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החוגגתבמדינת-ישראל,מחולשנות 40לסיכוםברובומוקשד ' 88 /' 87למחולהשנתון
דורימירקאולימהוויםאדםבחיישנהארבעים .קודרתבתקופה-40היום-הולדתהאת

שנים.עשרכלכמעטבמשנהומתחלף"דור"המחולבשטחאבלאחה

רקלאמתבטאתמלחמת-השחרורלמןבישראלבמחולשחלההעצומהההתפתחות
ואתאותןהמשמשיםהסגנונותבמגווןבעיקראלאהמקצועניות,הלהקותבריבוי

 .יוצריהן

גרטרודענבל","תיאטרוןלהיותעתידשהיהמהלהתגבשהחלהמדינה,הקמתעם
הלהקהבראשאזעמדההכוריאוגראפית,יצירתהתקופתבסוףשעמדהקראוס,

רקלהפיקשהספיקקצר-הימים,הישראלי"הבאלט"תיאטרוןהראשונה,המקצוענית
חדשה,תקופהשלראשוניםניצניםצצושניםכעשרמקץרקולמעשה,תוכניות;שתי

גראהם,מרתהשלותלמידיהסוקולובאנהבדמותהאמריקנית,ההשפעהבסימןשעמדה
 . 1964בשנת"בת-שבע",להקתהקמתעםנחרץביטוילידישבאהתקופה

"הלהקה"בת-דור",להקתאלהואחריהישראלי","הבאלטגםנוסד-60הבשנות
דממה".ו"קולהקיבוצית"

בירושלים,הפועלותבלהקותגםועוסקותזוהתפתחותמשקפותזובחוברתהרשימות
העממי.והריקודהאתניהמחולבתחוםשחלוובשינוייםלמחולבספרייה

חשובלגורםוהיהושבבלתי-צפויהפריחההאחרונותבשניםידעהישראלימחול-העם
בארץ.החברהבחיי

מחוליתהאמנותית-ההפעילותמכלולאתלהקיףיכולבישראלמחולשאיןברור,
היוצריםבשפעמרניןמשהוישבהם,מתלבטותשהלהקותהקשייםכלעםבארץ.הענפה

בקהלובעיקרלמחולבתי-הספרתלמידיבאלפיהיצירה,תחומיבכלהפועליםהצעירים
כאחת.ואורחותישראליותלהקותשלהאולמותאת,הממלאהנאמן

החומרבעריכתשהשתתפהוילסון-ואגנ,לאןוראשונהבראשנתונההעורכיםתודת
מזמנם,שתרמואלהולכלתמיכתה,עלואמנות"לספרותתל-אביבל"קרןהאנגלי,
השנתוןהחלמאזההפקה,מלאכותושארעריכהצילום,בכתיבה,וכשרונםמרצם
נעשותוהעריכההכתיבהמלאכותכלהיום,עדכי ; 1975בשנתלאורלצאתלמחול
הסדירה.הופעתואתמאפשרתלתרוםזונכונותורקובהתנדבות,תמורהללא

המערכת



בארץבוז-חול-50השנותמשבר
'-קדניתשלאישיתמנקודת-ראות

אשלרותמאת

האיררפיהמרדרניהמחרלשיגשג ) 1920-51 (שנה-30כבמשך
למשברנכנסבאו"ץהמחרלהחמישים,שנרתבתחילת .בארץ
אפשר . 1951-64שנהכשלרש-עשרהשנמשכהלתקרפה,עמרק

האסכרלהפינתהבהתקרפת-מעבר,כאלאלהלשניםלהתייחס
האמריקניתהאסכךלהלטרבתמקרמהאת(ריגמן)הגרמנית
שתיביןסינתיזהנרצרהלאדרמטי.היההמשבר(גרהאם).

בארץ"הרקדנים Iהירצריםראשרנישלרההישגיםהאסכרלרת,
תמרנתבשינריהסתיימהתקרפת-המעברקרן-זררית.אלנדחקר
בת-שבעכאשררמעשי,'סמליבארפןשהרמחשהבארץ,המחרל

חדשהתקרפה .-1964בבת-שבעלהקתאתיסדהררטשילדדה
 .החלה

הגרמניתהאסכרלהמדרעלמשבר?שהביארהסיברתהירמה
ליצררהצליחה,רלאהזמןעםרהתפתחההתקדמהלאבארץ

השבעים)?בשנרתבגרמניהשקרה(כפיייחרדימחרלתיאטררן
שתיהןרהרית,רהאסכרלשתיביןסינתיזהנרצרהלאמדרע
הירמההמרדרניזם?שלבסיסיייםרעירנרתמארתםינקר

העתיד?לגביהלקחיםרמהםמהמשברלהיחלץהנסירנרת

מתרךזה,בבז.אמרלענרתאנסהשעליהןהשאלרתהןאלה
שנרתשלרכרריארגראפיתרקדניתשלאישיתנקרדת-מבט
מאמרמתמקדבך;ןבשניםלמחרלתלמידהשהיתההשמרנים,

זה.

הראשונותהשניםשלושים

המרדרנימחרלהחלרץלהירתהזכרתשמררהאגדתילבררך
הסרלרמחרלרתערב:אתהעלה 1920בשנת ) 1בארץ-ישראל.(

שהרפיערצייר,כרריארגראףרקדן,היההראשלר.הראשרן
במחרלשדגלההגישהאברהיהאגדתיאיררפה.רבביררתבארץ

כפישרקההדבז.רירתאתחיקהלאהראישראלי.עברי,מרדרני
שלבאיפירניםהשתמשאלאציפר,המבקריםרמרביתשהקהל
לאגדתי,לר,ה"תהעיב.דשארתרתנרעתי,כחרמר-גלםהדמרת
האמין,הראתי.רהאמנהמבנהכלשלרהבנההפשטהיכרלת

לעצברנסירנרתיר ,הצלילשללתמיכתרנזקקאינרשהמחרל
על-ידינרקבתבביקררתנתקלרמרסיקלילירריללאריקרדים
המינימליזם,של Iהראייהבעמקרתהכירהראהציברר.

רמתרכזרגליים jןתנרעתאתמזניחשהראטענר,רהמבקרים
חיפשאגדתירבידי'ים.בכתפייםמינימלירתבתנרערתמדיירתר
האמנרתירת.'תיר Iדרישעלשתענהברמהמקרריתנרעתיחרמר
אתלהעריךהכי~יםהירמהצרפיםלמעטיםשרקידע,הרא

בארבעיםזמנראתהקדיםהראהחדשניתבתפישתר .מפעלר
 Postה-לזרםקררבהיהשלרהאמנרתיתבקרנספציה .שנה

Modernism השישיםשנרתשלהאמריקני. 

ארצההגיעהאגדתישלהראשרןהסרלרערבאחרישנתיים
בית-הספראתבתל-אביב,שהקימהאררנשטייןמרגליתמררינה
איררפההיתהאלהבשניםבארץ.אמנרתילמחרלהראשרן
המחרלאברתיצררשםהאמנרירת,בכלשהרבילהמרכז

הירשםריגמן.רמריירסקררטלאבן,פרןדלקררז,המרדרני,
רהרקדניםמרדרני,למחרלהראשרניםהגדרליםבתי-הספר
שהיהתרברתימטעןאיתםהביארארצהשעלרהראשרנים
מחרלתרכנירתמרגליתיצרהשנהמדיבזמנר.בירתרהמתקדם

שהמפררסמיםרקדנים,שלדרררתרהעמידהתלמידיהעם
 .אררנשטייןרשרשנהיהרדיתהתארמרתבנרתיההןבהם

התנ"כיהבאלטאתביררשליםניקרבהרינהיסדה-1925ב
למחרלחרמר-הגלםשאתשהבינה,הראשרנההיתההיאשלה.

רשילבההערבים,אצלרלאהתימניםאצללחפשישהעברי
בתחולתשלה.הקלאסייםבבאלטיםתימנירת.רמנגינרתצעדים
,שסיימהלריןדניהביררשליםלהרפיעהחלההשלרשיםשנרת
ליצררכהןירדנההחלהזמןרבארתרבברלין,לימרדיהאת

בתהארץ,ילידתהראשרנההרקדניתהיתהירדנהבחיפה.
זLלשו'במשךלמדההיאבארץ-ישראל.שחירדרררתלשבעה
באיררפה.הידרעיםהמחרלמרכזישהיררבדרזדן,בררינהשנים

אימצהררקהאיררפיהמחרלאתחיקתהלאבעברדרתיה
לצרכיה.רמתאימיםכנכרניםלהשנרארברדדים,אלמנטים

שבדרך-כללצעירה,רקדניתשלאמיצההחלטההיתהזר
בכ,ןארתהשהאשימרכאלה,הירברגר.לאמןירתרארפיינית

היתהלאירדנהאךהערביים.הריקרדיםאתמחקהשהיא
המזרח,עללהתרפקרמנסהחדשה-ישנהלארץשעלתהזרה
צבעיהנרפיה,מקצביה,אשרבארץ,רגדלשנרלדאמןאםכי

רמערלמה.ממנהבלתי-נפרדחלקהיררתרשביה

ברטרנרב,דבררהרעימר"הבימה"תיאטררןארצההגיע-1925ב

גדלהדבררהברטרנרב.יהרשעהשחקןשלבתרשהיתה
רסטניסלבסקי·רכטנגרבבררסיה,הבמאיםגדרלישלבמחיצתם

ספריםרכתבהבית-ספריסדהבערבי-סרלר,הרפיעהבארץ
מחרל.עלרביםרמאמרים

בגרמניה,הנאציםרדיפרתבעקברתהשלרשים,שנרתבאמצע
רסלר,תהילהביניהםארצה,רביםאמניםשלעלייההחלה
עליזהבדרזדן,פאלרקהשלהנרדעבבית-ספרהמררהשהיתה
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ריגמן,מרישלבלהקהרקדנירתשהירמיכאלי,וקטיהדרבלרן
 .גטריאירןמארחררירתר , Kurt Joossלשמארלפנרקסטןהילדה

שהיתהקרארס,גרטררדשלעלייתההיתהגרלת"הכרתרת
לאבןפרןשלבמחיצתםשעבדהבאיררפה,ידרעהירצרת

בשנרתיהלארץהגיעהגרטררדריינהרל.דמקסרהבמאי
בית"ספררהקימהירצרתרכאמניתכרקדניתבירתרהטרברת

הבארת.השניםבחמש"עשרהמכרעתהיתההשפעתהרלהקה.

הבמהעללהרפיעהחלרהחמישיםרתחילתהארבעיםבשנרת
נדברחלביניהםבארץ,רהתחנכרשגדלרהתלמידיםדרר

קסטןרהילדהאלסקרבסקינעמיניקרבה,שלמלהקתה
תהילהאצלשלמדהאשכרל,נרעהגרטררהשלמהסטרדיר

.בתי"דרבלרןעליזהשלתלמידהשהיתהלרי,רחסיהרסלר
לכלהגיעררמרפעי"המחרלתלמידיםמלאיהירלמחרלהספר
אליהם.נהררהקהלבארץפינה

היחידהמקרםארץ"שיראלהיתההארבעיםשבשנרתלציין,יש
ברהיההמרדרנירהמחרלפרחההגרמניתהאסכרלהברבערלם

חרברהמלחמהבזמןשכןהקלאסי),הבאלט(רלאדרמיננטי
האנטי"האררירהבארה"ב,ריגמן.מרישלבתי"ספרהבאיררפה
גרמני.כמחרלשזרהההאיררפי,המחרלאתדחתהנאצית

הבאלטלערמתשרלימקרםתפשהמרדרגיהמחרלבאנגליה
רהיתההראשרנרתעברדרתיהאתצירהגרהאםהקלאסי.

נרצרבניר"יררק.רקדניםשלצרלחרגמחרץבלתי"מרכרתעדיין
בזמןמצאהאיררפיהמרדרניהמחרלשברפרדרקסאלי,מצב

חירבהבארץדררקארשיגשרגמקלטהשנייהמלחמת"הערלם
היהרדים.-הנאציםקררבנרתהשמדהבסכנת

גליעםערצמהרצבר 1920ב"שהחלבארץ,המרדרניהמחרל
לפתענעצררמלחינים,צייריםשהביארמאיררפה,העלייה
קרה?מה .החמישיםשנ;תבתחילתצררמתבחריקה

למשברסיבית

הכלכלייםרהקשייםמלחמת"עהצמואתהשנייה,מלחמת"הערםל
איפשררלאהדאשרנרתבשנרתיההמדינהנתרנההיתהבהם

שלרש"בערךשארכהתקרפהבמשךלארץ.מרפעיםהבאת
תרברתי.בהסגרהארץהיתה ) 1935-1948 (שנהעשרה

איכרתית.להשרראהיהכרלתהיהתלאבארץרלרקדניםלירצרים
כמרזררת,להקרתלבקרהחלרהחמישיםשנרתכשבתחילת

התגלה,גרהאם,רמרתהביטיטליבבילה,ז'אןשלאלה
רמרדרנילחדשנינחשבשהיהמהמפגר.שלנרשהמחרל
החמשיים.בשנרתמירשןנראהרהשלשויםהעשריםבשנרת

אצלקשהרביקררתראכזבההררתיקיםאצלמברכהנשתררה
הפעילרתראתנחתא.חשברן"נפשלעשרתהזמןהגיעהצעירים.
 .להיעצרהחלההגדרלה

רמרפעיר,ירצרירשפעעלבארץ,המרדרנישהמחרלקרה,כיצד
שהיתהבגישהנערצההעיקריתהסיבהלדעתי,התקדם?לא

בחיפרשיםהקץאתלדחרקשאיןהארבעים,בשנרתמקרבלת
מתחילה,שלר.אתיעשההזמןכיייחרדי,עברימחרלאחר
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מחרלליצררביקשההאחתשרנרת:גישרתשתיקיימרתהיר
כהןירדנהאגדתי,בררךהירהעיקרייםרנציגיהעבריייחרדי

,שטענה,אררנשטייןלמרגליתיהתהאחרתגיהשניקרבה.ררנה
ישראלי,ייחרדימחרלאחרבחיפרשהקץאתלדחרקשאין
השניםשבמשךהאמינה,היא ) 2אנחנר."(עבריםטרם"כי

קיבלההשנייההגשיהטבעי.בארפןהייחרדבעייתתיפתר
שהביאההשלרשים,שנרתאמצעשלהעלייהגליעםחיזרק
עצמםאתראררשירצריהבמיטברהגרמניהמחרלאתארצה
הגרמניתבאסכרלהלירצריםהגרמנית.מהאסכרלהכחלק
לסגנרן,כמרצר"לררישנרצרהאישית,מארדטכניקההיתה
היההדגשמהם.אחדכלשלהספציפיתרליכרלתלארפי

הרקדשהתשרמת"לבמספיקלארארליהאישי,רבביטריביצירה
עלנדבךהבנריהאישית,פחרתטכנית,שפת"תנרעהליצררכדי
לתלמי.דממררהמסרדרתבצררהלהעבירהרשאפשרנדבךגבי

לצררךתשרבהלתתנרצלרלאהאררכרתהתרברתיההסגרשנרת
הערכהחרסרשלאררירהקיימתהיתהימיםבארתםזה.

הירצריםאלהמסררת,שרמרילבאלט,המרריםשלרחשדנרת
לערכים,העתיד"כנביאיעצמםרארהאחררניםהמרדרניים.

הםהבאלט.אתהחרימרררבים ) 3חשדים,"(רלתכניםלצרררת
מהרגלתיפגעשלהםהספרנטאניתהטבעית,שההבעהחששר,

טכניים.אימרניםשל

המרדרניים,לירצריםלבאלטהמרריםביןשיתרףנרצרלא
רטכניקהתרגיליםלשלשפהרלתרגםלעבדיההניתןשבעזרתר

גרהאם.מרתהבארה"בשעשתהכפיהיצירתי,החרמראת

ללמרדתלמידיהםעלאסררלבאלטמהמרריםרביםמזה,ירתר
ארכיפרבה"גררסמןאצלבאלטלמדתיבילדרתימרדרני.מחרל

הברדדרתהמקצרעירתמהמרררתאחתהיתהשבזמנרבחיפה,

רחרברת,מספרבמרקחקטנה,עירבארתה .לקאסילבאלטבארץ
נפלאירתרלימרדיםשילרב.איזהכהןירדנהשלארלפנההיה
ארכיפרבהאצלטכניקהללמרדהיהאפשרלרלהירת,יכרלהיה

היתהזאתהחמישים,שנרתבתחילתאבלירדנה!אצלריצירה
לנאמנרתהמרריםשלדרישתםבגללבלתי"אפשרית,בקשה

המררהשלרלהערצהלנאמנרתשהדרישהייתכןמרחלטת.
עלבספרמגרמניה.לארץשהרבאהתרברתימהמטעןחלקהיר

מספרתשםמעניינת,פיסקהמצאתי ) 4ריגמן"(מרישל"חייה
מאחרריבאיםמעריציםהירתלמידיםמרפעיאחריאיךריגמן

לערמתם,עימה.רלשרחחלהתקרבהעזברלאאךהקלעים,
עימהרשרחחרבטבעירתלההרדרמאמריקהשהגיערנעררת

לא"מכרבדתהתנהגרתבכךרארהגרמנירתרתיקרת.כחבררת
דבריםהירבארה"בגם(אבלריגמן.שלבכברדהרפגיעה
שלתלמידיהמביןהראשרנההיתהסרקרלרבאנהמערלם.
רחששהקלאסיבאלטגםלטערםללכתשהעזהגרהאם,

"הבגידה"עלידעהשזרהתברר,כיאםמרתה,שלמתגרבתה
 ).העררךהערתרהחרישה.

בארץ,המרדרנייםהירצריםבמרביתשזלזלהארכיפרבה,
אתלרארתתלמידיהאתרשלחהגרהאםממרתההתלהבה

בחיפה."ארמרן"בקרלנרעשנערךהלהקה,שלשיערר"ההדגמה
 .בסטרדיראצלהללמדגלרקרנהאתהזמינהאףירתרמארחר

מכנה"משרתףהגרהאמיהמרדרניבמחרללראשרנהמצאההיא
הטכניקה.-מהבאלטלהמרכרשהיה



הירהןברטרנרב.לדבררהארכיפרבהשליחסההיהירצא-דרפן
תלמידתהאתהביאהשדבררהזרכרת,ראניטרברת,ידידרת
לעשרתרביישנית,צנרמהילדהבזמנה,שהיתהשטרןנררית
הלכרהסטרדירתלמידיכלארכיפרבה.אצלבחיפהשיערר
ארכיפרבהעלהאהרברהריקרדדבררה,שלההרפעהאתלרארת
שלרש".שתיים,"אחת,היהדבררהשלהרפרטרארמתרך
ללאחרבבנירת,מרררי!שלמכהארתהנגדמכררןהיהזהריקרד

הארץ.ברחבילמחרלארלפניםשהקימרמקצרעית,הכשרהכל
בת-ארצימריםשלשבדירתהבסלרןרקדתישש,בתכשהייתי
רנעלי- ) Tutu (שמלת-באל(!:לברשההייתיבשיערריםבכרמל.
ביקשרהררימררצים.מארדהיררהתלמידרתההרריםבהרנרת.
רכררי-ררקדניתשלנרהמשפחהידידת,שהיתהרטנרמאררה

הפלא"."ילדתשלריקרדיהאתלרארתלבראידרעה,ארגראפית
אחר-כךמידכישראתה,ממהמזרעזעתהיתהשאררהכנראה

הדרישהאתלהביןישארלילארכיפרבה.הרריארתיהעבירר
להקפדהבביצרע,רלדייקנרתלנקירןארכיפרבהשלהמחמירה

ארתנרלימדה:ר Iשאיטימארדרלקצבמסרדרתתלברשתעל
החרבבניםלבז.רריםרהביקרשההצלחהרקעעלחדש,חרמר
לררב.שהיר

שהיכרתילאלהדרמיםהירהמרריםביןהיחסיםבתל-אביב
סטנדרטיחרזהמצאתיבתל-אביבלמחרלבארכירןבחיפה.
מרגליתשלהתלמידיםלחתרםצריכיםהירשעליר , 1936משנת

הירתהזמן"במשךהארמרת;פיסקהיש.בחרזהאררנשטיין

חר,אלריקרדבביה"סללמדלתלמידהאסררהסטרדיר,חניכת
לקבלמבלי-שהםריקרדהצגתארנשףבאיזהלהשתתףאר

 ) 5 (".ההנהלהשלמפררשתהסכמהלכך

רלחמרשיטתרןבלחד'אכלהגנרהמרדרנייםמהירצריםרבים
משרתפתלמטרהכרחרתלרכזהיהאי-אפשררעהר.בשיטתאיש

אחתלהקההו'תהלאמנהל.להירתררצהאחדכלכאשר
הירצריםהכרחרתמכלרלאתבתרכהשתכלרלממרדסת,מרכזית,

כספיסירעללאתרכנירתהפיקרהכרריארגראפיםרהמבצעים.
-לא-מסרבסדרתלהקרתשלהתחלראיםמכללסברלרנאלצר

תלברשרתבלבהבערביםרקדניםעםעברדהקברצר,תהתפרקרת
שהכרריאר-למררתרתפאררה.תאררהחרסרפשרטים,ראביזרים
עלרשמערראררדאימאיררפה,ארצהשעלרשלנר,גראפים

בגרמניהשנעשרבתפאררה,בתאררה,החדשנייםהשימרשים

רעירנרתלממשיכלרלאהם ,) Bauhaus (הבארהארסרבתיאטררן
ארלמרתמעטהיררב.ממרןשדרשטרטאלי,תיאטררןלשבכיררן
מראשהגבילרבשטחהתנאיםאלמנטארי.היהבהםרהצירד

 .הירצרדמירןאת

אלהבשניםאךבערלם,מקרםבשרםקללאהירצריםלאמנים
רהתנכלרירתגדרלהאבטלהכלכליים,קשייםעלייה,גלישל
בארץ-ישראל.לאמןהיהירתרקשהליישרב,ערביםשל

שללייסרדםנרחהאררירהנרצרההמדינהקרםאחרישנתיים
עלמרפקדתשהיתהרעדה,רהרקמהממלכתיים,מרסדרת
כלאשרררעדה, ilחבררתביןהמריברת .מקצרעיתלהקההקמת
קםלבסרףסרף. Iלל~בישיברתנמשכראחר,לכיררןמשכהאחת

בראשרתהצר,בסיסעלהישראלי"הבלט"תיאטררן-19S1ב

בסרףהיתהכברגרטררדהחמישיםבשנרתקרארס.גרטררדל,ש
רקכללההראשרנההתרכניתבמחרל.שלההיצירהתקרפת
השנהבמשךטרב.נתקבלרלארהעברדרתגרטררהשלעברדרת
בתרכניתהתפרקה.ראחר-כךתרכנירתשתיהלהקההרימה
כרריארגראףשליצירהלראשרנהמרפיעההלהקהשלהשנייה

שתיביןהראשרנהנקרדת-המיפגשביטי,טאליאמריקני,
האסכרלרת.

נמצאהמחר"ל,להקרת-המחרללהגיעהחלרשכאשרקרה,כך
להקהרללאגברההטכניתרמהעםרקדניםללאהארץ

כברהמרביליםרהאישיםהירצריםכאשרמייצגת,מקצרעית
 .המשברשנרתהחלרהזדקנר.

המשברשבית

המתרחשאתכךאררנשטייןיהרדיתמתארת 1962בשנת

אררחיםבמרתינרעללרארת"הררגלנרההן;בשניםבמחרל
עלהרעלתהלאשניםמזהבלב.דהחרץמן-מחרלראמני

ההרלמיםרהיקף,רמהבעלתמקרמיתמחרלהצגתבמרתינר
הצעיריםמרקדנינררביםהזאת.האמנרתבשטחדרישתנראת

רמכיררןבחרץ.ללמרדרירצאיםהארץאתערזביםרהמרכשרים
בארץלהםתימצאלאהשתלמרתםגמראחריכיירדעים,שהם

 ...בחר"לררבםנשאריםאמנרתית-ריקרדית,לפעילרתמסגרת
מתאיםרגררםמסגרתחסריםהמקרמייםהמחרלאמני

הרקדןלמעשהשרתקאלה,מכלכתרצאה ...לקירמהשיסייע
 ) 6בישראל."(

כאחהרייחרדימערלהישראלירקדןיקרםשבארץהחלרם,
אינטנסיררית.פעילרתשלשנהשלרשיםמקץרזהרנגרז,הלך
ההישגיםאת-רללמרדלבדרקמבלי-לבטלהחלהצעירהדרר
בלתי-שלחבררהכאלבזלזרל,אליהםהתייחסרהררתיקים.של

לבדרק,רצרןהיהשלאקשה,כההיתההאכזבהמקצרעיים.
סיפררהררתיקיםכאשרלדחרת.ראילרלאמץאלמנטיםאילר
לצאתרצרנםגילרהצעיריםבעבר,המפראריםהישגיהםעל

הייתיאררנשטיין,יהרדיתכתבהבהבשנהרחרקרת.לארצרת
צעיריםכשררנרתשללמילגהבתחררתשהשתתפהחיילת,
שנתיים(דמי-לימרדליררת 3ססשלבמילגהזכיתיבמחרל.
למחרל).בסטרדיר

שקבעהבררעדת-השיפרטחברהשהיתהאררנשטיין,יהרדית

התעניינההיאלפגישה.ארתיהזמינההזרכים,שמרתאת
לחר"ל,לצאתהראשחלרמילה,עניתי .תרכנירתימהןלדעת
רלרקרדללהקהשםלהצטרףלבאלט,גדרלבבית-ספרללמרד

ליהקשיבההיאהברבררים".ב"אגםארדט/ארדילתפקידיאת
כיצדלספר,החלהראחר-כךשרציתי,כמהלדברלירנתנה
בתרכניתשניםהרבהלפניבפאריסהרפיערראחרתההיא

מיטבעל-ידירנתקבלרארץ-ישראלי,ייחרדיחרמרעםמשלהן,
לצאתטעםשאיןלהבין,רשעליבהתרגשרת;איררפהאמני

חרמרעםאמניתאהיהשברלשלבאגיעכןאםאלאלחר"ל,
שלהםמשהרבהרפערתילהציעשארכלמשלי,ייחרדיתנרעתי

שיעררירםכלשערשרתנעררתאלפילארתןאצטרף,אחרתאין
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אגיעלאלוודאישקרובהבמה,עלחולמותבסטודיו,טכניקה
אגידאםהמילגה,אתלישתבטלחששתילה.הקשבתיאליה.

מהעלהבנתילאהאלה.הדבריםאתלשמועלישנמאסלה,
הצלחתהלגבימגזימהשהיאבטוחההייתיזו.אשהמדברת
רציתיתסתיים.ושהפגישהלדברשתגמורחיכ,'תיבחו"ל,
בעיניישראליריקוד .בחו"לשם,ולרקודהארץאתלעזוב
אמנותיותשאיפותעםלאחתמקצועילאוזהריקוד"עםהיה

לאבארץהמודרניהמחולשלההיסטוריהאתשכמוני.
אותי.עניינהלאגםוהיאהיכרתי

המשברמןלהיחלץהנסיונות

עוליםרקדניםבהדרגהעימההביאהלחו"להגבולותפתיחת
בשנתשהגיעהשחם,רנההיתההראשונההסנוניתמארה"ב.

19S1 במסגרתביטיטלישלבעבודתולהופיעהספיקהועוד
משותףבערב"סולוהופיעהואףגרטרוהשלהבלט""תיאטרון

בתוכניותנקודות"הו;ניפגששתיאלההיו ) 7 (.רסלרולתהילהלה
שחםרנהוהאמריקנית.הגרמניתהאסכולהשלמשותפות

 , 19SSב"שנים,ארבעכעבור .בערבי"סולוולהופיעללמדהחלה
ואףבניו"יורק,ג'וליארדבית"הספרבוגרתגלוק,רנההגיעה

קיימתהיתהשלאהיותבערבי"סולו,להופיעהתחילההיא
לריקודבית"ספרפתחהגלוקרנה .להקהשלמסגרתכל

בארץללמודהיהאפשרלראשונהמצוינת.כמורהונתגלתה
גרהאם.טכניקתאת

שישהבנה,והיתהטוביםהיוהזההדורבניביןהיחסים

נסיונותמרכזית.להקהולהקיםלנסותכדיכוחותלאחד
בהםמחול':"במתשלמשותפיםבערביםנעשוזהבכירון
אליסקובסקיונעמישחםרנהגלוק,רנהשליצירותהועלו

על"ידילעבודותנכתבהמקוריתמוסיקהלהקותיהן.עם
בראוןיחזקאלבן"חיים,פאולהישראלייםהקומפוזיטורים

גורביץ'אנטולשלעבודותיומאזלראשונה .לקנרויהושע
למחול,תפאורהעציובישקראוס,גרטרודשלללהקתה
ברשימתגלוק.רנהשללעבודותיהקרווןדניעל"ידישנעשה

זאבהשיינפלהרנהאתלמצואכבראפשרבלהקותהרקדנים
אריהבן"דוהאהודבן"צבי,עפרהגת,גליהלרמן,רותיכהן,
ואחרים.צוריאברהםכלב,

ציפיהישבארץ,להשתקעאמניםמשמגיעיםבדרך"כלל,
שנותשלליוצריםבדומהויחסי"גומלין.הדדיתלהתעשרות
באמצעמארה"בשהגיעוהראשוניםהיוצריםגםהארבעים,

כדיישראליים,נושאיםסביבליצורבחרוהחמישיםשנות
לעבודהמשיכואבלהחדש.למקוםשלהםהקשראתלהביע

אוליהכותבת 19S7ב"כברבאו.ממנההאסכולהבמסגרת
המודרניההבעה"ריקודהמשמר":ב"עלבביקורתזילברמן

הריקודשלהטכניקהמכבליהמחולאתשלחררכדינוצר
התנועותאותןשלהשיגרהמןהסטריאוטיפיות,מןהקלאסי,

לימון,וחוזהגרהאםמרתהשלהטכניקהאךוהפוזיציות.
בשבינמצאאם-מדויקתנועותומטעןמילוןיצרהאשר
שאיננהבעבודהנשקעחומרני,באופןלהנשמעאםשלה,
הטכניקהבתקופתנוגםלנורצויהשאינהכשםממשרצויה
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במליםהסתפקהלאאוליההקלאסי."הבאלטשלהחדגונית
 :-19S7בגלוקרנהשללרסיטלבהתייחסהקבעה,ואףאלה
האקספרסיוניזםבגבולותעצמהאתתצמצםלארנה"אם

מהאקס"משהוגםתלמדאלאהקלאסי,והבאלטהאמריקני
מןוכןהרוסי,הבאלטשלומהריאליזםהאירופיפרסיוניזם
-כעתנמצאתהיאשבוהמזרח,שלהריקודיוהנוףהתנועה
ואתשלההתנועתיהמטעןאתבהרבהלהעשירהיאעשויה

תוךאותנו,להעשירגםהזמןובהמשךהאמנותית,חווייתה
הצעירהדורבינתיים, ) 8 (".להקתהעםהפדגוגיתעבודתה

המודרניהמחול .הגרהאמיתהאסכ"להאתבמהירותקלט
הארץ.לרוחבאופיוזרמעולםהיהלא

הכוריאוגראףרובינס,ג'רוםביקרהחמישיםשנותבתחילת
אמריקה"התרבות"קרןבשליחותבישראל,הנודע,האמריקני
התאהבג'רוםנורמן"."קרןעדייןאזשנקראהישראל':
הבחין"ענבל",להקתאתראההואהצעירה.במדינה

מכתבכתבלארה"בכשחזרשלה.והייחודיהנפלאבפוטנציאל
מהמכתבהתרבות".מ"קרןגוטליבליהודיתמענייןמאוד

המתמשךמהמשברבארץהאמנותפרנסילשהדאגהמשתקפת
האמריקנית,הזרה,לטכניקההצעיריםהרקדניםומלהיטות

בארץשאיןקבע,ג'רוםהמקורית.מהיצירהוההתרחקות

 .עצמיתלהתבטאותהשאיפותאתלשאתשתוכלטכניתרמה
המודרניתהטכניקהאתללמודאלאברירהאיןולכן,

 .הישראלילרקדןזרותעודתהיינהלאשאלהעדוהקלאסית,
יהיהאפשרשאחריוהכרחי,כשלב"בינייםזאתלראותיש

יצירתיים.נסיונותלתקופתלעבור

כלומר, , 1977ב"שרק ,-19S2בשיעראםספקאבלצדק,הוא
בסוףלהתאמת.תתחילנבואתושנה,מעשריםלמעלהאחרי

שלהראשונותהסנוניותלארץלהגיעהחלוהשבעיםנות,ש
שלהראשוניםהניצניםועימןבמחול Post Modernismה"זרם

וקבוצות"מחוללמופעי"סולווחזרהבארץ,יצירתיתהתעוררות
הממוסדות.ללהקותמחוץ

להקתאתלהכיןלארץ,לבואסוקולובמאנהביקשרובינס
לוי"שרהשל"ענבל"בחו"ל.מסע"הופעותיהלקראת"ענבל"
והמוסיקליהתנועתישהעושרתיאטרון"המחול,היהתנאי
העניקהסוקולובטבעי.ובאופןעתי,קמקמורישירותנבעשלו

לסיוריםיצאהו"ענבל"המקצועיהליטושאתל"ענבל"
ואילך. 19S7משנתבחו"ל,מוצלחים

היוהחמישיםשנותשאמצעהיחידה,הלהקההיתה"ענבל"
"ענבל"נראתההישראליהרקדןבעינישלה.תקופת"הזוהר

ב"ענבל"התימניםהרקדניםבעיניו,לשאיפותיו.וזרהרחוקה
שריםרקדניםאלההיויותר,ומוזרטכניקה,חסריהיו

 .מוכרתמשפת-תנועהשאובותהיולאוהתנועותומדברים,
אחהמצדפולקלוריסטיתמדייותרבעיניהםנראתה"ענבל"
 .להבינהשיוכלומכדיאוואנגארדיתמדייותרגיסאומאידך

שנהמדיבארץ.קבועהאורחתלהיותהחלהסוקולובאנה
הלירי"."התיאטרוןאתיסדה-1963ובחודשים,למספרהגיעה
"במתשלאליסקובסקי)(ונעמישחםורנהגלוקלרנהבניגוד



כירצררת,דרכןבראשיתמרכשררת,רקדנירתשהירהמחרל",
הרבהעםבערלם,מרניטיןבעלתאישירתכברהיתהאנההרי

תרברתמ"קרןתמיכהקיבלהלירי""התיאטררן .נסירןשנרת
תרכנירתארבעאנהיצרהשנתייםרבמשךאמריקה-ישראל",

שנהפך"חדרים",הראשלהבירתרהמפררסםהמחרלעבררר.
המרדרני.במחרלבינלארמילנכס

מיטבאליה:נר tשהתקבמקצרעית,להקהבארץהיתהלראשרנה
סרקרלרב.אנה:שלרקהיתההכרריארגראפיהכיאםהרקדנים,

כלעלידעתילאצעירה,חיפניתכרקדניתשאני,מרזר
שלתרצאהזרהיתהארליבת-לאביב.המתרחשתהפעילרת

כלרשלילתשלילארלפןעירררתנאמנרתשלחינרךארתר
צעירה,שנערהבזמנר,מקרבלהיהלאגםלר.מחרצההנעשה

לרקרדכדיזרהבעירלגררתעבררבצבא,שיררתהלפני
בלהקה.

השתקעהלאאךבארץ,ביקרריםערכהאנהכבר,שציינתיכפי
חרדשיבמשךלארה"ב.חזרהתרכנית,שהעמידהאחרי .בה

מרבטלים.הירחבריהרלמעשהירדבקברצההמררלהיעדרה,
מצטטהרא ) 9הלירי",("התיאטררןעלמישררינתןשלבכתבה
רצרלאברצה iהושחברי ,נאמררברהקברצה,חבריעםראירן
שהקברצהלמך'רתרזאתמקרמיים,כרריארגראפיםעםלעברד
נעדרהבהםבחרדשיםוחדשרתלעברדרתנראשרתזקרקההיתה
 .מהארץאנה

לעירלבראמהקיבצויםלתנרעהמרריםהחלרשניםבארתן
חרבבניים,מרדיםאלההירבעיני,טכניקה.שיעררירלקחת

רציניים,~יר,}בסטרהאחררנהבשררהשנעמדרמברגרים,

הנפלאים"ב"ריקרדיםלהתפארנהגרחלקםרשמנים.כבדים
דימרייםאת~י Iבעילהעלרתכדיארליבקיברצים,ירצריםשהם

אניריקר.דעליליצררשירכלרארתי,לשכנעכדירארליהירר,ד
יכרליםאינםשאפילו'חרבבנים,ארתםשלחרצפתםעלתהיתי
ריקרדליצרררמבקשיםכיארתאחדשלםפירראטלעשרת

 .לרקדנית

המררשהעלשמרההקיברציתהתנרעהשדררקאמסתבר,אך
בערים.להבזרכךשכלהגרמנית,האסכרלהשלהציירתית

שלת"יה"רקדנארהמררהשלמעשימצררךנבעשזהיתכן
ירםבארתרלזכ:רתכדירקרלררבים,מרפעיםלהעלרתהקיברץ
מהן,אלהם. Iרלהשת,ללמרדלעיר,לנסרעתרכלברחרפשי,
אתלעזרב:ר ilנאללרקר,דררצררמרכשררתצעיררתשהיר

מצרינרתלבורררתהתפתחרהאחררתלתל-אביב.רלעבררהקיברץ
לשנרתלהמתיןצריכיםהיינרכאן,גםלילדים.יצירתילמחרל

מחרלעלהספריםלהרפיעהערלםברחביהחלרכאשר,ד Oה-

כברזאתערשיםבקיברציםשאצלנרלגלרת,כדייצירתי,
 .-30המשנרת

גלרקרנההמשיכההתפרק,הלירי"ש"התיאטררןאחרי
בתרכניהנתלקיםנאררלראשרנהקברצתה,עםמרפעיםלהעלרת
 ·בארץבמחרלהתרמכתלאמנרת",בת-שבע"קרןשלבשמה

כלהיארמפתיעה.מרפלאהדמרתהיאררטשילדדהבת-שבע
היאזרשאשהלהאמיןשקשההכלים,אלרנחבאתשקטהכך

הקשרתבשנרתירהאמריקניהמרדרניבמחרלבנדיברתשתמכה
ממשלתית.תמיכהלקבלרהחלבערלםשהרכרלפניערדבירתר,

להחזיקלהראיפשרהגרהאםבמרתהשניםבמשךתמכההיא
טרבארלםתאררה,מרסיקה,תפאררנים,להזמיןבלהקה,

 .בניר-יררקהשנתירתהרפערתיהאתמימנההיארפרסרמת.

רדאגהבישראללהתענייןבת-שבעהחלההחמישיםבשנרת
מרפעים,שלרבמספרלמשךלארץיגיערגרהאםשלשסירריה
מילגרת-להעניקהחלההיאהמדינה.שללגרדלהיחסית

היאבחר"ל.ללימרדיםהישראלייםלרקדניםהשתלמרת
רלהעניקכמעט,הבלתי-ייאמןאתלעשרתגרהאםאתשכנעה
יציררת-המרפתאתקטנהבארץלא-מרכריםרקדניםלקברצת

חדשהתקרפהבת-שבע,להקתאתיסדה 1964בשנתשלה.
 •החלה.

הערות

למחיל,יהספריהפיעליסספריתמניר),גיירא :(עירךאגדתי"ייבריר . 1
1987 

אירנשטייןמרגלית,מאת 1929ייכתיבים",עברייםסיפריםשביעין . 2

אינשטייןיהידיתמאת , 1954 ,מרסיקלינרערירחרן . 3

4 . 1957 ,. Sorell W., The Mary Wigman Book, Wesleyan Uni 

תל-אביב ,למחילארכירןאררנשטיין,מרגליתתיק . 5

אירנשטייןיהידיתמאת , 8מס'הפרעלת","דבר . 6

בתל-למחילבספריההמחיל,בארכייןשמררההמיפעשלהתוכניה 7.
אביב

19.5המשמר",ייעל . 8 מאתגלרק"רנהשללריקרדיירסיטל , 1957.
זילברמןאוליה

 1978/79בישראל",ב"מחרל . 9

המחברת.שלשנילתוארעבודהעלחלקיתמבוססזהמאמר *
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ההתחלהבעיות

מרגוליןירוןמאת

הקרשישררשרמכאןהמציארת,שמסתיימתהיכןמתיחלהמחרל
איךזאת,רבכלפרידרת?ארהבמיהריקרדירת.שבהתחלרת

הםהחייםמשהר?עללררתרבלילהתפתחלהמשיךאפשר
רגדרלים,קטניםכאביםבברנברניירה,אררזרתפרידרתשלארסף

בשנתרןההתבגררת.תהליךבעצםהיאעליהםשההתגבררת
ההתחלרת.אללפנרתהעשהעכשירבסירמים.עסקתי ' 86למחרל

מתרךהנעשהריתרר,ישנרהפרידה,מןשימחרלשלבפתיחתר
לאלמעשהאךהעיניים,מרל,שעמדמציארתיערלםעלרצרן,
הרצרן,ביןהזההניגרדאתעליר.רגשיריתררעדייןנרצר

צריךשנימצדהרגשלביןאחהמצדרההחלטההמחשבה
למזג.הכרריארגראף

אצלאלהערלמרתשניעלהרבהלדעתיכרלהכרריארגראףאין
התרברתלעזרתרבארתכךלשם .רקדניראצללארגםצרפיר

לפני(רהרקדנים)קהל-הצרפיםהתכנסרתרנרהלירהמסררת
כךכיהמעבר.עללהקלכדיבהםשישבתיאטררן,המרפע
לכרלם.שררהמציארתשלמשרתףמכבהנרצר

מקרנבל-ההתכנסרתלהיפרדשכדאילשכנע,הכרריארגראףעל
החררק,ארהנרחבכיסאלהתיישבשבלרבי,החברתירהמיפגש
שנקבעברגעדררקאזהרכלהנאה,מבת-הזרגארמבן-להיפרד
אלהמס,ךאלתשרמת-הלבאתרלהעבירהבמה,מנהלעל-ידי
מחשברתיראתהמתברנן,נפשאתלגרררהלא-נרדע,ראלהבמה

מצלצלהפעמרןהמחרל.אלרפתיחרתר,ידענרתרראתררגשרתיר
להתייצב.האמן,ארהצרפהלך,רקררא

יסרדאתגררמים.מספראיפראלהכילהמחרלפתיחתעל
המחרליתבמסירתנקרדת-אחיזהשיהררהרהמרכר,הקיים
בטרחן"עצמשירגיש,כדילצרפהידית-אחיזהמעיןרישמש
עללמסער.ייצאבהירתר,ארפחרתלרהמרכרתרכבתבתרך

רעליההמחרלשלהאסתטיתמהמסררתמשהרלכלרלהפתיחה
עליהאבללה,שקדמרהמחרלרתשלהמשךמעיןלהררת
כלרמר,תשרמת-הלב,לריכרזאמצעיאחרת,פתיחהככללשמש,

עלמיידי.בארפןרמרתקתמעניינתלהירתעליהעצמה;אל
מתחילים!""שקט,הקררא:כררזמיןלשמשהפתיחה

עליההנרקההחרמראלהצרפהעיןאתלהכיןהפתיחהעל
המרכזית,הדמרתאתהמחרלי,הנרשאאתהמחרל,אתלהציג

המרכזייםהחרמריםאתעכשררי,במחרלמדרברכאשראר
לעסרקהמחרלערמדשבהםהאמצעיםאתר/אררהדרמיננטיים

תנרעה,לקלרטמררגלתאינההאדםעיןכיבפתיחה,כבר
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חד-פעמית,בראייהשלה,שרנרתרריאצירתשלאבררדאי
המתפתחרתלתנרערתשערלשמשהפתיחהשעלכךראשרנית;

פיתרחן,רארפןבפתיחההמרכזיהמרטיבהצגתעצםעל-ידי
הערמדלחללכניסהלאפשרהפתיחהעלבהמשך.שירפיעכפי

כרטיס-לצרפהלהרשיטנחרץאחררת:במיליםהמחרל.לרשרת
 .ידרברתנרעתיתשפהבאיזרלילגלרתארביקרר

דמותאופתיחה

היההמידרניהמחרלשלהמהפכנייםהחידרשיםשאחדיתכן,
לערמתייחרדית,מאפיינת,אינדיררידראלית,בדמרתהשימרש
הבאלט.שלהלא-אינדיררידראליתהמסררתית,הדמרת

על-ידיהמרגדרתמחרלית,תבניתעל-ידימצוגתמחרליתדמרת
ברריאצירתעצמןעלהחרזררתתנרעיתשלמצרמצםמספר

תנרערתבאמצערת .נרספרתתנרערתנרקמרתשלתרכןמזערירת,
עלברמזיםארהדמרתשלבמצב-הררחמבחיניםאניאלה

ההרלכתהדמרתכמרבן,היא,ידרעהדרגמהאיתה.המתרחש
מההקלאסי,הבאלטשלרביעיתעמידהדרךישררתברגליים
רשמאלה),(ימינהבטילטרלהזקרףגבהאתלגרררלהשגררם
דמלת-שחירהמגבעתלראשהמקל-הליכה,האחתבידה
מ"אילרףקתרינהשלדמרתהארצ'פלין.צ'ארלישעיצבהנררד

המררתדמרתקראנקר.ג'רןשלבכרריארגראפיההסרררת",
"אחה"צמתרךהפארןירם.קררטשלהיררק""השרלחןמתרך
רכמרבןניז'ינסקי,ראסלבשלבכרריארגראפיההפארן"של

ערדכדאי .פרקיןמיכאלשלהגררע""הברבררארפטררשקה
של"חדרים"מתרך )" ...הרלךהרלך(ייאני Goingאתלהזכיר
שלה.רקדה"תמידב"סבתאגרסלרלרטהראתסרקרלרבאננה
(מ"חלרםקמפלינזישלפרקלראיס,מאריישל Deja Vuאת
ה"דחליל"אתמרלכר,סמישלרהציפרר""הציידקיץ");ליל
ב"מדריךבאררמישעיצבהדמרירתכלראתזיר-אילררתשל

לבני-הנעררים".לתזמררת

עצםשלם.ערבראףמחרללפתרחיכרלהכזרמגרבשתדמרת
חללאתהחרצהכזר,דמרתכימספיקה.הבמהעלהרפעתה
מכילההאלכסרנים,אחדעלצרעדתארהקהללקראתהבמה
שמצליחרלמיבסיסית,לפתיחההנחרציםהמרכיביםכלאת

הפתיחה.אתלפספסמארדקשהשכזרמחרליתדמרתמיןלגבש
תוךהבמה,אלבמהיררתחרזרתארמרעדתאררצההדמרתאם
במרכזלהעומדתאראחררת,דמרירתאחריהגרררתשהיאכדי

לבמה,הנכנסלגבררממתינהשערהעלידהמחליקההבמה,



שרברהיאיה, Iאורמתקרבדבר-מהמניחמאחרריה,נעמד
להרמגישהמכנסירחגררתאתפרתחהראבשערה.ידהמלחיקה

באמצערתרכ,ךהדמים").ב"חתרנתגאדסאנטרנירערשה(כך

 ,רגעבתרךשלםלמחרלפתיחהנרצרתממשית,מחרליתדמרת
רהצרפיםדנים jהרושלנכרנרתלריקרהרדחףאררירהעם

לה.הקררהאחרילעקרבכאחד

אישימחולסגנוןשלפתיחה

לעצבשהצליחרהברדדיםהירצריםמןבצדקמתלהביםאנר
הייחרדיתנרעתהבסיגנרןמזהיםאנרארתהמחרלית,דמרת
מחרל,לעצמכםתאררלחקרתר.ארלתאררמסרגליםראף

שלדמרירתששארניז'ינסקישלפארניםמעשרההמררכב
בכשררןדיאיןכךלשם ...פטררשקהשבעהצ'פלין,צ'ארלי

כרריארגראף-שלכשררןנחרץכאןכרריארגראף-במאי.של
תמידהיתההגדרלן;הערצתיראכן,מלחין-משררר-מנצח.

שנקראבמהכאלה,דמרירתלעצבשהצליחרלמעטיםנתרנה
לזהרתשאפשרשפהמשלהם,ייחרדיתאישיתתנרעתיתשפה
ארתה.לחקותראףהמחרלפתיחתעםמייד

לנראי-אפשראבלמייהלקבלירתרקשהאשרייחרדי,מחרל
קאררליןאיקיליאןירישלזהכגרןירתר,מארחרבלעדיר

פרקין,בלימחרלכאישלחירתאפשראיךאבלקארלסון.
סרקרלרב,אננההמפרי,דרריסגראהם,מרתהבררנרנביל,

אוקיליאןירי ,לרי-תנאישרהאיילי,אלרריןקאנינגהם,מרס
תררתשלקידה-Jתכמחרל,שלכזהבסרגמקרם,מכלטקיי?קאי

במדידתכיבפתיחה,גםמשמערתיתהמחרליתהאסתטיקה
מנתשללרצפטהמתאימיםהחרמריםובכמרירתהאמצעים
 .המחולשלהאמנו'תירהערךהמערדןהטעםתלויהפתיחה
הדמותכדין~ר Iדילמעשההאשייהסיגנרןדרכו,בתחילת

ייחרדיב:סיגנרןהמתנרעערתהדמרירתקברצתהמחרלית.
רדרךהכרריארגראפיתהאישירתאתלהציגיכולהמשרתף

להשיגהזמן,אתחלרקתררארפןבחללהמחרלהתפתחות
אר Ocellus ,Shizenב-זר,כגרןבירתררמדהימהמרתקתפתיחה

Monkshood's Farewell ב"פולחןאופילרברלרסלהקתשל
המרפיערתהדמוירתקברצתעלבז'אר.למוריסהאביב"
בענייןשהזכרתיהעקררנרתחליםהזההסרגמןבפתיחה
 .הבודדתהמחוליתהדמרת

מחוליתפתיחה

לאמנרתאתגרמהררהלאכברכשלעצמרהמגרבשהסיגנרן
על-ידישערצבההתנרעתיתרהשפההמתפתחת,המחרל

המחרל,מתרבותלחלקמכברנהפכהשרניםכרריארגראפים
גישותמתקיימותהמחולבחיישגםלכך,משהררגלנועתה,

בצירר.ארבמרסיקהכנהוגאשייות,

בשלרשארפטררשקהדמרירתבשתילמשל,יעסרק,המחרלאם
גראהםמרתה ~ 1אצמסריםבארפןשקררה(כפיברבררדמוירת

שתיעםפגשות Iהנ"ברברר"דמרירתבשתיארבאלאנשין),אר

שיצרתיבמחרלמסריםבארפןשקרה(מה"פאון"דמוירת
התפתחרתשלפנינר,שבמקרההרימקרללרת"),ב"נשיםלאחררהנ

בחללארהמרסיקליבחללארהבמהבחללהרקדניםמסע
ה"פאוני':ארה"ברבררי"הארפיעל-ידיגםתיקבעהמחרלי
ארפןעל-פיבעיקראךהבמאי-הכוריאוגראף,להבנתבהתאם
"ברבור"לנרמרפיעבפתיחהאםכלומר,בפתיחה.קירמו
קצותעללימיןמשמאלעינינרלנגדהבמהאתהחוצה

ימיןכתףדרךמסתרבברהראאלינר)מרפנה(כשגבראצבערתיר
נצפהשלאבטרחיםלהיותיכוליםאנרבקרשצ'נדר,לקראתנר

ארלצ'פליןל"פאון"המתאיםהתקדמרתבסרגארפןבשום
משתמש(ברהספרדיהמחוללסיגנרןלאוגםל"פטררשקה",

טאקיי)·קאיימבריקה(ברהיפאנילזהארגאדס)מצרין
התימניהמחרללשפתלפתעלעברריכרללאגםה"ברבור"

לעליותרלאבמרסיקה(הסינקרפי)השימרשלארפןרלא
כישלו,הקרמהזקיפרתגובהשלקצרברתתימנירתרלירידרת

לרי-תנאישרההמשרררתשלהפירטיהכשרוןאתשמשמשמה
בפתיחהאיןכיה"ברברר':אתלשמשזה,במקרהיכרל,אינר

מדרבראםכיבטרחים,להיותיכוליםאנרכאלה.מרכיבים
כללאורך"ברברר"ישארה"ברברר"אמיתי,בכרריאוגראף

הצעידהשלפיתרחתהיהשלוהמחולצעדירהתפתחרתחייר
כיישרים,בקוריםלרוחבה,הבמהחללאתהחרצהבהרנרת,על
שבמוסיקה,הצ'לומקצבאתמדגימרתהידייםבפתיחהכבר

מתופפותהרגלייםואילוהצ'לו,צלליגרבהלפיויררדותערלות
המוסיקהשלביצועבאיזהתלריהנבל,(ארהפסנתרמיקצבאת
גםכנראהיופיעוהתנרעתייםהשינרייםמדרבר).סנססןשל

ויתבצעוהתנרעתי,המשפטבסוףבפתיחהשקורהכפיבהמשה

בדירקכךכיבקרשצ'נדר,הכתףדרךהגרףסיברבכדיתרך

בברבררה,פרגשהזהה"ברבור"אםלואיכפתולאפרקין,עושה
ליברטבפרטי(ארהנחלבמיהשטיםנסיכה,עםנסיךארצייד

אחרים).

בעיקרשמעסיקמהוזהבפתיחה,כברמתרחשהקרשצ'נדר

זה,במקרההתנועתיים.האמצעיםפיתוחכלומר,פוקין,את
הבסיסיהמרכיב 'הגדלתהבגרה,בההמרסיקה,באמצערת

שאפשרמהכאילוהמהירות,עלשמירהכדיתרךנעשית
בתנרעתמתפתחהקרשצ'נדוה"רוליום".בכפתררלעשרת
ובאררךהצעדבגודלהרגל,בתנועתגםובהמשךהידיים
הרצפהאלההתקרברתבממדיוגםהאצבעות,עלהשהייה
רגדלים.ההרלכים

הכרריארגראפי,הרעיוןתמציתאתבתרכהמכילהכאןהפתיחה
אמצעיאתההתנועעות,אופןאתהתנרעות,תמציתאת

המחרל,חללהבמה,(חלללחללהגישהתמציתואתהפיתוח
הבמהחללאלכאןאךיחהגםכולםאלאוהמרסיקליהחלל
קלאסית-(כאןבסיסיתכוריאוגראפיתתבניתזו .בלבד)

הבמאיועיןבהמשךכוריאוגראףמפתחשארתהברבררית),

אמן.בנגיעתהזההחרמראתמלטשתשלר

ללמודיכרליםאנופוקיןשלוהמוצלחתהמוכרתהפתיחהמן
הכרריאו-מהרתאתהמביןכוריארגראף,שלהרבהדיוקעל

גדרל.צייראצלגדול,משררראצלמרצאיםשאנוכפיגראפיה,
בדירקהכוריאוגראפית,בטכניקהשליטהמוצאיםאנרכאן
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כדהפררה.בדמירןהאסתטית,באינטראיציהבפשטרת,הרב,

(לאאחרתמחרליתבתבניתמדרבראםגםלהירתצריד
בתפיסהארקברצתיבמחרלאחר,בסרלרדררקא),"ברבררית"
שרנה.אסתטית

בפתיחההנאגרבפתיחה,הנצורהדחףשלתרצאההראהמחרל
כילהתקיים,מרכרחכאילרשהמחרלכךהלאה,רהמתפרץ

ההתפתחרתאלארתרררקארתרדרחףהזההמסריםהדחף
הירצריםאצלרקלאלהבחיןאפשרזרבתרפעההמסרימת.
מרריסשלב"ברלרר"ראפילרבררנרנביל,ארכפרקיןהגדרלים

רמיראצלמרריס,מרקבררסקריסאצלהצעיררבדררבז'אר
באר.

הכרריארגראפי,חיברררכתיבתהתחלתאלשניגשהכרריארגראף
אלשלרקרש"הקפיצהשהםראשי"פרקים,לרמכיןהראכאילר

רקישלמחרלכיבמחרל,ראשיפרקיםאיןלמעשהאדהמחרל,
מתרכנן,בסדרלזרזרהמתחבררתתנרערת,שלרעירנרת

לפימסרימת,בשיטהרהמתפתחרתמסריםבארפןהמתנרעערת
שאפשרכפימהיררירתיה,מכלרלעלכרלה,המרסיקהמקצב
שלרהנערה"ב"המררתפרקין,שלהגררע"ב"הברבררלמצרא

שהתנרעהאפשרלראיס.מאריישלב"מבטים"ריזנטאל,
על"ידיהמירצגהמקצבלפיארמהמקצבחלקלפירקתתפתח

המצלרל.ממכלילשבנחראחדכלי

לאגרגיקה,התקרברתלרארתאפשרבררנרבנילשלבעברדרת
ג'ררג'אצלפגשתיברלטיםמקבצחלקיעלברררהעברדהאד

שלרהמבריקהרבעברדהבאררקר"ב"קרנצ'רטרבאלאנשין
(פראנץפראנץ"שלב"אהברתפטי,ררלןאצלגם"אגרן".
 .אשטרןאצלרגםקרנקרג'רןשלרירליה"רב"ררמיארשרברט)

אתמצמידרהראהצליליםמגרבהמרשפעשהכרריארגראףיש,
"דיאלרגיםבמחרלמצאתיכזהשימרשאליהם.התנרעה
גםיכרלההתנרעהלראיס.מאריישל(פררצלאן)"בחרסינה
להתקייםמנסהכשהיאארגדרלמרחבתרפסתכשהיאלהתפתח
מקרבלשמארד(מההשהירתבשילרבבזרימה,צר;במרחב

בהרפייתארקטרעבארפןרטט,ארהדגשרתבשילרבבקברקי),
המאמץ·

המרבילהאסתטית,מחשבהאסתטית,אינטראצייהבקיצרר,
רמסלרלהמהיררתההתנרעה,ארפייהירכרריארגראפי.תלתבנית
להירתאלהכלעלתיבחר,אשרפיתרחהדרדתהיהיהיר,אשר

כרלר,המחרלכללאררדריציבלעיןניכרבררר,בארפןקיימים
רמז,לפחרתלכדשיהיההרארימןבפתיחהההתחלה.מןרישר
כזהארשריררתידבראינםהריקרדרארפןהמחרלמהרתשהרי

הכרריארגראףשלארהרקדןשללרגשנרתרארלחשקהמתאים
החלקשלהשניבחלקארהמחרלבאמצעכלשהרברגע

המתענייןלפסיכרלרג,מביאיםאנראיןהמחרלאתכיהראשרן.
המחרלעלכירגש,מערדףהנרבערתהמכשלרתבכלדררקא

שללהתעניינרתםהאמנרת,ערלםאלעצמראתלהתאים
התבניתשלנציגלהירתהפתיחהעל.לכן,רהאמןהאסתטיקן
לדארגעלירבפתיחהרכברהכרריארגראף,פרעלבההמחרלית

מחרליתישרתבעלתשלמה,אחתמיקשהיהיהשהמחרללכד,
קראנקר,ג'רןשלקרנצ'רטר"ב"אברנישקררהכפיעצמאית,
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שלרהנערה""המררתהררתיקבמחרלשמצאתיכפיארלמשל.
לימרן,חרסהשלב"גרלים"ארהכרשי"שלב"פאבאןריזנטאל,
שלהלירית"ב"הסרריטהב"חלרמרת",באלאנשין,שלב"אגרן"

לרי"תנאי,שרהשלרב"מדברירת"ררת"ב"מגילתסרקרלרב,
קליג'יןשלבמחרלרגםארנרןיהרדיתשלייהשלרשה"במחרל
שלסרל"למיתרב"אריהרכמרבןבגשם",שר"אניבסרט
אניברניז'ינסקי,שלהפארן"שלרב"אחה"צהאמפרידרריס
האסתטיתלאינטראיציההמקבילהלדרגמהסימרכיןמרצא

 .פרקיןשלשב"ברברר"

המתקדמתתנרעתיתבתבניתלהבחיןאפשרפארן"לשב"אחה"צ
בעיקר,רארליגם,אלאשבפתיחה,התבניתבדחףרקלא

המקצבהשראה.לרששימשמלרמה,שלשיררבהשראת
הצליליםגרבהבחלל;התנרערתשלהזמןחלרקתאתמכתיב
רברת).פעמיםאליר(הנצמדרתהתנרערתכיררןעלמשפיע

התנרעתיתהתבניתבתרדמרשתלמחרלי)(חרץזרכשאמצעי
שלמצרמצםמקבץהראהמרכיב(כאןמארזןבארפןפעםמידי

ככזהרגםמלרמהשלהפירטבהשראתשהררכבתנרעה,
אתנרתןמלרמהבשיר).שמרפיעכפיתרכנרעלהמרמז

בתרדמרסיקלי;חללדביסיברנהעליההפירטיתהתפיסה
התנרעתי"החיברראתרמבצעניז'ינסקינכנסאלהכל

מיידמרצגתזרמחרליתתבניתגםמקרם,מכלכרריארגראפי.
המרצגתמןשרנהזרבסיסיתכרריארגראפיתתבניתבפתיחה.

על"ידיפיתרחהארפןאדב"ברברר",פרקיןמישלעל"ידי
המתפתחתבסיסית,כרריארגראפיתתבנית-דרמהניז'ינסקי

שלם.למחרל

חץו-מחוליתפתיחה

מרסכמרתיהראלהבמהערלםאלירתרהקשרררתפתיחרתישנן
רכלהמחרל,שלהאסתטיקהאלארהמחרליהרגשאלמאשר

גםלהתברנןצררדשיזה,ערלםבתרדגםמתקייםהמחרלערד
האמצעיםאלישיררתכפרפהאינההחרץ"מחרליתהפתיחהבר.

שהםרהתפתחרתם,רעירנרתאלאלאהמחרל,שלהתנרעתיים
להירתכנראה,החייב,במאי,שלמחשבתרמארפןחלקבעצם

שלהעמדהבהישהזההסרגמןהפתיחהלכרריארגראף.גם
ירצרתהיארבדרד"כללהמרפע,פתיחתעלהמרדיע"כרר,"ז
הבאההמחרליתההתרחשרתאלתשרמת"הלבשלעצרםריכרז

עצמר.המחרללתחילתחלקהכניסהמאפשררזהאחריה,

"חדרים"שלהיאכזרלפתיחהבירתרהטרברתהדרגמרתאחת
ריקרדיםמסיבתכשלרעשנית,מרסיקהסרקרלרב.אננהמאת

ציפייהמערררהמראר,הסגרר,שהמסדשעהנשמעתמרצלחת,
לפנינרנפתח,כשהמסדשנירת.) 40כ"נמשד(זהלקרבנל.
שמשענרתיהםכסארתעלהירשבתקפראה,אנשיםחבררת
מרפניםמבטיהםהכיסא,במרשבבידיהםארחזיםרהםאלינר,
כלפיהארפטימירתמלאתהשירית,הראשרתנרעתלקהל,
מטה.כלפיבקשתמתנפצתמעלה,

המתחילהחרץ"מחרלית,הראשרנהפתיחרת.שתילפנינרכאן
דרדהנמשכתהחשרד,בארלםהתיישבשהקהללאחרמייד



כךניע.ללאהירשברתלדמרירתרעדהמסךעלהערלההארר
במחרללצפרתהצרפהשלרנכרנרתריכרזהקשבה,אננהמשיגה
כסארת,עלהמתנהלרזהדרמטיים,מתסכלים,רגשרתטערן
מכתיבההיא ,המחרליתהשנייה,בפתיחהבג'ז.שימרשתרך
שימרשהדרך lארלה,רהארפייניהמירחדהתנרעהסיגנרןאת

ראלהמרסיקהאלהתנרעהמתייחסתשברהארפןראתבכיסא
התנרעתיתבתמ,ביתמסתכםהמחרלכלהמרסיקלי.הפיסרק

רמכאן-אשרן, Iההתנרעתיהמשפטמןכברהפתיחהשל

בפשטרת,רת, jבהברוהמרשלמתהכרריארגראפיהמתפתחת
שעיצבהרליתוהמחהתבניתעלרבהקפדהנדירבדימירן
המסררתית,ט Zהבאובשפתפרקיןגםשערשהכפיבפתיחה,

סרקרלרב.שלבסיגנרנהנעשהזהשכאןאלא

פרתחילדים","משחקישלרהנפלאהביצירהקיליאן,יירי
הקהלאתמקבלסגררמסךכאןגםמחרלית.-חרץבפתיחה

לצעקרתהמתבגריםהתררצצרת,שלקרלרתההפסקה.מןהשב
להביןמספיקשהצרפהרלפניברמקרלים,נשמעיםמברהלרת,

מתרחשאסרןבררר:המסרלמסך.מתחתעשןירצאקררה,מה
מכבי-אש,להזמיןרץהצרפיםשראשרןלפנירגעהבמה.על

 .נפלאאפררענןבתרךתמימיםילדיםדממתאלהמסךנפתח
 .במהרפךסרקרלרבשלהדרמהלמעשהזר

נעימה,במךסיקהקמפלינזימשתמשל"פרחים"בפתיחה
הארלם,אתהממלאיםקטררתבריחרתרמהפנטת,ררגעת

בגבהיםבחרריםשלנרעזתארננרתשלסצנהאלהמרבילים
אדרמיםב:גרניםדרמטייםארררתרכביםנדלקיםעליהםשרנים,

 ...תרקפנייםתרפיםמקצביכשברקעלרהטים,

אתהפתיחהכללהמאמא""להתיאטררןשלטרריה"ב"נשרת
ביררשלים.ה ::jהעתיישבעירדרדמצרדתאלהקהלהכנסת
שנרתרההבמה,צידימשניהשחקניםעל-ידיהרשבהקהל
המרפע,מןלק 1חלהירתהקהלנהפךשבהאררירהריצרהבמרכז

 .טרריההעיראנשיעצמרהראכאילר

התנרעהשערברתלתהליךדרמהלהירתיכרלהפתיחהסיגנרן
הסרף""בעירתעלבחיבררשהזכרתיכפיהמחרל,בסרף

כאילרמתרחשהתהליךשכאןאלא .)''' 86בישראל(ב"מחרל
פררץהראאלאהסרף,אלמתנקזהמחרללאכלרמר,במהרפך,

רציניחלקכברהמכילכערבראגררהראבההפתיחה,מן
אלה.נתרנירבעקברתרלצמרחלהיררלדרערמדהעתידימארפיר

שניתחתיהארפניםכלאתבפתיחהלמצראאפשרלמעשה,
צמיחה,שלפתיחהלדעיכה,נרטהפתיחההסרף":ב"בעירת
אתרגםיח,דגםרנשירהלבלרבשלפתיחהארירחית""פתיחה
מחרלי.רחלקהתיאטרלישחלקהההפתעה,פתיחת

לכלרמעליסרדרת,הרבהמכילההיאבירתר.מררכבתהפתיחה
אינטימיתהיכררתבסיסעלהאמנר,תעםהאמןשלדיאלרגהיא
המסררתיהמחרלערלםרעםפרתחתהיאארתרהמחרלעם

 .פרעלתהיאכנגדרארשבתרכר

(במירחדמלאכתראתהערשהלכרריארגראףמרמלץלכן

הרכבתהעםהקשרררתלהתלבטרירתלהניחדרכר)בתחילת
רלררנטיתעדייןהיאאםארתה,רלבחרןלשרבארלסרף,דררקא
אצלגםרבים,במקריםנזכראניכישסיימר.לאחרלמחרל,

הסתבר,שבהםבירתר,רחררציםמנרסיםכרריארגראפים

רלררנטיתאינהכברבהתחלה,שתרכננהכפישהפתיחה,
ממנהלהשתחררעדיףאזיכרלה.היצירהבנייןגמרלאחר
אתרלבחרןלשרבכדאיכךלשםבמקרמה.אחרתרליצרר
בהם,השימרשארפןעלאמצעיר,עלמרכיביר,עלהמחרל

שבההפתיחה,בעצםשהראתרכיז-מחרלאלהמכללעררךכדי
רהארפיינירת,הבסיסירתהתנרערתאתרלרכזלתמצתנחרץ
שנקבעררהמהרתהארפיהסדר,לפילהרפיעלהןלהניחררצרי
 • .המחרלבגרף
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קאמילהבחתונתרוקדיםפסארוהעיריהודי
 1475בשנתספורצה,הדוכסעםאראגוןלבית

סמיתויליאסא'מאת

שבועותשלושהבןמסעבתום , 1475במאי 26ה" ',וביום
נישואיהטקסלהיערךעמדשםמקוםלפסארו,מנאפולי

מארצאנוקובלה)(אוקאמילההגיעהספורצה,הדוכסעם
מפה),(ראה ) 1לפסאר(ךהסמוךפאנו,לאיזורד'אראגונה

דיאנההאלה,בדמותבכלי"לבןבתולותהשיירהאתפגשושם
הןדבריה,אתנשאהשהאלהואחרינערותיה,ושתים"עשרה

קבוצותפגשובדרכםלעיר.במסעהכבודאחרהכלהאתליוו
הרוכבים,לעינילראשונהפסארונראהתממנוובמקםונוספות,
 .הראשוןהחתונהמחולאתלכבודהמקבלי"פניהרקדו

פוגשיםאנוהמערבית,התרבותשלההיסטוריהמשךבכל
מתיאוריםמעטיםרקכלולות.בטקסימחולותשלתיאורים

שהיומחולות,שלהכוריאוגראפיהשלתיעודכולליםאלה
שבוצעוומדינית,חברתיתמשמעותבעליהיגדיםבעצם
מסכתבתיאורפוגשיםשאנוכשםהיהודיות,הקהילותעל"ידי

מחולותבפסארו. 1475בשנתשנערכההמבוימתהחתונה
תיארופסארו,יהודישלתרומתםאתשהיוואלה,אלגוריים

אתאחר,ובמישורהטבע,לאיתניהאדםביןהמאבקאת
הנוצריתהחברהעל"ידיבהכרהלזכותהיהודיםשלמאמציהם

להם.אוהדתהיתהתמיד,שלאחיובה

גםשכללוהחגיגות,במכלולחדאמרכיברקהיווהמחולות
תחרויות,אלגוריות,חיות""תמונותתפאורה,תהלוכות,

ומשתאות.סעודותוכמובןומוסיקה,טקסים

באחדנערכהספורצהוקונסטאנצוקאמילהשלחתונתם
איטליה,בתולדותביותרוהצבעונייםהעשיריםגעים,הר

זוותהיה-אפיזודהוכלתקופה, i:1רוחאתשיקפווהחגיגות
מהאסטרולוגיהשאולהיסטורי,מיתולוגי,נושאעלמבוססת

לחלקיבדומההכללי,לפסיפסתרמה-אחרתחום 'כלאו
זמן.אותושלשבכנסיותתמונות

אותהבמסגרתלמחולהיהודיתהתרומהאתם jiלמעל"מנת
החגיגיים.האירועיםשלכוללתיאורהנהחגיגת"כלולות,

במבואותהכלהפניאתפסארואנשיקידמובהםהמחולות
שנוצרוטריים,אחדיםסוגים:משניהנראה,כפיהיו,עירם

ומוכרים,ותיקיםואחריםהמכובדת,הכלהלכבודבמיוחד
דהאבראוגוליאלמושלבספריוהמתואריםאלהדוגמת
הריקודיםמפסארו".היהודי(נבימין?)"גוליאלמופסארו,

למקדמי"הבאיםביןחברתיזמפגש/כמובןשימשוהמוכרים
חלקלקחוזוראשונהשבפגישהלהניךן,ישכיאםפניהם,
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ובני"שבפמלייתהמהצעיריםוכמהקאמילהרקבמחול
בטקסהמרכזיותהדמויותכיהדוכס,שלמחצרוהתשחורת

בהתאםיותר,מאוחררשמיתהיכרותלערוךאמורותהיו
ותאריהם.כבודםלמעלת

יצאולמקוםממקוםהנוסעיםשאנשיםמקובל,זההיה
כשאיפוליטהלמשל,שלהם.הלילהחנייתבמקוםבמחולות
עברונישאו,עתהשזהקאלאברייה,שלוהדוכסספורצה
רקדוהם , 1465בשנתלנאפולי,ממילאנובדרכםבפירנצה

 ) 2פוצ'י.(דיאנטוניושלבביתו

• 

 1474בשנת(ששההאבראושגוליאלמוסבורקאסטליכיאם

החגיגותאתשנהבאותהשארגןסאנטי,וג'ובאניבנאפולי)
 , 1475בשנתבפסארולהיותיכלוהסמוכה,אורבינובעיר

שלהיהודיתשהקהילהייתכןדנים,אנובההחתונהבזמן
אתגםאלארקדנים,רקלאהחגיגותלרשותהעמידהפסארו

בשעתשהחלוהמחולות,לביצועהנחוציםהכוריאוגראפים
 ) 3נובילארה.(העירלידמסע"הכלולות

לספק,כדידרושיםשהיוהמשאביםעמדוהקהילהלרשות
במפורש,נאמרנוספלם.מחולמופעיהחגיגות,מהלךבהמשך

במאורע.פסארויהודישלחלקםהיוהללוהמופעיםשכל
יהודיאצלמחולשלעניפהמסורתקיימתשהיתהספק,אין

ג'ובאני),גםאחר"כך(שנקראגוליאלמומלבדכיעיר,אותה
אבראוסמאוסיעוליםיוסףושמולמחולנוסףמורהשםנמצא

שםשפעלורונזה,א'מכברלאשהראהכפיפנסאורו,דה
 ) 4 (. 1467בשנת

 1475במאי 27שבת,

מסעהאתהמסייםלקטעקאמילהשלהפמליהיצאהלמחרת
לכבודבמיוחדושופצההורחבהלפסארוהדרךהארוך.

