהקת
בת-שבעהמחוללהקת
הישראליהבלט

ירושלימהאנסמבל,
ענבלתיאטרון-מחול

הקיבוציתהמחוללהקת
ודממהקוללהקת
דוראןסילביהעמספרדיערב
שרניפמלה-ריקודימחמישהעלאור
שחמרינה-סבך

שרתרינה-המחוללעולמחלון
הודימחול-גולדמןוורה

מיוחדותופעולותתכניות
מחוליומ

בישובהאמנותיהמנהלביקור
האומןעממפגש

מחולסדנאות
משולבותפעולות

העשרהתכניות

 03-295869,281239טלפון: , 3תל-חירח' , 64334תל-אביב
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~~~ The Arthur Rubinstein 

Intemational Music Society 

ירדיאריההמיעצת:המוסיקליתהועדהיו"ר
ביסטריצקייעקבהתחרות:מגהל

 03-651604טל' , 29404ת"ד , 61293תל-אביבשלומ,מגדל
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חיפהבאלס
פסטרגקואדםאילגהאמנותיים;מבהללם

 32694חיפה 71,סילברהללאבארח'

 , 04-227850טלפיו:

ARTISTIC DIRECTORS; ILANA & ADAM 
PASTERNAK 

at the Abba Khoushy Culture Center, 
71, A. H. Silver St., Haifa 32694 
Tel.: 04-227850 

ייציפורים"

THE HAIF A BALLET 

ופוגה"ייטוקאטה

באך)ס. .י(



PAS DE DEUX לזר)ראליאלמרגאירית(בביצרעהאגוזים"יימפצחמתרך

חיפהבלטלהקתשלידמחולללימודיהמכון
פסטרנקואדםאילנהבהנהלת

מוריםלהכשרתקורסוכןספרדימחולג'אז,מודרני,קלאסי,בלט

קניצו,סימוןלמברסקי,ורדההלל,לבנהפרת,טרבילזר,אליפסטרנק,אדםפסטרנק,אילנהמורים:

שפראילתדר'

חושיאבאע"שלתרבותהמרכז
 04-227850טל' ; 32694חיפה , 71סילברהללאבארח'
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~ RINA SHAHAM ~ ~ 
~ , DANCER, CHOREOGRAPHER ~ ג'אזיצירה,מדורני,מחולקלאסי,בלטשיעורי~ 
2 DANCE TEACHER l למבוגריםוערבבקרקורסלמחנכים,השתלמויותl 

 ~והוריהםלילדיםתבועהמפגשי ~ ~
l 2 2 
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ו'>שררות
וצלילפסולתבועה,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

קלאסילבלטמרכז
ירחאישרהבהנהלת

קלאסיבלט

* 
ג'אז

* 
מוירני

התעמלות *
לנשים

* 
ריתמיקה

* 
אופיריקויי

* 

 6הנוטערח' , 42300נתניה
 053-28381 , 053-31672טלפון:

מקצועלכלמיוחדיםמורים
גבוההלימודיםרמת

 R.A.D .בחינות
בטכניקהמקצועייםלמוריםשעורים
קלאסיבלטשלבסיסית

CLASSICAL BALLET 

* 
JAZZ 

* 
MODERN DANCE 

* 
GYMNASTICS FOR WOMEN 

* 
RYTHMICS 

* 
CHARACTER DANCE 

* 

DANCE ARTS 
DIRECTRESS: SARA YOHAI 

Tel . : 053 - 31672 

Address: Hanotea Street No. 6 Natania 
Te1.: 053-31672,053-28381 

R.A.D. EXAMINATIONS 
GRADES - MAJOR 



ריבלןע"שבירישליםילמחיללמיסלקההא
THE JERUSALEM RUBIN ACADEMY OF MUSIC AND DANCE 

יתביעהלמחילבית-הספר

בגבעת"רם,החדשלמשכנההשנהעברהרוביןע"שלמחולהאקדמיה
 , 02-635271טלפון , 7טמולנטקיןפרץברח'נשארווהקונטרבטוריוןהתיכוןבית"הטפר

בשנותהחלוולמחוללמוסיקהבאקדמיההמחוללימודי
 .אגרוןלויחסיהפרופ'ביוזמתוזאתהמוקדמותהחמישימ

כיתותהבאימ:המוסדותאתלמחולהספרביתכוללהיומ
החוגהתיכון,בביה"סלמחולהמגמהבקונסרבטוריון,המחול
"הקונסרבטוריוןבמסגרתבאקדמיה.ילתנועהלמחול

שלבהנהלתהלמוסיקה"והאקדמיההחדשהירושלמי
ליסודייהנתנהאשרדוסטרובסקי-קופרניק,יוכבד 'הגב

בכיתותהתלמידיממספרהגיעקצרזמןתוךהמחלקה,
 . 6-20בגילאימ ,-200לכהמחול

הקונטרבטוריון

מהגילתלמידימלהכשירבקונסרבטוריוןהלימודיממטרת
הספרבביתלמחולבמגמהלימודמהמשךלקראתהרך

באקדמיה.ותנועהלמחולובחוג ,האקדמיהשלידהתיכון

חינוךלקבל ,לימירושמרחבילתלמידימאפשרותמתן
לימודימתכניתועל-פי ,מסודרתבצורהאמנותיריקודי
בשעותמתקיימימבקונסרבטוריוןהלימודימ .מוגדרת

בקונסרבטוריוןלמחולבמחלקההתלמידיממספר .צ"אחה
 .-200כ

 :כדלקמןהגילימחלוקת
 44יסודיביה"ס 'אכיתה +גן

 25יסודיס"ביה 'בכיתה
 42יסודיביה"ס 'ד 'גכיתה
 32יסודיביה"ס 'ו 'הכיתה
 23יסודיס"ביה 'ח 'זכיתה
 25תיכוןס"ביה 'יב 'טכיתה

לימודיולהמשךמתקבלהקונסרבטוריוןכותלמידיגבוהאחוז
 .קדמיההאשלידהתיכוןהספר-ובביתהביניימבחטיבת
 35%המחולבמגמתהביניימלחטיבתנתקבלו 1983/4בשנת

 .הקונסרבטוריוןכותלמידי

התיכוןהטפרבביתלמחולהמגמה
וזאת 1970בשנתהחלוהתיכוןס"בביההמחולודיוליכ

ידונתןאשראז,בית-הספרמנהל ,הילמןמשהמרשלבזכותו
אתתכשיראשרלמחולמגמהלקיימלהצעהואהבהבהבנה

באקדמיה.ותנועהלמחולבחוגלינוודמלהמשךתלנוידיה
החינוךנושרדכללבתיכון,למחולהמגמהשבזכותלצייןיש

הבגרות.בחינותמקצועותבמכלולהמחולאתוהתרבות

הסגנונותאתלתלכוהתיכוןס"בביההלימודימתכנית
פלדנקרייז,מ.ר"דשיטת ,נוודרנינוחול ,קלאסיבלטהבאימ:

 .הנוחולותולדותאימפרוביזציה

ביה"סתלמידירמות,לפימחולקותהתלמידימקבוצות
ומחוצהבירושלימאומנותייםבאירועיםברציפותמופיעים

רבה.בהצלחהוזאתלה,

לימודיהמאתממשיכימשלנוהתיכוןבית-הספרמבוגרירבים
באקדמיה.ותנועהלמחולבחוגבצבא,שרותמלאחר

ולתנועהלמחולהחוג-האקדמיה
ונקראה 1961בשנתנוסדהבאקדמיהלמחולהמחלקה
נרתמוזה.למבצעלמחולומורימרקדנימלהכשרתמחלקה
קראוסגרטרוד :אתלהזכיר ,בארץוהמורימהאומניממטובי

מ.ד"ראשכול,נועהפרופ'ארוכימלחיימויבדלול,"ז
ומורימנוימן,הנריקמרדובלון,אלזההרקדניתפלדנקרייז,

 ,כהןירדנהארבטובה,מיה ,ברטונובדבורה :כגברותאורחימ

 .ואחרימולובסוקאנההכוריאוגראפית

החינוךמשרדע"יהלימודימתכניתאושרהבראשית
הוענקהלבוגרימ .תלת-שנתיתתכניתוהיתהוהתרבות
מטעמלהוראהמוסמךותעודתאקדמיתגמר""תעודת
 ,והתרבותהחינוךמשרד

ולתנועהלמחולבחוגגבוההלהשכלההמועצההכרתעמ
הוסבהרציני)ומעקבקפדניתבדיקהלאחר(זאת 1976בשנת

 ,נופלתאינההלימודימתכנית .לימודשנות-4להתכנית
לימודימתוכניותעלבתוכנהעולההנכון,ההיפךואולי

כוללולתנועהלמחולהחוג.העולמברחבידומימבמוסדות
תנועה.ומגמתמחולמגמתמגמות:שתי

שתילאחרמחול)או(תנועהלמגמותמתפצלימהתלמידימ
אתהתכניתכוללתאלהבשנימכאשרראשונות,לימודשנות

בפרט.ולמורימבכלללרקדנימהדרושימהמחולסגנונותכל
לליבוהקרובעבודהבסגנוןהתלמידבוחרהשלישיתבשנה

המגמות.משתיבאחתלהתמחותוממשיך

גמרתעודתהבאות:התעודותאתמעניקלתנועההחוג
 .אומןתעודת-בעתיד ,הוראהתעודת , B.M .תואראקדמיה,

 . 1י 5ולתנועהלמחולבחוגהתלמידיממספר

הוראהתעודתלקראתהלימודים
להסתכלויךתהמוצבימלתלמידיממוענקתהוראהתעודת

לתכניתנוסףתאז ,ספרבבתימעשיתבעבודהוהתנסות
בשתימהתלמידימ 95%בחרובהבמגמההמלאההלימודימ
יש . B.M .לתוארננוסףהוראהבתעודתמעוניינימהמגמות
הנונייןנוןכמקצועיכללוהמחולולימודיהיומיבואכילקוות



תעודתתהיהכןועלבבתי'הספר,הכלליתהלימודיםכנית
הכרחית.-אה

הלימודלתכניתמחוץפעילויות
זמנוי:כןלמחולירושלים"להקתנוסדהו 967ב'ר

תוצרהיורקדניהכללוי·אגרון.חסוההגבישלאשותה
רבותשניםהופיעההלהקהבאקדמיה.למחול:חלקה

מקצועית.כלהקהלהכרהוזכתהובאירופה,הארץחבי
במוצביוהצבאבפנישהופיעההיחידההיתהזוקה

מלחמה.יתות

i ליד(להקהוריקודו"דור"דורלהקתמופיעהרבותשנים
זו,להקההאקדמיה,ותלמידיבוגרישרקדניהקדמיה),

להדיםוזוכהבשבוע,מופעיםבשניהשנהלאורן!יעה
i חסיהפרופיע"ימוסברותחינוכיותבתכניותביותר,דים

הארץ.ברחבי'אגרון

ובמרץבשקידההעובדתרפרטואר,סדנתמקיימתקדמיה

רקדניםמכשיריםבאקדמיהבקרוב).תיראנה(התוצאות
הקיימותהמקצועיותללהקותהנקלטיםריאוגראפים

לקידומותורמתבסדנאשהעבודהספקואיןובחו"לרץ
חניכימחולאומנימספרהרקדן.שלהמקצועיויונו
 .ובחו"לבארץהמחולבנוףמוניטיןרכשוזדנו

בהוראהבוגרנו

שלנולמחולבבית'הספרהמוסדותמשלושתאחד ~
j אחריס,במוסדותכמוהאקרמיה,מבוגרותכמורותנות
והאוניברסיטאותהקיבוציםסמינרווינגייט,במכוןן
ו 4Sכ'קדמיהבאלימודםאתסיימוהיוםעד .ועודד

רים.

קיץקורסי

הציבוריתהמועצהעםבשיתוףהאקדמיהמקיימתו 9S9ו

למחול".ארציקיץ"קורסולאומנות'בות

מרתההדגולההאומניתשללהדרכתהזכההראשון'רס
j .בעלי'שםאומניםהקיץבקורסיכמוריםכהנומאזם

קנינגהם,מרסהיל,מרתהוביניהם:ומהארץ,העולםזבי
i ,ניקס,וולטרקלפובסקה,נטשהדדלי,גייןסוקולוב

ו.

בממוצע .בינלאומימוניטיןלעצמוקנהבאקדמיההקיץס
ותלמידיםרקדניםו SOו- 20כ'שנהמדיבותתפים
אלינומגיעים(רביםומחו"ל.הארץמרחבי~דמים
ומאירופה).-ה"ב

וימשןו 984ביולי 8מה'החלהקיץקורסקייםית~ה
קלאסי,בלטהבאים:המקצועותיכללובקורסוחצי.'עיים

ועוד.ג'אזאופי,ריקודיכוריאוגראפיה,מודרני,'ל
על'פיומהארץמחו"לשםידועיאומניםידריכורס

באקדמיה.זורת

השניחוט
ריקודונעליבגדי

CAPEZIO • TEN.DANCE 
PREMIERE • DANCEWEAR 
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ABSTRACTS OF ARTICLES IN HEBREW group from Jerusalem and Oshra Elkayam's 
"Motion Theatre" also performed. 

AGADA TI'S JEWISH ARTISTIC DANCE by 
Ya'acov Koplewitz (Yeshurun Keshet). 

An in-deapth analysis of the art of dance in general, its 
Jewish aspects and how it is reflected in the art of Baruch 
Agadati, the pioneer of modem dance in Israel in the 20's. 
The essay by the well-known poet and critic was written 
more than 50 years ago and hasn't been published yet. 

IN THE BEGINNING SARA CREATED MULTI
MEDIA by Giora Manor 

Before founding Inbal Dance Theatre 36 years ago, Sara 
Levi-Tanai created several pageants in kibbutzim combining 
texts, dance and music in a style which today would be 
called multimedia, a term as yet unknown then. This is 
a 'pre-history' of Inbal. 

"New Facets in Dance" was the Israel 
Festival's contribution in the sphere of 
original Israeli dance theatre, presenting Eli 
and Alice Dor-Cohen in their "Rooster 
Arena" at the Citadel and a joint evening of 
R ina Schenfeld 's group. the Kibbutz 
Company and TAMAR. Neta Plotzki 
premiered her "Degilte Fish" show, which 
deals with the Japanese "Fugu Plan", the 
astounding story of Jewish refugees in the Far 
East during the holocaust; Oshra Elkayam 
and her group gave "Tremolo in 1 'h 
Inches"; Amos Hetz and his six dancers also 
performed. 

NKING by Ruth Eshel שVISUAL T 
Dancer and choreographer Ruth Eshel stresses new 

. approaches to the art of dance 

Among the foreign dance companies 
participating in the festival were the Sankai 
Juku Butogroupfrom Japan on a return visit 
and Muteki-Sha Dance Group, another 
exponent of Buto. From Canada came Marie 
Chouinar with her daring, provocative 
solo performances "Marie chien noir" and 
"Entree en matiere"; from Italy Carolyn 
Carlson; Pauline Daniels in her "Portrait", 
from Holland. Momix Dance Theatre from 
the U.S.A. also took part in the festival . 

THE PHENOMENON BREAKDANCE 
Mollov 

Mollov, a teacher and writer who lives in New York, 
describes the latest development in dance, Breakdance. 

by Joyce 

RECONSTRUCTING OSKAR SCHLEMMER'S 
BAUHAUS DANCES by Dr. Ronit Land 

MEETING LINDSA Y KEMP by Eli Dor-Cohen 
The painter and performance-artist Dor-Cohen met Lindsay 
Kemp during the '84 Israel Festival in Jerusalem and later 
joined Kemp's company in Barcelona, Spain. He kept a 
journal consisting mainly of drawings, parts of which are 
reproduced. 

Several of the shows 1 isted under theatre, 
such as Lindsey Kemp's group, could also be 
listed under movement-theatre, as the border 
between "Iegitimate" theatre and dance is 
becoming increasingly blurred. 

Jonathan Karmon's dance company ceased to 
function after two seasons of successful 
performing for reasons known only to 
Karmon himself. 

ISRAEL DANCE INDEX 1975 - 1985 
The edito'rs hope to be able to include an English version of 
the index of all the material which appeared in ISRAEL 
DANCE since it started ten years ago in next year's issue. 

Pamela Sharni continued to perform her own 
solo-works. Ohad Naharin with Iris Frenkel 
came to visit and danced at the Tel Aviv 
museum. Dalia Low organized a 
well attended summer seminar on Spanish 
dance and toured a show, in which guests 
from Spain and herself appeared. 

* 
Two new important dance books in Hebrew 
were published: Zvi Friehaber's "Dance 
Among the Jews" and Doris Humphrey's 
"The Art of Making Dances" in a translation 

by Dov Harpaz. 

* 
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Artistic Director: Nava Zuckerman 

Producers: Ilan Rosenthal, Mike Zuckerman 

Dancers: Irit Ben-Zur, Joanna Reis, Judy 
Litany, Penina Bard, David Cohen-Levi, 
Haggai Ben-Yehuda, Lihi Semel, Noya 
Lancet, Serge Albaz, Yossi Pershitz, Kobi 
Meidan 

PREMIERES IN 1984 
"Coffee, Please" 
Ch.: Nava Zuckerman and Group; m. : Rafi 
Kadishzon; s. & c.: Tali Itzhaki; 1. : Judy 
Kuperman 

* 
OTHER EVENTS 

The main international dance event in 1984 
was the First Congress on Movement 
Notation, held at the Tel Aviv University and 
at the Rubin Academy in Jerusalem in 
August, which attracted scholars and artists 
from many countries. The excellent 
organisation and high level of presentations 
made it into a great success. 