וטירותארמונותוכמהלכמההוזמנוהנוסעיםהשיירה.
מכוסהמיוחדת,סוכהנבנתהמהםאחדכלשלידבדרך,

בכללנוח.השיירהנעצרהובצילהבצמחייה,אובדביריעות
ייןברכה,בנאומיהאורחיםנתקבלוהללומהתחנותאחת

הבית.נשישלומחולותיהןממתקיםופירות,

למשל,נפוץ.מנהגהיההאורחיםלכבודהמחוללותנערות
לנאפולי,נסעבורג'יהשהקרדינאלשעה , 1477שנתבספטמבר

להניח,ישהיו,המחולות ) 5המלכה.(שלהכתרתהלכבוד



מלכת-שבאהר-היהודיס
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לאיררעבמירחדרנרצררחברתייםרלאבארפייםבימתיים
עללהסיקאי-אפשרהקייםהקצרמהתיאררארלםהמירח.ד
התנרעה.עצםשלמדריקיםפרטים

שהיהייתכןזהרמספרמקרמרת,בתשעהנערכהקבלת-הפנים
תשעאתארבשמיםמסדרי-המלאכיםתשעתאתלסמלאמרר

הערשראתארהאלרהרתאתארהמספרסימלרכךהמרזרת,
פסארר.שלרהררחניהאמנרתי

אפשרשערי-נצחרןשבעהתחתערברתשהכלההמנהגאת
ברלרניהבעירשנערכהלרקרציה,שלבחתרנתהלמשל,למצרא,
אתסימלרהנעררת,רקדרשבהםשם,רהשערים , 1487בשנת
האיפרק,גמילרת-חסדים,תקררה,שלהתררמירתהתכרנרתשבע

בדרך-כלל ) 6המרסרי.(העמידהרכרחהאמרנההחרכמה,הצדק,
מעגליםמספרלעבררהמגיעהנכבדהאררחשעלנהרג,היה

המארחת.העירלבאלבדרכרסמליים

פגשרלפסאררמנרבילארההמסעלאררךשרנרתבנקרדרת
רלבסרףמקבלי-פניהשלנרספרתקברצרתרפמלייתהקאמילה

רבעלי-מלאכה,סרחריםשישיםלעתי.דבעלהקרנסטאנצר,את
הצטרפרספינת-מפרשים,בדמרתמקרשטתעגלהעל-גבי

הסמליים.מפתחרתיהלקאמילההרענקוהעירבשערילשיירה.
אתהמציגהזרהפעםנרספת,חגיגיתעגלהפגשרהאררחים
מפררסמת,שצניערתןנשיםשלדמרירתששרעליההצניערת,
 .בידיהןנישארתלבנרתרחבצלרתכלי-לבןלברשרת

עריםבידיהיההשלטרןברהאיטלקי,הרנסאנסבערלם
הכרחרקהיהלאהשלטרןמדינרת,שהןעריםמברצררת,
הכלכלי,הררוחאחריהנחרצתרהרדיפההחרבשלהבררטאלי

בסמליםרהשימרשערמרמיים,דיפלרמטייםתרגיליםגםאלא
אמרנרתרררחרברבערלםהמרשלים.שלאמצעיהםעםנמנה

לדמררהאפיפירתהייןירםמדינהפכרשבכנסייהשעהתפלרת,
לפערלרתחשיברתנרדעההמאמינים,לעיניישו,שלרלבשרר
עלהמאגיהבדרךלהשפיעכביכרלאמרררתשהירסמלירת,

חגיגירת,למסכתרתהכלשייחסרהחשיברתרמכאןהמציארת,
רברהמיתרלרגי,העברשלתצרגההיתההאלגרריהאלגררירת.

העתיד.עללהשפיעניסירןמעיןגםבזמן

האלגרריים,המרפעיםאתבדירקרלהעתיקלשרבלאמאמץניכר
אררבינר,בעירלמשל,קרדמרת.בהזדמנרירתנרארשכבר
דמרתהסביבבתרלרתרתריסרמלכרתששרקדר , 1474בשנת
בתחרמיגםנהרגרתהירכאלהרריאצירת ) 7"הצניערת".(של

 .רהציררהמרסיקה

קאמילהפסערראשיהם,מעלנישאתמרזהבתכשחרפה
שלמאנשיררשישיםהדרכסים,ארמרןלעבררקונסטאנצר

המרניביןעבררםשבילמפניםלפניהם,צרעדיםהדרכס
משעריברחרברת,האציל.בזרגלהתברנןשנאספרהחרגגים,

אדרם,בצבעיבדיםהמרצפתעלנפרשרהארמרן,רעדהעיר
ספררצה.ביתשלהמשפחתיהסמלצבעי-רכחרללבן

רבראשרמרטהתנרססשעלירבשער-ניצחרן,עבררהםבדרכם
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עשרייםפסליםשני ) 8הדרכס.(שלמסמליראחדערד-פרח
הפרחמשחקים;ילדיםבדמרתהמרט,סביבסרבברברזל

נארם,שנשאנרסף,ילדצץרמתרכרנפתח,המרטשבראש
הקרדמרת,בתחנרתהבאיםפניאתשקידמרלאלהבדרמה
מחררז.ברכהנארם

שניעםלעתידררעייתרהדרכסשלפגישתםהיההבאהאיררע
להם.שקדרעתיק,בשרירןחגרריםענקים,

שםהארמרן,שלפניהעירלכיכרהתהלרכההגיעהלבסרף
המתאריםפסלים,שישהרעליהצלערתמשרשתמזרקהניצבה

לקרל .כתפיהןעלהמרחזקיםמכדיםנשפכיםשיינרתדמרירת,
בערדהחדש,ביתהבשעריהכלהנכנסהפעמרנים,צלצרל

שנעשהלמהבדרמהפניה,אתמקדמתספררצהג'ינברה
לפסארר.בדרכההשיירהבתחנרת

 1475במאד 28 ',אדום

שבקרמההגדרלבארלםזהבירםהתקיימרהרשמייםהאיררעים
היהרדייםהרקדניםהיראמרריםשםמקרםהארמרן,שלהשנייה
פסיםבשניאררכםלכלקרשטרהארלםקיררתלמחרת.להרפיע

משפחתסמלירבהםעתיק,בסגנרןזה,מעלזהמצרירים,
לפסיםמתחתהקיררתעלנתלרעשיריםבדיםספררצה.

המקשטים.

גביעלישברבירתרהנכבדיםרהאררחיםקאמילהקרנסטאנצר,
לאררךשהרצבהעשירים,במרבדיםמכרסהמרגבהת,בימה
חלקרמררחבר,כפלייםשאררכרהארלם,הארלם.מקיררתאחד
שליטיבימתשמרלזהראילר"הראש"נקראהבימהרבר

ניצבהתקרפה,בארתהכנהרגרשם,"הרגל".כרנההמקרם
ארצררתשלכתצרגהרזהב,כסףכלירעליהפתרחהכרננית
חזק.קרלבעלאררגןהרצבהחתרנהמתנרתתצרגתלידהבית.
קבע,מבנהכנראהלנגנים,בימהנבנתההקיררתאחדלאררך

הרצבהמרסיקאיםבימתלידאבן.בעמרדינתמכההיאכי
רםמספיקהיהלאשמעמדןהגביררת,עבררמעץ,פרדירם
השליטים.בחברתהכברדבימתעללשבתכדירנישא

פנריהשנרתרהבמרכז,רחבהשלצידיהמשניניצברספסלים
מאחרריהםשם.להיערךשעמדרהמרפעיםרשארלמחרלרת

כיאם ) 9נכבדים.(הפחרתלאררחיםמרגבהיםספסליםניצבר
להניחישבפסארר,החגיגרתבתיאררבמפררשנאמרלאהדבר

שהיהכפימרלן,רהגבריםהארלםשלאחדבצדישברשהנשים
 ) 10 (. 1488בשנתאררבינרבעירשנערכהדרמהבחגיגה

כהה,כחרלבצבעארהל-בדבמעיןכרסתההארלםתקרתכל
רגלגל-זרהריםכרכבים 2,500תפרריםארמצריריםרעליר

דלת-סתרים,הרתקנהגלגל-המזלרתבתרךבמרכזר.המזלרת
מכסיף,ירחארמרזהבתשמשלחלרפיןלהתגלרתיכלרדרכה

שהחלההחגיגית,הסערדהבתחילתמשםשירדרדמרירת
 ,'אירםשללפני-הצהריים 11בשעהאחרי-הצהריים.בשערת

ברכשעה,שנמשךנארםקרלנרצ'ירפנדרלפרנשאבמאי, 28



אחרים,נכבדיםשלנאומיהםבאואחריוהנישואים.בחייעסק
פסעוהכלהכלולוןז.טקסשלהחילוניהחלקאתשסיימו
הכלולות.שלהדתיחלקןנערךשםהכנסייה,לעבר

והםלנוחעל-מנתלחדריהםהאורחיםהלכוזה,חלקסיוםעם
הוכנובואחר·הצהריים, 3בשעההגדולבאולםוהתכנסושבו

הגדולה."דה Iלסעאורחים,לתריסראחדכלשולחנות,תשעה

ובתורמוזהב,בגדלבושגבריצאשבתקרההמוסתרמהפתח
המאכלים.להגשתהאותהיהזה .הנוכחיםאתבירך"שמש"
בדמותמוכסף,בבגדאשהב"רקיע"הופיעהיותרמאוחר

ממעלהשמשדמותניצבהמנותששבמשךוכךהלבנה,
ממשלתאתלסמלהלבנה,דמותהאחרותהמנותששובמשך
הקטן.והמאורהגדולהמאור

נערים,שניהופיעוהבאה,המנהאתהכניסושהמגישיםלפני
היוונית)(מהמיתולוגיהופולוקסקאסטורהאחיםאתשייצגו

המאכלאת , Iכביכוושלח,מהאליםאיזהלנאספיםרהודיעו
הבוערת;אח 1על-גביהרכנרהמאכליםלמשתה.כתררמתו
נמשכהכולהוהסעודהמשנהר,אחריהאחדהארמון,במטבח
לשנייה,אחתמנהשביןהציפייהאתלהנעיםכדישעות.שבע

מנגינרת.השמיערוהנגניםלולייניםהרפיעו

"השפעתאתהמייצגתדמרתהרפיעההמנרתתריסרבתום

בצררתעשרייםבממתקיםהנרכחיםאתשכיבדההעושר':

 .סמליתבקרן-שפענשאהשהיאכסף,מטבערת

תיערךשלמחרתרהרדיע,הארלםשבתקרתהשמששבואז
חריזה)ללא(בתרגרנ!:בארמררחלקראתוסייםההר':"חגיגת

כך:

אהבתובוערתשבלבו ) 11הר,(ניתקהרחוקהמהודו ...
זהבמוזרים,אנשיםחיות-בר,מלאוההראליכם.
השייךאוצרהואמאלהאחדוכלטובות,ואבנים

לכם.
רסלעיםהריםבאיםזושלחגיגהמפליא,זההאין

גדולים?אוצרותבתוכםהאוצרים
קאמילה,עםבברית-הנישואיםנכנסקונסטאנצו

מיידלאיחוליכםנעניםמרכיביהםוכלוהשמים
טובם.ובכל
ושובוונוחו,כעוזלכואנא,מבוקשם,למלאאתוכדי

מביא.שהואהמתנווזובכלבהרלצפותנכוניםלמחר,

 1475במאי 29 ',ביום

מבנההארלםזלמרכהכניסרבמקרמרתיהם,ישבושהכלאחרי
חלרל.זזtתרכררחירת,שיחיםרעלירהר,שלתפאורהעץ,עשרי

היהבאיטליה 1Sה-המאהסוףשלבחגיגותב"הרים"השימרש
אלגלגלר , 1487בשנתלמשל,ברלרניה,בעירנפרצה.תופעה
רשמונהדיאנהשלדמריותיהןניצברתרעליוהרהרצפהמרכז

בקצהנישאהר"הוצב , 1490בשנתרבמילאנו, ) 12נמפות.(

 ) 13גן-העדן."("חגיגותבשעתהארלם

חית-אתוהציגאריהשלבתלברשתרקדןויצאקפץההרמתרך
מןשרביםכזר,בקלילותלשרלחןמשרלחןקפץהראהפרא.

דימרעיניהם,במרחיאריהרארלאשמערלם ,האררחים
האמיתי.בעל-החייםאתלראות

החירתמלךבדמותרקדןיצא-1487בבבולרניהבחגיגהגם
גםאםלדעתשקשהאלא ,) 147S (בטררינררכן ) 15ההר.(מן
 ) 16פנטומימה.(עשההואשם

אלה,רבידרשיערמכרסהאיש-פראהרפיעבפסאררבחגיגות
ארתו.רלצרדהאריהמפנילהתגונןניסהרהרא

השתתפוודובים,כארירתלבושיםחריםראאנשי-פרא, 12
פריימטיבייםאנישםשלודמוירת ,-1462בריטרבובעירבחגיגה

ארירתשלזהנרשא ) 147S.(18ב-בטררינרבמרפעגםנראר
,אבל 1Sה-המאהשלהאחרוןברבעפרפולאריהיהרציידים
שנערכה,בחתונה-1393ב.למשל,כןלפנירבזמןכברהרפיע

 ) 19 (.אנשי-פראשלדמרירתששרקדובצפרן-איררפה,

מןצעיריםשניפסאררשלבחגיגהיצארהאריה,צידבתרם
אמצעעדשהגיערמשיבגדילבשרהםלרקו.דרהחלרההר

שכונהכחרל,בגורןרהשנייררקבצבעהאחדהירכיים,
 ) 2"אלכסנדריני".(ס

ראשםרשיערכרבעיהםגםהתלבושרת.אתקישטראניצי-זהב
רהשניאריהדמויהאחדראשמוזהבים.היוהרקדניםשל

והשנויהומרזהבתכחרלההאחתמסכה,פניהםרעל .נשרדמרי
ארץ-מוצאו",בסגנרןאחד"כלרקדרהשנייםזהב.עםיררקה
ארצותלאילרמצייןאינוהחגיגרתתיאורשלהמחבראבל

ההתעניינרת , 1Sה-המאהשלהשנייהבמחצית ) 21הכרונה.(

נפרצה.תרפעההיתהרחוקיםאיזרריםבנישללברשםבסגנרן

ניכרתרחרקותבארצותשמרצאםלצעדי-מחרלהמרדעות
למשל,התקרפה.שלהמחולמררישלבספריםהמצויבמינרח

,הוא 14SSב-שנכתבלריקרדים,שלרבמדריךקררנצאנו,אצל
(בראבאנט,ר"בראבאנטי""ספרדי"צעד"גרמני",צעדמציין

רקדו , 1490ב"המאה,סוףלקראת ) 22כיום).(בבלגיהמחוז
לבושיםשונות,מארצרתמחולרתבמילאנוונערותנערים
טררקירת,הרנגרירת,ניות,פרלספרדיות,בתלברשותלכךבהתאם
מחרלותשתצוגתלהניח,אפשרעל"כן ) 23רצרפתירת.(גרמנירת
חידרש.בגדרבפסאררהיתהלארחוקותמארצרת

מחרלם,אתרהנשרהאריהראשבעליהרקדניםשנימשסיימר
עלסמליבארפןשהתגברולאחרההר,בתרךונבלערשבוהם

 ) 24החייתיים.(יריביהם

להן.רברתפניםזראפיזרדהשלהאלגררירתהמשמעוירת
בני"תרברתעמיםויררקכחרלבבגדיהרקדניםיצגוראשית,
הדברצייןאלגורירבאופןעובדי"האלילים.יריביהםלערמת

יתררןאתהפראות,עלרהרצירנאלירתהתרברתנצחרןאת
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ירתרערדליהרדיםחשרבהיהכזהמסר .האנרכיהעלהחרק
אי-הבנהידערהיהרדיםכיהאזרחים,כלללגביהיהמשהדבר
 ) 2Sמאי-סרבלנרת.(רסבלרישברשבקרברהעםמצדררדיפרת

בכלנפרץנרשאהיהאחרתעלאחתערכיםמערכתנצחרן
התקרפה.שלהאמנרתתחרמי

הרקרלסשלמאבקםאתשתיארמחרל,הרצג 1473שנתבירני
אחריהרקרלסשלנצחרנרראתהקנטארריםעםררעיר

שנתלררהנמפרתעםאהביםלתנרתניסרשהקנטאררים
גררשרהפראייםהקנטאררים ) 26היררני.(הגיבררשללחבררתר
רק,רלאהכארסעלהחרקלנצחרןסמליתכמחררהמהבימה,

 1476שנתבינראר .הרקרלסשלהרבהגרפנילכרחרכסמל
ראלה ) 27רניצחר.("החטאים"נגדהתררמירת""התכרנרתלחמר
רהחרקהטרהרידבהםהמחרלרת,משללאחדרתדרגמרתרק

גםה"הר"מןשציארהרקדניםשנינצחרןהעלירנה.עלהיתה
בשאיפתהלכלהירשבי-ההרשלעזרתםאתלסמלאמררהיה

 .הקשייםכלעללגברר

לברשיםמשתתפים,עשרהלפחרתחלקנטלרברהבא,המחרל
רבידיהםרכחרלה,יררקהבתלברשתלהםשקדמרלשנייםבדרמה
כפירתכשיטים,יקררתאבניםפנינים,בצררתממתקיםתיברת

בתרךחברייםלהירתהאמרריםהקרדם,הירםבנארמישנאמר
בעלהמררסקה,מחרלאתביצערהרקדניםעשרת .ה"הר"

שעלהזהבשאניציכךבחן,רקיפצרהמתחלפים,המקצבים
 .באררנצצרבגדיהם

בשנתבררנציה,למשל .רברתבתערדרתנזכרהמררסקהמחרל
חמישהעל-ידיהאחתנרקדר,נארתמררסקרתשתי , 1459

רחרברתמרזררתבתלברשרתלברשיםרקדנים,שישהאר
נמפרתארבעחלקלקחראחרתרבמררסקה ) 28בידיהם.(
שנערךבנשףמררסקהרקדר-1473רבבידיהן.רחיציםרקשתרת

רקדה ,ברלרניהבעיר ,-1487רב ) 29 (.הסערדהכתרםבררמא
מרשחררתשפניהםצעיריםשמרנהבחברתבידה,רפרחנערה

 ) 30 (.חןבררבמררסקה ,בפעמרניםמערטררלברשם

שתלמידמציין, ,) 1463(משנתבספרראבראר,גרליאלמר
לבצעמסרגליהיהבהרהתאמןהמחרלתררתאתהיטבששנה

רכןהמררסקה,ראתסלאבייםיררניים,גרמניים,מחרלרת
תיארריםנשמררלאהצער,למרבה ) 31אחרים.(עמיםריקרדי

היתהבפסאררשברצעהזרהמררסקה.שלהכרריארגראפיהשל
הנקראהמחרללסרגהשתייכהכלרמר,משתנים,מקצביםבת

Ballo . חרברת,,כגרןאביזריםנזכריםלאה"באלר"בתיאררי
בידיהם.אחזרשהררקדיםםרטיםארמטפחרתרקאלא

הכררי-הנרשאלפיהצעדיםבעיצרבלהבחיןאפשרב"באלר"
בכלהיתהשהמררסקהייתכן .במררסקרתלאאבל ,ארגראפי

ב"באלרלמשל, ,המתרארבארפןבימתי,ארפיבעלתזאת
שהמררסקהשבידינר,מהנתרניםלהסיקאפשר ) 32הצרפתי".(

תאמהשכזאתרבתררחרץ-איררפי,ממרצאלמחרלרתצירןהיתה
הרדים.להירתהירשאמרריםההר","ירשביאת

רקרנסטאנצרקאמילהאלהרקדניםקרברהמררסקה,כתרם
עשרלהםרהגישרהכבר,דבימתשעלהנכבדיםהאררחיםריתר
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הרקדניםששנילהניח,יש .ממתקיםתיברתשתים-עשרהאר
האררחיםלתרסירהרגשררכךהיתר,אלהצטרפרבמחרלשפתחר
לאיש.קרפסה

יכרלהריקרדיםרחבתאלהרקדניםעשרתשלכניסתםגם
אתהזמינרכאילרהראשרניםשניסמלי.פיררשלהלהירת
פסארר.העיראתשסמלההרחבה,עלנפרשרראלההיתר,
רביתר-שאת ,-15ההמאהכלנמשכהלאיטליההיהרדיםהגירת

להגיעאמררשהיהה"הר",רכך,בספר.דהרדיפרתבעקברת
אםלפסארר.ממרחקיםשבארהמהגריםאתסימלמהרדר,
ראילרהדיבררת,כמספרזההריעשרה,היההרקדניםמספר
ממצרים.שיצארשבטי-ישראל,כמספרזההרי , 12היראם

קרנסטאנצראתמשררים ,"רה"מרפיעברשגםהבא,במחרל
נחשברהתקרפה,שלההרמניסטיםבמחשבתהמלך.לשלמה
 ) 33 (.למחרקקיםיחדגםרשלמהמשה

מחררהאח,דמצדהיתה,לאררחיםהממתקיםתיברתהגשת
שתרשביהתרעלתעלרמזהגםאבללשליטים,כיברדשל

בעיר.לשבתממרחקיםמהבאיםלהפיקעשרייםהמקרם

מהגריםהםה"הר"שאנשינאמר,השמששבנארםמאחר

הקהילהשלתררמהערדהיהשהמחרלייתכןמהרדר,חדשים
מארחרבקטעשהרפיעמלכת-שבא,שלבנארמהכיהיהרדית,

נאמרהדרכס,לכברדלאיטלקיתמעבריתשתררגםירתר,
בדירקצריןלאכיאםקרנסטאנצר,לכברדנרקדשהמחרל

הכררנה.מחרללאיזה

תררמתרכחרלביררקהחצר""אנשישנימחרלהיהאכןאם
ברברים,בגדרהםשאיןהיההסמלישהמסרהריהיהרדים,

עלארלירמזרהתיברתראילרמפרתחת.תרברתבניאלא
שהירמקצרערתטרברת,לאבניםרמרמחיםכצררפיםהיהרדים
היהרדית.בקהילהנפרצים

שאנשיהיהרדית""אקדמיהבפסאררנרסדהגםזמןבארתר

הבאהיהרדיבמחרל .ערבדי-אדמהאינםכןרעלמלרמדים
לפעילרתכביטרירקכנראהאבלעברדת-האדמה,תרארה

ארפיינימשלח-ידהיתהלאהריהחקלארתכיכלכלית,
החדשים.למהגרים

"הר"שלתפאררהשארתההדעת,עלמתקבלזהאיןלבסרף,
בנרשאיהם.לזהזהקשרריםשאינםמחרלרתשניתשמש

ביחידמצריןהמקריםשבשני-ההראתלסרבבאפשרהיה
שליציאתם Iאתתחילהלאפשרכדי-ברביםכ"הרים"רלא

שרנהבצררהברלהשתמשראחר-כךריררק,בכחרלהרקדנים
הבא.במחרל

ריצאבת-זרגארבן-לרנטלרקדןכלהתשרררת,הגשתאחרי
במחרל.

 .באיטליה-15הבמאהרביםבכתרביםנזכרותכרקדנירתנשים
שכללהניח,אפשרבנפר.דתפקידןמצריןלאה"הר"במחרל

אתתאמרהרקדנירתרשתלברשרתמה"הר",יצארהרקדנים



רערמקהשררחבההר,שלתפאררהאפילרהגברים.שלאלה
 20עדבתרכהלהחביאאפשרהמטרים,שניעלערליםאינם
בתרםשרבארתםרלהרציאהארלם,תרןאלרלהסיעםאיש

ה"הר".בתרךהריקרד

כשלרשיםמתנרת-החתרנה.הגשתתררהגיעה"הר"אחרי
הצעיר.הזרגלרגלילבסרףנערמרכלי-כסףרכארבעיםמרבדים

שלהרשמיהמרפעאתלמקםעל-מנתבאזהכרללתיארר
הכלרלרת.במשתההיהרדיתהקהילה

היהודיםשלהרשמיתהאלגיריתהשתתפיתם

בחגיגרתמירצגתהיתהפסארר"שלהיהרדית"הארניברסיטה
נכבדהבנקרדההגיערתררררבים,משתתפיםשכללבמרפע
חלקרהכ:לרלרת.מתנרתתצרגתאחרימיידהטקסים,בסדר

אצלמ'רכתש-באשלביקררהעל·התבססהמרפעשלהראשרן
אדם.מכלהחכםהמלך,שלמה

שצעדרילדים,שלקברצהכשבראשהלארלםנכנסההתהלרכה
"בסגנרןכרבעיםראשיהםרעלחגיגיתלברשיםזרגרת-זרגרת,

אחריבידיהם.אמיתירתכפרת-תמריםענפירמחזיקיםערבי"

שהצרפיםמפעיל,היהמרגליראחתשבכלפיל,נכנסהילדים
עצמר.בכרחרתכביכרלהתהלךרהפילארתר,לרארתיכלרלא
צבע.מארתרחרפהרמעלירמרזהבכיסאניצבהפילגבעל
הלאכמלכה,לברשהיהרדייהאשהשיבהזהמלכרתיכסרעל
מלכתש-בא.היא

דגליםעםארנז.רןרעליהםנרספיםפיליםשניצעדראחריה
שלקברצהרעלתהבאההפיליםאחרי .מגדליםעלמתנרפפים

בגלימרתטררקי,ארערבימזרחי,בסגנרןלברשיםיהרדים
מרזהברת.

ירכלרהנרכחיםשכלכדיהארלם,במרכזנעצרהמלכת-שבא
הכברהבימתעלהירשביםלפניקדהרהיאהיטב,לרארתה
בעברית.נארמהאתלהשמיערהחלהבראשם,רהחתן

הקשישים, " jמ"נתיניזאחדאלפנתההיאנארמה,כתרם
רזה,רב,ידרר iבדלברשרהראמידרתירפיעללריררדשזקנר

המלכהשלנארנז.התרגרםאתהשמיעהראריה,ביראת-הכברד
לאיטלקית.

בפררזהתרגרםרהנההמקררי,העבריהטקסטידינרתחתאין

שהרשמעה:האיטלקיתלגירסה
שלשפתהאתשרמעשאינךמשרםמפראר,שליט

בדעתיישתחילהאךלמענך.אתרגמרמלכתנר,
סביר,רלהראר'צהבשמההלטיניתבלשוןלקרוא
פניך.לקדםבאהמדוע
עמהערב.'ת Iמארצהמזרח,מןוהיאשמהשבא

ואוכלויסן.זהביקרות,אבניםבצמחייה,עשירהגדול
הוד-אתנז.אודושיבחהאותךבירכההיאבנאומה

והיאתבורך,שמלכותךהתפללההיארוממותך.
מספראותךלשארלהיהבואהשמטרתאמרה,
לאוזניה.הגיעהגדולהחוכמתושמעכישאלות,

אתהתשורות.לךלהעניקמבקשתהיאתחילהאך
מתפללת,והיאהגדול,שלמהלמלךמאודדומה

אנשיהשלושהמחולמתנתהאתברצוןשתקבל
ממרומיושהאלאותך,לכבדהבאבעיניך,חןימצא
בירך·

שלרשהמלכת-שבאשאלההיהרדית,האגדהמסררתלפי[הלא
העררך.]הערתשלמה.המלךאתחידרת,משמעמשלים,

מתנרתיהם,אתיההרדיתהקהילה mבאי-כהגישרהנארם,רכתםו
יצאה.הארלם,אתסבבהשהתהלרכהראחרי

כפריםכמהנציגיעצמםרהציגרנכנסרהללר,הדבריםככלרת
רלכלה.לחתןמתנרתיהםאתרהגישרברךכרערהעיר,מסביבת

"צעירים"רקדרהברכה,רדברילאחרתאחתמתנההגשתרבין
מלכת-התכררנהזהשלמחרלרייתכןמקצרענים,ר"רקדנים"

העיר.יהרדישלמהתשרררתחלקשזהבארמרה,שבא,

כיהמחרלרת,מןבאחדיםבעצמםהשתתפרררעייתרהדרכס
לשליטים,הנחרצההשכלהשללצררהנחשבהבמחרלהימרמנרת
פסארר,דהגרליאלמרכגרןלמחרל,המררהשלתפקידררעל-כן,

מרשלמים.רקדניםיהירהשליטיםשבנילכך,לדארגהיה

שכברהרארתרארלי ,"רה"שלתפאררהלארלםהרכנסהרשרב
למרכזההראתגלגלרהחגיגה.שלהראשרןבחלקהשימש

רירדיצארממנרצמחייהמלאהיהכקרדמר,הרא,גםהארלם.
כנראהרלצאת.להיכנסהרקדניםיכלרגבירשעלמרזהב,גשר
הרקדניםהלכרירתרמארחרבשלבכיב"הר",נרסףפתחהיה
להםנחרציםשהיראביזריםמשםלהביאכדיאחרריר,אל

רעל-אחרת,בזרריתהפעםהרצבהשהתפאררהייתכןבמחרלם.
ילדלררבניצבזהממגדל .נישאמגדלנבנההתפאררהגבי

שירעל-פהרקראהמגדללראששטיפסמתאימה,בתלברשת
הלשרן:בזר

הזוגעלראשיתזו,נכבדהאסיפהעלהאליגן
ההריםעלושניתבזה,מכבדיםשאנוהנשוי,

בזה.הניצביםלהם,קנאההמלאיםוהסלעים,
ממרחקים,שבאומכובהבימיםבאזקןזההרבתוך

הנערץ.השליטאתבביקורולכבדחתחתים,בדרך
חלקת-אדמהלויעניק(שהשליט)מבקשהוא

אותה.שיעבדלפסארר),(סמרךזובסביבה
ידיך.מעשיכלהאלישמורלו

לעברצעדהראנשרא-פנים.זקןיצאההררמןהגשרהררדראז
שלרשלפתררנתבקשבשעתרהמלךשכשלמהקרנסטאנצר,

היתהקרקעלהעניקהבקשהמלכת-שבא.שהביאהחידרת
 :הראשרנהה"חידה"

שיצאהרבהפרסוםבשלבא,אנייהודהמבית-לחם
וישראל.משהבתורתשנאמרכפילך,
-ועבדיםאשהחפצםי,-רכושיוכל ) 34רחבעם,(שמי
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עקרהרים,שללטבעםשבניגודזה,הרבתוךמצויים
מגזעמוצאךכיהוקרה.לךלהביעכדיובאממקומו

בצלך.לחיותבדעתיוישואצילנכבד
השדהאתליהענקאנא,אךייעשה,מבוקשךכל

לעבודת-האדמה.

הנשפים.אולםעלהזקןהצביעהמסיים,הפסוקאתובאומרו
אתלזקןלהעניקבחפץ-לבמוכןשהראענה,רקרנסטאנצר

רקראשב"הר"אנשיראלרטרב-לב,שמחפנה,רהזקן"השדה".
לצאת:להם

האלריחםכיכלי-עבודתכם,אתהביאואנשי,צאו,
עלינו.
לפניכם,רואיםשאתם(קרנסטאנצר),זהרחוםשליט
פירותיו,אתולקצורלעבדוזהיישדה"לנוהעניק
לכל.וברכותימלאכתכם.אתעשוואתם

שכבררקדניםארתםארלירקדנים,תריסרההרמןיצארראז
זהבבפרחימע.רטרתקצרה,לבנה,בתלברשתלברשיםהרפיער,
ארשרםאתהביעררהםרמקרשט,מסררקראשםשיעררקרמים,

 .פסאררמרשלשלשלטרנרבמחרזחייםשהםעל

שברמחרלםרבתרם"מררסקה",בצררתעליז""באלררקדרהם
אחר.בפתחההראל

רמרכספיםמרזהביםמעדריםכשבידיהםההר,מןיצארהררקדים

בצררהמערצבהיהמחרלם .עברדת-אדמהשלתנרערתרביצער
בסירמר.ההראלשבררהםמדריקת,כרריארגראפית

זריעתשלרבתנרעהתיברת,הררקדיםהביארהבאטע ?iב
לאהארלםרצפתעלפיזררעיבדר,עתהשזהבאדמהתבראה
בארההר,אלחזרהזרשקברצהאחריפרחים.אלאזרעים,
תנרערתעלבנריהיהרריקרדםבידיהם,רחרמשיםקרצרים
הפרחיםאתהמשתתפיםאספרהמחרל,שלנרסףבפרק .קציר

תבראה.כאסרףתחילה,שפיזרר

מחרלרתעתכלנרכחיםהירנרספת,נשיתדמרתרכןהזקן,
לבסרף,הרלמרת.בתנרערתהנעשהאתרליררעברדת-האדמה,

מאלהפרחים,זרירקרנסטאנצרקאמילהקיבלרלהניח,יש
שנאספר.

במקרררתתרארראחררתבחגיגרתפסארריהרדישלחלקם
ראשתר,ספררצהג'רבאניששלחרבמכתביםלמשל,נרספים.

מרפעמחרל,מתראר , 1489בשנתכלרלרתיהם,אחרימייד
רברצעש"מרמןרהרלרפרנס,יהרדיתסיפררשנרשארבימתי,
שלהקרבתהאתתיארהמחזה ) 35 '('.האיזרריהרדיעל-ידי
אריבעללגבררכדיחייהאתהמסכנתצעירה,יהרדייהאשה
עמה.

העיריהדוימופעשלאחרהאירועים

כרכבי-שבעתאתהמייצגיםרקדנים,קברצתשלתררההגיע
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הירשברתדמרירת,שבעבמחרל.ריצאהלארלםשפרצההלכת,
מהןאחתוכללארלם,הרסערהמירחדת,בימתהעל Zlהiא
 .שייצגההכרכבבשםנארםנשאה

ממתקים.לאררחיםחרלקרהנגנים,שלנגינתםלצליליראז,
לקצבשרקדררצעיררת,צעירים 120רברטררנכנסלארלם

סרכר.עשריארמרןראשררעלעלםפסעהשררהבראש . Pivaה-
מהצעיריםביקשרהדרכסהארלם,אררךלכלנמשכההשררה
לבקשתר,נענררהםעקלתרן,בצררתהארלם,במרכזלרקרד
עלבבת-אחתכרלםמסרימרתבנקרדרתכרערהמחרלרתרך

ברכיהם.

כפי-אזעדנראהאשרמכלירתרמפרארמראהזההיה
רשארהנרצרתהדגלים,שכלשעה-הדר"חמחברשמתאר

בארריר.יחדהרנפרהררקדיםשבידיהאביזרים

הרבהעםבמחרלהאררחיםיצארהממתקים,חלרקתלאחר
התקררבתאתרהכלההחתןרמשאכלררקפיצרת,ניתררים
למרשביהם,הכלמששברלמחרללים.הצטרפרהמתרקה,

עםשבררהררקדיםהלטינית,בשפהאררךשירצעירדיקלם
הגישתבלינים,סרחרהעיר,מעשיריאחדנרספים.ממתקים
סרכר.כרלרעשריפסללנאספים

"השירה",דמרתרבראשהמשררריםחבררתשלתררההגיעראז
לבדמתחת"אמת",הכתרבתרעלירתפרחבידהשהחזיקה

הפירט.למעטהמתחתבאמתלהבחיןשאפשרלסמלשקרף,
הדקדרק,תרררתאתהמייצגרתעלמרת,שלרשנכנסרראז

הפרנסרס,הרשלדגםשנשאררהאסטררלרגיה,הרטרריקה
האלשלנבלרלצלילירקדרהמרזרתתשע .המרזרתשלמרשבן
מחזיקיםמשרררים,עשריםהרפיערה"הר"רמאחרריאפרלר.
נארם,נשאההשירהדמרתסרכר.עשרייםספריםבידיהם

ביררנית.רחלקםבלטיניתחלקםהספרים,הרצגרשבסרפר

אתלסערדלבתיהם,מיהרררהכלהחגיגה,הסתיימהרבזה
אררחת-הערב.

די-נרר,זיקרקיןשלתצרגההעירבכיכרהתקיימהרבלילה
 .החגנשלםחצרצרהרבתררערת

 1475כמאי 30 ,'גיום

המשעשעהחיזירןהרצגרעליהבימה,הרקמההארמרןבחצר
Cavalero de la Gata . דמרתרעליהחגיגיתמרכבההרפיעהראז

חרלקרשבסרפןתחררירת,התקיימרהתהילה.אתשסימלה
החגיגרת.תמררבזה .לזרכיםפרסיםארבעה

סיכום

עשיררתהיר 1475בשנתבפסאררשהתקיימרהחגיגרת

האמנרירתביןהמפרידיםהתחרמיםאתשחצרבאיררעים,



בנפר.דאליהםלהתייחסנוהגיםהתקופהשחוקריהשונות,
לתיאורתרםקטעכלאבל ,ופארעושרשלהיההכלליהרושם
שלוהאחריםהמדינייםהחברתיים,המוסריים,הערכים
התקופה.

N W+E 
S 

היאעבודת-האדמה,אתשהציגה,העיריהודישלהופעתם
טרםהחוקרים V) ,1Sה-המאהבאמנותבמינהיחידהתופעה

נושאאםלו.ראויהשהיאתשומת-הלבמלואאתלההקדישו
באמנויותמצויועונהעונהבכלהשונותהחקלאיותהעבודות
הדוגמההואפסארויהודימופע , 1Sה-המאהמןאחרות

מאחורילנו.הידועהזה,נושאעלהמבוססל"באלט"היחידה
התושביםברור:ומדיניחברתימסרהיההאדמה-עבודתתצוגת

ביקשוהםהכלכלית.בתרומתםהכרהביקשוהיהודיים
מרדיפות.מקלט ,מכלויותרלעיבו,ד"קרקע"

-- venezia (Venice) Milano 

Bologna 
I . Torino 

Novillara 

PESARO 

I 

Fano 

. ,-
rbino ס

Firenze (Florence) . 
1. 

Fabr1ano 

המאהתרבותבתרומתמכיריםרביםהיסטוריוניםכיאם

שחזורםשיתו. 'Jבר~רקהמחקרהמחולבתחוםלתרבותנו, 1Sה-
נשלם.לאעדייןהללוהנוצציםהמחולותשל

Viterbo 

Rorna (Rome) 

להבחיןאפשרשלהםלמבנה,שמתחתאלהלמחולותטיפוסי
התפאורות,ים,'הרוקדמספרהלבוש, .תקופהאותהבמציאות

 Napoli (Naples) •רבים.לדבריםרומזיםהמחולותולשוןהתנועהסגנון

שלבסיומולמצואאפשרוההערותהמקורותרשימת(את
 ). 21בעמודבאנגלית,זהמאמר

המלמדומלחין,מחולהיסטוריוןהואסמיתויליאסא'
 .קליפורניהשלבאוניברסיטה

Map 01 Northern and Centralltaly identifying locations cited in 8rticle 

במאמרהחוזבריםהאתריםמזיהיםבה ,ומרכזהאיטליהצפוןמפח

המזרקהמןנראהשהואכפיהארמון,חזיתשחזור
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בישראליוצאי-תימןבמחולותושינוימסורת

בהט"רצוןעמיבמאת

מסורתשלדינמיקה-עממיתמתרבותכחלקהמחול
ושינוי

מרכיבהםבישראלהשרנרתהעממירתבמסרררתהמחרלרת
לשינרייםנתרןמסררתית,עממיתמתרברתלחקשבהירתרדינמי,
בישראלירצאי"תימןשלהמחרלהפסק.ללאלחידרשיםרחשרף
חייבמסגרתלהתקייםממשיךרהרארבהבמידהנשתמר

רירתרירתרמרפיעהראבבדבדאךרהקהילה,המשפחה
המשפחתית"המסגרתפריצתתרךבנרת"זמננר,חדשרת,במסגררת

עדתית.

תימןיהרדישלהמחרלמןדגמיםשיברץהראנרסףתהליך
לרארתכן,אםניתן,בישראל.רנרצריםשנרצררבמחרלרת"העם

רבדיםבשלרשהמשרלבתימןיהרדישלהמסררתיהמחרלאת
 ) 1בישראל:(המחרלתרברתשל

קייםשהראכפיהמסררתי"המשפחתי"הקהילתי,הררבד *
 .בישראלירצאי"תימןאצלהירם

במחרלרת"כירםמרפיעשהראכפיהעממי"הישראלי,הררבד *
שרנרת,חברתירתרבמסגררתבישראלהמתחדשיםהעם

ירת.חרץ"עדת

הידרעהבצררתרמרפיעשהראכפילסרגיר,הבימתיהררבד *
 ."ענבל"המחרלבתיאטררןבירתר

מאמרשלעיסרקרעיקרהראשמחרלשלמררתלהזכיר,חשרב
אחתשלמרתהמהרריםרהלחן,הפירטמןלהפרידרניתןלאזה,

החברתי"התרברתי.האיררעבתרך

ירצאי"שלבמחרלשהתרחשרהתהליכיםאתלהביןהנסירן
שלעדרתםעלרבראשרנהבראשלהתבססחייבבישראלתימן

הדבריםאתרראיםהםשברהארפןעלעצמם,ירצאי"תימן
במעלההראשרןתפקידייהיהרלכןכירם,אליהםרמתייחסים

המקצרעיים"הכליםבעזרתרזאתארמרם,בשםדבריםלהביא
כירם.לרשרתנרהערמדיםהמדעיים

"מבפנים",החרמרהכרתרבראשרנהבראשחייברהעברדהדרכי

נתחייבלכך,רבמקבילבנרסף .רלימרדהתברננרתהאזנה,תרך
למררתאשרבישראל,האתנרמרסיקרלרגיהמחקראחרמעקב
שלהתחלרתברלמצראאפשריחסית,צעירמדעהירתר

עממירת.יהרדירתבמסרררתכמרכיבהמחרלאלהתייחסרת

מסררתשלהתהליךאחרלמעקבקרריםשנילהביאכררנתי
הנדרנה:בתקרפה ,בישראלתימן"ירצאישלבמחרלרשינרי
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רבתמציתחלקיבארפןרלר-שעקברחרקרםיזאתרראיםכיצד-
 .זהתהליךאחר-בלבד

 .כירםירצאי"תימןשלבעיניהםהדבריםנראיםכיצד-

בתימןוהמחולהשירהמנהגיעלהחוקריםמדברי
בארץההתישבותבראשית

בכררנתיאיןכילציין,חשרבעצמם,לדבריםשאגשלפני
לענייננר.הנרגעיםהחרקריםדבריכלאתלהביארבאפשררתי

שלהשנירתאתהמרסריםהדבריםמןמקצתלהביאבחרתי
הצ.דמןהמתברנןשלההסתכלרתמכליכחלקרשינרי,מסררת

חלרץשלזראתאביאבירתרהמרקדמרתמןלעדרתכדרגמה
במאמראידלזרן.צ'א'בארץ,האתנרמרסיקרלרגיהמחקר
ביןכרתב,הראהתימנית,החתרנהאתבתארר , 1909משנת

 ) 2השאר:(

שמחהראהלאתימניתחתרנהראהשלאמיכל ...
לפניימיםשלושהמתחילהחגמימיו!במינהנפלאה
הקרוביםכלמתאספיםהחתן.בגילוחהחופה,

מצווהלשםהעשוייםגדוליםנרותומדליקים
במחוליוצאיםושנייםולרקודלשירומתחילים

ואחדבידיהםומכיםהגוףבתנועותבני"קדםכמנהג

ומאזלגילוחמיוחדיםשיריםושריםבתוף.מכה
ימישבעתאחרעדונמשכתהשמחהמתחילה
הלילה.חצותאחרערבבכלהמשתה

הםדומיםוריקודםשירתםנפשםובצהלת ...
לקחוהאחרוניםשאלהבהיותאולם-לחסידים

הנגינהועיקרהמחולכמומהרוסיםמנהגיםהרבה
לתימנים.זהכלבאמהיכןידועלאהחסידית,

משאלהירתרהירםמערררתאידלזרןשלזראחררנההערה
לעצמיארשה .זהבנרשאלהרחיבהמקרםכאןלאאךאחת,
ההשרראהשלזהלרעירןממשיכיםנמצארכילהעיר,ררקאך

תילי"עליררהרעלרקדםמימיהיהרדיהמחרלאחררחיפרש
רהנחרת.פיררשיםשלתילים

- ) 3קדמן(גרריתשלמספרהקטעאביאבלבדהדגמהלצררך

 :אידלזרןלאחרשנהשמרניםכמעטשנכתברדברים
במקוריותן,מתבלטותיהודיריקודיצירותשתי ...

והריקודהחסידיהריקוד :ובעושרןבעצמאיותן

אלפיבמרחקשונות,בסביבותהתפתחוהםהתימני.



תכליתמאלהאלהשונים,והםביניהזקילומטרים
בכמהביניהםדמיוזישהפליאה,למרבהאדשינוי.
בגעגועיםוכזלמשל,בהתלהבות,ובתנועה.אופיקווי

תודשמיים,י,כלפשניהםהמופניםודבקות,הדתיים
אצבעות".דת rב"צרימלווהנרגשת,זרועותהרמת
עתיקים,מסורתשרידיפהמוצאיםשאנוהיתכז

 ...התנ"ד?מימישמקורם

בלשוןאמנם lהי~ 1918משנתעדותואשראידלזון,אלנשוב
ראואשרעלמהימנהעדותבהישאךהתקופה,שלמליצית
 ) 4עיניו:(

במחוללצאתהתימניםרגיליםלהתעוררוכדי ...
רקמרקדים .הנגינהמשקלפיעלהשירהבשעת
להסתכלאפילורשאיותאינזוהנשיםבלבדגברים

בבית-לשבתלנשיםהרשותאיזובכלל,בריקו.ד
והשמחהתה !Iהמןכלאלאהגברים,עםיחדמשתה
מיוחדבחדריושבותוהנשיםהאנשים,שלבגבולם

הכלה.עם

המאפייניםהיסודו'תאתלפניוחשפואידלזוןשלהחדותעיניו
בפנייצירההואתיאורותימן.יהודישלושירתםמחולםאת

 ) 5 (: 1925בשנתכותבהואוכך .עצמה

הכרחיתבית-הכנסתחוץשלהשירהבשעתהרקיוד ...
העמיםכלזיו Iהקדמוזבזמןשהריובמסורה.בקבלה

שמחותיהםבכלולחוללרקודנוהגיםהעתיקים
 ...אלוהיםעבודתבשעתובעיקר

בנגינה,חשובמקוםהמחולתופסהתימניםואצל ...
יוצאזוגאזבחתונה,ששורריםבשיריםובפרט

המרקדוהזוגמחיאת-כפיים,בלווייתוהתוףבמחול
יימימיקה":יע 1להכדיהגוףאבריבכלתנועותעושה
הפיוט,בפרקכמבואר'קבלה.ע"פואהובה,אוהבשל

וקנאה,שנאהמריבה,ישראל,וכנסתהקב"השהוא
הראשבהרכנתסליחהבקשתורגזה,כעס

כנפייםובפרישתגעגועיםבהבעתובהשתחוויות,

והתרחקותונזיכ!הכעסובהבעתכ"י-הכלהמצד
רחמיםמתמלאהלזשבסוףעדקב"ה.-החתזמצד

במחולשניהםיוצאיםואזשובומתקרבומתפייס
השירהעםוביחדגדולהובהתלהבותבמהירותזוגי,

מתעלההקולגםזוובמידהומתלהבת.שמתמהרת
הכיהמדרגהעדלעיל,כמבוארהטונים,אתומעלה

עליונה.

במסורתוהמחולהשירהשלמקומםלתאורמהימןמקרר
תימז.הליכות-קאפחי'הרבשלספרומשמשבתימןהיהרדים

 ) 6השאר:(ביןכותב,הואומחולותיהןהנשיםשירתאודותעל

 ...גדוליוםוא'השנייוםהכלהבביתהנשיםאצל
הנשיםשלההתקשטותמלאכתנעשיתשבולפי

נעשיתזוהתקשכזותו"תטרפה".יינקש"ב"חנא",

ביוםהיוםרתולמחגםונמשכתגדולחגיגיבעיסוק
ובזרבמספר,בנשיםמזמיניםזהליוםהשלישי.

מתקבצותשהנשיםאחרי ...והרקדניותהנוגנותאחת

מזמרתהנוגנת ...פארבגדיהכלהאתמלבישים

איטי,בקצבבצילצלמכהועוזרתהבתוףומכה
ומעלותאהבה,שירישרותבדרד-כלללשיר:בהתאם
הנשואה,האשהשלהחייםסדריאתגםשירתזבתוד

ומגרעותיה,הנפויהלשמעולתהיוחובותיה,זכויותיה
הנשיםשיריכלוילדיה.בעלהכלפיחובותיהובז

גםבעצמהשהיאהנוגנת,בעל-פה.תמידנאמרים
בהתאםחדשיםחרוזיםתמידמוסיפהחרזנית,

מעמידים-בלחריוה"יייבתרעואחר-כדולזמז.למקום
מכותהנוגנותהכלה.לפנילרקדמומחיותרקדניות

הרקדניות,אתלהלהיבכדיהמיר,בקצבוצילצלבתוף
בלבד,בכליםרקמלים,בלימנגנותזובשעה

שלבספרורביםבתיאוריםזוכיםומחולותיהםהגבריםשירת
שלוהליכותיהםמנהגיהםאתלהכירהרוצהוכלקאפח,הרב

אביאמבוקשו.אתזהבספרימצאתימן,במרכזהיהודים

 ) 7הגברים:(מחולעלבלבדאחתדוגמה

פוצחיםמלכתחילה,שהוזמנוהמעולים,המשוררים ...
ועובריםב"נשיד"כרגילמתחיליםבשירה.פיהם

מרקי.דובקצבעליזותבנעימותהמושרותלשירות
הקהלאתלרענזכדיהנעימהאתמשניםבפעםפעם

ולאומרקדהחדרבאמצעעומדהרקדזולשעשעו.
אורקדזלהיותכבודזהשאיזלפירוקהאדםכל

נקץ"רקץ"מזאומרים:היולהיפד.אלארקדנית,
בדחזזקז,יהודיהיהבזמננומזדלזל).הרוקד(כל

חתונותכמהבעריוכשיש ...הלפלאיקל-תנועהורקדז
שבלעדיוכיווזיישריאז",יהיההיכזהנערים:שואלים

לאאדהיהבמקצועואורג ...סיפוקםעלבאיםאינם
לאודחקועניואףעל ...ידיובמעשהברכהראה
לרקודוכשבאאדםמשוםבשווה-פרוטהנהנה

מצווהלשםזאתעשההקהלאתולשמחבחתונות
בלבד.

הריקודאלהיחסעלקאפחהרבמרמזאלהבדברירכבר
זושניותכינראה,דברינובהמשךביסודו.שניגוד-והרוקד

אורךלכלבפרט,יוצאי-תימןואתבכללהיהודיםאתמלווה
באהרחב,לקהלהרבניהמימסדביןדורות,בין.הפערהדרך
 ) 8קאפח:(הרבשלתיאורובהמשךביטוילידי

קלההאווירהנעשיתיוצאים,שהרבניםאחרי
מתקרביםצעירוניםותלמידי-חכמיםיותר,ועליזה
הצעיריםהמשורריםכז.וכמוהםהחתזלידויושבים
ויכולתםכוחםומראיםלידיהםהיוזמהאתלוקחים
המשורריםאחדשלבסיועואולבדםבשירה,

יותר,קלהתה.נעששהאווירהלאחרהמומחים.
"לקרקר"הרוצהוכלנרגילותכמהלחדרמכניסים

 .ויקרקריבוא

תרמןיהודישלהמחולמאפייני

מןתימן,יהודיבמחולושינוימסורתאלהתייחסותלצורך
המיוחדמןבושישזה,מחולשלהמאפייניםאתלצייןהראוי

במסורותאותוהכולליםעקרונותבצדבלבהאותווהמייחד
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עממירתמסרררתרבמסגררתבפרט,רמחרלשירהשלהיהרדירת
להשרראהבססיישמשראלה(מאפייניםבכלל.רמחרלשירהשל

 ).הדבריםבהמשך

נפרדמרפעאיננרהמחרל-חברתילאירועהמחולצמידות
משפחתי-מאיררעבלתי-נפרדחלקתמידאלאכשלעצמר,
רממלארהשירההפירטבתרךאררגכשהרארזאתקהילתי,
האיררע.בתרךחשרבתפקיד

להירתיכרלאךרכלה,חתןלשמחכגרן-מצווההואהריקוד
ררבים.שרניםבאיררעיםשמחהשלמרכז

"רקדןהמרשגמקרבללא-מריקודומתפרנסאיננוהרקדן
כיהערבדהבצדאךהמחרל,מןלחמראתהמרציאמקצרעי",

מצטיינים,רקדניםקיימיםבמחרל,חלקלקחתיכרלגברכל
רמרביםאחריםעל-פנימרעדפיםרהםבכשררנםהברלטים
קיימרתהנשיםאצלמאר.דרמברקשיםבשמחרתלהרפיע

השירהבאמנרתבשליטתןהידרערתפייטנירת-רקדנירת
בנרת-המשפחהתצטרפנההחתרנהבטקסיאךרהמחרל,
הכלהאתלשמחלעצמןרזכרתכחרבהררארתרהןהקררברת

המחרל,אלנשיםמצטרפרתרביםבאיררעים .חתרנתהבירם
רהקיףהצרההמשפחתיתהמסגרתאתפרץשהאיררערככל
שהןתרך-תצטרפנהשלמה,קהילהארהרחבההמשפחהאת

למחרל.רברתנשים-זראתזרמחליפרת

מספרהמסררתית,במסגרת-קאמריהואהגבריםמחול
שניארצמדבדרך-כלללארבעה,אחדביןנעהמשתתפים

לנרחלהתחלף,הרקדניםיכרליםריקרדכדיתרךצמדים.
 .לרקרדרלחזרר

לאיררע,בהתאםירתרגמישרתהמסגררת-הנשיםבמחולות
בצררההנשיםבמחרלערסקזה(מאמרבתימן.המרצארלאיזרר
למחרלמסרימרתאיפירןנקרדרתהשרראתלצררךבלבהמרגבלת
כאן.)מקרמרשאיןעצמאי,למחקרנרשאזההגבריס.

בתנאיכנראהמקררהזרערבדהמצרמצם.-הריקודמרחב

קהלמלאיבחדרי-חדריםהשמחרתאתלקייםבצררך ,המגררים
רארפייני,מירחדמחרלסגנרןהתפתחרת-רהמשכרצפרףחרגגים
המישררעלהמתבססיםמגררנים,תנרעתייםבציררפיםעשיר

האנכי.

אנרהנשיםאצל-ואילתורקבועיםדגמי-יסודשלשילוב
יפים,שהםרככלבלבההרגלייםתנרעתשלדגמי-יסרדמרצאים

עלמברססיםהםה"דעסא")(מחרלרתרמסרגנניםמשרכללים
מירחדנרפךרב.באיפרקרמגיבפאסיביכשהגרףרגליים,צעדי

רביחסי-הלחןשלהמקצבישבמבנההסימטריהחרסרמרסיפים
רהלחן.הצעדיםשלדגמי-היסרדשביןהגרמלין

צעדיראילתרר:רדדגמי-יסעלמברססיםהגבריםריקודי
הםררק.דלכלהידרעיםרדדגמי-יסעלמברסםיםהרגליים
בתיארםתמידמתחילהריקרדרחיקרי.הסתכלרתתרךנלמדים
רירתרירתרתנרערתאלרהבטרחהידרעהפשרט,מן-צעדים
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על-ידירלציררףלבחירהניתניםהדגמיםרמררכברת.עשיררת
רמברצערתמארלתררתרהגבהראשהידיים,תנרערתהמנחה.
כיצדלעצמרברחררקדןרכלהרגליים,צעדיעםבר-זמנית

רמתי.לבצען

על-המנרסה,הרקדןעל-ידינעשיתהמחרלבזמן-ההנחיה
הצעדיםשלבדגמי-היסרדבשליטתרהידרעהברגר,ררבפי

שיתרף-מקייםהמנחה .ממנר)(כמצרפהבאילתררגםרברכרחר
ביןרהתיארםקשר-עיןבאמצערתהזמרעםמלאפערלה

(לחיצרתידייםסימניבעזרתנעשהעצמםלביןהרקדנים
עיניים.רמבטיד)רמגעמסרימתאחיזההאצבערת,על-ידי

הםרהבחירההציררףרמשחקנתרניםדגמיםעלההתבססרת
גיררן,רמאפשריםתימןיהרדיאצלהמחרלשלמאבני-היסרד

 .רהפתעהשינרי

איררעשהרא ,הבגריםלמחרלארפייניתכרנרתשלזהציררף
הרבהבצררהקייםהראהנשיםאצלבירפיר.רמרהיבמרתק
עצררסגנרןהנשיםלמחרלרתהנרתןדברמארפקת,ירתר

מררגלתשהיאככללעיןהברלטיםגררנים,מלאאךלכאררה,
המחרל.לשפתירתר

מילרתהנשיםבמחרלרת-פיוט-לחן-מחוליחסי-גומלין
מחיינרשאיםעלרמברססרתבערבית-תימניתהןהשירים
להתאמתהבסיסהראהפירטהגבריםבמחרלרת ) 9 (.האשה
הפירטיהמשקלביןיחסי-גרמליןקיימיםהמחרל.רלרצףהלחן

המתאיםבלחןתמידיבחרהזמר .המרסיקלירלמקצבלמשקל
שלהשרניםהשלביםגםנרבעיםרמכאןהפירטילמשקל
 .המחרל

הכתרבההארת-שבעל-פהרמסורתשבכתבמסורתשילוב
היהודיהגברשלהרוחנימעולמובלתי-נפרדחלקהםוהפירט
רכתרבקרואלמדולאלרובאשרלנשים,בניגודבתימן,

והאסוףהכתובהפיוטבלב.דבעל-פהונמסרונרצרורשיריהן
המחול,בשעתהזמריםאתמשמש-הדיואן-הפירטיםבספר
מידםהספרמשלאבעל-פה,הפיוטאתהםירדעיםאםוגם

רכךבעל-פה,לדורמדורעברווהמחולהלחן .הזמרהבשעת
שבעל-פה,רמסורתשבכתבמסררתשלבמינויחידציררףנרצר
אחררת.עממיותבמסורותלודרמהשאין

הדיואןשירישלהפירטיהרצףהגברים,אצל-המחולמבנה
בסגנרןמרשרתפתיחההואהנשידהלל.-שירה-נשידהרא:

"הזמנה"שלפותחכפרקברמשולבתכשהתנרעהחרפשי,
 ) 10ההלל(בלב.דהשירותלצלילינעשהעצמרהריקרדלמחרל.

שירתלעיתיםמחול.ללאבלבהשירהשלסירםפרקהרא
לקהלהשמחה,לחתניהברכהמןבהוישרב-קוליתהיאההלל

רלררקדים.

תימןיהודיאצלהרקדןשלתדמיתו

מלארהמחוללהמחולאלהמסררתיתהחברהשליחסה
בחברה,משחיתכיסודרפסילתוהמחרלבשלילתהחלניגודים,



בישוריםבבעלוראייתוהרקדןדמותוהערצתבחיובובלה
חלקהואולחהממסורתיתבחברה ) 11הזה.(העולםמןשלא

חברהבלשלהמימסדולבןהיומיום,חיימאורחותבלתי-נפרד
במידהלבווןניתזשבעזרתובמבשירבמחוללהשתמשישתדל

בתוךשלמותוקבוצותהבודדהאדםהתנהגותאתאחרתאוזו
בראש'י.העומדיםלבוונתבהתאםוזאתהקהילה,

-בידוריתארגונ;ית,מסגרתהמחולמשמשהקהילהלאנשי
מצטבריםללחצ:יםמשחררשסתום-אחרומצדטקסית,
ושייבות.אחדותלתחושתביטויואמצעי

-נאמרשבברבפי-אשרברוקדיםעוסקתשלפנינוהדוגמה
מיומנותםאךהמקובלות,ההגדרותלפי"מקצועיים"אינם

רקדןבילציין,מיותרלהם.רקמיוחדתבאמנותםושליטתם
אתלרבושיוכללאהקהילה,בקרבצמחלאאשרמקצועי
ביטוילידיבאהשהיאבפי ,המחולבאמנותשליטהאותה

למרחוק,יצאששמעםבאלהאואלמוניםרקדניםעל-ידי
 .עדתםבניבקרב

המסורתשליחס!;עלמבוססבתימןהיהודיהרקדןלשמעמדו
הרוקדשלמעבודוהיהלאבתימןגם ) 12הריקו.ד(אלהיהודית
אלאחד-משמעי,באופןלהסבירושניתןדבראליווהיחס

בצדמוצאיםיאנקאפחהרבשלבספרו .ניגודיםשלבמבלול
-בצנעאלומרשנהגובפי- ) 13מזדלזל"(הרוקד"בלההערה

 :השולייםהערתאת
יהודיכיןהרוקדיםואלהריקודאלהיחסבןלא ...

הרוקדאתוביכדוהריקודאתחיככוהםהבפרים.

ושיכהזיקנהכגילאנשיםכיניהםתמצאולפיבך
ריקודשל:וכ Iסילעשותההזדמנותעליוותרושלא

חתנים.כשמחת

שיחהמתוךבציטוטנמצאיוצארתימןבקרבבזהלמצבדוגמה
במרבזבשיבוןביום,הגריםיוצאי-תימןקבוצתעםשהתקיימה

בולםמורחבת,אחתמשפחהבניהםהדובריםבלהארץ.
לאשהנשאבארץאשרבן-צנעא,אח,דמלבדיוצאי-מנאבה,

הםשיבוןבאותומגוריהםבזבותיוצאת-מנאבה.המשפחהבת

חלקולמחולשלשירה ,רחבהמשפחתיתמסגרתמקיימים
שלכמנהגם ,משפחתיאירועובבלובמועדבחגבהחשוב
מנאבה.אנשי

"אנחנו :לומר,נהגומנאבההעירבנישאינםהמצטרפים,על
משלנו."אחדהוא"עבשיואואותו"גיירנו

שנרשםכפיהרוקד,אלהיחסשעניינהמשיחהקטעלהלן
ציוןללאאךמדויק,בציטוטמובאים(הדברים 1981בשנת
מותם).לבשולאהדובריםשם

שרים,אנחנו .חוכמותאיןכמנאכה,אצלנו ... "
בארץ, Iשגעוןבמוצאי-שכתעשינורוקדים,אנחנו

שיודעכמימקנאים .אותומככדיםשרוקדמיעכשיו

-צנעא)יוצאבחבורההיחידעל(מצביעיםלרקוד
כמוגולם,(:מו,היהצנעאניזה-אותורואיםאתם
ככלועכשיו ...אחותיעםשהתחתןעדחשמל,עמוד

 " ..רוק.דשהואכומקנאיםכולםמקום
אדםהיהקודםבחכרה.)בקובלהואמעניין,זה ... "

 " ...אחרתזהעכשיוצורהבלי
 . ..קשרהיהלאמאו.דגדוליםהכדליםהיו"בתימן

 . ..לאט-לאטכזה,,איטיהענייןרדוםהצנעאניםאצל
שרים ...מסלסליםיותראנחנואחרת,זה-אצלנו

 " ...ורוקדים

אלהיווהחזרהמסגרותשבירת-לארץהעלייהמשבר

חריףהיהלארץהעלייהעםהעצמי-הקהילתיבדימויהמשבר
שלמשברבשרועלחזהשלאעולהשאיןכנראהוממושך.

עלמוקדמותעדויותמתוך Iתהאאשרמוצאוארץתהאזהות,
מדבריםנביאבארץמתימןהעוליםשלהראשונההתקופה
שלבמאמרומובאיםשהםבפיז"ל,עדאקיי'מפישהוקלטו

 ) 14 (:בהטא'ד"ר

תימניםשלשירהכמסיכותלבקרמרכההייתי ...
באלה.זכרהיהלאתימןלשירת .אחריםושל

היוכילדעת,נוכחתיוהנהלכךבסיבההתעניינתי
נחיתותרגשיחשוהתימנים :שלילייםמניעיםלכך
למשכנותיהםנצטמצמההיאכןועלתימןשירתעל

בהראשונהחתונה,למסיבתהוזמנתיפעם .בלבד
בירושלים.התימניםרבניכלבההיובארץ.נוכחתי
שנייםירושלים.משורריאתלשמועסקרןהייתי
אלגלאלי"רבויאכלאלייאלהבשירפצחומהם

 .עבריתוחלקוערביתחלקו-התימני)הדיואן(מתוך
כניסתעקבשירתםהפסיקובתיםשלושהלאחר

פניקבלתלאחרואשכנזים.ספרדיםאורחים
אשריישערהשיראתלשירהזמריםהחלוהאורחים,

אםוגםספרדית,בנעימהופתחהו"קומהנסגר

אתהפסיקומדועשאלתיכאשרתימנית.בהגיה
תימןשירתכיבתום-לב,ליהשיבוהראשון,השיר
האחרים:אתמושכתואינהגלותשירתהיא

כאשרמאיתנוצוחקיםוהספרדים"האשכנזים

תימן.שירתשלבעלבונההרגשתישרים."אנחנו
המסיבהאתלעזובאואפשרויות:שתיבפניהיו

הנעלבת.תימןשירתאתבקולילהדגיםאובעלבון
המשכתיבהתרגשות.קוליהרמתיהזמנהכלבלי

כללהפתעתריקוד.שלבקצבאךהחלו,בובשיר
השיראתסיימתיכלל,הכירונישלאהמסוכים,

הלא-תימניםהאורחיםכנהוג.ולכלה,לחתןבהלל
אותם:שאלתיסוערות.במחיאות-כפייםהגיבו
אחד:פהכולםענויפה?"היאתימן?שירתייאיך
להפיצהחובהליראיתימאזנפלא."זהשמח,ייזה
נחלת-הכלל.שתהיהכדי

רקדן,ערוסי,מנחםבשבילמסומלתזהתהליךשלתמציתו
לדור-ומחולזמר-הדיואןפיוטיאתהמלמדומורהזמר

האירועמסמלבשבילואח.דבסיפוריוצא-מנאבה,הצעיר,
בפיוהמחול,הזמראלוהחזרההמפנהאתמבליותרהבא

חוזרהואאותואח,דמיפגשבתמונתמבית-אבא,שידעם
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שהתחרללהמפנהאתלבטאברצרתררבהבהתרגשרתרמתאר
ארתררתיארשחזרכפיזהאיררעמרבאכאןמאז.בחייר

 : 1977בשנתבשיחהשהרקלטרכפיבארזנינר
חשבתילרקי.דייתררציתילאלארץ,כשבכנסתי

ילרקידלראיתייתרריציםשלאטיב,לאזהשכאן
מכלששכחתיחשבתיבתימן.שרקדביהריקידיםאת
זה.

היכרתישלאאשהבישעבדתילבבייןבאהאחדיים
-קדמןגיריתהלשקיראיםליאמרהאחר"כר-קידם
 .הבבייןשלאבביסערימתעליישבתיהיאעיבדאבי
שישששמעהליאמרההיאבשבילה.זמןליהיהלא
ילרקי.דלשיריידעישאבייפיסישיריסריקידיםלבי

ייתר.צרירלאבארץכאןזה.עסשגמרתילהאמרתי
שאביעדמהאבןתקיםלאשהיאלי,הידיעההיאאז

כמישלביהריקידיסאתיארקידשאחזירלהאבטיח
לקחרצתה.שהיאמהלהביןיכילתימיידלאבתימן.

לי,יגסהעדהלכלחשיבשזהשראיתיעדזמןלי
ישלאאיהבשאבימהאהיה-עריסימבחס-שאבי
עדיאביחכמהאשההיאלהיפר.להתבייש,צריר
 .חשיבשזהכמהלהביןליעזרהשהיאהלמידההייס
זה.אתלהאשכחלא

רמחרלרתיהםלשירתםהחיזרההיזיןהחיץ,מןההתעניינרת
לירת,ישראאמנרתרביציררתבכלי"התקשררתייצאי"תימןשל

כחלקראייתהמסררת.ארתהנרשאיבעיניערכםאתמעלים
בצדזרהשרנרתהמסרררתשלקירמן(ריכילתישראלממסורות

רמבטיחה.מציארתיתריותריותרנעשיתזו)

חייקירםשלהמרכזיתהשאלהחריפותהבמלואניצבהבארץ
עםבבדבדתימן,מגלרתשהרבאורמנהגיםצביוןבעליקהילה
לפניוהציבההאפשר,ככלמהרהארץבחיילהתערותהרצרן

ולקברעדרכראתלבחורהצורראתמיוצאי"תימןאחדכל
באררח"המהפכהלמררתשלר.העדיפרירתסדראתלעצמו
לקרן"להידחקלמחולשגרמהגררת,המסרשבירתהחיים

המחילתפקוד . 1
ריקדיס?מהלשם

בתימן

הקשוריםבאירועיםרוקדים

לידה, ,חתונההחיים:למעגל
וכו.'מילה-ברית

 ,"מצווה"לשםהואהריקוד
וכלה.חתןלשמח

בישראל

 ,משפחתייםבאירועיםרוקדים

וכןקהילתייםבאירועיםגםאד
 .הםבאשרושמחותחגים

גםאדמצווה","לשםגםרוקדים
שמח.""שיהיהפשוט,

ריקד?מי . 2

מקצועי,רקדןאיןרוקד.אחדכל
מצטיינים,רקדניםישאםגם

בשמחות.להופיעהמוזמנים
ביןמוחלטתהפרדהקיימת
למחוז(פרטלנשיםגברים

גבריםבמעורברקדובוחיידאן,

 .ונשים)

יש .אחדכלרוקדבישראלגם
לרקו.דהמוזמניםמצטיינים
במםגרותתשלום.תמורתלעיתים

רוקדים ,דתיותלאבידוריות,
(דבר ,במעורבונשיםגברים

 .המחול)צורתעלגםהמשפיע
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בחיימקומראתרתפסחזרהואמסרימת,לתקרפהזווית
בהםאשרבאלהבעיקר ,רביםבמקרמותרהקהילההמשפחה
קהילה.ארתהירצאישלגדרלותירתרקבוצרתבצורתאהתגוררו

אתולרקרדלשירמבית"אבא,המורשתאללחזררהיכרלת
הירמירםמחייבלתי"בפרדחלקשהיררהמחרלותהפיוטים
רהם:זה,אתזההמשלימיםגררמים,מכמהנבעהבתימן,

ומחזקתמגרננתכמסגרתמסררתערכילשמרהצורר *
והקהילה.המשפחהאת

רמחול,שירהשלחיהמסררתקירםאלהחזרה *
העצמי,האישיהדימריתארמחזקיםכמערדדים

המשפחתי"הקהילתי"הדימויאתמכררכתוצאה
העדתי.

כירםגםבהרישהיתההעדתיתהמררשתאלהחזרה *
התמזגרתשלהמרכזיהכיררןכנגדקריאת"תגרמשרם
מחירבכלישראלי"ר"להירתהאפשרככלמהירה
הכרזתחשרב:פחרתלאאר .האפשריהקצרבזמן

כיורנראשר"קרלטים"אותםכנגדרבגררת"עצמאות"
זאתררארימיםארתםשלהקולטהמימסדשללרצרנר
אח.דעםשלולגיבושראחתמדינהלהקמתכחירני

ושינוימסורתשלמאפיינים
בישראליוצאי"תימןבמחולות

המושריםבפירטיםשחלרשינרייםשלקרריםכמהלהלן
הצררותאתלשמרהשראפרתבמסגררתגםהנרקדיםרבמחרלרת
לאיפירןהניתניםקררי"שינרייש .האפשרבמידת ,המקרריות

יוצאי"מבצעים,ארתםבעינינראיםשהםכפירזאת,כיום.כבר

להציגאנסההאפשר,ככלהתמרנההבהרתלמעןעצמם.תימן
וכפיבתימןמקרבלשהיהמהביןהשרראהשלבדרךזאת

מתייחסתזרהשרואה .זהלערמתזהכיום,מתרחשיםשהדברים
לצררךושםפהמאוזכרהנשים(מחרלבלבדהגבריםלמחול

בלבד).ההשוראה

ריקדיס?כמה . 3

ימןתב

ארבעהעד:שנייםתימןבמרכז

גםובדרום:בצפון .רקדנים

 .יותרגדולותקבוצות

בישראל

ארבעה.עדשנייםבדרד"כלל
קבוצותמסוימותבנסיבות

שלגדולהמוןועדיותרגדולות
(דברבידוריותבמסגרותרוקדים

שלדגםעלכשחוזריםהמתאפשר
קבוע).אחדצעד

ימרחבמקוס . 4

רוקדיס?היכן

הבית,בתרדרקדרתימןבמרכז

בצפרןבירתר.מצרמצםבמרחב

לבית,מחוץגםרקדרובדררם
גדולבמרחב-לבדרבהתאם

ירתר.

במרחב ,הביתבתרדררקדים

גדולמרחבכשמצריגםמצרמצם,
בחוץררקדיםלעיתים .יותר

על"פירזאת ,גדוליםרבארלמרת
 ,בידררירתבמסגררתררב

המםררתייםרהמבנהכשהצורה

נשמרים.אינםכברהמחרלשל



הריקודמשך . 5
ימןתב

בהתאםנקבעהריקודמשך

ביזתיאוםתוךהמושר,לפיוט
בדרך"כלללרקדנים.הזמרים
נשיד"שירה"שלצףליבהתאם

והזמריםהרקדניםהלל.
יכולוכךבהתעייפםמתחלפים

 .רבזמןלהימשךהרצף

בישראל

חלק .ר~ tמתקהמחילמשך
בתיכלאתמכיראינומהזמרים

יותר,רבשהקהלככל .השיר
ככלוםכלנות,ענייןפחותלויש

נמשךיותר,ומשפחתיקטןשהוא

 .יווןררבזמןהריקוד

ריקדיס?מה . 6

הנשיהעםבשירת"מענהפותחים

בשירת .למחולכמבואהמשמש
ומחוותמימיקהישהנשיד

המחולאתהמכינות(ג'םטות)
רוקדיםהשירותלצלילי .עצמו
מדורג:באופןהבנויהמחולאת

מתואמים,רגלייםבצעדיפותח
ביןותיאוםאחדותהיוצרים

מתפתחשהמחולוככלהרקדנים,
יותרוםוערמורכבנעשההוא

מיכולתםמוסיפיםוהרקדנים
המיוח.דגנונםוסיהאישית

התנועתיו;חומרעלהשומריםיש
מתימן.להםשזכון-כפיהבסיסי

מקצריםמות Iמסויבנסיבותאך

העושרמןבמודעומפחיתים

רביםרקדניםהתנועתי.

שללרצונוברגישותםמצטיינים
האירוע.שלולטיבוהסובבהקהל

טיבאתויבחרועצמםיתאימוהם

רבים .קהל'לבהתאםהריקוד
המחולותאתרוקדיםאינם

ביניהםוישהמסורתיתבצורתם

סממניםלו;אי"אעלהשומרים
בפיהםהנקרא"םחיצוניים,

תימני"."מחול

במחולומשתבהקבוע.ד

ונבחרותקבועותהרגלייםצעדות
שלמאודרחבמאגרמתוך

יסודותעלבנויהסדראפשרויות,
הרחבהבחירה,המאפשרידועים,

(גב,אחריםגוףבחלקי .וצמצום
הרבה,מאלתריםראש)ידיים,

שלהאישיוסיגנונויוזמתולפי
,שיבליטממנו.מצפיםרקדןכל
באילתור,המיוחדתיכולתואת
ובקבועבידועשליטתורקעעל

 .הרגלייםשבצעדי

מבנה:שלמחייבסדרנשמר
רקהמחולנשיד"שירה"הלל.

תנועות-בנשיד .השירהבשעת

סיכום-ההלללמחול.הכנהשל
מבנהישלשירותבלבד.שירתי
ומאפשרלמחולהמתאיםמקצבי

 ). 6סעיף(ראההתפתחותו.את

בדרך"כללהואהמחולמנחה
תפקידווהמנוסה.הבוגרהרקדן

מכיריםהרוקדיםושארברור

לביןבינוהקשרבסמכותו,
קשר"עין,על"ידינשמרהרקדנים
 .אצבעותשלומגעידייםאחיזות

סוד,דגמי"היבדרך"כל,';נשמרים
בידוריותבמסגרות .הרגלייםשל

כיסודהצעדיםנשאריםהמוניות

לעיתיםצם'מצטמאשר ,יחידי
מצטייניםרקדניםיחי.דלדגם
שומריםטובה,מסורתובעלי

מסורתאתגםומעבירים

פחותבויים tמכיום .האילתור
 .כאלהופחות

צורה . 8

הקפדהאיןם,'המקר(ברובכיום,

ירה"הלל), L\(נשיד"ןהצורהעל
השירהעלרוקדיםבדרך"כלל
לחלופין,הנשי.דעלופוסחים
כשנותניםהנשי;דעלרוקדים

אינםרבים .שירהשלאופילו
אלהוגםההללותאתיודעים

יוותרוההלל,שירוןעלהאמונים
הצופיםהל i 'כילעיתים,עליו

ואיננובל'בדבמחולמעוניין
רב"קוליתשירהלשמועמעוניין
םוער"מחוללאחר

.מבחה 9

תמידלאן'םיכהמנחהתפקיד
משפחתיותהנסיבותכאשר .ברור

מתפקדהואכריזמטי,מנחהויש

רחבות:נסיבות lאךבמסורת.כמו

יד,ללארצונו:כאישיעשהיותר,
 .מכוונת

ולימודהעברהדרכי . 10
בישראלבתימן

הילדיםבכתב.-הפיוטיםמסירת
על"ידיהפיוטיםמילותאתלמדו

וחזרה.שינוןבכתב,העתקה

בידםאוחזיםהמזמריםהגברים

 .הדיואן-הפיוטיםספראת
אוסףלעצמםלקבץנהגואנשים
שרווממנוהעתיקואותופיוטים,

למדוהילדיםהשמחה.בשעת
השתתפותתוךולרקודלשיר

וחיקויהסתכלותעל'ידיבאירוע,
 .מעשיתהתנסותומתוך

ספרבלישריםרביםבישראל,
עלמקפידיםואינםהפיוטים,
חוגיםביוםקיימים .הטקסט

לנעריםוהמחולהשירהללימוד
 .יוצאי"תימןשלבקהילותולילדים
מנחה,על"ידינעשההדבר

המסורתי,בחומרהיטבהשולט
הקהילהשלמודעותומתוך
לדורלהנחילבצורךועניין
הלחניםהפיוטים,מאוצרהצעיר

אלה,במסגרותגםוהמחולות.
למסורתית:קרובההלימודדרך

וחיקוי,הסתכלותחזרה,על"ידי
מאישיותומאודמושפעתוהיא

בעלי ,מעטיםישנםהמדריך.של
וכוחהתמדהכושרסמכות,

כיוםלהתמידהמסוגליםמשיכה,
 .זומעיןבפעילות

עממלותבמסורותהמחוללמחקרהנחות-לסוד

אינרחיהראבהבחברהעממיותמסרררתבמחקרכיוםהערסק

ולהתיימרבנעשהאישיתממעררבותכלילעצמולנתקיכול
בלבהמדעיים"מקצועייםבכליםמשתמשהואכירלרמר,
המעררברת,מידת .מחקררבמסגרתכלשהרבנרשאלדרןבבראר
מןלהפרדהבלתי-ביתניםיסרדותהםרהרגישרתהכברדיחס

העברדה.שלהכלליהמערך

תאהקרראלפנילהביאארתימחייבתזרטבעיתמיגבלה
 :הבאיםהדברים

כלליםלקברעלאזה,בשלבבררדאילעצמי,מרשההנבי
 ."יהרדי"שאינרמהלביןבמחרל"יהרדי"שהראמהביןלהבחנה

המרכזיתהבעייהלאבעיניהיאאשרזר,לבעייהנדרשררבים
דןאלרבמכררןכירם,היהרדירתבמסרררתהמחרלמחקרשל

 .זרבבעייהמאמרנר

היא-זהבכללבהמדבריםשאנררזר-עממיתמסררתכל
חדש,מרלישןיחסי-גרמלין:שלתרצרהפסקרללאתמיד

 .רשינרימסררת

דךים,ךהעבריים-היהביסרדרתהעברילחרקרמירחדענייןיש
 :ספקללאעליהםלהצביעשניתן

הקהילההמשפחה,בחיילאיררעהמחולצמידרת *
 .רהעם

השפעהרכמקררכבסיסתימןיהרדישלהדיראןפירטי *
ירצאי-הגבריםמחרלרתעל-רכר'תרכניקצבי,פירטי,
תימן·

במקרהמסרימת,קהילההמאפיינתהתנרעה""שפת *
כחלקהמקראטעמישלהלימרדתנרערת-זה

מןרכחלקירצאי-תימןהגבריםשלהתנרעה"מ"שפת
באוצרחשרבמרכיברמהוריםהשפיעראשרהחומרים

 ) 15 (.הגבריםמחרלשלהתנרעה
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ללמודלנומאפשרתשאיננההפיסית-הפוליטית,המיגבלה
ראשון,מכליבתימןהיושבהעםשלהמחולמסורותאת

מחייבותלנו,הידועככלהיום,עדנעשהלאשהדברועהובדה
זהירות.משנה

ההכרחמןמשוחררתעצמירואהאנילעיל,האמורמכל
יותרהרבהמעוניינתעצמיומוצאתה"מקור",אתלמצוא

,ובמידתתימןיהודיבעינישהםכפיתימןיהודישלבמחולות
קדומות,מדעותבהיחלצותמרוכזיםמאמצייהיוהאפשר

 .ענייןשללגופושייכיםשאינםוממידעמכלי-חשיבה

כיוסבישראליוצאי-תימןבעיניהמחול

מתימןשהביאוובמחולותבשיריםרואיםמיוצאי-תימןרבים
חלקמידהובאותההיהודית,המסורתמןבלתי-נפרדחלק

לומרניתןהישראליות.והאמנותהתרבותמןבלתי-נפרד
עצמילדימויתחליףאינוהמחולכיודאות,שלרבהבמידה
כזה.בדימויחשובמרכיבלהיותעשויהואאךחיובי,

הושרלאשרהכיסופיםבתימן,היהלאשרהגעגועיםמידת
ההבחנהופוחתים.הולכיםבגולה,היושביםעל-ידיונרקד

ביטויהאתמוצאתבעברהיהלאשרויותריותרהמציאותית
במסגרותוהמחולהשירהוטיפוחעידודלהווה:ביחסגם

כיאם ,לדבר""משוגעיםקומץשלנחלתםאינםקהילתיות
הייחודיתהעממיתבמסורתו"המתבייש"קומץמצויושםפה

ישראליתבחברהיכירנולאומקומוזמנושעברדברבהורואה
 .מודרנית

חלקשהםשינויים,תוךכילומר,ניתןדבריםשלבסיכומם
תימןיהודימחולותשלהמסורתממשיכההקיום,מעובדת
התרבותמובסורותבלתי-נפרדכחלקבישראללהתקיים
שלה.והאמנות

שלהשוניםלרבדיםערוציםפריצתעםבבדבדכילומר,ניתן
היכולתמידתמשמעותכבעלתנראית ,הישראליתהתרבות
הסתגלותתוךמסורת,אותהשלעקרונותיהאתלשמר

מעניקותאלהתכונותגרמן.שהזמןלמיגבלותהדרגתית
לצורותהתפעלותמעוררהישרדותוכושרמיוחדתחיוניות
שאלותמעוררותאלהעובדותרב.זמןלפניהיספידוןשרבים
מסורתשלולמיקומהלצורתהקיומה,לדרךבאשרחדשות
 •בת-זמננו.בחברהושירהמחולשלעממית

ולמחוללתנועהלמוריםהמסלולראשהיאבהט-רציןבעמי
מחולוחוקרתתל-אביבהקיבוציםסמינרלחינוךבמכללה

 .בישראלאתני

הערות

שרביטשילוח-כהן,מנור, ,והמחולהמוסיקהוא,' 'נבהטראה . 1

 115 'עמ,זמירותיהם,אידלזוןהרא . 2

 11עמ'קדמן,ראה . 3

 13עמ'שירתם,אידלזון,ראח . 4

 38עמ'נגינות,אידלזון,ראה . 5
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 125עמ'קאפח,ראח . 6

 118עמ'קאפח,ראה.ד

 123עמ'קאפח,ראה . 8

גמליאליראה . 9

ראהבהטא,'חללות . 10

ראהבהטב,'תדמית . 11

פרידחברראה . 12

עמוד)באותו 13(הערה 118 'עמקאפח,ראה . 13

 169עמ'א,'עדאקי,בהטראה . 14

המקראטעמייא,' 'בבהטראה . 15

ביבליוגרפיותהפניות

ליח ,וזמירותיהם"תימןיייהודיאידלזון,צ'א'-זמירותיהםאידלזין,
 . 154-101עמ'תרס"ט,י",רהארץ,

ונגינתם",שירתןתימן,"יהודי ,אידלזוןצ'א'-שירתםאידלזון,
 . 63-3עמ'תרע"ח,א:רשימית

א:כרךישראל,בגיבותאיצרתימן,יהודיבגיבית-בגיביתאידלזין,
תרפ".ד ,ירושלים-ברלין-וינההרץבבימיןהוצאת

אישיתותרומהמסורתעדאקי,יחיאל"בהט,א'-עדאקיא:בהט
למוסיקההספריהחיפה,עשירי,,כרךתצליל ,תימן"בשירת

1979 . 

 , Vיובלתימן",יהודיבדיואןייההללות ,בהט 'א-חלליתא:בהט
המוסיקהלחקרהמרכז ,ירושליםהעבריתהאוניברסיטה

 .תשמ"ומאגנס,הוצאתהיהודית,

כמרכיבהמקרא"טעמיבהט,וא' 'ב-המקראטעמיוא:ב'בהט

 . 1980,תל-אביב 18-14,עמ' 1980בישראלמחילבתבועה':

שלוהמחול"המוסיקהבהט,וא'נ'-והמחילהמיסיקה ',יאב'בהט
יובה,סעי :ומחקר'עשיהשנותמאה-בישראלתימןיהודי
"אעלההוצאת ,תל-אביב , 438-415עמ'סרי,ש'עורך

 . 1983עובדועםבתמר"

תימן':יהודיבמסורתהרוקדשל"תדמיתו ,בהטב'-תדמיתב:בהט
1בישראלמחול  . 1982,תל-אביב 982

אפיקים,הוצאת ,הנשיסשירתתימן,אהבתגמליאלי,ב'נ'-גמליאלי
 . 1974ת-לאביב

עורךייבה,סעיבישראל':התימניוהמחול"ענבל ,מנורג'-מביר
עוב,רועסבתמר""אעלההוצאת , 414-399עמ'סרי,ש'

 . 1983תל-אביב

תימן,יהודיבעימותמאיצרשרביט,וא'עדאקיי'-עדאקי-שרביט

 . 1981ירושליסדתית,למוסיקההמכון

וינגייט,מכוןהו:;'אתישראל,בעםהמחולפרידהבר,צ'-פרידהבר
1984 . 

האוניברסיטהבן-צבי,מכוןהוצאתתימן,הליבותקאפח,י'חרב-קאפח
 .ירושליםהעברית

 . 1982גבעתייםמסדה,הוצאתבישראל,עדותריקודיקדמן,ג'-קדמן

עדותשלבמוסיקההשינוי"דינמיקתבהן,וא'שילוחא'-שילוח-בהן
בצלאל, 'יעורך , 25-3 'עמ , 12פעמים :'בישראלהמזרח
 . 1982ירושלים ,בן-צבימבוןהוצאת

במסורתאמנותייםעיצובודפוסיאמנות"עלשרביט,א'-שרביט
י'בצלאל,עורך , 130-119עמ' , 10פעמיםתימן",יהודי

 . 1981ירושליסבן-צבי,מכוןהוצאת



בישראלמחילית-העםלהתפתחית

פרידהכרצכיד"רמאת

בשנרתראשיתהבארץ-ישראל,מחרלרת-העםשלהתפתחרתם
 .לכךהירעיקרירתסיברת.שתיהמאהשלרהשלרשיםהעשרים
שהמחרלאנשים,שלארצהלעלייתםשיירקשרקשררההאחת
השנייההסיבהבאישירתם.טברעהיהאחרתארזרבצררה

בהתיישברתהחקלאייםהחגיםשליצירתםבראשיתקשררה
שדרשרזר,התיישברתשלבחייהמירחדיםראיררעיםהערבדת

לפנירבזמןזאת,כלבתנרעה.גםרבלחןבמללמלבדביטרי
למעשה'שהרא , 1944בשנתבדליה,הראשרןכנס-המחרלרת

הממרס.דהישראלייםמחרלרת-העםמפעלשלראשיתר

הסדרלפיארצה,כשעלרהעשרים,לשנרתאיפרא,נחזרר,
בררךרלצמיתרת)השנייה(הפעם 1919בשנתהכררנרלרגי;

ררזנטל;צשקה 1921בשנתקדמן;גררית 1920בשנתאגדתי;
 .שטררמןרבקה 1929רבשנתברגשטייןלאה 1925בשנת

אמני-מחרלרבתרכםעימר,שהביאהריקרדירהמטעןאחדכל
המחרלרתשענייןלכאלה,רעדמקצרעיעברשמאחרריהם

אשרבלבד.חרבבניתמחרללאהבתמעבראצלםעלהלא
זהמכלללהרציאמהם,לאשיהיהלאהיהרדי,המחרללנרשא

 .רקעכלאגדתי,בררךאת

מפעלשלהמייסד'ים""האברתשלהזרהנכבדההחבררהכל
במקרםהןזיישבר-שלרבדרכראחדכל-שלנרריקרדי-העם

קשרכלללאהאינדיררידראלית,ביצירתםרהחלרבארץאחר
לציין,המקרםכאן.ארליהמחרלבנרשאיהערסקיםיתרעם
שנרתבארתןהראבארץהאמנרתיהמחרלשלראשיתרשגם

אררנשטייןמרגליתהרקדניתארצהכשמגיערתממש,העשרים
אררנשטיין")כ"אחירןזבארץידרערתשהירהרקדנירתשל(אמן

רהרקדניתבתל-אביב,למחרלהראשרןהסטרדיראתרפתחה
"הבלטאתביררשו/יםמייסדתהזמןשבמררצתניקרבה,רינה

ריקרדיםאןזנייםאלמנטיםעל-פיליצררניסתהשברהתנ"כי':
רקדנירתבלהקתהריכזההיאזהלצררךתנ"כיים.בנרשאים

אתארתה-מדר Jלשלמעשהרהברכרית,התימניתהעדהמבנרת
האקס-המחרלאמןאגדתי,בררךרכמרבן, _המזרחתנרערתרזי

מחרלשלאתן_ייםיסרדרתעלנשעןהראשאףפרסירניסטי,
רערבי.תימני(חסידי),יהרדי

היתההעממיהמחרללעצירבהללרהאישיםכלשלתררמתם
ראשיתאתבירתרכללייםבקרריםראצייןמרערתה,אחתשרנה
 .הראשרןדליהכנסעדפרעלם

בריקרדירמןנצבאינדיררידראליסט,כרקדןאגדתי,בררך

כאדם .העםרמחייהארץמהררישרנרתדמרירתהסרלניים
לאררמניה,מרצאר,מארץהחסידיםשלריקרדיהםאתשהכיר
דמרירתהרסיףעליהןהחסידים,מחיידמרירתהעלהכיייפלא,
רכמרבןרערבים,תימניםשלדמרירתכמרפגש,בהןהארץמנרף
שנהפךשלר,היחידהריקרדאת .החלרצימההררידמרירתגם

מכנההראגררית,שלבעיברדהאגדתי"ל"הררההזמןבמררצת
ריקרד .עברייםשמרתליציררתירלתתברצרתרגלילית':ייעררה

רמשם , 1924בשנתה"אהל"תיאטררןאנשיאתלימדהראזה
 ) 1הארץ.(רחביבכלהמערבדבררריאנטהריקרדנפרץ

גםקשררהראשרנית,היצירהדרךאתהמאפייןחשרב,דבר

בררךירצרכךימים.בארתםהריקרדיםשלהמרסיקלילליררי
שהכירררמנית,מנגינהעלשלרגלילית"ה"עררהאתאגדתי
זר,מנגינההשרמעברסקרביץ,א'א'המלחיןמרצאר.בארץ

 ,אנטישמיררמניסטרדנטיםשירבההכירכאשרמזדעזע

כךכירם.לנרהידרעההמנגינהאתאגדתישללריקרדרמחבר
הראשרן.הישראליריקרד-העםלמעשהנרצר

בקיברץבעמק-יזרעאל,ארצה,עלייתהעםהתיישבה,גררית
ריקרדי-עםשלמטעןבעיקרהיההריקרדימטענהחפצי-בה.
לילרתאזרקדרבקיברץארצה.עימהשהביאהאיררפיים,

מארצרתהחלרציםשהביארהריקרדיםאלהרהירשלמים
לריקרדאזנחשבה"ררנדר':דאז,המחרלמצרררתאחת .מרצאם

 .ל"הררה"נרסףהחברים,ררבחלקנטלרשברבירתר,החברתי

הרזמנההיאלתל-אביב,גרריתכשעברההעשרים,שנרתבסרף
להדריך,כדילהמןד';רמנהלר,על-ידיבן-שמןהחינרכילמרסד

לריקרדי-חגיגרתשתייצרהזרבמסגרתפרלקלרר.ריקרדישם
רתנרעתחזקיםהירבארץשהדיהן ,-1931ר 1929בשניםעמים,

לאררבמירחדהעמק,בקיברצילהתפשטהחלהריקרדי-העמים
בהם.בן-שמןתלמידישלהרפערתיהם

סמינרבמסגרתריקרדי-עם·להדריךגרריתהרזמנה , 1943בשנת
ביןהזמינה,לשם .בתל-אביבהירקרןלידאזששכןהקיברצים,

להדריךכדינדב;רחלתימן,בתהרקדניתאתגםהיתר,
פרימה-אזכברהיתהנדברחל "עדתהבניבסגנרןבריקרדים
זאתעםריחדניקרבה,רינהשלהבלטלהקתשלבלרינה
רראש-הכרםירצאיעדתה,מבניאתניתלהקת-מחרלניהלה
אחדספקללאזההיהכיבמירחהזרערבדהמצייןאניהעין.

ריקרדי-רקדניביןהראשרן,לאאםהראשרנים,המיפגשים
ישראלמעדרתאחתשלקרדיתהריהמסררתלביןהעמים

 .בארץאזלהיררצרשהחלהישראלי,הריקרדרלביןהמזרחירת
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חרברת(תש"ד) 1943/4בשנתגרריתהרציאהזרבמסגרת

הראשרנהריקרדי-עם, 22שלרישרםרבהבסטנסיל,פנימית
כ"ריקרדיםאזכברמסורגתהשיאהריקרדיםוביןבארץ,שציאה

"הררהאתמפרטתהיאיהודי,ממקררארארץ-ישראליים",
"ניצנים""שרלה",משרלשת","דבקה"תל-אביבה",אגדתי",
(נרסחהכח"ר"לנןמדבר"ייישםדרדי","קרלתימן),(בנרסח
ריקרדי-העםלמפעלחשיברתרזהבסמינרהדרכתה ) 2תימני).(

פלסאילזהגםהיתהתלמידרתיהביןכימכרעת,השיראליים
המסגרתאתליצררארתהשהזמינהדליה,מקיברץ(גרטמן)

בחגלהעלרתעמדשהקיברץררת","מגילתלמסכתהריקרדית
לעמרדהמקרםכאןשלאבנסיברת .שנהבארתההשברעות

נפוץמסכתמארתה . 1944בשנתרקהמסכתהרעלתהעליהן,
בקיברץגוריתשלעברדתההגררנה".אלופידרדי"באהריקרד

הראשרןהמחרלרתכנסלעריכתשהביאהגורם,היתהדליה
רבמספרגרריתשלבספרהכתרביםהדברים .שםדררקא

 ) 3 (.מעברדרתי

גן-שמראל.בקיברץישבה'רהתיצשקהארצה,עלתה 1921בשנת
בירתר,הטבעיתבדרךרמחרלרתירהכפריהחגאלהגיעהצשקה
כפריתבאחרזה ;' Iבנעררירהתחנכהגדלההיאכפר.כבת

כילה,נהיריםהירהכפרחגי.מנהלההיה,שאביהבפרלין
אףרהיאהכפר,במרכז,שעמדבית-הרריהלידנערכרררבם
לגן-הגיעהאיתרהמטעןהיהזה .אלהבחגיגרתחלקנטלה

בקיברצהכפריחגוליצרר rלנסרוהו-אשרנההדחיפהשמראל.
השמרעה,אליהכשהגיעההשלרשים,שנרתבראשיתבהנערר

שלבבימרירהביכררים","הבאתחגיגרתנערכרתבחיפהכי
הרקדניתשלרבהשתתפרתההלרי,משה"אהל",תיאטררןבמאי

בשנתהיהזה .הכזגא""חגשכרנרחגיגרתאררנשטיין,יהרדית

עלרת jלהתחוהחלהרהיאבהנערררנערריםזכררנרת . 1932
במסגך'תלעררך,החלהמכןלאחרשנהאלה.חגיגרתשלכנןרת

 ) 4בלבד.(המשקילדישלבשיתרפםחגיגרת"ביכרריםקיברצה

ליתרר iזיצירתהלראשיתלבלשיםהרארימןצשקהאצלגם
אלהחגיגרתבמסגרתר"קודיים.באלמנטיםשלהלשימרשדירק,
שלמנגינתרפרלני","ריקרד"עםהקיברץילדיאתמלמדתהיא

 .נתימן")הייתיפעםהייתי,("פעםעברירתמליםמחרבררת
שלישראליתמגנינהזהלריקרדחרברהירתרמארחרבשלב
הריקרדאתרקדנרזהרבלבושפקטררי,דניהקיברץחבר

 ,ר::הלכלשיראליכריקרד"עםהישראליתמנגינתרעלהפרלני
 .הזרע")טרמנישיר("שיררהקרצרים""ריקרדהואהלא

לקיברץוהצטרפהברגשטייןלאהארצהעלתה 1925בשנת
אתאיתההביאהלאההררעים"."חבררתבמסגרתבית"אלפא

בחו"לכברהרפיעה,כיבירתרהרבהמקצרעיהריקרדיהמטען
זהלמידענוספרבארץ ) 5מקצרעית.(אמנרתיתבלהקת"מחרל
לאשהשתתפה ,הבדררייםהררעיםחיימהרריהתרשמרירתיה

"חבררתבמסגרתריקרדיהם.אתרראתהבמסיברתיהםאחת

אשי"שלם,מתתיהרליצירה,בשרתפהנפגשההררעים"
ישראל,במסררתגדרלמטעןרבעלמלחיןמשררר,אשכרלרת,

 .העתידייצירתהבדרךבירתרחשרבהפגישה

 ,) 1931/2(בשניםהצאן""גזחגאתלחרגשעלההרעירן
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כשעלירמתתיהר,לביןבינהשיתרף-פערלהלארתרהביא
 .הריקרדיםאתליצררלאהאתששכנערהראההלחנההרטלה

הגז,חגריקרדישהירהראשרנים,החגריקרדינרצריםכך

הירשבראשיתםנא",שמחרשישר,ר"שישר,רררעה""ררעה

עדאלהריקרדיםהתפשטרעיברדם,לאחרסרלניים.ריקרדים
שבסביבה,הקיברציםרחבריבארץהררעיםחברררתבקרבמהרה

המשיכררמתתיהרלאה ) 6כריקרדי-עם.(לנחלת-הכללרנהפכר
רמת-החדש,בקיברצםשלהםהמשרתפתהפרריההיצירהאת

 .ירחנן

ירצא-דרפן,איררעעלרלעמרדהכלליהקרמןלסטרתברצרני
ריקרדי"העםהתהררתעלניכרתהשפעהלר,היתהשכמסתבר

"מיםהריקרדאתיצרמיהשאלה:עלרלענותהישראליים,
עליר?"האבהרת"אתביקשראנשיםהרבהכךשכלמים",

אלזההרקדניתרעל-ידינען,בקיברץ 1937בשנתאירעהדבר
רהתיישבה 1936בשנתארצהעלתהדרבלרןאלזהדרבלרן:
רערכהשרתיהרדההמלחיןאתהכירהשםיגרר,בקיברץ

הרזמן 1937בשנתשרנים.בחגיםבמשק,מרפעיםמספראיתר

איררענען,בקיברץהמיםלחגמסכתלהכיןשרתיהרדה
שהצילבקידרח,מיםמשנמצארארתרלחרגעמדשהקיבוץ
המשק.קירםאתלמעשה

שלהבבירגראפיהדרבלרן.אלזהאתאיתרכמרבן,לקח,יהרדה
כדלקמן:מספרתהיא

מים",ייושאבתםהמנגינהאתליהביאיהודה ...
טקס[מזה]ועשיתילתזמורתהשיראתעיבד
חילוף"יישכולצעדעםהתחילשליהריקודשלם.
מים.שלגליםמבטאשהואשהרגשתישמאל,לצד

המעגל,לאמצעפנימה,הכניסההשני,החלק
פריצתאוהמיםשאיבתאתלבטאעליההיה

הריקודשלהשלישיהחלקהקרקע.מןהמים
[בנוסחהיושלי.לאהואשבווהניתוריםהעממי
ניתורים.לאאבלכפיים,מחיאותשלי]המקורי
לאאלהכיפשוטים,צעדיםלעשותצריכההייתי

הורה.ירקדושרקרציתילאאבלרקדנים,היו
 4-3מעגל,בתודמעגלהזההריקודאתרקדו

 ...השניבתודהאחדמעגלים

,במסגרתחרמרןשלרםעל"ידינרשמראלזהשלאלהדבריה
בישראל".המחרל"תיערדמפעל

החלטתיזה,ריקרדשללירצררבאשרחילרקי"דערתשישמאחר
הדבריםראכןנען,קיברץלארכירןפניתיהדברים.אתלאמת
בית"לשמחת )'ד("ענרת"בקרבץשנכתבמהעל"ידיהןארשרר

מרזכרברשרת,יהרדהשבעריכתהמים,רלמרעדיהשראבה
בנען,למסכת"המיםהריקרדיםכירצרתדרבלרןאלזהשלשמה
שלבביצרעראישיתשהשתתפההקיברץחברתעל-ידירהן

 ) 7הריקר.ד(

בהא-הירצרתלהירתשעתידהמיארצהעלתה 1929בשנת



למדהרבקהשטררמן.רבקהשלנר,ריקרדי-העםשלהידיעה
עלהעידהשהיאכפיאךרכרריארגראפיה,מחרלבצעיררתה

התיישבה 1937בשנתריקרדי-עם.עלדברידעהלאעצמה,
חברטרלסקי, CIפרהמלחיןיצרשנהבארתהעין-חרר.דבקיברץ
שנהבארתהאךבקיברץ,הנהרגההערמר,מסכתאתהקיברץ,

 .בריקרדיםהטקסלררהלא

 , 1940/41ב'שנתראשיתררבקה,שצירההראשרןהחגריקרד
שמצאלה":"אשירהריקרדהזההיהזה.לטקסהראאף

הראשלשםליל-הסדר,במסגרתמקרמראתירתרמארחר
 ) 8כריקרד-עכן.(רבזמןנרקדזהריקרדירתר.התאים

שללחינרכםרבקההקדישהביצירתהתשרמת-הלבמיטבאת
מיטבאתיצרההיארעבררםאיתםבריקר.דהקיברץילדי

כל-פשרטררה Jלכ~הנראהזה,דברגםאךריקרדיה-ריקרדינר.
עצמהרבקהשלרשימתהתעידכךעלכזה.היהלאכך,

עלעמדההיאבהרהמחרל':"בית-הספרבשם 1944משנת
 ) 9עמדה.(שבפניהםרהקשייםדרכה

שנהבארתהרבקה.שלביצירתהגדרלמיפנהחל 1942בשנת
שללהכנתםגבע,שבקיברץהאיזררילבית-הספרהרזמנה

במלחיןפגשההיאשם .המחזררסירםלטקסהריקרדים
שבהםמלחניר,בירתררהרשפעהפרגצ'רב), :(אזעמירןעמנראל
בריקרדיה.השיראלילמקצבהיסרדאתראתה

תל-יוסףעיז-חררדהמשרתףבית-הספרילדיעםיצירתהפריאת
דליה,של~שרן tהרבכנסהררקדיםציבררלידיעתהביאההיא

כמרייהגררן".ריקרדהיהביניהםבירתרהבולטכשהריקוד
אףהיאעבריים.שמרתריקרדיהנשאראגדתי,ברוךאצל

שלאדבר"גרן~ן':שמםיהיההמעגלריקרדישכל ,חשבה
התקבל.

שלהעלייהבניהשיראליים,מחולרת-העםתנועתלאברת
לרי-שרה~רץ, tהילידיאתגםלצרףעלינרהעשרים,שנרת
 .נדברחלאתגםמסוימתרבמידהכהןירדנהתנאי,

שש,בגילשהתייתמההתימנית,העדהבתלרי-תנאי,שרה
בהירתהרקמערביי'ם.במוסדרת-חינרךחינרכהכלאתקיבלה

ראלמקררה ~(אחזרהלרינסקיהמרריםסמינרתלמידת
אתבילתהשערת-הלימרדים,לאחרכאשרהעדתיים,שררשיה

בתל-אביב,ים,בכרם-התימבבני-עדתהבחברהשערת-הפנאי
באררחרת-פרת 1רהשתרהסתכלרתכדיתרךמחדש,להכירלמדה

עדתה.מסררתאתחייהם,

רמת-בקיברץכגננתשרהעשתה 1946-1939השניםאת

הירתרכשניםארתןהגדירהעצמהששרהשניםהכרבש,

שבחייהאינטנסיבירתדלבריה,כאמן.בעיצרבהחשרברת
אתשהיררהםהקיברץ,רבחגיהחברהבחיירבייחרדהקיברץ,

הדחףהיר:אלהכלבמירח.דזמקרריתמתמדתליצירההגררם
,לחגשלההשירים""שיר,מסכתהראשרנההגדרלהליצירתה

יצארשמתרכהזר,במסכת . 1944בשנתהקיברצי,הפסח

ראתהדרדך':הלך'ר"אנהאגרז"גינת"אלהררקדיםלציבור

"המחרללכיררןהאמנרתיתדרכהגיברשראתהמיפנהאתשרה
שהיאכפיהארץ-ישראלית':הברררהרלמזרחירתהישראלי
המחרלעלבמשאלהחמישים,שנתבראשיתזאתביטאה

רמת-חבריעםהביאההשירים""שירמסכתאת ) 1בישראל.(ס
לב"שמרשרה:אמרהשעלירהראשרן,דליהלכנסהכרבש

שלי."לריקרדיםמאשרלשירי,יותר

התנרעהבעיצרבחלקבמידת-מהלהשהיהנרספת,בת-תימן
שלביצירתםתררמתהתרמהראףהארץרקדניביןהמזרחית
-הציבררלתרדעתהגיערמעטיםרקאשרישראלייםריקרדים
היתה-צפרן""ערריהריקרדהיהריקרדיהביןבירתרהנפוץ

שנרלדהזר,בת-תימןנדב.רחלהרקדנית-הכרריאוגראפית
בלהקתהכרקדניתהתקבלהלארץ-ישראל,תימןביןבדרך

עםיחד .לעילשהרזכרהניקרבה,רינהשלהיררשלמית
משלה,אתניתלהקההחזיקהניקרבה,שלבמחיצתהעברדתה

הופיעהאיתםרמראש-העין,מהכרםתימן,רבנרתבנירבה

בדרך-כללזה,בסגנרןיצרהשהיארכאלהבני-עדתהבריקרדי
האתניתלהקתהעםמשתתפתנדברחלהערבדת.בהתיישברת

היחידההאתניתהלהקהזררהיתההראשרן,דליהבכנס
כנס.בארתרריקרדי-העםבמסגרותשהשתתפהראשונהרה

חגישלבעיצרבםרבהשתררמתהבת-הארץ,אחרתרקדנית
ללמרדנסעה.ירדנהכהןירדנההיאהערבדת,ההתיישברת

ספריהמתרךללמרדשנוכלרכפירבארסטריה,בגרמניהמחרל
בשפת-הריקרדעצמהאתמצאהלאהארטרבירגראפיים,

רלשפת-נערריהרלנוףלהזרההיתהשזרמאחרהמערבית,
בשרבה'רקמחדשמצאהארתהבקרבה.שפיעמההריקרד

שהחלרהמזרח,לצלילירבמירחדמקרר-מחצבתה,אלארצה
הריקרדיתלעברדתהאשרביצירתה.חשרבמקרםלתפרס
שללעיצוברדרךרמחפשתמבצעתכאמנית,מחשבתהרלדרך
שללספריההקרראאתלהפנרתמאשרטרבאיןהחג,ריקרד
היתההחגריקרדיבשטחיצירתהראשית ) 11עצמה.(ירדנה

בקיברץחג-הביכרריםאתלעצבכשהרזמנה , 1943בשנת
חג-הכרמים.אתקיברץ,בארתרמכןלאחררשנהעין-השרפט,

הריקודיםהררקדיםציברראלפרצראלהמסכרתמריקרדי
ריקרדבראשיתוהיההאחררןערבדיה".ר"מחרלרהגת""היין

העיקשתהתנגדרתהלמררתירדנה.שלהאישיברפרטראר
בדליה,המחרלרתבכנסהביכרריםמסכתריקרדיעםלהרפיע
וסיררבהריקרדי-עם':ביצירתערסקתהיאש"איןמשרם

דבר,שלבסרפרירדנה,הסכימהמהקשרם,ריקודיםלהרציא
פתחאף"הלל"רריקרדהבכנס,עין-השרפטחבריעםלהרפיע

לחשרב.שמקרבלכפי"מגילת-ררת':מסכתרלאהכנס,את

ריקרדי-מפעלשלמיסרדרראשיתגםהראהראשרןדליהכנס
מרסיקליתלפערלההבין-קיברציתהררעדהבמסגרתשלנו,העם
לריקרדי-עם.למדררנהפךהימיםשברברתההסתדררת,שליד
למררתרכלל,כללמרעטהיהלאהריקרדיהיברלכנסארתועד

אירועיםגררת,במסיחידיםשלריצירתםעברדתםפריהירתר
הערבדת.בהתיישבותרמסכות-חג

נערךדליה,כנסחרלאבלבדהשנהכמחצית , 1945בשנת
בתל-אביב.הקיברציםבסמינרלריקרדי-עםהראשרןהקררס
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לעררךבחינרת.מכמהבירתרמאלפתזהקררסשלתרכניתר
ברפרטרארימים,-9מפחרתלאשנמשךקררסימיםבארתם

כירם.לתאררשקשהדבר,הראבארץ,אזקייםשהיההריקרדי
שלרחבמיגררןהריקרדים,לימרדמלבדכללה,הקררסתרכנית
האמנרתהתרברת,המסררת,הריקר,דבתחרמיעירנייםנרשאים

אחתשלדבריהאתנביאאםנעשה,רטרברכר.'רהמרסיקה
הגררםשהיתהאילזה,היאהלאקררס,ארתרעלהמשתתפרת

בעלרןכרתבתהיא.רכךהראשרןדליהכנסשללקירמרהשייר
 : 1945,באפרילקיברצה

בתל-שהתקייםלריקודי-עם,הראשוןהקורס ...
אחריבחיפושיםהראשונהבפעם[עסק]אביב

יחליףמההיא,הבעיההישראלי.העממיהמחול
חדרי-אתכבשואשרהלועזיים,הריקודיםאת

האוריינ-ישראלי,בשירכמוהקיבוץ.שלהאוכל
הרקדניתנדב,רחללמזרח.לפנותהיא:טציה

בריקודוהנאהשמחהלעוררהצליחההתימניה,
יענההטהורהתימניהריקודלאאולםהתימני;

במידת-מההצליחהשטורמןרבקההתביעה.את
מחושביםריקודיהלרובאדכיווז.לתתבהצעותיה

אתהרוקדעלמקשיםולכןהמידה,עליתר
העתכלצורדישבריקוד,הנאהבמקוםהביצוע.
הרגליים".על"להביט

מוסיק-בהתאמהמענייןריקודחיברחבצלתזאב
הממורטתנפשואתמשקףאשרמושלמת,לית
שבריקודהאירוטיתהנימההישראלי.הנוערשל
מהחןואףהאירוטייםשבריקודיםמזושונהזה,

המתיקותחסרותהמזרח,בריקודישבסרבנות

שוויםוהנגלההעצורכאןהנשית.והגנדרנות
אמנםהבחורלהזמנתמשיבההאשהלכני-הזוג;

עצמי.בטחןוהרגשתחדורהאדנשי,בחן

-הזמןעםישארוהצרעואשרהריקודים-15מ
אתיענואשראחדים-"היסטורית"ארוכה,והיא

שימת-מבלימעצמם,תרקדו"ייה,אשרההמוזלב
ובהנחת-הדעת,כוריאוגראפית,לתוכניתלב

המשובשותהצורותישתבשוהמוכתבים.המצעדים

מוסי-ליוויבתורהלב.אלוהמדברהקלויישאר
(נען)זהביפוגצ'וב,שלהנעימותהצטיינוקלי
אלופידרוי(ייבוא ) 12טוטו(שלהנימהואף

הריקודיםרבים.אוהדיםלהםרכשו ,) ...הגורנה"
לריקודמאשרלראווהיותריפיםכהןירדנהשל

עין-חברותעל-ידישהוצגהלדבקאפרטעממי;
מציעההריקודשלשינוי-מהעםיחדהשופט.
"גורן"-לדבקא :עברייםשמותשטורמןרבקה

בביתשגםתקווה,אניייעלומים".-ולפולקה
ירים"יירגלוהקהלבחיבההריקודיםיתקבלו
 ) 13 ( ...בדליהשמתקיימיםשבועיים,ריקודבערבי

מיכיההרקדה,ערבישלבאירגרנםמפנהגםחלזרבשנה
ריקרדי-עםשלרהמרקידהירצרהמדריך,להירתשעתיד
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אתבתל-אביב"הפרעל"בביתמארגןחרמרן,שלרםבציברר,
בחייםזהפןהכניסשפנה,מקרםלכלרמאז,ההרקדהערבי

שלנר.התרברתיים-העממיים

גוריתכאשרהמקצרעית,לספררתהיסודהרנח 1946בשנת
בכל"דפשירים".שישהבדפוסעצמהבכוחותמרציאה
פיררטהשיר,מילרתבתררים,אחדריקודהוצג"דפשיר"
 ) 14הריקר.ד(תרלדרתעלהסבררכןרבגרפיקה,במלםיהצעדרת

לעררךשעמדהנסיעה,לקראתגרריתעל-ידיתרכנןהדבר
ריקרד-שלקירמרדבראתלהביארצתהלשםלארצרת-הברית,

ריקרדיםימיםבארתםבדפרסלהנציחהארץ-ישראלי.העם
ידעם,לאבארץהישרבשלרשררברנרצררמקררבזהשבררבם

לה.מסרגלתהיתהגרריתשרקההעזה,מןברהיה

כנס,ארתרלאחרמידהשני.דליהכנסנערך 1947בשנת
המרסדרתבקשתעל-פיישראלית,להקהלראשרנהירצאת

בינלארמי,בפרררםהישרבאתלייצגדאז,שלנרלארמייםה
בפראג.שנהבארתהשנערךהדמרקרטי,הנרערבפסטיבל

אתלשםלהביאלארה"ב,מפראגדרכהאתממשיכהגררית
הארץ-ישראלי.הריקרדשלקירמרדבר

מלחמת-העצמארת,פררץעםהריקרדיתהפערלהנפסקתבארץ
ארצהחרזרתגרריתהקרברת.שרךעםמידמתחדשתאך

אתשרבפרגשתהיאברהצבא,אתפערלתהלתחרםרמצרפת
מפרסמתאףהיאצה"ל,שלהתרברת""שררתבמסגרתחניכיה.
"הבההסדרהשלהראשרנרתהחרבררתשתיאת 1949בשנת

 ) 1Sלתרברת.(המרכזבמסגרתהרפיעהמכןשלאחרנרקרדה",

כשהיאהצבא,אתפערלתהלתחרםמצרפתשטררמןרבקהגם
למדריכיקררסהראל""פלמ"חחטיבתבמסגרתמעבירה

מיטברברבמרפעמשתתפירמרפיעיםשבסירמרריקרדי-עם,

רהמקררייםהיפיםריקרדיהשבמרכזםדאז,הארץריקרדי

לענייןנרספתתררמההיתהזהבמרפעעצמה.רבקהשלבירתר
ברחרתזהלמרפעהתלברשת.בתחרםהפעםריקרדי-העם,

רבעיקרעטרח'הציירלקיברץ,חבריהעםבהתייעצרתרבקה,
קרארלרלברשחלקבארתרבסביץארטיההמשקחברתעם

כמעטנהפךמרפעשמארתר"טלית",בשםגםהידרע"אפרד",
 ) 16שלנר.(המחרללהקרתמתלברשרתבלתי-נפרדלחלק

שנה,בארתההיההצבאבקרבהריקרדיתבפעילרתשיא
ריקרדי-העםרקדניאתהצבאממחנרתבאחדכינסהכשגררית

מבני-המיערטים,הרקדנים-החייליםעםיחדבצה"ל,המשרתים
ארליזרהיתהימים.חמישהלמשךבצררתארללימרדלקררס

אלה,ריקרדייםסקטרריםשניביןהראשרנההישירההפגישה
בני-המיערטים.להקרתשלליליבמרפעשהסתיים

כנסביןבדליה.לריקרדי-עםהשלישיהכנסנערך 1951בשנת
במיגררןלריקרדי-עם,המדררשלהפעילרתרגברההלכהלכנס
קררסיםרטקס,לריקרדי-חגלמדריכים,קררסיםשלבירתררחב

מןשהרשפעררמגררנרת,רברתרהשתלמרירתלכרריארגראפיה
מהם.הלקחיםרלימרדדליהבכנסיההרפערת

של"מצעד-המחרלרת"החיפניהמפעלרהיהקם 1953בשנת



הספררטרמחלקתחרמרןשלרםשלציירתרפריירם-העצמארת,
צירףשנים,-25מלמעלהשבמשךהעיריה,שלידרהנרער
צררתרמברגרים.בני-נרערעשררת-אלפיהררקדיםלשרררת
 ) 17בארץ.(רביםלאיררעיםהתפשטהזרריקרד

כנסאתלעררךלריקרדי-עםהמדררבידיעלהלא 1954בשנת
אררגנררבמקרמרהמפעל,שללקירמרהעשררלצירןדליה

הבארת,:תיים Iבשגםהתקיימראלהכנסיםאיזרריים.כנסים
עלהמתקיימיםהשנתיים,צמחככנסיידרעיםהם 1975רמאז
 .הכנרתשפת

היהברהמירחד . 1958בשנתהתקייםבדליה.הרביעיהכנס
חדשמימדשהכניסהבתזררי,שרלמיתלידיבימרירמסירת

מספרעלנערךכשהמרפעהבמה,עלריקרדי-עםבהעלאת
החמישי!:כנסגםהיהכךלמרפע.רצףשהעניקדברבמרת,
 . 1968בשנת ,בדליה

במסגררתהריקרדיתהפעילרת,התמקדההאחררןהכנסמאז
המקרמייםהמחרלחרגיירתר.מצמרתמצררארצירתמקרמירת

הקברעים.במיפגשיהםפעילרתםמירבאתרמיקדרררברהלכר
מקרמיים,באיררזגיםמלבדעצמן,שיתפררברתלהקרת-מחרל

שגריריהלע'·תיםרשימשרתבל,ברחבירביםבפסטיבליםגם
קשריםאיתןהירשלאמהארצרתברברתאףהמדינהשל

פערלרתאתרהרח"בהמשיךלריקרדי-עםהמדררדיפלרמטיים.
הארלפניםתרפערלאתרבעיקררההשתלמוירת,הקורסים

ב~~רץ.שרניםבמקרמותוהתפרשושהלכרלמדריכים,

שקמרלכאלהלסווגשניתןלהקרת,הופיעודליהבכנסי
זמןשנתקיימורלכאלה,מסוים,באירועהופעהלשםלשעה,

בלהקות.רסביבןבתוכןויצירהלפעילרתמקורושימשררב
המדן'יכים-הירצריםשלהשניהדןרלמעשהקםאלהקברערת
שהירירצרים,ארתםמביןהישראליים.ריקרדי-העםבתנרעת
רייבדלז"ל,חבצ'~תזאבאתבמירחדלצייןישרמעלה,משכמם
כרמרן.ירנתןלחיים,

להקת-מחרלעםחבצלתזאבהרפיעהראשרןדליהבכנסכבר
שתייםכשברפן'טרארהתל-אביבי,הצעירהשרמרקןשל

 1945בשנתריקרדי-עםלמדריכ';הראשרןבקררסמיציררתיר.
הנרערררחאתכמבטאיםמירחדת,לתשרמת-לבריקרדירזכר

שיטרתבנרשאגםזאבמתבלטימיםבארתםכבר ) 18הישראלי.(
המחרלרת.רבימריההדרכה

משתתףהראהנח"ל,שלקצין-האמנרתבהירתר , 1950/51בשנת
ריקרדירככרריארגראף.גםבהרמשמשהנח"ללהקתבהקמת
ר"בראנהמהנח"ל""השחרחררתהםבנח"לשיררתרמתקרפת
שבריקרדינר.מהיפיםשהםהבנרת",בראנה

הראל","פלמ"חהצבאיתלהקת-המחרלירצאהראכרמרןירנתן
המחרלבתחרםגםעסקהראשטררמן.רבקהשלשבהדרכתה
היתהלכךקרארס.גרטררדשלרכרקדןכחניךהאמנרתי,
העממית,:ירה l!הילשטחשנים,לאחרבשרבר,רבההשפעה
הלקרחרתהטכנירתהדרישרת ) 19להקרת-מחרל.(כמדריךבעיקר

אתמהרתיבארפןשינרחרנך,עליהןהאמנרתי,הריקרדמערלם
הישראלירת.להקרת-המחרלמרפעישלהארפיראתההתייחסרת

המרכזיתהלהקהאתלהדריךירנתן _הרזמן 1954בשנת
ההסתדררת,שלרחינרךלתרברתהמרכזשלידלריקרדי-עם

הקטנה","הררעהריקרדירהארץ,רקדנימיטבהשתייכרשאליה
צאן-הםראחריםרשמאל""ימיןתירא","אלבשדה","שברלת
שלנר.ריקרדי-העםרפרטרארשלהברזל

משהרהכרריאוגראףהרקדןהראשרנהמסרגלהקת-מחרלירצא
ערד"ענבל".המחרלתיאטררןמכררתר(מרשיקר).הלרייצחק

"חבאנים",הריקרדאתבמסגרתהיצרזר,להקהחברבהירתר
"ענבל",אתשעזבאחריזר.עדהריקרדיצעדרתמרטיביעל

רברתהרשפערריקרדירמחרל-העם.בשטחליצירההתמסר
מרשימתשנראהרכפילרי-תנאי,שרהמררתרריקרדימסגנרן

דרדים"עתריקרדירהארץ.מהרריגםהראשרנירת,יציררתיר
"דבקהבדררית","דבקהארריה","דבקהשלרם","ניצניכלה",

ריקרדי-שברפרטרארמהיפיםהםאףאחרים,ררביםכררדית"

 .שלנרהעם

יראבהמדריכים-הירצריםגםשייכיםירצריםשלשנילדרר
 ) 21חרמרן,(שלרםספיבק,רעיהאליגרר,תמר ) 20אשריאל,(

קרצר-היריעהשמפאתאלה,שרררתרכרתבכהן(ריקי)שמראל
היצירה,בשטחיהרב-גר,גיפרעלםאתכאןלפרטנרכללא

רהמחקר.החינרךההדרכה,

שלתררמתםאתלהזכירמבליקרדיתהריהיצירהעללדבראין
ברלטת .ביצירתםריקרדי-העםירצריאתשלירררבים,מלחינים
רמלחיניםכרריארגראפיםקברצרתשלהיררצררתןזרבנקרדה
הזרגלשמשיכרליםלכךדרגמהבזר.זריציררתיהםאתשקשרר

רנגניהכהןירדנהשלם;מתתיהררהמלחיןברגשטייןלאה
רהמלחין ) 22מחד-גיסא(ואחריםאליהרערבדיה,המזרחיים

פרסטרלסקי;רהמלחיןשטררמןרבקה .גיסא-מאידךיררןיזהר
המלחיןרבעלהספיבקרעיהרהזוגעמירן;רעמנראלחןנירה
לרי-תנאי,שרההיאזהבנרשאייחרדיתתרפעהספיבק.ירסי

 .רמלחיןכרריארגראףיחדירהירצרתבאישירתהשחברר

היאלמלחיניםהירצריםביןבקשריםנרספתברלטתתרפעה
הםהלאשלנר,ריקרדי-העםשלה"כליזמרים"שלהרפעתם

ממדריכירביםדרכםבראשיתשלירראקררדירניסטים,ארתם,
ברלטיםביניהםלמלחינים.הזמןבמררצתרנהפכרריקרדי-העם
ראפינאמןאמיתיהמלחיניםחרמרן,שלרםשל"כליזמריר"

ירצאת-דמותאלדמע.גילרהמלחיןאליגררתמררהזרגנצר,
 ) 23 (,ל"זזמירעמנראלהמלחיןשלדמרתרהיאזהבנרשאדרפן

יצירהכלריקרדי-העם.למפעלקשררהיהכל-כרלראשר
היהריקרדית,ליצירהכמתאימהלרשנראתהמיציררתיר,

 .ריקרדיסחרבררמלחנירלרביםראכןהירצרים,לפנימביא
 .זרבדרךללכתצעיריםמליחיניםדירבןאףעמנראל

ריקרדי-מפעלשלהתפתחרתראתהמלררהחשרבה,תרפעה
שלרתררמתןהשפעתןהיאהיררסדר,מירםהישראלייםהעם

במפעלרהשתלברתןרהמיערטים,העדרתשלהריקרדמסרררת
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קדםהארץרקדניבקרבזהתהליךשלראשיתוריקודד-העם.
דורותבארץנמצאואלהמסורותהראשון.דליהלכנסאפילו
שלעיקרואךהחדשה,החלוציתההתיישבותלפנירבים

המדינה.קוםשלאחר Jהגדולךךבעליותהתהליך

במיוחדהחמישים,שנותראשיתשלהגדילהעלייהגלבואעם
רבקהגורית,שלנו,מהיוצרותשלושיוצאותערב,מארצות
בדרכהאחתכלוללמו,דלקלוטהעולים,מושביאלושרה,
השונות.העדותבניעימםשהביאוהריקודממסורותשלה,

חובבים,צוות 1951בשנתמארגנתאףהגדול,במעופהגורית,
מסריטהגרזון-קיוי,א'האתנו-מוסיקולוגיתאתגםובתוכם

היההאלה.העדותמבניאחדיםשלריקודיהםאתומקליטה
פרסומהעםיחדבפז.יסולאשלאהיסטוריתיעודזהבפועלה

בינלאומיפורוםבכלהישראליריקוד-העםשלקיומודבראת
מסורותשלקיומןדבראתגםמעתהמצרפתהיאאפשרי,
שמכהדברבארץ,ונקבצושבאוישראלעדותשלהריקוד

בעולם.המחקרבחוגיעצומיםגלים

"מקצותהראשוןהעדותפסטיבלבארץנערך 1961בשנת
גדולים,כההיושהדיובת-דורי,שולמיתשלבבימויההארץ",

ל"פסטיבלכפתיחהמשמשהעדותריקודישלשהחלקעד
 ) 24מכן.(לאחרשנהישראל"

מחליט 1963שבשנתלכ.ךהביאזהבנושאגוריתשלפועלה
הבינ-כינוסואתלערוך International Folk Music Counci1ה-

זהלצורךבמוסיקה".ומערב"מזרחבסיסמהבישראללאומי
שלאהראשון-בבית-ברללריקודי-עםארציכנסכונס

תהליךאתקונגרסאותובאילפנילהציגכדי-דליהבקיבוץ
וראשיתבארץוהתקבצושבאוהריקודמסורותשלההתמזגות
הפומביהמופעהמתחשדת.הישראליתהיצירהעלהשפעתן

הראשוןכשבחלקוהכנס,שלמטרתואתמכליותרסימל
ריקודי-העםהשניובחלקו("שורשים")העדותריקודי

הכורי-היתהזהמופעמעצבת ) 25("ניצנים").(הישראליים

קראוס.גרטרודהדגולהאוגראפית

הציבורלפניריקודי-העדותשלמרכזייםאירועיםאותםמאז
מספרעודשונים,מוסדותעל-ידיבארץ,נערכוהישראלי,

ריקודיותמסורותהוצגומהםאחדבכלשכמעטכאלה,מופעים
העדות.אחתשל

עםבשיתוףלתרבות,המרכזעל-ידיהוקם 1971שנתבסוף
"המפעלהעברית,והאוניברסיטהוהתרבותהחינוךמשרד

לשמרלמטרהלוששםמפעלריקודי-העדות",לטיפוח
מאחרלהעלמותם,סכנהשהיתההעדותריקודיאתולהחיות

אתשראתה.גורית,ענייןבהםמצאולאהצעירהדורשבני
להעבירולדרבנםהעדותראשיאתלהפעילהחלההסכנה,

בחלקםנענווהאחרוניםאחריהם,לבאיםהריקודמסורותאת
 ) 26גורית.(שלזולקריאתה

לחקרהראשוןהסמינריוןזובמסגרתנערך 1973בשנת
המחקראנשילפנילהיחשףהראשוניםהעדות.אחתמורשת
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תהעדובניהלכושבעקבותיהםהכורדית,העדהבניהיו
העדותבני .צפון-אפריקהויהודיהבבליתהתימנית,הבוכרית,
 iOOכ-הפולקלורבשטחהחוקריםלרשותהעמידוהאמורות
והאוטנטיהרחבהמידעאתמהםלדלותהיהשניתןמזקניהם,

לומר,מצערבהם.האצורותהמחולמסורותשלביותר
ייצוגהמחוללאנשיהיהלאאלהסמינריוניםשבמסגרת

התימנית,העדהסמינריוןאתזהמכלללהוציא-כלשהומדעי
היינוחסריםבאשר-בהטונעמיאבנרד"רחלקנטלובו

כישוריםבעליחוקריםהזההיוםעצםעדאנווחסרים
"מפעלשלכשלונומבוטלת,לאבמידהלמעשה,וזהמדעיים.
החיוביותהפעולותכלעםהיום,עדריקודי-העדות"טיפוח
על-ידיאלהבתחומיםחשוביםמחקריםנעשוכי(אםשעשה.
סטאוב,שלוםאוסקווירספאמלהבהט,ו-נ'א'כגוןחוקרים

 ).העורךהערתאחרות.במסגרות

שלויוזמתםבחזונםשראשיתוזה,אדיריםמפעללסיכום:
במאותכיום,משתתפים-בוהמוני-םלתנועתנהפךבודדים,

זהמפעלשוטפת.בפעילותרוקדים,עשרות-אלפיחוגי-מחול
המדורשלקיומואילמלאאלהלהישגיםלהגיעהיהיכוללא

שעמדהולאישיותוחינוךלתרבותהמרכזשלידלריקודי-עם
בימיםלפרישתהועד , 1952בשנתהיווסדו,מיוםבראשו
הודס.תרצהאלה,

האולפניםלסוגיהם,ולהשתלמויותלהדרכההקורסיםכל
למדריכים-העידודובעיקרוהייעוץהתמיכהלמדריכים,

לה,ומחוצהבארץבהופעותיהןוללהקות-המחוליוצרים
כולםנוספים,רביםואירועיםבצמחהשנתייםהמחולכנסי
חוגי-שלרנסאנסלאותוהביאזהדברתרצה.על-ידינווטו

שאיןפעולהוהגילים,הציבורשכבותבכלהארץ,בכלרוקדים
אחר.אמנותי-עממישטחבכללהדומה

ריקודי-עםוחוגיהארץלגבולותמעברפרצואלהפעולות
במזרחואףבאירופהבארה"ב,קבועהתופעההםישראליים

תוצאהזושם.היהודיםקהילותבקרבדווקאולאוהרחוק,
בפסטיבליםישראליותלהקות-מחולשלהופעתןשלישירה

עימוהביאהרוקדתישראלעםזהמיפגשרבים.בינלאומיים
שלולעריכתםומדריכים,להקותחילופישליחסי-גומלין

משתתפיםובהםבישראל,בינלאומייםפולקלורפסטיבלי
שלהמדינייםיחסיהלמסגרתמעברהרבהומארצותמעמים

 •המדינה.
מחברסחיפה,באוניברסיטתמרצההואפרידהברצביד"ר

הספריהותחקירןישראלבעסהמחולבתולדותספריסשל
למחול.הישראלית

הערות

בארץ-כמחולהמודרניזם-אגדתיברודשלהמגפייםמנור,ג' . 1
באר-ץהחדשהמחולחלוץאגדתי,מתון: ,-20הבשניתישראל
(עורכת)ג'קדמן ; 14-7עמ' , 1986ת"אמנור),ג'(בעריכתישראל
ת"אהמדפיס,ליאוןהוצאת , 1,מס'אר-ץישראלריקודיסדרת
1946 

קאופמן,גרטע"ינלקטוריקודיס 22-ויקידי-עםקדמן,ג' . 2
(תש"ד) 1943/44ת"אהקיבוציס,סמינרשלפנימיתהוצאה



העםמחולותהבר,פרידצ' ; 11עמ' , 1969ת"ארוק,דעםקדמן,ג' . 3
ת"אישראל,בעםהמחול :הנ"ל ; 12עמ' , 1968חיפהבישראל,

בשנתבדליהראשוןריקודי-עםכנס :הנ"ל ; 155עמ' , 1984
דרדעל ; 43,עמ' 1985,ת"א 1985בישראלמחול,מתרד: 1944

"מגילתמסכתבעקברתחזירנרת"עםבהעלאתגרריתשלמחשבתה
אפקים,רית",יימגילתמשחק"עםעלקארפמן,ג' :ראהררת"
 62-61,עמ' 1944ב'חרכ'

 ; 44-42עמ'בישראל,העםמחוליתפרידהכר,צ'ראה:צשקהעל . 4
 153-1 52עמ'ישראל,בעםהמחולהנ"ל:

 25-17עמ' , 1983רמת"ירחנןמחיל,לבשישדיתגררן,י' . 5

ההתישכרתשלכחגיםדפרםי"מחילכירצררתנשיםפרידהכר,צ' . 6
 75עמ' , 1986ת"א ,) 59-53 (כ"גידע"עם,העובדת,

המים,רלמרעדיהשראכה"כיתלשמחת ,)ד(ענרת(עררד),שרת 'י 7.
היאהדכראתלפנישאישרההקיכרץחכרת ; 25עמ' ,תרצ"חת"א

עזרתרעליעקיכיהחכרהקיכרץלארכירנאיתרדתידיררן.מנרחה

 ) 1963 (עין-חררדירמןשטררמן,רכקהשלריקרדי"החגשללידתם . 8
14.9.1979 

 60-59,עמ' 1944 ',כחרכ'אפקים,והמחול,בית"הספרשטררמן,ר' . 9
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הקיבוציתהמחוללהקת-והקליפה"ייהגרעין

מבורגיוראמאת

מןאחוזים-3מיותרהיוותהלאשמעולםהקיבוצית,התנועה
נכבדתפקידרביסבתחומיםמילאהישראל,שלהאוכלוסיה

"המדינהבשנותרקולא .היחסיגודלהמשמחייביותרהרבה
היוו(והמושביים)הקיבוצייםשהישוביםשעהבדרך",

מסגרתשלנורמאלישבמצברבות,לפעולותתשתיתלמעשה
הכלכלה,בתחומיהאזרחים,כללעלמוטליםהיומדינתית
הקיבוציתהתנועהשליחסהוהחינוך.העלייההבטחון,
אמביוואלנטי.,בעצם,היהזהבכללהמחולולאמנותלאמנות

לתרבותחםיחסהקיבוציתהתנועהאתצייןאחהמצד
ומצד-ומפגרנידחכפרהיהלאמעולםהקיבוץ-ולאמנות

ו"פרו-ל"פרודוקטיוויזציה"הבלתי-מתפשרתהשאיפהשני,
העיסוקאתדחקהבארץ-ישראלהיהודיהעםשללטאריזציה"

עצמםכשהאמניםגםחובבנות,לתנאיאמנותיתביצירה
מיומנותשלמטעןעםולקיבוץלארץקרובותלעיתיםהגיעו

מכובדות,ולהקותבתי-ספרכשמאחוריהםאמנותם,בתחומי
והופיעו.למדובהם

לאהאושטורמןרבקהכגוןיוצריםשלהמקצועיחידע
ובאמתחתןהשלושים,בשנותמגרמניהשהגיעוברגשטיין,
אותםשלהגרמנימחול-ההבעהשלהאמנותייםההישגים

חגיםליצירתבעיקרהופנהלקיבוצים,והצטרפוימים,
לריקודי-עםברבות-הימיםשהיוומחולות-עם,חקלאיים
 .אמיתיים

המחוללאמנישדה-פעילותגםשימשההקיבוציתהתנועה
ואחריםכהןירדנהקראוס,גרטרודהקיבוץ.מאנשישלא

הקיבוציתהתנועהעם,וקשריהםבקיבוציםלהופיעהירבו
באמנותשחלווההתפתחויותהמדינהקוםאחריגםנמשכו
החלהככוריאוגראפיתדרכהראשיתאתלמשל,בארץ.המחול
 .ובמשמר-השרוןברמת-הכובשלוי-תנאישרה

הגיעבקיבוץהשלישישהדורשעההששייס,בשנותרקאבל
למצואעזרצוןשלהסובייקטיוויים,-התנאיםנוצרולבגרות,

שלאובייקטיוויים,תנאיםמאשריותרממשי,אמנותיביטוי
והעמדתולקיבוצולקיבוצניקהאמנותבחשיבותהכרה

פעילותבמסגרתימי-עבודהובעיקרתקציביםבצורתמשאבים
המחוללהקתאלהדרךלתחילת-הקיבוציותהתנועות

 , 1975שנתועד , 1969בשנתבראשיתה,שנקראההקיבוצית,
"בינקיבוצית".

אמנות-ליצורספוראדייםנסיונותנעשולכןקודםגםאומנם,
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הראשונההכוריאוגראפיתקיבוציות.במסגרותבימתיתמחול
רחלהיתההאמריקניהמודרניהמחולאתלקיבוץשהביאה
במשךבחצור.לבסוףשהתיישבקיבוץ,חברתאזעמונאל,

באיזוראמנותימחוללהקתארנוןיהודיתניהלהשניםמספר
היתה,זואיזוריתלהקהלמעשה,המערבי.הגלילמגוריה,

הקיבוציתהמחוללהקתקמהשעליולבסיס,ברבות-הימים,
זולהקהשלהראשונותתוכניותיהכיאםהעכשווית,בצורתה
מטה-האיזוריתוהמועצהגעתוןעםישירקשרללאהתקיימו

אשר.

אתכללההקיבוציתהלהקהייסודבמרכזשעמדההקבוצה
,תרצהארנוןיהודיתלין,חרמונהשפירא,נועהאורן,הדה
היועצים(רונן).אלקייםואושרהאורןגבריאלהשהם,

ששרקדנים,תשעהובהבראשיתה,הלהקהשלהאמנותיים
וגרטרודנגרריילירודאהציירהיוגברים,ושלושהנשים

 .קראוס

27.2ביגורבקיבוץהתקיימההראשונההבכורה והיא-1970.

שפירא;נועהמאת"אנשים"הבאות:היצירותאתכללה
וארבעליןחרמונהמאת"בדרך"אורן;הדהמאתייחלום"
"בהשראת"ציפור",-(רונן)אלקייםאושרהמאתעבודות
המפיקמכשפות".ו"שבתהתיכון""היםקליי",פולשלציוריו

היתהאורן.גבריאלהליןמיכההיההראשוניםהמופעיםשל
הלהקה.שלהשנייהלתוכניתהההכנותמרכזת

בסיסהיעדרשלבמובןייבינקיבוצית",באמתהיתההלהקה
שלהפשוטבמובנהבית,וללאלפעולתה,ממשיטריטוריאלי

שהגוףהיהאי-אפשרמחסן,משרהסטודיו,משמעהמלה,
ויצמח.יתפתחהצעירהאמנותי

בוגעתון,שבקיבוץהאיזוריהסטודיוהפיכתעםחלהמפנה
האיזורית,הלהקהאתוניהלהלימדהארנון,יהודיתעבדה
להיותהפכהגםויהודיתהכלל-קיבוצית,הלהקהלבסיס

תוכניותיהעדיין.העובריהגוףשלהאמנותיתהמנהלת
בעצםשהכינהשלה,עבודותגםכללוהלהקהשלהבאות
המערבי.הגלילשלהאיזוריתהלהקהעבור

אחד",איששל"להקהאינהבהחלטהקיבוציתהמחוללהקת
שהיתהיהודית,שלהאמנותיתאישיותהזאתהיתהזאתובכל

הלהקותלאחתחצי-מקצועניתלהקה,שהפךהקאטאליזאטור
המושכתבינלאומי,מוניטיןבעלתבארץ,ביותרהמעניינות

אננהקיליאן,ייריכגוןבעולם,היוצריםמיטבאתכיום



ראחריםכהןזאבהנהרין,ארהדטאקיי,קייאק,מאץסרקרלרב,
עימה.לעברד

מחנרת-אתעברהכנערהבצ'כרסלרבקיה,נרלדהארנרןיהרדית
השניה.מלחמת-הערלםאחריארצהרעלתהבשראההריכרז

לברדפשטשרבהעםכרריארגראפיה.למדהלאמערלםלמעשה,
במסגרתהמרניים,חזירנרתבבימריעסקההמלחמה,בתרם

רחברת,כללירתרבמסגררתהצעיר""השרמרשלתנרעת-הנרער
,ללארכךמאר.דבכךרהצליחהבארפנה,אזשהיההסגנרןלפי

ארצהעלייתהעםמרכרת.לירצרתהיתהממש,שלהכנה
אתסרף-סרף,ללמרהביקשהגעתרן,לקיברץרהצטרפרתה

אישיםעםקשריהנרצרררכךעליה,האהרבההמחרלאמנרת
 .קרארסגרטררדכגרן

הניצביםאמנרתיים,מנהליםשלמשררהאחתהיאיהרדית
שלחיי-המחרלעלרמשפיעיםידרערתלהקרתשלבמרכזן

הכרריארגראפיםבשעהבהלהירתמבליאפילרארצרתיהם,
"ירצריםשלזרנכבדהלשררה .להקרתיהםשלהמרכזיים

ראלראהדהנינטדיאגילב,סרגיישייכיםאחרים"על-ידי
ההרלנדית,גאסקלסרניההבריטי"),המלכרתי"הבאלט(מיסדת

להקתמיסדתמררארשה,רמב"םמריםהיא(הלאראמברמרי
הראשרנה).הבריטיתהבאלט

ציררףמררכבת,אשיירתהיאיהרדיתאלה,כלכמרממש
רצרןעםחברתיתרגישרתכגרןלכאררה,מנרגדרתתכרנרת
מפרכחת,ראייהלסביבתה,דעתהאתלהכתיבריכרלתנחרש

נשיתרכרתעםקשיחרתלחלרם,היכרלתאתמבטלתשאינה
בעצם-ירצרכשררןעםשכזה,מרזרציררףרקארלירדמערת.

שערדרמההקמתהאתמאפשרים-כאריזמהשמכרנהמה

בכלאמנרתית,להקהשלהמתמשךלקירמהדאגהירתר,קשה
מספיחי-סרבלתשהנהגתההקיברצית,בתנרעהרבררדאימקרם,
אמבירראלנטירמיחסרתפקידיההאמנרתעלמירשנרתדיערת

 .בפרטהמחרללאמנרת

התרכניתבשברע.ירמייםדרכהבתחילתעבדההלהקה
כרריאר-שלמשמע,"תרצרת-בית",עברדרתכללההראשרנה
מסרים,תרכנייתררןהיהבכךבלב.דחברי-קיברץגראפים
אמנרתיכלישלרלנחיצרתרהעצמיתהיצירהלכרחהרכחה
בראשיתהירהירצריםררבכיחסררן,גםאבלמבצע,בימתי
רמתםעםחברהככרריארגראפיםראי-מקצרענירתםדרכם,

שלהיההיציררתארפיהמבצעים.שלהראשרניתהטכנית
התנסרת.שלתרגילים,

נמשכהבחסר,הלרקהאבלהמבטיחהההתחלהעל-אף
 .הריכרזאתעצמהעלקיבלהאררןרגבריאלההלהקה,פעילרת

בשברע,ימי-עברדהלשלרשההמסגרתהרחבתעלמאבקהיה
מקרם-נמצאאיזררית,להקהכברקיימתהיתהבהרבגעתרן,
קברע.פערלה

ברמהשהירארנרן,יהרדיתשלעברדרתכללההשניההתרכנית
הלהקהשללמנהלתהפכהריהרדיתממש,שלמקצרעית

הזה.הירםעצםעדשנמשךמצבלביתה,געתרןרארלפן

לעברד,קרשמאןפלררהשלבראהעםחלבירתרהחשרבהשינרי
(במרכזבלרנדרןשעבדהאמריקניתפלררה, .הלהקהעם

(בביף-ספרררבבריסלכהן)ררברטשהקיםמרדרני,למחרל
המירמנרתאתלגעתרןהביאה"מרדרה"),בז'אר,מרריסשל

הרקדנםי,אתלהעבירהנחרשהרצרןראתהשיטתיתהמקצרעית
קרלחסרם-הלממעבראלהכרריארגראפים,אתגםבעצםרבכך

ערדהיל-סאגאן,ג'יןשלהראשרנרתעברדרתירגםהמקצרעני.
עםשנים,לאררךאבלזמנית,רלרגררלר,אתשקשראמריקני
שהיהמלהיב,משהרארתרבהןהיהשלה,רהמחרלישראל
הלהקה.שלהראשרנרתבתרכנירתחסר

הנחרטיםרהתנרעתיים,הצררנייםהדימריים-הזמןמבחן

הרא,-רברתשניםכעבררררענניםבררריםרנרתריםבזכררן

מתרכנירתיהבירתר.החשרבקנה-המידהסרבייקטיררי,הירתרעם

"הגמד"סצינתליזכררההקיברציתהלהקהשלהראשרנרת
רבייחרדמרסררגסקי,לפיבתעררכה""תמרנרתמתרך(הגנרמרס)

מאתשניהםרהקליפה","הגרעיןרהמשכנעהפשרטהדראט
רקדנית,מגלמתארתרהשתיל,שלצמיחתר .ארנרןיהרדית
דימריהיאהבגרי,התפקידהראהקליפה,שלחיקהמתרך

ה"ירלד"גברשלהתפקידים,היפרךבשלארלי-כזהייחרדי
 .אשהרגלירבין

רהיל-סאגאןקרשמאןכפלררהירצריםשלציררפםעםבבדבד
שנשארהרקדנים,בהצמחרהלהקה,כמרריפערלתםבשלרגם

דגן,זכרילריןמייקלה.רייפמרתההבארת:בשנרתיהארתה
ראחרים.