, At the Acco Theatre Festival in October 
devoted to fringe performances, several 
movement theatre groups appeared, among 

, them '·The Bustan" studio from Netanya 
Ofira Cohen and her group in something 
called quite aptly Puzzle"; as well as 

he ד' established dance-groups, such as 
Ensemble, Jerusalem", (formerly known as 

he Jerusalem Workshop") in works by its 'ד

members and guest choreographers Helga 
Langen and Ya'acov Sharir. At the Khan el 
Umdan, Batsheva, Inbal and the Kibbutz 

. Dance Company performed 

1 n August the first meeting of dance groups 
organized by Omanut L'am and the Ramleh 
municipality took place. Under the t itle 
"New Colours in Dance" there were 
workshops with members of the now defunct 
TAMAR dance company, with Linsdey 
Kemp and others; during the three days of the 
meeting works by Ronit Levi, Heda Oren , 
Alma Frankfurt, Miri Ben Baruch, Lea 
Avraham, Laurie Friedman Hagai Ben 
Yehuda. Arie Bursztyn, Ilana Caliph Or 
Begim, Tamara Mielnik, Amos Pinchasi, Oded 
Cafri, Heptzibah Avraham, Neta Plotzki and 
other creators were shown. Amos Hetz's 

MIRALI SHARON DANCE 
COMPANY 

30; Ugarit St., Tel Baruch 69016, 
Tel.: 03-482946 

Choreographer and Artistic Director: 
Mirali Sharon 

Rehearsal Director: Michal Hason 

Dancers: David Rapoport, Aimy Edelstein , 
Moshe Goldberg, Limor Goldberg, Amiel 
Malaleh, Na'ama Yadin, Yael Parran, 
Iris Frenkel, Simmi Jose 

PREMIERES IN 1984 
"Reflections" 
Ch. : M. Sharon; m. : Brian Eno ; c.: Michal 
Gamzo; 1.: Ben-Zion Munitz 

"La Follia" 
Ch.: M. Sharon; m.: Noam Sheriff 

* 
RINA SCHENFELD DANCE 
THEATRE 

13, Harav Friedman St., Tel-Aviv 62303, 
Tel.: 03-446745 

Artistic Director & choreographer: 

Rina Schenfeld 

Dancers: Tamar Borer, Naomi Bloch, 
Duki Graf, Ilan Diamant Leshem, Merav 
Simri, Dovi Karmi, Tal Karmi, Edna Katz, 
Tamar Feigenblat, Margalit Deri, Revital 
Prisler, Avi Kaiser, Betty Schechter, Sigal 
Sperling 

PREMIERES IN 1984 
"Ballade" 
Ch.: Rina Schenfeld; m. : Chopin, 
1.: Roderick van Gelder 

"Sharsheret" 
Ch.: Rina Schenf eld; m.: Steve Reich 
c.: Oded Gera; 1. : Roderich van Gelder 

"Seasons" 
Ch. : Rina Schenfeld; m. : Vivaldi ; 
1.: Roderick van Gelder 

* 
TMU·NA DANCE THEATRE 
GROUP 

28, De Haas St., Tel Aviv 62667, 
TeJ . : 03-449878 

TOURS ABROAD 

June 1984 - Finland 
November/December 1984 - U .S.A. and 
Mexico 

PREMI ERES IN 1984 
" Reminiscencestt 

Ch.: Moshe Efrati ; m .: Dieter Schnebel, 
Henry Bee, J.S. Bach; c.: Moshe Ben-Shaul; 
1. : Dan Redler 

* 
MAGMA DANCE GROUP 

5, Mossinson St., Tel-Aviv 62965, 
Tel. : 03-4543 12, 730954 

Dancers: Or Begim, Rina Badash, Diti Tor 

PREMIERES IN 1984 
"Concertina" 
Ch. : R. Badash; m .: Robert Wyatt 

"Zoom" 
Ch. : D. Tor 

"Luna Park" 
Ch.: Or Begim; m.: T 

"Luna Park" 
Ch. : Or Begim; m . : The Residents 

"Clementuz" 
Ch. : Or Begim; m.: John Hassel 

" Jig-Or-No" 
Ch.: D. Tor; m .: 1 rish dance tunes 

* 
OSHRA ELKAYAM MOTION 
THEATRE 

1, Ussishkin St., Ramat Hasharon 47210, 
Tel.: 03-485399 

Artistic Director: Oshra Elkayam 

Dancers: Adi Etzion, Serge Albaz, Vered 
Naharin, Ofra Ariav, Gideon Shirin 

PREMIERES IN 1984 
"Tremolo in 1)f, I nches" 
Ch. & staging: O. Elkayam; m. : collage, 
Arik Shapira ; 5. : Moshe Sternfeld , 
Yehudith Gruenspan ; 1. : Benzion Munitz 

* 
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Guest Teachers: Mayer Levine, Rachel 
Zide-Booth 

Rehearsal Director: Zichri Dagan 

Dancers: Zichri Dagan, Mike Levine, 
Shlomo Zaga, Ari Fastman, Rami Be'er, 
Boaz Cohen, Reuven Ben Ishi, Efrat Livni, 
Esti Giron, Anat Asulin, Nitza Gambo, 
Osnat Livni, Sivan Cohen, Noga Arnon, 
Anat Eshed, Osnat Oren 

TOURS ABROAD 

London - May 1984 

PREMI ERS IN 1984 
"Waiting for ... " 
Ch.: Spider Kedelsky;m .: Collage;c.: Penina 
Abukasis; 1.: Judy Kuperman 

"Once Upon a Time" 
Ch.: Heda Oren; m.: Vivaldi, traditional 
percussion; c.: Eli Dor-Cohen; 1. : Nissan 
Gelbard 

"Death Comes to Rocking Horse Michael" 
Ch. : Rami Be'er; m.: Yossi Mar-Chaim; 
c.: Penina Abukasis; d.: Moshe Hadari, 
1.: Nissan Gelbard 

"lIlustrations" - Shape and Colour 
Ch.: Yaacov Shari r ; m.: Burton McClean; 
c.: Yaacov Sharir; 1.: Armenta Lussari 

"Dancing Day" 
Ch. : Christopher Bruce; m.: Gustav Holst; 
c.: Pamele Marre; 1.: Christopher Bruce 

"Black Milk" 
Ch.: Ohad Naharin; m.: Kaku Abba; 
c.: Berta Kwartz; 1.: Nissan Gelbard 

* 
"KOL DEMAMA" DANCE 
COMPANY 

23, Derech Petach-Tikva, Tel-Aviv 66182, 
Tel.: 03-614219 

Artistic Director: Moshe Efrati 

Coordinator and Tour Manager: Arie Yass 

Dancers: Amnon Damti, Avital Chen, 
Esther Nadler, Efrat Chechin, Orly Zion, 
Gabi Barr, Hagar Eshel, Hila Sever, Joseph 
Moyal, Michal Gross, Micki Choma, Meir 
Sha'ar, Michael Bach, Na'ama Biray, Ofer 
Rom, Adi Baram, ShovalBen Ze'ev 

3S 

" Disturbances in the System " 
Ch.: Daphne Einbinder; m. : Kraftwerk 

; Diisseldorf; c.: Daphne Einbinder 
1.: Uri Rubinstein, Judy Bobrow 

" Cyclinear " 
Ch. : Hannah Alex;m.: H. AlexandJapanese · 
Haiku poems;c.: Judy Bobrow, H. Alex 

" Improvisation ',' 
; illon סCh.: the company with Margarete 

m.: Pamela Jones, Joseph Miron 

* 
INBAL DANCE THEATRE 

6, Yehieli St., Tel Aviv 65149, 
Tel.: 03-653711,652758 

Artistic Director: Sara Levi-Tanai 

Compeny Director: Zion Nur'el 

Dancers: lIana Cohen, Malka Hadgbi, 
Sara Zarev, Ronit Levi, Cohava Arava, 
Osnat Sharabi, Zion Nur'el, Mordechai 
Abramov, Jacov Barav, Erez Afgun, Zvi 
Halili, Nethanel Noam 

PREMIERES IN 1984 
"Shirot Ve'shirim" (Chants and Songs) 
Ch. & Libretto: Sara Levi-Tanai ;m.: Shelomo 
Gronich;s. & C. : Eli Dor-Cohen; 
1. : Rafi Cohen 

"Ovot" (Sorceries) 
Ch. : Rina Sharett; m.: Shosh Reisman; 
s. & C.: Yehudit Gruenspan 

"Farewell to Queen Sabath" 
Ch.: Benjamin Zemach;m.: Daniel 
Shwartzman; s. & C. : Anatol Gurewitch; 
1.: Rafi Cohen 

* 
KIBBUTZ DANCE COMPANY 

Kibbutz Ga'aton, Ma'aleh Ha Galil 25130; 
Tel .: 04·923009 (studio) 
30, Ibn G'virol St., Tel-Aviv 64078; 
Tel . : 03-217151-5 (office) 

Artistic Director: Yehudit Arnon 

Assistant to A.D.: Mike Levine 

General Manager: Yerucham Cohen 

Company Teachers: Hanka Farran, Michal 
Hason, Yehudit Arnon 

62093; Tel. : 03-266610 
(Regretably, no information about the 
companyavailable). 

THE HAI FA BALLET 

71, A. H. Silver St., Haifa 32694; 
Tel.: 04-227850 

Artistic Directors: lIana & Adam Pasternak 

Dancers: Irit Almog, Ora Alkelay, Orli 
Bavli, Michal Wasserman, Ronit Yanay, 
Eli Lazar, Yael Levitin, Tal Sinai, Ziva 
Dor, Zacki Rubinstein, Ronella Ritmo, 
Danni Rechov, Ran 

PREMIERES IN 1984 
"The Seasons" 
Ch.: lIana Pasternak; m. : G. Verdi 

"Toccata and Fugue" 
Ch.: Adam Pasternak; m.: J.S. Bach 

"Collage" 
Ch.: Adam Pasternak; m.: Schubert, Chopin, 
Debussy, Prokoffiev 

* 
THE ENSEMBLE, JERUSALEM 
(Formerly: The Jerusalem Dance 
Workshop) 

Shaltiel Center, 13, Oley Hagardom St., 
East Talpiot, Jerusalem 93801, 
Tel. : 02-717877 (day);02-711966 (evening) 

Collectively directed. 

Dancers: Aya Rimon-Levy, Daphne 
Einbinder, Galia Magen, Shoshi Levy, 
Hannah Alex, Hadar Meliniak 

Musicians: Pamela Jones, Josef Miron 

Company teachers: Hannah Alex, Aya 
Rimon, Daphne Einbinder, Suzane Koff, 
Batia Cohen 

Guest teachers: Flora Cushman, Helga 
Langen, Yaakov Sharir 

PREMIERES IN 1984 
"Composition" 
Ch.: Yaakov Sharir and the COmpany; 
m. : Renaissance Dances 

"Two Women and One Woman" 
Ch.: Rami Be'er; m.: Meredith Monk; 
C. : Rami Be'er 

"Hooded Triptych" 
Ch.: Hannah Alex; m.: Noel Coward, Bobby 
McFerrin; C. : Hannah Alex 



COMPANIES AND PREMIERES IN 1984 

PREMIERS IN 1984 
"Pantomime Circus"(Clown Games) 
Ch . : Lotte Goslar; c.: Lotte Goslar 

"A Catch" 
Ch. : Siki Kol; m.: Rona Vered (original 
score); c.: David DVir; 1.: Chenault Spence 

"Escapades" 
Ch.: Alvin Ailey; staged by Ulysses Dove; 
m.: Max Roach;c. : Carol v. Garner; 
1.: Chenault Spence 

"Esplanade" 
Ch.: Paul Taylor; staged by Eileen Cropley; 
m.: J.S. Bach; c.: John Rawlings; 
1.: Jennifer Tipton 

"The First Day of My Rest of My Life" 
Ch. : Alice Dor·Cohen; m.: Malcolm Singer 
(original score); c.: Oded Gera; 1.: Kevin 
McAlister 

"Death and the Maiden" 
Ch.: Robert North; m. : F. Shubert; 
c.: Robert North; 1.: Coralia Segall 

"Brothers" 
Ch.: Daniel Ezralow & David Parsons; 
m.: Igor Stravinsky; c.: Daniel Ezralow & 
David Dvir; 1.: Kevin McAlister 

"Dogfish" 
Ch. : Daniel Ezralow; m. : Andreas 
Vollenweider & "Steps Ahead"; c.: Daniel 
Ezralow; 1.: Kevin McAlister 

"Allegro Barbaro" 
Ch.: Siki Kol; m.: Bella Bartok; c.: David 
Dvir; 1.: Siki Kol 

BATSHEVA 11 
" Pictures in Dance " 

; Ch.: Rina Sharett; m.: Modest Mussorgsky 
olta ןc. : Hemda 

* 
THE ISRAEL BALLET 

2, Kikar Hamedinah-Hey Be'iyar, Tel Aviv 

costumes 
lighting 

c. 
1. 

" Cantares " 
; Ch.: Oscar Ariaz; m.: Maurice Ravel 

D. Redler :.נ; c. : Carlos Cytrinowski 

* 

BATSHEVA DANCE COMPANY 

,. Company Office: 90, Ahad Ha'am St 
621575 ; 03-625479 :. Tel-Aviv 65207, Tel 

, Rehearsal Studios: Ohel-Shem Theatre 
, 65212 30, Balfur St., Tel-Aviv 

285200 ; 03-296240 :. Tel 

Artistic Director: Robert Cohan 

Acting Artistic Director : David Dvir 

Rehearsal Director: Siki Kol 

et Master: Jay Augen ווBa 

General Maneger: William Strum 

Dancers: Jay Augen, Shula Botney, David 
-Dvir, Bruno de Saint Chauffray, Alice Dor 
, Cohen, Ofra Doudai -Mizrahi, Iris Gil-Lahad 

Natan Gardah, Shai Guttesman, Graciela 
Kozak, Erez Levy, Haim Ohn, Richard 
Orbach, Dorit Osher, Daniela Slavik, Liat 
Steiner, Shelly Sheer, Nira Triffon, Yossi 
Tmim 

TOURS ABROAD 

Denmark - Arhus Festival 
Germany - Frankfurt; September 1984 

BATSHEVA 2 

Artistic Director: Nira Paz 

Teachers: Nira Paz, Aniya Brod 

, ana Dangoor וו, Dancers: Gal Alster, Noa Dar 
, Eiran Heruty, Tamar Lerner, Michal Parchi 

Nira Shachaf, Nisim Yadid 

Abbreviations: 

choreography 
music 
sets 

ch. 
m. 
d. 

BAT-DOR DANCE COMPANY 

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

Artistic Director: Jeannette Ordman 

General Maneger: Barry Swersky 

Producer: Batsheva de Rothschild 

Assistant to A.D.: Kenneth Mason 

, Rehearsal Directors: Ora Dror, David Shur 
Hana Soprun 

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

ana SOPJun וו: Choreologist 

Dancers: Jeannette Ordman, Reda Sheta 
, guest), Miriam Paskalsky, Igal Berdichevsky ( 

, ana Soprun וו, Philip Clyde, Sam McManus 
Patricia Aharoni, Pabiola Ariza, Limor 

, Axelrod, Irit Berkovitz, Michal Ephroni 
, Savina Marasi, Tamar Shelef, Sarah Taylor 

Diana van der Haar, Alon Avidan, Jonathan 
, Avni, Yitzhak Galili, Moshe Goldberg 

, Cas Kemna, Raz Levi, Dominic Marshal 
, Rafi Saadi, Boaz Sade, Rudy Schaafsma 

Ido Tadmor 

PREMIERES IN 1984 
" Piaf Vaudeville " 

Ch.: Rodney Griffin; m. : songs of Edith 
Piaf; c. : Lea Ladman; 1.: Chenault Spence 

" Meditations " 
; Ch.: Igal Perry; m.: Leonard Bernstein 

c. : Mauke Cramm; 1.: Danny Redler 

" After Midnight " 
, Ch. : Domy Reiter-Soffer ; m. : Pink Floyd 

; Kitaro, Count Basie; c.: Gershon Bram 
s.: Dov Ben-David; 1. : Moshe Fried 

" im ווTehi " 
Ch.: Laura Dean; m.: Steve Reich; c. : Oded 
Gera;· I.: Moshe Fried 

" Songs Without Words " 
; Ch.: Hansvan Manen;m. : Mendelssohn 

s. & c.: Jean Paul Vroom; 1.: Joop Caboort 
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sector began their carreers as accordionists accompanying 
the dances, becoming composers in their own right because 
of the demands for music by the dance creators. In this 
category one could put the collaboration of Shalom 
Hermon with Amitai Ne'eman and Effi Netzer, Tamar 
Elyagur with Gil Aldema and the couple Raya and Yosi 
Spivack. And there were composers like Emmanuel Zamir, 
who followed the development of folk dance groups with 
his music and encouraged young ocmposers to write music 
for dance. 