שלפנינרלנר,יתבררשנה, 15כעבררהתפתחרתםאתנבחרןאם
עברדתהאתהמשיכהרייפלדמרתהטבעית.כמעטצמיחה

מנהל-כירםהרארזכריזיר-איילררתשלבקברצההאמנרתית
לירצריםאשר .כרקדןדרכראתהחלבהבלהקהחזררת

תיאטררן-תנרעהשללהקהאלקייםלארשרה-הראשרנים
הלהקהעםלעברדממשיכהאררןרהדהמשלהמצליחה

הקיברצית.

העת.כלרמתחדשהצרמחאררגניזם,מיןחי,גרףהיאלהקה
א;כרתאתזגה,שלמהאתלמנרתישהשני""הדרראנשיבין

 .ראחריםלבני

כ,ןעםההשלמהאתגםכללהלהקהשלההתבגררתתהליך
שעזבה(הראשרנהאחררת.ללהקרתערבריםטרביםשרקדנים

הרץ.)מריםהיתהל"בת-דרר"רעברהגעתרןאת

שלהמירחדהמשהרמהרלהגדיר,מבקרי-מחרלניסראחתלא
ה-ס,דשנרתבסרףהחלה,שהלהקהשעההקיברצית.הלהקה
זר.למירחדרתהגדררתחיפשרבחר"ל,לסירריםלצאת

הרזמנה,כשהלהקה 1978במאיבחר"ל,הראשרןבסיררהכבר
 ," Le Monde "העיתרןכתב Nouveau Carre,לתיאטררןלפאריס,

רכחברי[כרקדניםהכפרליםשחייהםספק,"איןהיתר:בין
הםבלתי-רגיל.שריריםרכרחבריאהררחלהםמקימיםקיברץ]

לרמההגיערכךרעל-ידיבמחרלהחלרציתררחםאתמיישמים
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רפרטרארמבצעתהקיברציתהמחרללהקת ...גברההמקצרעית
 ) 29.4.78 (גדרלה."רבהשראהגרפניתבשליטהמגררן

החברתיתהחרריה ... " :) Elisabeth Cadot (7.5.78רהמבקרת
להרמקניםזרבחבררהמפעמיםהקיברצייםרחייהםהחזקה
רקדניםכיצדלרארת,הצרפהיכרלסרף-סרףמירחדת.חמימרת

ררקדיםאינםאלה]רקדנים[כיחברר,עםהאחדמתבטאים
ארתם."המפגישרתמקרירת,בסצינרתהשני,לידהאחדרק

ימי-רירתרירתרעלאררכרתשניםשנמשךהמאבקלכאררה,
ביןהחלרקהבסטרדיר,לעברדהשברעבכלהמרקצביםעברדה
,היקשהבגעתרןההתכנסרתלערמתבקיברצראחדכלחבררת

למעשה,הרקדנים.שלהאינדיררידראליתהתפתחרתםעל
חייכפרלים,חייםשלזהמירחדציררףשדררקאלי,נראה
הניכרתהמחרלחדררתאתללהקההיקנהלהקה,רחייקיברץ

ארתראתשיתרפיתפעילרתשלהקיברצייםרהרגלי-החייםבה,
הרפערתיהם.אתהמצייןלהגדירר,שקשהמירח,דמשהר

משעשע.כמעטמקרהבעזרתזרתרפעהלתאראפשרארלי
הלהקהעםשעבד"בת-שבע",להקתמרקדניררדי,יאיר

יחידשלהנדרשהמצבאתמריקרדירבאחדלתארביקשכירצר,
עצמרשהראמשרםארליחברה.בתרךבדידרתשלחברה,מרל
בלעם,,מעשההלהקהשלהביצרעארפןבשלארקיברץיליד
שהיאפעםבכלהמרכזית,הנשיתהדמרתבהםמצבים,יצר

לאממשעמיתיה.על-ידימידנתמכתמהחבררה,ניתקה
הבדידרת,אתבתנרעהלתארביקשהראליפרל.להנרתנים

דווקא.תמיכההמתארמשהוריצא

במינהמיוחדתשהיאהוכיחה, ...הקיברציתהמחול"להקת
בלהטהמרשיםלבבי,סגנוןפיתחוהרקדנים ...היבטיםמכמה
מרשהאינואישלרארוה,עצמראתמציגאינראיששלו.

העתכלנראיםהכלזאת,תחתאגואיסטיות.תצוגרתלעצמר
ג'קכתב-הבימה."עלשיעררללאומסוריםבעצמם,בטוחים

 . 1986ארקטרברטיימס",יררקב"ניואנדרסון,

 7/8,בחרברתאינטרנשיונל",ב"באלטפישר,רארוה-אליזבת
אבלחרבבנית,נראתהעדייןהלהקהוחצישנה"לפני : 1986
ערבדהדבר,לכלמקצועניםמרקדניםליהנרתאפשרכעת

רקדניםעלהמקשהבישראל,המצברקעעללצירןהראויה
בזמןכיהבינלאומי.למצבבהשוואהמקצועניתלרמהלהגיע

שלהםהטכניקהאתמלטשיםהרקדניםאחריםשבמקומרת
לצבא."להתגייסעליהםבישראלבימתי,נסיוןררוכשים

התפתחותשעםלקבל,יותרקשההיהבארץהמחוללמבקרי
קושמאןפלורהשלפערלתםבזכותרבייחרדהקיברצית,הלהקה

וכיוצר,כמורההיל-סאגאן,רג'ין-חזרותוכמנהלתכיוצרת-
מעיניהםונעלמרהקצרענות,שלמחסרם-הקולאתעברההיא

אלה,בעינישבלטרהייחרדירת,הקבוצתניותהתכונות
לגביהם.מאליומובןבגדראינרשהקיברץ

התנועהבריתשלהתרברתיהמימסדאנשידורקאלצערי,
להכירהאחררניםהיוהלהקה,פרעלתשבמסגרתההקיברצית,
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רב.ערךזואמנרתיתשלפעולהבכך,

ה"מרסדרת"עםארנוןיהרדיתושלהלהקהשלמלחמותיה
ארמנםעדיין.נסתיימהלאובעצםארוכרת,שניםנמשכה
לסירריההתרגלו,הכלכהןירוחםללהקה,מנכ"ללבסרףמונה

תקציביםעלהחוזרהמאבקאבלבארץ,רלמופעיהבעולם
 .נמשךרתנאי-עבודה

שיתוף-לדעתי,היה,הקיבוציתהלהקהשלבדרכהחשרבשלב
אק.מאץאוקיליאןייריכגרןבעלי-שם,יוצריםעםהפעולה
המחול"תיאטררןמנהלשהואהצ'כי,הכרריאוגראףקיליאן,

רקדנים,כעשרהאזשמנתההלהקה,אתראהההולנדי",
להתארחמהקיבוצניקיםארבעהשהזמיןכך,כלרהתרשם

"הקאתדראלהשלרהריקודאתללמדםעל-מנתבהאג,
אתסיימרכשהםדביסי).מאתמרסיקה(לפיהשקועה"
המחול,שלהביצרעזכויותאתבלבדלאלהםהעניקעבודתם,

מסך-הרקעואתהתלבושותאתהפסקרל,אתגםהוסיףאלא
שלו)אסיסטנט(בעזרתלימדםשובאחר-כךרשנה .המצריר

עםהדוקיםקשרי-עברדהרנוצררשלו.הכסארת""משחקאת
אק,מאץשלה,המרכזיהירצרועםהשררדית"קולברג"להקת
באחדעימהרקדואףהקיבוציתהלהקהעםועבדשחזר

להופיע.יכולהיהלאהרקדניםשאחדשעהבארץ,המרפעים

הכוריאו-טאקיי,לקייהלהקהביןשנוצרהפעולה,שיתוףגם
צירן-דרךהיהבארצות-הברית,הפועלתהיפאניתגראפית
הקיבוצית.הלהקהשלבדרכה

ללהקהמאו.דנדירממיןחיההואממששלכוריאוגראף
אחדיםלהשנמצארמזל,שארמרים,כמרהיה,הקיברצית

אתבולמרדקנה-מידהאלאמקרה,זה,איןכמובןאבלכאלה.
הדברמצביעירתררערדשלה.האמנרתיתההנהלהשליכרלתה

הלהקה.ערבדתבובסטרדיר,השוררתהארוירהעל

שלחייהםעללהקלשדרשרקרלות,נשמערפעםמדיאומנם
מגעתרןהמרכזהעברתעל-ידיהרוקדים,הקיבוצניקים

התחבורתית,ההקלהמלבדיותר.מרכזילמקוםהרחוקה
לרצוןביטריגםתמידהיהזהחלילה,בה,מזלזלשאיני

להבין,מבליארנרן,יהרדיתשלמערלהכאילולהשתחרר
לטפחשישנדירמשהוהואאמיתיירצרכוריאוגראףשאם
להתפתחרתההתנאיםאתליצורהמסוגלאמנותימנהלאותר,
הטובהשהבירהידוע,קטן.נסבגדרממשהראלהקהשל

שרםכביכולשםאיןשבצ'כיה.בפילזןמתבשלתבערלםביותר
שיטרת,באותןשיכרמבשליםעהולםבכלתעשייתיים"."סרדרת

האקליםאוהמיםבשלאולייותר,טובההתרצאהבפילזןאבל
אתלהעבירמישהרשלדעתועליעלההאםמה.ירדעהשדאו

הלהקהמקרהגםבעיניוזהאחרת?לעירהללובתי-החררשת
אתלפצלבהכרחבריחרק,הקשים,בתנאיםדורקאהקיבוצית.

ובעצםהקיבוצי-האישי,המשפחתי,הפרטי,הביתביןהחיים

בשבועמסרימיםימיםבמשךוהריחוקאלה,כלחשבוןעל
האמנרתית.ההצלחהגררמיהםהביתי,מהבסיס

שני,ומצדבסטודיר,שלמהיממהבמשךהמרוכזתההתבשלות



הנכרן·המתכרןהיאלפגישה,פגישהניןהשברעיתההפסקה
מחרדשתיאברןשני,רמצדרבה,אינטנסיררירתאח,דמצד

השיגרתירתאתהמרנעירמיים-שלרשה,שלפסק-זמןאחרי
האפררה.

ללהקתשגרםבמהרתר,קיברצינרסף,גררםלדעתי,ריש,
לערמתנגרהה,רמקצרעניתאמנרתיתלרמהלהגיעהמחרל
האמנרתייםבכליםהמקצרענרתגברלמעלהקברעההרחיפה
הנדרשתהזיעהעצם .הקיברציתהתנרעהבריתשלהאחרים
שלהירמיתייהצליבהקירסטייןלינקרלןשכינהמהמהרקדן,
ביןלסלקציהגרמרמהבית,רהריחרקהזיעה",על-ידיהרקדן
שנרתרראלהלביןהבימהללאלחירתמסרגליםשאינםכאלה

עםשגםהקיברץ",ב"תיאטררןאירעשלאמה"חרבבים".
אםמהרתר,אתעדייןשינהלאהקיברץ"מ"בימתשמרשינרי

מרדגשצררךאיןשבמחרלזה,רגם'הנכרנה,בדרךהראכי
הקל.ספררתיים,בתכנים

בן-חלרף,הראהחיבאררגניזםתאכללנצח.חייםאינםאנשים
חייםיצרריםהםלהקרת .לפערלממשיךעצמרהאררגניזם
דרררתלהםמתחלפיםהקיברציתרבלהקהכאלה.רב-תאיים

עיקרהיאזרהמשכירתתמיד.צעירהמחרלאבלרקדנים,של
הקיברצית.הלהקהשלהצלחתה

באר,רמיהראהלאצעיר,כרריארגראףגםשנמצארבעיקר,
ירתרהלהקהשלצמיחתההמשךתלרירברלפניר,שעתידר

לפעמיםאםגםלכך,מרדעשהראמקררה,אנימבאחרים.
בררדאי.לר,נמאס

,שאתבכךהיטבניכרמתחלפיםדרררתשלזהחירביתהליך
ראחרים,אפרתשלמה,מייק,זיכרי,(שנפטרה),תמנהמרתה,
הנכבדבתפקידלזלזלמבליאךלאח,דאחדלמנרתארכלשלא

כגרןצעירים,שלדרררתהחליפרהבימתית,בעברדתםשמילאר
 .כהןברעז,כמרבן,רבעיקרכהן,סירןאסרליןענת

בנריההירתהבשלרבעיקרהמירחדתדרכהעל"ענבל",מלבד

בארץאיןלרי-תנאי,שרהאח,דכרריארגראףשליצירתרעל
ברהערלמירבכפריתכן,.ברררייחרדי"סגנרן-בית"שלהלהקה

טאקיי,קייארלי,מלב,דבלתי-אפשרי.כמעטהדברחיים,אנר
אחררת,להקרתרמעטג'רקרסאנקיימסרים,בשלבפילרברלרס

מסררתשללמדירחביםבמסלרליםנעהעכשרריהמחרל
כלעלאיררפי,תיאטררן-מחרלרשלאמריקניתגראהאמית

שלהקתפגם,בכךרראהאינילכן,האינדיררידראליים.גרניר
משלה.ברררעצמאיסגנרןגיבשהלאהקיברציתהמחרל

גםהשאר,ביןשהרא,בעברדתה,מסריםקרמסתמןבאחררנה

לצררך.שלאמרשמץמרשגחברתית","הזמנהשלתרצאה
"קארנארראלכגרןריציררתהלהקהשלהנרערתרכנירת
בירפיהאלהכלעלשערלהריצירהרהזאב""פטרהחירת",
עברדרתירכרלןלבני-הנעררים",לתזמררת"המדריך-רגיברשה

מירח,דתחרם-פערלההקיברציתללהקהמקציםבאר,רמישל
שהלהקהסכנה,איןמסרים.בימתיסגנרןגםלהשהכתיב
ככלאלה,עברדרתכיבמחרל,לנרער"ל"תיאטררןתיהפך
גיל.לכלטרברתלשמה,הראריהלנרעריצירה

בישראלהתנרעהלאמנרתהקיברציתהתנרעהשלתררמתה
שלשלםמכלרלזהרהלהקה.במרפעירקמתבטאתאינה

לאמנרת,החינרךרכללהקיברציםסמינראיזררירת,ארלפנרת
לפתח.הממשיכההיחידההיאהקיברציתהחיניךשרשת

להקרתבכללרהמבצעיםהירצריםברשימתהיטבניכררהדבר
שלכךכלגברהשאחרזמקרה,זההאם .בישראלהמחרל
הצעיריםהכרריארגראפיםשביןרחניכיר?בני-קיברץהםרקדנים

קיברץ?ירצאיארקיברץאנשירנכבדמרכזימקרםתרפשים

נקרדת-מרקדהםעצמהרהלהקהבגעתרןהחד-שנתיתהסדנא
המררים,המחרל,אנשייכרליםכךרעלכרלר,הזההמכלרלשל

 •גאים.להירתרהירצריםהמבצעים

מבקרלמחול,הישראליתהספריהיועץהואמבורגיורא
 .צה"לוגליהמשמר""עלשלהמחיל

39 



ייבת-דור"

סאדרןדודהמאת

ימלאו ,-40היום-הולדתהאתחוגגתשמדינת-ישראלשעה
בלתי-לאקיוםמשךשנה,עשריםבת-דורהמחולללהקת

לבת-דורובכל-זאת,בישראל.להקות-מחוללגבירגיל
כמוממשמיוחדת,להקתיתאישיךתמשלה,היסטוריה
ביניהן.ייחודימקוםתופסתוהיאאחרות,ישראליותללהקות

בישראלרוטשילדדהבתש-בעהברוניתהתישבה 1958בשנת
בשהותהבת-שבע.המחוללהקתאתיסדה 1964ובשנת

יצרההיאהשנייה,מלחמת-העולםלמןבניו-יורקהממושכת
התרכזהוהתעניינותהגראהאםמרתהעםהדוקיםקשרים

בצורךלהרהרהחלההיאהמודרני.המחולבתחוםבעיקר
ניהוללתפקידאורדמןבז'נט,ובחרהבית-ספרבארץלייסד

לפתוח.שביקשהבית-הספר

הגיעההיאבלונדון.ורקדהבדרום-אפריקהנולדהאורדמן
בהצלחהשהופיעהמלונדון,באלטלהקתבראשלישראל
 .הסיורבאמצעהרקדניםאתוזנחעזבשאמרגנהעדניכרת,

אורדמןפתחהחובותיה,אתולכסותמחייתהאתלממןכדי
שלו,האולפנהאתלרשותההעמידכלבאריהמשלה.סטודיו

נהרו"התלמידיםיותר,מאוחרזאתביטאשמישהווכפי
לשם."

תשומת-אתהיפנהרוטשילדדהבת-שבעשלממכריהאחד
שביקרהגראהאם,מרתהגםאורדמן.ז'נטשללשיעוריהליהב

הסטודיומנהלתלהיותאורדמןאתלהזמיןהמליצהבארץ,אז
שעריהאתפתחהבת-דורשלהאולפנהבת-שבע.שפתחה
 . 1967בשנת

מסוימתתקופהאורדמןשימשההחשד,הסטודיותכנוןמלבד
זולהקהעםהופיעהואףבתש-בעבלהקתמנהלת-חזרות

,יכולתהטעמהמ"שאיפותיה,התרשמהרוטשילדכסולנית.
כפישלה,"הארגוןוכשרוןהבלתי-רגילמרצהכרקדנית,
אתהשנייה,להקתהאתלייסדוהחליטהפעם,שהתבטאה

בת-דור.

החלהבארץ,,שביקרטיודורכאנטוניאנשיםבעצתושוב,
בהמשמשתאורדמןכשז'נט , 1968בשנתפעולתהאתבת-דור

כמנהלתלתפקידהנוסףאמנותית,ומנהלתראשיתכרקדנית
אלה.תפקידיםממלאההיאומאזבית-הספר,

ביןשילובעלמבוססהלהקהסגנוןהיהדרכה,מראשית
כיאםאז,חידושמשוםבזההיהוהקלאסי.המודרניהסגנון

"''-. 
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באימוניהןמצויהשוניםסגנונותביןכוללניתתשלובתכיום
כזה.שילובביעילותמודיםוהכלרבותלהקותשל

יצאההקלאסי,הבאלטבתחוםהשכלהבעלתעצמה,אורדמן
המודרני.המחולאתהיטבלהכירעל-מנתבחו"ל,להשתלמות

מהירה.תפיסהבעלתתלמידהבהמצאומוריה

רקדניותאולםעכשווי,הוא-מורהששמהכפי-בת-דורסגנון
כשהדברהאצבעות"קצותעל"לעלותמסוגלותהלהקה
"פנימהמאנן,ראןהאנסמאתבמחוללמשלכמרנדרש,

האגן).רנינהאנדרסוןלורימאתמוסיקה,עם 1985 (והחוצה"

אוגוסטבחרדשבהרצליה,התקייםבת-דורשלהראשוןהמופע
הצגת-הבכורההתקיימהאחר-כךמספרושבועות , 1968

עםלעבודהרזמנומחו"לכוריאוגראפיםבתל-אביב.הראשונה
לעמודצריךהלהקהשרפרטוארהאמינה,אורדמןכיהלהקה,

רקאפשריזהשדברסברהרהיאבינלארמיים,בסטנדרטים
בארץ.אזמצוייםשהיומאלהמנוסיםיוצריםבעזרת

לעבודהלהקהשלהראשונותבשנותיהשהגיעואלהבין
סאנדרסג'וב(ארה"ב),מסלאוסופיהיועבורהוליצור

(אנגליה-ארה"ב),טיודוראנטוני(אנגליה),רייטפיטר(הולנד),
קאריודניס(ארה"ב)אנתונימרי(הולנד),דנציגואןרודי

מישלאתכללואורחיםכוריאוגראפיםיותר,מאוחר(ארה"ב).
(ארה"ב),סאנאסרדופולבמקסיקו),כירם(מצרפת,דיסקומביי

הרכרביבנימין(ארה"ב),אלוםמנואל(הולנד),צרניצ'רלז
היל-וג'ין(ארה"ב)רדליקדון(אנגליה),גורואלטר(ארה"ב),
בארץ.שניםכעשרופעלשחימאמריקה,הואגםסאגאן,
י.ס.בא,ןמאתלמוסיקה ,) 1974 ( " ...ככלות"והיהיצירתו
אחרינוצרזהמחולבת-דור.ברפרטוארקלאסילמרכיבהיתה

שפירא,יאירהרקדןשללזכרורהוקדשיום-כיפור,מלחמת
במלחמ·ה.שנפל

ישראליים,כרריאוגראפיםלעודדגםהיתההלהקהמדיניות
ימים,באותםהלהקהמרקדניפרי,ויגאלמאררכיהודה
עצמהז'נטבת-דרר.עםהראשונותעברדותיהםאתשהכינו

לאאבלבכוריאוגראפיה,ידהאתפעמיים-שלושניסתה
שהירבתהיוצרת-אורחתהיאשרוןמירל'הבכך.המשיכה
הןמיוחדלצירןהרארירתויצירותיההלהקה,עםלעבוד
 .) 1979 (בעל-החלומות"ו"יוסף ) 1978 (לירושלים""מזמור

לעבודהמרבההישראלי,הכוריאוגראףהוזמן 1971בשנת



ממשיךהרא .בת-דררעבררליצרררייטר-סרפר,דרמיבניכר,
בשלייחתרנה':זהיחסמכנהרהראמאזבת-דררעםלעברד
עברדרתמעשריםירתריצרהירםעדרהממרשך.הקררבארפיר

אבני),צבי(מרסיקה:אשירה"צלמררת"בגיא,ביניהןלבת-דרר
"דיברטימנטר"רעדהמלך,דרדשלאהברתירעלהמברססת

ברנשטיין).ליארנרדמרסיקה: ; 1987 (

"מסע"גםמצליחרתהירתררייטר-סרפרשליציררתירבין
מרסיקה: ; 1978 (הזמן""אררחי ,דרים")"טנג'רין(מרסיקה:

בראהמס),מרסיקה: ; 1982 (רפסרדי""אלטרבן-חיים),פארל
 ; 1984 (חצרת""אחריהרנגר),מרסיקה: ; 1983 (יברא""ירם

ר"אפררפרבאסי)קארנטקיטארר,פלריד':"פינק :מרסיקה
 .) 1985 (באך"

בת-דרר,עםלעברדהגיערידרעי-שםכרריארגראפיםרירתרירתר
נרקדרשכברשלהם,ריקרדיםלהעמידארכאןליצררעל-מנת

הרפרטראראתשהעשיררהעברדרתביןבחר"ל.בלהקרתיהם
שלר,ר"זרמים"אייליאלריןמאתהלילה""יצרריבת-דרר:של

מאתר"דיגיטי"זכררן"כתרברת"שלרשהשסרעה':"הממלכה
ג'רןמאתהמררת"סף"על"ארתלר",חררה':"דרךטיילרר,פרל

בת-דרר,להקתעללרברביץ'לארשיצר"ררירליגרגס"באטלר,
ייערררכןגרסאןצ'רמאתשבזכחן"ר"רגעיםייספקטררם"

קרייטר.קליףמאתנשים"ר"שירתקיליאןיירימאתכחרל"

שנישליציררתלרפרטראר:באחררנהשנתרספרהריקרדיםבין
"קאנטארס"ארייז,ארסקארמדררם-אמריקה,כרריארגראפים

מארריסירמאתר"ליברטאנגר"ראררל) :מרסיקה ; 1986 (
פיאצרלה).אסטררמרסיקה: ; 1987 (ריינררט

הלרנדרני,בן-זמננר"המחרל"תיאטררןמייסדכהן,ררברט
אףתרםבתש-בע,להקתשלאמנרתיירעץגםכירםהמשמש

"צייקרק"אלה:ב'ןלבת-דרר,מצטיינרתיציררתכמההרא
ברבמרסיקה: ; 1980 ("חמסין"הרבנס),אלןמרסיקה: ; 1976 (

אתלצייןישהצעירהדררבניהירצריםביןראחררת.דארנס),
 ; 1983 ("אימפלרשן"מארה"ב,דיאמרנדמתירשלעברדתר
סטראררינסקי).מרסיקה:

שלבארלפןלימרדיהםאתשסיימררקדניםמה,זמןכעברר
בערלם.אחררתבלהקרתכנהרגללהקה,הצטרפרבת-דרר
חרזרים.ישראליםגםביניהםמחר"ל,בארמרקדניהאחדים
תקרפרתבבת-דררשעבדרמהרקדניםשרביםירתר,ערדמעניין

לרקדניםרהיראחררתללהקרתעבררממרשכרתארקצררת
המרקדמרתבתרכנירתיהשהרפיערשמרתרבחר"ל.בארץראשיים,

רלהקרתבתש-בעבתרכנירתכירםלפגרשאפשרבת-דררשל
יגאלכגרןבת-דרר,בשרררתעדייןנמצאיםאחריםאבלאחררת.

תפקידיםהירםעדהממלאיםפסקלסקי,רמריםברדיצ'בסקי
אבניירנתןאהררני,פטריסיהגרלדברג,משהרכןראשיים,

להםשניתנהאלה,ביןגםהאחררניםהשניים-אבידןראלרן
 .ככרריארגראפיםלהתנסרתהזדמנרת

בעלכירםהראבת-דרר,שלבית-הספרברגרהראאףפרי,יגאל
עבררליצררפעםמדישב.הראבניר-יררקמשלררלהקהסטרדיר

הלהקה.

מנהלרכירםשרנרתלהקרתעםרקדעצמאי,הרארפפררטדרד
 ." 2"בת-שבעאת

אררדמןז'נטכמרדררם-אפריקניממרצא-פרידלנדסאלי-אן
כירםהיאארצה,עלייתהעםלבת-דררשהצטרפה-עצמה

שלהאמנרתיהמנהלכירםהראדבירדרד .עצמאיתסרלנית
 .זרבלהקההראשירתהרקדנירתאחתהיאשיררשליבת-שבע,

בחר"ל,מרפעיםלסיררלראשרנהבת-דרריצאה 1970בשנת
במזרח-1972ברברת:סיירהאחר-כךרלאיטליה.למלטה
-1975בבדררם-אפריקההדררמית,באמריקה-1973ב ,הרחרק

 . 1979בשנתרבארה"ב ,-1977רב

שברעכרללאחדרת,פעמיםבארה"ברסיירההלהקהשבהמאז
הגאלהשמרפעבניר-יררק,"ג'ריס"בתיאטררןהרפערתשל

למחרלהספריהעבררכםפיםלאיסרףמרקדשהיהארתרשפתח
היר:חלקבת-דררנטלהשבהםחשרביםפסטיבאלים .בישראל
איטליהספרלטר, ,) 1976 (אדינבררג ,) 1971 (הרלנדפסטיבאל

) 1980 (. 

-אנטייסרדרתרבקניה.בזאירבת-דררביקרה 1983בשנת

קיבלהקהלאבללהרפערת,להפריעניסרבקניהישראליים
לסיררבת-דרריצאה 1986בשנתבהתלהברת.הלהקהאת

בייחרד.הצלחתה,בפרליןישראליתלהקהשלראשרןהיסטררי
המצרי,הרקדן 1979למןשלהרהפרטנראררדמןז'נטשלזר

גדרלה.היתהשטה,רידא

שלהארפרהשלהבאלטכסרלןלישראללךאשרנההגיעשטה
הראשרנההרפעתרבבת-דרר.רקדן-אררחלהירתרהרזמןברלין
למרסיקהרייטר-סרפר,דרמימאתב"חזירנרת"היתההלהקהעם

השתתפהכשהלהקהבן-חיים,פארלרמאתהכרריארגראףמאת
 .-1979בביררשליםשהתקייםבמחרל","התנ"ךעלבכינרס

שלזה,ביניהםלצירןהרארייםרביםבתפקידיםהרפיעמאז
בתפקידאררדמןעםבאטלר,ג'רןמאתזהבשםבמחרלארתלר

 .-1982בדסדמרנה,

כרריאר-ביציררתרבים,חשרביםבתפקידיםהרפיעהאררדמן

בירתרהגדרלההצלחתהארליאךרזרים,ישראלייםגראפים
ררלדרריל"ב"פיאףפיאףאדיתהצרפתיתהזמרתבתפקידהיתה
ממשבמהיררת,לרמדת"היא .) 1984 (גריפיתררדנימאת

המברססהמחרלגריפית.עליהשאמרכפי-טבעית"רקדנית
הידרעים,משיריהבתשעהמלררהפיאףשלהבירגראפיהעל
גברים. 11רכןאחדנשיתפקידרבר

שעברהאררדמן,ללאך~בקנדה,בת-דררסיירה 1987בשנת
מנהרשלרלזכרתרלזכרתהזאתלזקרףשישספקאין .ניתרחאז

I 
נשמרההמרפעיםשלהגברהה,שהרמהמייסרןקנתהחזררת

שנערכרבסירריםהיהשהדברכפיהשתתפרתה,ללאגם
במילאנרבלעדיההרפיעהכשהלהקהבאיטליה,באחררנה
רבררמא.

41 



שלה,המנוייםמפעלהואבת-דורשלהבולטיםממפעליהאחד
בתל-מנוייםאלפימקיףהואפרנקל.יוסףבעיקראחראילו

ובחיפה.בירושליםאביב,

שהבימותבתנאיאחרים,במרכזיםמופיעהאףהלהקה
אףבת-דורהדרישות.עלעונותאלהבמקומותהמצויות
ביניהןבחסותה,להתארחזרותלהקותפעםמדיהזמינה

מניו-יורק,תיאטר"דנס"הארלםתיאטר':דנס"נדרלנדס
המערבית),(גרמניהוופרטאלמהעירולהקתהבאושפינה

תיאטרוןהולנהשלהלאומיהבאלטמהונגריה,גיור""באלט
ולהקתומפולין"מזובשה"להקתמזאיר;הלאומיהפולקלור

מארה"ב.אייליאלויןשל

הכוריאו-בתחוםישראלייםיוצריםעודדהשהלהקהכשם
ותלבושותומעצבי-תפאורהמלחיניםהזמינהכןגראפיה,

אחתלאהשתמשרייטר-סופרדומיעבורה.ליצורישראליים
אמנותייועץשימששאףאבני,צביהמלחיןשלביצירותיו
 '''זרומ'' .) 1976והיא':("הואשרוןמירל'העשתהוכןללהקה,

מרדכישללצליליונרקדת ) 1973(משנתרייטר-סופרמאת
יצירהעלמבוססתשרוןשללירושלים""מזמורשגםכפיסתר,
השתמששבהבן-חיים,שלהמוסיקהאתהזכרנוכבר .סתרשל

משילאתשימשהנטראסרג'יומאתוציירהרייטר-סופר
 .) 1971 (ייהציפיה"דיסקומביי,

אתלמנותישבת-דורעםשעבדוהישראלייםהמעצביםבין
 ,) 1977 ,"עסמ"(שרירדוד ,) 1974 ," ...ככלות("והיהקרוןדני

בן-דודדבבאטלר),,מאת 1976חווה",("דרךדמיתאריק
ו"אחרי 1980הרוח","צלליותקויטרקליףשל(לעבודתו

 .) 1978המוות",סף(ל"עלמזלוכןרייטר-סופר)מאתחצות"
 .אוברזוןוגדעוןלדמןלאההיוהתלבושותמעצביבין

 , 9ההשכלהבשדרותהלהקהרדי 1Lמןהיוהראשונותבשנותיה
אולמות-הכוללהקבוע,לביתהעברההיא 1970ובשנת
אולםבתל-אביב.אבן-גבירולברח'גדול,לאותיאטרוןסטודיו
,באולםבעיראחריםבתיאטרוניםגםלהופיענוהגתהלהקה

ו"הקאמרי"."הבימה"

ועדה .מהותייםשינוייםלפניבת-דורעומדתאלהבימים
האחריותאתעליהליטוליהיהשתפקידהמונתה,ציבורית
הכוונה . 1988שנתבראשיתהחלהמוסהשלהמעשילניהול

למימוןמקורותתחפשתקציבים,עלתפקחשהוועדההיא,
בתש-בעהלהקה.שלוהתפתחותהקיומההמשךאתותבטיח

אלאתפנית,בגדראינםאלהש"שינוייםאמרה,רוטשילדדה
לדבריה,יחול,לאאמנותית."ורמהיעילותלהבטיחנועדו
במעורבותהתמשיךעצמההיאוגםהאמנותי,בכיווןשינוי

אינו"איש :אמרהאלה,בשינוייםהצורךעלבדברהבלהקה.
ילתמוךלהמשיךמעונייניםיהיולאאולייורשילנצח.חי

קיומההמשךאתשיבטיחוסידורים,לערוךישמחול.בלהקת
 •והישגיה."ערכיהבת-דור,שלרמתהעלושמירה

פוסט"ה"ג'רוסלםשלהמחולמכקרחהיאסאידןדירה
כישראל.מאגאזיו""דנסהירחוויכתכת
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ייסינדרלה"עדהמחולשללכלוכית Iמ
בישראלבאלםשנה 20

תבררירסימ:את

הכרריארגראפיבנרף"לכלרכית"מיןתימדהיההקלאסיהנאלט
טמרןהסרד.ארליאין-ספררהסבריםלכךישארץ-ישראל.של

האררנגרדיסטים,מחנהנראשמהפכניםמתידלהירתב~~איפתנר
פרליטירת:בתנרערתהיהזהכך .רהמגליםהראשרניםבין

גםזהכךשינריים.שתבעראלהבראשהתייצברתמידיהרדים
אנחנר .רבתיאטררןבמחרלבצירר,במרסיקה,-האמנרתבשטחי
שמארבחששמרזרה,תרפעהכליפרתבסבר-פניםמקבלים
בהתלהברתנרנסחפיםאנריתרה,בשמרנרתארתנריאשימר

אתבצדרמשאיריםחדשני,בעינינרשנראהניצרץכלענ!:
 .המבררכתהקלאסיקהעםזדהרת ilה

אחדרבים.כרריארגראפייםבכשררנרתהתברךהיהרדיהעם

חלקהיאגםפליסצקיה,מאיהכירם,הקלאסיהבאלטמסמלי
אגדתימבררךהמרבטחת?לארץשהגיערראלהמעמנר.

ראלנטינהארנטרנה,מיהניקרבה,רינהדרךה"אגדתי",
-פאנרבראלריגאליהליפשיץ,אלכסנדררבימינראו-כיפרבה

הגדרלרתהבימרתעלהצלחרתשלשרבלכאשחרירהגיעאחדכל
תרפעהקיימת.רכאןהקלאסי.הבאלטשלרהמפררסמרת

דרכיםחיפשר ,ארצהבהגיעםאלה,מרקדניםכמהמעניינת:
למרזרת,חנריהםכמרהים-תיכרני.בנרףלהשתלבשרנרת

הארץ-ישראליתמהשמשהסתנרררררהמרסיקאים,הציירים
רעזבררהארץ-ישראליהתימניהפרלקלרראחרישבירך;לכר
מי .בארץנשארלא-עזבשלאמיהקלאסי.הבאלטאת
רק.דלאכבר-נשארש

בשלביםמרדרניתמחרלשללהקתבערדארתם.להביןאפשר
לינרליארםרצפתעםבמהדל-אמצעים,חדרהספיקהראשרנים

באלטללהקתחסרה),לאדררקא(רזרהתלהברתהרבהרהרבה
לפי :הרבהדררשלקירמה,הראשרןמהרגעכברקלאסי,
רחדרי-תלברשרתרצפת-עץ,עמרקרת,במרתצריךהמסררת
שאםלכן,פלא,לארכר.'רמארמןגדרלטכניצררתהלבשה,
צירניבלהטחשברקלאסיבאלטרקדניתאררקדןאפילר
האםפניהם.עלהמציארתטפחהבישראל,רלהשתקעלעלרת

ללאלהתקייםיכרליםהראשרנה,מהשררהלאאפילרסרלנים,
בפה-דה-דא?בסרלר?רקלהרפיעת?יב

-20מירתרקצתלפניישראלים,שנידררקא .התחילזהכךאבל
הקלאסי""הבאלטלהקתשלהעריסהלידעמדרשנה,

רברטהמרקמןהלל-בארץהירםעדרהיחידההראשרנה
עבר ,בחיפהארכיפרבהשלבסטרדירלמדהראימפרלסקי.

בלרנדרןבלרנדרן.ראמבר"ל"באלטרמשםארבטרבהלמיה
ררסיה,ירצאתלמשפחהצאצאימפרלסקי,ברטהאתכש Iפ

גםארצה.משפחתהעםשנתייםבגילשעלתהפאריס,ילידת
הבאלטשלבבית-הספררהשתלמהארכיפרבהאצללמדההיא

ב"באלטרקדררברטה,הללשניהם,הלרנדרני.המלכרתי
לישראללחזררהחליטרשניםכמהמקץמרנטה-קארלר".

נרלדשנתייםבתרך . 196Sב-זההיהמשלהם.סטרדיררלהקים
ירתרמארחרשנקראההקלאסי':הבאלט"להקת-חלרם

התלמידרתארבעהלהקהמנתהתחילההישראלי"."הבאלט
רהלל.ברטהכמרבן,סרלנים,רשניבסטרדירבירתרהטרברת

קישרט","דרןמתרךפה-דה-דא-המתבקשרהרפרטראר

המפררסםהפה-דה-קאטרליפאר,סרג'מאתרירליה""ררמיאר
הזאתללהקהנמירחדשנרצרריציררתרכמה 184Sמשנת
שארא.ז'אניןהכרריארגראפיתעל-ידי

בשלביםכברדבהתמיכההיתהר"בת-דרר""נת-שבע"ללהקרת
בדמרתההיההישראליה"דיאגילב"הקמתן.שלהראשרנים

המחרללהקתמאחרריררטשיל.דדהבתש-בעהבררניתשל
היתהכבר"ענבל"הקיברצית.התנרעהבריתעמדההקיברצית
אמריקה-תרברתקרןתמיכה.לגייסהתקשתהאבלמברססת,
בתחילתה,הישראליהקלאסיהבאלטבלהקתתמכהישראל

 .הרביםטיפרחירמילדיאחדרקהיתההיאאך

לפנילהרפיעהלהקהיצאהשלה,המצרמצםהרפרטרארעם
בתי-שלקירמםלמררתתלמידים.רלפניהערבדתההתישברת

הקלאסיהבאלטלאמנרתהמרדערתבאלט,להרראתרביםספר
בתי-הספרשלהרביםהברגריםכנפיים.להפרשהלאעדיין

הצעירההלהקה .כשררנרתיהםלביטרימסגררתחיפשרלבאלט
תשרברת.לכךלתתניסתההחדשה

מכלחדשיםערליםארצהלהגיעהתחילרד Oה-שנרתבתחילת
רהללברטהקלאסי.באלטרקדניגםרביניהםארצרת,מיני
אפשרהיהכבראיש.-12לעדגדלההלהקהמהם.כמהקלטר
הקלאסימהרפרטרארירתררמררכברתגדרלרתיציררתלרקרד

ביתרכרריארגראפירתליצררהתחילהרברטההעכשררי,
הניהרלי.לצדירתרעצמרהקדישהללהתלהברת.

מברית-המרעצרת,המפררסםהרקדניםזרגארצההגיע 19ד-3נ

הזדמנרתהראשרנהבפעםישללהקהפאנרב.רראלריגאלינה
 .מרמשהלאזרארלםבינלארמית.ברמהסרלניםעםלרקדו

 .תחזררערדזרהזדמנרת

חלהישראליהקלאסיהבאלטבתרלדרתהאמיתיהמפנה
אחתשהיתהנירי,פטרישיהשלארצהבראהעם , 19ד Sב-
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שלבאלט"סיטיב"ניר-יררקבירתרהחשרברתהרקדנירת
הכרריארגראפיהאמןאלבירתרהמקררברת,אחתבאלאנשין
שלטיבהעללעמרדרצתהכיארצהבאההיאהמפררסם.

אךקצר,זמןבארץשהתהניריפטרישיה .הישראליתהלהקה
מהלהקההתרשמרתהבעקברת .רהתרשמהבחזררתביקרההיא

הזכרתלהניתנהלהקה?),בחיישניםשמרנההן(מההצעירה
-יציררתשתי"אגרן",מתרךרפה-דה-דה"סרנדה"אתלרקרד
באלאנשין.שלמרפת

להקהלנר"היתה :ארמרתהיאימפרלסקי,ברטהעםבשיחה
באלאנשין.שלעברדרתיראתראשרנהפעםעשינרנהדרת.

כמרטרברתכךכלרקדנירתלנרתהיינהשערדמאמינהלאאני
הזררת,הלהקרת,שמכלבאלאנשיןארמרבררידיארלייש .אז

מבקרבירתר.הטרבהבצררהה'סרנדה'אתמבצעיםאנחנר

'הלרראיאמר:ררקדים,ארתנרשראהבלרנדרן,מארדבכיר
הבאלטכמר'סרנדה'אתררקדהיהבאלט'שה'רריאל

השיראלי.'''

 .ישראלבפסטיבלבהצלחההלהקההרפיעהשנהבארתה

כרריארגראפיםאחרבחיפרשנמצאתרברטהירתר,מארחרשנה

זריםרצריםירעםלאזיניז'רזףעםקשריםרקרשרתחדשים
"המנדריןהבאלטמתרסףהלהקהשללרפרטרארנרספים.

שלרעברדה ,"ראימרנדה"מתרךפה-דה-דאגרנדהמרפלא",
 .'שרסטקרביץשללמרסיקה " 35"ארפרסשפרלי,היינץ

לקירמה.עשררלצירןבארה"ב,סיררהלהקהערכה 19ב-דד
 .-1981בשרבלחזררהרקדניםהרזמנרהסירר,הצלחתבעקברת
 .באלאנשין 'ררג'געםהלהקהחברינפגשרסיררבארתר
שללהרפערתלבראנהגלאהרא"בדרך-כלל :ברטהמספרת
למררת .באלט'סיטיה'ניר-יררקמלהקתר,חרץאחררת,להקרת

ראההגיע,הרארלשמחתנרלהפתעתנר .ארתרהזמנרזאת,
שכל ,אמרשנערכהבקבלת-פניםהתלהב.רמארדארתנר
בררר.יבדעמדבאמתרהרא .כסףבלילקבלנרכלשנרצהעברדה

קטנרתעברדרתכמהרערדבאררקר''קרנצ'רטראתקיבלנרמאז
ממשיכהארהבת,"לאאניבאלאנשיןשלהלהקהאתשלר.
באלאנשיןאתאבלבעיני,'ררלגארישלהם"הסגנרן ,ברטה

אראחתעברדהאבלכמרהר,שאיןחרשבתאני .מעריצהאני
ירתר."אסררמספיק,זה-אחדבערבשלרשתיים

-בדררםגםהלהקההרפיעהמארה"ב,,חרץ 1981שלבסירר
שם, .רצ'ילהארגנטינהרנצראלה,בפרארטר-ריקר,אמריקה,
 ,המחרלמבקרישלהשנתיהפרסלברטההרענקבצ'ילה,

דברז'אק"."ראריאצירתשלההכרריארגראפיהעברר

צעירה,להקההישראלי.""הבאלטאתאהבהבחר"להביקררת
פעםלא .בחרמרהאליהםהתייחסרבארץכרח-יצירה.מלאת

קשרתבהאשמרתברטהיצאהשיחתנרבמשךפעמייםרלא
מפרגנים,שלאטענההיאבישראל.המקצרעיתהביקררתכנגד

הקירם-רבמלחמתבצרכיהלהתחשבמרכניםשלאללהקה,
ה-סדשנרתבסרף .ארתהלהביןיכרלאני .שלההירמירמית

לספרכדיהישראלי""הבאלטשלרהדלהקטןלסטרדירהגעתי
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הקלאסיהבאלטעלהררסיתבשפהישראל""קרללמאזיני
מחיצת-מאחרריימפרלסקיברטהאתראיינתיהישראלי.

אזנזכרתיהיה.לאאחרמקרם .בסטרדירמארלתרתדיקט
זה-בברית-המרעצרתחרבביםלהקרתשל"סטרדירת"בכמה
הלהקהערבדתכאלה,בתנאיםכזה,בסטרדירארתי.המם

מאשימהברטהבישראל,קלאסילבאלטהיחידההמקצרעית
רההמצארת,החידרשאתמערדדתשהיאהעיתרנרת,אתקשרת

 .המברססתהקלאסיקהערמתל

מרפעיםלאחרהלהקהאתהישראליהקהלהעריךלמעשה,
דהכ"קררהלהקההרפיעה-1981באררחים.סרלניםכמהעם

גרדרנרב.ראלכסנדריבדרקימרבהאררההסרלניםעםבאלט"
ניסירן .מלהיבבאמתהיהזהמכליר.יצאשהקהלזרכראני

עלהלאברארןרלסליגלרראןרלדימירעםהמרפעעללחזרר
 ,התבררהישראלית.הלהקהבאשמתלאאךיפה,כךכל

בחרדשיםהיתהבארשיניקרב,שלבת-חסרתרשהסרלנית,
באלט"דהה"קררשלחלקררדררקאלהרירנההראשרנים

כהלכה.ברצע

 .בערלםלסיירהלהקההמשיכהבארץ,לפעילרתהבמקביל
בפסטיבלרהשתתפהרבארה"בבקנדהגדרלסיררערכה-1984ב

אמיליה.ברג'ירבאיטליההירקרתי

הדגישה , Jerusalem Postה-שלהמחרלמבקרתסרארדן,דררה
נקירןאתלחירבציינההיא .הלהקההתפתחרתאתבארזני
שבעמתרך(ארבעברטהשלהיציררתרשלמרתהביצרע

היציררתאחתשלה).הירבסיררשברצערכרריארגראפירת
אלפיםשהצילהשררדיהדיפלרמטראלנברג,לרארלהרקדשה
נכתבההיצירההנאצי.הכיברשבזמןהרנגריהמיהרדי

תקשררתי,כגימיקרהתקבלהמהלרשלהחמישיתלסימפרניה
ראלנברג.שלבשמרהשימרשבשל

ברפרטרארחלק-האריהראככרריארגראפיתברטהשלחלקה
כלמנסהראניכסףערלהלא"אני :ארמרתהיאהלהקה.של

מחפשיםאנחנראבלטרב.פחרתרפעםטרבירתרזה,פעםהזמן
לקבלערמדיםאנחנרכעתאחרים.כרריארגראפיםגםהזמןכל

רב,זמןחיכינרלהןבאלאנשין,שלנרספרתעברדרתשתי
לשלם,הרלכיםכבראנחנראםר'אגרן'.הטמפרמנטים''ארבעת

ניסירנית."במהרלאהבסדלאאנר .מארדטרבלהירתחייבזה

זרים,סרלניםעםללהקהשהיתההחלקיתההצלחהלמררת
"קלמחר"ל.אררחים-סרלניםמלהביארהללברטהנמנעים
אתהררסיםהםבעצםאבלאמנים-אררחים,להביאמארד

אתקרטףרהאמן-האררחאתגריםלהםאיןשלנר.הרקדנים
כתבארתרראייןגרדרנרב,אתכשהבאנרההצלחה.פיררתכל

גדרל,רקדןהרא,איךארתר,רשאלהישראליתמהטלרריזיה
הרגעאתאשכחלאהישראלי'.'הבאלטכמרלהקהעםררקד
לרקרדלרארייםארתנרחשבראללגמרי,הצניערארתנרהזה.
הראשרנה,בחזרהנערךהראירן-נשכחרבלהגדרל.גרדרנרבעם
ארמרת.היאכראב,"זהררק.דארתרשרארלפניערד

הלהקה"כאשרמיפגש:ארתרעלכתבמנררגירראהמבקר



להעמידמסרגלתהיאמספיק,ראמרגניכספיבבסיסזרכה
נחזהשבעתידהנמנע,מןאיפראזהאיןבירתר.נארתיציררת

נארתה.רברמהמלאבביצרעהגדרליםהקלאסייםבבאלטים
נרכחתמהאנישאיןרכשםהקלאסי,הסגנרןאתארהברבקהל

על-שניםמארתבנרתמרכררתמרסיקלירתיציררתשלביצרען
הנצחית:השאלהמןלחדרלהדיןמןכן-מרכררתתזמרררתידי
הקלאסי."הבאלטשלהללררלנימפרתרלנסיכיםלנרמה

לאהמבקר,הגדרתלפירהמלארת,הגדרלרתההפקרתראכן,
שללמרסיקההאגרזים""מפצחהיתההראשרנהלברא.איחרר

ההצלחהימפרלסקי.ברטהשלרכרריארגראפיהצ'ייקרבסקי
שללמרסיקה"סינדרלה"הבאלטבאבעקברתירמלאה.היתה

זהימפרלסקי.ברטהשלבכרריארגראפיההרארגםפררקרפייב
מקרםתפשרמימיקהשלסצינרתקר.ארתרשלהמשכרהיה

מרשימה,אךלא-יקרה,תפאררהסרלר,קטעימארדמעטניכר.
הקהלרהלל.ברטהשלהסטרדירתלמידיילדים,בהשתתפרת

הארלמרת.אתמילא

מפעלגםלנר"היהברטה,ארמרת ",ארתנרארהבהקהל"בכלל,
למפעלמדיקטןמנגנרןאנחנרארתר.הפסקנראבלמנריים,

מרפע,אףמפסידיםלאלנר'שייכים'שהיראנשיםאבלכזה.
רבים."ילדיםגם-רביניהםרגדל,הרלךרמספרם

הלהקהלגרדלהמפררסמיםהבאלטיםאתהתאימהברטה
לכ,ןמרדעכךכללאהרחבהקהל.ארליליכרלתה-רבעיקר

אתהכריחסרלניםהיעדרלב.שמרבהחלטמביני-דבראך
בדירקירדעת"אניחלרפירת.דרכיםלחפשימפרלסקיברטה
כפירקלעשרתלהםנרתנתראנימסרגליםשליהרקדניםלמה

יכרלתם."

רמתאתמעלההיתהלאהרקדניםלפניאתגריםהעמדתהאם
הלהקה?

שלררהאתגריםמנסהאניירתר,חזקרקדןליכשיש"רדאי,
גדרלים."ירתר

לארל"סינדרלה"האגרזים"ל"מפצחטרבשהיהמהאבל
שלהאחררנההגדרלהההפקה-הנרדמת"ל"היפהפיההספיק

לרבים.רמרכרמארדמפררסםמארהירמרניבאלטזההלהקה.
הפילהרמרניתהתזמררתעםכקרפררדרקציהברצעהרא

אפשררתשרםכאןהיתהלא .שלההמנרייםעבררהישראלית,
המרקםכלאתלמלאהכרחהיהבמרסיקה.קיצרריםלעשרת

לאבאלט,בלירריבלתי-מנרסההתזמררת,בתנרעה.המרסיקלי
קטעיםרבהיעדראררכה,יצאהההפקהלביצרע.הרבהתרמה

תררמיםהירכמהבמקצת.משעממת-סרלרשלמבריקים

מבריקים!רפה-דה-דאסרלרקטעיכמהל"יפהפיה"

ב"סינדרלה"הלהקהשלהיכרלתפיסגתאתרראהאניהירםעד
תצארכןברטה,דברילפיהארץ,לבימרתתחזררהיאראכן

בחר"ל.לסירר

"סינדרלה".רעדהמחרל,של"לכלרלכית"מיןקטנה,מלהקה
שלנר,כמרבארץמעט?ארהרבהזהלהקה,בחיישנהעשרים
בררדאימיידירת,רתרצארתמהירהלהתפתחרתצימארןבהשיש
האמנרתייםהגרפיםלפנימעמידיםשאנרסטנדרטיםהרבה.זה

אנוההשקעה.לעומתהוגניםתמידלאשלנוהמבצעים
המפורסמיתהלהקותשלכמובינלארמית,רמהדררשים
כאיןהיאשלנרהממשלתיתשהתמיכהרשרכחיםבחר"ל,
במערב.דרמיםבגרפיםשמרשקעמהלערמתרכאפס

רזהאחר,ארזהאמנרתימפעל"רררחירת"עלשמעתיפעםלא
כסףכמהליידרעברית-המרעצרת,כירצא .מארדרכראבמגרחך
בררדאיתמררה.ללא-פעמים;הרבהשם,בתרברתמרשקע
לפחיתארבירתרכטרביםעצמנראתלרארתררציםשהיינר
-הערהמתבקשתכאןהגדרל.בערלםבאלטללהקרתשררים
הקלאסיהבאלטעםבהשרראהמירבאים,מרפעיםכמהשגם

בררדאימקבליםרהםהעין,אתהלהיברתמידלאהישראלי,
שלנר.מהלהקהגדרלהירתרתמיכה

כרלה,כלאתמשקיעההיאימפרלסקי.ברטהאתלהביןאפשר
רלעידר.דלהבנהרמצפהבלהקהנשמתה,את

האידיאל"מההחלרם:ישנרשנה,עשריםלפניכמרכירם,רגם
אניבירתר.הטרבתמידזהייבשביליברטה,ארמרתשלי?"

טרביםרקדניםעםלהקהלעשרתזהבשביליפרפקצירניסטית.
דברזהחרמריים.תנאיםעלמדברתלאאניטרברת.ררקדנירת
ליחשרבהמארדאבלעליר,להתפשרמרכנההייתישתמיד
מהשלי.הרקדניםעםקשהמארדמארדערבדתאניהרמה.
מאר.ד"טרבהלהקהלנרשתהיהזהררצהשהייתי

ליצררימפרלסקיברטהתמשיךהקשיים,עלהטענרתלמררת
אתכשהקמנרשנה,עשריםשלפניהיא,"האמתרלעברד:
שלאחשבנרלאהרבים,לקשייםמרדעתהייתילאהלהקה,

אחריבריצהתמידשנהיהחרפשה,לקחתזמןרלילהלליהיה
אניבדרך-כללמימרן.רמקרררתרקדניםכרריארגראפים,חיפרש

שנהעשריםלפניאךריאליסטית,אניעצמי,אתמשלהלא
להקהטרבה,להקהשאנחנרחרשבתאנילירתר.שנגיעחשבתי
נהדררם,למרפערםמגרעיםאנרשבהםערביםלנרררשיציבה,
לקררתרלקררת,להמשרךכרחלינרתןזהארתנר.ארהבשהקהל
 •לנר."שהרבטחכפימשלנר,ברתלנרשרהרה
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בישראלהלא-ממוסדהעכשוויהמחול
האחריניתהשניסבעשר

לנדרוניתד"רמאת

בעשרהלא-ממרסדיםהישראלייםהירצריםשלעברדתם
הביטריביןהאיזרןאחרבחיפרשמצטיינתהאחררנרתהשנים

שפתשלהירמירמיהארפילביןרירצרירצרכלשלהאישי
מרסשללגישתרמארדבדרמהבכללרתה.האנרשיתהתנרעה

הפרסט-מרדרניסטיםשלתפישתםעל-פיירתררערדקנינגהם,
בהיגירןהישראליהשרלייםמחרלמארפייןירתר,המארחרים

תנרעתית.רבזרימהפיסי

בארץזהעכשרריאמנרתיבמחרלשדמרת-המפתחספק,אין
המרבילהלדמרתרביםבעיניהנחשבתשינפל,דרינההינה

הלא-ממרסד.העכשרריהישראליבמחרל

התנרעהשפתביןהפרדהאיןשינפלדשלבעברדרתיה
משמשתאצלההכללית.הקינטיתהחרריהלביןהאנרשית
התנרעתיהרצףכמרחשיברתרמתבארתההנרטיביתהתנרעה

שלהמאפייניםכלאחרלמעשהממלאתהיאלשמר.המרפשט
האישיתכשהררירטרארזירתהערלמי,העכשרריהמחרל

ירמירמית,תנרעהעםמשרלברתשלהרהכרריארגראפית
מרכיביםשלדרמיננטיתרנרכחרתעכשררייםמייצגמאפייני

ירצרת.היאארתרהחללתנאיאתהמכתיביםפלסטיים,
מןהןניכררת,השפערתלמררתאישית.שינפלדשלתפישתה

היאהגרמני,הבארהארזמןרהןהאמריקניהפרסט-מרדרניזם

כשאישירתהייחרדית,תנרעתיתשפההשניםעםפיתחה

שפה.מארתהבלתי-נפרדחלקמהררההבימתית

בעתנהפכר"מאגמה",קברצתכמרהררחניים,תלמידיה
חרפשיתתנרעהתנרעתי.רחיפרשמעבדת-ניסרילמעיןהאחררנה
שפתלהעשרתהאפשרייםרהחיפרשיםעצמהבפניכמטרה
הערלמי,העכשרריהמחרלממאפייניחלקרקשהםזר,תנרעה

"מאגמה".המחרלקברצתשלקלסתרהאתרברניםמשפיעים
במקריםמקרמןמפנרתאנרשירתארסיפררירתמשמערירת

לדיאלרגיםהתנרעתית,השפהבתרךלשמהלהתמרדדרתרבים
בעלדרמםלארבייקטגרףביןמרפשטת,כיחידהלגרףגרףבין

 .לחללגרףרביןפסיביתנרעתיפרטנציאל

החללהעכשרריים,הישראלייםהירצריםשלתפישתםלפי
ארתרהמאפיינתהזמןתחרשתתנרעתי,איררעשלרהמיקרם

הקינטירתהמבגלרתאתרמעצבהמדגישהתנרעהרחרמר
 .המחרלאמנרתביצירתהראשרניםהמרכיביםהםהאנרשירת,

אחר"מאגמה"קברצתערקבתשינפל,דשלתפישתהבררח
רלארחיים,אנרבההמיידיתבסביבההתנרעהאפשררירת

העשרהמאפשרתזרהתברננרתהאנרשית.התנרעהדררקא
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במרכררת.לנרהנרארתהתנרעתירתהמגבלרתאתלפררץרנסירן
זאתעםריחדבירתרהראשרניתהתנרעהאחררחיפרשמיצרי

כגברלרתהישראלייםליצרריםהמרכריםבגברלרתהתגררת
למררתייחרדית,שפהיצירתמאפשרתהמחרל,אמנרת

המחרלבתחרםהנעשהמןהבלתי-נמנערתהחזקרתההשפערת
הערלמי.

אצלעברדהתהליכיאלמארדקררביםהעברדהתהליכי
רההחלטההיצירההפרסט-מרדרני.במחרלדמרירת-מפתח
כמטרההתהליכיםרהצגתהאימפררביציההקרלקטיבירת,

מןירתררמרתקיםעשיריםקררברתלעיתיםהםעצמהבפני
תנרעתירתג'סטרתביןהירמירמיהעימרתהסרפי.התרצר

קררירתאררגניבתהליךברניםהקררבההסביבהמןרחרמרים
מעקברמאפשרתמתמשךכתהליךהמרתקתחדשה,תנרעתית

תמידי.

הרבהקררבאלהמחרלבצרררתהאסתטיתהמחשבהתהליך
החזותיתהאמנרתבתחרמיהעכשרריתהמחשבהלדרכיירתר

תמידשהיה,כפירהתיאטררןהמרסיקהאמנרירתאלמאשר
מראש.צפרי

הטיפרלמרלבמחרל,המצריהלתנרעהאנרגיהביןהזהרת
חסריחפציםמרלהניטראליתהתנרעהבאמנרת;המצריבחפץ

מרלהפרנקצירנאליתהתנרעהלעצמם;מחרץקרנרטצירת
אלטרנטיברתהםהאשלירת,נטרלתהחזרתיתהאמנרת

שינריהתחרמים.משניירצריםעל-ידיהמרצגרתעכשררירת,
רהפיכתםעכשררירתמחרלבקברצרתהאנרשייםהמרכיבים

מקברצרת-השרלייםרברתמאפייןבין-תחרמיאנרשילשילרב
קברצרת,ררקאךזהבמאמרנידרנרתארפיין,מעצםבארץ.

מערגןהמקצרעיתרמירמנרתןבעברדתןהראשרןשהגיררי

בשילרביםמשתמשיםאלקייםכאשרהאמניםהמחרל.באמנרת
בתיאטררןגםאלאבמחרל,רקלאשמקררםאנרשיים,

רבמרסיקה.

שימרשכגרןדרמטיים,יסרדרתעםבשילרבתנרעתיתעברדה
תיאטררןאתמאפייניםהירמירם,מןרבחפציםמילרליתבשפה
בנרףשלטתכתרפעהרצצר-80השנרתשלהאיררפיהמחרל
הישראלי.המקרמי

אלההשפיערהתנרעתי,המינימליזםמיצריתחרשתעם
מגררנתשפהלגבשהמנסרתרברתקברצרתעלגםבעקיפין

לגייטמצירתהבימתירת.הלגיטימצירתמירבאתהמשלבתירתר,



האמריקניהפרסט-מרדרניזםביןסינתזההמקריםרברבהןאלה
תיאטררןשהציעהבימתירתרהאפשררירתה-סדשנרתשל

המינימליס-ההפשטהלערמת . 8ה-סשנרתשלהגרמניהמחרל
שלהאמריקניהפרסט-מרדרניזםשלמחקרית,הכמעטטית,
לעצמראימץברארן,רטרישהגררדרןדייררידריינר,איברן

הדגשתאתעיקריכמניפסטהחדשהגרמניהאקספרסירניזם

שימרשתרךהחברתי,הסביבתירהכיעררהאנרשיתהדקדנטירת

 .מרצהרבאנטי-מינימליזם

במרכיביםאסתטישימרשנעשהאלקייםאשרהשלבעברדרתיה
מקרמית,שפהלחפשניסירןתרךאלה,אנטי-מינימליסטיים

מכבר.לאמרכרתסגנרניתמתעררבתרבהבמידההמררכבת
האנטי-מסרתחרשתאתזהסגנרנרתעיררבדרחהרבהבמידה

מדגישזהאםגםהדקררטיבי,המסראלרחרזרה-סדשנרתשל
 .רהכיעררהאבסררדאת

כשהפעילרתחץ,עמרסברדדכאיפרעלזהמעררבנרףבתרך
תנרעתי,קינטילמחקרכבסיסהפשרטה,הפיסיתהגרפנית

לפרסט-מרדרניזםבתפישתרבירתרכקררבהעיקרי.מעיינינרהרא
הגדרלהלאר .למטרההתהליךחץעמרסאצל,נהפךבהתהררתר
הקהלשלהבידררירתהציפירתאלהסרפי,התרצראלהמרפנה

הם ,האמנרתאלהממסדשלהאנטי-מדעיתההתייחסרתראל
המניפסטאלסד-השנרתשלהפרסט-מרדרניזםאתשהנחר

כמגבלההתנרעהרחשיפתכמחקר,המחרלאמנרתאתהרראה
אנרשית.

המרסכמתבמררכברתרהתלרתהתנרעהבביצרעהפיסיהקרשי
היעדראשכרל-ראכמן;בכתב-התנרעהרהמערגנתמראש

העיצרבהיעדראשליה;ריצירתהסרראהכאמצעיהאיפרר
הכלרמעלניכרר,כאמצעיהלא-פרנקצירנאלייםרהלברש
-המחרלאתהמלררהתרברתיתכהתניההמרסיקההרחקת
תנרעה,למבצעארתררהרפכיםהספציפיהרקדןאתחרשפים

רהספרנ-האימפררביזציה .המרכריםהקשריההרחבתתרך

טשטרש .המחקרילדירקחץעמרסאצלמקרמןמפנרתטנירת
רבדיקתחקררהפיכתהרקדןשלהדרמטיתהאינדיררידראלירת

ירצריםהעברדהבתהליךהמרצהרתלמטרההאנרשיתהתנרעה
הכללי.בתרךרלהיעלםלהתמזגלאישיהמניחה ,דר-משמערת

רבים,ישראלייםאמניםהרבילההבימתיתהמרסכמהשבירת
אלטרנטיברתאחרלחיפרשרבאיררפה,בארה"בקרדמיהםכמר

לא-מרכרתאסתטיתצררניתאינטרגרציההמחייברתחדשרת,
מאלטר-הנרלדיםרהתכניםהצרררתהמקרמי.בנרףעתהעד

האמירהאתהפכהאשרישירה,שפהיצרראלהחדשרתנטיברת
עצמההתנרעתיתהאמירהראתבלבדלאמצעיהחרץ-תנרעתית

 •למטרה.

 03-257589טל'תל-אביב,י 2אבן-גביררלרח'וצילום,להסרטהסטוךיו

ובר-מצוהת.בחתונווידיאוצילומי *
זהותותעודתלדרכוןתמונות *
מסמכיםצילום *
ושעוניםלמצלמותסוללות *
וטייפלוידיאוקסטות *
לוידיאומ"מ 8סרטיםהעברת *
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שכול-וכמז 1 ~כתב-התנועה
הוראה,ריקודמחקר,

חץעמוסמאת

כתב-בתולדותציון-דרךשהיההחשובים,האירועיםאחד
לכתבי-הבינלאומיהקונגרסהואאשכול-וכמן,התנועה
הקונגרס .תל-אביבבאוניברסיטת 1984בקיץשנערךתנועה,
שנות 30במשךמצטיירת i !המגמהאתברורבאופןביטא

שלהתעלומותוהבהרתלגילויאשכול,נועהשלפעילותה
האינטנסיביביטויהאוליהואשהריקודגוף-האדם,תנרעת
המקיף.סמלהרכתב-התנרעה-ביותר

בשדהחרקריםכרר'יארגראפים,רקדנים,יחדזימןהקונגרס

מרריםמחשב,אנשיהאתנרגרפיה,הזרארלרגיה,האמנרת,
כירם.המרכרותהשיטרתבררבכתב-תנועהראנשירמרפאים

המרשקעיםוהתקרוההעברדההיהכרלםאתשאיחדהנושא
אתרלשמרללמודהו~יימים;כתבי-התנועהשלבפיתרחם
צררךישכךשלשםברררה, i !רהידיעההאנרשיתהגרףתרברת

 .הניירגביעלשרםיבררלסמלןאלהתרפערתלהפשיט

שקידהמוצאיםאנראשכרלנרעהשלפעילרתהמראשית
הרראהמחקר, :זטחי-פערלה Zlבשלרשהכתב-התנועהליישום
שונים,תנרעהבשטחיהכתבשלאמינותררבדיקתרריקר,ד

ד"רשלשיעררירריקרדי-העם,דרךהקלאסי,בבאלטהחל
ראחרים.,טאי-צ'יפלדנקרייז

תנרעהבהרראתהשניםכ:לאשכרלנרעהעסקהבמקביל,
באקדמיהלמחרלבמחלקהלתיאטרון,בבתי-ספררכתב

כתב-תנרעהלמחקרו"במכרןהקיברציםבסמינרביררשלים,
תל-אביב.בארניברסיטת

ריקרדיםחיבררהרא-שבהםהאחררןרלא-שלישיתחרם
הקהללפניביצרעםלאיכרתקפדניתרדאגההכתבבאמצעות

אמרי. i7לריקרדלהקתהבמסגרתהרחב,

בשלרשתכירםהנעשיתתרהפעילאתאפררשזרבסקירה
כתב-באמצעותרריקרדהרראהמחקר,האלה:התחרמים
שהתרחשההגדילהעללהצביעאנסהאשכרל"רכמן.התנרעה

ראתהתחרמיםשלרשתןזzביןהקשראתבכךרלהרכיחבהם
החשיבההרגליאתשינתהכתב-התנרעהשהמצאתהערבדה,

רהיאהמתנרעע,עלברננרת Iבהרבריקר,דשלנר,רהאסתטיקה
רהריקר.דהתנרעההרראתבארפנילשינוירקרראתמשפיעה

שלושתכלאתאשכרלגרעהנשאה-50השנרתבתחילתאם
כתב-נלמדכיוםהריכתו!:יה,עללבדההאלההתחרמים
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רנעשינגברההלהשכלהרבמרסדותבבתי-הספרהתנרעה
פעילרולהקרתשתירקיימרתשונים,בתחרמיםמחקרים

רבחר"ל.בארץתדיררתהמרפיעות

רכוריאורקדניםמררים,חרקרים,כירםעוסקיםאלהבכל
הגדולולקרמרניקטיביותהרכחהבכךשישספקראיןגראפים,

כתב"התנרעה.של

מחקך

 ,בתחילרכמןראברהםאשכרלנרעהבידיהרמצאכתב"התנרעה
 1iedenfeld) Movement Notationבספר:לארריוצא 50ה"שנרת
1958 , Nicolson &(. 

שהרכשר(אנשיםבכתב"התנרעהמירמניםחרקריםבעזרת

מתחרבמרמחיםרבסיועאשכול)נרעהעל-ידיהשניםבמשך
שרניגתנרעהלמשטריהכתבירשםמגררנים,התמחרת
עכ'שנעשההאלההספריםבכללארר.והוצאושנרשמר
רהכתב.התנועההרראתבתהליךשימרש

את:כרללתבדפוסשיצאוהמחקריםרשימת
 1958 (רכמןואברהםאשכרלנרעה-כתב-תנועה

 ',הפורלאורשציאהראשוןהספר
הכתבעקרונרתאת

 1968 (נרלרחליעםאשכרלנרעה
הקלאסהבלטשלהבסיסיהמילרן
רמרגליארדמשהעםאשכרלנרעה

התעמלוותרגילי ;) 1969 (זרננפלד
קלאתלטיקהחופשית,התעמלרת

קלאסיבלט

התעמלית

רשחייה

שושמיכלעםאשכולנרעה-ישראלייםריקידי-עם
ארבע' ;) 1970 (זיידלרשמראל
נש'ריקודישלוריאציותרחמש

ריקרדי-ערשבעה"עשרתימניות

ישראליים
ספיתרצהעםאשכולנועה-תימנייםריקידים

 1971 (שושנירמיכלזיידלשמראל
צןעלרריאצירת 142שלארסף
תימני

זייזשמראלעםאשכולנרעה-
ריקודי-Iורארבעהעשרים ;) 1975 (

דבקה



ההורהבצעדי

אותנטייםריקודים

ששעלוריאציות

ישרא-ריקרדי-עםרעשרהערביים

הדבקהעלהמברססיםליים
זיידלשמראלעםאשכרלנרעה-

ארתנ-בריקרדיםמקראה ;) 1986 (

מישראלטייס
משר-תבנירת ;) 1987 (זיידלשמראל-

כרר-תימניים,בריקרדי-עםתפרת

רבהררהערבייםדיים,

 ) 1970 (אשכרלנרעה- B.C.L .מחקר
שנערדמרחביים,באקררדיםמחקר-סימולטניותבתנועות

אשכרלנרעהע"ימחשבבאמצערת
ארה"ב;אילינרי,בארניברסיטת

רג'רןאשכרלנרעהעל-ידינעשה
בארני-לאמנרירתבפקרלטההאריס

להתפרסםרערמדתל-אביבברסיטת
בקררב

תרגילי 35 ;) 1973 (אשכרלנרעה-ולקרואלכתרבלנוע,
שנעשרעברדרתשלאסרפהתנועה,

שנאספראשכרל,נרעהתלמידיע"י
בכתב-למקראהעל-ידהרנערכר
תנרעה

פלדנקרייז,שלשיערריו ;) 1980 (-
שהראכפימגנטי,מסרטשהרעברר

בכתב-התנרעהרנרשמרלימדםעצמו
,שמואלהאריס '.געםאשכרלנרעה-

תנוערת ;) 1971 (שושני,רמיכלזיידל
מןדרגמרתעםראצבערתידיים

שלרמשפת-הידייםההרדיהריקרד
בישראלהחרשים

רמיכלדגןמרקיעםאשכולנרעה-
השוואתימחקר ;) 1979-82 (שרשני

לאבאןפרןררדרלףשלהכתבבין
לאשכרל-רכמן

בשלרשתכתרב ,-18המהמאהריקוד-
אשכרל-רכמן;בנש,לאבאן,הכתבים:

הבינלארמיהקרנגרסלכברדהרצא
בארניבר-שנערדלכתבי-תנרעה,

 ) 1984 (תל-אביבסיטת
 ;) 1984 (הוימןס.אנליזע"ינערד-

בכתב-המרפיעיםהסימניםמילרן
אשכרל-רכמןהתנרעה

אשכרלנרעה,בעריכתספירתרצה-
רלמררים.לתלמידיםמקראה ;) 1987 (

חנרכהלשירימחובריםריקרדים
רמחקרמקראה ;) 1988 (אשכרלנרעה-

הטאיצ-'ישלצרררתבשלרש
שלסריטה ;) 1975 (אשכרלנרעה-

אשכרל,נרעהשלחיבורהריקרדים,
הקאמריהריקרדלהקתע"יברצע

שלסריטה ;) 1975 (אשכרלנרעה-
אשכרל,נרעהשלחיבררהריקרדים,

הקאמריהריקרדלהקתע"יברצע

ד"רשלשיעוריס 50
מ.פלדנקרייז

הידייסספר

כתבי-תנועה

הגבוט

טומלינסוןשל

כתב-התנועה

אשכרל-וכמן

חנוכהמחבררת

אחריבחיפוש

הטאי-צ'י

זוויתישרותעקרמות

מתמעטתסדרה

שלסריטה ;) 1975 (אשכרלנרעה-רובעית
אשכרל,נועהשלחיבררהריקרדים,

הקאמריהריקרדלהקתע"יבוצע

הגרףובתרברתשרניםריקרדבסגנרנרתהערסקיםהספריםבצד

האמנרתכגוןנרספים,בתחרמיםיישרמיםמוצאיםאנו

והפסיכרלרגיה.הזרארלרגיההרריזראלית,

ויזואליתאמנות

אשכרלנרעהשללקברצה,שהצטרףרצייררקדןהאריס,ג'ון
ברעיצבהראשרן,ספר-הכתבלהרצאתשרתףרהיהמראשיתה

שלבהנחרת-היסרדמשתמשהרארהפרטיטרררת.האירריםאת
כיוםצירר.-דר-ממדירתצררותליצורעל-מנתכתב-התנרעה,

אתבונההראבהםסרטים,ריוצרבמחשבמשתמשהרא

כתב-התנרעהשבבסיסהנחרתארתןמכרחארתןומניעהצרררת

אשכרל-רכמן.