Israel is still a country continuing to absorb more nad more 
ehtnic traditions, such as, for example, the Georgian and 
the Ethiopian, and its own folk dance creation is still going 
on. One is unable to forsee the end of this process. But it is 
possible to state that folk dancing has become an integra1 
component of life in the country. • 

(The bibliogrpahical source list is to be [ound at the end o[ the 
Hebrew version o[ this article). 

Members of Kibbutz Dalia dancing "The Story of Ruth", 
'1944 
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participation in folk dance events had been sporadic or just 
an embellishment. The entire evening was in the hands of 
the representatives of the ethnic groups and on1y the 
presentaiton of Chassidic dance was done by an 'Israeli' 
dance group. The students of the Hadassim school performed 
their Hag Ha'Bikkurim pageant to round off the panorama 
with something contemporary. The event was so successful 
that the following year the Israel Festival included the first 
half of the program in its opening gala concert. 

Gurit, who was more 'and more drawn towards ethnic dance 
as the most important source for inspiration in creating 

ms she had made at 1נIsraeli folk dance, presented the f 
intemational forums, such as the International Folk Music 
Counci1. Impressed by the wealth of ethnic traditions 
presented in Gurit's material, this body decided to hold its 
1963 congress in Israel. F or this purpose Gurit organized 
the first folk dance meeting which did not take place at 
Dalia, during the intemational congress. Its title was "Roots 
and Buds", the ethnic dances being, symbolically, the roots 

. and the Israeli folk dances the buds 

In spite of the popularity of ethnic dance events and the 
, tration of many ethnic motifs into Israeli folk dance 1נinf 
, the younger generation, the chi1dren of the immigrants 

were not interested in their parents' traditions and there 
was a danger of this precious heritage being lost . Therefore 
in 1971 the "Ethnic Dance Project" was founded, to record 
and preserve and as far as possiblae foster and sustain the 
ethnic dance traditions. In the framework of the project 
several research seminars were held in 1973-1975. Informants 

-from such communities as the Kurdish, Bukharian, Mesopo 
tamian (Iraqi) and North African were interviewed and 

. recorded 

Because of the avai1abi1ity of these sources research in folk 
dance, which unti1 then had had hard1y any established 
research procedures, such as other fields of ethnology 
possessed, became a scientific discipline. 

One can't conclude such a survey of conservation and 
creation without mentioning the natural companions of 
dance, namely composers and musicians. 

In the rural settlements there was marked cooperatio,n and 
mutual inspiration between local dance creators and 
composers. Such close collaboration may be seen in the 
work of Lea Bergstein with M. Shalem Yardena Cohen and 
Yzhar Yaron, Rivka Sturman and S. Postolosky, Nira Chen 
and E. Amiran and of course Sara Leve-Tanai, who 
combines in herself the funcions of choreographer and 
composer. Many of the composers in the non-kibbutz 

Gurit, always several years ahead of most other people, 
realized that this treasure could be lost forever because of 
the 'melting pot' atmosphere then prevalent. The ardent 
wish to forge one nation from all the groups of immigrants 
as qUickly as possible made them eager to neglect their 
traditions and to forsake the dances, ethnic garb, the music 
and special musical instruments they had brought from the 
diaspora. Gurit organized a group of volunteers, most of 
them amateurs, but also including the musicologist Dr. 
Esther Gerson-Kiwi, who had researched and collected the 
musical traditions of Oriental communities, in order to go 
to the transit camps ("Ma'abarot"), to new settlements and 
sometimes even to the airport where planes with new 
immigrnats were landing, in order to observe, leam, and 
record or fi1m the dances and music. Gurit Kadman's 
activities began as early as 1951 and we shall see the 
far-reaching results of her endeavour later. 

Another important means of popularizing the new Israeli 
folk dance and teaching it to wider circles was the Haifa 
"Folk Dance March", organized by Shalom Hermon for 
Independence Day with the help of the Haifa municipality. 
(17) The integration of thousands of young people and 
dance groups from kibbutzim as well as ethnic dance 
ensembles in a dancing procession were a beautiful sight to 
behold and marked a change in the attitude towards the 
celebration of Independence Day, which unti1 then had 
centered on a display of mi1itary prowess. After the official 
procession was over, many of the on1ookers joined in; the 
overflowing streets were living proof of our becoming a 
dancing nation. 

In 1958 the fourth Dalia folk dance meeting took place, 
and because of the large number of participants involved, 
its staging was, for the first time, placed in the hands of a 
professional director, Shulamit Bat-Dori. Her methods, such 
as the use of several stages in order to make the 
presentation flow smootWy, marked a turning point in the 
presentation of folk dancing. 

Gurit Kadman's survey and recording of the ethnic traditions 
of the various ethnic groups and the pressure she exerted on 
the dancers to preserve their cultural heritage finally made 
the cultural establishment aware of the importance of 
encouraging ethnic dance. In 1961 for the first time an 
ethnic dance show on a large scale was held under the title 

From All the Comers of the Earth" (or "From All Over " 
means the country as well as ארץthe Land", as in Hebrew 

the earth or world). It was the beginning of many simi1ar 
events organized in the following years. The very appearance 
of the ethnic groups on a massive scale at an official event 
marked an important change of attitude, asunti1 then their 
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objections her "Hallel" was chosen to open the proceedings. 

Another special feature was the performance of Rachel 
Nadav's Yemenite group in authentic Yemenite folk dances, 
one a men's dance and the other a women's (14). The 
audience as wel1 as the critics were enthusiastic about these 
authentic dances, which bridged the gulf between the 
traditional and the new aspects of the presentations. The 
influence of this was to be felt in coming years. 

The other Dalia festivals took place in 1947, 1951, 1958 
and the last one in 1968. (15) 

At the 1947 festival new Israeli folk dances were presented 
as wel1 as those of ethnic communities, including Arab and 
Druze dances. In the same period the new Israeli folk dance 
was shown for the first time at an international forum, at 
the Congress of Democratic Youth held in Prague. Rachel 
Nadav, with her Yemenite dances, was included in the 
delegation headed by Gurit Kadman and Rivka Sturman. 

At that time the folk dance instructors were also taught 
Sara Levi-Tanai's dances, so that Yemenite steps began to 
play a more and more important part in Israeli folk dance. 

In 1951 the third Dalia festival took place and that year 
also marks a tuming point in the absorption of the ethnic 
dance traditions brought to Israel by the immigrants. 
Jerome Robbins was present at the 1951 Dalia and he 
expressed his impressions on several occasions. He was 
impressed by the enormous potential of talent he found, 
but he couldn't see a way to bring together all the diverse 
artists, because of the sectarian attitudes of the people 
concerned, each pul1ing in different directions. He felt that 
there was opposition to incorporating the different traditions 
brought by the new immigrants, an attitude he thought was 
detrimental to the creation of a 'Israeli ballet style', as he 
put it. (16) 

He expressed his concern at a meeting of folk dance 
instructors and opined that the geographica1 position of 
Israel would undoubted1y bring about a fusion of orienta1 
dance with Westem culture, resulting in an autheiltic Israel 
dance style. He concluded his remarks by saying that he 
could already see some originality in the new folk dance. 
One should bear in mind that these ideas were expressed as 
early as 1952. 

From that time on Gurit Kadman concentrated on the 
communities of new immigrants arriving in Israel. Para11el 
to her efforts to teach the newcomers Israeli folk dance, she 
discovered the ethnic heritage they had brought with them. 

of Ruth" pageant. The original pageant was expanded, and 
dances not originally included when it was performed at the 
Hag Ha'Bikkurim festivities were added. (10) 

Thus the format of the Dalia festiva1s was created, as future 
festivals were also to be made up of a meeting of the 
dancers, followed by a public performance which began 
with a pageant performed by members ofKibbutz Dalia. 

There were severa1 features of the first festival which merit 
closer examination. First of all, the appearance of a numb.er 

" of original dances, such as Rivka Sturman's "Ha'Goren 
The Thresing Floor"), which was much praised by al1 and "( 

. deemed the most origina1 of the new folk dances presented 
In her review Devora Bertonoff wrote: ". . . Rivka 
Sturman's work with chi1dren and youths from Ein Harod 
and Tel Yoseph attracted much attention. It was folksy and 
simple. The instructor had created a new folk dance. She 
also gave her dances Hebrew names. (It is very important to 
call a folk dance by a name not borrowed from other 
languages.) Her "Mahol Ha'Goren", which I had the 

, opportunity to watch several times during the two days 
, uses work movements, combined with orienta1 rhythms 

 which lends it the flavour of being natural [organicנ ...
One shouldn't forget the accompanying music [by 

which gives it a folk dance , נEmmanuel Pugatchov Amiran 
flavour." Lea Goldberg in her review expressed a simi1ar 

) 11 ( . attitude 

Another characteristic feature was the presentation of 
dances taken from pageants created for holidays and 
festivals at various settlements. "The Story of Ruth" by 
Gurit Kadman of Kibbutz Da1ia; scenes from Sara 
Levi-Tanai's "Song ofSongs" from Kibbutz Ramat Hakovesh 
as wel1 as Yardena Cohen's Hag Ha'Bikkurim pageant 
created for Kibbutz Ein Hashofet. (12) 

The movement style ofSara and Yardena - each distinctively 
different - had in common the affinity to oriental dance 
and rhythm, a novel feature, not immediately appreciated 
by everyone. Sara stated many times that at the first Dalia, 
her poetry (texts) and songs (music) were appreciated more 
than her dances. This is corroborated by the composer 
Itzhak Dror, who stated that some of the songs he wrote 
for "The Story of Ruth", prepared by his own kibbutz, 
were influenced by Sara's music with which he was a1ready 
familiar. (13) 

Yardena Cohen was at first opposed to the idea of taking 
dances from her Hag Ha'Bikkurim pageant and performing 
them out of context, as she was afraid they would lose their 
significance and substance thus presented. Ih spite of her 



and again in 1931 Gurit organized two folk dance pageants 
at Ben Shemen about which the opinions differed, ranging 
from enthusiastic to severly critica1. From there Gurit 
moved her activates to Tel Aviv, where she taught folk 
dances at the Kibbutz Teachers' Seminar. In 1943 she was 
approached by Dr. Y. Spira, one of the leading members of 
the Music Committee of the kibbutz movement, and was 
asked to add a dance programme to a meeting of choirs 
which was to take place in the Emek that year. This plan 
did not materia1ise, but the idea made Gurit keen on 
organizing a meeting of folk dance groups from a1l over the 
country. A former student of hers at the Seminar asked 
Gurit to come to Kibbutz Da1ia to prepare a dance-pageant 
for a celebration based on the Book of Ruth, to be 
performed at the Hag Habikkurim festival (Shavuot). This 
plan was postponed unti1 the following year, 1944. 

The performance Gurit rehearsed took place in a pergola 
surrounding an open-air stage in front of the kibbutz 
"reading room", as the cultura1 center of a kibbutz used to 
be ca1led in those days. Gurit liked the site so much that 
she made up her mind that should her plan for a dance 
meeting materia1ise, it too would take place in this 
enchanting spot. Of course she didn't realise what a 
momentous decision that would tum out to be. 

That summer she en1isted the co-operation of the Histadrut 
Cultura1 Department, the Music Committee (of the 
kibbutzim movement) as well as the members of Kibbutz 
Da1ia itself, and the proposed dance meeting took place, in 
spite of the many obstacles, having little to do with dance 
itself, which had to be overcome. At that time the first 
reports and rumours about the Holocaust were coming in. 
Several people asked Gurit to ha1t the preparations because 
of the terrible news about the fate ofEuropean Jewry. But 
Gurit resisted, and that was why she ca11ed the meeting the 
, Davka Festiva1", davka meaning 'in spite of and signifying 
resistance and an indomitable spirit . Fourteen groups 
arrived to participate in the first Da1ia Festival. It took 
place on July 14-15, 1944, and most of the participants 
came from the collective settlements, with just a few 
representatives from the various educationa1 institutions, 
sport associations and youth clubs in the urban sector. 

Most groups performed internationa1 folk dances, which 
were popular at the time, on account of the folk dance 
activity at Ben Shemen. The first part of the Festival was 
devoted to each group's teaching its dances to the other 
participants, and on the second evening there was a public 
performance for spectators who came from all over the 
area. It began with the young people of the host kibbutz 
dancing Yardena Cohen's "Hallel" dance from her "Story 

Singing for the Lord") prepared in 1941/2, which "( לח
, became an integra1 part of the kibbutz Passover Seder 

) 6 ( . which she thought was its most appropriate place 

During the years of the Second World War, Sara Levi-Tanai 
worked as a kindergarten teacher in Kibbutz Ramat 
Hakovesh. Sara, herself of Yemenite extraction, was 
orphaned at an early age, raised in Ashkenazi institutions 
and became aware of the Jewish-Yemenite tradition in 
dance and music on1y when as an adult she encountered her 
communa1 heritage. Her years in the kibbutz were - as she 
herself has stated many times - the formative years for her 
as an artist. The intensive community life of the kibbutz 
demanded constant renewa1 and creation of origina1 materia1 
for festivities and holidays. She wrote songs and created 
dances for her pupi1s. These served as the basis for the first 
large pageant she stages at Ramat Hakovesh, for Passover 
1944, which was based on the Song of Songs. This work she 
regards (as she states in her answer to a questionnaire in the 
early 50's) as the turning-point which brought her to seek 
her artistic expression in an "Israeli dance and the 
orienta1-lsraeli style." (7) 

In a1l her creative work during her six years in the kibbutz 
three prominent aspects of her persona1ity are to be found: 
her artistic creative urge, her feeling of belonging to the 
communityfor which she creates and above a1l, her ancien t 
Yemenite heritage. (8) 

Another creator in the folk dance field in Eretz-Israel was 
the dancer-choreographer Rachel Nadav, a1so of Yemenite 
extraction. Apart from being the chief dancer in Rina 
Nikova's ba11et company she gathered together young 
people from the Yemenite community and founded her 
own dance group. This company, which performed in many 
agricultura1 settlements, was, as far as 1 know, the first 
ethnic dance troupe in Israel which appeared outside the 
specific ethnic community to which it belonged. She 
created dances in the Yemenite style, which dealt with 
themes taken from contemporary life in Israel, and these 
she used in severa1 festivities in various settlements. Rachel 
Nadav was a1so invited to teach Yemenite dance at the 
Kibbutz Teachers' Seminary by Gurit Kadman. (9) 

Thus we encounter the dominant persona1ity in the Israeli 
folk dance movement: Gurit Kadman. 

Gurit immigrated to Pa1estine in 1920, bringing with her a 
vast number of folk dances she had studied. At first she 
joined Kibbutz Hefzibah in the Emek. The director of the 
youth village at Ben Shemen invited her to come to his 
school and teach his students nationa1 folk dances. In 1929 
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THE FIRST FOLK DANCE FESTIV AL AT DALIA 
IN 1944 

she returned home and began integrating it in her dances. 
_(4) 

Yardena Cohen's agricultura1 pageants were based on 
severa1 ideas and motifs: taking the participants out into 
the open fields; using ancient sources and integrating them 
in the modern festivities; establishing a connection between 
the historica1 past of the geographica1 venue of the festivity 
and its modern-day inhabitants. This was nothing short of a 
revolution in the way celebrations of nature and agriculture 
had been designed unti1 then. (5) Whi1e Lea Bergstein 
createdher works as a member ofthe celebrating community, 
and the works functioned as a means of self-expression of 
the kibbutz, Yardena on the other hand conceived the 
forms of her creations as an outsider, molding the festiva1 
to fit her preconceived ideas. A community which feels the 
need to express itself in artistic form requires the formative 
powers of the creative artist to cast the communa1 feelings 
into the mould of stagecraft. 

Rivka Sturman came on a1iya in 1924 and joined Ein Harod 
in 1937. She had studied modem dance but, as she herself 
points out, had no knowledge of folk dance. Her creative 
activity - especially with schoolchi1dren - was the result of 
her objections to the fact that the chi1dren were educated 
in dance and music terms taken from an a1ien culture 
(brought from Europe). She was very critica1 of the then 
wide-spread 'nationa1 dances' of many peoples in what was 
called "the Ben-Shemen style". 

She began choreographing with her pupi1s at the loca1 
kibbutz school. A turning-point in her development as an 
artist came in 1942, when she was asked to stage a year-end 
performance at Geva, a kibbutz near Ein Harod. The theme 
of the pageant was to be biblica1 and the composer chosen 
to collaborate with her was Emmanuel Amiran (Pugatchov). 
She thinks her meeting with Amiran was semina1 for her art 
of creating dance. The most important result of their 
collaboration was her "Threshing Floor Dance", of which 
more later. 

 Her first dance created for celebrating a holiday wasאשירה
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By zvi Friedhaber 

Forty years have passed since the firs.t folk dance festiva1 
took place at Kibbutz Da1ia in the Meggido region in 1944. 
It became a significant turning-point in the development of 
Israeli folk dance and the name "Dalia" became a well-known 
term, often used even outside of Israel, for example in 
American Jewish youth camps, to mean "a meeting of 
dancers". Nevertheless, though on1y four decades have 
passed, many of the circumstances of this pivota1 occurance 
have been forgotten and therefore a historica1 survey of the 
processes and persona1ities involved in its creation is in 
orders. (1) 

The Da1ia Festiva1 marked an important stage in the 
development and officia1 recognition of Israeli folk dance, 
but the folk dance movement itself had a1ready existed for 
many years. Its origina1 impetus came from professiona1 
dancers, who used folk dance in their artistic work: for 
example, Baruch Agadati, who created his "Hora Agadati," 
in 1924, in which he used orienta1 as well as Chassidic and 
Rumanian elements. (2) 

In 1925 the dancer Lea Bergstein came from Germany, 
joined Kibbutz Beth Alpha, and in spite of the great 
difficulties she encountered in keeping herself in training as 
a dancer whi1e working full-time in the kibbutz, she 
continued to create choreography within her chosen 
community. She became the first dance artist to create 
works for the agricultura1 festivities in her kibbutz, 
especially "Shepherd's Dances" for the annua1 shearing 
celebrations. Her dances - un1ike those of severa1 other 
artists - were an integra1 part of the communa11ife of her 
kibbutz. (3) 

We fmd a completely different approach in Yardena 
Cohen's work in staging festivities in kibbutzim. (See a1so 
Ruth Ashkenazi's article about her in the Hebrew section). 
Yardena, bom in this country and intimately acquainted 
with its landscapes, went to Europe to study dance, but was 
unable to fmd herself in the a1ien dance-language she 
encountered there, so different from the sounds and 
rhythms of her background. All this she rediscovered when 



dominant members in her movement dialect. 

One may list a number of typical postures found in her 
work. In one scene one sees a line of girls, standing one 
behind the other,holdinghands, the back curved backwards, 
the pelvis thrust forward, shoulders held back, the head 
inclined to the left, the weight suported by the slightly bent 
left foot with right leg thrust forward resting lightly on the 
heel. This posture appears in a number of Israeli folk 
dances, for exarnple ' Hora Hadera" and "Eretz·Eretz". 

 In another photo one sees the cross step(חילןף=שיכןל)
which makes a stylised progression in circles or lines 

. possible 

The mood is one of ecstasy, determination, with a strong 
connection to the soil, as well as a will to take off into the 
upward sphere. This posture expresses the equilibrium 
Yardena wished to express, between the material and the 
spiritual components of what she endeavoured to depict in 
the agricultulal pageants she created for the kibbutzim in 
the 40's. • 

Bib1iography 

E.T. Hall, The Dance o! Li!e, Anchor Press Doubleday, N.Y. 1983 
J.L. Hanna, To Dance is Human, University of Texas, 1979 
J. Keallinohomoku in CORD publications 1969, 1972 

For source materia1 in Hebrew see bibliography of the end of the 
artic1e in Hebrew. 

part in building the basis for the Israeli folk danee and its 
movement dialect. The basic formations and steps - in 
diverse combinations - form the folk dances, and the chain 
of steps executed by the dancers' feet trace a pattern on the 
floor. The basic forms evident in the pattern are several 
kinds of leaps, debka-hops, steps and cross·steps, the last 
being very characteristic of Israeli folk dance. 

Accoding to Kealiinohomoku, movement dialect manifests 
itself in posture, in the accentuating of a certain limb in 
mood and the relationships between the dancers. 

Yardena Cohen addressed herself to the creation of a 
movement dialect. Aharon Ziv (who participated in the Ein 
Hashofet pageant) describes the circumstances thus: "In the 
period under discussion, there was a lot of intensive creative 
activity in the kibbutzim, each kibbutz trying to outdo the 
neighbouring one. Everybody was busy delving into the 
roots of the national cultural past. Those (members of the 
kibbutz) who thought that preparing a pageant with 
Yardena would be just 'hop and skip' were much mistaken. 
After our first meeting with her, she decided to devote the 
rehearsals to the loosening of the pelvis and the shoulders. 
After about two weeks, the shoulder blades actuaily started 
to move as if of their own accord and the pelvis began 
rotating 'perpetuum mobile' ... 1 realised 1 was walking on 
the kibbutz sidewalks swaying my behind. " (Y. Cohen, 
1976). 

This arnusing description shows that Yardena was 
emphasising the shoulders and pelvis - these being the 

Group of mourners at Sha'ar Ha'amakim pa! 
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and those who came from the surrounding towns and 
villages, bridges which carry symbo1ic meanings. At Ein 
Hashofet it was vine leaves offered to the spectators; at 
Sha'ar Ha'amakim, special badges; at Ganigar; pine branches. 
Wine served by the dancers to the audience at Ein Hashofet 
and Ganigar, and mi1k at Sha'ar Ha'amakim, broke down 
the partitions between spectators and stage. By means of 
biblical activities a bridge was created between the past and 
the present. Another bridge was the procession from the 
kibbutz to the scene of the performance, a passage from 
everyday atmosphere to that of a festival. A bridge between 
J ews and Arabs was created by inviting the Arab neighbours 
to the festivities. 

L.J. Hanna (1979) believes that dance or movement acquire 
meaning only in their social and cultural contexts. The 
same is true with regard to the above-mentioned bridges. 
The symbo1ic value of the bridge is connected to the social 
structure of the community, which also determines the 
mode of the artist's expression. His being a member of a 
given culture is reflected in the symbols belonging to it 
(Douglas, 1973). 

Zionist ideology as well as the 'Cana'anite" attitude 
determined Yardena Cohen's choice of symbols and 
emphasised the connection to the locallandscape, underlined 
the ancient Biblical epos and enhanced the integration of 
the immigrants in the geographical zone. 

Yardena's pageants were integrative, uniting all their 
elements, such as dance, movement, music, song, mime and 
acting, decor and costumes into a complete production. 
This holistic approach also found expression in abolishing 
the gulf between participants and spectators, and in having 
three generations (chi1dren, parents and grandparents) take 
part in the dance tableau which was the climax of the event 
in all three festivities. 

Yardena's holistic approach wove together all the artistic 
elements, extinguishing the boundaries between field and 
stage, past and present, Jews and Arabs. 

The emergence of movement dialect 

In Eretz Israel before the foundation of the State of Israel 
the ancient Hebrew language had to be re-created as a living 
tongue and likewise, a movement dialect had to be found . 
Yardena was one ofthose who, by creating dance elements, 
were instrumental in finding such a movement dialect. 
These elements, found in the kibbutz festivities and in her 
"Ovadia's Dance' and the "Wine-press Dance", show her 
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simi1ar in all three instances. 

All three festivities were spread over a whole day, the 
central pageant took place outside the kibbutz proper, at an 
open space which could be reached in about a 20-30 
minutes' wa1k and the audience was seated on a hillside. 

At Ein Hashofet the performance took place in a natural 
amphitheatre. In the vineyard a tent was bui1t for the 
dancers and two arbors were erected, one to house the 
choir and the other containing an exhibit of the development 
of the horticultural achievements of the kibbutz. 

At Sha'ar Ha'amakim the stage was a field, covered with 
stubble after harvest, and the "wings" of the stage were 
some shrubs and trees which happened to grow there. At 
Ganigar the stage was located at the foot of the slope on 
which the audience sat. The decor was two tents and a 
tripod over a dug well. At Ein Hashofet and Sha'ar 

esco and at זfHa'amakim a "Biblical" supper was served al 
. Ganigar a sort of open-air banquet was held 

At Ein Hashofet the audience continued dancing after the 
meal, the stage area serving as a dance floor. At the two 
other kibbutzim the general dancing took place in the 
dining hall. 

The attitude toward space and time is the result of cultural 
tradition. Spatial orientation is different in different 
cultures as is the convention concerning time (E.T. Hall, 
1983). Yardena Cohen wished to break out of the 
conventiona1 framework of time and space. She writes, "1 
tried to make the members of the kibbutzim feel that the 
festivity isn't a stage-bound 'program' but can continue all 
night, ti11 dawn, and everybody can have a good time 
among the vines. Therefore I insisted on the festive mea1 
being served in the vinyeard itse1f, which was lit. The 
ground became the banquet tab1e and the members of the 
kibbutz sat around it, as peasants on their land" (1963). 

, As a dancer, Yardena's attitude is one of exploration of 
space, of becoming part of it, of changing whatever she has 
discovered in it and creating in it. But her space is that of a 
landscape, not of a theatrica1 stage ... her landscape is that 
of Israel, the stage isn't made of wooden boards she takes 
the people out to the hills and the valleys with her. She 
points to the earth as to a place to dance on, to play, to act 
on and be merry." (A. Tzuriel, 1976) 

Yardena Cohen took the festivity out of the dining hall and 
transferred it to the open field. She bui1t many bridges 
connecting the participants and the guests, the kibbutzniks 



hues and rhythm," wrote Yardena (1946) and "The 
landscapecreated my dances" (1950). 'Movement is a 
language and our language is Hebrew ... Just as the ancient 
Hebrew tongue is our language, it is self-evident that the old 
movement language is rooted here, in our land, in its 
landcape and specific sounds," she wrote (1946). Yardena 
always maintained a special relationship with the agricultural 
settlements and kibbutzim. She believed that these "ti1lers 
of the soil" would bring us closer to the ancient sounds of 
nature. The Arab drum - the tambour - played a central 
role in Yardena's dance. She says, "With all my might I 
strugg1ed for the rhythms ofthe tambour, as I knew that its 
sounds are an echo of our past and heritage, that to its 
rhythms a reborn nation will dance while seeking expression, 
in times ofjoy and times ofmourning' (1950). 

Two additional aspects fired Yardena's imagination and 
creativity: her ties to the Biblicallore and its connection to 
the actuality of the 40's in Erez Israel. She found both 
aspects at the Cave of the Prohet Elijah in Haifa. "Women 
dancing, clad in colourful garments at the entrance to the 
cave were the initial impulse for a creation of festive 
celebrations," she attests (1963). The cave, a place of 

members of several ancient Jewish ;נpilgrimage fO 
," unities, which she calls "the oriental communities זnn1 cO 

are for her the source of inspiration and their dances the 
fountainhead of her movement. Ethnomusicologists 
researching ancient dance forms reinforce Yardena's 

. approach 

People belong to movement communities just as they 
belong to language groups. There exist movement languages 
as well as movement dialects, as R. Birdwhistell, A. Lomax 
and J. L. Hanna have demonstrated. 

Each culture has its specific, exclusive means of organizing 
dance, its tempi and rhythms. Each individual is bom into a 
movement dialect. (J. Kealiinohomoku, 1969). The history 
of the Jews created a situation in which the individual may 
lack this inherent movement dialect. Yardena was one of 
those who, by creating cultural patterns for the Jewish 
settlers in the 40's, were instrumental in cultivating a 
Hebrew movement dialect and culture. 

The pageant as a form of folk festivity 

Going over the material in the archives of the kibbutzim 
Ein Hashofet, Sha'ar Ha'amakim and Ganigar and inter
viewing Yardena, Gurit Kadman and the musician Izhar 
Yaron (who was a member ofEin Hashofet), a certain order 
of events leading to the creation of a pageant emerged, 

semitic art components of oriental orlgm in her dances. 
With Yardena's help the experiment of taking Biblical 
stories and investing them with new meaning took place. 

She wished "to find forms ... suitable to the implementation 
of this idea; such as plays or mime-plays . .. that wi1l revive 
ancient elements imprinted in every nation since its early 
days: the sources of dance, music, poetry and dress" (Y. 
Cohen, 1963). 

The form created by Yardena was then called "pageant". 
"The form created was connected to agricultural hoiidays, 
seasonal festivities as well as family events and anniversaries" 
(Z. Friehaber, 1983). 

Yardena's vineyard festival at Ein Hashofet was based on 
the ancient Feast of the 15th of the month Av (Tu B'Av), 
as depicted in the book of Judges, 19-21. "And see and 
behold, if the daughters of Shiloh come out to dance in 
dances, then come ye out of the vineyards, and catch you 
every man his wife of the daughters of Shiloh and go to the 
land of Benjamin" (Judges 21:21). The daughters of Ein 
Hashofet were to dance in the vineyards, thus creating a 
popular vine harvest festival rooted in the ancient Hebrew 
epos. 

At Sha'ar Ha'amakim the pageant was based on the 
happenings at Haroshet Hagoyim (where the Kibbutz is 
situated), as related in Judges 5-7. It is the story of Deborah 
the prophetess, Barak the leader of the Israelite army, the 
enemy general Sissera and Yael who ki1led him in her tent. 
The pageant was in three sections: Harvest in the Kishon 
River valley; War of Independence; Victory and Settling the 
land. The titles of the scenes carry a double message, 
connecting the pageant to the Old Testament events as well 
as referring to modern occurences of the 40's. In fact the 
pageant was an expression of the feelings and ideals of the 
participating kibbutzniks as well as of the numerous 
spectators who attended the festivities. 

At Ganigar the main theme was water. (Genesis 21 - the 
story of Hagar; .Gen. 26 _. Isaac and the wells; Gen. 29 -
Jacob and Rachel.) Water is, of course, the most elementary 
need of the farmer today as it was in ancient times. The 
well - be it the primitive one of old or the modem 
boring-machine - is a symbol of life itself. Without water 
there is no future for the Jewish settlers. 

Sources of inspiration 

'Each land has its own landscape, and each landscape its 
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CELEBRATING IN THE VALLEY 
AND ON THE HILLTOPS 

Zionist ideology, the "Cana'anite" movement and 
the nature festivities of the agricultural sett1ements 

Zionist ideology sought to create a new Jewish nation and a 
ew different from the stereotype of the Jew in the .ז

diaspora. Whi1e the Jew in the diaspora was regarded as 
, rootless", "weak', "devious" and lacking self respect " 
, having a negative attitude toward physica11abor and nature 

his idea1 Zionist counterpart was to be a person living on 

the land, who is able to defend himself with arms if 
necessary, and whose language is Hebrew. "He replaces the 
traditiona1 Jewish garb with the Beduin abbaya or the 
Circassian cartridge-belt." (Even-Zohar, 1980). "He is a new 
person, who replaces 'Jewishness' with 'Hebrewness" (B. 
Tamuz, 1984). "During the 40's, the tendency was to 
create a loca1 culture, which should ref1ect the socia1 ideals. 
This tendency required the negation of yesterday whi1e 
embracing the day-before-yesterday: disregarding the 
diaspora and emphasising the distant past, that of Biblical 
figures" (ibid). "The Cana'anite political ideology found its 
expression first of all in literature" (Y. Shavit, 1984). The 
Cana'anite criticised Jewish religion, life in the diaspora, its 
institutions and va1ues. They wished to dissociate themselves 
from Zionism, which maintains a cardina1 link to the 
diaspora, and they spoke in favour of integrating the Yishuv 
into the surrounding, Middle Eastern "semitic zone" (an 
expression of much later vintage), hence a connection to 
Biblica1 figures and myths. 

Yardena Cohen's attitude toward the Bible stories was 
anchored in Zionist views. (' W~ are looking for something 
different, something new," were the words used by 
members of Kibbutz Ein Hashofet when they approached 
Yardena in 1943, inviting her to stage a vineyard festival for 
them.) She a1so inclined towards the integration of indigent 
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Yardena Cohen and the creation of cultural patterns 
in nature-connected festivities in kibbutzim in the 
40's 

By Ru th Ashkenazy 

The Hebrew (Israeli) culture took shape under very specia1 
conditions, as a meeting between the J ewish culture of the 
Yishuv in Eretz Israel and contents, forms, va1ues and 
aspirations brought by the new immigrants from their 
countries of origin. This fascinating process of the growing 
of a new culture and its crysta1isation has many aspects and 
therefore researching it requires recourse to various methods 
and tools. 

Our main object sha11 be to follow the dance component of 
this emerging cultura1 pattern, as formed by Yardena 
Cohen, when designing and choreographing the nature 
connected festivities at severa1 kibbutzim in the Jezreel 
Va11ey in the 40's, namely at Ein Hashofet (1944), Sha'ar 
Ha'amakim (1945) and Ganigar (1947). 

Research in anthropology and sociology has shown that in 
immigrant societies there is a1ways a tug of war between 
tendencies of preserving the traditiona1 cultura1 va1ues 
brought from the country of origin and the wish to 
embrace the cultura1 va1ues and patterns of the new 
homeland. This is evident, for example, in developments in 
the U.S.A., where "the old" was rapidly replaced by "the 
new". This transition was made possible by the existence of 
an a1ternative cultura1 base, which replaced the imported 
one. But the immigrants who came to Eretz Israel prior to 
the creation of the State of Israel did not encounter any 
such inherent loca1 cultural base and had in fact to invent 
one more or less from scratch. 

Yardena Cohen was one of those who contributed towards 
the creation of such new cultura1 patterns through her work 
on communa1 festivities. What were the contents she used, 
what sort of ideology was guiding her, which cultura1 
elements were at her disposa1 and how were they absorbed 
in the emerging patterns and forma1 designs? 



 iThe battle-dance at Sha'ar Ha'amakזז

of difficulties, ever-changing. "My wish for everyone is that 
you will draw from the entagnlement a guiding thread that 
will show you the way on your obstacle-fI11ed road." 