הדניםרבמאמריםספריםבשלרשהעברדתראתפרסםהאריס
הרויזראלית:באמנרתהכתביישרםשלרבפרקטיקהבתיארריה

) 1969 ( Shapes of Movement 
) 1983 ( Language as Shaper of Movement 

) 1985 ( Symmetry and Notation 

זואולוגיה

לזרארלרגיהמהמחלקהאחריםחרקריםואיתרגרלניאילןד"ר
בעלי-חיים,התנהגרתבמחקרערסקתל-אביבבארניברסיטת

ירנקיםשלהתנהגרתתבנירתלגלרתעל-מנתבכתברמשתמש
מחקרהינרהזהוב","התןהראשרן,ספרראחרים.רבעלי-חיים

 .) 1969 (תניםזרגשלהחיזררתהליכי

הדניםרביםמאמריםגרלניד"רפרסםהירםרעדמאז
אצלהתנועהמנגנרנישלרהחלמההתפתחרתבהתנהגרת,
בעלי-חיים.

פסיכולוגיה

החרשיםשלשפת-הידייםשלתנרעתיתיאררכתבהכהןעין-יה
כרללהמילרןהשפה.שלשוניםאספקטיםהמכילבארץ,
שהןכפיהמליםשלבכתב-התנרעהמדריקתנרעתיתיארר

על-ידינכתבהמילרןתנרערת-הידיים.באמצערתמררת""נא
 .כהןרע.י.מ.שלזינגרד"רל.נמיר,

הוראה

כתב-התנרעהההרראה.הינרשאפרטהשניהפעילרתשדה
מרסדרתבשלרשההלימרדיםמתרכניתכחלקהירםנלמד
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באקדמיהלמחרלבמחלקהלתנרעהבמגמה .גברההלהשכלה
רבמחלקההקיברציםבסמינרלמוחלבמגמהרלמחרל;למרסיקה

תל-אביב.בארניברסיטתלזרארלרגיה

על-ידיביררשליםבאקדמיהלמחרלהמחלקההיררסדעם
ללמדרהחלההמרריםלסגלאשכרלנרעה,הצטרפהלריחסיה
רהכתבהתנרעהלהרראתדפרסיםעיצבהרבכךרתנרעהכתב
במחשבהעמרקשטברעדבראחת,דיסציפלינהשלפניםכשני
הכתבמשמשבכך .כתב-התנרעהאתהירםהמלמדיםכלשל
כישרריראתברנה.הרקדן,שלרנפשרגרפראתלעצבכלי

רעםשלרהאנליטיהמנגנרןעםמלאבשיתרףהגרפניים,
 .היצירתייםכישרריר

לכתרב"להתנרעע,הספרהראהזההתהליךשלמענייןתרצר
תלמידיםעל-ידישנכתברתרגיליםשלמקראהזרהי .רלקררא"

נתבקשר ,התנרעהשיערריבמסגרתאשכרל.נרעהשל
 ,שרנרתתנרעתירתסרגירתסביבריקרדיםלחברהתלמידים

רבכךחיברריםלכתרבהמתבקשיםלשרן,לתלמידיבדרמה
כירםמשמשךזספר .רבחרקיהבשפההשימרשאתמתרגלים

הספריםבצדהלינזר,דבתהליךחשרבכשלבהלרמדיםאת
האחרים.

באקדמיהלמחרלהמחלקהבתרךלתנרעהמגמהקיימתכירם
ן-יהיע ,חץעמרסמלמדים,שבהביררשליםרלמחרללמרסיקה

שלהראשרניםהמחזרריםברגררת(שתיהןפלדרצירנהכהן
אלמגרר.ראילתלמחרל)המחלקה

לארכלרסייהכנזרריםרמשמשיםבארץפזרריםהמחלקהברגרי
פנהחלקםבקשישים.רגמררקטניםבילדיםהחלמגררנת,
המרפיעיםך'קדניםרחלקםבתנרעהרלריפריבכתבלמחקר

 .חץעמרסבהדרכתרב"תנרערת"אשכרלנרעהשלבלהקתה

רתנרעהכתבמלמדרתהמחרל,במגמתהקיברצים,בסמינר
זהערבדרתשלרשתןשרשני,רמיכלנרלרחליספיר,תרצה
הנעשרתהמחקרלעברדרתרשרתפרתאשכרלנרעהעםשנים

אשכרלנרעהשלבלהקתהררקדתנרלרחליהכתב.באמצערת
 .-60השנרתמאמצע

ד"ר,מלמדיםלזרארלרגיהבמחלקהתל-אביב,בארניברסיטת
המחלקה.לתלמו'דיכתב-התנרעהאתראחריםגרלניאילן

בגעתרןהביו-קיברציתהלהקהשלידרבבית-הספרבסדנה
כנעני.יעלמלמדת

שעל-ידבתיכרותיכרניים:בתי-ספרבשניהכתבנלמדכמר-כן.
רבבית-גררן,איריסמלמדתביררשליםלמרסיקההאקדמיה

לנה.איריס-ברמת-השררו"אלרן".התיכרןהספר·

נערךביררשלים ' tבבגרנןהעברדהתנרעתלערכיבבית-הספר
 .גרנסדפנהידי-עלכתב-תנרעהז'בכיתרתילדיםללמדניסרי

רתנרעהלכתב-תנרעהשרניםקררסיםהתקיימרהשניםבמררצת

50 

בארניבר-בארה"ב, N.Y.U .ר-אילינריבארניברסיטתבחר"ל.אף
שלבשיטתרמרריםלהכשרתבקררס ,רבבלגיהבהרלנדסיטרת

באיררפה.אחריםרבבתי-ספרבארה"בפלדנקרייזד"ר

ריקוד

גרעההביאהרבהרראה,במחקרהכתבביישרםכמרבריקר,ד

דפרסיםעיצבהחדשים,פתררנרתחיברריה,באמצערתאשכרל,
רקדן.שלחדשאידיאלרהציגהבקרמפרזיציהחדשים

אפשררתבידיהנרתןהכתבבאמצערתהגרףבתנרערתהעיסרק

מארדמגררניםמארגרניםשעשרייםריקרדיםרלחברלבדרק
להיזקקמבליהררקדרם,ביןמררכביםרליחסיםהררקדלגרף

אתשמחברסיפררארתפאררהכמרסיקה,נרספיםלאמצעים
 .התנרערתרצף

אשכרלנרעהשלחיברריההרצגר-50השנרתבראשיתכבר
פרלני,נעמיהיר:שחבריהקאמרי,לריקרדהקברצהבאמצערת

 ,-60השנרתבסרףאשכרל.רנרעההאריסג'רןשררן,מירלה
בארניברסיטתבשנת-שבתרןאשכרלנרעהשהתהכאשר

ג'רןהקברצהחבריאליההצטרפרמחקר,לצררךאילינרי
מסע-רערכרזיידל,רשמראלבנאיאילנהנרל,רחליהאריס,
 .בלרנדרוה"פלךיס"בארלםשהסתייםארה"ב,ברחביהרפערת

הערלמרת"שניב"פסטיבללהרפיעהקברצההרזמנה 1972בשנת
רשמראלסלעררתינרל,רחלירקדניה:באיטליה.בספרלטר,

 . 1987בסתירבאחררנה,בארץ,השניםכלבמשךהרפיערזיידל
תל-אביב,בארניברסיטתימיםשברעבמשךהרפערתנערכר
רבערביןכלקהלפתרחרתחזררתנערכרתבבקריםכאשר

 .הרפערת

כשארתהלעבר,דנרספתקברצההתחילה-70השנרתבראשית
פהאףמשמשכתב-התנרעה :העברדהביסרדמרנחתמחשבה

-1971בנרסדה"תנרערת"בריקר.דחדשתנרעתיערלםלגילרי
המגמהשלברגריםהינםהירםחבריהחץ.עמרסעל-ידי

ביררשלים.באקדמיהלריקרדבמחלקהלתנרעה

בארץ,שרניםבמקרמרתהלהקההרפיעההשניםבמשך
רבארה"ב.באנגליהבגרמניה, ', 84ישראלבפסטיבל

בסדנרתבסטרדיר"תנרערת"רקדניערבדיםהאחררנרתבשנים

בסטרדירליררשלים).הקרןשל(פרריקטשבתלפירתהאמנים
מילכלסדנרתנערכרתרכמר-כןהקברערתהחזררתנערכרת
 ,תנרעהמשחקיהתנרערת:.שלהעברדהבדרךלהתנסרתשררצה
תנרעה.רשיערריאביזריםעםעברדהמעגל,ריקרדי

הבין-הלהקהשלידרבבית-הספרבסדנההמלמדתכנעני,יעל
האחררנהבשנהעברדרתיהאתהציגהבגעתרן,קיברצית

 .במחרל""גררניםבמסגרת

קברצהעםקרארסגרטררדע"שבתחררתהשתתףעפררןאיל



האחרונות.בשנתייםאיתושעובדיםרקדניםשל

תחומיםשלושההםומחקרהוראהוהופעה,ריקודחיבור
ועדהומצאמאזאשכול-וכמן.כתב-התנועהמכוחהמופעלים

המאיריםוהמוריםהחוקריםהרקדנים,מספרוהולךגדלהיום
עדותשלריקודמסורותבוומשמריםבאמצעותוהגוףאת

מגליםוחדשות,עתיקותגופניותמסורותמנתחיםישראל,
שלאידיאלומעליםריקודיםומחבריםחדשותהוראהדרכי
אנליטית,ויכולתגופנייםכישוריםבתוכו,המאחדחדשרקדן
 .ותבונה,רגששכלגוף,

שהפעילותלהניחיששנעשתה,הגדולהההתפתחותלאור
רקלאנוספים,ובתחומיםהקיימיםבתחומיםתתרחב

האדםשלהתנהגותובתחומימחקראףאלאבזואולוגיה,
התנועתיתהמורכבותלהבנתמחקירםהמוטורי.תובהתפתחותו

מחשבים.בעזרתייעשו

בכיתות-החלחשוב,כמרכיבהכתביופיעהלימודבתוכניות
רקדניםובהכשרתהגופניהחינוךבהוראתוכלההיסוד

הבגרותבבחינותמחייבנושאיהיההכתבוכוריאוגראפים.

בזמןומתרבות(שהולכותלריקודהמגמותתלמידישל
בגיליםהתנועהלהוראתשמיועדיםספריםייכתבוהאחרון),
שלהרפרטוארמתוךריקודים-חיבוריםיופיעוהשונים,
,זוגותיחידבהופעותויופיעויחברורקדניםהקיים.הריקוד

וקבוצות.

הרוחשליותרמלאלביטויהגוףתרבותאתנהפוךבכך
 •האנושית.

ועובדבירושליםרוביוע"שבאקדמיהמורההואחץעמוס
ייתנועות".קבוצתעם

ומעלה.ג'מכתהילדיםלומדיםבאולפן

מקצועי.לריקודכהכנההשבועימותכלבמשךמחולטדנתפועלתהאולפןבמטגרת
במחול.קודםלימודלאחרלשנתיים,המחוללטדנתתלמידיםמתקבלים

לשדנוריתאולפן:מזכירת
אבשליםדבירהאם-בית:

למחולאולפן

הנלמדיםהמקציעית

קלאטיבאלט
מידרנימחול

ת.נועה

גיפניתתכרה

(אשכיל'וכמן)כתב-תנועה
יצירהקומפוזיציה,

המחולתולדות
מנות.א

מוסיקה

אנטומיה

דרמה

אשרמטה

המיריםציות

ארנוןיהודית

ארצישפרה

גטנרדורית

ליבןאילנה
כנענייעל
לנדרוניתד"ר

חפץיעקב

נחשולזהרה
פראןחנקה

ריןרחמים

יעקיבידבירה

זבילוןיעל
בן-בטטאירלי
ברעםמיכה

ארנוזיחודיתאמנותית:מנחלת
טלעמוטאיזורי:חיניךרכז

 25130מעלה-הגלילד"נגעתין,קיבוץ
 04-923סס 9טל'

אירחיםמררים

לוירןמאיר
קינןאטתי

גאירגאקיפיליטאלכטנדר
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ררוטשילדבת-ייבת-שבע"

מנורגיוראמאת

ברגעהחללאהצירנילמפעלבית-ררטשילדביןהקשרכמרבן,
בסיררגראהם,מרוזהשללהקתהאתשהרבילשהמטרס
נחתארה"ב,מנז.שלתעל-ידישנתמךשלההראשרןהערלמי

תלמידהלשעברררטשיל,דדהבת-שבעלר.דבנמל-התערפה
כלכלית,ממשית,עזרהלהשעזררמאלהראחר-כךגראהםשל

למסעלהצטרףיכלהבניר-יררק,השנתייםמרפעיהאתלקיים
-בתרכנייהכתרבכךפנים,כלעל-בנשאהרקהרשמי
המטרסמכבשירדההיאלמלתחה"."האחראיתבמשרת
זההיההריהכל,ככלרתישראל.אדמתעלנצברררגליה
הידרע","הנדיבשכרנהמשפחתה,מאברתררטשיל,דהבררן
הראשרנרתהיהרדירתהמרשברתלהקמתהמשאביםאתשתרם
 .הביל"רייםבימיבארץ,

"בת-שבע"להקתשלהאמנרתיהיועץכירםכרהן,רוברטמספר
במסעמתחנרתינואחת"בכלגראהם:שלמרקדניהראז

המטרס.לידרהעיתרנאיםהצלמיםלנרחיכרהאררךהמרפעים
עלתחילהלהצביעתמידנהגהזראבלמרתה,עלעטרהם

מבטבהמעיפיםרהיהםהכתבים.לפנירלהציגהבת-שבע
השםשנשמעברגעבלרהרקבמרתה.רמתמקדיםרשבים

לצלמהרהחלרבתש-בעלעברהכלמיידפנר'ררטשילד,'
 " ...שאלרתרלשארל

השםמדינת-ישראל,שלהראשרנרתבשניםבארץ-ישראל,כי
ירתרלאאםפחרתלאחשדרתימשמערת,בעלהיהררטשילד

לחרגימחוץשם-דברעדייןאזהיתהשלאגראהם,שלמזה
מיןלהירתעתידהשהיתהבת-שבע,אםלדעת,איןהמחרל.
במצבזהברגעהבחינהבארץ,האמנרתיהמחרלשלדיאגילב
לקבלהחלרהצעירההמדינהעםיחסהימקרם,מכלהמירח.ד

שתמכהקרןייסרדהיתההתרצאהראינטנסיבי.שרנהארפי

לאמניםמלגרתבמוזןתחילהשהתרכזהרבמדע,באמנרת
שאלהכדישיינפל,דרינהלמשל,ביניהם,דרכם,בראשית

כוריארגראפירתעברד'רתליצורארלהשתלמרתלנסרעיוכלר
בארץ·

בבית-הספרלהשוזלמרת,לניו-יררקיצארהמלגרתמקבליררב
 .גראהםשלרבסטודיר"ג'רליארד"

 ,הישראליבמחרלבין-השמשותשלתקרפההיר-60השנרת
סרקרלוב,אנהליצררלמעשההפסיקהקרארסשגרטררדשעה
"התיאטררןלמעןשברערתלמספרשנהמידימגיעההיתה

ללאלמעשהגדלהצעיריםהרקדניםרדררשהקימה,הלירי"
זאתשמתארת(כפיגברההרמהעלירצרשלמרכזיתדמות
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זה).בשנתרןאחרבמקרםברשימתהאשל,ררת

מחרללהקתבארץלהקיםהרעירןנהפך , 1963-1962בשנים
ביקשהררטשילדדהרבת-שבעלממשרת,מקצרענית,מרדרני,
בהקמתגראהםידידתהשלרעזרתהעצתהאתרקיבלה
הכניסהלמבחנישהרפיערהרקדניםביןהחדשה.המסגרת
כמההיו"בת-שבע,"השםאתלשאתהיתהשעתידהללהקה,
הגברים,בייחרדמאלה,אחדיםלעתי.דהנרדעיםמכרכביה

ררן,רחמיםכגרןאמנרתית,רהשכלהניסירןבעליהירלא
דרכראתשהחלבן-דרהאהרדארמקיברצר,ישרשהגיע

רבארשלמדרכאלהגםאבלריקרדי-עם.למדריכיבקררסים
שחםררינהשיינפלדרינהגלרק,רינהכגרןמניר-יררק,
להסביר,שקשהערבדהללהקה,נתקבלהלא(שמערלם
בעצם).

למנהלת-החזררתנתמנתהרינאי,ממרצארקדניתהאריס,ררת
לינדהביניהםגראהם,שללהקתהראנשיהחדש,הגרףשל

מק-קיילדרנאלדרהכרריארגראףרינטראתלכרהן,ררברטהרדס,
הרפיעה 1964שנתבדצמברהרקדנים.עםלעברדהרזמנר
בארלםחגיגית,בבכררההקהל,לפנילראשונההלהקה
בתש-בע,כרתבתבתרכנייהבתל-אביב."הבימה"תיאטררן
"משרםהרקמההפרטי,שמהאתהנרשאתהחדשה,שהלהקה

רציררףהצררךיחדנזדמנרשבמקרהראירע,צרר,ןבהשהיה

היר ) ... (מקצרעיתרפרטרארלהקתלהקיםשאפשרנסיברת,
רקדניםרקדנים;אחרהמחפשיםכרריארגראפיםבישראל
 ) ... (רהרלכתגדלהדרישההיתהלכרריאוגראפים,המצפים

 " ...גראהםמרתהעםהממרשכתהיכררתירהיתהלמקצוענרת,

כגרןגראהם,שלמוכררתיצירותכללרהראשרנרתהתרכנירת
ר"הגןמלאכים""שעשרעי"הררדיאדה,"המבוך",תרך"אל
היחידה,בת-שבעלהקתהיתהלמעשה,המלחמה".אחרז
הרפר-אלה.ביצירותלהרפיעשהררשתהללהקת-האם,מחוץ
מק-קיילדרנאלדכרהן,ררברטמאתעבודרתגםכללטראר
אחתאתבת-שבע,רקדניעל , 1965בשנתשיצרטטלי,רגלן

למרסיקההאגדיים,""הציידיםבירתר,המערלרתמיציררתיר
שלתהליךהחלרבכךפרטרש,עדןהישראליהמלחיןמאת
המרדרניהמחרללהקרתביןחדישהישראליתמרסיקההפצת

עימםנטלרבארץלעברדשבארכשכרריארגראפיםבערלם,
אחררת,בארצרתללהקרתבישראלשהכיררמרסיקלירתיציררת
אחר-כך.עבדרעימן

אלקייםרארשרההיצירה,בתחרםבעידרדזכרהלהקהרקדני



החלראפרתי,משהירתררמארחרשיינפלדרינהגלרק,ררינה
משלהם.עברדרתליצררכרלם

בגדרלמעשההיהלאבכיפה,ששלטהגראהמי,הסגנרן
הררגלר 30ה"שנרתלמןכיבארץ,המחרלארהבילציבררמהפכה

קרארסגרטררדשל"הגרמני",האקספרסירניסטי,לסגנרןהכל
המרדרנילזהזההבסיסעללמעשהשצמחדררה,רבני

 .האמריקני

הגבריםשלהברלטתפקידםהראמהפכהבגדרהיהשבאמתמה
עזרת"בגדרבארץהמחרלהיהאזעדכיהצעירה,בלהקה
הירלאקרארסשלבלהקתהכמעט.אקסקלרסיביתנשים

גבריים,תפקידיםגםרקדררהרקדנירתכלל,רקדנים"גברים
הראהתימנישהמחרלשעהב"ענבל",ראפילרנדרש,כשזה
המקרםאתהנשיםתפשרהגברים,שלרבראשרנהבראש

המרכזי.

אתהמצייניםהריסרןרהיעדרהפיסיהכרחהסרערת,הררח

רחמיםבן"דר,דאהרדשלבעברדתםבלטרהמצרי,הישראלי
חשברןעללאלתררהישראליתרהנטייהאפרתי,רמשהררן

חמרררתרבעירת-הבמהעלברקללהקההעניקרהמשמעת
 .הקלעיםמאחרריבינאישירת

בירתר,ברלטיםאמניםכמהנמצארהלהקהשלהנשיבחלקגם
שטרן,נרריתירתררמארחרגתגליהשיינפל,דרינהביניהם
אחררת.מצרינרתררקדנירתאברהם,רלאהנדלראסתר

 .ארהדיםשלנלהבקהלהלהקהלעצמהרכשהמהרהעד
לעיתיםביקרההיאנמשכר,גראהםעםההדרקיםהקשרים
דאדלי,ג'ייןהראשרנה,האמנרתיתרהמנהלתבארץקררברת
 .בישראלשלהנציגמעיןלמעשההיתה

דה,כשבתש-בע 1967בשנתאירעהראשרןהרציניהמשבר

החדשההערלההרקדניתאתלמנרתהחליטהררטשילד
רסרלניתמנרתית'אלמנהלתאררדמן,ז'נט ,מדררם"אפריקה

להתפטרשאיימר ,הרקדניםל"מרד"גרמהזרכררנהבלהקה.
אררדמןאתלקבלמרכניםהירלאכיבלהקה,מחבררתםכרלם

עלירנה.כסמכרת

אררדמן,עבררשנייהלהקהלייסדבתש-בעהחליטהבתגרבה
שלממרשךתהליךלמעשההחלרבכךייבת"דרר",היאהלא

 .מלהקתההמייסדתשלהדרגתיניתרק

הירייבת"שבע"עםלעברדשבארהאררחיםהכרריארגראפיםבין
נררמאןררבינס,ג'ררםלימרן,חרסה :בערלםהירצריםגדרלי

בריאןהקנדיהכרריארגראףקרנקר.רג'רןבאטלרג'רןמרריס,
 .יאמנרתלמנהלנתמנהמק"דרנאלד

רקדה 1970רב"בחר"לראשרןלסיררהלהקהיצאה 1968בשנת
שלצייררתיהאתלבצע ,נרעזמעשהזההיה .בניר"יררק
אתגמרררהקהלהביקררתאבל ,הביתי"ב"מגרשגראהם
רחירנירתרעננרתשהפגינההישראלית,הקברצהעלההלל

 , 1971בשנת ,בפאריסשלהם.הטכנייםהחסררנרתעלשגברר
בפסטיבלהראשרןבמקרםבן"דרדראהרדשיינפלדרינהזכר

 .שםהבינלארמיהמחרל

אתאפרתי,משהכגרן ,מהמייסדיםאחדיםעזברבינתיים

כגרןמערלים,צעיריםרקדניםבארבמקרמםאבלהלהקה,
 .ראחריםנדלראסתרררדי,יאיר

רנעשרהלכרררטשילדדהלבת"שבעהלהקהביןהיחסים
שתיאת"לאחד"הרחלט 1974רבשנת ,רירתרירתרקשים

ייבת"שבע".להקתביטרלהיההמעשישפיררשרצעדלהקרתיה,

רגםבארץהאמנרתבחרגיחריפרתתגרברתערררהזרכררנה

לאהשלבהשפעתהמחאה.מברקיהגיערהערלםקצרתמכל
קיבלהראמנרת,לתרברתהציברריתהמרעצהיר"ראזפררת,

כזהאבלארמנם,צנרערתקציב,ממשלתיתחסרתייבת"שבע"
 .בפערלתהלהמשיךלהשאפשר

המנכ"ל,פרסטל,פנחסחמרר.המשברהיהזאת,למררת
במשרתףמרנררכשלב"בינייםנרספת,לשנהלהישארהסכים
אמנרתיים.מנהליםלהירתלרטמןרקייהרדסלינדה

ללהקה"בת"שבע"שלרהפיכתההפיררדשאחריבתקרפה
לעברדרביםחשרביםירצריםהגיערציבררית,תמיכהבעלת
"בת"שבע"עבררריצרהגראהםמרתהבאה 1974בשנת .עימה

"חלרם",אתשלה,להקתהעבררשלאהיחידהיצירתהאת
אבינר.יעקבשנרשאהסתר,מרדכימאתלמרסיקה

רירצריםבררסכריסטרפרסרקרלרב,אנה ,היל"סאגאןג'ין
עבדראפרתי,רמשהשרירריעקבשררןכמירלהישראליים

הלהקה.עם

שתירבמשךאמנרתי,למנהלסאנאסרדרפרלנתמנה 1978ב"
 ,שלרבעברדרתירהלהקהרפרטרארנתמלאכהרנתרשנרת
ראתהייחרדיארפיהאתאיבדהש"בת"שבע"היהרנראה

חירנירתה.

הבריטי,מרריסנררמאןנבחרמתאיםמנהלאחרבחיפרשים
מתחרםראמבר""באלטלהקתאתבשעתרשהעבירהאיש

לרהרצעהראזנחתם,עימרהחרזה .המרדרנילמחרלהבאלט
שלהאמנרתיהמנהללהירתלה",לסרבשאי"אפשר"הצעה
 ...הבריטיהמלכרתיהבאלט

ררברטנתמנהכצעד"בינייםמביך.במצבנרתרהייבת"שבע"

הלהקהממייסדישהיהררמנר,רמשהאמנרתי,לירעץכרהן
למרבהאמנרתי.למנהל ,כרהןשלבמחיצתרבלרנדרןרעבד

אמןעמדהלהקהשבראשהראשרנההפעםזרהיתההפליאה,
רררמנרהרלםפתררןהיתהלאזרבחירהאבל ...ישראלי
שנה.כעבררמתפקידרהתפטר

חדשערלהאז ,סטררםבילעצמרעלקיבל 1978/9שלבערנה
שידעהבירתרהקשהבתקרפההמנכ"ל,תפקידאתמארה"ב,
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חשבונותנשארוש.םמקוםבלונדון,מסיורשובהעםהלהקה,
לוהסתלקפשוטהקודםוהמנכ"לבלתי-משולמיםהמלון
 .בלתי-ידועלמקום

שלספינת-הדגלללא-עורריןכשהיאהצלחות,שלשניםמקץ
בארץנלהבותבביקורותזוכיםורקדניהבישראלהמחול
היאגראהם,למו-תההדוקקשרקשורכשסגנונהובחו"ל,
 .חמורבמשבר-זהותעצמהמצאה

הזוהרהמרץהועםלאקשיםימיםבאותםגםאבלמפתיע,
שבניעל-אףונות,.הראשבשנותיהאותםשצייןרקדניה,של

בשורותיה.רקדולאכברהרקדניםשלוהשניהראשוןהדורות
בית-בוגרימצטיינים,רקדניםכמהלצוותהצטרפובינתיים
דביר,ודודשירש(·יטריפון,נירהכגוןייבת-דור",שלהספר

 .אמנותימנהלכיוםהמשמש

שלהזמנתםהיתהבלהקהחדשהרעננהרוחשהפיחמה
עזרלו,ודניאלנהריןאוהדמוריס,מרקכגוןצעירים,יוצרים
צעיריםיוצריםהזמנתשלזומדיניותבארץ.לעבודלבוא

רפרטוארהלהקהברשות , 2Sה-יום-הולדתהולקראתהצליחה,
צעיריםישראלייםכוריאוגראפיםגםהחלובאחרונהמצוין.
באר.ורמיבן-גלנירביניהםעבורה,ליצור

הלהקה,עםק'שריהאתניתקהרוטשילדדהשבתש-בעאחרי
ואולפןסטודיוללאזונותרהשמה,אתנושאתהיוםשגם

שביד-אליהו,ההשכלהבשדרותמקומהאתלעזובונאלצה
היאהאחרונותבשניםומחסן.בתי-מלאכהמשרדים,ללאאף

ביתהונבנההולךעתהורקשם","אהלבאולםפועלת
 .למופעיםלז~-גדולאולםגםשיכלול,ביתבנווה-צדקהמיועד

אבלמצוינות,יצירותעבורהנוצרושניםמאהרבעבמשך
כיום.שלההפעילברפרטוארמצויהאינהאחתאףכמעט
שלינדהשעהממנהנשללגראהםשלמחולותיהמכלול
גראהם.שללהקתהאתשםומנהלתלאמריקהשבההודס

שלהירוק""השולחןקרנקו,מאתעמי-יער"-"עמי-יםגם
אחרותמעולותויצירות.רובינסשל"תנועות"יוס,קורט
מאוד.חבלוזהרקדניה,על-ידיעודמבוצעותאינן

 ,צעירהמילואיםקבוצתהלהקהמקיימתשניםכעשרזה
שיספקמשלה,בית-ספרהלהקהברשותאיןכי ," 2שבע-"בת
מדימתקיימת ,ן iכוןרוברטשלביוזמתוצעירים.רקדניםלה

כוריאוגראפייםן Iכשרונו,למעןצעיריםליוצריםסדנהפעם
 •לה.ומחוצההלהקהמשורותחדשים,
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בירושליםלהקות-מעורבירושלמי

קידווןפאמלהמאת

להקותוגםבמינה,מיוחדתעירירושליםהיתהומעולםמאז
כמוממשזה.מכלליוצאותאינןבתחומההפועלותהמחול

להקותיהגםכךועמים,כיתותלדתות,הנחלקתהאוכלוסייה
המיוחד.לעולמהאחתכלמשתייכותהעירשל

במזרחאנתרופולוגיםשמנופסיפס,כשלהאופיאתתואםוזה
זושיתערבומבליבצוותא,להןחיותאתניות.קבוצותהתיכון

השונהלחברתה,סמוכהאךבנפרהחייהאתאחתכלבזו,
 .ממנה

אבל , 40בתומדינת"ישראלשנה 3,000בתהיאירושלים
בתלמדי,חדשהתופעההןהבירהבעירהמחוללהקות
עיר"שדהירושליםהיתה 1967שנתעדהאחרונות.השנים

התרכזההאמנותהרם.הרשמימעמדהעל"אףאמנותית,
לפעולהעירייההחליטההעיר,חלקיאיחודאחריבתל"אביב.

שדרכהלירושלים","הקרןונוסדההאמנותעידודבתחוםגם
היאזוקרןכיוםלתרבות.המופניםהכספיםמרביתזורמים
בירושלים.הפועלותהלהקותחמשכלשלהכלכליהבסיס

אבלמזה,זהמאודשונההלהקותשלהאמנותיהכיוון
שלבסיומהדומות.להןהמציקותהבעיותהמעשי,במישור
אתלתארננסהתחילהאךבכך,גםנעסוקזורשימה

שלמנקודת"הראותוזאתהנבדלות,האמנותיותתפישותיהן
בראשן.הניצביםמהאנשיםאחדכל

ייתבועות"קבוצת

שלכתב"התנועהאתהיטבמכיריםהקבוצהמשתתפי"כל
 ,בעצםומנהלה.מייסדה ,חץעמוסאומראשכול,"נועה

חברותיהמיתרותיקהמשתתפים,שבעהובהזו,קבוצה

עבודתובמסגרתהקבוצהעםלעבודהחלחץהירושלמיות.
פעמיםארבענערכות.חזרותיהםרוביןע"שבאקדמיהכמורה

 .הבוקרבשעותבשבוע,

וכותבבבית,סופהועדמראשיתהחשדהעבודהכלמכין"אני
'התווים'אתמקבליםהרקדניםהנייר.גביעלהתפקידיםאת
מהדף.המוסיקהאתללמודהמסוגליםתזמורת,נגניכמו

התנועות."לימודעםמסתיימתאינהכמובןהעבודה"אבל
עלהקבוצהעובדתהתנועות,שלהבסיסיהלימודאחרי

הגווניםשכלעדאחדות,שניםאפילולפעמיםהחדשהמחול

בצורהכתב"התנועהשלפשוטה"קריאהמתבהרים.הדקים
חץ,אומרלרקדן,"מספיקיםאתגריםמציבהאינהמכאנית

כאח.דולמוחולגופולאתגריםכוונתי"ובזה

אחרת,בעיהעםלהתמודדמנסהאניחדשה,יצירה"בכל
הטכניתהיכולתאתובודקקומפוזיציה,שלאוגופנית

הרחבתהואאותישמענייןומהשליהאתגרוהמחשבתית.
עקרונותעל"פיעובדאינילעולםשלי.הגופניתהיכולת

בלב.ד"אסתטיים

עלהבנוישלו,חדשמחולבאמצעותגישתואתהדגיםעמוס
 .שניםארבעכברזויצירהעלעובדתהלהקהסיבובים.
 .לעצמומציבשהואומגבלותמתנאיםנובעהמחוללדבריו,

כמהכלומר,לבצע,אפשרסיבוביםכמהלבדוק"ניסיתי
עצמיאתלסובבניסיתיאחת.רגלעללהסתובבאוכלפעמים

אסתטית,לאטכנית,בחירההיתהזוכבמנוף.בירךשימושתוך
לאגן"הירכיים.ביותרהקרובהאברהואהירךכי

וסיבובצעדיםשניצעדים;בשלושהאחדבסיבוב"התחלתי
מהםאחדשלכלסיבובים,שנים"עשרעדהגענווכו.'אחה
צעדים.שלושהקדמו

שינוייםישהסיבוב.בשעתהגומצבאתבודקגםזה"מחול
ניתןלאשכמעטעדינים,כהלפעמים-עדיניםזעירים,
כדיהגו,תנועתעלמסוימותמגבלותקבעתיבהם.להבחין
לעיקוםכוונתילסיבובים.יגרמוהםשינוייםאילולהיווכח

שלבקרהאוהראשהחזקתבמצבשינויעמוד"השדרה,שלקל
הנשימה.

אלה,בחיבוריםלהגיעאוכלהיכןעדלבדוקמשתדל"אני
ליאיןכיהתנועתיות,התופעותכללחקרבסיסהמהווים

שלי.עצמיבביטויעניין

כלאנחנו"כיחץ,אומר'ישיבה:"מיןאנחנומסוים"במובן
האפשרויותלחקרעצמההקדישההקבוצהלומדים.העת

המשותפיםהעקרונותולמציאתהתנועהשלהאינסופיות
הבסיסלגילויזוובדרךהקינאסתטיות,התופעותלכל

פותחשכתב"התנועהסבורים,אנחנוהתנועה.שלהעקרוני
לתנועה."בלתי"מוגבלותאפשרויות

התנועהבחקרעסוקת"תנועות"מעיההקבוצהשלששהמפכי
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בשנהפעמיםמספרמופיעההיאכיאםבימתי,במחולולא
תפאורהללאפועלתהיאמודגמות.בהרצאותומשתתפת

מןתשומת-הלבאתלהסיחלאעל-מנתמוסיקלי,וליווי
עצמה.התנועה

 .איטיחד-גוני,אופישלנושלתנועהטועניםרבים"אנשים
למיניזאתמשוויםאולטאי-צ'יקרבהבהרואיםאחדים

אנחנושליהעבודרתשבכלברור,מוזרים.טכנייםאמצעים
 .אליהןלהגיעיש V (ולפוזיציותלמצביםולאלתנועהמודעים

שונותאיכויותvיןשלישבריקודיםמשוכנע,אניאבל
בזרימה."ירתרגמיש,יותרכשהגוף

המונחתהבסיסיתלקונספציהמודעלהיותהצופהעלהאם
לתנועה?מתחת

אלא ,חזותיתכבתרפעהרקלאבמחולמתבונןאתה"אם
עשויאתהאז ,העצמותלמוחישרהעיןדרךהמגיעכמשהו
אתלעבורבעצמךשתצטרךמבליאלה,בהיבטיםלחוש

לעיניך.שמתרחשמהשלהיסודיהניתוח

איןדראמה,כאןשאיןלכ.ךמודעאותנרשרואהמי"כל
אתאינסטינקטיביתולחושאחרמשהולחפשעליועלילה.

ללמודנשארתמטרתי ,הכלככלות .הקינטיתההתנסות
לחקורמעונייןאניללמו.דשלילרקדניםולעזורבעצמי

מופיעיםאנחנוהעבודה.פריהתואצה,הואהמופעולהתנסות.
 ".מוכניםכשאנחנורק

ירושליםהאנסמבל,

בכלאבל ,להופיעהיאהראשיתמטרתוירושלים"ה"אנסמבל,
לאבשאיפתםהסלול;ר,מהדרךמתרחקיםרקדניוזאת

 .כרקדנים""להיראות

בגדי-גוףלבושותהרקדניותבו ,במופעלצפותכיוסלי"קשה
מקוויסחלקמהורתכשהןהבעה,חסרותפניםעםמסורתיים,

הקבוצה.מוותיקותאחתרימון,איהאומרתבחלל,"

פוזיציותמסתםיותן-הרבהאישיות,מאודשלנו"העבודות
הלקוחמהלב,הנובעאישי,משהולהיותיכולזה .באלטשל

הכורי-לכן:שים, Iכולנועקרת-בית.שלהיומיומייםמחייה
מספרותאנחנר .נשייכןסימני-היכרנושאתשלנואוגראפיה
נשים."עלסיפוריםשלנוהמחולבאמצעות

בתלפיות-הקהילתיבמרכזבסיסהחברות,חמשבתהקבוצה,
המשמש ,למחולבית-ספרהקבוצהמנהלתשםמקוםמזרח,
ונקראה 1977בשנתנוסדההקבוצההשכונה.שלהנועראת

שינוייםמספרעליהועברו ,הירושלמית"המחול"סדנת
פלררהזוהיתהתהראשונובשנים .עבודתהובכיווןבהרכבה
הקבוצהמתנהלתכיוסהטון.אתהנותנתשהיתהקושמאן

שווהדעהזכותאחתלכלאמנותי.מנהלואיןכקולקטיב
בעצמנומבצעותגם"אנחנוכוריאוגראפית.גםהיאאחתוכל
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והכנתיחסי-הציבורהתאורה,הטכניים,הצדדיםכלאת
גםוכולןללהקהשיעוריםבמתןמתחלפותהרקדניותהבמה.

בבית-הספר.מלמדות

"התרחקתיאיה,מסבירה'לה-לה-לה:"בעבודתי"למשל,
בנעלי-ספורטוש iהשינעל-ידיהבאלטיהמראהמןבמתכוון

שופכותאנחנוהמופעבמשךיומיומיות.צבעוניותותלבושות
מאמינה,ואנישלי,החייםתפישתזוכימים.עצמנועל

 ..הצופיםעםקשריוצרותאנחנוזושבדרך

דרךהבמהעלשנראהמההואמחרלרבים,אנשים"בעיני
הכוריאוגראפים .זהאתאוהביםהרקדניסהפרוסצניום.

שליבריקוד ...שלךלשכניםטובלאזהאבלזה.אתאוהבים
במופעים .שיעולהליכות,צחוק,כגוןמחוותהרבהיש

 ".הצופיםאלקרבהלחושאוהברתאנחנו

"חוץ-ממסידות':שלעטםמתלווההקבוצהשלמופעימודה,איה
 .היררשלמיותהמחוללהקותלררבאופיינישזהמרגישהוהיא

מאלהרבים .בירושליםהראשונותהלהקותאחת"היינו
איתנו.דרכםאתהתחילוהלהקרתיתראתכירםהמהווים

אחר-והלכואיתנררקדוהם .קרש-קפיצהלהםשימשנואנחנו
 ".משלהםלהקותיסדואואחרותלמסגרותבדרכםכך

בלהקותרקדוה"אנסמבל"שלמהרקדניותאחדותכיאם
לחיותבדעתןנחושותהןובחו"ל,"בת-שבע"כגוןאחרות,

והילדיםהבעליםאתבחשבוןלהביאגם"עלינובירושלים.
יוצרותכולןכאנשים.מלאיםחייםהחיותנשיםכולנושלנר.

 ".למשפחרתיהןודראגותומלמדות

הירושלמיהמחולתיאטרון

אומרתמספקת,"במידהעצמיאתמבטאהאנישאין ,"חשתי

ייתיאטרוןשלהאמנותיתוהמנהלתהמייסדתמיאלניק,תמרה
עלתה ,ניצולי-שואהשלבתםתמרה,הירושלמי".המחול
רובין.ע"שהאקדמיהאתוסיימה 1971בשנתמבלגיהארצה
שהחליטהעדהמחול':"סדנתעםרקדהשניםכשלושבמשך
נרשאיםעלליצור,צורך"הרגשתימשלה.להקהלייסד

לישראל."למרלדת,שובירעליהודיים

עודמהיידיש,נושאיםעלסולומחרלרתשנייצרהתחילה
 . 1984בשנתתלמידיה,עםלעבודהחלהבטרם

של"תפקידהבבהירות.הלהקהשלדרכהאתמנסחתהיא
והרוחהחייםאתהמודרניהמחולדרךלתארהלהקה

מוסיקהעלהמבוססרפרטוארליצררמטרתנוהישראליים.
היהודיים,ולמקורותבימינרלישראלהרלוונטיכזה ,ישראלית

האתני."במובןדרוקאלאו

 1984בשנתהלהקה.שלהעבודותבמבחרניכרותאלהכוונות
מברסלב"נחמןרבישלמחשברת"שלושאתהלהקהרקדה



עבורםיצר-1986במיאלניק);תמרהשל(כוריאוגראפיה
תל-אביב;שלשפת-היםעלההוויעלמחולאורבךריצ'ארד

אשהשלתפילתהעלהמתבססריקודיצרהביטוןדינה
במקווההטבילהבנושאמחוליצרצ'אפליןטאריןמזרחית;

הנשים.של

שרהעלתמרהשלסולוכולל 1987/88עונתשלהרפרטואר
והדה ,ועבודהבשלוםהעוסקמחוליצרהביטוןדינהאמנו;
 .אגוצנטרייםישראלייםילדיםעלאורן

מיאלניקשללהקתהו"האנסמבל",ייתנועות"לקבוצתבניגוד
עימה.לעבודאורחיםכוריאוגראפיםרובעל-פימזמינה

יותרתמרה,שללדבריה .רקדניםעשרההלהקהמונהכרגע
מבקשיםשלהבית-הספרבוגרישאינםרקדניםויותר

ללהקה.להצטרף

מרגוליןירוןמחוללהקת

עלמרגוליןירוןאומראקלקטי,"להיותמועיללא"זה
הקאמריתקבוצתוברור."אמנותיכיוון"נחוץלהקתו,

מנהלשהואבית-הספרתלמידיעלמבוססתרקדנים) 4-3 (
 .מלחתהבשכונתמשופץבמקלט

ניהלמרגוליןששעה , 1980בשנתדרכהאתהחלההלהקה
ב"ביתואחר-כךגונניםבמתנ"סתחילהשלו,האולפנהאת

הריושלימת",המחול"סדנתעםרקדעצמוהואהעברי".הנוער
הוליךולכוריאוגראפיהלתנועההאישיתגישתוגיבושאבל
עצמאית.מסגרתלהקמתטבעיתבצורהאותו

רעיונותגםהמחול.אתלדחוףסיפוראועלילהעל"לא
התנועה .משלועצמאימבנהלמחול .לאואסוציאציות

התנועהומגרעיןייחודייםבסיסייםממרכיביםנבנית

נוצרהללוהמרכיביםמכלמחול.צומחהנלוותוהתנועות
הריקודיםרעותה.מתוךצומחתתנועהתנועה,שלפסיפסעמין

זמןתחושתעם'מזרחית:בגישההתאפיינושליהראשונים
מודע."כיווןחסריכאילו,לכאורהמאודחופשית

השקעת :יסודהנחותמספרעלמתבססתמרגוליןשלשיטתו
הקשרעודף;אימוץללאלתנועה,הדרושהבמידהרקאנרגיה

שלוישנשיפהשלתנועות("ישנכונהלנשימהתנועהבין
התפקידאופיועלבמוסיקהלהתרכזשישכךעלנשימה.");

בנקודותלחושצורךוישפרטיות","מחשבותעלמאשריותר
בחלללהישארמנתעלרוקהאתהבוהחללשלהמוקד
 .קדימההרקדןאתלשאתהקצביתהזרימהועלהממשי;

פוזיציותאצלישאיןכךהתנועה,אתלעצורצריך"אינך
השימושבשלשוטפת,שליהתנועה'להחזיק.'שצריך

בכוריאוגראפיההזעירותוהתנועותובנשימה,באימפולסים
הסיבותמכלשפיתחתי.והטכניקהמגישתיתוצאההןשלי
אחרת."דרךבכלבנויהלהיותיכולהאינהשליהיצירההללו

לעבוררקדניועלהמורכבת,הקונספטואליתגישתובשל
מסוגליםשהםלפניגישתו,שלאינטנסיבילימודתחילה

להופיע.

וברעיונותבשיטתוהמאמיניםאנשיםשלקבוצההיאולהקתו
והואלהקתושלהיחידהכוריאוגראףהוא .שלוהאסתטיים

 .וייחודיחדשנימשהובעבודתורואיםשרביםמכךמרוצה

 .אומרהואהמחול,"באמנותחיובידברהיא"מהפכנות

מחולקבוצת-ירושליםתמ"ר

תחתלעבודרוצהואיניאמנותימנהללהיותמבקש"אינני
עלבדברוגוטהיינר,צביאומרכזה,"מנהלשלפיקודו
לאהחדשהבצורתהשנוסדהירושלים,תמ"רמחולקבוצת
 .הקבוצהחבריליתרגםאופייניתזוגישהמכבר.

עבודותיהםכליוצרים.שלכקבוצהעצמםאתמגדיריםהם
בצוותא,מתקבלואמנותיותהחלטותעצמית.יצירהפריהן

חבריה,"סכוםהיא"הלהקהבהצבעה.אוהסכמהעל-ידי
הלהקה.מנכ"לאליאש-צ'יין,מאירהאומרת

הירושלמיותהלהקותליתרתמ"רקבוצתביןלישמבדמה
דולר 300,000לכדיהמגיעלרשותה,העומדהתקציבהוא

בעיר),האחרותהלהקותלרשותמהעומד 30(פיבשנה
קבועה.חודשיתמשכורתמקבליםהקבוצהשחבריוהעובדה

 .חודשישכרמשתכראינוהאחרותהלהקותמרקדניאיש
השניםלששהובטח-ביותרחשובהנקודהוזו-זהותקציב

 .הקרובות

ממקורות-הלהקותיתראצלכמוממש-באהתקציבעיקר
שלהכלליתהעירוניתלמדיניותבהתאםלירושלים.""הקרן
משלה.בית-ספרתמ"רלהקתלידפועללאמנויות,קהלחינוך

הקהילתיבמרכזנמצאיםשלהורחבי-הידייםהנאיםהאלופנים
רוממה.בשכונתגרוסע"ש

הזמניםבכלרקדניםבלהקה,חזקהאישיותשהואצבי,לדברי
"תעשהבחינתילדים,היוכאילובהםנהגוכימתוסכלים,היו
ותשתוק!"הצעדיםאת

בובות,אוכליםברקדניםלראותשלאעיקרון,זה"עבורנו
לאאנחנויצירתו.אתעליהםומלבישבאשהכוריאוגראף

 .ליצורהזדמנותניתנתבלהקהרקדןלכלזו.בצורהעובדים
עבודותיהם.מתוךהאנשיםביןההבדליםאתלראותמנסיםאנו
אנושית."חזותללהקהמקנהמקווים,אנוזה,

עבודהשכלמכך,בדיוקלדבריה,נהנית,צ'יין-אליאשרהימא
בשיעוריהמורההואצבי .אחראישילעולםשייכתברפרטואר

מגלעםולימודיעלמבוססשלוההוראהוסגנוןהלהקה
ביןהישירהקשראתרואהאינוהואכיאםבניו-יורק.בלאק

זאת"בכלמופע,בשעתהבמהעלשמתרחשלמהעבודתו
במירכוזכביטחוןזאתמסבירהואבולטת.גישתוהשפעת
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אצילות.שלפניםהעמדתופחות ,) Centering (מהיר

נשעןמשקלוכובדכשכלכולו,הרקדןאתלפתחמשתדל"אני
לכובהזהקשרלחו!(זתלמידיאתמלמדאנירגליו.שתיעל

להתרומםך;מנסההבאלט,להםשאומרממהההיפךבדיוק
לכובד.מעל

קימורישאבללמותנית.,מעלהכתפייםישר,המותנית"קו
לבטל.מנסיםשאיננוהתחתוןבגבזעיר

ל'מרכזשיגיעוכדירביםרקדניםיוםמדילהדריך"עלי
למתחלנו:צבי-רוח,נענהשהגוףמשוםוזאתהזה,הישר'

העבודהכעס.מרגשיהנובעיםעיוותיםמיניכגוןהמשתנה,

הגופני.המרכזאלהיומיומיתהחזרההיא

הגוףאתהכריח iללאהואבטכניקהשלנוהעקרונות"אחד
לביצוע.בלתי-נעימותתנועותליצורלאדבריס,לעשות

שלו,גופועםלרקודלרקדןלעזורתפקידהשלנוהטכניקה
ל'מצבלהגיע(:דיעצמואתלשנותממנוהדורשתלזובניגוד

כלשהו."אידיאלי'

המידהלפיחוץכלפירגלםאתלסובבנדרשיםהרקדנים
"אפילויכולתם.לפיהרגלאתולהריםלהםהנוחההאישית
לגמרי,"אישיעני'יןלהיותיכולהרגלמניףאתהבההזווית
צבי.אומר

נכון,לאזהאבלבהרפיה.רוקדיםשאנחנוטוענים"אנשים
אתהאםלפעולה.מתחביןהמבדילברוראבלדקקוישכי

אנומתח.הואשנוצרמהכלעצמך,שללפעולהמתנגד
 .תנועהבהוזבצעביותרהפשוטההצורהאתלגלותמנסים

להשתמשרשאיאתהלעומת-זאת,הכוריאוגראפיה,במסגרת
שלנוהטכניקהאםבסיפור.בתוקפנות,במתח,-אמצעיבכל

אתמרחיבהשה"אבכך,זההריתפקידה,אתממלאת
דרךוכלשלו,ת,הסגנונומגווןאתהרקדן,שלאפשרויותיו

לפניו."פתוחהתנועהשלאפשרית

הפרמיירהנ:שעתמעורבותלביקורותזכתההלהקהכיאם
מכךהתרשמו~א 1שחבריהנראהבירושלים,שלההראשונה

בעקרונן'תיהם.לדגולממשיכיםוהםהמידהעליתר

"אנחנוצבי.מריאבבת-אחת,"יצירת-מופתליצור"אי-אפשר
התגבשות.שלה Jבתקופעדייןואנוחודשיםארבעהרקעובדים
 ".בהתחלהרקאנחנו

גוונים,שלו'חבהקשתמייצגותהירושלמיותהמחוללהקות
דמיון.מקורותן tופעי,בהרכבןדומיםמרכיביםניכריםכיאם
עירונית.תמיכהעלמתבססות,שכולןבכךהואזה

לגביבסיסיותגישור!שתישלההתרבותולמנהללעירייה

58 

שלהמיוחדלאופיהקשורההאחתבבירה.המחוללהקות
ירושליםדברה,רפילשעבר,העירייהדוברלדבריירושלים.

רבים.דתייםתושביםובההתורה,עירקדושה,כעירידועההן

לפתחלמשל,בתל-אביב,כמוחופשייםאינםשאמניהומכאן,
הפרעה.ללאאמנותםאת

-200,000כהיהודיים,אזרחיה 300,000מתוךטוען,הואשנית,
הדתייםמתושביה 30%אותםמהי.אמנותמושגלהם"אין
אינםהחילונייםמהתושבים 690/0כלל;למופעיםבאיםאינם

תרבותית;וצריכהטעםשלמסיבותמחולבמופעימבקרים
הקהלעםנמניםואינםחמשלגילמתחתילדיםהם 60,00כ-ס

 .ליהפוטנציא

 1Sב-גםיהיהוכך-שחלפוהשנים-12בהעיקרית"המטרה
הסיבהוזולאמנויות,פעילקהלקהל,לחנךהיא-הבאות
ובראשונהבראשולאחינוכיותלתוכניותמיועדהתקציבשרוב

גדולות."בהפקותלתמיכה

וישמתנ"סיםעלמתבססותהלהקותכלכמעטזוומסיבה
הסביבהאתמשרתותהןוכךמשלה,בית-ספרמהןאחתלכל
פועלות.הןבה

לעבודה,מקוםללהקותמספקיםהללובתי-הספרשני,מצד
המשמשיםהרקדניםמשכורותאתגםרביםובמקריםלחזרות,
האדימניסטרטיביו.תההוצאותאתמכסהגםזוופעילותמורים,

למוסדותלפנותהלהקותעלההפקות,ליממוןמקורלמצואכדי
הממשלתיבמישררהעירייה,למסגרתמחרץאחרים,רקרנרת

לארתםלמעשהפונרתשכרלןלכךגררםרזההציבררי.אר
מרסדרת.

הרא )"ר"מת"(מלבדמהןאחתכלשלהשנתיהתפערלתקציב
הפערלהחרפשאתמארדמצמצםרזהבשנה,שקל-10,000כ

לרקדניםלשלםיכלרשלרהיא,צדמכלהנשמעתטענהשלהן.
גברהה,ברמהמבצעיםאליהןלמשרךיכרלרתהירהןמשכרררת,
"עלהלהקרתאתמחזיקהשהעירייהלכךהסיבהמקצרענית.

לערמתלחינרךהניתנתהמירביתתשרמת-הלבהיאקטנה"אש
לבנייתהאחררןבזמןשהרפנרהרביםרהמשאביםהמרפעים

 .הלהקרתשללפעילרתןמתאימיםמבנים

לערמתשלהןהתפערליבפררפילאחידרתמציינתהלהקרתאת
לאשנהעשריםשלפניבחשברןתביא"אם .בסגנונןרב-גרנירת

תגיעחמש,בהפרעלותרכעתאחת,להקהרלובעירהיתה
 • ".ממששלמחרלמהפכתביררשליםשחלהלמסקנה

העוסקתואתנולוגית,מרסיקולוגיתהיאקידרוזפאמלה
בעיתרנאות.



גירוייםצריוהריהבנאדם
אפרתימשהשלודממה"ייקוללהקת

יאסאריהמאת

נרלדרבערלםבירתררהמקררייםחטרביםמהדבריםמעטלא
אזאפרתי,למשההרצעשנהרשתייםכעשריםלפניבמקרה.

חרשיםשלקברצהעםלעברד"בת-שבע",בלהקתצעיררקדן
כמרמשהרעלחשברהמציעיםבתל-אביב.קלר""הלןבבית

תיראפיהשלמסרימתמידהגםבהשישחברתית,פעילרת
בארתםשעבדאפרתי,משה .סרציאליתעברדהשלרקררטרב

האגדיים"ב"היצידיםהראשיהתפקידעלמרריסנררמןעםימים
כלרם.עלחשבלאטטלי,גלןשל

רייך,מרהבית,מנהלאצלהתייצבחרדשיםשלרשהכעברר
לרנראההחרשיםשלערלמם"העברדה".מןלשחררררביקש
איתם,לדבראליהם,להגיעאי-אפשר .בלתי-חדירכמבצר
חרדשיםשלרשהערדתנסהזמן.ארכתביקשרייך .אמר

מדריכיםעברהכברזרקברצה .לאפרתיאמרבלב,דנרספים
אצלהיהשלאשמשהררראהאניטרעה,לאאניראםרבים,

שלרשהערדנסהלבינם.בינךלהתרקםמתחילהאחרים
ערדהישארהזדמנרת,ערדלהםתן ...ילךלאראםחרדשים,
 ...ניסירןתקרפת

הנדיברת,היאבירתרהיפרתמתכרנרתירשאחתאפרתי,משה

על :שםנמצאהראהירםרעז,נשאר,רנרתןנרתןחיירשכל
המברצרהדממהערלם-ערלמותשניביןהמחברהגשר

מצלילים,הסראןהמחרלרערלםשרתקרתזכרכיתבחרמרת
 .רמשתנרתנערתרצרררתצבעיםמתחלפים,מקצבים

משההשתמשהחרשיםקברצתעםראשרניםמפגשיםבארתם

להסבכדי ,מנצחשלשרביטכמרבידר,שאחזבמקלאפרתי
גרםהתרססמרצר .אלירהקברצהאנשישלתשרמת-ליבםאת
אחדירםהבמה.ארהארלםרצפתעלבמקללהכרתפעםלאלר

משהכשהיכהאליר,בגברשעמדהבחרריםאחדהסתרבב
בחרשירקלטמשהלעברר!רהביטהבמה,ברצפתאפרתי

שאלהרגשת?מהכלשהו.גירויעלהגיבשהבחררהמחרדדים
 ...ברגלמשהו,מרגישאניענה:רהבחררארתר,

"קרל,בספראפרתימשהמספרממני,"הרפהלאזה"מקרה
את,המתעדמהרדרכאלבום-1981בשהרפיעומחרל",דממה
"קרללהקתשלהתהררתהראתבכללהמחרלבערלםדרכר

אח,דכגרף ,המשלבתבערלםהיחידההלהקהרדממה",
התחלתימהזמן"כעברר .שרמעיםרקדניםעםחרשיםרקדנים
אחד-אחדברצפה.המכההמקלשיטתעללעברדלנסרת
כאלהביניהםהיר .גבםאתאלימפניםכשהםארתם,סרבבתי
כאלהנמצארירתר.בהשחשרהיוהמכה.רעדאתפחרתשחשר

גםליהירמטר.עשריםשלממרחקבירתרקטנהמכהשחשר
אתשרמעתהיאשבעצם,טענה,אחתחרשתאיתם.ריכרחים

"ארלעצמי:אמרתישלה.מכשיר-השמיעהדרךהמכה
מןארתהניתקתי .שרמעתשהיאלהשנדמהאר-שנכשלתי
שישאהבחרריםמאחדרביקשתיכמרבן,רצפת-עץ,הרצפה,

רלאשמעהלאהיא .רכלרם-המקלעםדפקתי .באררירארתה
 " ...התחילזהרפה .הגיבה

דרךזעזרעיםמרעבריםשבאמצערתההרריבראציה,שיטת

להםפשריםרמאהחרשיםהרקדניםשללרקדניהםרצפת-העץ
נרלדה.-בקברצהלהשתלב

גירריאםכיקרלי-מרסיקלי,גיררילאראשוני.גירריזה"היה
אחד-ברצפת-העץלהכרתערדהייתיצריךאנילארתמי.
הלאה,רזררמתמתחלפתהיתהרהתנרעהברגלרררקעהיהמהם
עלחזיתירתרצרררתמבניםלשנרתיכרלתי .מצדיעזרהללא

כרריארגראפיה."רנרצרההקברצה,מתרךנרבעכשהסימןהבמה,

המררכבתשמה,"דממה"להקה,גםנרצרהימיםבארתם
בארבע-1971בקהללפנילראשונהשהרפיעהבלב,דמחרשים
ר"עטלפים".בנים"ארבעה"כנגד"להשיג", ,"ירצא-דרפך' :יציררת

שהרא ,"בת-שבע"להקתעברראפרתימשהיצרכןלפניערד
רלאחרררבץ",חטאת"לפתחאתהראשיים,מרקדניהאזהיה
פציעהבעקברתרלחרד".ביחדשלר"צעדים"עין-דרר"אתמכן

כשהרזמןכרריארגראפירת,ליצירתירתראפרתיהתמסרברגלו,
רהבאלטבבלגיההפלמיהבאלטברלין,שלהארפרהלבאלט

 .בצרפתבן-זמננר

כתב ,טיימס""ניר-יררקשלהנרדעמבקררבארנס,קלייב
הרקדןהראלדעתי,לפניר.גדרלעתידרראה"אבי :-1975ב

פרשנרתדרךאינדיררידראלי,משהרהמציעהראשרןהישראלי
משהרמביאאפרתיגראהם.מרתהשלהמחרללשפתמשלר
אני-ישראלישהרארמשרםהכרריארגראפיה,לאמנרתאישי
 " ...ישראליהראזהאישישדברחרשב

הכרריאר-יציררתירשראברתהירם,רעדמאז.נכרןראהבארנס

מארד.הישראלימאר,דהאישימערלמראפרתישלגראפירת
רפרלחניםלררירתממנהגי ,מיררשליםמזכררנרת-ילדרתאם

שלרשיריהםברברמרטיןשלממשנתרראםדתירת,רתהלרכרת
 ,לבן-שארמשהגרלדברג,כלאהרישניםחדשיםמשרררים

 .ראבן-גביררלהלויליהרדהרעדרייךאשר
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בתפילרת,"ארמר:הררהיררשלים?שלתהילתהשרים"איך
העלהבה ,-19S2,כישראלפסטיבלפתיחתערבמפיררשמתי

שריף,נרעםשלמרסיקהלפי ,יררשלים"של"תהיליםאת
לימצטיירתילדרתי"למןהפסטיבל.אתהפרתחתכיצירה

שלכיסרפיהםרבים,מיםכמראליה,שנקררכעיריררשלים
מאמיניםשלתפילרתיהםיחדבהשחבררכעיראדם,המרן

הידייםמשרלברת ,הנזיררתתהלרכרתשליררשליםהרבה.
ברכיהםעלהכן·רעיםערבייםפרעליםשלהשחררים,במדיהן
המתנרדדיםבקפרטרת,יהרדיםשלבאדמתה,מצחםרמגיעים

הכרתל.מרלאלסרערת,בררחכערברתשיכררי-תהילה,
רחצי-בחלרנרתיהצלביםבשעריה,להשדישמזרזרתיררשלים
האלפביתמז~רתירתששתייםיררשליםבכיפרתיה.הסהר

שלימרת.שלם. .שלרםשדי.ש.קדרשה:כמכררתבהטברערת
 .לעמרסביברד'להסביבהריםיררשלם .סביבס.שלם.-ירר

רעצמרתיראברירשמחבריםהגידיםכמספרש"ס. :רביחד

תפיליןלהשמאגדתיררשלים,עצמר.אלעצםכל .אדסשל
רכמרים,,קאדיםכרהניםשליררשלים .ענבררמחררזרתרצלבים

פעמרןרצלצלישרפררתקיעתמראזיןקריאתבהשמתאגדים
 ".ליררשליםתהילהשיראח,דהלללשיר

עשירה,סרחפת,בתנרען;-אפרתימשהאצלנאמריםאלהרכל
 .רמסעירהרבגרנית

עםיחדהקים ,"בתש-בע"מלהקתאפרתימשהשפרשלאחר
בירתרהמבטיחרתמהרקדנירתשתייסבר,רגבינדלראסתר
שנקראה ,שלרהאיש'·תהמחרללהקתאת ,"בת-שבע"של

המסיימתהיצירהצלררךלראשרנה,שרלבררבהאפרתי","להקת
גםירמר",מתחיל"אדםהסמליבשםשנקראה ,הערבאת

הביאהזהרהמירחדהמרגשהשילרב ."דממה"להקתאנשי
ערלמרתשניביןמהמפג'זz;שנרלדהחדשה,להקהשללהקמתה

נערכההבכררההרפעתרדממה"."קרללהקתשרניס,כה
האחר""האניבתרם","הרלך ,חדשרתיציררת,בערב-1975ב

עלהמברססרתבמינן,מירחדרתמחרליציררתר"מרקמיס".
האתה .היאגן·מליןזיקת ,"הזיקהברבר,מרטיןשלאמרתר

בארתרבאמתרת iרערס'בזה",זהפרעליםשנינרראני,שלי
החרשים,הרקדניםשלערלמםביןגרמליןזיקתרבארתהמפגש

לרקדניםמרסיקליכנתיבשימשרהמרקלטיםשקרלרתיהס
ערלםשהיארהמרסיקה,הצליליםערלםלבין ,השרמעיס
הרקדנים.שלהטבעייםהגיררייס

רדממה""קרלקת jשלךהערבדה,הראבירתררהמערדדהמעניין
להקהששרם ,בינלארמיתבהצלחהרבהבמהיררתזכתה

 , 19S0באביבקצר.כהבזמןלהזכתהלאאחרתישראלית
הרפיעהכברס,יהראשרנצעדיהאתערשההחלהכשרק

 .-19S2בהיהשנירבפעםבפאריס,ריל"להדהב"תיאטר

אמת-ישראלמהררהלפחרת,המחרל,שבתחרםהתברר,רהנה
רמשברים.כשלרנרתאר,הישגיסנמדדיםשעל-פיהמידה,
"המשברשנקרא ,בצרפת"פיגארר"בעיתרןגדרלמאמר
מפגריםאנחנרכמה"עדטרען:בצרפת",המחרלשלהגדרל
משהשלדדממה''קרלמלהקתללמרדניתןהמחרלבשטח
במחרלשמקרררשלה,האסתטיהחרשאתהמשלבתאפרתי,
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כל-כךעשירהתררההעברית,המרסרתררתעםיחדהקלאסי,
אנחנררדממה''קרללהקתבאמצערתפנטסטיים.בסמלים
תרברתמגליםאנחנרבעיקראךרקדנים,הםמהמגלים

זאת,לערמתהרב,מספרן ...מברטללאהישגרזהרשלימה,
ייחרדלעצמןהמחפשרתבצרפתקטנרתמחרללהקרתשל

נזכהאחדשירםתקררה,לערררכדיברישמשלהן,רסגנרן
 ,כרגע .המלהמרבןבמלראירצרתאישירתבצרפתגםלרארת
הגארנרתאררעליהםשזרחחקיינים,רקאצלנררראיםאנחנר

שצלחהארררבינס,שלארבאלאנשיןשלהניאר-קלאסית
אלרריןארגראהםמרתהבנרסחהמרדרניהדמירןררחעליהם

שליחרתאיןאבלשליחים,בצרפתישבקיצרר:ניקרלאיס.
מקררי."רעירןמטעס

אלאשליח,לאהצרפתיםרראיסאפרתיבמשה :אחרלשרן
באשרימיםבארתםספקלמישהר,היהראסשליחרת.בעלירצר

רמבקריהפאריסבאראפרתי,משהשלהאמנרתיתלדרכר
רמירחדמקרריכרריארגראףהערנה:כתגליתארתררהכתירר

ריל"להדהה"תיאטרארלםאתשמילאהרבהקהלבמינר.
העדרתהיהרבהתלהברתבהתרגשרתכפייםרמחאערבמידי

הקרלרתאחדארלי,היא,רדממה"ש"קרלבירתרהברררה
הערלם.לארזנימישראלהמגיעיםבירתרהיפים

שרם"אין :הארמרנלהב,מאמרללהקההקדישמרנד""לה
רמיחרשהלהקהמחברימילהבחיןבקהללצרפיםאפשררת

ערצמהבעלמאר,דמגרבשדינאמיגרףירצריםיחדכרלם .לא
משהשלשהיציררתפלאזהראין .גברההמקצרעיתררמה

שלבדידרתרסביבסרבברתכזרמירחדתלהקהעברראפרתי
שלרההתחבררתנסירנרתרסביבאדם,הראבאשרהאדם,
בעלילהמרכיחהיצירההיאקרלרת''פרקיס.אנרש.בנילשאר
הבררתההרפךהקרלהחיה:מןהאדםאתהמפרידהדבראת

פראירתהרקדניםתנרערת .לדיבררשרניםרצליליםסתרמרת
רשבריצליליםכשנשמעיםלפתע,ראז,מאר,דחייתירתמאר,ד
הפעםשרב,רמתחדשתחרישילרגעהתנרעהדרממתקרלרת,
ירתר."אנרשיתירתר,מערדנתמשהר,מררככת

משגרירינרלאחדבערלםנחשבתרדממה""קרללהקתכמהעד
ראמרנההרצרןשכרחמרכיחהשהיאכיררןבירתר,הטרבים

להביןניתןקיימת,למציארתהבלתי-אפשריאתהרפכיםחזקה
מעדיפה"אניפארי":דהב"קרטידיאןמאגידינהשלממאמרה

בהרפעתצפיתירלכן,ההצגה,לפניהתרכנייהאתלקרראשלא
אנישבהביקררתיתעיןבארתההישראליתרדממה''קרל

להקהראיתירראה.שאניהמחרללהקרתכלאתמבקרת
 .גדרלהריקרדיתיכרלתרבעלתחייםמלאתרתרססת,צעירה
התרכנייהמןליכשהתבררהמס,ךרדתעםאבלאמיתית.הנאה
ההפתעהנהפכהחרשים,רקדניםהםמחבריהשחלקהנאה

מכליח.דגםעמרקהרלהתרגשרתבלתי-מסריגתלהערצה
היארדממה''קרללהקתרהאנרשית,האמנרתיתהבחינרת,

רארמץ-לב."צררפהאמנרתשלמרפת

רהרפיעההלהקהשבהרדממה","קרלשלקירמהשנרתבעשר
בבלגיה,בגרמניה,בצרפת,במקסיקר,בקנדה,בארה"ב,
רהרלכ.תגרברתבהצלחהרבאיטליהבספרדבפינלנ,דבשררדיה,



אמירהונתגבשההלכההלהקהעבוראפרתישצירביצירות
המפגשבעקבותונתעשרה,והלכהיותר,ואנושיתאישית

המחול,ושפתהחרשיםהרקדניםשלשפת'התנועהבין
הכוריאוגראפית.שפתוגם

מאו,דרב-גוניתכוריאוגראפיה ,-1986בשנוצרהב"טיוטות",

שירקוראבנאייוסישלקולונשמעמאו,דוחזקהתיאטרלית
את"תרגם"אפרתיהחולף.הזמןאודותעלגולדברגלאהשל

שלקטעהיאוהתוצאההחרשים,שלהתנועהלשפתהשיר
ביופיה.נשימהועוצרתמרגשתתנועה

חסרתלהקהשלמתמידמאבקאותובתוךנוצרה"טיוטות"
והתרבות,החינוךמשרדעל-ידיהנתמכת-לא-נתמכתאמצעים,

חשבאפרתיפרטיות.קרנותשלמתרומותבעיקרוהמתקיימת
"טיוטות",שלהבכורההופעתלאחרהלהקהסגירתעלאפילו

הכפירההרהוריבלהקה.הרשמיתהתמיכהתגדללאאם
קצתעוד .משהוגדלהוהתמיכהאדוםאורהדליקוהללו
 .נשימהמרווח

אצלימגריםהקשייםשדווקאלפעמים,לעצמךאומר"אתה
שזהלהיות"יכול .רםבקולאפרתימשהמהרהרהדמיון,"את
להצטמצםאותימכריחיםשהקשייםלהיותיכולצודק.קצת

בטריקיםלהתעסקלאלי,שישממההמקסימוםאתולמצות
הוקוס-מיניוכלפעלוליםמסובכות,תפאורותתיאטרליים,

הפנימיתובאמתשליברקדניםבעיקרלהתרכזאלאפוקוס,
סוציאלי,עובדלאשאניואמרתיחזרתיפעםלאושלי.שלהם
ושליהרקדניםשלהזאתהפנימיתהאמת.ואת,יוצראמןאלא
חרשיםוכמהשומעומיחרשמיחשובולאלבמה.מעביראני

מאוד:פשוטהאנושיתאמתהאמת?מהבלהקה.משתלבים
התמדה.והרבהודמיוןרצוןהרבהעםלהתגבר.אפשרהכלעל

מבטאתשעשיתימהיצירותאחתשכלהאמתזאתהנה,
והחיים,הזמן,כללגירוייםזקוקהריהבנאדםואומרת.

אותםלומספקיםוהקשייםהשתיקותהצלילים,הזכרונות,
 " ...הרףללא

חדש,לאולפןשלידהובית-הספרהלהקהעברה 1987בשנת
 •ארוכים.נדודיםאחרימשלה,לביתהירקון,ברחוב

"קוללהקתשלהסיוריםומנהלעיתונאיהואיאסאריה
ודממה".