The tangled skein is also a useful concept in dance 
movement therapy. An entanglement of knots can be 
compared to the emotional and physical state of a person 
seeking our aid. He very often is caught in a web and does 
not know how to find release for positive functioning. 
Dance movement therapy, used with kinesthetic empathy 
and psychological evaluation, helps to loosen the hidden 
ends and rejoin the broken threads in a new manner. 8 
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on the floor, experiencing the space around us as huge. 
Then we moved into this limitless space. From this sense of 
boundlessness, of limitless movement posisibi1ities, 1 asked 
each dancer to pu11 hisjher body together into a knot, using 
on1y two parts of the body. 

They moved in this new fonn for a time, unti1 1 suggested 
working in a polarity fonn: "Dance, taking up as much 
space as you want and when you are ready, create a knot 
again. You are free to change over from fonn to form. Use 
different time rates and various levels in space." 

Then we worked in couples. Each couple tied itself together 
in a knot, whi1e moving with individua1 and mutua1 
awareness. 

After this experience each person shared hisjher thoughts 
and feelings, fust with the partner and then with the whole 
group: 

"The knot was too strong for me!" 
"1 relied upon my paTtner." 
"The knot was extremely loose." 
"All of the weight fe11 on me." 
"1 felt in complete hannony with my partner." 
"1 felt good being in a knot and 1 could have 
continued much longer." 
"'1 thought of a aged person on my kibbutz and 
began to understand the difficulty ofliving with body 
limitations. " 

From this point, our discussion involved the problems of 
people who have physica1 and emotiona1 handicaps, and 
particularly the problems of old people. 

1 asked everyone to close their eyes and try to think about 
someone with a physica1 handicap. 1 then requested that 
each try to find a kinesthetic empathy with the individua1 
they had visua1ized by taking a space in the room and 
moving to these thoughts. 

This proved to be a powerfully charged emotiona1 and 
physica1 experience, which produced not on1y tears but 
new thought patterns and new ways of looking at the 
problem of limits. 

The experiencing of a form, the knot, gave birth to a new 
understanding of the serious problems of the aged and 
handicapped in our community. 

Page from a Case-Study Notebook 
1 had been working with Dorit's class, as dance teacher, 

since she was six years old. 1 began to work with her in 
individua1 sessions when she was eight. 

We had been working with the knot imagery when Dorit, 
with anns wound around her body, began to ro11 a11 over 
the floor. Her face took on a stony expression and her eyes 
were g1azed. 

1 asked her if the knot was too tight; she just kept ro11ing 1 
asked if she wanted me to help her untie the knot; she 
nodded her head and kept ro11ing. 

After 1 had been ro11ing with Dorit for a time, 1 got close to 
her and she ro11ed on top of me. 1 opened my arms and 
kept rolling with her. She put one hand on my shoulder and 
kept the other on her own body. 

When we hit the wa11, 1 began to rock her. 

At the end of the session, as we were leave.taking 1 
impulsively hugged Dorit and told her that 1 had a1ways 
dreamed of having a chi1d with strawberry blonde hair like 
hers. She looked at me and said: "If you go to Haifa you 
can get a girllike me who is five and a ha1f. 

This was the first time that Dorit ever mentioned Haifa, 
which is the city where she spent four years of her life (in a 
chi1dren's home). Dorit was adopted at the age of five aand 
a ha1f. 

After this session we were able to begin the descent into 
Dorit's past memories and fears. 

The Tangled Skein 

1 was sitting in a circle with a group of teachers, at their 
fma1 exercises to conclude three years of work when 1 took 
out a tangled mass of string and held it up for all to see. 

"We will pass this from one to another and the receiver wi1l 
in one word describe or express the texture or feeling or 
other associations that arise. Don't be afraid to repeat 
words a1ready used by others." 

The words used were: grey, natura1, winding, crowded, soft, 
hard, entwining, woven, threads, rough, light, varying, 
changing, boring, thin, ug1y, flexible, complications, pulling, 
puzz1ing, mess ... 

When the entang1ed wool returned to me, 1 compared it to 
life: life can be grey, natura1, simple, crowded, flexible, fu11 
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very bright, musical, well-coordinated eight year-old. After 
two months, I still could not understand what her problem 
was. 

One day as we were using the balloon as an extension of 
body parts, the truth emerged. First we used the balloon as 
an extenison of body parts (the head, neck chest stomach, 
between the thighs). Then we put aside the balloon and 
moved as if we were blowing up various parts ofthe body. 
After moving with a swollen stomach, she again took the 
balloon and placed it between her thighs. At that point, she 
revealed to me that she had been wetting her bed. 

The Knot 

he is refusing to see 
that there is something the matter with him 
for not seeing there is something the matter with him ... 

I feel you know what I am supposed to know 
but you can't tell me what it is 
because you don't know that I don't know what it is . .. 

(R.D. Laing: Knots) 

In our second model we work through an image concept 
rather than with a concrete object. 

A knot has many connotations: it ties things together it 
holds, it is strong, it can be too binding, it can constrict, it 
can be loose, it can be very tight. 

The knot image can be stimulated in various ways: 
1) Using two parts of the body to create a physical knot, 
one dances without untying the knot. 
2) When the music stops, slowly and using strong resistance, 
the knot is untied and a new one fashioned. 
3) Different knots (loose, tight, etc.) are tied and untied at 
the dancer's wi11, timing and mood, as one seeks awareness 
of the feeling of being tied up or being freed. 
4) An inner sensation is created of being all tied up inside 
the body in a strong knot or rnany small knots. 
5) The dancer ties himjherself to another person and they 
move together, sense the nature of the knot, make an 
entang1ed knot, make a very loose knot. 

In a movement class for school teachers we began by lying 

all the balloons. At the next session, which started in high 
excitement, Tomer went straight to the balloons, blew 
them all up and again launched into his lecture on the high 
cost of waste. 

During the lecture, he tried several times to sit on a balloon, 
but kept jumping up as if stung by a bee. For quite some 
time, Tomer sat and sat whi1e I needled him with such 
remarks as, 'Don't you have the strength?" and, "Don't 
you know how to use your weight?' Finally after a long 
delay, the balloons burst . Tomer laughed hysterically. 

This release was immediately followed by a period of play 
in which Tomer arranged four large cardboard tubes and 
balloons of various sizes to represent his mother, father, 
sister and brother, and said to me, "Did you know that 
I'am adopted?" Thus began our real work together. 

 Case Studyזז

Nurit is a beautiful nine year old who is very aware that she 
is the only adopted chi1d in her fami1y. In her sessions with 
me, she uses the balloons to play out fami1y fights and 
friendships using the balloons both for hitting out and for 
representing the various members of her family and group. 

She uses them in an unusual way, dancing with balloons of 
different sizes and colours as she makes them and her own 
movements take on different characters. As she holds the 
largest balloon, the father balloon, she moves in a strong, 
weighty way; with the mother baloon her movements are 
swift and light; baby brother balloon is moved with bouncy 
movements; and as younger brother, Nurit throws herself 
and the balloon around the room. 

When the balloon represents herself, Nurit explores a wide 
range of movements, representing the complexity and 
contrasts she experiences in herself. 

 Case Studyזזז

1 prefer to work with a chi1d for 2-3 months before 
consulting with others about its problems. In this way, 1 
feel a more objective and constructive analysis is possible. 
Therefore, Reva came to me without comment from the 
pyschologist who recommended dance and movement 
therapy. 

She was at first extremely shy, but as we worked together 
the shyness disappeared slowly and 1 found Reva to be a 



to pursue the purpose the therapist yזdirections are necessa 
has in mind. We now will relate three experiences in which 
bal100ns served as a specific device in working with 

. individual patients 

Case Study 1 

Tomer is a tall but chubby 8-1/2 year old with shining 
brown eyes and an expressive face . Exaggerated mouth and 
lip movements accompany his non-stop, know-it-al1 talking, 
which is punctuated by · rhythmic movements of his right 
hand. 1 had been working with Tomer and his classmates as 
a group, since he was five, whi1e he was also seeing a teacher 
for Special Education. However, 1 began seeing Tomer 
privately a year ago when his teacher and 'metapelet' 
sought my help in response to increasing discipline problems 
and soi1ing. 

Tomer entered my studio the first day talking a blue streak. 
He told me how his friends envied his coming and wanted 
to know if 1 gave out candy (like the other special teacher). 
1 told him that what 1 hoped to give him were new ways of 
moving and of seeing things. 

proud of his unusual abi1itay to blow up yזTomer was ve 
bal100ns and liked to demonstrate his prowess on al1 the 
balloons in the studio. One day when he had inf1ated 18 he 
asked, "What would happen if 1 burst a bal100n on 
purpose?" 1 said, "If you can do it with your body and not 
a pin, go ahead." He countered, 'But bal100ns are 

". expensive. It's a pity to waste money 

1 then explained that though 1 couldn't let al1 students 
burst al1 our balloons, our lessons were special and al10wed 
for the expression of our true feelings; we play with 
anything we want to and suspend the usual class rules. 
'You may burst a bal1oon, even if the noise makes me 
jump, " 1 concluded. 

Tomer then continued his discourse about wasting money 
at some length and the subject was dropped. 

The following week, Tomer came with a friend (1 allow 
4·5 sessions). Tomer yזchi1dren to invite a visitor once eve 

immediately informed his friend that this was a place where 
balloons can be burst freely and after doing our opening 
exercises on the balance beam, the two boys qUickly blew 
up 22 balloons. Tomer's friend then asked my permission 
to burst one of them, sat on it hard and burst it with a 
bang. The boys laughed long and hearti1y, continuing to 
laugh as they played withother bal1s and let the air out of 

21 

the emotional reactions of the participant manifesting 
themselves in new ways of feeling, new thoughts and 
insights, new paths to follow and new processes of living in 
which the participant learns to take risks, to accept his self 
and to cope with the realities of life. 

In order to illustrate the theories we have discussed, we will 
now display a smal1 sample of our work in using the 
creative dance process as a therapeutic tool. 

Our first model involves working with objects that add a 
feeling of support and security: one who is afraid to move 
can forget his/her moving whi1e moving an object. 

The Balloon 

ing sizes, shapes and colors with yזWe use bal100ns of va 
: both chi1dren and adults for the fol1owing purposes 

1) Use of breath - how many breaths do you need to blow 
up a bal1oon? Use as many as you can, use as few as you 

yזyoung chi1dren, we blow up imagina yזcan. With ve 
. bal1oons 

2) Sensitivity to and awareness of body image - dance 
whi1e holding the bal100n next to the head, shoulder, 
stomach, thighs. 

3) Coordination and creation of feelings of lightness -
bounce the bal100n with different parts of the body (head, 
back, hand etc.) 

4) Coordination with others - whi1e dancing with the 
bal100n play "fol1ow your neighbour". 

5) Shaping - by pretending to be a balloon various 
sensations can be explored: 1 am blowing air and slowly 
fi11ing you up; 1 am inf1ating you and you will be a gigantic 
bal1oon; you are f10ating and the wind is gently lifting you 
into the sky. 

6) Touch and sensitivity to body change - 1 will place a 
patch on your hole; the patch is loose and the air is slowly 
seeping out, but keep dancing as long as there is any air left. 

Dancing with a balloon with no direction invites al1 sorts of 
movement, and when a creative dance class suffers technique 
hang-ups, we find balloons invaluable as a release of energy 
and an aid to finding new ways of moving. 

However, in using bal100ns as a therapeutic tool specific 



Dance Movement Therapy 

"All art is, by its very nature, therapeutic. But therapy is a 
by-product of art, not its essential substance. If the 
naturally therapeutic value of art is to be fully utilized, it 
must be approached for what it is. ,>4 

The dance movement therapist is a combination of leader, 
mediator, participant, teacher and counsellor Shejhe enters 
this profession not only with dance and movement skills 
but with other sources of knowledge as wel1. 

To help the participant, the therapist must know how to 
observe and understand body language. We cannot diagnose 
conditions and needs if we cannot read the body's 
messages. Even if the participant's words may be ABC, the 
body may say XYZ - hisjher movements may contradict 
change or indicate a much stronger version of the verbal 
message. 

The therapist must also understand emotional development 
and mental illness to support diagnostic abilities that are 
based on movement observation. An interpretation of 
behaviour is required in order to know how to approach the 
participant. 

The dance movement therapist does not need to search for 
unusual new ideas to stimulate movement "A first and 
basic attitude of the teacher toward the mover is starting 
(beginning) where the other person is."S We begin by 
moving from the familiar, where the participant is most 
secure, gradually extending into and creating awareness of 
less familiar aspects ofhimself and the environment. 

By making the participant more aware of hisjher body and 
strengthening the ability to control movement, we can help 
the participant feel more positive about hisjher own body 
image and whole self. 

Through the body the participant can express fear, jOY, 
anxiety, anger suspicion and can release feelings long 
suppressed. We must not be afraid to rock the boat in order 
to allow these feelings to surface. We must take the risk of 
allowing feelings to be released for only when they are 
made manifest, can we help the participant understand his 
own process. 

The dance movement therapist is both a leader andan 
active participant in each session. We have to know how to 
share, how to feel and respond kinesthetically and 
cognitively, and how to tune into the other's wave-length. 
Marian Chace sees the therapist's role 'as stimulating 
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interaction, as an emphatic catalyst in the process of 
integrating the body and mind." 6 At the same time, the 
therapist is a leader in whom "the patient's trust . is a 
major determinant of his level of involvement He needs 
constant reassurance of the leader's ability to handle any 
feelings or interactions which may arise, responding to the 
patient's immediate needs rather than to her own goals for 
the group."7 

Each session must be structured and directed on the basis 
of a theoretical approach chosen to meet the needs of each 
patient. The theoretical approach provides a framework in 
which the therapist views the dynamics of behavior and 
must allow for enough flexibility to change according to 
the participant's specific needs. 
Whereas creative dance is taught primarily in groups, dance 
movement therapy can be handled both individually and in 
groups. "Patients with specific body image problems which 
are related more to developmental lacks in movement 
exploration than to deficiencies in interpersonal 
experiencing, those who need a great deal of support to 
begin to move because of extreme insecurity and shame 
related to the body, and those who cannot yet relate to a 
group, all may need individual movement therapy."8 

In creative dance, we often use music as a stimulant to 
creativity and therefore may seek sounds that serve as 
irritants, excitors. But in dance therapy we want to start 
with music that is familiar, pleasant and steady in rhythm. 
F amiliar music adds security, and repetition makes for 
certainty. Letting the participants choose the records used 
makes them more a part of the session. At some times, 
however, we may want to use new and different sounds, 
but only when we are fully knowledgeable about the 
participants and feel it could be salutory to risk provoking 
unknown reactions. 

In creative dance, we may spend many sessions on one 
theme, taking time for full development of a single idea. 
But a dance therapy session frequently contains many 
themes, and the therapist must be ready to make quick 
transitions from idea to idea. 

In creative dance education, the external form produced is 
of primary importance, while in creative dance movement 
therapy we are concerned with movement forms only as a 
means to an end: the stimulation of internal images, of 
evolving feelings and of self-knowledge - all leading to 
changes within the participant's mind and body. In dance 
therapy, the audience is the self. 

The product is not the dance which is being created, but 



CREATIVE DANCE EDUCATION 
IN MOVEMENT mERAPY 
By Ada Levitt and Nira Ne'eman 

Both authors of this paper have worked for many years as 
educators, dancers, choreographers and movement therapists 
within a wide range of movement approaches. We both have 
found our greatest teachers in our students. 

In our work with children and adults, our goals are: 
heightening of body awareness and creating a positive body 
image; developing sensitivity to one's own self and to 
others, while enlarging concepts in non verballanguage and 
giving form to the impulse for self-expression. 

Emphasis on such goals gives our classes therapeutic value 
in the widest sense. But we recognize that in specific 
therapeutic work, to which we have gravitated in the past 
15 years, there are both similarities and differences between 
creative dance teaching and movement therapy. Since we 
are both working simultaneously in both forms, we find it 
more and more important to clarify for ourselves these 
similarities and differences and to defme the process by 
which each may enhance the other. 

Creative Dance 

The creative dance teacher serves as a stimulator who 
initiates new ways of moving and expressing in dance; 
supplies stimuli in the form of imagery, objects, movement 
patterns, music, etc., which help develop self expression 
through improvisation. The ultimate purpose is to embrace 
an art form, to turn technique into a language, to provide 
an aesthetic experience. 

As we discuss the many aspects of this work, it will be 
immediately apparent that much , of the creative dance 
teacher's work inevitably includes matter of therapeutic 
value. However, it will also be seen that these aspects will 
not function as therapy per se, unless they are focused on 
the specific needs of the participant rather than on an 
aesthetic goal. 

One of the aspects of creative dance is play - playing with 
ideas and objects. Playing helps us externalize our thoughts 

and feelings. Exploring new ways of moving must be 
accompanied bythe joy of play if we are to ascend to 
creativity through improvisation. ' It is in playing and only 
in playing that the individual child or adult is able to be 
creative and to use the whole personality, and it is only in 
being creative that the individual discovers the self."; "The 
creative activity of imagination frees man from his bondage 
to the 'nothing but' and raises him to the status of one who 
plays. As Schiller says, 'man is completely human only 
when he is at play'." 2 

Another aspect of creative dance is developing the use of 
imagination. "Imagination is a very powerful drive in a 
child's life and so we need to create an atmosphere in which 
children can give expression to their hidden inner world ... 
We take great care not to suppress the child's inner drive 
but to create the atmosphere and the right attitude for the 
child to feel secure, and to present material to him (her) in 
a way in which he (she) will want to create; not dominating 
and giving orders, but steadily pointing out new directions 
in which to work." 3 

A third aspect is in increasing awareness of our body, its 
different paths and their relationship to each other, and in 
our body's relationship to others. The body becomes a fine 
instrument that produces different melodies through the 
use of weight, strength and shape. Communication through 
our bodies, using movement, touch and eye contact is 
enhanced. We become freer and more able to communicate 
feelings ideas and concepts. We become more open to and 
aware of each other. 

A fourth aspect is provided by music, not just as a stimulus 
to movement, but as an introduction to other cultures. It 
helps us to join our inner rhythms to those of the outer 
world. It enlarges our capacity for self-expression. (In 
creative dance, music is not always required, but some 
rhythmic inlpulse is essential.) 

In a1l our work with creative dance, we place heavy 
emphasis on improvisation as the springboard from which 
we dive into the creation of an original art product. 

19 



bulb combined with optical equipment, which made the 
projector the main means of stage lighting. The projector is 
govemable by remote control by using dimmers. It may be 
placed far from the performers and trained to light 
designated areas only. To make the stage light as natura1 as 
possible, projectors had to be installed above the audience. 
As the theatres had been built before the advent of 
electricity, the only place the new projectors could be put 
in from of the stage was on the tiers of boxes and ga11eries 
found in old opera houses. But lamps fixed on the 
ballustrades of the upper balconies were unable to light the 
inner part of the stage,the proscenium arch cutting off the 
beam. The main problem posed by the old theatres was the 
lack oflighting positions which would provide steep enough 
angles so that the shadows cast by the actors would not be 
projected on the cyclorama and scenery. The lower tiers 
provided an angle too obtuse, while the access to the 
auditorium ceiling was in most cases rather difficult . Indeed 
it was only after World War 1, when theatres designed for 
electrica1 lighting were built, that lighting bridges above the 
auditoriums provided positions from which all the stage 
could be reached by the projector beams. 

This a1so marked the point of departure in lighting 
technique, where the methods used in Europe and those 
developed in America took different directions. While in 
Europe an electrician was assigned to nearly every piece of 
equipment - to direct its beam and adjust the colour filters 
- in the U.S., because ofthe high cost of manpower, the 
preferred solution was to install many more lamps, to be 
used selectively, rather than change their angles or gels 
manua11y during the performance. The amount of equipment 
placed on and above the stage itself grew proportionally 
sma11er, as more and more lamps were placed above the 
audience in "front ofhouse". 

With the predominance of front-of-house lights, the plastic, 
three-dimensiona1 quality of the lighting was lost to a great 
extent. Footlights were used less and less, until they 
became just a filler or were used to provide a "stagy" 
effect. The front-of-house light cast a rea1istic illumination 
on the actors' faces, while the strong and well-defmed beam 
of the followspot created a rather unrealistic ha10 round the 
stars. This artificia1 highlighting of the main protagonists 
was plausible in the basically unrealistic and hierarchical 
atmosphere of ballet. The over-a11, "shallow" traditiona1 
lighting fitted into the symmetrica1, forma1 choreography 
of classica1 ballet, as did the "aristocratic" highlighting of 
the principa1 ballerina and her partner, the premier danseur, 
by the fol10wspot, even in scenes that called for romantic 
moonlight. So there hardly existed any incentive to develop 
speciallighting for the dance. 
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But modern dance demanded a different approach. The real 
breakthrough came when J ean Rosenthal began designing 
the lighting for Martha Graham's works. In order to 
emphasise the plastic, three-dimensional quality of the 
movement, the dancers' bodies had to be isolated from the 
backdrop. Rosenthal wished to light the dancers without 
any "spill" falling on the cyclorama. 

I remember how startling and unusual the lighting of 
Graham's company looked, when they toured Israel for the 
first time in the 50's. The dancers were like sparkling jewels 
against a dark background. They reminded one of diamonds 
in a velvet showcase. (The simile isn't arbitrary, as for 
example Gordon Craig, the great visionary of modern 
staging, strove for a · similar effect, when working for 
Stanislavsky in Moscow at the beginning of the century, 
and used black velvet to isolate the actors from their 
surroundings. ) 

To achieve her aim, Jean Rosenthal used very steep angles 
of light. All her front-of-house light was moved from the 
lighting bridge, balconies or auditorium-ceiling to two large 
stands placed close to the proscenium and the dancers were 
lit mainly from the sides of the stage and from above. 

Rosenthal (who died in 1969) was succeeded by designers 
who went even further, abolishing nearly all the equipment 
in front of the curtain and moving all the lamps into the 
stage itself. All this was made possible by new types of 
bulbs, which would not fuse even when shining straight 
down. All the light now came from above, from the side or 
from the back. 

The conclusion one reaches when looking at a modem 
dance lighting design, is that in fact the sources of light 
have been moved back exactly to where they were when gas 
or candles provided the illumination. 

The wheel has tumed 360 degrees. If one imagines the stage 
from the side, one may reconstruct the progress of the 
lighting positions, first front, to the tiers of boxes, then up 
to the lighting bridges, then close to the proscenium, only 
to return to the stage itself, as of old. 

Of course, as all historical development is dialectical, the 
turning wheel of lights did not revert to its previous 
position but rather returned, like a spiral, on a higher level. 

• 
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Gas lighting replaced by electricity without changing the placement 
Munchen, 1881), all the apparatus is inside the stage. 

Modem theatre set-up with lighting-bridges. 

Contemporary dance stage lit entirely from inside the stage. 



THE WHEEL OF LIGHTS 

by Giora Manor and Benzion Munitz 

Some time ago 1 had to wait for an interview with a 
choreographer during a lighting rehearsa1. Setting the lights 
on a modem stage takes a long time, even when using a 
computerised control board. There are endless possibi1ities 
fo r the lighting designer to choose from, and words are too 
imprecise to explain what the choreographer has in mind, 
so the process is main1y one of tria1 and error. Sitting and 
waiting, 1 had a lot of time to think, and remembering 
lighting rehearsa1s in which 1 took part some 40 years ago in 
the same theatre, 1 noticed that the choreographer and his 
designer were not using any front·of·house lamps at a11. The 
entire lighting apparatus was contained on stage, above and 
to the sides of the dancing area. 

In other words, the dancers were lit from a sort of cage 
surrounding them from above , from the wings and from 
backstage. Behind the traditiona1 "legs" there were stands 
on which projectors were mounted, flooding the stage from 
left to right and vice versa. From above, other lamps were 
trained on them, shining straight down or at acute ang1es. 
From the back more lamps provided the back-light which 
creates the ha10 one associates with fJ1m or television 
lighting. 

Looking at the arrangement , 1 remembered illustrations 
depicting the lighting apparatus in theatres of the era 
preceding the invention of the electric incadescent light 
bulb. As long as cand1es were the source of stage 
i11umination, all the light came from chandeliers suspended 
above the stage, from rows of cand1es on "tFees" placed 
behind the wings and of course from the footlights, which 
created the unrealistic light from below which became the 
symbol and even a synonym for the stage. 

The advent of gaslight in the 19th century did not a1ter this 
arrangement. Gas bumers were insta11ed instead of the 
candles, without changing the placement of the light 
sources. The advantage of gaslight lay in the possibi1ity of 
controlling the flow of gas from a centra1 control board, 
dimming or brightening the lights at wi11. 

All the light was diffuse, spreading even1y over the stage. 
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The brightest lights were those closest to the actors or 
dancers - the foot1ights. The footlights, coming from 
below, reversed the natura1 order of shadows on the actors' 
or dancers' faces, high1ighting them beneath the chin, the 
nose and the eyebrows, and casting a relative shadow on the 
prominent features, such as the nose, upper lip and eyelid. 
Specia1 make·up techniques had to be used to restore a 
realistic distribution of light and shadow. 

Unti1 about 50 years ago there was no specia1 lighting 
design for dance . In fact , the strong footlights, which made 
the legs brighter than the face, was quite welcome in ballet, 
where, after all, the feet carry the main burden of 
expression. As a French diplomat put it: "Les visages sont 
si tristes, mais les derrieres sont si gais." (Their faces are so 
sad, but their bottoms are so gay.) 

The invention of electric light did not, at first, cause any 
radica1 change in the lighting apparatus and methods in the 
theatres. The new bulbs were installed more or less where 
the gas jets used to be. The pipes were replaced by cables 
and the faucets regulating the flow of gas, by switches. At 
first the technicians were opposed to the introduction of 
electric equipment, as the regulation of the gas·flow offered 
them more flexibi1ity in ba1ancing the different light 
sources and creating effects than the still primitive dimmers 
at their disposal . 

The real revolution came only after the invention of electric 
lamps, which are able to concentrate their beam by the use 
of mirrors or lenses and thus can be directional and cast 
light from greater distances. The precursor was the lime-light 
- another word which became a synonym of the stage and 
its traffic. In this type of lamp, which was in use as early as 
the middle of the 19th century, ca1cium is heated unti1 it 
gives off a strong beam, fired by burning acetylene gas . This 
was replaced by the electric arc light, in which carbon sticks 
are bumed. The arc light gives a very strong beam of intense 
white light which can be dimmed on1y by the use of 
coloured fJ1ters. 

The rea1, fundamental change came with the incandescent 



Spirit. 

Therefore, you can guess what the beauty of your role is: 
to foresee and to organize the movements of the morphe 
through the rigor of the eidos. As a good musician already 
hears the orchestra whi1e looking at the score. Even in the 
depths of his deafness, Beethoven perceived, from within, 
the sound ofthe works he was writing. So the choreographer 
must be able to see the living harmony of the curves, figures 
and movements from which he draws the kinetics. 

Rite and measure, indeed, but never forgetting the 
impatience of the poem. 

Lines and curves, but as a canvas for the expression of 
enthusiasm. 

Likewise the rules of the ritual would not have any 
significance were they not signs and symbols of praise and 
worship. 

So, comparing, as 1 have done, choreography with the 
rubrics of liturgy, we could apply to your work what the 
French writer Saint-Exupery said about life itself: "My 
constraint is the ceremonial of Love". 

May the constraint, the rigor and the precision of your 
notation be opened to the living ceremony of love, oflife, 
to the expression of the spiritual. _ 

Father Marcel Dubois is head o! the Department o! Philosophy at 
the Hebrew University in Jerusalem. 
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to fmd in my own experience something which resembles 
yours. Al10w me to conclude these reflections with an 
observation which will be more that of a phi1osopher or at 
le.ast of a historian of phi1osophy. One fmds in Aristotle a 
detai1 of vocabulary which could help illuminate the 
significance of your work as choreographers, compared to 
the dancer who performs the movements and the spectator 
who contemplates the figures. 

In order to explain what, in his system, is form, or the 
formal cause among other causes, Aristotle juxtaposes 
rather often, in the stream of his writing, two expressions: 
edios kai morphe. These two words are synonyms, they 
both designate the essence of the thing, the answer to the 
question: What is this? The two words are synonyms, yet 
their reference is different. The eidos is the form of the 
species, the universal and theoretical model, quite close to 
the platonic idea. By the way, it is from Plato that Aristotle 
has taken the word. The morphe is a concrete form of the 
real individual, the measure of its actual perfection. 
Athough the intelligible content of these words is the same, 
the eidos emphasizes the theoretical and abstract, whi1e the 
morphe involves the realism of what is engaged in existence, 
the configuration of the material thing, that which appears 
to the senses; elaborates the eidos of the ballet, its design in 
its abstract and quasi-mathematical form, whi1e the role of 
the dancer is to accomplish the morphe of the corporal 
realization, that which appears to the eyes of the spectator. 

This distinction allows us to understand both the beauty 
and the danger of your profession. The danger is evident. It 
is that of separating the eidos from the morphe, of dealing 
with the figures of the ballet as with purely abstract forms, 
as a computer would do. This kind of danger could also 
threaten a liturgist or a canonist who tended to consider the 
rubrics of the ritual not as a ceremonial, but as a series of 
theotetical and cold rules. Rite and measure, certainly, but 
without consideration for the poem! Order which is 
forgetful or even ignorant of enthusiasm ... 

Of course, your work, like that of the muslclan or the 
architect, is a work of reason. But it is reason within a 
dream, reason in the service of the Muse; better still, reason 
in the service of spirit. That is what Paul Valery profoundly 
perceived. 1 quote him, even if his expression is a little bit 
pagan: "Dream, dream, but a dream which is penetrated 
with symmetry, all order, all acts and sequences. Who 
knows what august laws dream here, that they have taken 
on clear faces, and that they agree in the purpose to 
mani[est to mortals how the real, the unreal and the 
intelligible can melt and combine according to the power o[ 
the Muses". 1 would say: according to the power of the 



chant the Easter Gloria in excelsis and while the bells are 
ringing, al1 the brothers in one movement take off their 
capes, and the entire choir, which was somber, shines with 
light and whiteness. 1 see in this a choreography particular 
to the Dominican ritua1, brighter indeed than spring in its 
bloom! 

1 have quoted cases which are particularly solemn, those of 
the Holy Week, but 1 could have demonstrated the sarne 
genera1 rule in the details of everyday liturgy. Bows, 
genuflections prostrations and processions accompany and 
underline the text of the prayers of Mass and office. One 
makes a deep bow when singing the Gloria Patri at the end 
of Psa1ms or for the doxology of the hyrnns. One bows at 
the words Jesu Christe of the Gloria in excelsis, and kneels 
in a vast movement of the whole community singing the "et 
incarnatus est" of the Credo. One lays down on the ground 
for the confession of sins or before receiving communion. 
The only noticeable difference between these rubrics and 
the dance notation is in the fact that these movements 
prescribed by the ritua1 accompany not the music but the 
text of the prayer and underline its significance. They are 
nevertheless movements of sacred choreograhy. 

1 would like to add that silence itself is ordered and 
measured by the ritua1. There is an expression in the 
Hebrew Psalms which leads me to think it is aninvitation to 
silence, narnely, the word selah - pause - which punctuates 
certain verses. There is a similar kind of indication in 
monastic liturgy. Before the beginning of the service there 
is a period of reflection, during which, until the signa1 is 
given by the superior, the brothers remain bent over in a 
deep bow for a silent prayer. The duration of this bow is 
measured: the time of one Our Father, or sometimes of 
three, according to the ritual. 

Thus, it is neither a mistake nor an exaggeration to consider 
liturgy as sacred choreography in which the rubrics of the 
ritual are the libretto. Mo(eover, as 1 have a1ready said, the 
entire monastic life appears as a ba11et. 1 shal1 quote only a 
few exarnples, but if you visit a monastery, if you go to 
Abu Gosh or to Latrun you will see that al1 of life, al1 of 
time, is organized according to this rhythm. 

For instance, every monk has his own place in the choir, at 
the refectory, at the chapter, and in the processions that 
lead from one place of the monastery to another, in an 
order resembling that of a permanent ceremony. This 
liturgy, like a bal1et, involves signs and symbols which make 
commentaries and explanations superfluous, because they 
are like a lanaguage of the body, silent, but extremely rich 
in expression. 
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If someone makes a mistake in a function of the office or 
arrives late at a community exercise, he lays down fully 
stretched in a movement called venia begging a pardon or 
apology, a movement which, while being an expression of 
humility is not without elegance. Among the Cistercians if 
someone makes a mistake in singing or reading the Psalms, 
he gets up and touches the ground with his fingers: a 
humble recognition of the mistake. And then he goes on ... 

Among the Dominicans, the two parts of the choir facing 
each other during the recitation of the Psa1ms, stand and sit 
in turn, in order to express - by a common attitude -- that 
the vocation of the order is at the sarne time to 
contemplate, by study and meditation, and to witness, by 
preaching and teaching. 

Even the order of meals is arranged in a harrnonious style, 
as set down in the rubrics. The monks enter refectory in 
procession, two by two, bini et bini. In a serrnon to his 
monks, Saint Bernard goes so far as to compare this 
movement to that of the disciples whom, according to the 
Gospel, Jesus sent two by two. Evangelica1 ba11et! And even 
some gestures, like that of drinking, are ordered by a 
certain ritua1. 1 have known a time when, arnong the 
Dominicans, one had to hold the glass in the right hand and 
a saucer in the left hand. Among the Cartusians, the cups 
themselves have two handles which one holds at the sarne 
time when drinking, in order to lend to this act, which 
could be ordinary or vulgar, a certain dignity. 
Furtherrnore, until a rather recent time, the Trappists in 
order to maintain silence, did not speak but communicated 
through signs. This is the reason why the Israelis cal1 the 
monks of Latrun, Shatkanim, the silent ones. The habits 
and customs of the Cistercian Order evolved into a 
vocabulary and even a grammar of signs, as precise and 
rigorous as dance notation and which one could call, 
indeed, a choreography of silence. 1 could cite many more 
exarnples, because the entire monastic life is organized by 
the rule like a vast liturgy which. sanctified every gesture of 
the day, every moment of time. However, since 1 say these 
things in Jerusa1em, 1 think it is not difficult to convince 
you. This aspect, both liturgica1 and choreograhic, of a life 
in which one refers and directs a1l one's actions to God, 
through thanksgiving or benediction, is a heritage of 
Judaism. The ritua1 of the Kiddush, that of the lighting of 
candles, that of the Havdalah and so many other gestures 
of Jewish life, appear too as actions in a choreography of 
which the notation is contained within the ritua1. The 
Shulchan Aruch could a1so be considered as a dance 
notation of sorts. 