ו'>שדרות
לכוריאוגראפיהסדנא

שיקופיות)(בליוויהרצאותסדרת
בישראלהאמנותיהמחולהתפתחותעל

 04-246093טלפון , 34987חיפה , 55820ת"דהכרמל,הוד

RUTH ESHEL 

Choreographic W orkshop 
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מתמשיומשברמקוריות-ענ~:למחולתיאטרון

מבורגיוראמאת

נבדלהראבשנייםהמדינה.כימיימירענבל,מחרלתיאטררן
בכךהישראלירת:לרהמחלהקרתמיתרקירמרשנרתכלבמשך
אישירתשלד;גדרלהריכרלתהררחהפריהןיציררתירשררב

לרי-תנאי;שרההיאהלאאחת,אמנרתית,רקרלאאמנרתית,
רשפלשיאבשערתרערמהקברעעברדתרשכיררןבכ.ךרשנית,
יחידהדרגמהמהררהשרהשלעברדתהארתר.רמייחדכאחה
ריתמיתניעתי,בחרמרמרדרניאמנרתילשימרשבמינה

ניתןענבלתולדרתשלערבדתי(תיארראתני.רמרסיקאלי
זר.)רשימה:סרף Iשבביבלירגראפיההמפררטבחרמרלמצרא

היאזררערבדהשרה,הרארענבלענבלהיאשרהרלרע,לטרב
שלה.המחרלתיאטררןשלרחרלשתרכרחראחתרבערנהבעת

לביתפעילרת,zן!נרתארבעיםמקץעבנל,זכהאלהבימים
משרדיםסטרדיר,המשמשהארלםשיהיה,ככלצנרעמשלר.

תל-שלהראשרנהבשכרנהניצברהראבית,הרארמחסנים
מקררהאנימארחר,שהגיעצדקענבללגבינררהצ-דק.אביב,

 .מדימארחרלא

עלראירםמשבריםשלאררכהרשימההןהלהקהתרלדרתכי
הצלחתרמידתביןסיבתיקשראיןרכאילרקירמה.המשך

חלקהזה.הייחרדיהמרסדשלהקירמירתלבעירתהאמנרתית
המבנהאתפרנסי-התרברתשלמאי-הבנתםנבעמהמשברים

מראששנידרנרכרשלים,מנסירנרתהלהקה,שלהמירחד
המרכזיבנכסמתדזשבת,שאינהעברדהדרך,להכתיבלכשלרן

האמנרתיתהאשיירתשלהירצרכשררןהראהלאענבל,של
לרי-תנאי.שרהשלהדרמיננטית

לפגישהשרההגיעה ) 1רברת,(פעמיםהדברתרארשכברכפי
העליהעםתימן,יהרז-ישלרהמסררתהתרברתעםהמארחרת
כשהיאהמדינה,קרםאחריהקסמים""מרבדבמבצעההמרנית

רנסירןגדרליםבימרצייםמבצעיםרמאחרריהברגר,אדםכבר
אחרי ) 2חדשים.(מחרלרת-עםריצירתרלחניםתמליליםבכתיבת
"לרינסקי"בסמינרלתלמידהרהיתהבבתי-יתרמיםשרהשגדלה
בארכירןתערדרתשמעידרתכפישם,רכבררמררים,לגננרת
חינרכית,בעברדההחלהבימתיים,במרפעיםהצטיינההסמינר,
היתההיא .הר·אשרניםשיריהאתיצרהחניכיהרלמעןכגננת,
תיאטררןאבלפריד-לנהצבישלהדרמאטיהסטרדירלחניכת

הקרלקטיבעל-ידיעדיי!· ,-30הבשנרתאז,שנשלטייהבימה",
שחקניר.לשרררתלקבלהסירבמיסדיר,של

ראביבעלהלהירתעתידשהיהמיאתשרהפגשהבסטרדיר
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לצבאהתגייסהראהשניהמלחמת-הערלםבימיתנאי.ילדיה,
תחילהגננת,להירתיצאההקטניםילדיהעםרשרההבריטי,
ברמת-הכרבש.קיברץ,כחברתראחר-כךכשכירה

מרפעיםרבימריבכתיבהלעסרקהחלהבמשמר-השררן,רכןרשם,
בנריעלירהאמנרתי,הבסיסאתלמעשההמהרריםהמרניים,

ברמת-השירים""שירהכרריארגראפירת.יציררתיהמכלרלכל
מרפעיםלמעשההירמשמר-השררןבקיברץר"בראשית"הכרבש

בארתםאבלמרלטימדיה.כירםשמכרנהמהכרלל,תיאטררןשל
 ) 3קיים.(זהמרשגעדייןהיהלאימים

בימתיתתנרעהליצררהכשררןניכראלהבעברדרתכבר
בכתיבתהןביטרילידיבאהשלההמקררירת .משמערתית
בכרריארגראפיה.רהןרמרסיקהתמלילים

לימרדיהבימיכברהתימניתהמסררתעםנפגשהששרהנכרן
הדחיפהניתנהלמעשהאבלבכרם-התימנים,בתל-אביב,
תימן,מערלינרערקברצתעםבמפגשיהענבללייסרדהממשית
בתל-אביבלמרסיקהלמרריםבבית-המדרששהתקיימרמפגשים
אחדשהיהטרביה,ערבדיהשלהזמנתרלפי , 1949בשנת

בקברצת .שנרתירכלבמשךענבלעםלעבודשהירברהמלחינים
הכרכבלהירתהיתהשעתידהערבהמרגליתגםהיתהזרנרער
שנרתבסרףבערלם,תהילהלרשהיקנרבסירריר,ענבלשל
 .-50ה

היתהמקצרעניתללהקהשרהסביבשהתרכזההקברצההפיכת
המרכזבחסרתהקברצההרפיעהתחילה .ממושךתהליך

באההראשרנההכספיתוהתמיכהההסתדררת,שללתרברת
"קרןעדייןאזשנקראהשיראל",אמריקההתרברת"קרןמצד

משפחרתשליחסןבעייתעללהתגברצררךרהיהנררמן".
הירתימןיהדרתבקרבכי"עבודה",שלזהלסרגהמשתתפים

אבלרנפרצים,מפרתחיםארתרהמלררהרהזימרההמחרלארמנם
מצדרחשדהר.כבדהרבבחינת ) 4דר-ערכי,(היהלרקדןהיחס
הקרדשרמשירתמהחתרנהבלתי-נפרדחלקהראהמחרלאחד

שכללויש"אדםהתימני,הפתגםכמאמרארלם, ) 5שבדירראן,(
מרשרתהירצאתשבתכך,עללדברשלאלרקרד".קםשהואעד

הטרב.שמהאתבכךמסכנתלאיש,שנישאהלפנימשפחתה

ה"דעסה",הבסיסי,רבצעדההתימניתבנעימהמצאהשרה

לנרף,אהבתהביטריאחריחיפרשיהאתשביטאראמצעים
דתייםדררקאלאריהודיים,רלתכניםרמרחביו,למדברבייחרד
רערכיים.רוחנייםרראשרנהבראשאלא



בתחרםסקרלעררךררבינס,ג'ררםארצהנשלח 1953בשנת
מי,דהביןשרה,שלקברצתהאתרמשראה ,בישראלהמחרל

רהמקרריהייחרדי ,רהחירניהחירביהיסרדהיאשעברדתה

שרכנעה ,שלרחררת-הדעתבזכרתבארץ.שפגשמהמכלבירתר
בטכניקהענבלרקדניאתרלהדריךארצהלבראסרקרלרבאנה
המרדרני.המחרלשל

התימניים-המזרחיים,הסגנרנייםהיסרדרתביןזהקשר

אתניתמסררתשלרהמיזרגהמרדרנית,לגישההיהרדיים,
לענבלהיקנהשרהשלבעברדתהרירצראישירמרדרניזם
 ,בארץהצרפיםקהלאתשהרשיםהכרח,אתדרכרבראשית

ירררק,סרלהגדרלהאמרגןבהזמנתבערלם,ראשרןסירררמאז
 .ישראללגברלרתמחרץגם

מדינת-ישראלשלקירמהשלהראשרןשהעשרר ,לזכרריש
הררגשהרעדייןלמקררירת, ,לעצמארתשאיפרתררריהיה

רהדברעצמאית,יהרדיתמדינהיששסרף-סרףכך,עלהגאררה
כרללהתחרמים,בכלהארץ""תרצרתמקררית,יצירהמחייב
בתיאטררןאלהמרצהררתשאיפרתלמררת .האמנרתיהתחרם

מרכזי.מקרםהמקרריתהיצירהתפסהלאהפלסטית,רבאמנרת
כרריארגראפיםשליצירתםפריהעממי,המחרלבשטחרדררקא

ענבלבזכרתהאמנרתירבמחרל ,-40רה-30הבשנרתרמדריכים
לציינרהיהשאפשרמשהרלהתגבשהחלשרה,שלרעברדרתיה
בר.שניכררהשרנרתההשפערתעל-אף ,כישראלי

הצלחתרעל-אףענבלאתשפקדרהכספייםהמשבריםלמררת
גדרליםלממדיםשברפרטרארהיציררתהתפתחרהבינלארמית,

"שירת .כתיאטררן-מחרלכירםהמרכרבסגנרןדראמרתשל
חרגר ) 1961 (ררת""מגילת ,) 1958 ("מדבר" ,) 1955 (דבררה"
 ) 1956 (בתימן"ר"חתרנההראשרנים,לנסירנרתמעברהרבה
 .הלהקהשללספינת-הדגלהיתה

הלארמיבמצב-הררחניכרתתמררההביאר-60הששנרתאלא
ערכריברא,בגדרשהיהמהרכל ,הירצררתנתהפכרבישראל.

המדרגהלשפלירדה.קרנה ,המקרריתהיצירהראילרעלה,
ששת-מלחמתערבהעצמיתהישראליתהתחרשההגיעה
להירת,שהמשיכהענבל.רמיתרןכלכליבמשברמלררההימים,
בעיניתייררת"ל"מרצרבביתה,הפכהבערלםמברקשתלהקה

הרחב.הציברר

הלירי"מ"התיאטררןכשלעצמה)(מרצדקתהתלהברתמררב
עםקשריהאתהמשיכהשבעצמהסרקרלרב,אנהשייסדה

נדחקרכביכרל , 1964בשנתשנרסדהבתש-בע,רלהקתענבל
חדשיםהתחלפרמינהלייםמנהלים .לקרו-זרריתראמנרתהשרה

מנהלניתשהיתה ,טרלידאנרגילהרקרלמעשה,לבקרים,
אררכרת.שניםמעמדהחזיקההראשרנרת,משנרתירבענבל

נקבערהעשררבסרףרק .רביםמשבריםידער-70השנרת

דלכלכליבסיסשהבטיחרירתר,ארפחרתקברעיםהסדרים
נסירנרתנעשר .הלהקהשללפעילרתהקברע,אבללמדי,
ארשרהכגרןצעירים,כרריארגראפיםבעברדהלשתףאחדים
 .שרתררינהאלקיים

כגרן ,ררחברת-היקףחשרברתיציררתליצררהמשיכהשרה
"הצררף"כגרןמקסימרת,רמיניאטרררת ) 1973 (בחרן""יעקב

נבלעממרצהניכרחלקאבל ,) 1977 ("ראטאבינה"אר ) 1977 (
הערמדיםכיהלהקה,הנהלתבתרךבלתי-פרסקרתבמלחמרת
אנשישלהראשישתפקידםלמעשה,הבינרלאבראשה
-שרהשללעברדתההרלמיםתנאיםליצררהראהמינהל

עלהקלהלאמצדהשרההלהקה.שלהמרכזיהאמנרתיהנכס
המרחלטסיררבהעל-ידישלה,הלהקהשלבעירתיהפתררן
הישן,הרפרטרארבחידרשלעסרקרתיקיםלרקדניםלהניח
התחנןשממשיציררת,שלבלרםארצרמהבימה,שנעלם
 .ארתרריחדשרשישמרר

להגיעכדימשנהירתרלעיתיםהמצריכהעברדתה,דרך
הלהקה,שללרח-העברדהאתשיבשהחדש,מחרלשללבכררה
יברלהניבלאזרלתהאחריםכרריארגראפיםשלרשיתרפם

דבריםמצבקשים.לחיכרכיםאחתלאגרםראףלשמר,רארי
הגרעיןכיאםהלהקה,צעיריביןרבהלתחלרפהגרםזה

רקדניה,אתלכנרתנרהגתששרהכפיה"חברים",שלהררתיק
 .אמרניםשמר

נרצרההשירים","שירשרה,שלרהמקרריתהגדרלה'יצירתה
רהלהקההירצרתבעברדתהממשיכההיאכירםגם . 1982בשנת
 .החדשרתיציררתיהשתיבכררתלפניערמדת

הכיררןאתלשנרתרמשרניםשרניםנסירנרתראר-80השנרת
שלבלתי-מציארתירתהצערתהרפיערענבל.שלהאמנרתי
השיבהלארפנתבהתאם ,אתנילמחרלמרסיארןלמעיןהפיכתר

העשרר.בראשיתבארץשרררחהלשררשים,

בעתטרבה""בשעהלרמרנהרגלמדי.מעררפלהמצבכירם
משלה,קברעלביתסרף-סרףזכתהענבל .בישראלחנרכת-בית

 ,מרחשיתסכנהרישכך,כלטרבהנראיתלאהשעהאבל
ישראלשלבירתררהגדרלההמקרריתהמחרליתשהיצירה
רכלכלייםררחנייםמשאבים,ירקדשרלאאםסרפית,תיעלם
בעזרתרתיערדרענבלשלהחשרבהרפרטרארלשימררכאח,ד

כירם.לרשרתנרהערמדיםהחדשניים,הטכנייםהאמצעים
לעברלהניחפשעזהיהיהבערפל.לרטענבלשלעתידה

 •לטמירן.לרדתשלרהמפראר

ביבליוגראפיה

 1978תל-אביב,מנור,ג'שפת-תנועה,אחריבחיפוש-ייענבל" . 1

 1983תל-אביב,יונה",שאייי . 2

 1985בישראל,מחולהמולטימדיה",אתבראה"ושרה . 3

בנושאבהטונעמיסטאובשלוסד"רשלמחקריהם . 4

 1976 ,בישראלמחולפיוט-לחן-מחול,"-התימני"הדיוון . 5
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הייצרבידבחימר-השפה

בישראלתיאטרין-התניעהעל

ירוןאליקיםמאת

בתחרם,אצלנרבלתי-מברטלתהתעררררתכמדרמה,יש,
תיאטררן-ארתיאטררן-התנרעה-עדייןררפפתשהגדרתר

הפעילרת,בעקברתרמתחדדתמתבהרתההגדרה .המחרל
 .חמקנית-הגדרתהשרבנעשיתמגררנת,שהפעילרתרמכיררן

 ,ההגדרהמןחלקהראאףהגיררןשעצםאלא

בפיתרח,זכהלאזהבתחרםהניסרייםמןחלקהדברים,מטבע
אתכאןלמנרתאפשרשיטתי.לפיתרחלאפניםכלעל

"אשהרררדה",("מיוזהדרר-כהןאלישלהבימתירתיציררתיר
התחרםאתלהרחיבפיסקרררנישלנסירנראתצלרבה"),
מקצתאתערגה"),ערגה,("ערגה,ברברתשלשילרבבאמצערת
השפערתשלבכזימןהערמדיםפלרצקי,נטעשלנסירנרתיה

מתבלטרתאלהכללצדראחרים.צרררת")בין("חייםיפנירת
שניתןמשכירת,בהזרכהשעברדתןכרלן,נשיםירצררת,שלרש

ארשרהזיר-אייל,ררתקר.ארשיטהגםלררבבהלהבחין
זה,בתחרםמאחריםירתרהנראהככלצרקרמן,רנארהאלקיים
בישראל.מחרל jתיאטררן-ןיצירתשטחשללמיפרירמסייערת

עלזיר-איילררתהעידה ) 1979 (נזכררת"ב"כרתררתכבר
הצנרעהבתרכניתהגם .הפרסט-מרדרניהמחרלאלקרבתה
דיברה ,) 1976 ("מסתרריכ]"היררשלמי,ב"חאן"להשקדמה
ארלםרמרסיקה,דרמהתנרעה,לשלבניסירןעלזיר-אייל
המרסיקהאתהיר~:צרתהיאשכןנקרדת-המרצא,היאהתנרעה

הגרפנייםבאמצעי'ההבעהמתרכזהשחקן-הרקדן .זהבמקרה

הכלילרשרתרערמדלאהקרנררנצירנלי,לתיאטררןבניגרדשלר.
הראלזכרר,ישהמל,·ם,זה,כליעליר.להישעןכדיהמילרלי,

החזרתי,הדימרימןהמצריהצרפהשלדעתראתשמסיחזהגם
מרארת.רראהנריראלמשמערירתלהאזיןמררגלהראשכן

גםרהתרכןצררה jןהראהחזרתיהדימריבתיאטררן-התנרעה

יח.ד

זרהקלאסי,הבאלטשלהמסררתנגדירצאתזרתנרעה
נקרדת-מרסכמים.תנרעהכלליעלקפדניתשמירהשבמרכזה

כזרבטבעית,לא J ~מסרגננת,בתנרעהאפראאינההמרצא
בתנרחתראםהאנרשי,הגרףשלמשאביראתהמנצלת
אלא .השרירים)(מאמץבתנרעתרראם(רפירן)החרפשית
אצלשאףהרריר:כירארזית,המסררתנגדגםירצאתזרשתפיסה
גברללקצהעדהתנרעהבמתיחתהתבטאהגראהםמרתה

נקרדת-הטבעיתהבתנרעלרארתזהניסירן .הגרפניתהיכרלת
אישירתשלח'דשהבתפיסהבהכרחקשרריצירתיתמרצא

ניכררהדבר-רל 1שתיאטררן-המךהרגעלמןשכן,המבצעת.
בארשפינהיקר 3בוהגרמני,במחרלמגלמיראצלהיטב
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הטכניקהנגדחד-משמעיבאררחמתייצב-הרפמןרריינהילד
הרקדןשל-ה"אנרנימית"?נאמר,רשמא-הארטרנרמית

האקספרסיבי,היסרדאלמרכז-הכרבדערברממילאהקלאסי,
המתנגדתכזאת,שתפיסהמרבןהמבצע.שלבאישירתרהכררך

היצירהאתמפקיעהאמנרת-המחרל,שלהמסררתיתלהגדרה
שרנה,הבעתיבתחרםארתה"שרתלת"רכמרגרידאמהמחרל
התיאטרלירת.אלהשראף

שכןהמסררתית,מהגדרתהחרמקתזרתיאטרלירתשגםאלא
,אלאמרגמרסיפררעלעברדהנערכתלאהיצירהבתהליך
שלפיררשרהעברדה.במהלךהמתגבש"סיפרר",שליצירתר
החזררת,לשלברקלאחדשהמשמערתמתןהראכזהתהליך
בנקרדהבמהלכן.השחקן-הרקדןשלהיצירתילמקרמרגםאלא

שלמיסרדםהחדשנילתיאטררןתיאטררן-המחרלמתקרבזר
הכרריארגראף-הבמאיבארבה.רירג'נירגררטרבסקיבררק,פיטר

יצירתיתיחסיםמערכתאפראמעצביםרהשחקן-הרקדן

הנרבעיםחרמריםהעברדהאלמביאהשחקן-הרקדןחדשה:
לערמתר,הכרריארגראף-הבמאי,מנטלית;רההפיסיתמאישירתר

חזרן-אתעליה,האישיחרתמראתהעברדהבמהלךמטביע
 .שלרהירצר

גםמביאהעברדהבמהלךה"סיפרר"שלגיברשרתהליך
שלהראהמרכזיהמבניהעיקררןהליניארית.העלילהלביטרל
מרכיביםזה,לצדזההמרצביםחלקים-חלקים, :מרנטאז'
עצמארתםעללמעשההשרמריםחזרתיים,דימרייםשרנים,

ראינרייחרדרעלשרמרשהשחקן-הרקדןכשםממשהיצירתית:
בלב.דמרפשטרתאסתטירתתנרערתהמבצעאנרנימי,גרףערד

תפיסהבערברביה,רמציארתדמירןמשמשיםכזהבמרנטאז'

שמרשגירערלם,אלתיאטררן-המחרלאתהמקרבת
 .ליסטייםסרריא

יסרדרתזיר-איילררתמנצלת ) 1982(נררה-צדק,ב"מחזרר"
ההבעהשלאפשררירתיהלהרחבתכרריארגראפיים
מתרחבת ) 1984(נררה-צדק,"בלאי"ביצירתההתיאטררנית.

אדםביןאררחפץ,אדםביןהיחסיםמערכתרבמרכזההתפיסה

ההתפתחרתאךריאליסטית,נקרדת-המרצארלברש.
בלתי-בהקשריםמרפיעהריאליסטיהיסרדאסרציאטיבית:

שלמקרררגםזהר .הסרריאליסטיתבמסררתכמרצפריים,
היחסיםמערכתהראזיר-איילררתאתשמענייןמה .ההרמרר

עלירכרפה-האדםאתערשהשהבגדיש :רבגדירהאדםבין
רמשררההבגדאתערשהשהאדםריש-התנהגרתשלנררמרת

שמעניקכגררםהבגדנתפסאלהבכלחדשרת.משמערירתלר



היבטארהסרואה,ואפילר,מרחב-מחיהביטחרןגםאך'והרת,
כושני,ר

שמילרןזיר-איילררתמעידה ) 1986(ירושלים,ב"החלרן"גם
נשים,שלרששלקברצתיתדינמיקהמקורי,שלההתנועה
ביןנעההמתפתחתהיחסיםמערכת ,זרגברפרלששלעולמן

אייל-זיררותחזרההיצירהשלהחרשניבעולמהומאבק,חיזור
שב"מחזור"בערדאך"מחזור",יצירתהשלמושגיהאל

פולחן,שלקמאיבנרףהממרקמתבראשיתית,מסכתנפרשה
 ,בן-זמננרהרא"החלרן"שלהמרשגיםעולםהרי

קשריםשלמיצירתםההרמררערלהזיו-איילרותאצלאם
זהיסודמתחזקאלקייםארשרהשאצלנראהסרריאליסטיים,

משררההראשכן ,בלעדירתתרארלאשהיצירהלגורםרנהפך
העלתה ) 1981 (ב"טרמינל"קמעה,המנרכרתנעימתהאתלה

גםנתגלתהשבררבצליל,בתנרעהאסרציאצירתמשחק
הקורלציהביטרלעל-ידייצירתה,אתהמייחדתהמרסיקליות

קאנינגהם),מרסבהשפעת(ארליוהמרסיקההתנועהבין
הדימריביןמרתקתיחסיםמערכתאלקייםארשרהיצרה

 ,היעדר-הצליל,אווהצלילהחזרתי

במרכז,המבצעשלאישירתועומדתאלקייםאושרהאצלגם
שלתהליךעצמהאלקייםארשרהעברהככרריאוגראפית

התנועהשלהדרגתיתנטשיהארתרשמציינתהתפתחות,
שבמרכזהתיאטרלית,התרחשרתלטובתהטהורההטכנית
אפואעומדתאלקייםארשרההמבצע,שלהאישיהביטרי

והכררחהרגשירהמניעהתנרעהביןהקשרעלביצירתה
תיאטררן-שלקרבתרשובערלהכךארתה,המניעיםהפיסי
לתנרעהבניגרדהתיאטררן,שלהמשחקעולםאלשלההמחרל

המסורתי,המחרלשלרהאסתטיתהמסרגננת

ארשרהאצלמצאהבמרכזהמבצעהאמןשלחלקרהעמדת
שלהפעלתםעל-ידיביותרהנרקבביטויהאתאלקיים
ב"טרמינל"כבר ,שרנרתמדיסציפלינרתהבאיםמבצעים
בצרלב"טרמרלר ,רפנטרמימאירקדניתשחקנית-זמרת,הרפיער
כלשהר,בימתיניסיוןחסרתאשהגםהרפיעה ) 1984 (וחצי"

אפואערסקתאינהאלקייםאושרה,עשירהנוכחרתבעלתאך
מדיסציפלינרתכאמרר, ,באיםמבצעיהרקדנים,שלבתנרעה
תרךמעצבתהיאשפתהאתרליצנרת,פנטרמימהכרללשרנרת,

רקלאאמןלכלשבה ,סדנהעברדתשלממרשךתהליךכדי

הבימתיתלדיסציפלינהגםאלאהמירחדת,לאישירתרביטרי
האנרשייםהמרכיביםביןמתחעלכזאתשמירהגם ,שלו

שלמובהקתרצראפראהיאזריצירהמונטאז.'האתמציינת
בתיאטררןכמרליהרקכאןאין ,הצררתאתהמרכיביםאנשים

הםהבימתיתרנרכחרתרהשחקןשלאישירתרהמסררתי,
רמערכרתמג'סטרתמורכבתהתנרעהשפת ,שלר"התפקיד"
תנןעהעםלהזדהותאמרראינרהצרפה ,ירמירמירתהתנהגרת
הזדהרתמצידרלהפעילאלא ,הרקדןשללשמהאסתטית
המבצעשהאמןבימתית,דמןתעםובלתי-אמצעיתאנרשית

מבשרה,בשרהרא

אסוציאטיבי,מונטאז'שלבמתכרנתהדרמטיהחרמראריגת
יצירתהאתגםמציינתליניארית,עלילההמגרללכמערךןלא

חרקי ,) 1988 ("סרלמרת"-אלקייםארשרהשלהמארחרת
היאשאררירתהזר,יצירהעלחליםאינםהריאליהערלם
ראבסררדייםסרריאליסטייםמצביםכרללחלןם,אררירת

ועשירים,מפתיעיםשדימריירעתיר-דמירן,ערלםזהןמןבהקים,
 ,ןבהירהמגןבשתדרמטיתתפיסהמהםעןלהתמידלאגםאך

לעיתיםהםהחןפשיהאסןציאטיביהמבנהשלעקרןנןתין
שלמיצירותיהשמסתברכפילרעתן,לבעלירהשמןרערשר
בהשפעןתהדיןהןא ,"תמר-נע"קבןצתהעםצןקרמן,נאןה

הגרמניתיאטרןן-המחןלשלכראןימעןכלןתתמידשאינן
בשיערבכסאןת,השימןשלמשלראהבאןש:פינה(בעיקר
בהשראתצעקןת",ב"חמשהאפוררתבתלבושןתהפזרר,
נארהשלביצירתהגםאך ,) 1988קןנדרה,מילןשליצירתן
שפההיאהגןפניתשהקןמןניקציהלןמדים,אנןצןקרמן

באישיןתןכררכהגרפניתששפההמילרלית,מאחןתההנבדלת
אישיביטריכליהיןתהכלןמר,השחקן-הרקדן-המבצע,של

מןבהק,

כבראךאט-אט,צעדיןאתעןשהבישראלתיאטרןן-התנועה
המכירזההמירחהקהלואתלןכבששהואברור,עתה

אן-הקןןיםאתהחןצהיצירתיתחןםשלבלגיטימיןתן
שימרשבעשןתןןפנטןמימה,תיאטרןןמחןל,של-ההגדרןת

הןא ,מרכיביןמסיכןםיןתרהןאתיאטרןן-התנןעהאלה,בכל

בידכחרמרשהיאשפה,משלן:משמעותבעלאסתטימןצר
 • ,יןצרה

ומחול,תיאטרוןומבקרמרצההואירוןאליקים

65 



בישראללמחולהספנרייהמימד:תוספת

קידרוופאמלהמאת

הבת-מצררהאתבישך'אללמחרלהספריהתחגרגהבאהבשנה
תחילהחדשים,ים.כיררנלפעילרתהרנרספרבגרההיאשלה.
המחרל,תרלדרת-ם Iבתחחרמריםשלכארסףהספריהנרסדה

אחריםבארספיםהמצרייםרספררתתערדרתשלהעתקים
האמנים,לרשרת-ם rלהעמיכדיבסיסיים,חרמריםשלבערלם,
לגנזךהספריה!:כה Iנהבאחררנהבישראל.רהחרקריםהמררים

 .הסתעפהרתה Iרפעילבמינן,יחידרתמקררירת,תערדרתשל

ידידיקברצתראשית, .זרלהתרחברתעיקרירתסיברתשתי
בערלםענפיםק(זןריםבעלתהיאבניר-יררקהפרעלתהספריה
ארספיהםבישראללספריך;נתרמראלהקשריםרבזכרתהמחרל,

תיערדמפעל(זןנית,במינם.יחידיםארספיםאנשי-שם,של
ראשרנילמקררריה,הספאתהרפכיםאלהשני .בישראלהמחרל

ממקצרערת-לאחדהמחרל!היהשניםשמרנהלפנימידע.של
הנזקקיםמתרבים Jשנןרמדיבארץ,בבחינרת-הבגררתהבחירה

 .הנבחניםשלעברדרת-הגמרלצררךלספריה

אתרלאחסןר,נדליםההרלכיםהצרכים.עללענרתעל-מנת
שבבניןמביתהריה,הספתעבררבמהיררת,המתרביםהארספים

 .אריאלה"ל"בית ,ביאליקשברחרברמחרל",למרסיקה"הספריה
רבהםחדריםלהר Iירקצהמרכזית,העיררניתבספריהשם,
הסרטיםאתלשמר,על-מנתבמיזרג-ארריר,המצרידיםמ"ר 160

בקירבת-תימצאהי'אהספריה.שלהרביםהררידיאררסרטי
לספריה,סמרךלקרםהערמדהתיאטררנילמרכזמקרם

ירכנסרהקטלרגיםגרלדה"."מרכזהרא-העיררנירלמרסיארן
 .הערבדיםצררתלהרחבתלצפרתרישהספריהלמחשב

התפתחרת.שלמראץבתהליךנמצאתלמחרלהספריה

-לחם" jרחיתודמכונתעלהטייטסאתייתלי
בישראללמחולספריהתולדות

דמרתרילסרן,אןל tllהיהבארץלמחרלספריהלייסדהרעירן
לראשרנהאןהגיעה .ניר-יררקשלהמחרלבערלםמרכרת

כמהעדלההתברררמש , 1968בשנתהרפערתלסיררלישראל
בתחרמיהמחרלאנזניילרשרתהערמדיםהאמצעיםדלים

לתיקרןלפערלהח'~יטההאינפררמציה,מקרררתריתרהספררת
המצב.

חיתרךמכרנתעלש'~ךהטייטסאת'תליבסגנרןהיר"התנאים
"בכל-מספרתהיא-במטבח'"תלברשרתרהחליפיהלחם
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לבארים,לרצפת-עץ,זקרקיםשהםהרקדניםליאמררמקרם
'להמציאבגדרהיההכלבהם.לעשרתרמה-לתנאיםנזקקרהם
יספיקר.לאכמרנימאהשאפילרבררר,היההפלייה.'את

למסקנה,רהגעתיבירתרזקרקיםהםלמהלהרהר,התחלתי
בארספיאנינעזרתיכמהעדזכרתי .ספריהחסרהשראשית-כל

שלי."התרכנירתאתבניתיכאשרסנטר',שב'לינקרלןהספריה

מצרימהלבדרק,רהחלהאחר-כךשנהלישראלשבההיא
האקדמיהבספרייתמחרלספרישלהמצאיהקיימרת.בספרירת

שלהעיררניתרבספריההלארמיבבית-הספריםררבין,ע"ש
מזערי.היהתל-אביב

ריסדהכבסיסשלההפרטיתבספריהלהשתמשהחליטהאן
אזאבני,צבי . 197Sב-בישראללמחרלהספריהאתרשמית
לספריהאכסניהתשמששזרהסכיםלמרסיקה,הספריהמנהל

החדש.המרסדשלהכרלללבסיסהיתהטארג"ר"קרןלמחרל,

מרנחיםהירהםרבזמןארתם.רשלחתיהספריםאת"ארזתי
ארתםשמרברין-אינגבררג'רדיסטררםשימיעדהרצפה.על
נזכרת.היאהמדפים,"גביעל

אתאמריקה-ישראללתרברתהקרןאימצהירתרמארחר
הספריהידידיאגרדתנרשמה ,-1982ברלבסרף,הספריה
המקבילההעמרתההרכרהרבאחררנהבניר-יררקכעמרתה
רררח.מטרתללאכמרסדבישראל

שלאררכהררשימהבינלארמיידידיםרעדלספריהישכירם
שלהיחידתפקידה .אחריםרבמקרמרתבניר-יררק"ירעצים"
בתל-אביב.לספריהתררמרתאיסרףהראבניר-יררקהאגרדה

רמרסטאלצ'יףמריהבארנס,קלייבכגרןאישיםירעציהבין
לכלפניתיפשרטבשיתרף-פערלה,לזכרת"כדי .קטנינגהאם

ידרעי-המחרלאנשיררבאתכללרזהאישית,"שהיכרתיאלה
זאת,,בכלכמרבןפעילים,כרלםלאכיאםבניר-יררק.השם
התררמרת.באיסרףערזריםכרכביםשלשמרת

היאהלאחלקית,במשרהאחתספרניתמעסיקההספריה
שלאדמיניסטרטיביתמנהלתבעברשהיתהטרלידאנר,גילה

בארכירןהמטפליםחלקירת,במשררתערזריםרשני"ענבל",
 .הספריהשלהכלליהירעץהראמנררגירראהישראלי.המחרל
תל-אביב,עירייתשלתמיכתהבזכרתמתקיימתהספריה

בקטלרגהמטפלתרספרניתרשיררתיםביתלרשרתההמעמידה
 .חלקראתתררםרהתרברתהחינרךמשרדרגםספרים,רהשאלת



חדשיםאיספים

נתרמרבניר-יררק,הידידיםאגרדתחברישלקשריהםבזברת
סרממרס,אסטל .לספריהחשרביםארספיםמספרבאחררנה

העצרםהארסףאתלקבלהצליחה ,בניר-יררקדה Yהרריר"ר
רכר'ספריםתקליטים,רבהםארגזים 88הארקנס.רבקהשל
המעברלקראתאריאלה-ביתבמחסנימרנחיםזהארסףשל

 .אלהלכלמקרםאיןהקייםבשיכרןכיהחדש,לשיכרן

לאשביקרהברזל,אןמשיקאגר,הררתיקההמחרלמבקרת
אתלתררםהיאאףהסכימה ,-30הבשנרתהחל ,בארץאחת

בימישצילמהבירתר,נדיריםסרטיםרברשלה,העשירהארסף
בייחרד ,-40רה-30השנרתשלהמחרלאתהמתעדיםנערריה,

היאאבלזה,ארסףלקבלביקשררביםררס".ה"באלטאת
בארץ.יהיהשמקרמרהחליטה

כברזהיקר-המציארתחרמרהמכיליםהארגזים-14מ"אחדים
אננהלאנג,פרל"גםרילסרן.אןארמרתשלנר,"לספריההגיער

זהאתגםכרללשלה(שהארסףברין-אינגבריהרדית ,סרקרלרב
ארספיהןאתציררברריסרררתאנהקרנרפרליןרכןברק)פרדשל

 ".הישראליתלספריה

בארספיהנמצאים ,בישראלמחרלאישישלארכירניהםבין
ארבטרבה,מיה ,יאגדתבררךקדמן,גרריתשלאלההספריה,
אחרים.ררביםקרארסגרטררדרסלר,תהילה

רידיארקלטרת-450מרירתרמ"מ-16בסרטים-90כלספריה
 .הערלםמכל

בישראלהמחילתיעידבלשי:סיפיר

בישראלהמחרלבתיערדלטפלהספריהנתבקשהשנתיים,לפני
הציברריתהמרעצהשלידהמחרלרעדתעל-ידיצרררתירכלעל

 .פרידהברצביד"רהראהתיערדמפעלתחקירןראמנר.תלתרברת
תיעדזר,בשנהשיסתייםהראשרן, .בשלביםנערךזהמפעל
מלחמת-ימיעד ,-30רה-20השנרתשלהמחרלחלרציאת

המחרללהקרתבתיערדיעסרקהשניהשלבהשנייה.הערלם
רלבסרףכירם,בארץהפרעליםמחרלבאמנייתרכזרהשלישי

 .רהעממיהאתניהמחרלתרריגיע

גרריתביניהם ,אישים 24שלרשימהכללהראשרןהשלב
חרמראיסרף-המטרה.ברגשטייןרלאהשטררמןרבקהקדמן,

 .כאחדרתיערדיבירגראפי

 .רפשרטהקלהתמידהיתהלאפרידהברהתחקירןשלעברדתר
 ",רשמרניםשבעיםבניהםעימנרשעדייןהמחרלחלרצי"ארתם

לחפשצררךרישלערלמםהלכרכבררבים"אבל ,מספרהרא
 .תלמידיםשהירירמידידים ,רקררבי-משפחרתיהםצאצאיהםאת

 ".בלשילסיפררדרמההעברדההיתהלפעמים

מיעםמקריתפגישהחיפרשי-שרא,שלחרדשיםמקץלמשל,

בתל-זרשלבסטרדיררסלרתהילהשלהפסנתרניתשהיתה
שלה.ראחייניתהרקדניתשלאחרתהעםלקשרהביאהאביב,
שלכתב-ידרבהםרתצלרמיםמסמכיםעםמזררדרתשתינגלר

בימיידידרתהשלמרתקתיארררבררסלר,שלבירגראפיה
כתלמידה,תקרפתהרכלקפקא,פראנץהסרפרעםעלרמיה
-בביתאדמיניסטרטיביתכמנהלתרלבסרףכרקדניתאחר-כך
המזרחית,בגרמניה(כירם,דרסדןבעירפלרקהגרטשלספרה
להתקיים).בית-הספרמרסיףשם

כאמן,דרכהכלאתלשחזריכרלנרשנשמררתרכנירת"בעזרת
בעיברדעכשירערסקיםאנררבארץ.ארצהעלרתהלפני

 ".החרמר

בצררהממרין ,רתיקיםבקרפסרתנשמרשנאסףהחרמרכל
כהעדהמדינה.גנזךמנהלשללעצתרבהתאםשיטתית,
לרשרתערמדאינרעדייןררברכןרעלמהחרמרחלקרקקרטלג

הציברר.

ראלההישראלייםהארספיםחשיברתאתמדגישהרילסרןאן
הראשרניהשלבאתעברנר ,"למעשהמניר-יררק.המגיעים

 .הישראליהקרראלרשרתרכתבי-עתספריםהעמדתשל
בישראללמחרלהספריהנהפכתהראשרני,החרמרבזברת
רהיסטררירנים."חרקריםעבררלמקרר

תשרמת-הלבמירבאתמקדישהשהיאמרדה,טרלידאנרגילה
מרקדשזמנהלספריה.הזררםהתיערדיהחרמרלארגרןכרגע

מפנההיארארתםלאינפררמציה,הזקרקיםלסטרדנטיםגם
למרסיקהבספריהרמקרטלגיםהמצרייםהספרים 3,000אל

הראשרנה.שבקרמה

ארלבחינרתעברדרתהמכיניםבאלהאישיטיפרלמלבד
למחרלמרריםמצדהרבההדרישהנענית ,לימרדיהםבמהלך
כיתרת-כיתרת,לספריההבאיםלתלמידיהם,הרצארתלספק

זהבתחרם .לרמדיםהםבהםבתי-הספראלירצאתשגילהאר
 .הספריהשלרגדלההרלךהררידיארקלטרתלארסףעררךאין

יהידיית:יאימהיתערבייתחתיבית

בבחיבית-הבגריתמחילנישאי

עלהראשיהמפקחאזשהיהמיהעבירשנים,כשמרנהלפני
החלטה,חרמרן,שלרםהחינרך,במשרדהגרפניהחינרך

מנרשאיכאחדבמחרללבחררי"בכיתהלתלמידיהמאפשרת
יצירהר/ארבכתבעברדהבצררתרזאתבחינרת-הבגררת,

במחרלהנבחנים"ררברניתרחה.עצמאיתכרריארגראפית
המקררלמעשהזה"כיחרמרן,ארמרלספריה,"מגיעים
ארכתבי-עתספרים,למצראהםיכרליםבריחידהכמעט
 ".לעברדתםלהםהדררשיםאחריםחרמרים

 ,אלהעברדרתבתחרםעציםירללמעשהנהפכרהספריהערבדי
הנסירן,מןגילתהרגילההצרר.ךבשלספרנטאנית,בצררה
קררברת"לעיתים .מגרבשרעירןעםבאיםמאלהמעטיםשרק
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ארמרת·היא ",ר jרמבנזהנרשאבבחירתביערץלהתחילעלי

בספריהכאלהסטרדנtכ'ים 28השתמשרשחלפהבשנה
רעדלמחרל"רתררמתרמ"דיאגילבנרשאים,במיגררןרבארספיה,
בשראההיהרדיההאם"דמרתארהערביים"החתרנה"מחרלרת
בנרשאיםבחרהתלמידיםמןקטןחלקרק .למחרל"כנרשא
החרמרמיערט:של tרהעדתי,האתניהמחרלחקרמתחרם
מחסררעללהתגברמנסיב!"אנחנרלהשתמש.ירכלרברהכתרב

עברדרתיהםבהכנתתלמידים"הדרכתארמרת,היאזה,"
הספריה."שלייחרדישליררתנהפכה

הספריהבמסגרתהרצאותמחול:עלליספר

הראהאחררנרתבשניםשהתפתחפעילרתשלאחרתחרם
הספריה.שלהשרטפתהעברדהבמסגרתלתלמידיםהרצארת
האחררנהבשנההשתתפראיש) 600 "כ(קברצרתכעשרים

 .כאלהבמיפגשים

נתקלתישנים,לרש Ilןלפניבספריה,עברדתיאת"כשהתחלתי
תלמידיהםאתלהביארצרנםאתשהביערמעטיםלאבמררים

מבקשיםהםמהברררמרשגלהםהיהלאאבללספריה.
דבריםשלסלטמיןלהםלהרארתתחתלחניכיהם.להרארת
רכדרמה,מירחדתהתעניינרתלקברצת"הגיל,שאלתישרנים,

לפנישארצההמרריםאליפנררלבסרףרעירןשהתגבשעד
התלמידים."

תרךרהסבריםבסרטי"רידיארצפייהעלמברססרתההרצארת
 .אחריהןרתשרברתרשאלרתצפייה

העלילתי,הבאלטעלמירחדתתרכניתיצרהאףרילסרןאן
גםניתנרתרבערבית,בעבריתבקריינרתמלררתאלה,רקלטרת

להשאלה.

בתחרמיספריםשללאררבהרצאתםגםפעילההיתההספריה
שעורכרבישראל",למחרל"השנתרןכרללהשרנים,המחרל

 .מנררגירראהרא

רלתלרתבמטבחתלברשרתלהחליףעליהיהמאזשנים"עברר
"רהחלרםוילסרן,אןנזכרתהלחם,"מכונתעלהטייטסאת

הספריההתגשם.רישראלמחרלספרים,עלשליהמשרלש
 •שלה."הבת"מצררהאתחרגגת , 12בת

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( 

( 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
~ 1 
1 ' 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

 ~ייהסדנה"קונסרבטוריון-ולאמנויותלמוסיקה,בית-הספרלמחולהמחלקה ~
1 1 
 ~בלטלהקת *מדורניבלט *קלאסיבלט *תנווגה * ~
1 1 
1 1 
I מתקבליכC ,1 .בחינרת"מירןלאחרומברגריםבני"נרערילדים 
 ~בלבד.אחה"צבשערת"הכרמלי"בבית"הספרמתקיימיםהשיעררים ~
1 1 
 1כפקזח 1 1 1
 1והתרכותהחיטרשמרד 1
 1וכשיתוף 1
 1שליםוירעיריתםע 1
1
1 

01 Under the supervision ~ 
the Ministry 01 Education 1 

~ and in cooperation with the 1 ,ציאחה 02-632763 'םל , 8119ת.ד. , 93107ירושלים , 22רפאיםעםקרחוכיהכרלם"',העירוניכית"הספר 
I Jerusa/em Municipa/ity /. 02"632763 P.M. ~ m 93107, P.O.B. 8119 T ~ u .. / ~זut, J זph.jm St ~ k R ~ /i " Public School, 22 Em ~ m .ז"H.c l 
1 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

68 



ובנורותלהקות

באורזם;
בןריאןגראפיה :'ב

ונןסיקהונ':

תפאןרהתפ':

תלבןשןתתל:,

תאןרהתא':

בת-דורמחוללהקת

 ; 64078תל-אביב , 30אבן-גבירןלרח'

 03-263175טל'

אורדמןז'נטאוננןתית:וננהלת

סברסקיבריבללי:וננהל

רוטשילדדהבת-שבעונפיקה:

מייסוןקנת :אוננןתיתלוננהלתאסיסטנט

אילנהשיר,דודדרןר,אורהחזרןת:וננהלי
סופרון

שור,דודמייסון,קנתונאסטרים:באלט

מובל-קמלרוזלין

סיפרוןאילנהונחןל:רןשונת

קליי,דפיליפפסקלסקי,מריםרקדנים:
לימורסופרון,אילנהאהרוני,פטריסיה
ברו,דאניהאריזה,פאביולהאקמלרו,ד
סוזןג'יביאט,אליזבתברטרנ,דכריסטין
נוריתויבנרגר,ענתהירש,מיכלהולדן,

היידיפישה,כריסטיןמאונט,סוזןישראלי,

ברן,קונוראבני,יונתןאבידן,אלוןקירש,

איתןמוראר,דפייר-אנדרהגולדברג,משה

זאבקניטו,לוצ'יאנוספנסר,נייג'לסיבק,

אבואב,אור(מתלמדים:)תדמור,עידורום,

לבליאורחוזה,שימי

 :בחו"לטיוריס
 1987מאי-איטליה

 986/7-1בבנורות

-רחבות""בתפיים
לובוביץ;לארתפ': ;וביץלובלאר :כ'

רדלרדניתא:'

-"פסיאן"
טירינה;יואקין :'מסנדרס;ג'וב ':כ

רדלרדניתא':בון;קתרינהתל':

-"ליברטנגו"
פיאצולה;אסטור ,:מויינרוט;מוריסיו :כ'

קוויןתא':גלרדו;קרלוס :תפ'+תל'

מקאליסטר

-יה"קראתיךייונונעונקים
אבני;צבי :'מרייטר-סופר;דומי ':כ

משהתפ:'רדלר;דניתא':וילדר;שמואלתל':

שטרנפלד

-חוונןתיך""על
מאוקה :תל'טובין;אדוארד :'מפרי;יגאל ':כ

מקאליסטרקוויןתא':קראם;

-"אריאטה"
צ'סטר;בלזור :'מויינרוט;מוריסיו :'כ

מקאליסטרקוויןתא:'גלרדו;קרלוסתל:,

-"דיברטיוננטו"
טיין;ברנשליאונרד ,:מרייטר-סופר;דומי :'כ

מקאליסטרקוויןתא:'וילדר;שמואלתל':

-"נהןרה"
פולנק;פרנסיס :מ'כריסטי;נילס :'כ

רדלרדני :תא'דקר;קסותפ'+תל:,

-גלגלים""החלפת
שמואלתל':וייל;קורט :'מגריפין;רודני :כ'

פנטוריןנתןתא':וילדר;

* 
בת-שבעמחוללהקת

 ; 65207תל-אביב , 90העםאחדרח'
 03-625479,622255טל'

"אהל-שם",תיאטרין :החזרותאולם
 ; 65212תל-אביב , 30בלפוררח'

 03-285200,296240טל'

כהןרוברטאוננןתי: Yיןע

דבירדודאוננןתי:לוננה

אוגןג'ייונאסטר:באלט

שירשליטריפון,נירהחזרןת:וננהלןת

סטרוםבילבללי:מנהל

אידלסמירהלמנב"ל:משנה

אורבך,ריצ'רדאין,חייםאוגן,ג'יירקדנים:

יצחקגוטסמן,שיגבאי,תמרבוטני,שולה

סאן-דהברונודביר,דודגרדה,נתןגלילי,

חומה,מיקיייניג,תמידור-כהן,אליסשפריי,

עפרהלוי,ארזליבנת,אורנהטריפון,נירה
קינן,אוריתפז,טליהסלביק,דניאלהמזרחי,
שירשלישטיינר,ליאת

 :בחו"לטיוריס
-ארה"ב ; 1986יוני-בלגיהצרפת,שווייץ,

 ; 1986מרס-לונדון ; 1986נובמבר /אוקטובר
 ; 1987אוגוסט-אתונהפסטיבליוון,

 1987אוקטובר-גרמניה

זזבת-שבע

רפפורטדודאוננןתי:מנהל

ענתבן-חמו,צביקהאלבו,אתי :רקדנים

כהן,יובלדגנור,אלינהגלינה,אילהבוצ'צ'ו,
צעידי,אמירנודו,קרוליןמבורך,אבשלום

קרומליסהפרוז,נטלי

 986/7-1בבנורות

-צורה""חסר
צפראתל:,ניקולס;מגי :'מבן-גל;ניר :'כ

שטיינשלייפר-אמי;רודיריתפרלמוטר
מליןדוריתתא':

-"המעטפה"
רוסיני;ג'יאקומו :מ'פרסונס;דויד ':כ

סגלקורליהתא:'ווירקולה;ג'ודיתל:'

-פנימי""מקצב
פרסונס;דוידתל:,פרסונס;דויד ':כ

מגלקורליהתא:'

-פרקים"בחמישה"סיפןר
האויר"מזג"תחזיתלהקת ,:מקול;טיקי :כ'

שוורץאילתא':דבי;רדוד :תל'סקיט;וטוני

-בלןת"עד-"בלוז
רוברטתל':בלוז;קטעי :'מנורת;רוברט ':כ

שוורץאילתא:'זולטה;וחמדהנורת
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-ימים"שני"בין
וסיימוןלוצ'יהדהפקו ,:מנורת;רוברט ':כ

סגלקורליהתא:'סטורר;אנדריותל':רוג'רס;

-"שנניס"
-סמפלר""קבוצת :'מדור-כהן;אליס :'כ

דביר;דודתל':קרן;שרוןבמה:עיצובקולאז;'
קופרמןג'ודיתא':

- "'ככה"למה?
ג'ודיתל':צ'ייקובסקי; :'מפרסונס;דויד :'כ

מליןדוריןתא:'וירקולה;

-"לינטון"
צפראתל':לינטון;דויד ,:מפרסונס;דויד :'כ

רוספיליסתא:'פרלמוט;ר

-מוטעית""תפיטה
צפראתל:,מרטינס;וים :'מבן-גל;ניר :'כ

רוספיליסתא:'פרלמוטר;

-והמוות""העלמה
רוברטתל':שוברט; :'מנורת;רוברט ':כ

סגלקורליהתא':נורת;

זזבת-שבע

-צומח"חי,"דומם,
רפפורט,דודפינזלי,ש.רוןגולדמן,ורה :'כ

קניטולוציאנו

-הגדול""המתחזה
עזרלו;דניאלתל':באך; ,:מעזרלו;דניאל :'כ

רוספיליסתא:'

-ראטה""טבולא
פארט;ארוו ,:מנהרין;אוהד :'כ

סגלקורליהתא':ג'אנני;א_כריסטינהתל:,

-"מבט"
דביר,דודתל':מונק;מרדית ':מבאר;רמי :'כ
סגלקורליהתא':באר;רמי

-"לליו"
סמואלפארט,ארוו :'מהיל-סאגן;ג'ין :'כ

היל-סאגן;ג'יןתל:,שירה;וקטעיברבר
קוין :תא'פן;גרינש:יהודיתאביזרים

מקאליסטר

* 

הישראליהבאלט

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

הלהקה_)עלמידעכלנתקבללא(לצערנו,

* 
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חיפהבאלט

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

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

 1988בכירית
-הקטמים""חנות

רספיגירוסיני, :'מפסטרנק;א_ ':כ

* 

ירושליסהאנסמבל,

 , 13הגרדוןעולירח'שאלתיאל,מתנ"ס

ירושלים;מזרח,תלפיות
 02-717877טל'

דפנההלהקה:רקדניותשלמשותףניהול
מליניאק,הדרכהן,בתיהאינבינדר,

רימון-לויאיה

לנגןהלגהאורחת:ומורהכוריאוגראפית

 987-1בבכירית

- " x2 1להלה,"לה,

איהתל':סקיי;להקת :'מרימון-לוי;איה :'כ
רימרן-לוי

-הכלים"את"שברו
הריגלאס,פיליפ :'מאינבינדר;דפנה ':כ

אינבינדרדפנהכהן,ירדנהתל':דה-ריט;

" 10 8 x "מבריק-
הרמןשטיינר,מקס ,:מלנגן;הלגה :'כ

מילראיורםסרט:כהן;ירדנהתל':קרפפלד;

* 

ענבלמחולתיאטרווו

 ; 65149תל-אביב , 6יחיאלירח'ו

 03-653711 , 652758לט'

לרי-תנאישרהאמנותית:ומנהלתומייטדת

I אהרוןרפיכללי:מנהל

I :זארב,שרהחג'בי,מלכהכהן,אילנהרקדנים

I ברארן-אזרלאי,ררניתקיסר,תמרכלף,כוכבה
T.!I נוראל,צירןגדליה-ליפשיץ,סיגלאלון,יכל

T.!I אשר,שלמהבר-אב,יעקבאברהמוב,רדכי

שטריתעמיכלף,:אבנר

I בחי"לטיירים: 
:ארה"ב

-1987/8בבכירית
-"חזןר"

ירנהתל:,טרביה;ערבדיה ':מחג'בי;מלכה :כ'
כהןרפיתא':חרז;

-"גלגרל"
יהרדיתתל':לוי;שם-טוב :'מזארב;שרה :'כ

כהןרפיתא':גרינשפן;

-"מרחבא"
שלמהתל:,סלע;רחלי :'מסלע;רחלי ':כ

כהןרפיתא:'חזיז;

-פורחות""אותיות
רותתל':הלוי;ארריה :'מלוי-תנאי;שרה :'כ

כהןרפיתא':צרפתי;

-ושירה""נשיד
רותתל':הלוי;ארריה :'מלרי-תנאי;שרה :'כ

כהןרפיתא:'צרפתי;

* 

הקיבוציתהמחוללהקת

 ; 25130מעלה-הגלילד"נגעתון,קיבוץ
(סטודיו); 04-858437טל'

 ; 61400תל-אביב , 8המלךשארלשד'
(משרד) 03-252171טל'

ארנוןיהודיתאמנותית:מנהלת

כהןירוחםכללי:מנהל

דגןזכריאמנותית:למנהלתעוזר

אלכסנדרפאל,סיגהיל :מייטטרכאלט
מאירלברןגאוקופולוס,

ליבניאפרתדגן,זכריחזרות:מנהלי

נגה,ארנרןאסנת,אררןענת,אסולין :רקדנים
גמבוראובן,בן-ישירמי,באררן,אריאלי

סיון,כהןאלה,וגנרנעמה,גפניניצה,

מינוקוברוני,ליבנהאביטל,לבניבועז,כהן
רחל,פריעמי,סבוראיאורית,מעודדדלית,
אליפלאחארי,פסטמן

-1986/7בבכירית

-עדן"עצי"בין
צביהתל:,בן-חיים;פאול ,:מאורן;הדה :'כ

גלברדניסןתא':זילברמן;

-האש""משכן
באוסנרן;דיטריךגלאס,פיליפ :'מאק;מץא :'כ

גלברדניסןתא':איומה;מריקותל':

-לתזמורת""מדריר
יהודיתעיצוב:בריטן;בנג'מין :'מבא;ררמי :'כ

גלברדניסן :תא'גרינשפן;

-חקים"ש"ציפורי
מנוחין;יהודישנקר,רווי :'ממרקו;איבן ':כ

גלברדניסןתא:'גומבר;יהודיתתל':



-חורג""ובטעז
מרטינס;וים ,:מבז-גל;נירדרור,ליאת :'כ

גלברדניסזתא:'פרלמוטר;צפורהתל:,

-קונצרטנטוום"ייובחולות
סטראווינסקי;איגור :'מבאר;רמי ':כ

גלברדניסןתא:'בן-ארי;יוסי :עיצוב

-"יריאל"
ג'יןתל:,פארט;ארון ,:מהיל-סגאן;ג'ין :'כ
גלברדניסןתא':קוורץ;ברטהסגאן,-היל

-"בורה"
ג'יןתל':מוצארט; :'מהיל-סגאן;ג'ין ':כ

גלברדניסן :תא'קוורץ;ברטההיל-סגאן,

* 
ודממהקול

לאמנויות,מרכזודממה","קולבית
 ; 63902תל-אביב , 61הירקוןרח'

 03-5102997/8טל'

אפרתימשה :אובנותיובנהל

בירןדני :להקהרכז

פורת:תותיוהצגההפקהניהול

יאסאריהמיורים:ובנהל

מימונ,ואנהחן,אביטלנדלר,אטתררקדנים:
עפג'ין,ארזסגל,אוריתפורטל,אורלי

ניסיםבירן,,נעמהמויאליוסףצפת,ודוד
 ,גרובפטריקאחרק,עידוברעם,עדיידי,ד

כץתמיחליל,וצביקה

בחו"ל:טיורים
-מילאנואיטליה, ; 1986יוני-איטליה

 1988אפריל-ארצות-הברית ; 1987מרס

בכורות

-"טיוטות"
אפרתימשה ':כ

-(בהכנה)פוליה""לה
אפרתימשה ':כ

* 

אלקווםאושרהתנועהתיאטרון

 ; 46341,הרצליה 119בר-כוכבארח'

 052-544039טל'

אלקייםאושרהאובנותית:ובנהלת

אלבז,סרג'עציון,עדישחקנים: /רקדנים
פריור,יוניכהן,זוהראיאב,עפרהנהרין,ורד

שפיראנעמה

 :ו"לבחסיורים
 1987מאי-איטליה

ו-988בבכורות

התיאטרוןעםמשותפת(הפקה"מולובות"
-הקאמרי)

שטרנפל;דמשהותל':תפ'אלקיים;אושרה :'כ
ורדיחניתא:'

* 

מרגוליןירוןמחוללהקת

 ; 93624,ירושלים 106/15בית-לחםדרך

 02-410383,716197טל'
מלחה/גולומב,רח'ציבור,ומקלטסטודיו:
מנחת;

 02-438624טל'

מרגוליןירוןאובנותי:ובנהל

גורליאורהובנכ"ל:

עירוני:נפתליהטיקלאמתיועץ

אסתידלסק,ויונתמרגולין,ירון :רקדנים
בניסתידודלוס-בניסת,ו

ו-987/8בבכורות

-"שיר"
רחמנינוף;ס. :'מסוקולוב;אנה :'כ

גראעודדתל:,

- " Yהקי"לילות
גראעודדתל':ברליוז; .ה :'ממרגולין;ירון :'כ

-שובש"ללא"
מוסורגסקי;מ. :'ממרגולין;ירון :'כ

גראעודדתל':

- " 10ובמ'"ובחול
גרא;עודדתל':ואגנר;ר. ,:ממרגולין;ירון :'כ

בניסתידודצרפתי:אגרוף

-שני"ייובחול
סאטיא. :'מדלסקי;יונת :'כ

-ובוות"עדאהבה"ובחול
ג'סואלדו;ק. ,:ממרגולין;ירון :'כ

גלברדניסןתא':מרגולין;י.תל:'

-ובקוללות""נשים
מרגולין;.יתל':צ.פראנק; :'ממרגולין;ירון :כ'

גלברדניסןתא:'

-הובוות"ייובחול
מרגולין; .יתל:,פורה;ג. :מ'מרגולין;ירון ':כ

גלברדניסןתא':

* 

תנועהתיאטרוןתמו-נע

 ; 62667תל-אביב , 28האזדהרח'

 03-449878טל'

צוקרמןנאוה :אובנותיתובנהלת

צוקרמן,מיקירוזנטלאילן :ובפיקים

רוזנפל,דבלההדויי,באמנוןשחקנים/רקדנים:
עידיתמורן,נטעשגיא,יעלליניק,דורון

חנוןעמנואלאייזן,

 :בחו"לסיורים
 1987מאי-בריטניהארה"ב,

-1987/8בבכורות

-אשה"נקודה"איש
נוימן;איתמרתפ':צוקרמן;נאוה :וכ'ב'

קופרמןג'ודי :תא'

* 

שינפלדרנהמחולתיאטרון

 ; 1;6230,תל-אביב 14פרידמןהרברח'

 03-446745טל'

וכוריאוגראפית:רקדניתאובנותית,ובנהלת

שינפלדרנה

סונדב,ואינגבורגפייגנבלט,תמררקדנים:

שפרלינגסיגל

-1988בבכורות

-בחדרי"- Y 87"קי
שוברט;שופן, :'משינפל;דרנה :כ'

רוספליט :תא'

-"דובויות"
ואימפרוביזציהתנועתייםרעיונותעלמבוסס

שינפל;ד:רנהועריכהבימויהרקדנים;של
 " Throbbing Crystal "שופן :'מ
הרקדניםתל':ברמן;טובה-צפור :תפ'
רוספיליסתא':להב;וניק

* 
מחולקבוצתירושליםתמר

רוממה, , 5זכרון-יעקברח'גרוס,ע"שמתנ"ס

 ; 94421ירושלים
 02-524711טל'

אליאש-צ'ייןמאירהובנכ"ל:

גוטהיינרצבי:להקהובורה

עדנהגוטהיינר,צביאלסטר,גלרקדנים:
ליפשיץ,אוויזלטין,רוניתדר,נעהבר,דה
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פנחטי,עמוטפבין,גליהטכפטמה,רודי
קולבןאמיר

-1987/8בבכורות

-לשנוא"ילדיםלוידיםלאט"אט
גולדטמית;ג'רי :'מקולבן;אמיר :כ'

פרידהותל:,תפ'לביא;עמוט :קריין
קופרמןג'ודי :תא' ; yקלאפהול

- " ...טיפרשהחול"מה
פרידהתל':תית;טביב :'מפנחטי;עמוט :'כ

קופרמןג'ודיתא:' ; yקלאפהול

-רציניות""למטרות
פרידהתל':ואללר;פטט :'מ ; Yליפשיאווי :'כ

קופרמןג'ודיתא': ; yקלאפהול

-ושוב""הלוך
ותל':תפ'ריי;ךטטיב :מ'גוטהיינר;צבי :'כ

קופרמןג'ודי :תא' ; yקלאפהולפרידה

-לשבעה""ריקוד
בריטן;'מיןבנג :מ'גוטהיינר;צבי :'כ

קופרמןג'ודיתא':ג'יאניני;כריטטינהתל':

-בנין·יורק?"מייןדע"'תה
ג'ונטון;טקןט :'מגוטהיינ;רצבי :'כ

קופרמןג'ודיתא:'

* 
ספרדילמחולהמרכזלהקת

 ; 63431תל·אביב , 53בן·יהודהרח'
 03-233805טל'

דוראןטילבדהאמנותית:מנהלת

אליאש-צ'ייןמאירה:מפיקה

נתןמיכלאמנותית:למנהלתעוזרת

שיזףנטע :חזרןתלמנהלתעןזרת

תמרוייך,אלהדוראן,טילביהרקדניןת:

 ,שיזףנטעטבו,מיכלנתן,מיכלמוקד.י
שלומייעלשלו,שרון

-1986בבכורה

-"פיאסטה"
אוחניה;וויקטוריהדוראןטילביה :'כ

מליןדוריתתא:'דוראן;טילביהתל':

* 

ירושליםמחולתיאטרון

ירושלים; , 3מטילת-ישריםרח'
 02-233520טל'

מיאלניקתמרהאמנןתית:מנהלת
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גריזלדהבג'יו,אפרתהלברטל,חנןרקדנים;
ראומהטימרטוב,אלוןריכטר,אילתכהאן,
ל.יארטאלבונט·טוביאט,קלרהשוהם,
ביאלניקתמרהבילו,עדהרפאל.יחגית

-1987/8בבכורות

-"בריאה"
קרלוט;וולטר ':ממיאלניק;תמרה ':כ

הנדלבניקריינות;יוטף;שרהתל':

-"צדפןת"
פוליקר,יהודה ;'מאורבך;ריצ'ארד :'כ

יוטףשרהתל:,פרבר;ריצ'ארד

-לי"עשה"צחןק
טדימיאלניק,דב ':ממיאלניק;תמרה :'כ

צדקאמלולרותתפ':לטרי;

-מתוקה""נקמה
 "; The Way of How " ,:מדור-כהן;אליט :'כ

דור·כהןאליטתל:,

-שיהיה"הןאשהיה"ונ.ה
יוטףשרהתל';מיאלניק;דב ,:מאורן;הדה :'כ

-מלאכים"של"דמעןת
יוטףשרהתל:,רכטר;יוני :'מביטון;דינה :'כ

* 

אחריםאירועים

אחרישהתקייםבמחול","גןןניםבמפגש
דוהלבאודיטוריוםשנים,שלוששלהפטקה

עבודות,שלרחבמגווןהוצגבתל·אביב,
מאתהארוךהדואטהיתהבהןשהמצטיינת

חדרים".שני"דירתדרור,וליאתבן-גלניר

עבודתםמפרישהביאוהכוריאוגראפיםבין

דגני,חןעדיאלטטר,גלהיול"גוונים"
וחגיפארןיעלרביב,ואמנון Yפומרנאטתי

אברהם,חפציבהגרין,ויקטוריהבן·יהודה,

מלכהבן-עמי,תמרקינן,אטתיפלוצקי,נטע

האורחתוהאמניתכנענייעל'בי,חדג
לינקה.טוזנההמערביתמגרמניה

טאקי,קייהופיעוישראלפסטיבלבמטגרת
ורקדנילהקתהעםמיוחדתעבודהשהכינה
שלוקבוצתההקיבוציתהמחוללהקתטדנת
מעבודותיהרטרוטפקטיבה,וכןזיו-איילרות

ולהקתה,קלארקמרתה ;-70הבשנותהחל
"באלטמצרפת,דיבואה""אמילקבוצת

"פילובולוט"הטוררת",ב"אילוףשטוטגארט"
ירוןשלהישראליותהלהקותוכןמארה"ב
ולהקתבת-דורמחול",ב':שירתמרגולין

רוניתמאתבעבודותמבלגיהראן""בלו
לנ.ד

קבוצותהשתתפובתל-חיהאמנויותבמפגש
במייצגים.שונותתנועה

(איטליה)פטארובעירהתקיים ' 87ביוני
פטארו,דהאבראוגוליאלמועלבינאלומיכנט
לפנישנפטרהמפורטם,היהודיהמחולמורה

העולםמכלמשתתפיםממאהיותרשנה. 500
שבמטגרתוהמדעי,בכינוטחלקנטלו

כיוםהמוצגתמקיפה,תערוכהגםהתקיימה

בכנטנכבדחלקלישראל.גםותגיעבאירופה
הרנטאנטלמחולהיהודיתלתרומההוקדש

בכינוטהשתתפומישראלהאיטלקי.
מנור.וגיוראטברטיקבארי ,פרידהברצביד"ר

* 



 KOL DEMAMAודממהקול

"טיוטות"

אפרתי) .מ(

"Tyotot" 
(M. Efrati) 



 BATSIHEVAבת-שבע

צורה""חטר

בו-גל) .ב(
"Formless" 
(N. Ben Gal) 

 Photo: '1'. Rubinרוביןי. :.צלם



 BATSHEVAבת-שבע

"שכנים"

 Photo: Y. Rubinרוביןי.צלם:זוך-בהן) .א(

"Neighbors" 
(A. Dor Cohen) 



"בורה"

סאגאו)-היל .ג(

"Bourree" 
(G. Hill Sagan) 

קונצרטנטיים""מחולות

באר)(רמי

"Danses Concertantes" 
(R. Be'er) 

ניבע. :צלם Photo: O. Nov KIBBUTZ DANCE COMPANYהקובוצותהמחוללהקת



 RINA SCHENFELDשיינפלדרינה
 " Summer in My Room "בחדרי""ייקיץ

 ) R. Schenfeld (שיינפלד) .-ו(

מחןללהקתתמר
לשנוא"ילדיםלומדיםלאט"אט
להמןי. :צלםקולבן) .(א

TAMAR DANCE COMPANY 
"Slowly Slowly Children Learn to Hate" 
(A. Kolben) Photo: Y. Lehman 

מחןללהקתמר:ח

גוטהיינר) .צ(ושוב""הלוך

TAMAR DANCE 
COMPANY 

"To and Fro" 
(Z. Gotheiner) 



:_~ 

 BAT-DORדיר-בת

"נהורה"

י)~כריס .(ב

"Luminescences" 
(N . Christe) 

 Photo: Mulaמולה :צלם



כריטטי) .ב(ורה" i1"נ

"Luminescences" 
(N . Christe) 

 BAT-DOR-דור: nב

פרי) .י( "חומותוור"עיל

"Upan Thy Walls" 
(Y. Perry) 

 Phoז o: Mulaמולהצלם:



אלקייםאושרהתנועהתיאטרון
"סולמות"

 ) Dאלקיי .(א

OSHRA ELKAYAM MOTION THEATRE 
"Ladders" 
(0. Elkayam) 

 Photo: Haramatyהרמתי :צלם



המוות""מחול
מרגולין) .י(

"Dance of Death" 
(Y. Margolin) 

 Photo: E. Baronבריןא. :צלם

מקוללות""נשים
מרגולין) .(י

"Cursed Women" 
(Y. Margolin) 

Photoבן"עמךח. :צלם : H. Benami 

מרגוליןירוןמחוללהקת

YARON MARGOLIN DANCE COMPANY 



 BAT-DORבת-דור

יה"קראתיך"ממעמקים

 Phoז o: Mulaמולה :צלמרייטר-סופר) .(ד

"Out of the Depth" 
(D. Reiter-Soffer) 



Aryata" (M"ויינרוט) .(צ"אריאטה" . Wainrot) 

 BAT-DOR Photo: Mulaבת-דךרמולהצלמ:

Libertango" (M"ויינרוט) .(צ"ליברטאנגן" . Wainrot) 



 BAT-DORבת-דור

"אריאטה"

ויינרוט) .מ(

"Aryata" 
(M . Wainrot) 

 Photo: Mulaמולה :צלמ



הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

.מרקן)(אחקים"ש"ציפורי

רובזן '. :צלם

"Birds of Heaven" 
(1. Marko) 

Photo: Y. Rubin 

"Down North" 
(M. Ek) 

 Photo: V. Silverמזלבר .ו :צלם(מ.אק)בצפון""למטה

 rב;ך-א



"מקבילות"
שרובה)אור,(ריבה,

"Parallelogram" 
(Rina, Or, Sharona) 

 MAGMA DANCE GROUPמחולקבוצתמאגמה



 MAGMA DANCE GROUPמחולקבוצתמאגמה

 " Parallelogram ""מקבילות"

" C'est-Ia-vie " 

 ) Or Bagim (בגים) .(א



."",.,, ... 1 

 BATSHEVAבת-שבע

פארסןנס) .ד("המעטפה"

"The Envelope" 
(D . Parsons) 

 Photo: Y. Rubinן 7ררב . 7 :צלם



בת-שבע

BATSHEVA 

בררת) .(רימים"שני"בין

"Inter dos Aguas" 
(R. North) 



 YARON MARGOLIN DANCE COMPANYמרגוליןירוןמחוללהקת

 Phoז o: E. Baroח Cursed Women" (Y. Margolin)"מרגולין) .(יללןת"ךמק"נשיםברון .א :צלם



 TAMAR DANCE COMPANYובחוללהקתתובר

 Phoז To and Fro" (Z. Gotheiner) o: Y. Lehman"גוטהיינר) .(צושוב""הלוךלהמוו. :צלם



לוי-תנאי) .ש(ושירה""נאשיך

" Nasheed Veshirah " 
) anai -8ז . Levi ( 

ענבלמחךלרךן 1תיאכ

צלם:מ.שי

אי)נוי-תל .ש("מרחנה"

" Marchaba " 
) anai 8-ז . Levi ( 

INBAL DANCE THEATRE 

Photo: M. Shay 



מרגוליןירוןמחוללהקת

YARON MARGOLIN DANCE COMPANY 

מרגןלין) .י( " 10מס'יימחןל

"Dance nr. 10" 
(Y. Margolin) נעמן . 1 :צלםo: R. Naaman זPho 



הקיבוציםטמינר

KIBBUTZ 
TEACHERS 
SEMINAR 

קךמפךזיציהכיתת

Composition-class 

אבירםי. :צלם

Photo: Y. Aviram 





 THE ENSAMBLE, JERUSAL.EMירושליםהאנסאמבל,

" 10 8 x "לנגן) .ה(מבריק

נעמו . 1צלמ:

"Glossy 8x 1 0" 
(H. Langen) Photo: R. Naaman 



"Amor Passer Dolor" 

רביבאמנון-פומרנץאסתי

ESTI POMMERANZ & AMNON RAVIV 



ענבלמחולתיאטרון

INBAL DANCE THEATRE 

לוי-תנאי) .(שפורחות"אותיות"

"Flying Letters" 
(S. Levi-Tanai) 





ענבלמחךלתיאטרךו

"גלגןל"
כהו) .(א

INBAL DANCE THEATRE 

"Gilgul" 
(1. Cohen) 



מרגוליןירוןמחול~הקת 7

YARON MARGOLIN DANCE COMPAN'I' 

r בריןא. :גלםPhoto : E. Baron 

מרגולין) .י(המוות""מחול

"Dance 01 Death" 
(Y. Margolin) 



שיינפלדרינה ~ 7ן nמתיאטרןן

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 

רקדניות)והשיינפלד .ר("דמויות"

"Figures" 
(R. Schenfeld & Dancers) 

שיינפלד) .(רבחדרי""קיץ

" Summer in My Room " 
) R. Schenfeld ( 

 Photo: Y. Agor:ו.אגירצלמ





ודממהקול

KOL DEMAMA 

" La Folia " 
 ) M. Efratijאפרתי) .מ(







אק) .מ(האש""משכוהקיבוציתהמחוללהקת

) KIBBUTZ DANCE COMPANY "Fireplace" (M. Ek ריבלןל. :צלמPhoto: Y. Rubin 



הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

באר) .ר(לתזמורת""מדריך

" Young Person's Guide to the Orchestra " 
) R. Be'er ( ןייגלטג. :צלםPhoto: G. Weigelt 





תמו-גע

אשה"-גבר-"אשה

צןקרמו) .(ב

רוזן-הורן . 7 :צלם

TMU-NA 

"As the Piano Plays" 
(N. Zukerman) 

Photo: Y. Rosen-Horn 



צןקרמן) .(באשה;'-גבר-שה i"א

" As the Piano PlaYis .. 
) N. Zukerman ( 

 Photo: Y. Rosen-Hornרוזן'הורן .' :צלם

 TMU-NAתמך-גע

צןקרמן) .(בצעקןת""חמש

"Five Screams" 
(N . Zukerman) 

 Photo: A. Strauchא.שטראוךצלם:



ליפשיץ) .(ארציניות""למטרות

פנחסי) .(עסיפר"שהחולמ;ן"

" ... What the Sand Told " 
) A. Pinchassi ( 

" th SerioU5 Intention Wו" 

) E. Lifshitz ( 

 Phoז o: R. Naaman[עמן.וצלמ:

ולומחלהקתתמר

TAMAR IDANCE COMPANY 

 Phoז o: Y. Lehmanלהמן.י:צלמ



 TAMAR DANCE COMPANY Photo: Y. Lehmanמחוללהקתתמרלהמןו. :לם.צ

 Slowly Slowly Children Learn to Hate" (A. Kolben)"קןלבו) .א(לשנןא"ילדיםלומדיםלאט"אט



 KIBBUTZ DANCE COMPANYהקרבוצרתהמחוללהקת

 Danses Concertantes" (R. Be'er)"באר) .ר(נטיים" tקונצרו"מחולות

 Photo: O. Novנוב .ע :צלם



 KIBBUTZ DANCE COMPANYהקיבךציתהמחךלילהקת

 Unusual Cargo" (L. Dror & N. Ben Gal)"דרור) .לבן-גל, .(בחורג""מטעו

 Photo: O. Novנובע.צלם:



דוראןסילביההספרדיהמחוללהקת

SILVIA DURAN SPANISH DANCE COMPANY 

דוראו) .ס("פווסטה"

"Fiesta" 
(S. Duran) היימז.:מצלםPhoto: M. Heiman 



 HAIFA BALLETחיפהלט I }\ב

פסטרנק)יא. .א(הקסמים""חנות

"L.a Boutique fantasque" 
(A. & 1. Pasternak) 

 Photo: R. Shaniו.שנךצלמ:





בן-גלניר-דרורליאת

. LIAT DROR & NIR BEN GAI 

חדררם"שנר"דררת

" Two Room Apartment " 

 Phoז o: D. Avidan.דאבידן :צלמ

 Phoז o: B. Ofir:ב.איפירצלמ



 BAT-DORבת-דור

"דיברטימנטן"

רייטר-טופר) .ד(

"Divertimento' . 
(D. Reiter-Soffer) 

 Phoז o: Mula:מילהצלם



לרי-תנאי) .ש(ושירה""(:אשיך

"Nasheed Veshirah" 
(8 . Levi-Tanai) 

ענבלמחךלתיאטרךו

אי)נלרי-ת .ש(פורחות""אותיות

"Flying Letters" 
(8. Levi-Tanai) 

INBAL DANCE THEATRE 



בת-שבע

וארוך)(דאג " 78מס'"קנטטה

BATSHEVA 

"Cantata No. 78" (Doug Varonne) 



אפרתימשה
מחיללהקת

ודממהקול

 mלאמניומרכזדוממה////קלויבת
תל-אביב , 61הירקיורחי

~ 8 / 03-510Z997 

rי

(/1 ; 
I ~ 

1978-1988 
ללהקתעשיר

ידממהייייקיל

Moshe Efrati 
.~ ce C4 םaD _______ _ 

Kol Demama 
Caltanl c-.. -"maוםa Kol De " 

61 Hayarkon St. Tel-Aviv 
03-5102997/8 ,. 



1968-1988 
• 
 ,נת-זן.,1נ1ו7ן ת(' 7117ב.
T וJן 20נtשנ

MPANY כrBAT-DOR DANCE Q 
20TH ANNIVEJlSAJlY 





· , 

ארטיס
בע"מוארועיםהסברה

מציגים

וויפרטאלהמחולתיאטרוו

באושפינה

ARTIS L TD. 
PRESENT 

PINA BAUSH 
WUPPERTALDANCETHEATRE 

 63802תל-אביב , 17בו-יהודהרחי
 371428טלקס , 03-650605,664419טלי

63802 17, Ben-Yehuda St., Tel-Aviv 
371428 Tel.: 03-650605, 664419, Telex 



והתרבותהנוערהחינודמינהלתל"אביב-יפו,עירית
המחולמרור-ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצה /ולאמנותלספרותתל"אביבקרן

תרבותמוסרותלניהולהחברה /ישראלאמריקההתרבותקרן

בישראלוהאמנותיתהתרבותיתהפעילותולטיפוחלעירור-ואמנותתרבותריסקונטמפעלות

;. 

ביולי 5- 2

שכונת"התקוהרני,בית /רוהלאוריטוריום

בישראלהמחוליוצרישלהשנתיתהחגיגה
;,0 

 r ג..'

 03-660045,664419,659025טל' , 63802תל"אביב , 17בן"יהורהרח'בע"מ,ארטיסהפקה:



ספרדילמחולהמרכז

ופלמנקו

דוראזסילביהבהנהלת

בישראלספרדשגרירותבחסות
ספרדרקדנימגדולי-ואנטוניו

 :קורסים

למתחילים-למבוגרים ,לילדים
ולמתקדמים

תל"אביב , 53בז"יחודחרח'
03-233805טל' ,321817 





N כrJlIJ רu ם
 ' 4334חל"אביב 3חל"חי:רח'ראשיםשרד

 03ג" 8י~ 8Q 280נ 18ג 81239טלפונים

מהנוףנפרדבלתילחלקהמחולהפרהחולף,השנימבעשור
צופימקהלריתקושבריקודהמגוונותהצורות .האמנותי

אמנותיתכצורההמחו'לאולמבישראל,הגדולותבערימרחב
לה..אלגבולותמעברלחדורעדייןחייבחשובה

והמחולהקונצרטיםרשתמופעי
לעם""אמנותשל

האטטטיימערכיהעל-אמנותשלזוחשובהצורההאין
לתלמידתנתןשבובאופןמוצגתלהיותזכאית-והתרבותיימ
לפניו?הניצבותבמטרותולהתנטותלהיווכחהאפשרות

בעלתבאמנותחלקליטולמהתלמידלמנוענוכלזהכיצד
והחשובשלו?לקהילהאטטטיימוערכיממקצועיתחשיבות

המודעותהגברתשללהזדמנותזכאיתהקהילההאיןמכל,
במה?כאמנותמחוללערכי

מחולומופעילהקות

בת"שבעהמחוללהקת
הישראליהבאלט

ענבלתיאטררן"מחול
הקיבוציתהמחוללהקת
רדממהקרללהקת
מחוללהקת-תמר

פרידלנדטאלי"אן
דרוררליאתבן"גלניר

כליףאילנה.
דרראןטילביהעמ"פייטטא"

אישי""טעמלהקת
יררשליםהאנטאמבל,

הבארוקברק

צעירימנוהרימ ,פורחלמחולהחינורשבהמבאזורימ
השונות:בתכניותחלקליטולומעלהחמשמגילומבוגרימ

הפעילויות-עממחולותוערביג'אזקבוצות ,בלטשיעור
לאמניהעתגיעה iרכיומ .קהילתיותבמטגרותהפופולריות

פעילויות,'להעשירלהשלימכדילהופיעהמקצועיימהמחול
 .אלה

להשגה.קשה-המטרהאר ,ברורהואאלולשאלותהמענה
שלהמגווןהיצעהמןלהנותיוכלאשרקהללבנותכדי

בשטח.ועמוקאיטיחרישלהעשותחייבהמחול,אמנות
מלוחדותופעולותתכנלות

מחוליומ
בישרבהאמנותיהמנהלביקור
האמןעממפגש

מחולטדנאות
משולבותפערלות

שלבשיתופממחולתכניותלעס""אמבותמקדמתכןעל
בהתאממחולטדרותלקיימבמטרהמקצועיימאמנימ
 .הקהילהשלהמטויימימלצרכימ

וקטנותגדולותמחולהפקותשלבמבחרמעוצבותהטדרות

הדגמה,שיעורי , 1טדנאורקאמריימ,מופעימגמוכוללות
כדיבהששיבאופןבנויהטדרהכלוכו.'אמנימעמפגישות
מעולממירביתוהנאהנטיוןלהבנה,הקהילהאתלהכין
 .המחול

העשרהתכנלות

מחולבאולפניביקורימ
וידיארטרטי

בעירמחרלבמופעביקור
בדיקהנעשית-וב llJביהמועדפתהמחולתכניתתבחרבטרמ
כדי "לעמאמבות"שלוהמחולהקונצרטימרשתעמבתאומ
במת ,בנוהגודלוןגכ ,השונותהטכניותהדרישותאתלברר
 03-295869,281239 :טלפון , 3תל-חירח' , 64334תל-אביב . 'וכואבןאועץ

גראאלירע
המחולמדורמנהלת



המחולאמנות
.סי >Iקלבלט

* 
ג'אז

* 
מודרני

* 
התעמלות
לנשים

* 
ריתמיקה

* 
אופיריקודי

* 

קלאסילבלטמרבז
יוחאישרחבהנהלת

 6הנוטערח' , 42300נתניח

 053-28381 , 053-31672טלפון:

מקצועלכלמיוחדיממורימ
גבוההלימודימרמת

 R.A.D .בחינות
בטכניקהמקצועיימלמורלמשעורימ
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 
Tel.: 053-31672,053-28381 

IONS זR.A.D. EXAMINA 
GRADES - MAJOR 

AUDIO VIDEO 

CHARACTER DANCE COURSE 
by Mikhail Berkut 

with original choreography & music 
) Russian Technique ( 

אתמהוות-הפסקולשלוהןבוידיאוהן-אלהקסטות
ברקוטמיכאילשלהמיוחדהקורסשלהראשוןחלקו

מחול-האופי.בתחומ

עבודהשלמדורגתתוכניתהקדמה,מכילהקסטהכל
ועבודת-ה"פורט-דה-ברא",שלהדגמהה"באר",ליד

לכלהאופייניימוהתנועותהצעדימאתהמראההמרכז,
בכורלאוגראפלהלבסוףמעוצבימהתרגילימרכיבימחול.

ייחודית.

l 
l 
l 
l 
I 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
I 
l 
l --------------------------.--.--.---,---,----

רוסי,מחולותנועות;צעדימבסיסיות,יציבות : 1רמה
איטלקי

אוקראיניריקודצועני,ריקודמחול-מלחימ, : 2רמח

ספרדהונגריה,פולין,ממולדאוויה,מחולות : 3רמה

המקורית,המוסיקהאתמכילותהפסקולקסטית
 .התרגילימאתהתיאמת

Qty VHS BET A Each TOT AL PLEASE SEND ME-
1:30 VIDEO - Level1 (Russian/llalian) 60 min. 

1:30 VIDEO- Level2 (Sailors/Gypsy/Ukrain.) 60 min. 
VIDEO - Level3 (Moldav./Hungar./Spain) 60 min. 1:30 
VIDEO- Levels 1/213 (1s1 Series) 180 min. 1:80 

6 1: . E - Beginners (Barre & Cenlre) 60 min חMUSIC CASSE 
1-----+--

6 1: . E -Inlermed (Barre & Cenlre) 60 min חMUSIC CASSE 
1--:--':-+--

__ +----,-4 1-::-1: ) 11 & 1 ( MUSIC BOOK - Barre 
- MUSIC BOOK ) 1 &וו( :1 4 Cenlre 

 POSTAGE (UK «, 1:2 each Ilem.{Europe) (r, t3 each.(oul 01 Eurooe\ «, t5 eacח

I I H YOUR זוURN COMPLETED ORDER W זRE 
 PAYMENז IN FULL. Cheque or moneyז Oז AL AMOUNז

1: . ! ing. drawn on inlernaliona וorder in Sler 
_______ 1--, NAL סe 10 BERKUT DANCE INTERNATI וbank. Make payab 

ana יnn Road, London WC1 X 8JZ, Eng 59י, Trinity Court, Gray·s 
8374430 ) 01 ( ON וזNFORMA ו. BROCHURES 

. O DELIVERY זE זPLEASE ALLOW 4 WEEKS FROM ORDER DA 
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מרגיליויריומחיללהקת
מרגיליוי.אמנותי:מנהל

גירליא.מנכ"ל:
עיריניב.אטתטי:יועץ

YARON MARGOLIN DANCE COMPANY 

Artistic Director: Y. Margolin 
General Manager: O. Gorali 
Aesthetic Advisor: N. Ironi 

מרגיליויריואילפו
ובני-נוער,לילדיםלרקדנים,מרגוליןשיטת
ריתמיקהלכוריאוגראפיה,קורט

Y ARON MARGOLIN DANCE STUDIO 

Margolin dance technique for dancers, children & students, 
choreograhy (two-year course) 

ירושליםמלחה-מנחת,ציבורי)(מקלטגולומברח'
 02-410383,02-716197,02-438624טל'

Jerusalem, Malcha-Manahat, Golomb st. (public shelter) 
Tel.: 02-410383,02-716197,02-438624 



מחולקבוצתיו,שלים,תמו
Jerusalem Tamar Dance Company 

רוממה , 5יעקבזכרוןרח'
 94421ייושלים

 02 " 522290 , 534711טל'

~ 
~ 
~ 

~ 
1:: , 

The Joseph & Caroline Gruss Community Centre 
5, Zichron Ya'akov'St., Romema 
94421 Jerusalem, Israel 

534711 , 02-522290 : .. Tel 

גרוסןוקרוליןיוסףע"שקהילתימרנז

~ 

,., ; 

ירושלים,עירייתבתמיכתתפעלהלהקה
לירושליםהקרו

ברוממה,גרוטע"שהקהילתיוהמרכז

The Company is supported by the Municipa1ity of 
Jerusa1em, the Jerusa1em Foundation and the Gruss 
Community Centre, Romema. 
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II!j!li The Bri tish ouncil 

הבריטיתהמועצה

SO YOU THINK THE BRITISH COUNCIL IS BORING Ar~D BUREAUCRATIC? 
WELL, THERE'S ONLY ONE WAY YOU'RE GOING TO IFIND OUT! 

COME AND SEE US -

WE HAVE A LIBRARY, 
AN ENGLISH TEACHING CENTRE IN TEL AVIV, 
WE SPONSOR ANGLO/ISRAELI PROJECTS IN DANCE, DRAMA, MUSIC 
AND LOTS MORE. 

IF YOU'RE INTERESTED - CALL IN! 

Terra Sancta Building 
Keren Hayesod Street 
POB 7437 
Jerusalem 
Telephone 639866 

140 Hayarkon Street 
POB 3302 
Tel Aviv 61032 
Telephone 222194 
Telex 35537 



ןץדריכלים
בע-מותןץורהנמותיועצי

 _נרסרני.דוד fJמוניציוןנן

במות. •מופסיםאולמותמתכנני *
ותאורה.במהמתקני  •וסקריםפרוגרמותסריכת * .) THEATRE CONSULTANTS (תאטרונייםיוסצים *

· ·0 

rץחאrבריקהציוני.ביח "

ויצrבומכוןויקם·אורם
אחיםנרב-ידרם.או "

גחקריחמחנים·אורם
הרrברנ"םrבחורםןץ •

 276דיזנגזףרחזב

הגריריחחצור-.ןץורם

אירתציגרמרכז-.אורם
ישירמח-.ןץורם

שבטהחרבוח-נאר.היכר
חדרה-ימופתי·ןץורם

 03-5466648טל: 63116אביבתל



גיתהמנון
אבובתל

I 
אסיהביתגרמניה,תרביתמרכז

 61336תל-אביב , 4וייצמןרח'

הגרמניתהשפהליכזודאתמקדמגרמניה,תרבותמרכזגיתה,מכון
תרבותיפעולהשיתוףמעודדהואוכןלהומחוצהבגרמניה

ארצות.-67במכונימ 149על-ידימיוצגהואבינלאומי.

מארגןמורימ,המכוןמכשירהגרמנית,השפהלהוראתנוטף
מטייעהמכוןפעילות.וטדנאותערבי-קריאההרצאות,טמינרימ,
מביאהמכון.וקונצרטימהופעותטיוריומקיימפטטיבלימבאירגון
וטדנאותפקטיבות tרטרו(באירגוןומטייעייחודיימגרמניימטרטימ

 ,דוקומנטריותתערוכותמציגהואלכר,פרטוטלוויזיה;רדיו
ואמנות.צילומ

-מטפריותאחתוהיאכרכימ-25,000מלמעלההמכוןבטפריית
ואנגליתבעבריתלטפרו'מנרחבמדורבהישבעולמ.הגדולותגיתה

במחלקה .השוטףהמידעאתהמטפקימוכתבי-עתעיתונימומבחר
קלטותוכןותקליטיממוטיקהקלטותשלמגווןהיצעהאור-קולית

ואמנות.תיאטרוןריקוהבנושאיוידיאו

 8.00-19.30 'ה-'ביומלקהל:פתוחגיתהמכון
 8.00-12.00ו'יומ

 12.00-19.00 'ה-'ביומ :הטפריה

טלפונים:

 03-217261טפריה
 03 '" 217265לימודים
 03-217266מזכירות

GOETHE 
INSTITUT 

TEL-AVIV 

German Cultural Center 
4 V'!eizman St. Asia House, Tel-Aviv, 61336 

The German Cultural Center promotes the study of the German 
language in Germany and abroad and initiates international 

67 t is represented by 149 institutes in ו. cultural cooperation 
. countries 

Among its tasks are the teaching of German, the training of 
, professional German teachers, the organization of seminars 

t supports theater ו. lectures, reading sessions and work-shops 
and concert tours and fes t ivals. The Goethe-Institute organizes 
film events and retrospectives, TV and radio work-shops and 

. shows documentary, photo and art exhibitions 

25.000 nstitute is with over וThe library of the Tel-Aviv 
volumes one of the biggest Goethe-Libraries. It has an extensive 
English and Hebrew section. German newspapers and magazines 
provide current information. The library 's media-section includes 

. numerous video-tapes about dance, theater, etc 

The Goethe-Institute is open to the pUblic : 
Mo. - Th . 800 - 1930 

Fr 8.30 - 12.00 
Library Mo. -- Wed. 12.00 19.00 

Telephones: 
Library 03-217 261 
Language department 03-217 265 
Administration 03-217 266 



מחולואטרון Iך
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DANCE THEATRE 
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וכחוככהוכת
שבע,בת

 ,יו

כוהןרוברט :אמנותייועץ

דבירדוד :אמנותימנחל
סטרוםבילכללי:מנחל
טריפוןנירהשיר,שליחזרות:מנחלי

Artistic Advisor: Robert Cohan 
Artistic Director: David Dvir 
General Manager: William Strum 
Rehearsal Directors: Shelley Sheer, Nira Triffon 

 65149תל-אביב ,נוה-צדק , 6יחיאלירח'
 03-651471טל'

6, Yechieli St., Tel Aviv 65149 
Tel.03-651471 



כתועתרון
י'תתפי. \T "לשיהץjוגיתזבה'תחלתזזח

שמרוןדוריתואמנותי:אדמיניסטרטיביניהול
I '03-475030טל' , 47310רמת-השרון , 5גדעוןרח 

שיתוו"מברא

שמרוןדוריתובימויכוריאוגרפיה

ישראל)פסטיבלע"ישהוזמנה(תוכנית

"GENESIS" Choreography: Dorit Shimron 

ומתמידמאז-ימעכשיומכאן

 .מבראשיתההתחלות,מהתחלתאזמהתחלהואם

הראשוניות,ותחושתליצירהיצירהשביןההקבלה

שמלוויםוהסדר,הבלגןוההרס,הבנייהובוהו,התוהו

בראשית.לסיפוראותנוקרבוציירה,עבודתכ:ל

הםסוף,והאיןמהאין,הישמהיש,הישחושת Iו

הקטעים,ביןוהקשריםקשירםליצוראותנושהביאו

והסופים.ההתחלותביןוחיבורים

בלתי-תנועהתוךחייםאנועליוארץהעגולהכוכב

הםעצמנו)סביב(וגםשמשהאשכדורסביב(!וסקת

הזורמות,סיבוביות,גוףבתנועותלבחוראותנושהביאו

 .מעגלייםמבניםומתוךלתוךנשפכות

תנועתייםמוטיביםשלמכוונתחזרהקיימתבתוכנית

שנבחרובאביזריםעקבישימושוכןוכוריאוגרפיים

זה.ן~צורך

הבסיסייםבחומריםנגענובראשיתסיפורדרך

הנלוות.האסוציאציותומכלול

אדמהיש,-אשים,שמים-מיםאור,אווירה-)~וויר

האשהיאוהישהיש,מתוךהאשוהעיקרדם.אדם-

השותפותהבנותשלהבלתי-פוסקתחאנרגיה :=

היצירה.בתהליךוהפעילות

 , 5גדעוןרח'שמרון,דוריתאירועים:להזמנתכ~רטים

 03-475030טל' , 47310ו-מת-השרון

tnuatron 
I'HapoeJ" Representative Dance Group 

Artistic & Administrative Director: Dorit Shimron 
5, Gideon St. Ramat Hasharon 47310, Tel. 03-415030 

ספירע. :צלמ
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יתניעהלמחילבית-הספר
, 1 1 !, t )1 .: 1 .(ז r I,!,,\\-", " , ;J!i 11 .'~ן r דrfiil' y-" .'iJr',-Cj"[' ./C\:r "( 

C ).!כ rr r ( I זןif
l "1 ,' ",' , ~' 2-636232 'טלפון:בגבעת-רמ,רוביןע"ש'ולמחולאקדמיה'ה ' " rr' ,'Iv.rr 

 02-666198 , 635271,דטלפון:סמולנסקיןפרץברח'והקונכזרבטוריוןהתיכוןבית-הספר

-50הבשניתהחליילמחיללמיסיקהבאקדמיההמחיללימידי
שליבעידידהגריז,אלייחסיהפריפ'מת'בייזא{ף,יזהמיקדמית,

שוהינהיה,האקדמ 'ואששהיתהקיפרנ~ק,דיסטריבסקייינבנדהבג'
 ,המיסד,ננידשלנשיאתכיים
המחולכיתיתהב:אים:המיסדיתאתלמחילבית-הספרכיללהיים,

למחיליהחיגיכיז'התבביה"סלמחילהמגמהבקינסרבטיריין"
באקדמיה,לתניעה 1

ולתנועהלמחילהחיג-האק~מיה
מחלקהינקראה 1961בשנתניסדהבאקדמיהלמחילהמחלקה
האמנרםמטיבינרוזמיזה,למבצעלמחילימיריםים,רקדנלהכשרtו
פלדנקרייז ,מ,ד"רז"לקראיסגרטרידאתלהזכירבארץ,יהמ~רים

r אלזההרקדניתאשכו'ל,ניעהפריפ'אריכיםלחיים'יייפדלי"ל
ברטיניב,דבירהכגברית:אירחיםימיריםנוימןהנריקמרדיבליז,

יאחרים,סיקיליבאנההכיריאיגרפיתכהז, i'lירדנארבטיבה,מיה

יהתרביתהחיניך'משרן"ע"יהלימידים,·תיכניתאשורהבראשית
גמר""תעידתה j.Iהיענלביגרים ,תלתש-נתיתתיכניתיתה,וה

יהתרבית,החיניךשמרדמטעםלהיראהמיסמךי{ףעידתאקדמית

בשנתילתניעהיל Iלמךבחיגגביההלהשכלההמיעצההכרתעם
התיכפיתהיסבהרצינור),ימעקבקפדניתבדיקהלאחר(זאת 1976

היפך'היאילינינ~לת,אינההלימידיםת~כגיתשנית-לימיד,-4ל
ברחבידימיםבמיסדיתלימידיםתיכנייתעלבתיבנהעילההנכיז,
מחילמגמתמ,;מית:שתיכיללילתניעהלמחילהחוגהעילם,
תניעה, ,ומגמת

שנית-שתילאחרמחול')אי(תניעהלמגמיתמתפצליםהתלמידים
כלאתהתיכניתכיללתאלהבשניםכאשרראשינית,לימנד

בשנהבפרט,ילכויריםבכלללרקדניםהדרישיםהמחילסגנרנית
יממשירלליביהקר"יבעבידה,בסגניזהתלמידבוחרהשלשיית
 .'המגמית.משתיבאrזסלiדדתמחית

גמרתעידתהבאית:התעידיתאתמעניקגלתניעהלמחילהחיג
 .אנו:זיתעידתהיראהתעידת , B.M .תיאראקדו'כ"ה,

הוראהתעידתלקראתהלימידימ
 'יהתנסיתתכלייית tלה(המיצביםתלמדיים'לופיענקת'iדזיראהתעיד!'ו
המלאההלימידיםלתיכניתניסףזאתבבתי-ס~ר,'מעשיתבעב~דה
מעינייניםהמגמיתבשתימהתלמידיםבגיהאחיזבחרי.בהבמגמה
היים,יביאכילקו'ית,שי . B.M .לתיאר'ניסףקיראה,;ןתעידת
הליופידיסב:תיכניתהמנייזמזכמקציעלי,ייכל 'המחילילימידי
ז.דכרחית.היראהתעידתתהיהיעל-כזבבתי-הספר,הכללית

 .התיכוןבביה"סחרל'מ,להמגמה
שלבזכיתייזאת , 1970בשנתהחליהתיכיזבביה"סהמחיללימידי

 " , t ~ '''>ו



 iiמ iB'שבזבותח"'ילז,'לציש--'~~ז"ב';ת'הספר~נחל;~חילמן')מ:ךמשה~
במכלולהמחולאתוהתרבותהחינוךמשרדכללבתיכוז,סמחול~

בחינות"הבגרות,צועות iמי'

 :?אתכוללת~וז 1 וJi,·ץ~ידjבבז'~' Mלtפ,,~ח~~ J:1 ~'הלימודיכנית Iתו,
 ר<,פלדנקרייז,ד"רשיתטמודרני,מחולקלאטי,בלטהבאים:גנונותiזט,
 )'.ועדותעם i"r' !\'ד 'וt ,קכס n !~ז'~'~ t' ,יג~המ "ו ifל .itף"'ובפרוביזציה Iאי~
 ij ... '.. .., .• .וד IעIז

 :;מופיעיםביה"טתלמידירמות.לפימחולקותהתלמידים~בוצות(
 ] 5:וזאתלה,ומחוצהבירושליםאמנותייםבאירועיםב,רציפות

 ~:~רבה.~הצלחה(
לאחריהםייימונ2'אתממשיכיםשלנוהתיכוזביה"טמבוגריביםר

 v * CCט ;:ז\ X .ייחדוכבא:ק fi'לתנרע 'i' 7למחוגכחזבצבאWגירותם
 '.>- i! ~ג., crr[rח :.c ~)]ן· ri. :::i '~ך· r.נ ".

~;. 
 Cרד l!i'1 ,~חקונסר:גט

<i;נtכ l בקונטרבטוריוזהלימודיםרתf. ךוqד..ז:ר,קכ,ז\,t } נE,יr זוזPרך.,.הגילj 19 ' 131 ".,,, 8ח .':' dv,v ג;I סורסיI ץ"סי~ f I[ Z:P 1'ל ' C ח~ rn' ['r' .... 
 J. .~שלידהתיכוז"הטפר'בית j 'למחילבמגמהלימודםהשמךלקראת.,

 ~חציביריתהמיעצה J )עם Iנiרףר-פש c ;דופtוקr>האק· Oמקיימת ,ך 959למן '"רות.פש ltiן~fין 'כa .c'ננדrי? ft ~ ii ,ז;; 'p~י.ת ,rו: r ?:זפ~י Iל Xlר~ nרבהא:קרמיח.
 ,למחול".ארציקיץ"קורטולאמנות,לתרבות '<~בצורהאמנותיריקודיינוך'חלקבלירושליםמרחבילתלמידים:
 ~:::~גרהםמרתההדגולההאמניתשלבהדרכתהזכההראשוזהקורט Qבקונטרבטור"הלימודיםמוגדרת,לימודיםתוכניתועל"פיודרת Iמס·
העולםמרחבישםבעליאמניםהקיץ,סורטיבכמוריםכיהנומאז "לנtחול~לק.ה,:יםב~ח Wל p..פר tqמאחה"צ.בשעותמתקיימיםו'ז~'
rrr ". . 300בקונטרבטוריוזכ"' . "fv ·.'c:1 " "ד ,, . L .'!-

'יןגולרב, ?iסו 1אנדר qיפגה'ם JIj7 )מ'דןס ,1 <מ!י?' iiמרת :וביניהםומהארץ, \"1 ,...,
 , ,ועוד.ניקטטרנוול l 'קלפובטקנזשכהדדלי, ~לימודיולהמשךמתקבלהקונטרבטוריוזמתלמידיבגוהאחוז

' P וננטיבחiת:rנו"fi'ירבביה';םל. ift פr:ד'ה'וf! 'In האקדמיה.שלידוןנז';. , j C-1 ('ז ~זt 1: 1i\1 C'"I!C ~tז'ג' < cr,:r .,ז;: r נt\J (}. ;~ 
.)'>< O ~ ",,<, .•.• _ .. ... _"'''8- r · ~ ..Jr. r, "'. ,':" '",ו' "',' I קקקור~ :; ז"":"חi: [וב.ן>ק(.i' 'יה~ i1 .,נiלעצק,נ)~ו~ t.?i מוצע 21! ...לאומיים 1 ~ .;ז~ 

) l C .;""" ..: \,'-",'ו ;ןrבומדי'משתתפיםI "תקדמיםמרחבי!1כוכקדניטותלמידי 150שנהכ~ 
 xג t , 1<ז rc ;'ס i 1'/r.:r ,r\ • ')} ...ח>:י qrtח r ~ L ,!ומחו"להארץ ~>חלימודלתוכנית'מחוץפעילויות ~

לל- .... ",ב-", ' l •• ~ ';:. ~~ ;1 '\לללל שבועייםויימשךייובראשיתהח r: '·הjו-קיייט~ם p 'ו'1 ..השנה :'בראשותהן.ג·~מננו",מחויםירוש"הקתנוטדה 1967ב"נבר
 ,:,ידועיאמנרםכו'ידריבjל;רס J.iועו·א"ז.-;נ·;·אופי·ריjלודי ,' iTi 'וגרפ kכררי' ,.>' Jה,'ובאירופאףזףץ Cרחב''ברפךת("שניםח·הופיע'ה!:כהקה-דמגה.'אק e ~מודרני/מחולקלאטי,בלטהבאים:המקצועותייכללובקורט .וחצי ~,!;,?ל~~ולקiך>ה!?ח "בו~ר.ירהיורקדניהכל ...ז,אג:י,י~לוי !iחטיגב'.ה:ו rש:
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כרוךבןסירי

סדכאןת

והיראה

רקדנית

ןכןריאןגרפיה

יחידמופעי

כוריאוגרפיה

 ' 03-421878טל'

0"" 

למחילאזיריאילפן
שער-הנגבאזיריתמיעצה

האקדמיהלמבחניהכנה-קלאסיבלט *
לילדיםבלונדון,המלכותית

ובוגרים

יסדנאמידרנימחיל *

דיראןסילביהבפיקיחספרדימחיל *

לייאיסנתאמנותי:ניהול

"שער-הנגב"קרית-החינוך

 051-802724טל'חוף-אשקלון,ד"נ
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I הכלליתההסתדריתן
בארץ"ישראלהעיבדיםשל

הפיעלהיעד
ילחיניךלתרביתהמרכז

ילאמניתלתרביתהמחלקה
לריקידי"עםהמדיר

 03-431111טל'תל"אביב,ארלוזורוב,רח'

 03-431897טל'-לריקידי"עםהמדיר

ופרטיימציבוריימגופימעמפעולהמשתףלריקודי"עממדור iן
בציבורוהפצתמריקודי"העמולטיפוחשלימורובחוץ"לארץ,בארץ
ןjורחב,

המדרר:ו'עדרת

לריקרדי"עממרכזיתו'עדה
ארלפנימו'עדת
השתלמויותו'עדת
אירועימרעדת

לחוץ"לארץלהקותנטיעתלאשיורו'עדה

וטיועהכוונהמקצועית,מדיניותקביעתהררעדרת:ותפקידי

אמנרתי,מקצועי

I עיקרירתפערלרת: 

מדריכימהכשרתא,

-מדריכימלהכשרת,אולפנים 1
ב' ,'אשנה-תל"אביב
ב' ,'אשנה-וינגייט

א'שנה-ירושלימ
 'בשנה-ושינגטוןגבעת

הקיבוצימ,בטמינרמדריכימלמדריכיטמינר , 2
למרצימקורטים , 3

השתלמויות .ב
מחוללהקות,למדריכי 1
ריקודי"עמולליטושלהקניהאיזוריותהשתלמויות , 2
חגימ,בנושאיהאולפניםלבוגריארציותהשתלמויות , 3

ילדימטקט,

ובכיריממומחיממדריכים-הדרכהלצוותוימי"עיוןטדנאות ,ג

רדיו-בכלי"התקשורתריקודי"עמבתוכניותוהדרכהטיוע.ד
וטלוויזיה

ולהקותחוגימה,

ואיזורייממרכזייםאירועיםעריכתו,

במדורהמצויחומרהשאלתז,

מאמרימותקציריריקודי"עמחוברותשללאורהוצאה ,ח

חוץ"לארץעמלהקותחילופי ,ט

דרדאיברכה-לריקודי"עמהמדורמנהלת

1#- 1#-

1#-

 03-31493טל'-אתנייתיאמניייתלריקידי"עדיתהמפעל

לשילוב(האגףוהתרבותהחינוךלמשרדמשותףארציגוף"על
ההטתדרותשלולחינוךלתרבותולמרכזיהדות"המזרח)מורשת
 ,הכללית

 :המפעלמרטדות

הנהלה *

ציבוריתמועצה *

מייעצתמקצועיתועדה *

לחו"לאתנימחוללהקותנטיעתלאשיורועדה *

פעילות:תחרמי

ותיעודאיטוףבשיראל,עדותמורשתבנושאיטיפול *

אתנימחוללהקותקידום *

הדדיתוהכרותחשיפהלשמאמנותיימאירועימוארגוןייזומ *

והשתלמויותימי"עיוןעריכת *

ולתלמידימלמורימייעוץמתן *

וקשיור,הכוונהמידע,מרכזהואהמפעל
אתני,מחולללהקרתתמיכהמענקימקציבההמפעלהנהלת

שרתרנה-אתניותואמנויותלריקודי"עדותהמפעלמנהלת
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למחולהירושלמיהאולפן
מיאלניקתמרהאומנותיתהנהלה

The Jerusalem School c.f Dance 
Artistic Direction: Tamara Mielnik 

 ,ם" Jלילדכיתותוכןלמקצועייםקלאטייםשיעורים
וג'אזמודרניקלאטי,במחולומבוגריםנוער

מקצועי:מוריםצוות

פאנובגלינה
בתש-בע)(להקתאוגןג'יי

אקטלרודליאורה
 ,מיאלניקתמרה
 .כהנובאורלי
לייארט
ביטוןדינה

לרקדניםהבוקרבשעותמתקיימיםהשיעורים
במרכזלבתי-הטפר,אחה"צובשעותמקצועיים
 , 23הצדיקשמעוןרח'פומרנץ,ע"שהקהילתי
ירושלים.

לטלפוןלהתקשרנאנוטפיםלפרטים
02-716075,223520 . 

Ballet classes for professionals and classes for 
chi1dren, teenagers and adults in classical, modern 
dance and jazz 

Professional Teachers: 
Galina Panov 
Jay Augen ("Batsheva" Dance Company) 
Liora Axelrod 
Di.na Bitton 
Tamara Mielnik 
Orly Cahanov 
Art Leigh 

Pomerantz Community Center, 
23, Shimeon Hatzadik St., Jerusalem, 
Tel.: 02-716075, 02-22352n 
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 ~מחיספרבית ~ ~ ~לל ~גליקרונה ~
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

 ~ ~וכוריאוגרפיתמורה ~
 ~בצי-סררסיבןערפהד ~ ~
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

 ~ ~-אביב,תל 14בר-אלירח' ~
 ~ ~ 03-417095טל' ~
~ ~ ~ 

 ~קלאטיבלט * ~ ~
~ ~ ~ 

 ~מודרנירקוד * ~ ~
~ ~ ~ 

 ~שלבמחולבגרותלבחינותהכנה * ~ ~
 ~בישראלוהתרבותהחנוךמשרד ~ ~
~ ~ ~ 

~ RENA GLUCK ~ * טדנא~ 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

~ Teacher and Choreographer ~ ~ 
~ ~ ~ 

~ 14, Bar-Eli St., TEL-AVIV ~ '03-243972טל'תל-אניב, , 9ויזלרח ~ 
~ 03-417095 : Tel ~ :03-255284טל'מען ~ 
~ ~ G) 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ G) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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: Dancing in the Sun 
1915-1937 , Hollywood Choreographers 

by Naima Prevots 
Prevot's book spotlights Norma Gould, Emest Belcher, Theodore 
Kosloff, Serge Oukrainsky, Adolph Bolm, Michio Ito, Benjamin 
Zemach, and Lester Horton - dancers whose work helped shape 
American dance and cultural life. Previously unpublished materials 
form the core of her study, and complete biographies to 1937 provide a 
context for the artists' Hollywood work. The book documents a 

. complex period in the development of American dance 
 pages, illus 292 ;1987 .;ם 5.95

0-8357-1825-5 ISBN 
44 . Theatre & Dramatic Studies, NO 

: The Drama Review 
Thirty Years of Commentary on the Avant·Garde 

edited by Brooks McNamara and Jill Dolan 
buted more to that burst o! creatiuity and commitment in iוno other magazine cont ... " 

can theatre ... should be read by anyone who wants to make or just understand iוAme 
theatre. .. - American Theatre 
1986; 372 pages, illus.; :E35.95 

0-8357-1746-1 ISBN 
35 . Theatre & Dramatic Studies, No 

Le Sacre du printemps 
Seven Productions from Nijinsky to Martha Graham 

by Shelly C. Berg 
d חa ח,Paul Taylor, Richard Alsto ,tזe, Beja חs by Massi חalyses of versio חto a חadditio חן

 Martha Graham, Berg devotes aח eח ire sec!io!ח to the origiח al 1913 productio.ח
1987; 218 pages, illus.; :E35.95 

0-8357-1842-5 ISBN 
48 . Theatre & Dramatic Studies, No 

חדשיםמחולספרי

בשמשמחולפרווטס;נערמה
עלכהעדרעבלתי-ידחרמרהכרללבהרלירר,דהאמנרתיהמחרלעלמחקר
במחציתבקליפררניהשפעלרהררטרן,רלסטרצמחכבנימיןירצריםאודרת

 •-20ההמאהשלהראשונה

הפקרתשבע-האביבפולחןס.ברג;שלר
גראהאםועדמביז'יבסקי

 , 1913בשנתשנוצרהמהפכני,הבאלטשלהשרנותהגירסאותעלמחקר
ניז'ינסקי,מאתהאביב"לייפולחןהכוריאוגראפיהשלמדוקדקוניתוח

גראהאם.רמרתהאלסטוןריצ'רדטיילור,פרלבז'אר,מאסין,

Theatre & Dramatic Studies 
from UMI Research Press 

13 Brunswick Centre, London WCIN lAF, England 
Telephone: (01) 278 6381 
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אזודיתאולפנה
למחול

שמעוןבני

חצריםקבוץ

 85 505הנגב .כ.ד

REGIONAL DANCE 
STUD~O 

BENE SHIMON 
KIBUTZ HATZERIM 

D.N. HANEGEV 

קלאסיבלט *
מודרני *

יצירתי *
פנטומימה *

ולמבוגריםלנוערג'אז *
במחולבגרותלבחינותהדרכה *
כוריאוגראפיהסדנת *

 :המורלםצוות

הייט,לאהפינסקי,צביאלנבוגן,שרית

אדלשטייןדיאנהפאר·בן·יוסף,אורלי

-057טל'אדלשטיין,דיאנהההנהלה: 673480 

ומגדריי'יחומהכמחורו'>וכפו

 10800בית-שאזבקעתהאזוריתהמועצה
-06טל' S88343 

גלעדשאולמנהל:
ברושרבקהמזכירה:

 •ג'אז •יצירה •מודרנימחול •קלסיבלט
למחנכיםהשתלמויות •לבוגריםהופעותסדנת

חוגים •וילדיםלהוריםתנועהמפגשי •
 •למבוגרים

גולדוין,אליזבטבהיר,ניצהארני,עדה :חמוריםצוות
לוי,הגרגלע,דשאולגלמן,אורהגל,איריס
עז-ג,דחיותהנובק,שירלימוסקוביץ,שרה

שטרןנוריתפרי,דניס

 ESTI POMERANZפומרנץאסתי

 AMNON RA VIVרביבאמנוו

 DANCE THEATREמחולתיאטרון

הופעות *

מחולמפגשי *

סדנאות *

051טל' - 33573 . Tel 



קהיצוביםסמינר-ליחנךוללבםח

STATETEACHERSCOLLECE 
SEMINAR HA.KIIIUTZIM 

 Haifa Road 149 Tel Aviv 62501 Tel , ) 03 ( 424221טל' 6Z5ךסתל-אביב 149חיפהדרך

~ 
גזו

לתנועההמכוז

זינגרמןשמואלהמכון:מרכז

ולמחול,לתנועהחינורלמטגרותמורימלהכשיר-המטלולמטרת
ופיתוחיומ-יומבחיילתנועהמודעותהקנייתעל-ידיהגילימ,לכל

ראייתתורייעשואלהומחול,תנועהשלמורכבותמיומנויות
השלמה,האשייותמבנייתכחלקוהמחולהתנועה

אטתטיותקשורתי,חברתירגשי,-חווייתיכעררהמחולאמנות
טפרותהכרתתורמחוליצירותלהבנתכלימרכישתוחינוכי,
מתאימה,

ידעעלתתבטטהתנועתיו!היכולתבשכלולהטכניתהעבודה
בהתאמ ,המחולשלהבטיטטכניקותולימודהאדמגוףבמקצועות

תוריודגשמקצועכלשלייחודו ,לומדכלשלהאישיתליכולתו
 ,אנטומיידעעלהמבוטטהמשותףהבטיטלימודי

לשילובדרכימפיו!וחהמאפשרתבצורהבנויההלימודיממערכת
כתיבה ,ציור(מוסיקה,אחרימיצירהשטחיעמהמורהעבודת
הלימודימבמטגרתוהמחולהתנועהשילובוכו'),משחקיוצרת,
הכרתתורהיוצר,המחולעל ,לתנועההיטודיהחינורעליתבטט
שונות,וגישותדרכימ

בכירמורהתוארויוענךובחובותבדרישותהעומדימלמטיימימ
 ,ולמחוללתנועה

שנימ,שלושהואהלימודיממשר

נמצאתאקדמיתוארקבלתלקראתארבע-שנתימטלולפתיחת
גבוהה,להשכלההמועצהידי-עלבבדיקה

אבירםיעקבצלם:

ולמחוללתנועהלמוריםהמסלול

בהט-רצוןנעמיהמטלול:ראש

ולמחוללתנועהמכינה

המיועדתמכינהקיימתולמחוללתנועהלמורימהמטלולבמטגרת
ובראשונהובראשזה,במטלולללימודימלהתקבללמועמדימ
אפשרולאהארץממרכזהרחוקיממגוריהממקומותאשרלאנשימ

המחול,מקצועותשלמטודרלימודלהמ

מקצועותשלמרוכזלימודבהללומדימלאפשרהיאהמכינהמטרת
 ,המוטיקהויטודותהמודרניהמחולהקלאטי,הבלט

הראיוןלאחרמתאימימנמצאואשרמועמדימיתקבלולמכינה
 ,ומחולבתנועההמעשיתוהבחינההאישי

קבלה:תנאי
למחול,אקדמיהאוולמחוללתנועהמטלולשטיימומורימיתקבלו
אישי,ראיוןלאחרבהוראה,ניטיוןולהמ

ולמחוללתנועהלמוריםהשתלמויות

למחוללמוריםדו-שנתיתהשתלמות
נהרין:צופיהמרכזת

היכולתשכלולבנושאלתנועהחד-שנתיתהשתלמות
אלמגוראילת,ד"רלויטון:יהודיתמרכזות

פלדנקרייזמשהר"דשיטתלפי

אשכול-ווכמןתנועה-בכתבהשתלמות
טפירתרצהנול-כהנא,רחלמרכזות:

ובמחולבתנועהטיפולהשתלמות:
ברקאי:יעלמרכזת
בעבודהבטיפולוהמחולהתנועהתחומעמהיכרותמציעהקורט

 ,בחריגושיקומיתטיפוליתמניעתית

לריקודי-עםמדריכיםמוריהשתלמות:
הודטתרצהמרכזת:

ריקודי-עמלמדריכילאולפניממורימיכשירהקורט

התנועתיתהיכולתהעשרתהשתלמות:
לבנה:יהודהיטודיתתנועה

קושטלילהצ'ואן:-טאי-צ'י



ישראךסניף /-ךונדוןךמחוךהמךכותיתהאקדמיה
 "'--- *'1'"" .)ו& ..

 < ....- b ;ן;

A ~ I 
קורסיממקרומישראלסניף

הבאלטלמוריוהשתלמויות
השנתיותהבחינותאתומארגן

בוחנימידי"עלהתלמידימשל
בלונדון.מהמרכך

האקדמיה:נציגת

A.R .(פרירינה . A.D. (A.T.C 

רמת"השרון , 1הבניםרח'

03טל' - 474652 

 RADב"אישיחברותמספרבעלותקלאסי,לבאלטהמורותרשימת

בלונדוןלמחולהמלכותיתהאקדמיהעל"ידיהמורשות
בישראל:השונותברמותלבחינותתלמידיםלשלוח

 ) 120318 (ז'נטאררדמן
 03-263175טל'תל"אביב,

 ) 119239 (לראיזהארנרן
-04טל'חיפה, 225578 

 ) 125846 (דליהאיזיקרביץ"זמיר
 03-581107טל'בת"ים,

 ) 119845 (שררןאלרני
 03-477294,טל'רמת"השרון

 ) 128101 (עדנהאלנקרה
 03-346071טל'נוה"מונסון,

 ) 106484 (ליאררהבינג"היידקר
 04-258646טל'חיפה,

 ) 106529 (לנהמאיר"בר
 053-666112טל'תל"אביב,

 ) 106492 (ליאררהבן"צרר
חדרה

 ) 125845 (פלמהחםרן"רבז
 03-5512501טל'בת"ים,

 ) 125849 (ליאררהחבמי"צירלין
 052-558940הרצליה,טל'

 ) 106558 (רחליטליתמן
 03-223137 'טלתל"אביב,

 ) 126456 (חנהירפה
 02-665597טל'ירושלים,

 ) 106563 (שרהירחאי
053טל'נתניה, - 28381 

 ) 103385 ('ינה'ררגגיעקרבי
 03-416343טל'תל"אביב,

 ) 129169 (אורליבהנרב
 02-716075טל'ירושלים,

 ) 106495 (שילהלוי
 03-5323004טל'גבעת'שמואל,

 ) 106543 (אסנתלרי
 057-36186טל'באר"שבע,

 ) 126345 (טינהלרי
03טל'תל"אביב, - 218544 

 ) 124676 (שרהלבנה
 08-241615טל'תלמי"יוסף,

 ) 129002 (ארריאנהלרי"פרנקר
 03-5463565טל'תל"אביב,

 ) 106497 (אירנהמרקש
03טל'תראביב, - 227616 

 ) 125844 (מיקימרון
 053-93472טל'נתניה,

 ) 122964 (לאהמנרר
 052-87879טל'הרצליה,

 ) 126770 (תמרהמלניק
02טל'ירושלים, - 223520 

 ) 128649 (ציפררהמשרלם
 03-836065טל'תראביב,

 ) 106546 (פטניידלמן
 02-861305טל'ירושלים,

 ) 106499 (איווןניררנסקי
 052-72371טל'בפר"שמריהו,

 ) 125919 (רוניתנוסבאום
06טל'צפת, - 974752 

 ) 123106 (מוריביאלר
 03-318268,טל'רמת"השרון

 ) 126290 (אוריתבר"עם
 08-536773טל'גדרה,

 ) 126291 (דינהביטרן
02טל'ירושלים, - 723303 

 ) 115454 (אליזבטדוויןגול
 06-549251טל'גניגר,

 ) 106486 (דניסגפני"פרי
 06-594716טל'עפולה,

 ) 125893 (גילהגל'אור
03טל'בת'ים, - 551685 0 

 ) 107616 (נועהגרזרן
02טל'ירושלים, - 760548 

 ) 126429 (ורדהדניאלי
 03-342542טל'שמואל,"גבעת

 ) 106523 (פיליסוולדבאום
 052-912701טל'רעננה,

 ) 126289 (אילנהוקסלר
 03-9234857טל'פתח"תקוה,

 ) 129003 (ריולטוילק
03טל', Pרמת" - 75229 5 5 

 ) 125750 (סרזיזוהר
052 'טלהרצליה, - 553926 

 ) 122252 (טיטיאנהסוקוריאנסקי
באר"שבע

 ) 125906 (רוזליןסובול
 052-559972טל'תל"אביב,

 ) 106516 (רינהפרי
 03-474652טל'גבעתיים,

 ) 106517 (נילופהפרס
 03-393251טל'תל"אביב,

 ) 125442 (לאהפרראי
03,טל'ראשון"לציון - 9662763 

 ) 126292 (אודילפרנץ
08טל'רחובות, - 452862 

 ) 129001 (טובהצרברי
 03-964945טל'ראשון"לציון,

 ) 106564 (טובהוינר"קיצ'ייקובס
 057-693391טל'באר"שבע,

 ) 106524 (דליהקושט"צייגלמן
 03-285643טל'תל"אביב,

 ) 110388 (שרליןקפילוטו
052טל'רעננה, - 440104 

 ) 106493 (שירליקירש
 03-269576טל'תל"אביב,

 ) 118238 (מריםקופמן
 03-9224011טל'פתח"תקוה,

 ) 106485 (פנינהקפון
-04טל'חיפה, 670798 

 ) 118313 (מריןרוטשילד
 03-226755טל'אביב,"תל

 ) 125896 (מריםרייף
 04-226136טל'חיפה,

 ) 119241 (אראלהרותם
 04-247447טל'חיפה,

 ) 121394 (נתניהרימון
 04-254073טל'חיפה,

 ) 106557 (דניאלהשפירא
 057-33678טל'באר"שבע,

 ) 110882 (שלישיר"פריד
052טל'רעננה, - 450912 

 ) 125902 (מיבלשאבן
-04טל'נהריה, 923842 



ומחוללמרסיקההמרכזיתהספריה

ND DANCE ~ CENTRAL LIBRARV FOR MUSIC J 

 BIALIK ST, TEL-AVIV TEL ,26 : 03-658106טל.: 26יק Iביאלרח'תל-אביב,

ספריית-עומדיםהמחולתחומיבכלהמתענייניםלשרות
התפתחותיעלחומרהכוללארכיוןספרי-עיון,השאלה,
ובעולם,בשירא'לוהעממיהעדתיהאמנותי,המחול

 5ססוכןותוכניותפלקטיםאוסףתצלומים,שיקופיות,

קסטות'וידיאו.

The library offers to all those interested in dance in all 
its forms a lend ing-library, reference-books, an archive 
comprising materials about the history of dance with 
special emphasis on ethnic, folk and stage-dance in 
Israel; 500 video,tapes as well as photos, slides and a 

. ection of programs and posters זוco 

 :OPENING HOURS :למחללהטפריהשעלת
Sunday 10:00 - 13:00 
Monday 13:00 -18:00 
Tuesday 13:00 - 18:00 
Wednesday 10:00 - 13:00 
Thursday 10:00 - 13:00 

 13.0ס 1-םס.סא'יום

 18.0ס 13.00-ב'יום

 18.00-13.00ג'יום

 13.00-10.00ד'יום

 1 3.0ס 1- 0.00ה'יום

וידיאו,בלצפו'תהמעונייניםאלה,שלהרבמספרםבשל
 !מראשתורלקבועמנתעלבטלפוולהתקשרנא

For video-viewing please make a reservation by calling 
tel . 03-658 106! 

 The DANCE LIBRARY OF ISRAEL is located at :למחללהטפריהבתלבת
the Central Municipal Music Library of Tel Aviv 
26, Bialik St., tel.: (03) 658 106 

 , 26~יאליק lרח'למוסיקה,המרכזיתהעירוניתהספריה
 . 03-658106טלפון: , 65241תל-אביב

בשפהטפרי-מחלללרבלשניתןלמחולבטפריה
העברית:

בישראלמחולהשנתון *

המחלללת",עשיית"אמנלתהאמפרי:דוריס *
הכורי:)נוגראפיה,יסודותעלהקלאסיהספר

הרפז.דבשלבתרגומו

המחלללת",על"למנצחברין-אינגבר:יהודית *
והמורה,הרקדז'ברק,פרדשלחייותולדות

של"'גומו Iבתהישראלי,העממיהמחולאיש
תצלומי~מ.עמודי 32עמבן-ישראל,ירון

בארץ-ישראל"החדשהמחללחלוץ"אגדתי, *
מנור).גיורא(בעריכת

קראלטגרטרודאלגלם *
מנור)גיורא(בעריכת

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. 

• Agadati, the Pioneer of Modern Dance in Israel 
(Editor: Giora Manor) 

,9 ~, • Gertrud Kraus Album 

(Editor: Giora Manor) 



לנירונרתיר'

למקצועייםכוריאוגראפיחסדנת

חמודרניחמחולתילדות

ונוערלילדיםויצירחתניעחמפגשי

 03-236998טל' , 62486תל-אביב , 2אמסטררםרח'

גתגליה

וכיריאוגרפיתלמחולמורח

פיתוחהרצליה , 21הברושרח'

 052-572082טל'

שחםרינה

למחילמורחכוריאוגראפית,רקדנית,

RINA SHAHAM 
DANCER, CHOREOGRAPHER, 

DANCE TEACHER 

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

בע"מ ... ,.~· ...~לדפיםב-
 .ו Iח'רפיבהנהלת

המלוםאתמכורוםלא

וכול"."לאנותן","לא"און",

אומנותיותהדפםות

בצבעיםהדפםה

הדפוםעבודותוכל

גןרתח- , 3אהליאברחוב
 03-7514940,7514931ובלי



מחולמופעי

(14.5.1988 - 11 .6.1988) 

DANCE PERFORMANCES 

(שווייץ)לוואןבז'ארבאלט

(ישראל)שיינפלדרנהמחולתיאטרון

(ארה"ב)וומן"בושייארבן

(ארה"ב)ולהקתהקייפו

(ארה"ב)ולהקתהמרשאלסוזן

(ארה"ב)לובוביץלארמחוללהקת

(ישראל)התנועתרון

(ישראל)קראוסלגרטרודמחווה
הקיבו'צית)המחוללהקתודממה,קול(בת"שבע,

(ישראל)מחולקבוצתירושלים,תמר

(ישראל),ירושליםהאנסמבל

(ישראל)תמו"נע

(ישראל)דיונה

Ballet Bejart Lousanne (Switzerland) 

Rena Schenfeld Dance Theatre (Israel) 

"Urban Bush Women" (U.S.A.) 

Pooh Kaye Dance Company (U.S.A.) 

Susan Marshall Dance Company (U.S.A.) 

Lar Lubowitch Dance Company (U.S.A.) 

Tnuatron (Israel) 

Homage to Gertrud Kraus (Israel) 
(Batsheva, Kol Demama, Kibbutz Company) 

Tamar Dance Group (Israel) 

The Ensemble, Jerusa1em (Israel) 

Tmu-na (Israel) 

Dune (Israel) 

עמרמיישי :מנכ"ל

קוטלרעודדאמנותי:מנהל

ירושליםישראל,פסטיבלמשרדי

8טל' ,667167 " 02-663197 

פסטישראלברקים:וב

 JRFE 26554 :טלקס

 02-669850 :פקסימיליה

General Manager: Ishai Amrami 

Artistic Director: Oded Kotler 

Offices of the Israel Festival, Jerusalem 

Tel.: 02- 663197-8,667167 

Cables : FESTISRAEL 

Telex: 26554 JRFE 

Fax: 02-669850 

התאריכיםביןיתקייו!: 1989שנתפסטיבאל
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THE 1989 FESTIV AL WILL T AKE PLACE 

MAY 20,1989 - JUNE 10, 1989 



··הבוסתן'י
ואמנותלתנועהס 11בי

בהנהלת

מריוןזאביקמיקי

לימודימשולבהיתהומטרתו 1976בשנתהוקמ "הבוסתן"
השנימבמרוצת .ומבוגרימנוערלילדימ,ואמנותבתנועהועשייה

-700כהמונהואמנותיתנועתיחינוכילמרכזבית-הספרפר iנז

אחתקורת-גגתחתהמאחד ,מורימ-20כשלוצוותתלמידימ
 .ותיאטרוןפלסטיתאמנותוהמחול,התנועהבמגמותקורסימ

והפתוחהמתקדמהחינורלזרמ"הבוסתן"שיירהחינוכיתבגישתו
ביןבלתי-פורמליימיחסימשלבסיסעלועשייהלימודימהמשלב
שלאווירהיוצרימאישיתוהדרכהייעוץלתלמידימ,המורימ
ל"הבוסתן".האופייניתיצירתיתחינוכיתבפעילותשותפות

מחזות-שניהארץברחביוהציג"הבוסתן"הפיקהאחרונותבשנימ

תלמידיהמסכות".ו"מאחורימכשפה"חצי-ליצן"חציזנזר,
"סיפורימהטלוויזיהבתוכניותקבןעימאורחימהינמ"ז:-בוסתן"

השתתפו"הביסתן"רקדניות 300 ."באיוירו"שמיניות "אשרב

מגמת .-12ההמכביהשלהפתיחהבטקס ""נעירימבמופע
באירועימ"מייצגימ"ובערביבתיאטרון-רחיבהופיעההתיאטרון

הבינלאימיוהפסטיבלעכיפסטיבלביניהמהבולטימשינימ,
ועוד.ערדפסטיבל ,חזותיותיאטרוןלבובות

המחולמגמת

ft קלאסיבלטר
מסלולימ:משנימורכבתהקלאסיהבלטתיכנית

הצ'יקטי . 1

 R.A.D .ה- . 2
השנייההשנהזוכאשרומטופחמוגבר R.A.D .-המסלול

קבוצותשלורציפהמלאהתוכניתבית-הספרמשלימשבו
אינטרמידיד.ועדפריימריפרהראשוןבשלבהחלנבחרות,
ועיברימשנהמדי R.A.Dה:למבחניניגשימזומגמהבלימודי

אתשעברותלמידימביותר.גבוהציונימבממוצעאותמ
הקבועלצוותסטנטימיכאסעיבדימהאלמנטרימבחני

 .בהוראהמעשיתהכשרהומקבלימ

מידרנימחיל *

אז'ג *

סטפס *

פלמנקי *

ייגה *

איפי *

הפלסטיתהאמנותמגמת

תערוכתמקיימימבהשנת-הלימודימ,בסיףהקבועהלמסורתניסף
הראשונה,בפעמהשנהתתקיימהתלמידימ,עבודותסיכומ

מקצועיתתערוכההמגמה,ביגרימצטיינימתלמידימלשלושה
לקהל.פתוחה

אמנותמגמת

 ) 6-4גילאימ ,הררלגיל(אמנותיצירתיית *

לילדיטצייר *

ומבוגריםילדימ-פיסיליתקרמיקה *

למבוגרימ-רישיט)(צבע,צייר *

 'וכוטלאיממקרמה, ,אמאיל :שימושיתאמנות *

התיאטרוןמגמת

פרויקטבית-הספרהקימ ,והפקותיצירהלימודישלשנימלאחר
בשבוע,שיעורימכשמונהמקבלתזוקבוצהלנבחרימ.תיאטרון
תלבושות,תפאורה, ,קול-פיתוחתנועה,פנטומימה,משחק,הכוללימ

הפקהעלתעבודזונבחרתקבוצה .מחזותוניתוחבתיאטרוןאיפור
בכלייחודיימואמנותתרבותבאירועיהופעותלצוררמקצועית

הארץ.רחבי

המחולקותנוספותקבוצותמספרפועלותהתיאטרוןבמגמת
 .ורמהליגל

למורימהאמנותבתחומהשתלמותקורסימקיימ"הבוסתן" *
בתי-לתלמידיאמנותבנושאיהעשרהימיוכןשבתוןבשנת
 .הבוקרבשעותוהתיכוניימהיסודיימהספר

 053-341866 'טלנתניה, , 5המתמידרח' ,"הביסתן"



,< lr רפI רמחורו'>יזורי
הורדוטמrב

צעירהולהקהלמחולסדנא

אורןהדהמנהלת:
כהןלאהכירה: iמ

 :הלימודמקצועות
רימוןנתניה-בלט

רותםאראלה
טלאביבה
שרעבילאורה

אורןהדה-

תורדיתי

פרנקענת-

תורדיתי

אורןהדה

רבינוביץגיטה ,-פסנתרניות

בוכורדיאנה

טולטנוביץפנינה

צעירהולהקהסדנא

מינימוםשלרקעלהםשישצבאבוגרילסדנאמתקבלים
 .בריקודשניםשלוש

והופעותחזרותמקיימותהצעירהוהלהקההסדנא
בארץ.שונותובמטגרותבטביבה

-אורןהדהאללפנותנאלהירשםעל'מנת
 06-751838באולפן:

מודרני

ג'אז

 06-756210 :בביתבר'מאירמיכה ,-תיפוף



האמריקניהתרבותמרכז

acc 
american cultural center 

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

71, Hayarkon St., Tel Aviv 63930 
Tel.: (03)650661/2 

בשעות:לקהלפתוחה
 7-10ב'יום

 4-10 'ה-'גבימים
 2-10חגובערביו'ביום

Hours open to the public: 
Monday 10 a.m.-7 p.m. 
Tuesday to Thursday: 10 a.m. to 4 p.m. 
Fridays & Holiday Eves: 10 a.m. to 2 p.m. 

במחולווידיאוטייפיםכתבי-עתספרים,הספריהברשות
האמנויות.ובשאר

The library has a section in the arts which includes 
books, periodicals and video tapes. 

 .Books are available for loanלהשאלה.ניתניםהספרים

 .The video tapes can be viewed dUring library hours .הספריהבשעותבווידיאוטייפיסלצפותניתן

 :The collection of video tapes on dance includes :הםבמחולהווידיאוטייפיםו"שימת

THE PAUL TAYLOR DANCE COMPANY - 3 MODERN CLASSICS 

BALANCHINE CELEBRATES STRA VINSKY 

THREE BY BALANCHINE 

MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMP ANY 

AL VIN AILEY CELEBRATES ELLINGTON 

DANCE BLACK AMERICA 

DORIS CHASE: PORTRAIT OF AN ARTIST 

JENNIFER MULLER AND THE WORKS 

LAR LUBOVICH AT JACOB'S PILLOW 



-
ולאמנותלספרותוול-אביבקרן

רבינוביץיהושעע"ש

כמוסדו 970בשנתהוקמהולאמנותלספרותתל-אביבקרן

תל-עיריתשותפימ:שלושהובהעצמאי,ציבורי-תרבותי

 .נפתליפרץוקרןוהתרבותהחינוךמשרדאביב-יפו,

מרכזיימ:יעדימשלושהלקרן

הספרותבתחומהמקוריתהיצירהוטיפוח.עידוד

בתל-אביב-יפו;והאמנות

ובמיוחדהעיר,בי tUתושלהתרבותיתהצריכה.הרחבת
מערכילהינותמהמנמנעשונותשמסיבותאלהמצד

ואמנות;תרבות

התרבותבתחומימוגדרימפרוייקטימבמימוש.תמיכה

ביצוע.לידימגיעימהיולאהקרןתמיכתשללאבעיר,

ספרות, :תחומימ jבחמישךמתרכזתהקרןשלפעילותה

 .אמנותימחולתיאטרון, ,ופיסולציורמוסיקה,

המייעצתהמקצועיתהועדהיזמההאמנותיהמחולבתחומ

אלה:פעולותהקרןשללמחול

(במסגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער *

 65241ת-לאביב , 29אידלסין 'רח
 03-657030,03-650920טל'

וילדימילדותמאותעמעירוניימ),מועדוני-נוער

 ;)ו 4-8 :(בגילימ

בוגרת ,הרקדניתהיאהחוגימעלהמפקחת-האחראית

כהן-צדק.פאניבירושלימ,ולמחוללמוסיקההאקדמיה

ו OOב-מופיעימאמנותילהקות-מחולשלצוותימ *
בשכונות-יסודיימבתי-ספרתלמידילפנימופעימ

וריקודו"דור"דור(להקתדברי-הסברבתוספת ,טיפוח

מ"ענבל"צוותלוי;חסיהודברי-הסברכוריאוגרפיה-

בתוכניתצוות-מחוללוי-תנאי;שרהודברי-הסבר

רינהודברי-הסברכוריאוגרפיה-במחול"ורז"קסמ

שרת).

יצירות-שללהעלאתןשונותללהקות-מחולסיוע *

 .ישראליימכוריאוגרפימע"ימקוריותמחול

בשבילישראליימממלחיניממקוריתמוסיקההזמנת *
 .רפרטואריותבלהקותיצירות-מחול

מקצועיות)להקות-מחול(ע"ימופעי-מחולשלהבאתמ *

הקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהללפני

ובגנימבפארקימהקרןע"ישניבנוהאקוסטיות

 .השונימהעירבאיזוריעירוניימ

THE TEL·AUIU fOUNDATION fOR LITERATURE AND ART 

. Tel-Aviv " Yafo 
Special performances in elementary schoo1s in the * 

. suburbs by dance-compan'ies 
The funding of the creation of new dance-works in * 

. work-shops 
Commissioning ()f musical scores by Israeli composers * 

. for professional (jance-compan ies 
ces by professional dance companies ךDance performal * 

on open air stages in public parks in different parts of 

town. 
29, IDELSON ST., TEL-AVIV 65241 

c1 TEL.: 03-657030,03-650920 

The Foundation was founded in 1970 as an independent 

public institution for the encouragement of the arts in 

Tel-Aviv - Yafo Municipality, The Ministry of Education 

and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation 

participate. 

The Foundation provides for projects in literature, music, 

sculpture and art, theatre and dance. In the dance sphere 

the Foundation activities include : 

» 25 Modern Dance Groups in under-privileged areas in 



"Figures & Etudes" -

Based on improvisation and movement 
ideas of the dancers; staged by Rina 

Schenfeld; m.: Chopin, "Throbing 
Gristal"; Designer : Tova Berman 

* 

SPANISH CENTER DANCE 
COMPANY 

53, Ben Yehuda St.; Tel Aviv 63431; 

Tel.: 03-233805 

Artistic Director: Silvia Duran 

Ass. to Artistic Director: Michal Natan 
Producer: Meira Eliash-Chain 
Dancers: Ella Reich, Tamar Mokadi, 

Michal Natan, Michal Szabo, Neta Shizaf, 
Sharon Shalev, Yael Shlomi 

PREMIERES IN 1986 

"Fiesta" -

Ch.: s. Duran & Victoria Ochania; c.: 
S. Duran; 1.: Dorit Malin 

* 

OTHER EVENTS 

"Gevanim Bemachol" - a meeting of 

young dancers and choreographers, 

serving as a showcase for fresh talent -

took place after an interval of three years in 
June '87 in the Duhl Auditorium in Tel 

Aviv. The best work presented was an 
hour-Iong duet danced and choreographed 

by Nir Ben Gal and Liat Dror, "A Two Room 

Flat", with music by Uri Vidislavsky. 

Other choreographers represented were 

Gal Alster, Adi Chen-Degani, . Esti 

Pomeranz and Amnon Raviv, Yael Paran, 
Hagai Ben Yehuda, Victorla Green, 
Hephzibah Avraham, Netta Plotzki , Esti 

Kenan, Malka Chadgbi, Yael Canaani, 

Tamar Ben Ami and guest-artist Susanne 
Linke (West Germany), 

70 

In the framework of the Israel Festival 

Jerusalem '87, Kei Takei and her "Moving 
Earth" presented "Pilgrimage", her new 

work incorporating israeli dancers from the 
Kibbutz Company and that of Ruth Ziv-Eyal 

and a marathon of most of her " Light"
works, created since the '705. Martha 

Clarke and her company (U.S.A), " Groupe 
Emile Dubois" (France), the "Stuttgart 
Ballet" (West Germany) in "The Taming of 

the Shrew" and " Pilobolus Dance 
Theteare" (U.S,A) performed as well as the 
israeli companies Bat-Dor, Yaron 
Margolin ·s company in "Dance Poems" 

and the israeli-belgian trio "Blue Ran" in 
works by Ronit Land. 

At the Tel'Chai meeting of artists several 

movement performances took place. 

In June '87 an international congress on 
Guglielmo Ebreo da Pesaro and the role of 

jewish dance-teachers of the Renaissance, 
proposed by the Israel Dance Library and 

organized by the Municipality of Pesaro 
took place in thet city, in which about 100 
scholars from many countries took part, 

among them Dr. Zvi Friedhaber, Barry 
Swersky and Giora Manor from Israel. 