So far 1 have spoken as a monk and as a theologian, happy 



are to dance. The moments in which these gestures are 
performed differ with the text they accompany or the 
circumstance of prayer; the way in which they are done 
changes according to the rites. These gestures are nevertheless 
like the elementary vocabulary of liturgy, or if you wish, its 
grammar. These signs are used or effected according to a 
certain order. 

Ordo Missae is what we call the ritual of the Mass. Order. 
Ordo, like the Jewish sidur, which fixes the order of 
succession of prayer. The movements of the priest and of 
his assistants are carefully indicated: genuflection before 
the altar, bowing in front of the cross, bowing during 
confession, a place assigned for the reading of the epistle or 
the gospel, gestures of the offertory, the order of the 
distribution of communion. It is this order which assures at 
once the rigor and the transparence of the signs of the 
mystery, which they have to represent and signify. This 
mystery is so high, so holy, that for certain gestures, such as 
those of consecration, the exactitude of their realisation is a 
condition of their validity. 

It is easier to grasp this arrangement of gestures and signs in 
the order of a High Mass. The procession of the gospel, that 
of the oblation, in Eastem liturgy, the censing of the altar, 
are movements in which every participant - the priest who 
conducts the service, the deacon, the acolytes, the candle
bearers, the incense-bearer - has his place and role. The 
function of each one, his location in the sanctuary, his 
movements back and forth, are defined and indicated by 
the ritual. Their disposition in space sometimes has a 
symbolic significance. Thus, in the Dominican rite, until 
not long ago, for the chant of the gospel, the deacon, the 
candle-bearers, and the incense-bearer (thurifer), were 
placed around the pulpit in the form of a cross. 

We could quote a great number of similar details, accurately 
and rigorously indicated, in the Byzantine and other 
Eastern liturgies. The Latin liturgy is known for being more 
sober. It does not lack lyricism, but its lyricism is more 
rational. The examples that 1 am going to quote are 
therefore more striking. 

In the liturgy of Good Friday, for instance, the ceremony 
of the adoration of the Cross is organized like a real 
choreography, in which the gestures and movements are 
indicated by the ritual. 

First, the unveiling of the Cross. This Cross is introduced in 
procession, covered by a veil. One sings for the first time: 
Ecce lignum crucis, (this is the wood of the Cross) at the 
bottom of the steps of the altar, on the side, and the priest 

unveils one arm of the Cross. One sings for the second time: 
Ecce lignum as the celebration goes up one step, getting 
closer to the center of the altar, and he uncovers the other 
arm. For the third time, he goes to the center ofthe altar, 
and uncovers the Cross entirely. 

Then begins the ceremony of adoration. Two deacons sing 
in Greek: Agios 0 Theos, (0 Holy God) three times, making 
a genuflection at every agios, and getting up. The whole 
assembly answers in Latin: Sanctus Deus, executing in turn, 
three times, the same movement. 

Then comes the procession, in which every one of the 
participants, beginning at the far end of the sanctuary, 
dances in the direction of the altar, bending his knees three 
times, at the entrance, in the middle of the sanctuary, and 
at last at the feet of the altar, where he lies prostrate on the 
ground in order to kiss the Cross. In this procession each of 
the priests and the faithful, one by one, bends his knees 
where he stands, at the same time as the one who precedes 
him. Obviously, for a crowd of the faithful, unaccustomed, 
this synchronisation of movements is rather difficult. But 
from out point of view it is clear that the rubrics which 
indicate the order and arrangement of these movements, 
play the role of dance notation. 

We could make the same remarks about the liturgy of 
Paschal Night. The benediction of the new fire, the 
procession of the Paschal candle, the lighting of the lamps 
in the church, proceed like a ballet. The deacon precedes 
the community carrying the recently lit and benedicted 
candle; entering the church he proclaims: Lumen Christi, 
(The light of Christ). The whole crowd kneels and on rising 
answers: Deo Gratias (Thanks be to God). The same 
movements are repeated in the center of the church and 
again, for the third time, when the deacon enters the 
snactuary. 

This general structure, fixed by the rubrics receives some 
modifications or special amplifications here and there . 
Every liturgical tradition, every religious order, has its own 
particular choreography. 1 will quote one, which is especially 
dear to me, because it is a custom of the Dominican ritual, 
and 1 find it very suggestive. As you might know, the 
Dominicans wear a white robe, but for preaching, teaching 
or outdoors they wear a black cape. Therefore they have 
been named blackfriars, which is of course an error, since 
their robe is white. In any case, during Lent, from Ash 
Wednesday to Holy Saturday, the Dominicans wear their 
black cape for community prayers. Here, there is a dance 
notation proper to the Dominnican order and particularly 
beautiful. At the services of Easter vigil, at the moment we 
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the word rubric comes from the Latin rubrum, red, and it 
refers to the texts printed in red letters, inserted between 
the prayers, indicating the attitude or the gestures that 
accompany them). The on1y difference is that the movements 
are not _. or very rarely so - graphically or geometrica11y 
indicated. They are described or explained. But the 
function is the same. 

It would be interesting, even exciting to read through the 
great books of traditiona11iturgy, the sacramentarii, and in 
particular the Pontifica1 and the Missa1, in order to discover 
in them, notations which are ana1ogous, as far as content 
and preclslon are concerned, with those of the 
choreographers. It wi11 suffice here to quote a few 
examples, which 1 sha11 take from the tradition which is 
mine and which 1 know best, namely that of the Roman 
liturgy. An exhaustive enquiry which would extend to 
Eastern liturgies, that of the Copts or that of the 
Ethiopians, in particular, would be extremely fruitful and 
suggestive. And even in the West, the Mozarabic liturgy, or 
that of Lyon, for instance, wou1d bring forth numerous 
interesting exmaples. A pontifica1 high Mass of the rite of 
Lyon is indeed with regard to the number of its participants, 
the variety of their roles, the arrangements of their 
evolutions, organized like a vast ballet. 

Let us remark, first, that like all dance, liturgy takes place 
in a certain space. The scene where the liturgy is performed 
is the sanctuary. And it is precisely so that the liturgy 
which takes place in it may be seen by the faithful not as a 
spectacle, but as a mystery or a sacrament, that the space 
which surrounds the a1tar is elevated. It is like a podium. 
One has to climb stairs in order to reach it. Y ou are 
certain1y acquainted with ancient churches where the 
elevation of the sanctuary was the occasion of splendid 
rea1izations of architecture. Thus, that which we could call 
the geometry of 1iturgy finds its place, like every dance, in a 
delimited space. It often happened when 1 was in charge of 
the ceremonies at my monastery, that 1 wou1d use a 
blackboard in order to explain, before the service, the 
diverse movements of the celebration. 1 was, unknowing1y, 
practicing dance notation. 

As to the movements and the figures which they bring into 
being, it is clear that all liturgica1 action - 1 mean the acts 

posed like all ג;n and gestures of the participants - is cO 
dance and ballet, of elementary attitudes and movements 

, which it would be easy to represent as in dance notation 
by means of abstract signs: ha1f and full bows, genuflections 
prostrations, processions, circumambu1ations, etc., which 

, are to the liturgica1 expression what entrechats, assemble 
, balance , coupe, pirouettes, two-steps, toe-dancing, quadri11e 

preferred a more sober ritua1. It is the Halleluiah of 
Passover and Easter. Measure is the scrupulous arrangement 
of Leviticus, of which the Christian liturgica1 tradition has 
kept the concern for rigor and precision. For the Greeks, 
the strophe and the antistrophe of the poem or the chant 
measured the movements round the a1tar, first in one 
direction and afterwards in the opposite direction. Thus, in 
the same way, it is a sacred choreography which is 
described in Psalm 26: "1 will compass thy a1tar,O Lord", 
in a verse taken into Christian liturgy in the prayer 
accompanying the washing of the hands (lavabo). 

Briefly, it is correct to consider liturgy as choreography, 
that is to say, a collection of gestures and movements, 
assembled according to certain rules, in order to express 
fervor, lyricism, enthusiasm of prayer, praise, worship and 
offering. 

There is an admirable text of Saint Hippolyte of Rome, 
froni. the second century A.D. which would suffice to 
justify this intuition. It addresses itself to Christ and it says: 
"0 crucified, leader of the divine dance! 0 feast of the 
Spirit! Divine Easter which descends from heaven to earth 
and from earth rises up again to heaven! 0 new solemnity! 
Assembly of a11 creation 0 universa1 joy, honour, feasts, 
delights, by which dark death is destroyed, life, given with 
abundance to all creatures, the gates of heaven opened!" 

Leader of divine dance! Feast ofthe Spirit! Solemnity! It is 
true of Mass, first of all, but it is equa11y true of the whole 
liturgica1 celebration of which Mass is the center. The 
chora1 service and the monastic service in particular, which 
give rhythm to the day in the same manner as the Jewish 
prayer from which it took its structure, transforms time 
into a choreography of days and season. Vigils, lauds, 
vespers, a11 apportion prayer to night time, dawn, dusk, like 
the movements of a ballet encompassing life entirely. 

Furthermore, the entire monastic life, by its rhythm, its 
movements, its rites, its signs, appears a1so as a choreography 
of which all the details are specified by the rule that 
transforms the bana1ity of daily actions into a symphony of 
symbols whose order and measure are assured by the 
precision and rigour of tradition. 

Are there librettos for the liturgy which is celebrated in the 
Church or for the gestures and movements of everday life 
of monasteries, ana1ogous to dance notation? To a certain 
extent , yes. Al1 this choreography is codified by what we 
call rubrics. And this answer confirms the soundness of the 
question asked by Hassia Levy. The rubrics are to liturgy 
what dance notation is to ba11ets. (May 1 remind you, that 
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LITURGICAL ORDER AND DANCE NOTATION 

By Father, Professor Marcel J, Dubois, op. 

Perhaps you are astonished that a blackfriar, a priest and a 
monk, participates in a congress of which the subject is 
dance and choreography. 1 must confess that 1 myself am 
astonished. While looking at the different papers on dance 
notation which were delivered at your conferences and 
workshops,1 felt an admiration as great as my incompetence! 

Certain1y, 1 am aware of the important place of the art of 
dance as an expression of humanism and culture. It has 
always been a fascination for me. 1 am too young to have 
known the enthusiasm caused by Balanchine and the 
controversies about Isidora Duncan. 1 entered the monastery 
at the time when the star of Serge Lifar was rising. Later, 
some friends, passionate ballet lovers, told me about Jean 
and Nathalie Philippart. 1 fol1owed with great interest, but 
from afar, the debut of Zizi Jeanmaire and Roland Petit (it 
is one of my Dominican friends who blessed their wedding). 
1 was intrigued by Leslie Caron. 1 could no longer ignore 
Margot Fonteyn and Rudolf Nureyev. The personality and 
the art of Maurice Bejart, 1 would say even his metaphysics, 
obviously did not leave me indifferent. And at present 1 am 
anxious about the artistic destiny of Baryshnikov, now that 
he appears on Broadway. 

But 1 can not hide from you the fact that the art of dance 
remains for me ful1 of unknowns and questions. Of course, 
as a professor of philosophy and above all as a historian of 
Greek philosophy, dance is for me an object of particular 
interest. Without going so far as to place it, as did the 
French poet Paul Valery, at the center of my ethics and my 
symbolism, 1 am obliged to consider this particular mode of 
expression, in which the body seems to escape its own 
weight as if it were freed by the soul which inspires it. As a 
philosopher 1 cannot not ask a fundamental question: the 
happiness or ecstasy which dance procures is it that of the 
dancer or that of the spectator? To whom does the Muse of 
Dance bring catharsis? Furthermore, as a monk and as a 
theologian, 1 cannot refrain from asking, as did Bossuet, 
criticizing theater and condemning actors under what 
conditions can the dancer maintain his lightness 1 mean his 
spiritual lightness, the transparence of his soul? What are 
the requirements of the spirit, so that the body which it 

puts into movement, taking it, so to say, out of time and 
space, does 'not become a screen between the dancer and 
himself, between the dancer and God? 

Therefore, it is not as a balletomane that 1 address myself 
to you. 1 participate in this congress because our friend 
Hassia Levy has asked me a question Admiring as a 
choreographer, the order, the harmony and the beauty of 
Christian liturgy, she asked me if the evolutions, the 
movements, the gestures of liturgical prayer were the object 
of some dance notation. Are there librettos for liturgy as 
there are for ballets? 

1 have been struck and intrigued by this question because it 
sprin'gs from a very accurate perception. Hassia Levy is right 
when she considers the order and measure of liturgical 
celebrations, that of the Mass in particular, as a sacred 
choreography. 

This question could, at first sight, seem strange, since we all 
know the verse of the prophet Amos about ceremonies 
including chants and music: "Take away from me the 
tumult of thy songs; and 1 wi1l not hear the canticles of thy 
harp" (5, 23). Surely the prophet reacts against the frenzy 
of certain sects or against pagan influences which threatened 
the purity of the cult of God, the Most High. It is certain 
that, neither in Jewish nor in Christian liturgy, which 
stemmed from it, do we find properly speaking, any ritual 
or sacred dance. (Let me remark that today this poses 
considerable problems for the inculturation of Christian 
liturgies in countries where dance is a traditional sacred 
language, in certain parts of Africa or India, for instance). 

Nevertheless, it is clear that the prayer of Christian 
communities like that of the Temple and of the Jewish 
community, involves the two elements which constitute the 
essence of all poetry and all dance: enthusiasm and 
measure. The French poet Saint-John Perse defines poetical 
art in terms which suit dance admirably. He wrote: "Rite 
and measure against the impatience of the poem". The 
impatience is the enthusiasm of David dancing before the 
arc, scanda1isng Michal, who would undoubtedly have 
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in which to continue discussions, although a great dea1 went 
on in the reading room between sessions. Monica Parker 
(who, with the rest of the Benesh contingent taught us 
much and proved to be marvellous company) felt sorry that 
the second week did not allow for sma11, more intimate 
exchanges. 

This' was the first Congress, but more will follow. At the 
closing session it was decided to hold another congress in 
1988, probably in Eng1and. A working committee was 
formed and suggestions were accepted for topics for further 
investigation. These included notation 'in dance education 
for chi1dren, development of the individual notator, 
employment and the need to explore linguistics and 
perception with some experts in the field. 

Who knows what kind of computers will exist in 1988? 
Henrik Neubauer of Yugoslavia agreed to edit an inter 
national newsletter on notation, assuming some sort of 
minimal funding can be obtained. What a promising way to 
end an exceptiona1 Congress and how exciting to be able to 
anticipate the next! • 

inventor of a system of notation widely used in conjunction 
with sign language for the deaf, was most generous in 
sharing both her system and ideas. Maria Szentpal from 
Hungary not only gave a paper, but carefully ana1yzed the 
concepts presented by others. Wu Chi-Mei and Kao 
Chun-Ling of the Peoples Republic of China could not be 
present to give their paper, but it was read by someone else. 

The extra touches in Barry Swersky's a1most faultless 
organization included the evening performances and the 
outstanding guide on the two day excursion into and out of 
Jerusalem. The opening night party included ducks in the 
pool, a Bedouin making coffee whi1e seated on a rug next 
to his donkey, and Yemenite dancers. 

The reception in the courtyard of the Rubin Academy in 
Jerusalem (Mayor Teddy Kollek was present - Mayor 
Lahat of Tel Aviv came on opening day) concluded with 
performances by Kurds, Arabs and Yemenites in which we 
a11 eventua11y joined. 

If there were disappointments, they related to lack of time 
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Congress participants at a notation class 
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THE INTERNATIONAL CONGRESS 
ON MOVEMENT NOTATION 
by Dawn Lille Horwitz 

The First Internationa1 Congress on Movement Notation 
was conceived because Noa Eshkol, co-inventor (with 
Abraham Wachman) of the Eshkol Wachman Movement 
Notation system, expressed a desire to be able to hold 
lengthy discussions with experts in other notation systems 
(especia1ly Benesh and Labanotation) and to ask questions 
and share problems. This wish was made in the presence of 
the Dean of the Faculty for Visua1 and Performing Arts of 
Tel Aviv University, who immediately offered to house the 
event. 1 was a1so present and undertook the responsibi1ity 
of contacting Muriel Topaz, Executive Director of the 
Dance Notation Bureau in New York City. She, in turn, 
contacted Monica Parker, Director of the Institute of 
Choreology (Benesh) in London. Eventua1ly Barry Swersky 
agreed to handle local arrangements in Israel, a committee 
with representatives from Eshkol-Wachman , Benesh and 
Labanotation was formed, ITIagreed to suport the concept 
and the first planning session was held in London in the fa1l 
of 1982. Dawn Li11e Horwitz was chosen as chairperson and 
the genera1 aims and outlines of the Congress were decided 
upon. With each of the three major systems (Eshkol
Wachman, Benesh and Labanotation) responsible for 
obtaining their own funding for travel, planning and 
mai1ing, it was agreed that a1l written materia1 would go out 
only after approva1 andjor corrections by the others. This 
system of letters, telephone ca1ls and telexes was in 
operation unti1 the second planning session in the fa1l of 
1983 and continued unti1 the Congress itself opened on 
August 12, 1984. This internationa1 cooperation was 
amazing! 

The full program and copies of the papers presented may be 
found elsewhere; it can be seen that the topics covered a 
wide range, as did the backgrounds of the presentors. What 
cannot possibly be understood from just reading both is the 
excitement generated by each session - the extraordinari1y 
high level of the presentations, the intense audience 
concentration, which remained undiminished throughout 
both weeks, and the intellectua1 interplay which took place 
continuously. If we were exhausted at the end, we were 
a1so exhi1lerated. 

Over 250 participants, dancers, notators, phi1osophers, 

theater people, anthropologists, scientists, choreographers 
historians, writers and teachers from 21 nations reviewed 
the past, discussed the present and projected the future, 
whi1e learning from each other. 

As J an Moek1e, a practitioner of Labanotation, put it after 
severa1 hours of film ana1ysis, she was a1ready looking at 
movement differently: she found herself thinking of a body 
part as above or below other parts (Benesh) and had 
discovered a new way of describing the shape of a 
movement (the Eshkol-Wachman cone). Everyone wanted 
more of the dai1y classes in notation. 

The outstanding moments? In a congress of such high ca1ibre 
many stood out, but who can forget the "Overview of 
Benesh, Eshkol-Wachman and Labanotation" during which 
there was frantic writing on the board, followed by 
increasing shouting and arguing. When it was announced 
that the buses were waiting, someone yelled "Let them 
wait!" There were the scientific papers, among them that 
by Ilan Golani, one of the world's outstanding authorities 
on anima1 behavior. Abraham Wachman, now the Dean of 
Architecture of the Technion in Haifa, spoke about space in 
a way that astounded many. Father Marcel Dubois, the 
head of the Department of Phi1osophy at the Hebrew 
University in Jerusa1em and a Dominican priest , spoke in 
Jerusa1em about movement in Christian liturgy to a room 
that almost exploded with his combination of intellect and 
humanity. 

By the end of the conference most of uS understood that 
the bri11iant and enigmatic Noa Eshkol was talking about 
more than a system of notation: hers is a phi1osophy of life 
with the movement of the human body at the center. Earl 
Ubell, Science Editor of CBS television and chairman of the 
Dance Notation Bureau, who gave an excellent summary at 
the end of the first week, was most fascinated by the 
technologica1 possibi1ities for the future. Ann Hutchinson 
Guest, Director of the Language of Dance Centre, London, 
and one of the world's authorities on notation systems 
remained unruffled when her opening lecture was beset by 
three ma1functioning slide projectors, and she engaged in 
vigorous debate throughout the two weeks. Va1erie Sutton, 
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independent groups with a suitable venue. 

Several much-needed dance books in Hebrew have been 
published; the Dance Library of Israel has expanded its 
collections and serves the many students doing research for 
papers, as dance has become an active subject in the 
Matriculation ("Bagrut") examinations. 

This account of the achievements ofthe decade since 1975 
is far from complete. The dance revolution isn't over yet, as 
Anna Kisselgoff recently stated in the New York Times. 

In Dylan Thomas' play for voices "Under Milkwood" there 
is a tiny scene which seems to me to express the state of the 
arts in genera1 and especia1ly that of dance in this country. 
Reverend Jenkins comes to his church and sees the local 
whore Polly Garter, scrubbing the steps, singing beautifully; 
"Thank God, we are a musical nation!" he says. 8 

no longer with us. Severa1 of their former students, such as 
Rina Schenfeld or Oshra Elkayam, have found their own 
styles and became independent. Many Israeli dancers joined 
famous foreign companies abroad. Dozens of dance studios 
are active in all parts of the country and teach thousands of 
students. 

Two important internationa1 gatherings took place in Israel: 
the 'Bible in Dance" Seminar in Jerusalem in 1979 and the 
First International Congress on Dance Notation - both 
organized by the Dance Committee of the I.T.I. and its 
chairman Barry Swersky. The Notation Congress was -
surprisingly enough - the first attempt to bring about a 
dialogue among the three main methods of dance notation, 
namely Labanotation, Benesh and the (Israeli) Eshkol
Wachman systems. 

In Tel Aviv the municipality is endeavouring to create a 
centre designated for dance in order to provide the 

OSHRA ELKA Y AM MOTION THEATRE 
1 Ussishkin St., Ramat Hasharon 47210, Tel.: 03-485399 

ואמנותתרנותםדיסקונטמפעיות
בישראלוהאמנותיתהתרבותיתהפעילותולטיפוחלעידוד

תבועהתיאטרוןאלקייםאשרה
 03-485399טלפון , 47210השרוןרמת 1אוסישקיןרח'



guest. 

Robert Cohan, the Artistic Advisor of Batsheva works both 
for Bat-Dor and is own company in London. 

Perusal of old Annuals reveals the names of many excel1ent 
dances, which for no imaginab1e reason have disappeared 
from the active roster ofworks performed by the companies. 
One has the impression that the managements regard solid 
pieces of art as a kind of throw-away garment, to be 
disposed of after one season. The companies invest a heavy 
portion of their insufficient budgets in inviting foreign 
choreographers, the dancers devote a 10t of time and sweat 
to 1earning their roles in new creations each season, but 
even when these new dances are successful, they soon 
disappear from the programme, perhaps because the 
managements believe that audiences demand new material 
al1 the time. This maybe the 1ess positive side of the 
subscription-series method of which they are so proud. 
Obviously, the fact that Bat-Dor, for example, has more 
than 5,000 subscribers is an outstanding achievement. But 
if the need - be it real or imagined· to supply new works 
for each program to make the subscribers happy causes the 
disappearance of very good dances, it may prove to be 
detrimental to the artistic development of the company as 
well as to the education of the audience. A good piece of 
art can be enjoyed more than once, in fact can be truly 
fathomed only when seen repeated1y, as each time it reveals 
more details and new facets. Only Kol Demama and the 
Israel Bal1et are not afraid to show works many times over, 
and nobody seems to have complained yet. 

Perhaps this is due to the fact that all of Kol Demama:s 
works are by Efrati and most recent creations of the Israel 
Ballet are by Berta Y ampo1sky, both the artistic leaders of 
their respective companies. It seems to me that in both 
cases, including works by other choreographers as well 
wou1d enhance the companies' range and contribute to the 
variety and versatility of the repertoires. 

The first Annuallists among the companies ' The Chamber 
Dance Company", founded by Rina Shaham and Ronni 
Segal, which does not exist any more as such. (Segal has 
been working in recent years in Switzer1and). But right now 
Rina Shaham is about to premiere a new program of her 
works with a smal1 group, which shows that she is 
continuing in her creative endeavour, independent1y -
certainly a positive feature. A1together, a 10t of non
establishment dance performances have taken place in 
recent years. Some of these independent activities have 
become semi-permanent companies, among these Oshra 
E1kayam's toupe, Na'ava Zuckerman's "Tmu na" and Mirali 

Sharon's company. 

Unfortunately, Zvi Gotheiner's experiment, the TAMAR 
(Ramleh Dance Theatre), which showed great promise, 
ceased to function less than two years after its auspicious 
start, in spite of general critical acc1aim. Apparent1y Zvi and 
his col1eagues 10st faith before the behemoth of pub1ic 
funding cou1d be moved to provide the financial under
pinning, without which the young and promising company 
couldn't establish itself on a permanent basis. 

The year 1975 was the year Galina and Valery Panov 
arrived in Israe1 after their release from the U.S.S.R. after a 
fierce struggle in which several Bat-Dor people were 
instrumental. Ten years later they al'e back, at the helm of 
the Royal Bal1et van Vlaanderern from Belgium, participating 
in the Israel Festival of '85. Their declared u1timate aim of 
establishing an Israe1 bal1et company of their own is a 
dream yet to be realised. 

The company that has developed during this decade from a 
fledgling, semi-amateur group to an internationally acc1aimed 
one is, of course, the Kibbutz Dance Company, under the 
artistic 1eadership of Yehudit Arnon. Comparing the '75 
listing with today's, one sees that two of the original 
dancers, Mike Levine and Zichri Dagan, are still with it, 
active as dancers as wel1 as in other capacities. F10ra 
Cushman, then the rehearsal director, moved on to create 
her own Jerusalem Dance Ensemb1e, which today carries on 
withou t her, as since last year she has been the codirector 
of the Mudra school in Brusse1s. She continues to teach as a 
guest in Israel, at the Bat Dor Schoo1 and the Rubin 
Academy in J erusalem. 

Yacov Sharir, one of the original members of Efrati's Ko1 
Demama company, has his own company in Texas and has 
created several new dances for the Kibbutz Company. Ohad 
Naharin, after dancing with Batsheva and later with Graham 
and Bejart, developed into a wel1-known and origina1 
choreographer, who has a company in New York, and has 
repeatedly created works for Batsheva and the Kibbutz 
Company. He is perhaps the most original of the new 
generation of Israeli choreographers. 

The 70's saw the peak of the dance revo1ution, which 
turned dance from an esoteric art form into a major and 
popu1ar art in Europe, America as well as in Israel. In spite 
of the dire economic circumstances of Israe1i dance, the art 
of dance has known an unprecedented growth. 

Some of the first generation of Israe1i dance creators, 
among them Gertrud Kraus, whose influence is still fe1t are 
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TEN YEARS LATER 

by Giora Manor 

A decade doesn't necessarily constitute an "epoch". Still, 
the round number 10 somehow tempts one to render a 
report, to try an analysis or draw a graph, depicting the 
deve10pment recorded in the ten issues of Israel Dance 
Annual. The Annual started in a time when the earthquake 
fo110wing the Yom Kippur War was stil1 being fe1t, and it 
celebrates its tenth birthday as the tremors of the aftermath 
of the disastrous Lebanon war are still vibrating. 

When one considers the company structure of the Israe1i 
dance scene, not many changes are visible. The Markman
Yampolsky "Classical Bal1et" has become the "Israe1 
Bal1et" and is stil1 the sole representative of danse d'ec01e 
in Israe1. In 1975 Batsheva was just recovering from the 
transition from a privately owned to a public1y maintained 
dance company. A1as, it is still searching for a permanent 
home of its own. The then newly founded Batsheva 2 
ensemb1e hasn't developed into a 1ab for experiments and is 
just a reservoir for young dancers, who drift into the 
company when recruits are needed. Inbal Dance Theatre -
now as then - is trying to surmount its financial as well as 
artistic prob1ems, not knowing how to cross the thresh01d 
of the future of its past. 

Bat-Dor continues in its activity under a directorship which 
has not changed since the 1isting in the first Israel Dance. 
Some of the dancers whose names appeared in the '75 
Annual are still to be seen on its stage: for example, 
Jannette Ordman and Yigal Berditchevsky. Several dancers 
have moved to other companies, for instance, David Dvir, 
who is now acting artistic director of Batsheva, in which 
there are many former Bat-Dor dancers (Graziella Kozak, 
Shelley Sheer, Jay Augen, Nira Triffon and Richard 
Orbach). Two former Bat-Dor dancers, Abigail Ben Ari and 
Ya'akov Slivkin, were until 1ast year members of the 
London-based Extemporary Dance Company. Yigal Perri 
owns a dance studio in New York and Yehuda Maor runs a 
ballet school in San Francisco. Elinor Ambash has her own 
dance company in Paris and Yair Vardi - - who was a 
Bat-Dor dancer after Batsheva became independent -- is 
now the artistic director of a small company in the north of 
England, having danced for several years with Ballet 
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Rambert. Arie Wiener dances today with the Neder1ands 
Dans Theatre in the Hague. Bat-Dor alumni are to be found 
everwhere, which shou1d make the teachers of its scho01 
quite proud. 

Shou1d one 100k at the 1ist of Batsheva dancers in the first 
Annual, one may fee1 the passage of time: Rena G1uck 
teaches these days at the Rubin Academy in Jerusalem; 
Rina Schenfe1d has a company of her own; Rachamin Ron 
teaches in Sweden; Roger Briant and Tamar Zaprir (now a 
married coup1e and named Emanue1 and Yosepha) teach 
and perform, as does Pame1a Sharni. Zvi Gotheiner is also 
active teaching in New York, after a short and, alas, 
unhappy experiment in 1aunching a company of his own, 
T AMAR, in Israe1. Is the grass real1y greener abroad? 

The most steady company seems to be Efrati's K01 
Demama (which in 1975 was still two separate groups, one 
administered by the Society for the Deaf and the other the 
Efrati Dancers). The 1ist inc1udes the names of Amnon 
Damti, Gabi Barr, Yoseph Moyal and Ester Nad1er, who are 
even now the nuc1eus of K01 Demama. 

The mobi1ity of dancers - as well as choreographers and 
company teachers among all the companies has become 
an accepted feature, as it shou1d be. Until recent years, the 
mid-European tradition of allegiance, which made work for 
more than one company impossib1e and changing companies 
equiva1ent to high treason, prevented flexibility and 
mobility. Normalization in this respect, now accepted by all 
the companies, made the atmosphere in Israe1's dance 
community healthier and 1ess frought with acrimony. 

The names of choreographers 1isted in the '75 issue keep 
cropping up in recent Annuals. Gene Hil1-Sagan's works are 
to be found in the repertoire of four dance companies: The 
Israe1 Bal1et, Bat-Dor, Batsheva, The Kibbutz Dance 
Company. Gene himse1f was for more than a decade an 
inhabitant of Israe1 and an integral part of its dance scene. 
Today he 1ives in the U.S. again where he works main1y for 
the Phi1adanco company, a young and exciting b1ack group 
in Philade1phia, but he often comes to work in Israe1 as a 



MUCH MORE THAN A COBBLER 

IN MEMORIAM BEN SOMMERS 1906-1985 

A dancer's shoes are the mediwn through which the artist 
touches rea1ity. They are the intennediary between his 
inner person and the objective world, represented by the 
stage f1oor. Too much friction, too little resistance and his 
brilliant virtuosity is tarnished, his technique f1awed . The 
hwnble shoemaker is his hidden assistent, unseen friend or 
foe. Even the modern dancer, who a generation ago 
discarded the slipper as one of the manifestations of 
tradition and the confining iron rules of ballet, is nowadays 
seen shod onstage. 

Ben Sommers - prophetica11y born Schusterman, "shoe
maker" - became much more than just the president of a 
world-famous manufacturing firm of dance-wear, Capezio. 
He and his second wife, Estelle, became an institution-of
two, without whom no premiere, no ballet competition was 
complete. 

At the age of 14 Ben joined old Mr. Capezio, a maker of 
ballet-slippers who knew a11 the important little secrets of 
the art of Ita1ian toeshoes, in the humble capacity of stock 
boy. He was practica11y adopted by the Capezios, learned 
the trade in the old-fashioned way of apprenticeship and it 
was Ben's commercia1 acumen that made him president of 
Capezio Inc. in 1940. 

Ben Sommers' interests went much further than making 
profits. In 1952 he persuaded his associates to establish the 
Capezio Award, which became a prestigeous honor conferred 
annua11y on a leading persona1ity of dance in America; in 
1963 he became the organizer and later director of the 
Nationa1 Association of Regiona1 Ba11et. After retiring in 
1976 he devoted his time and energy to another brainchi1d 
of his: the Capezio Foundation. 

Ben used to ta1k non-stop about his projects to his many 
guests, whom he invited to his reserved table at the Russian 
Tea Room, in a sort of stream-of-consciousness f10w of 
ideas. It was he who persuaded the U.S. posta1 service to 
print four beautiful stamps to celebrate the dance revolution 
of the 70's. He was instrumenta1 in proclaiming Noverre's 
birthday as Internationa1 Dance Day, which is celebrated by 

a growing number of states all over the world. Shortly 
before his death he founded the Dance Alliance and worked 
hard to make the Internationa1 Dance Day into a Dance 
Week. 

His connections with Israel were strong. Ben and Estelle 
were among the founders of the Israel Dance Library. 
Once or twice a year the Sommers would come to Israel 
unti1 they became an integral part of the dance scene in 
Tel Aviv just as they were in New York. 

Ben, being all his ferti1e life a doer, would, one hopes, have 
appreciated the Israel Dance Library's decision to plant 10 
trees in his memory in one of the Jewish Nationa1 Fund's 
forests in Israel . 

Giora Manor 
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האמריקניהתרבותמרכז

acc 
american cultural center 

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

71 Hayarkon St., Tel Aviv 
Tel.: (03) 650661/2 
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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
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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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The beginning of the America-Israel Cultural Foundation was in 1940 in the U.S.A and since then the Foundation is one of 
the major factors in assisting the cultural life in Israel and in keeping the cultural bridge between Israel and North-America . 

In the early years of the State of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country. 
Its assistance was threefold : it advanced gifted young artists; it financed the founding and supported many and varied cultural 
groups and institutions; it was instrumental in providing an infra-structure of the halls and equipment for performance and 
teaching of the arts. 

In more recent years, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public support of Israel's 
cultural institutions, the AICF concentrated 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. 

ce - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to חthe field of Da חן
young dance students in Israel for professional studies as well as fellowships to members of dance cornpanies who want to 
further their professional qualifications. The Foundation also grants short-term fellowships abroad to choreographers, dancers 

. and stage technicians 

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

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

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