-" gels' Tears חA " 

:. a Bitton; m : Yoni Rechter; c חCh.: Di 
Sarah Yossef 

* 

TMU-NA DANCE THEATRE 
GROUP 

; 62667 28, De Haas St ., Tel Aviv 

03-449878 :. el ז

Artistic Director : Nava Zukerman 
IProducers: Ilan Rosenthal, Micky 
lukerman ; 

cers / Actors : Amnon Doyeb, Bilha חlDa 
, lRosenfeld, Doron Linik, Emanuel Hanun 

Idit Eisen, Neta Moran, Yael Sagi 

"rOURS ABROAD 

May 1987 U.S.A., United Kungdom 

IPREMIERES IN 1987/8 

-" o Plays חAs the Pia " 

h.: Nava Zukerman;s. & C.: Itamar :< 
euman; 1 : Judy Kupferman ~ r 

* 

RINA SCHENFELD DANCE 
rHEATRE ך

14, Harav Friedman St., Tel Aviv 62303; 
Tel.: 03-446745 

& cer חA,rtistic Director, Da 

C:hreographer: Rina Schenfeld 
cers: Tamar Feigenblat, Sigal חDa 

Sperling, Ingeborg Sundby 

PREMIERES IN 1988 

-" 1987 my Room, Summer "חו

, Ch.: Rina Schenfeld; m .: Chopin 

Shubert; 1.: Felice Ross 

69 

-" ce of Love to Death חDa " 
:. Ch .: Y. Margolin; m.: C. Franck; C 

Y. Margolin; 1.: Nissan Gelbard 

 " Cursed Wome"ח-
. Ch .: Y. Margolin: m.: C. Franck; c : Y 

Margolin; 1.: Nisan Gelbard 

-" se Macabre חDa " 
. Ch .: Y. Margolin; m.: G. Faure; C.: Y 

Margolin; 1.: N. Gelbard 

* 

THE JERUSALEM DANCE 
THEATRE 

3, Mesilat Yesharim st. Jerusalem; 

Tel . 02-223520 

Artistic Director: Tamara Mielmik 
, Dancers: Lahan Halbertal, Efrat Bagiao 

Grizelda Cahan, Ayelet Richter, Alon 
am, Clara יlSiman-Tov, Reumah Sho 

, Albons-Tobias, Art Leigh, Hagit Raffaeli 

Ada Bilu 

PREMIERES IN 1987/8 

"Genesis" -
Ch.: Tamara Mielnik; m.: Walter Carlos; 
Narration: Beni Hande C. : Sarah Yossef 

-" s ווSeashe " 
Ch .: Richard Orbach; m.: Yehudah 
Poliker, Richard Farber; c.: Sarah Yossef 

"Sarah" -
Ch.: Tamara Mielnik; m.: Dov Mielnik, 

Teddy Lasry, 5: Ruth Melul Zadka 

"Sweet Revenge" -
Ch.: Alice Dor-Cohen; m.: Dov Mielnik; C.: 

Sarah Yossef 

-" Be וWhat Has Been Wil " 
:. Ch.: Hedda Oren; m.: Dov Mielnik; C 

Sarah Yossef 

Dancers/ Actors: Adi Etzion, Serge 

Elbaz, Vered Naharin, Ofra Ariav, Zohar 
Cohen, Yoni Prior, Naama Shapira 

TOURS ABROAD 

Italy - May 1987 

PREMIERES IN 1988 

"Ladders" - (coproduction with the 
Cham ber Theatre) Ch. : Oshra Elkayam; 

s. & C.: Moshe Sternfeld; 1 : Chani Vardi 

* 

YARON MARGOLIN DANCE 
COMPANY 

106/15, Derech Beit Lechem, Jerusalem 

93624; Tel .: 02-716197 / 02-410383; 
Studio : Golomb St. Public Shelter, 
Malcha/ Manachat; Tel .; 02-438624 

Artistic Director: Yaron Margolin 

Manager: Ora Gorali וGenera 
Aesthetic Adviser: Naftali Ironi 

, Dancers: Yaron Margolin, Yonat Daleski 

David Benisti, Esti Lus -Benisti 

PREMIERES IN 1987/8 

"Poem" -
Ch.: Anna Sokolow; m.: 
s. Rachmaninoff; C.: Oded Gera 

"Nuites de Ets" -
Ch .: Y. Margolin; m.: H. Berlioz; C.: Oded 

Gera 

"No Sun"-
Ch.: Y. Margolin; m.: M. Moussorgsky; C.: 

Oded Gera 

"Dance Nr. 10" -
Ch .: Y. Margolin; m.: R. Wagner; C.: 

Oded Gera; French Boxing: David Benisti 

"Second Dance" -
Ch.: Yonat Daleski; m.: E. Satie 



"Dance 10r Seven" -
Ch.: Zvi Gotheiner; m.: Benjamin Britten; 
c.: Christina Giannini; 1.: Judy Kuprerman 

 " You Know Who's in New Yorkייו-

:. 1 ; Ch.: Zvi Gotheiner; m : Scott Johnson 
Judy Kupferman 

* 

KOL DEMAMA 

Kol Demama House, 61, Hayarkon St., 

Tel Aviv 63902; Tel.: 30-5102997/ 8 

Artistic Director: Moshe Efrati 
Company Manager: Dani Biran 
Production Manager: Tuti Porat 
Tour Manager: Arie Yass 
Dancers: Esti Nadler, Avital Chen, Anna 

Mimoni, Orli Portal, Orit Segal, Erez 
Afgin, David Zefati, Yosef Moyal, Naama 
Biran, Nissim Yadid, Adi Baram, Ido 
Achrak, Patrick Grob, Zvika Chalili, Tami 

Katz 

TOURS ABROAD 

Italy - June '86; Italy, Milano - June 
'87; April '88 - U.S.A 

PREMIERES 

"Tyotot" -

Ch.: Moshe Efrati 

"Ia Folia" - (work in progress) 
Ch.: Moshe Efrati 

* 

OSHRA ELKAYAM MOTION 
THEATRE 

119, Bar Kochva St. , Herzelia 46341 
Tel.: 052-544039 

Artistic Director: Oshra Elkayam 

PREMIERES IN 1987 

"La la, la 1x2" -
Ch.: Aya Rimon-Levy; m.: Sky; c.: Aya 
Rimon-Levy 

"Broke the Dishes" -
Ch.: Daphne Einbinder; m.: Philip Glass, 
Harvey de Wit; c.: Yardena Cohen, 
Daphne Einbinder 

"8 X 10 Glossy" -

Ch.: Helga Langen; m.: Herman Kupfeld, 
Max Steiner; c : Yardena Cohen; Film: 
Yoram Milo 

* 

JERUSALEM TAMAR DANCE 
COMPANY 

Gruss Community Center, 5, Zichron 
Yaakov St., Romema, Jerusalem 94421; 
Tel.: 02-524722 

General Manager: Meira Eliash-Chain 

Dancers: Gal Alster, Noa Dar, Edna de 
Beer, Zvi Gotheiner, Amir Kolben, Evy 
Lifshitz, Galia Pavin, Amos Pinchassi, 

Rudi Schaafsma, Ronit Zlatin 

PREMIERES IN 1987/88 

"Slowly Slowly Children Learn to 

Hate" -

Ch.: Amir Kolben; m.: Jerry Goldsmith; 

Narrator: Amos Lavi;s. & C. : Frieda 
Klapholtz; 1.: Judy Kupferman 

"What the Sand Told ... " -
Ch.: Amos Pinchassi; m.: Environmental; 

s. & C.: Frieda Klapholtz; 1.: Judy 
Kupferman 

"With Serious Intention" -
Ch.: Evy Lifshitz; m.: Fats Waller;s. & C.: 

Frieda Klapholtz; 1.: Judy Kupferman 

"To and Fro" -

Ch.: Zvi Gotheiner; m : Steve Reich; s. & 
C.: Frieda Klapholtz; 1.: Judy Kupferman 

Ch .: Heda Oren; m.: Paul Ben-Chaim; 
C.: Zvia Zilber; 1.: Nissan Gelbard 

"Fireplace" -

Ch.: Mats Ek; m.: Philip Glass, Dietrich 

v. Bausznern; C.: Mariko Ayohama; 1.: 

Nissan Gelbard 

"Young Person's Guide to the Orc hestra " -
Ch. : Rami Be'er; m.: Benjamin Britten; C.: 

Yehudith Greenspan; 1.: Nissan Gelbard 

"Birds 01 Heaven" -

Ch.: Ivan Mark6; m.: Ravi Shankar, 

Yehudi Menuhin; c.: Judith Gombar; 1.: 
Nissan Gelbard 

"Unusual Cargo" -

Ch.: Nir Ben-Gal, Liat Dror; m.: Win 

Martens; C.: Tsafra Perlmutter; 1.: Nissan 
Gelbard 

"Danses Concertantes" -

Ch.: Rami Be'er; m.: Igor Stravinsky; c.: 
Yossi Ben-Ari; 1.: Nissan Gelbard 

"Yeri-EI" -

Ch.: Gene Hill-Sagan; m : Arvo Part; C.: 

Gene Hill-Sagan/ Bertha Kwartz; 1.: 
Nissan Gelbard 

"Burree" -

Ch.: Gene Hill-Sagan; m.: W.A Mozart; C.: 

Gene Hill-sagan/ Bertha Kwartz; 1.: 
Nissan Gelbard 

* 

THE ENSAMBLE, JERUSALEM 

Shealtiel Community Center, East 
Talpioth, 13, Oley Hagardom St., 
Tel: 02-717877 

Collectively directed by the dancers: 
Batia Cohen, Daphne Einbinder, Hadar 
Maliniak, Aya Rimon-Levy 

Guest Choreographer & Teacher: Helga 
Langen 
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PREMIERES IN 1987/8 

-" Courting " 
:. Ch.: Malka Hajbi; m.: Ovadia Tuvia, c 

na Haraz; 1.: Raffi Cohen (כY 

"Passage" -

Ch.: Sara Zareb; m : Shem Tov-Levi; c.: 

Y(~hudit Greenshpan; 1.: Raffi Cohen 

"Marhaba" -

Ch.: Racheli Sela; m : Racheli Sela; c.: 

Shlomo Haziz 

-" nged Letters Wו" 

:. CI,.: Sara Levi-Tanai; m.: Uria Halevi; c 

RIJth Zarfati; 1.: Raffi Cohen 

-" ashid ve Shira ~ r " 
:. Sara Levi-Tanai; m.: Uria Halevi; c :.ך CI 

RIJth Zarfati; 1.: Raffi Cohen 

* 

KUBBUTZDANCECOMPANY 

St.udio: Kibbutz Ga'aton; Upper Gallilee 
2~)130; Tel: 04-858437;. Office: 8, Shaul 

HE~meleh Blvd., Tel Aviv 61400; 
TE!I: 03- 252171 

A rtistic Director: Yehudit Arnon 
General Manager: Yeruham Cohen 
Assistant to Artistic Director: Zichri 

Dagan 
Ballet Masters: Sighilt Pahl, Alexander 
Georgakopoulos, Laverne Meyer 

, R(3hearsals Directors: Zichri Dagan 

Efrat Livni 

, D:ancers: Ami Savurai, Anat Assulin 
, Ar·i Fastman, Avital Livni, Boaz Cohen 

, a Wagner ווD,!lit Minkov, Eli Felah, E 
N,!'ama Gafni, Niza Gambo, Noga 

Arnon, Orit Me'oded, Osnat Oren, Sivan 
Cohen, Rahel Perry, Rami Be'er, Ran 

Arielli, Reuven Ben-Ishai, Ronnie Livne 

PIREMIERES IN 1986/88 

"~'mongst The Trees 01 Eden" -
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"The Great Pretender" -
Ch.: Daniel Ezralow; m.: Bach - Mass in 

C Minor; c.: Daniel Ezralow; 1.: Felice 

Ross 

"Tabula Rasa" -
Ch.: Ohad Naharin; m.: Arvo Part; c.: A. 

Christina Giannini; 1 : Coralia Segall 

-" View " 
:. Ch .: Rami Beer; m : Meredith Monk; c 
 David Dvir, Rami Beer; 1 : Coralia Segaוו

-" Lelio " 

, Sagan; m : Arvo Part וו-Ch.: Gene Hi 

Samuel Barber and narration from 
: poetry; c.: Gene Hill-Sagan; props 

Yehudith Grinspan; 1.: Kevin McAlister 

"Misleading Moments" -
Ch.: Nir Ben-Gal; m : Wim Martins; c.: 

Tsafra Perelmuter; 1.: Felice Ross 

"BATSHVA 11" 

"Still. Alive and Blooming" -
Ch.: Vera Goldman, Sharon Pinzely, 
David Rapoport, Luciano Cannito 

* 

INBAL DANCE THEATRE 

6, Yehieli St., Tel Aviv 65149; Tel: 03-
653711, 03-6580243 

Founder and Artistic Director: Sara 
Levi-Tanai 

General Manager: Raffi Aharon 
Dancers: lIana Cohen, Malka Hajbi, 

Sara Zareb, Kohava Kalaf, Tamar 
Keisar, Ronit Baron-Azulai, Michal Alon, 

Sigal Gedaliah-Lifshitz, Zion Nurel, 

Mordechai Abrahamov, Yaakov Bar-Av, 
Shlomo Asher, Avner Kalaf, Ami Shittrit 

TOURS ABROAD 

U.S.A 

Dancers : Etti Albo, Zvika Ben-Hamo, 
Anat Butatzo, Yuval Cohen, lIana 

Dangur, Ayala Galina, Malisa Karo, 
Avshalom Mevorach, Karoline Nudo, 
Hatali Perus, Amir Tzaidi 

PREMIERES IN 1986/7 

"Formless" -
Ch.: Nir Ben-Gal; m.: Maggi Nicols, c.: 
Zafra Perelmuter, Dorit Steinslifer-Amir; 

1.: Dorit Malin 

"The Envelope" -
Ch.: David Parsons; m.: Giaccomo 
Rossini; c.: Judy Wirkula; 1.: Coralia 

Segal 

"Inner Rhythm" -
Ch.: David Parsons; m.: Weather Report 

& Tony Scott; 1.: Eyal Schwartz 

"Story in Five Chapters" -
Ch .: Siki Kol ; m.: Weather Report & Tony 

Scoot; c.: David Dvir; 1.: Eyal Schwartz 

"Whip It to a Jelly" -
Ch.: Robert North; m.: Blue; c.: Robert 
North & Hemda Zolta; 1.: Eyal Schwartz 

"Entre dos Aguas" -
Ch.: Robert North; m.: Paco De Lucia & 
Simon Rogers; c : Andrew Storer; 1.: 

Coralia Segal 

-" Neighbors " 
-Ch.: Alice Dor-Cohen; m.: The Samplers 

:. age; Stage Design: Sharon Keren; c ווCo 

David Dvir; 1.: Judy Kuperman 

"Walk This Way" -
Ch .: David Parsons; m.: Tchaikovsky; c.: 

Judy Wirkula; 1 : Dorit Malin 

"Unton" -
Ch .: David Parsons; m .: David Linton; c.: 
Tsafra Perelmuter; 1.: Felice Ross 

"Death and the Maiden" -

Ch.: Robert North; m.: Schubert; c.: 

Robert North; 1.: Coralia Segal 



COMPANIES AND PREMIERES IN 1986/7 

BATSHEVA DANCE 
COMPANY 

90, Ahaa Ha'am St ., Tel Aviv 65207; 
Tel: 03-622255; Rehearsal Studios: 
Ohel Shem Theatre, 30, Balfour St. 
Tel Aviv; Tel: 03-296240, 03-285200 

Artistic Adviser: Robert Cohan 
Artistic Director: David Dvir 
Ballet Master: Jay Augen 

, Rehearsal Directors: Shelley Sheer 
Nira Triffon 

lliam Strum וW: General Manager 
Deputy General Manager: Mira Eidels 

, Dancers : Jay Augen, Shula Botney 

-Bruno De Saint Chaffray, Alice Dor 
, Cohen, David Dvir, Tamar Gabay 

Yitzhak Galili, Natan Garda, Shai 

, Gottesman, Miki Homa, Orit Kenan 
, Erez Levy, Orna Livnat, Ofra Mizrahi 
, Haim Ohn, Richard Orbach, Talia Paz 

Daniela Slavik, Liat Steiner, Shelley 
Sheer, Nira Triffon, Tami Vinig 

TOURS ABROAD 

ce, Belgium - June ךrSwitzerland, Fra 
. 1986; United States - Oct .-Nov 

1986; London - March 1987; Greece 
; 1987 Athens Festival - August -

1987 Germany - October 

BATSHEVA 11 

Artistic Dierctor: David Rapoport 

costumes 
lighting 

"Paseo" -
Ch. : Job Sanders; m.: Joaquin Turina; 

C.: Catharina Boon; 1.: Danny Redler 

"Ubertango" -
Ch.: Mauricio Wainrot; m.: Astor 
Piazzolla; S.+C.: Carlos Gallardo; 1.: 

Kevin McAlister 

-" ut of the Depths "ס

; Ch.: Domy Reiter-Soffer; m .: Tzvi Avni 
; C. : Shmuel Wilder; S.: Moshe Sternfeld 

1.: Danny Redler 

-" pon thy Walls "ס

:. Ch.: Igal Perry; m.: Eduard Tubin; C 
Mauke Cramm; 1.: Kevin McAlister 

"Aryata" -
Ch.: Mauricio Wainrot; m.: Blasor 

Chester; C. : Carlos Gallardo; 1.: Kevin 

McAlister 

"Divertimento" -
Ch. : Domy Reiter-Soffer; m .: Leonard 
Bernstein; C.: Shmuel Wilder; 1. : Kevin 
McAlister 

"Luminescences" -
Ch .: Nils Christe; m.: Francis 
Poulenc;s .+c.: Keso Dekker; 1. : Danny 

Redler 

"Changing Wheels" -
Ch.: Rodney Griffin; m.: Kurt Weill; C.: 

Shmuel Wilder; 1.: Nathan Panturin 

* 

Abbreviations: 

c. 
1. 

choreography 
music 
sets 

Ch. 
m. 
d. 

BAT-DOR DANCE COMPANY 

30, Ibn-Gvirol St.; Tel Aviv 64078; 

Tel: 03-263175 

Artistic Director: Jeannette Ordman 

General Manager: Barry Swersky 
Producer: Batsheva de Rothschild 
Assistant to Artistic Director : Kenneth 

Mason 
Rehearsal Directors: Ora Dror, David 

Shur, Ilana Soprun 
Ballet Masters: Kenneth Mason, David 

Shur. Rosaline Subel-Kassel 
rrך Choreologist : Ilana Sopru 

Dancers: Miriam Paskalsky, Philip 

, Clyde, Patricia Aharoni, Ilana Soprun 
Limor Axelrod, Fabiola Ariza, Christine 

, Bertrand, Ania Brud, Elizabeth Gibiat 
Michal Hirsch, Suzanne Holden, Nurit 

, Israeli, Heidi Kirsch, Susann Mount 

Christine Pichet, Anat Weinberger, Alon 
, Avidan, Joanathan Avni , Connor Byrne 

, Luciano Cannito, Moshe Goldberg 
Pierre-Andre Morard, Zeev Rom, Eytan 
Sivak, Nigel Spencer, Ido Tadmor 

, Apprentices) Or Abuhav, Simi Hoze ( 

Lior Lev 

TOURS ABROAD 

Italy - May 1987 

PREMIERES IN 1986/ 7 

"Big Shoulders" -
Ch .: Lar Lubovitch; S . : Lar Lubovitch; 1.: 

Danny Redler 
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chief archivist of the Israel National Archive. Only a 
small portion has a yet been catalogued, the main 
emphasis having beern on preservation, but eventually it 
will all be available for study by the interested public. 

Anne Wilson is emphatic in pointing out the significance 
of the original Israeli materials, and the collections 
which are coming in from all over the world. "We are 
moving on," she says, "from being exclusively a service 
organization based mainly on copies of already existing 
references. We are becoming an intemational dance 
source to which scholars will be turning in order to do 
basic research from the originals . We are moving from 
duplicates to originals." 

Librarian Toledano acknowledges that she concentrates 
mostly on the archival materials for the moment. These 
are building up at a rapid rate. 

Students who need information contained in the 
library's 3,000 books are referred to the card catalogue 
on the first f1oor, where the dance books are available 
al6ng with books on music. 

But Toledano's energy has also been focused on a 
barrage of requests for explaining about dance to a 
growing body of student visitors to the library, seeking 
lectures, scholarly assistance, and help in performance
oriented dance projects as well as written papers. 

ARAB WEDDING AND JEWISH MOTHERS: 
High School Matriculation Projects 

Eight years ago Supervisor of Dance Education in the 
Schools, Shalom Hermon, instigated a program in 
which students could choose to do a final dance project 
in place of one examination subject for their high school 
matriculation . This meant either original choreography, 
or a written paper or both. "Most of the dance project 
students go through the library," says Hermon. "lt's the 
only place for them to find the books and other 
resources. " 

Toledano says, however, that very few students come to 
the library with a clear idea in mind. "1 begin by helping 
them choose the idea," she says. "1 show them how to 
outline the ideas, and 1 direct them to materials." This 
year twenty eight high school students are preparing 
matriculation dance projects. The themes range from 

"Diaghilev and his Contribution to Dance" and "Under 
the Inspiration of Nijinsky" to "An Arab Wedding 
Ceremony" and "The Jewish Mother in the Holocaust." 

"There are fewer students doing projects on ethnic 
dance," notes Toledano, "because there is just not 
enough written mGlterial for them to work with here at 
the library, sometl1ing we are trying to remedy." 

TELL ME ABOUT DANCE: Lectures to Visiting 
Groups 

Another unique activity of the library which has grown 
because of demand, is lectures to visiting groups. In 
1987 twenty groups (some six hundred people) attended 
these lectures. 

"When I came to work here three years ago," explains 
Toledano, "Many school teachers came to me and said, 
'1 want to bring my kids here.' When I asked them what 
they wanted to see they didn't have any specific idea. 
Instead of giving them a mixed salad of things, I began 
to ask about the age of the children and special interests. 
And so I began to give the teachers ideas until they said, 
'Well then you give the lecture' ." 

Lectures today arc~ given with videotapes . They center 
on general explan'ltions about dance. A dance teacher 
from a private stu~dio in the Tel Aviv area, for example, 
recently arrived with a group of eight to thirteen year 
old students, and Toledano was aksed to speak on the 
historical development of dance. Toledano shows 
videos, asks questions, and often stops the show in the 
middle to make sure the students understand her. "The 
teachers may not have the tools and knowledge 
themselves for educating children in dance, but they 
certainly have the desire." Anne Wilson has devised a 
special video program with narration in Hebrew or 
Arabic, dealing w!ith story ballets for use in schools as 
well as at library lectures. 

The D.L.I. has also been active as a publisher of dance 
books and the Is)~ael Dance Annual, edited by Giora 
Manor. 

"It's been a number of years since I dressed behind the 
bread slicer," says Anne Wilson. "But my crazy triptich 
dream of dance/books/lsrael has really come true. The 
D.L.l. has come of age ." 8 
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include Anna Sokolow, Pearl Lang, Pauline Koner, 
Ruthanna Boris and Judith Brin-1ngber." 

1sraeli dancers whose materials have already come into 
the Library include Gurit Kadman, Sara Levi-Tanai, 
Baruch Agadati, Gertrud Kraus, Rina Nikova, Mia 
Arbatova, Tehila Roessler, Rivka Sturman and many 
more of the pioneers of dance in 1srael. 

A DETECTIVE STORY: Documenting Dance in 
Israel 

Two years ago the Ministry of Education and Culture 
asked the Dance Library to document dance in 1srael -
artistic, ethnic, and folk dance from the beginnings in 
the 20's until the present time. The project's researcher is 
Dr. Zvi Friedhaber. 

The first stage of the documentation project, covering 
the 20's through the 40's will be completed this year. 

The second stage will document the dance companies; 
the third stage will cover contemporary artists and 
creators; the fourth, ethnic dance; and the fifth, folk 
dance. For researcher Friedhaber the work has not 
always been easy. "The dance pioneers who are still 
alive are very old, in their seventies and eighties," says 
Friedhaber. "Many have died and our research has 
involved tracking down family, friends, and former 
pupils. Some of the work on the project developed like a 
real detective story." After many months of fruitless 
searching for links to the late Tel Aviv dance teacher 
Tehila Roessler, for example, a chance meeting with 
Roessler's former studio accompanist brought 
Friedhaber in touch with the dancer's sister and niece. 

Two suitcases were unearthed with a treasure trove of 
material. A manuscript of Roessler's autobiography was 
found with entries describing her personal relationship 
with Franz Kafka, her dance studies with Gret Palucca 

grammes of dance סin Germany), as well as pr ( 
. performances in Tel Aviv 

"We were able to reconstruct the whole period before 
she came to 1srael," notes Toledano, who works closely 
with the researchers at the library, "as well as the period 
of dance here in 1srael. We are working on that material 
now." 

Material collected during the project is carefully 
arranged in folders and boxes with the assistance of the 

purposes of the international support structure is to 
collect materials and to raise funds. The list of Artistic 
Consultants is long and impressive, with names like 
Agnes de Mille, Robert Joffrey, Merce Cunningham, and 
many others. "To secure these Artistic Consultants," 
says Wilson, "We just looked up all the people we knew," 
referring blithely to all the major dance figures in New 
York, "and sent them a letter." Although all the people 
on the list are not necessarily active, using star power has 
proven an effective fundraising strategy. 

1n 1srael, the library "shares" severallibrarians with the 
music section on the lower f100r of the building. The 
archives, videos, and special materials are cared for by 
special librarian Gila Toledano, formerly general 
manager of the 1nbal Dance Theatre. Two researchers, 
Shalom Hermon, and Dr. Zvi Friedhaber, are employed 
in the Documents Project, and Giora Manor, well known 
writer on theatre and dance, serves as overall Adviser. 
The library is supported by public funds coming from the 
Municipality of Tel Aviv and the Ministry of Education 
of the State of 1srael, and by private funds coming from 
the 1nternational Committee, the America-1srael 
Cultural Foundation, and private donors. 

NEW COLLECTIONS: Earning the Prize 

Thanks to personal and professional connections of 
members of the 1nternational Committee, several 
important dance collections have been acquired by the 
D.L.1. "Estelle Sommers, Chair - U.S .A., worked 
carefully and long in New York to acquire the vast 
collection of Rebecca Harkness," explains Wilson. "She 
went to the lawyers of the Harkness estate and spent 
many hours convincing them to give us the collection. 
Eighty eight boxes are now here in storage at Beit Ariela. 
We haven't opened them yet. They will be unpacked and 
catalogued after the move. But we do know that they 
contain important books, records and scores." 

Ann Barzel, dance critic of the Chicago Tribune, and a 
long time friend of Wilson and Sommers, found it 
completely natural to offer her collection to D.L.1., 
although it was much sought after by other dance 
libraries. "This is a real feather in our cap," says Wilson. 
"We have already received fourteen cases of the Barzel 
gift. 1t includes treasures of original material such as films 
Ann took of the Ballet Russe from backstage in the 
1930's, rare clips of Massine and Danilova, and all those 
other legendary Russian expatriates. Other living dancers 
and writers who have bequeathed their collections to us 
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NEW DIRECTIONS FOR 
THE DANCE LIBRARY OF ISRAEL 

with New York dancer Anne Wilson. Invited by the 
Histadruth for a kibbutz concert-lecture tour, she first 
came to Israel in 1968. Meeting the dancers here Anne 
was galvanized into helping fill the desperate need for 
dance resources. "It was a challenge," Anne reminisces. 
"The conditions were - hang your costumes in the 
kitchen, pull on your tights behind the breadslicer, and 
then create Romantic Ballet in the dining hall. 

Everywhere I went the dancers said to me, 'We need " 
-' f1oor, tape recorders, everything חbarres, a woodel 

Yes, they needed everything, but above all they needed to 
know what the rest ofthe dance world was doing, and had 
done. What they really needed most, I thought, was a 
library of dance. I myself had relied on the Lincoln 
Center Dance Collection to build my own performance 

" . programmes 

Anne Wilson returned to Israel the following year and 
began to check out existing dance materials. "There was 
very little for the general public," she relates. "The Rubin 
Academy had s,ome books, and so did the Hebrew 
University Library, and there were some private 
collections. The ~rel Aviv publjc library had two copies of 
one source book on dance. It was written in German." 

Using her private collection as a basis, Wilson officially 
founded the Darlce Library of Israel in 1975. Zvi Avni, 
the composer, then Curator of the Music Library, 
welcomed in the dance collection. The Targ Foundation 
became its umbrella for contributors. "1 simply shipped 
my own books to Bialik Street", says Wilson. "They 
would have stay(~d in packing boxes on the f100r if it had 
not been for theinitiative ofYemmy Strumm and Judith 
Brin-Ingber who not only put the books up on shelves but 
saw to it that the whole operation got going." 

The Dance Library later came under the foundation 
umbrella of the America-Israel Cultural Foundation, 
and finally, irl 1982 it became a not-for-profit 
organization, incorporated in the State ofNew York, and 
a registered non-profit organization in Israel. The 
International Committee for the Dance Library of Israel 
is structured with a Board of Directors and Executive 
Officers as well a.s a list of Artistic Consultants. The main 
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by Pamela Kidron 

In 1988 the Dance Library of Israel will celebrate its Bar 
Mitzvah. As the Library reaches maturity it is moving 
into new directions. From its original concept as a 
repository for duplicates of basic dance materials, the 
library is becoming a valuable center for original, one-of
a-kind documents. The library is also an increasingly 
important center for education in all subjects related to 
dance. 

These new directions have developed for two reasons. 
Firstly, because there is a faithful support group based 
mainly in New York, which is closely connected to major 
figures in the dance world. This support group has been 
able to funnel important dance collections to the D.L.I. 

These collections, together with original material 
collected under a Documentation of Dance in Israel 
Project begun two years ago, is turning the library into an 
intemationally important source for unique archival 
dance material. 

Secondly, with the initiation eight years ago of dance as a 
subject for matriculating high school students, and the 
increasing number of requests during the last three years 
for lectures on dance, the library is taking on an 
education-oriented character to meet the growing needs 
of the country. In order to accommodate the valuable 
collections, and to facilitate their use by the public and by 
scholars, the library will be moving in the spring of 1988 
from its present cramped quarters in Bialik Street to a 
new, one hundred and sixty square meter space, in Beit 
Ariela, the Central Municipal Library building, facing 
the plaza of the Tel Aviv Museum. The new space is being 
specially designed with humidity controls and air 
conditioning to protect films, slides and videos. There 
will be viewing tables and listening areas. Cataloguing 
will be computerized. Plans are also afoot for expanding 
the staff of the library. The Dance Library of Israel is on a 
wave of rapid expansion. 

HISTORY OFTHED.L.I.: 'HangYourCostumesin 
the Kitchen' 

The idea of starting a dance library in Israel originated 
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production costs the companies then turn to different 
national and municipal or governmental agencies. All of 
the companies are applying to the same agencies and are 
competing for limited funds. 

The yearly running budget for each of four of the 
companies (with the exception of Tamar) is only about 
$10,000 which, the companies point out, is hampering 
their development. A much heard complaint is that if 
they were salaried, the companies would be able to attract 
dancers and thereby raise their professional level. 
Keeping these performance companies on a low flame is 
partially explainable by the city's concentrating on 
education for the arts and putting an emphasis over the 
last several years of building arts facilities. 

Diversity of artistic concems and unity of practical 
profile characterize Jerusalem's dance companies. "If 
you consider the cultural desert that was Jerusalem 
twenty-one years ago," says Davara, "then you would 
realize that having five dance companies now is a 

• revolution. " 

Pamela Kidron is a musicologist, anthropologist and joumalist. 
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works. "We're purposely working on these at the same 
time," says Eliash-Chain. 

Gotheiner teaches the company classes, in a self-styled 
ballet technique which derives from his work with 
Maggie Black. Although Gotheiner denies any direct link 
beteen the technique and what goes on on-stage, he does 
agree that the technique has an indirect effect on the 
general appearance of the company. He describes this as 
"quickly centered confidence, less pretending of nobility, 
more real." 

"We try to develop the dancer with the whole weight on 
the feet. I try to teach people to stay connected to this 
feeling of weight. Ballet says the opposite - to be above 
the weight." Indeed, in observing a company class the 
plies literally dropped to the floor. Grand battements fell 
heavily into fifth position. 

"The hip line is straight and the shoulders above the hip, 
but there is a little curve in the lower back which we don't 
try to avoid." 

"Many dancers I have to guide daily to this placement 
'straight of center'. This is because the body responds to 
emotional states, such as tenseness stemming from anger, 
or twisting, because of physical tensions. This kind of 
work is daily reconnecting with the body to get in 'the 
straight of center'. Y ou want to center yourself mentally 
and physically. For me this work is mainly physical, 
although many people said they felt the class was very 
much like meditation." 

"You don't have to force this kind ofposition because it 
is natural balance. One of the main principles of the 
technique is not to force things, not to make movement 
unpleasant to do. Forcing disturbs the quality of the 
movement." 

"The technique should help one to dance with his/her 
body, instead of changing the body to reach a 'perfect 
position'. This holds true for the turn-out, (dancers are 
instructed to turn out from the hip joint to their own 
limit), and lifting the leg to the side. "The angle at which 
you lift your leg," says Gotheiner, "can also be 
personal. " 

"People say we dance relaxed, but this is not true. There is 
a fine line between action and tension. When you resist a 
movement, you just create tension. We try to find the 
simplest way of doing a movement." 

"In class we do the simplest movement, unforced, 

unaffected, not acted. In choreography, on the other 
hand, you can use everything, tension, attack, story
telling. If anytlling, the technique makes versatility of 
styles and ways of moving possible." 

Although the company premiered to rather mixed 
reviews, members appear to be unruffled and unwavering 
in their artistic commitments. 

"You don't cl~eate masterpieces all at once," says 
Gotheiner. "W(~ have only been working for 4 months 
and we are still in a period of molding together. Our 
company is just. beginning." 

Jerusalem's dallce companies are a rainbow of artistic 
visions. Yet the companies are strikingly similar in their 
structure and development. This results primarily from 
the municipal \1/omb in which they have been nurtured. 

The municipali1ty has two basic views about arts in the 
capital that affe:ct all of Jerusalem's dance companies. 

The first is cOllcerned with the character of the city. 
According to P<iSt spokesman for the municipality, Rafi 
Davara, Jerusallem is known a a holy city, as a city of 
Torah, and boasts a large religious population. Artists, 
he claims, are ][1ot as free to develop their art as they 
would be, say, i.n the sprawling town of Tel Aviv. 

Secondly, says Davara, out of a Jewish population of 
330,000 approximately 220,000 "don 't know what art is ." 
These consist 01' a 30% religious population who do not 
attend concerts for religious reason, 69% of the Jewish 
population do not attend dance concerts for cultural 
reasons, and 60,1000 are children under the age of five , and 
not counted aspart of today's audience. 

"The main thnlst over the last 12 years," says Davara, 
"And the main :aim for the next 15 years is to educate this 
public to be an active audience for the arts. Therefore, 
most funds will igo to arts education programs rather than 
for large produ,ction budgets for big companies." 

In keeping with this aim to educate an arts audience, most 
of Jerusalem's clance companies are established together 
with dance schools. They are based in neighborhood 
community cen1ters where they service the children of the 
immediate neig]l1borhood. 

The dance sch,ool, in turn, provides backing for the 
company throuJgh providing rehearsal space and studios 
for company clalsses, salaries for dance teachers, (usually 
company memlbers) and administration costs. For 
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"A story shouldn't push the choreography," he 
explains. "Associations and thoughts can't push it 
either. Dance has its own independent structure. The 
structure is built of movements which are basic to it and 
form the nucleus of the movement and then 
accompanying movements, which arise out of 
opposition to the movement nucleus, and subsidiary 
moves or extensions, supplimentaries, echoes of the 
movement-nucleus. " 

"Using all three the choreography unwinds like a 
mosaic, with movements developing out of movements , 
emerging against movements, developing as subsidiaries 
to movements, and so on. My early dances came out 
with an on-going sense of oriental time, seemingly 
without direction." 

Margolin 's movement technique is based on several 
principles he sees as basic, namely that one has to use 
only the right, necessary amount of energy to 
accomplish a move, no more; that movement is 
connected to correct breathing, ("There are movements 
which breath-in and others which breathe-out."); that 
one should concentrate on the music and the character 
or role, rather than on 'private thoughts' and be aware 
of focusing points in the space one is dancing in, in order 
to stay within the concrete space; and that one should let 
the pulse of the movement carry one on. 

"You don't stop the movement," comments Margolin, 
"so there aren't any 'positions' to hold. The movement 
is necessarily continuous because of the impulse and the 
breathing. The continuous movement quality and the 
small movements in the choreography are a result of the 
technique. Because of that, my choreography couldn 't 
be any other way." . 

With this elaborate conceptual basis, the dancers have 
to undergo an intensive period of training in the 
technique before performing. 

Margolin 's company is, indeed, a devoted coterie of 
dancers who are commited to Margolin's aesthetic 
vision. He does all the choreography for his company, 
and he delights in that it has been called innovative. 
"Revolution," he says, is a good thing in dance." 

Tamar Jerusalem Dance Group 

"1 don't want to be an artistic director, and I don't want 
to work under one," says Zvi Gotheiner of the recently 
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formed (September 1987) Jerusalem Tamar Dance 
Group. This sentiment is strongly echoed by all members 
of the company. 

Tamar describes itself as a corporation of 
choreographers. All the works are set by company 
members, and most of its members choreograph for the 
company. Artistic decisions are taken together by 
consent or vote. "The company," stresses Tamar's 
General Director Meira Eliash-Chain, "is the sum of its 
members." 

Setting Tamar apart from the other four Jerusalem dance 
companies is its aproximately $300,000 yearly budget (30 
times larger than the budgets of the other companies) and 
the fact that its dancers are salaried. None of the dancers 
in the previously discussed four companies get paid 
monthly wages. Substantial support has been promised 
the company for a period of six years. 

The backbone of its budget comes, as for the other 
companies, from the Jerusalem Foundation. In keeping 
with the city's general goals of educating audiences for 
the arts, Tamar was established together with a dance 
school. The well appointed studios and offices are located 
in the Gruss Community Centre in the neighborhood of 
Rommema. 

According to Gotheiner, who is a strong force in the 
company, dancers have traditionaly been frustrated 
because they have been treated in a child-like manner. 
"Do these steps and shut up!" 

"For us it is a matter of vision to oppose the attitude that 
dancers are blank vessels or puppets and the 
choreographer comes along and plants his choreography 
on them. Our company is not working that way. All the 
dancers in the company are given a chance to 
choreograph, and we want to see the personal dfferences 
between the members through their choreographies on 
stage. This gives the company a human look". 

"Each choreographer has a ·different vision, a different 
fantasy," adds Meira Eliash-Chain, and indeed she 
dwells on the lack of homogeneity in the repertoire. At 
the January 1988 premiere at the Jerusalem Theatre, one 
could watch two minimalistic theatre pieces, an 
impressionistic duet on a beach to the natural sounds of 
the sea, and a balletic number, entitled "To and Fro." 

For the coming year they are simultaneously working on 
an outdoor work ("Requiem") to be done in an airplane 
hangar, and a concert programme of small chamber 



The purpose of the company is to illustrate the life and " 
spirit of Israel through modern dance. Our aim is to 
build a repertoire of works accompanied by Israeli 
music that explores various themes relevant to 

. contemporary Israel, as well as Jewish roots and culture 
The company cloncentrates on illuminating different 

mporary life in Israel arising from a נaspects of conte 
". return to our ro,ots rather than from folklore 

The company's repertoire clearly ref1ects its artistic 
aims. In 1984 the company performed "Three Thoughs 
from Rabbi Nachman of Breslav" (choreography by 
Mielnik) in the Israel Festival. In their April 1986 
concert programme Richard Orbach set an 
impressionistic dance about the Tel Aviv beach; Dina 
Biton choreographed a dance on the prayer of an 
oriental woman, and '[arin Chaplin choreographed a 
dance around the ritual bath of Jewish women. 

In the 1987/88 I~epertoire Mielnik did a work on the 
biblical figure of Sarah; Dina Biton a work on the theme 
of peace and work and Hedda Oren a work abut Israeli 
children. 

As opposed to the in-house choreography policy of The 
Ensemble, Jerusalem and the Tnuot Ensemble, The 
Jerusalem Danc(~ Theatre commissions many of it~ 
works from guest choreographers. 

mpany has ten members. According to נAt present the cO 
Mielnik, more and more of the dancers come not out of 
her dance school, but are attracted to the company for 

. its artistic aims 

The Yaron Margolin Dance Company 

"If you are eclect:ic, it doesn't give you anything," says 
Yaron Margolin in discussing his company. "You need a 
strong artistic di!rection." 

The 4 memberYaron Margolin Dance Company is 
based on a dal1ce school (run by Margolin) in a 
converted bomb shelter in the neighborhood of Malcha. 
The company was founded in 1980. Margolin had 
previously run his own studio first at the Gonenim 
Community Center and later at the Beit Hanoar Haivri. 

He danced with the Jerusalem Dance Workshop for 
three years. But his personal concept of movement 
technique and cl1oreography set him naturally on his 
own course. 
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the ballet 100.1< by using everyday, colorful sports clothes 
and tennis shoes. We dump water on ourselves during 
the work. It's my conception of life. I believe that by 
doing these things we are communicating more with the 
audience. " 

"For a lot of people dance is what they see on the 
proscenium stage. Dancers love it. Choreographers love 
it. But it's not for your neighbor. My dance is done with 
a lot of literal gestures, laughing, walking, coughing. In 
our performances we like to feel some closeness with the 
audience." 

Aya admits that there is a fringe quality to The 
Ensemble, Jerusalem, a quality she feels also 
characterizes other dance companies in Jerusalem. 

"We were the first company in Jerusalem. Many of the 
people who founded or danced with other Jerusalem 
companies were at one time with us. We were ajumping
off point for these people. They started here and then 
left to form their own companies or dance elsewhere." 

Although several of The Ensemble's members have 
danced abroad or with bigger companies such as 
Batsheva, they are all adamant about staying in 
Jerusalem. "We have husbands and children to 
consider. The women that dance in our group are full 
human beings. They create and teach and have 
families. " 

The Jerusalem Dance Theatre 

"1 felt I was not expressing myself enough," says The 
Jerusalem Dance Theatre's artistic director and 
founder, Tamara Mielnik. Mielnik, the daughter of 
Holocaust survivors, immigrated from Belgium in 1971 
and graduated from the Rubin Academy. She was one of 
the founding members of the Jerusalem Dance 
Workshop (Iater The Ensemble, Jerusalem) and danced 
with them for three years before branching out on her 
own. 

"1 realized wanted to choreograph, and to 
choreograph around themes dealing with being Jewish 
and coming back home to Israel." 

Mielnik first did two solo evening!J on Yiddish themes 
before forming a company in 1984 with students from 
her dance school. 

Mielnik clearly set the artistic direction of the company. 



conceptual process when viewing the choreographies? 

", If one is watching dance not as a visual phenomenon " 
answers Hetz, "but as something to identify with, where 

the כthe movement comes through the eyes and goes t 
marrow, then he might feel these things without himself 
going through a prepared analysis of what really 

" . happened 

"If someone is watching it, he'll see there's no drama, 
there is no story. He'll have to give up and look for 
something else, or instinctively experience kinesthetic 
feelings. My first goal remains, however, to educate 
myself and my dancers. My interest and aim is to do this 
exploring work. The performance is an outcome, a 
result of the work. We perform only if we are ready." 

The Ensemble, Jerusalem 

The Ensemble, Jerusalem is primed for performing, but 
also strays from tne ordinary by working away from the 
"dancer look." 

"It's hard for me now to see a performance that is in 
traditional leotards, with blank-faced dancers forming 
lines in spaces," says the company's longest-standing 
member Aya Rimon. 

"Our works are very personal, more than mere ballet 
positions, be it a personal movement style or a heartfelt 
theme of the routine of the housewife. We are all 
women, so the choreographies all tend to have female 
characteristics and tell stories about women through 
dance." 

The company, which has five members, is based in the 
East Talpiot Community Center where it also runs a 
dance school servicing the immediate neighborhood. 
Founded in 1977 as the Jerusalem Dance Workshop, the 
company underwent several changes of personnel, and 
shifts in artistic direction. In its first years of activity 
Flora Cushman was the central artistic personality. 
Today the company is run like a collective. There is no 
artistic director. Everyone has the same say, and 
everyone choreographs. Company members also do the 
non-dance work such as lighting, public relations and 
sets. Company members rotate in giving the company 
classes, and all the company members teach in the dance 
school. 

"In my work 'La La La' ," says Aya further to illustrate 
the company's approach, "1 purposely work away from 

turns. The company has been working on this piece for 
the last four years. The dance, he says, arises from terms 
or conditions which he places on himself. 

"In this compositoin I tried to explore how many turns 
could be done, meaning how many times I could go 
around on one foot . I was trying to turn myselfusing the 
thigh as the closest limb to the pelvis." 

"And so I started doing one turn with three steps. Two 
steps with one turn, one step with two turns, and so on. 
This came to a phrase where we were doing 12 turns, 
each one with three preceding steps." 

"This same dance explored the attitude of the trunk 
while turning. There are subtle, minute changes -
sometimes so subtle that they are not visible. I put 
certain restrictions on the trunk to see how they 
inf1uence the turns, like slight curves in the spine, 
changing the position of the head, and regulating 
breathing. " 

"1 try to see how far I can go in these compositions as a 
base for finding what is common to all things 
kinesthetic. I'm not interested in personally expressing 
myself." 

"We're kind of like a yeshiva," says Hetz. "We're 
studying. The group is committed to exploring the 
infinite possibilities of moving, and to finding the 
principles which are common to all things kinesthetic 
and thus discovering universal principles of movement. 
We believe that dance notation is instrumental in 
opening up these infinite possibilities of moving." 

As indicated by the name of the group (tnuot in Hebrew 
means 'movements'), the main focus of the group is the 
exploration of movement, and not presentational 
dancing, although the group performs about four times 
a year and gives lecture demonstrations. The company 
works and performs without music or scenery in order 
to minimize distractions. 

"Many people say it has a steady, slow movement 
quality," comments Hetz. "Some people identify it with 
a quality like Tai Chi, or see it in comparison with 
strange mechanical devices. Certainly the result in all the 
dances I'm creating is that we're very much aware of 
moving and not just hitting positions. But I feel in doing 
my dances that they do have different qualities with the 
body being more f1uid, more elastic, and so on." 

Need the audience be aware of the underlying 
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JERUSALEM'S DANCE COMPANIES 

article, while thf: bulk of the description will center on 
defining their aI1istic concepts, the one feature which 
most strikingly distinguishes each from the other. Each 
artistic concept will be described as much as possible 
from the perspective of the company itself. 

The Tnuot Enslemble 

All the dancers in the Tnuot Ensemble know the Noa " 
tation," says the company's founder כEskhol dance nC 

and director Amos Hetz. The 7-member Tnuot 
Ensemble pre-dates all the other companies. Hetz began 
the group in 1971 with students from the Rubin 

. Academy of Music and Dance 

Unlike the other Jerusalem dance companies, the Tnuot 
Ensemble does not run a dance school. Hetz teaches full 
time at the Rubin Academy of Music and Dance and 
works with his (;ompany four mornings a week. 

1 prepare a worlk from beginning to end and write it out " 
lains Hetz. "1 bring the scores to the כin notation," eXJ 

studio and distribute them to the dancers. They learn the 
". dance like musicians learn music from a score 

"But the composition does not end by learning the 
score. After learning the basic score Hetz's group works 
on the piece for a number of years (sometimes as many 
as eight) collectively as a group, using the score as a 
basis for exploI·ing nuances of movement. "Merely 
reading the sco,re mechanically doesn't create new 
challenges to thf: dancer," says Hetz. "By this 1 mean 
challenges to both his body and his mind." 

"In every work 1 compose, I'm trying to deal with a 
different body problem or compositional problem, 
challenging these technical abilities and mental 
capacities. That challenge is why I'm doing it. I'm 
interested in expanding my body repertoire. 1 never 
work from purely aesthetic choices." 

Hetz illustratedhis approach with a dance exploring 
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by Pamela Kidron 

Jerusalem has always been a very special city, and its 
dance companies are no exception. Like Jerusalem's 
three-religion population, and its network of self
contained neighborhoods each with its own character, 
the capital's five dance companies form a crazy-quilt of 
separate artistic concepts. 

This is much in keeping with a mosaic patteming typical 
of the Middle East as described by anthropologists . In 
this mosaic patteming a multitude of groups may live in 
close physical proximity yet remain culturally or 
ideologically distinct. J erusalem's dance companies 
operate within a small city, yet remain artistically 
distinct . 

Jerusalem is 3,000 years old, but the five professional 
modern dance companies in today's capital are part of a 
very recent development. 

Renowned as a holy city, with 30% of its Jewish 
population religious, and buffeted by social problems 
arising from the 69% concentration of immigrants, 
Jerusalem hardly had time or funds for the arts in the 
19505 and 1960s. Until 1967 Jerusalem was a provincial 
area in Israel. Nearly all arts and culture were centered 
in Tel Aviv. 

After the re-unification of Jerusalem, the municipality 
seized the opportunity to develop Jerusalem not only as 
a holy city, but as a centre for the arts . With much of the 
city's budget going for social problems, a private 
funding foundation was created. The Jerusalem 
Foundation was formed- to bring in much needed funds 
for culture. The chairman of the board of the 
Foundation in Jerusalem Mayor Teddy Kollek, and the 
Foundation works hand in hand with city arts groups. 
Today The Jerusalem Foundation is the financial 
backbone of all five dance companies. 

These companies are diverse in their artistic concerns, 
but strikingly similar vis a vis features of their practical 
profile such as budget, facilities and development. The 
unifying features will be discussed at the end of the 



"What are my ideals?" - says Berta - "The best! 1 am a 
perfectionist. To work with good dancers . 1 am not 
refering to physical conditions. 1 am willing to 
compromise on that, but 1 want a high standard. 1 work 
hard with my dancers and want a very good company." 

In spite of all the hardship, she will go on working and 
creating. "The truth is, when we began 20 years ago, we 
were unaware of all the problems we would encounter. 
We didn't think Hillel and myself are never to be able to 
have a vacation . That the quest for choreographers and 
financial support would be endless. 1 am a realist, and 1 
thought we would achieve more. 1 believe we are a good, 
constant company and some nights we give excellent 
performances, and the public loves us. That is what gives 
me strength to continue. 1 hope, finally we shall have a 
home, as we were promised many times." • 

Yossi Tavor is a journalist and musician. 
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us money, so 1 go on trying, sometimes succeeding and 
sometimes 1ess. But we are on a constant search for other 
choreographers. We are going to acquire two more works 
by Balanchine, 'Four Temperaments' and 'Agon', for 
which we waited a 10ng time. If we have to pay for the 
rights of a work, it better be very good indeed. We are not 
a workshop or an experimenta1 stage." 

In spite of the partial success with guest stars, the 
company avoids inviting more foreign dancers. "It is easy 
to ask someone to come as a guest, but it is detrimenta1 to 
our dancers, as they 1ack cha11enges and a11 the glory goes 
to the visitors. When Godunoff was here, someone from 
Israe1 Te1evision interviewed him and asked, how such a 
famous dancer agreed to perform with a company 1ike the 
'lsrae1 Ba11et'. That 1 sha11 never forget . They a11 
denigrated us, not deeming us worthy of dancing with 
such a great star. That was very painfu1." - she says. 

Dance critic Giora Manor wrote: "When the company is 
provided with a financia1 and administrative basis, it is 
ab1e to stage very nice c1assica1 ba11ets. Therefore it is 
quite possib1e, that in the future we are about to see some 
of the great ba11ets in fu11 production, and on an adequate 
standard. There is a 1arge audience for c1assica1 ba11et and 
just as one isn't astonished at the performing of 
estab1ished old works by orchestras, one shou1dn't go on 
asking the same old question: what are we to nymphs and 
princes, and they to us in c1assica1 ba11et." 

Indeed his forecast materia1ised soon enough. The first 
fu11, evening 10ng ba11et was "The N utcracker", with 
choreography by Yampo1sky. It was a great success. 

Then came "Cindere11a", a1so staged by Yampo1sky. It 
was the continuation of the same 1ine of thought . The 
mime scenes were an important component of the 
production. There were on1y few so10 dances, the decor 
was simp1e, but effective, and many chi1dren, students of 
the company's schoo1 took part. The pub1ic f10cked to the 
performances. 

"In genera1, the pub1ic 10ves us," - says Berta - "We 
a1sohad a subscription series, but had to discontinue it, 
as we do not have the necessary administration for such a 
venture. But our public is faithfu1 and comes to every 
show, inc1uding many chi1dren." 

Berta adapted the 1arge c1assica1 works to the size of the 
company and its 1eve1. Perhaps the genera1 pub1ic did not 
notice this, but the experts did. The 1ack of first c1ass 
soloists made Berta 100k for a1ternatives. "1 know exact1y 

what my dancers are capab1e of and 1 1et them do on1y 
what they do we11 ." 

Wou1dn't giving: them something cha11enging expand 
their scope? 

"Of course, when 1 have a dancer of ta1ent, 1 give him 
more difficu1t things to do." 

But what was sufficient for "Cindere11a" and "The 
Nutcracker" was; not enough for "Sleeping Beauty", the 
company's 1atest production. That is a most ambitious, 
we11 known ba1let. It was performed with 1ive music, 
p1ayed by the Isr·ae1 Phi1harmonic, for their subscribers. 
The music had to be given in its entirety and the 
choreographer (Yampo1sky again) had to fil1 the stage 
with movement . The orchestra, unaccustomed to p1aying· 
for ba11et, did n()t contribute much to the performance. 
The resu1t was a rather 10ngish show, with few solo 
dances and somewhat boring. A few bri11iant solos and 
duets wou1d have enhanced it no end. 

For myse1f, the best production up ti11 now was 
"Cindere11a", and Berta states it wi11 be given again and 
there are p1ans to tour it abroad. 

From being a srna11 Cindere11a of a company to a fu11 
production of "Cindere11a" in twenty years! Perhaps 20 
years of steady growth is something unusua1 in our 
country, where every one expects swift deve10pment and 
quick resu1ts. The high standards we demand of our 
artistic bodies are not a1ways fair, when one considers the 
meager means at their disposa1. We demand 
intemationa1 sta.ndards, whi1e governmenta1 support is 
neg1igab1e, compared to what is customary in the West. 

1 often hear people ta1king about the ' rentabi1ity' of 
artistic ventures. Coming from the Soviet Union, 1 am 
we11 aware of how much the state invests in ba11et 
companies, often without resu1ts. The comparison is 
rather painfu1. 

Of course we wou1d 1ike to see our ba11et on the same 1eve1 
we are accustom.ed to abroad. Perhaps one shou1d point 
out, that foreign companies performing in Israe1 often are 
far from perfect, and sure1y they enjoy much more 
support than our companies. 

It is easy to undlerstand Berta and Hi11e1, who invest so 
much , in terms oftime and enthusiasm, in their company, 
in their longin!~ for recognition and encouragement. 
After 20 years, 1:here sti1 is the dream. 
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toured South America, dancing in Puerto Rico, 
Venezuela and Chile, where Berta received the annual 
dance-critics' award for her "Dvorak Variations" . 

The critics abroad admired the " Israel Ballet", and found 
it young and brimming with creativity. At home they 
were criticised severely - as Berta again and again 
complains during the interview. She thinks the Israeli 
critics do not wish them well, and are not prepared to take 
their difficulties into consideration. 1 can appreciate her 
sentiments. In the early '70s 1 came to the company's 
small and meagerly equipped studio in Tel Aviv in order 
to tell the listeners of the Israeli Radio in the Russian 
language about the company. 1 spoke to Berta behind a 
sort of plywood partition -- her "office" at the studio. 
And 1 remembered the many spacious, well equipped 
facilities of even amateur companies in Russia .. . In such 
dire circumstances the "Israel Ballet" has to work! 

Berta tends to accuse the press of being in favour of 
innovations and newfangled ideas, and against the 
established classics. 

In fact the Israeli public began taking the company in 
eamest after several well-known guests from abroad 
danced with it. In 1981 Eva Evdokimova and Alexander 
Godunoff were soloists and the company served as a 
corps de ballet, and 1 remember the audience applauding 
madly. An attempt to repeat that success with the help of 
Vladimir Gelvan and Leslie Brown failed to produce the 
same results, but that was not the company's fault. It 
turned out that the ballerina, Barishnikov's protegee, was 
pregnant and not at her best. The corps, on the other 
hand, performed brilliantly. 

Parallel to its activity at home the company continued to 
tour abroad. In 1984 it danced again in the U.S.A. and 
Canada and took part in the prestigious festival at Reggio 
Emilia in Italy. 

Dora Sowden, the dance critic of the "Jerusalem Post", 
expressed her admiration of the company's neatness of 
execution and the artistic accomplishment of Berta 
Yampolsky's choreography. (Four out of 7 ballets 
performed on that tour were her's.) One ofthe dances, to 
Mahler's Fifth Symphony, was dedicated to the Swedish 
diplomat Raoul Wallenberg, who saved the lives of 
thousands of Hungarian Jews during the holocaust, but 
using his name was deemed a gimmick by the press. 

Most of the company's repertoire nowadays consists of 
st סcworks by Yampolsky. She says: "My work does not 

In the early '70s, several ballet artists immigrated to Israel 
and Berta and Hillel took some of them under their 
wings. The number of dancers grew to 12 and more 
ambitious works could be attempted. Berta also began 
choreographing her own works. Hillel on the other hand 
turned his attention more towards the administration of 
the company. In 1973 the Panovs arrived in the country 
and the company had an opportunity to dance with 
intemational stars, an opportunity which did not 
materialise. But it was to retum later. 

The real tuming point came with the visit of Patricia 
Neary. In 1975 the assistant of George Balanchine came 
to observe the Israeli ballet company. The result was, that 
the 8 years old company was granted permission to learn 
Balanchine's "Serenade' and a pas de deux from "Agon", 
two of Balanchine's masterpieces. 

Says Berta: "We had a great company. 1 can hardly 
believe we are to have such marvellous dancers again. 1 
have a video-recording, in which Balanchine states, that 
from all the foreign companies doing his 'Serenade' ours 
is the best rendition." 

And a London ballet critic wrote, he wished "the 'Royal 
Ballet' would dance it as well as the Israeli company." 

That year the copany danced with great success in the 
Israel Festival. 

Next year Joseph Lazzini arrived to mount his version of 
" The Miraculous Mandarin" on the company, Berta 
prepared the grand pas de deux from "Paquita" and 
Heinz Sporli from Switzerland came to stage his "Opus 
35" by Shostakovitch. 

In 1977 the company toured the U.S.A., to mark its 10th 
birthday. The company was again invited to America in 
1981 . It was then they met Balanchine, who usually never 
went to watch his works danced by foreign companies, 
but came to see the Israelis. "He was impressed, and at a 
reception after the show he said, we could ha ve any of his 
works without paying royalties." 

Since then the company danced his 'Concerto Barocco' 
and some smallerworks. "1 do not like his New York City 
Ballet" - says Berta, - "their style is vulgar, but 1 think 
Balanchine is non plus ultra. Perhaps one shouldn't have 
more than one or two of his works in one program, that is 
enough. " 

After performing in the U.S.A. in 1981 the company also 
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FROM BEING CINDERELLA TO "CINDERELLA" 
20 YEAR OF CLASSICAL BALLET IN ISRAEL 

ago, stood togetl1er at the cradle of the "Classical Ballet 
Company" (which later changed its name to "The Israel 
Ballet"), the sole ballet company in Israel today. 

Hillel Markman began his training with Archipova in 
Haifa, later studied with Mia Arbatova in Tel Aviv and 
from there wenton to the "Ballet Rambert" in London. 

In London he met Berta Yampolsky , who was bom in 
. Russia and came as an infant to Israel with her parents 

She too was a former student of Archipova and later went 
on to study at the "Royal Ballet School" in London. They 

". both became dancers in the "Ballet de Monte Carlo 
After spending a few years in the company, they both 
decided to return to Israel and start a ballet school of 
their own. That happened in 1965, and two years later 
they founded the "Classical Ballet Company", the 

. Israel Ballet" of today " בforerunner of thc 

any consisted of 4 of their most gifted כAt first the coml 
men, and of course themselves, as (כstudents, all W 

soloists. The ob\'ious choice of repertoire was: a pas de 
meo and כideux from "Don Quichote"; another from "R 

" Juliet" by Serge Lifar and the famous "Pas de Quatre 
from the year 1845, as well as several works which Janine 

. Charrat created for the Israeli company 

The "Batsheva" and "Bat-Dor" companies were right 
from the start financed by the 'Israeli Diaghilev', 
Batsheva de Rotl1schild; the "Kibbutz Dance Company" 
was backed by tlle kibbutz movement and "Inbal", after 
many years of str·uggling, had already some backing. The 
America-Israel Culture Foundation provided the ballet 
company with some financial help, but it was just one of 
the many projects it helped to finance. 

With its modest repertoire the company performed for 
schools and kibbutzim. In spite of the many existing 
ballet-studios, tl1e awareness of classical dancing was 

N company tried to offer their alumni an יminimal. The ne 
. outlet 
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by Yossi Tavor 

Classical ballet used to be the Cinderella of dance in 
Israel. Explanations for such a situation abound. Perhaps 
the reason is to be found in our perennial endea vour to be 
revolutionaries at the helm of avantgardism, among the 
pioneers and discoverers. Such used to be the situation 
among political movements; Jews always joined those 
who demanded change. The same applies to the arts. We 
welcome any newfangled idea, and in order not to be 
accused of too much conservatism, we are carried away 
by enthusiasm and leave the classics behind. 

Jews always abounded in choreographic talent. One of 
the symbols of classical ballet today, Mia Plisetzkaya, 
also is of Jewish extraction. And those who arrived at the 
shores of the Holy Land? From Baruch Agadati, through 
Rina Nikova, Mia Arbatova, Valentina Archipova to 
Alexander Lifshitz and Galina and Valery Panov, each 
arrived with a list of international successes on the ballet 
stage behind them. 

One notices an interesting phenomenon: some of these, as 
soon as they set foot in their new homeland, looked for 
ways to become integrated in the mediterranean 
landscape. Some, just like their colleagues the painters, 
musicians and other artists, were so to say blinded by the 
Israeli sun and began seeking refuge in the ethnic, 
Yemenite or Israeli folklore, forsaking classical ballet. 
Those who did not, left the country. Those who stayed, 
stopped dancing. 

One can understand them. While for a fledgling modern 
dance company a modest room, a linoleum floor and lots 
of enthusiasm are sufficient, a ballet company, right from 
the start, requires many technical facilities: a large stage, 
spfQng wooden floors, costumes, a trained stage crew. 
Therefore it is not surprising, that even those ballet artists 
whose zionist ardour urged them to settle in the country, 
were soon frustrated by the circumstances. After all, can 
soloists, even not of prima ballerina status, perform 
without a company, dancing only solos or pas de deux? 

But exactly thus it all began. Two Israelis, about 20 years 



the sign 1anguage of the deaf, thus creating a most 
moving and beautifu1 movement. 

Since its beginning the company has had to strugg1e with 
dire financia1 prob1ems. Indeed after the premiere of 
"Tiotot" Moshe considered serious1y whether to 
disband the company a1together. The company is 
subsidised by the Ministry of Education and Cu1ture, 
but the subsidy being insufficient, it survives due to the 
generosity of severa1 funds and individua1s. 

In 1987, after ten years of working in temporary 
quarters, the company fina11y moved to a permanent 
studio in Hayarkon Street in Te1 Aviv. 

"You say to yourse1f, that perhaps the difficu1ties ignite 
your imagination," - Moshe muses. "Perhaps that is 
so. It makes you concentrate and give your best. You 
have to re1y on what you have -- your dancers -- and 
1eave sets and other stage-devices out of consideration. 
What you can use is your own inner truth, and that of 
your dancers . 1 have said many times that 1 was an artist 
and not a socia1 worker. 1 try to create and transfer the 
inner truth of myse1f and my dancers to the stage as best 
1 am ab1e. It is immateria1 how many of them are deaf 
and how many hearing. The integration is important. 
The truth 1 am persueing is a simp1e human one. 'One 
can surmount a11 difficu1tires with the he1p of 
perseverance, a 10t of imagination and a strong wi11.' 
That is what 1 am trying to say in my works. A human 
being needs constant stimu1ation. Life, memories, 
sounds, si1ences, and the difficu1ties we encounter sup1y 
this stimu1us a11 the time ... " • 

. d journalist iוAriel Yass is a dance-critic a 

10ne1iness and the endeavours of reaching out towards 
other human beings. The critic found the movement in 
"Chapters - Sounds" rather vio1ent unti1, with the 
emergence of the first sounds and fragments of speech it 
stops for a brief moment, to flow on more gent1y, much 
more humane1y. 

The dance critic of the "Quotidien de Paris" wrote that 
she was much surprised after the performance - since 
she never read program-notes before the show - to 
rea1ise that severa1 of the well-trained, vigorous dancers 
of the young company were indeed deaf. The enjoyment 
she fe1t during the dancing turned to true admiration 
when she 1earned about the dancers special predicament, 
and she found "Kol Demama" to be outstanding - both 
on an artistic as well as a human leve1. 

During the ten years of "Kol Demama"s activity from 
its regular performances in Israel, the company 
performed in the U.S.A., Canada, Mexico, France, West 
Germany, Belgium, Sweden, Finland, Spain and Italy. 
Efrati's work for the company became richer, more 
personal as a resu1t of the meeting between the 
movement of his deaf and his hearing dancers. 

This integration became one of the main tools of his 
choreography, sometimes taking on the form of 
recorded sounds made by the deaf members of the 
company, to which the hearing dancers performed. On 
other occasions Efrati used sign-1anguage as a 
movement-element or motif. For instance in his 
"Tiotot" ("Sketches") created in 1986, a very theatrical, 
variegated composition of many segments, the voice of 
the actor Y osi Banai reads the poem by Lea Goldberg 
about the flow of time, which Efrati "translated" into 
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After leaving Batsheva company, Efrati, along with 
other dancers of that company, namely Ester Nadler 
and Gabi Barr (as well as Jacov Sharir, Roger Briant 
and Israel Heshkovitz, who did not stay with him for a 
long time but left to pursue their own careers) founded 
the Moshe Efrat:i Dance Company, in which for the first 
time the deaf dancers of "Demama Company" joined 
hearing ones in. a work whose symbolic title was "A 
Man Begins His Day". 

This exciting int:egration of the world of sound and that 
of silence brought about the creation of a new venture, 
the "Kol Demama" company. The premiere of "Kol 
Demama" took place in 1978. The program offour new 
works included a dance based on ideas ofBuber, mainly 
his "Thou and 1" attitude of human dialogue, in this 
instance the dia.logue between the world of sound and 
silence. 

Only two years later, in 1980 (and for a second time in 
1982) the new (;ompany was invited to perform at the 
prestigious danc~e festival at the Theatre de la Ville in 
Paris. 

It became evident that in the sphere of dance Israel held 
an important position . In a long article which appeared 
in "Figaro", entitled "The Great Crisis of Dance in 
France" the author states among other things that from 
the performan(;es of Efrati's Kol Demama, which 
combines a 4~lassical basis with Jewish moral 
philosophy, on(~ may glean the extent of the crisis in 
which French modern dance finds itself. In Kol 
Demama the wl'iter found first of all excellent dancers, 
but also a whole background of cultural heritage, which 
in his opinion is lacking in French companies, who are 
mainly to be regarded as epigones of Balanchine, 
Graham, et al. 

If anyone harboured doubts about Efrati's 
choreographic INork, the Parisian dance critics were 
quite sure about their verdict. They regarded him and 
his company as the discovery of the season, and saw in 
him a chorec)grapher of great originality. The 
enthusiastic au(fiences which filled the theatre every 
evening made it clear, the "Kol Demama" was one of 

l0St beautiful voices emanating from חthe best and 
" Israel, reaching the ears of the world. "Le Monde 

printed a long article praising the company, stating that 
it is quite impossible to distinguish between the hearing 
and the deaf members of the company, since they all 

. form one dynamic, highly professional, powerful whole 
The author wenlt on to describe the dances, stating that 
no surprisingly many of them dealt with human 
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participants themselves, from within the group and 
choreography would ensue." 

At that time a company was formed, "Demama" by 
name, composed of deaf dancers. It first performed 
publicly in 1971, in a program of four works by Efrati. 
Prior to that event Efrati had choreographed several 
works for Batsheva. A leg injury made him turn more 
and more to choreography and in the wake of his 
success as a choreographer he was invited to work for 
several Eurpean dance companies, such as the Ballet of 
the Deutsche Oper in (West) Berlin, the Flemish Royal 
Ballet in Belgium and the Ballet Theatre Contemporain 
in France . . 

Clive Barnes, the dance critic of the New York Times, 
wrote (in 1975), that he saw great promise in Efrati's art, 
as he was the first Israeli dancer to offer a personal 
version of the Graham technique. Bames felt that Efrati 
had something unique to say in his choreography and 
that being Israeli, the special something must indeed be 
specifically Israeli. 

I think Bames was right in his suggestion, as Efrati's 
work to this day is based on his personal, very Israeli 
experiences, be it memories of his. childhood in 
Jerusalem, the religious processions and the funeral rites 
which he saw as a child, or the works of Martin Buber, 
or poems by contemporary Israeli poets. 

In 1982 I interviewed him about his "Psalms of 
J erusalem", which he created for the opening 
performance of the Israel Festival of that year. The 
music was by N oam Sherif. 

He told me. "How does one sing psalms to Jerusalem? 
By prayer. Since my childhood I see the city as a place to 
which f10w prayers of a multitude of believers of many 
denominations. I see the J erusalem of nuns in 
processions, holding their hands together, clad in their 
dark habits, of moslem workers kneeling in prayer, 
lowering their forheads to touch the ground, of Jews 
swaying dressed in long black overcoats before the 
Wailing Wall; Jerusalem with Imezuzoth at each door, 
with crosses in windows and crescents on minarets; city 
of priests; of kadies (moslem learned men of religion), of 
the sound of the muazzin calling the followers of Islam 
to the mosque; of the sound of the shofar in the 
synanogue; of the peal of church bells. All these 
accumulate into one song of Jerusalem, to become a 
psalm." These elements become a torrent of expressive, 
enchanting and variegated movement In his 
choreography. 



ONE HAS TO HA VE STIMULATION ... 

MOSHE EFRATI'S "KOL-DEMAMA" DANCE 
COMPANY 

by Arie Yass 

Many a good and original achievement was born of pure 
chance. About twenty two years ago Moshe Efrati, then 
a successful young dancer of the Batsheva Dance 
Company, was asked to work with a group of young 
deaf people at the Helen Keller House in Tel Aviv. The 
idea was for dance to provide a social framework, with a 
bit of therapy thrown in for good measure. Moshe 
himself, who at that time was working with 
choreographer Glen Tetley on his role in "Mythical 
Hunters", had on idea at all, what deaf dance would 
turn out to be. 

After about three months he went to see Mr. Reich, the 
director of the House, to ask him to release him from his 
obligation. The world of the deaf which he had 
encountered seemed to Moshe to be an unimpregnable 
fortress. "One can't reach them, or speak to them," he 
said. 

Reich pleaded with him to try for another three months. 
As he put it, "I see something happening between you 
and the group, which has had several previous 
unsuccessful experiences with councillors. Give them 
one more chance." 

Moshe, who i~ generous to a fault, agreed, and now, 
more than twenty years later, he is still to be found on 
the bridge connecting the world of the deaf with that of 
the hearing; between the silent world behind the glass 
barrier of deafness and that of dance, full of sounds, 
everchanging rhythms, bustling with colour and teeming 
with moving forms. 

At those early sessions with his deaf students Moshe 
would wield a stick, like the baton of a conductor, to 
hold their attention. His intense temperament would 
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often prompt him to hit the stage-boards or the studio 
f100r with the stick. One day one of the boys was facing 
away from Moshe, but when Moshe pounded the f100r 
with his stick, the boy turned around, as though he had 
heard a noise. Moshe realized that the boy had reacted 
to something. He asked him (in sign language) what he 
had felt. "Something in my sole," came the answer. The 
boy was barefoot, as is the habit of modern dancers. 

"This accident stuck in my mind", says Moshe in his 
book "Kol, Demama U'machol", (Sound, Silence and 
Dance"), which ws published in 1981 as an illustrated 
album, documenting Efrati's work as a choreographer 
and the develoment of the "Kol Demama Company", 
the sole dance company in the world, which integrates 
hearing and deaf dancers. "I began to experiment with 
the stick pounding the f1oor-boards method. I asked my 
dancers to turn their backs to me. I discovered, that 
some of them were sensitive and felt the vibrations of the 
f1oor-boards, while others didn't respond as easily. 
There were arguments. One deaf girl said, that she heard 
the stick hitting the f100r through her hearing-aid. So I 
arranged it in a way her feet didn't touch the f1oor, 
asking one of the boys to lift her. I pounded the f1oor-
with no reaction from her. That was the start." 

The vibration-method which transmits rhythms through 
the f1oor-boards to the dancers' soles, was born, 
enabling the deaf to become part of a group. 

"The primary impulse was not audio-musical, but rather 
rhythmical. There was no need for me to strike the f100r 
- one of them (the dancers) could just hit the f100r with 
his foot, and the movement would change its f1ow, 
without my interference. I was able to change visual 
formations on stage, as the cue would come from the 



of the school based at Ga'aton. He belongs to the young 
generation of dancers who have replaced the founders, 
among them such artists as Anat Asulin, Sivan Cohen or 
the remarkable Boaz Cohen. 

Lately a certain trend may be disce~d in the 
company's prog]~amming, perhaps due to social demand 
(a much malignled term), for performances for youg 
audiences. Rami Be'er -- apart from his work for adults -
- has created three excellent group works, namely his 
"Peter and the Wolf' (Prokoffiev), the wit~>, "Carnaval 
des Animaux" (to the music of Saint-Saens) and his 
"Young Person's Guide to the Orchestra" (to music by 
B. Britten). This last is influenced by the cartoons of 
Hoffnung, with fabulous masks by Yehudit Grunspahn 
and it, like all g()od works of art intended for children, 
enjoyable to all ages. 

The kibbutz-movement's role in the art of dance in 
Israel is not conf'ined to the performanes of the Kibbutz 

-I. All over the country regional dance נDance Compan 
studios educate young people, some of whom join the 
central company or become members of other 

-professional companies. Indeed the kibbutz school 
system is the only one which emphasises artistic 
education and encourages the study of dance as part of 
the school curriculum. The Kibbutz Teachers Seminary 
in Tel Aviv) maintains a school for dance teachers. So ( 

perhaps it is not surprising that a substantial number of 
dancers and chol:eographes in Israel are kibbutz-born or 

. educated • 
Giora Manor is the AcJvisor of the Dance Library of Israel and the dance
critic of the "AI-Hamishrnar" daily and the Galei-Zahal radio station. 
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stage experience the young Israelis are completing their 
military service." 

Perhaps because familiarity breeds contempt, or simply 
makes it more difficult to perceive changes, the Israeli 
dance-critics took a somewhat longer time to accept the 
idea that the Kibbutz Company had crossed the border 
of professionalism, perhaps due to the work of teachers 
and choreographersk with it such as Cushman and Gene 
Hill-Sagan. Likewise, the kibbutz-ambience itself was 
for them rather obvious, even banal. This often made 
them oblivious to the special value sof the company, so 
obvious to foreign writers. 

Alas, even the leadership of the kibbutz-movement, the 
"owners" of the company, often took excellence for 
granted and often failed to provide the required 
financial and organisational help necessary for the 
company's survival. 

An important stage in the development of the company 
was, 1 believe, the collaboration with choreographers of 
renown, such as Jiri Kylian, who visited the company 
and was so impressed, that he gave it his duet "La 
Cathedrale Engloutie" free of charge and later taught 
them his masterpiece "Stoolgame"; or the continuing 
collaboration with Mats Ek, the Swedish 
choreographer. Another important creator who 
repeatedly worked with the company is Kei Takei, one 
of the most original choreographers today. 

True choreographers are a very rare breed. The Kibbutz 
company is fortunate to have nurtured a young 
choreographer of its own, namely Rami Be'er, a product 



The long fight for more and more work-days each week 
allotted to dance, and the division between membership 
duties in their respective kibbutzim and their artistic 
work at Ga'aton seemed to some to be detrimental to 
their development as artists. 1 believe that in fact it was 
just this special mode of work, this "dual" life, which 
contributed to the creation of the company's esprit de 
corps. The breaking of the daily routine of class and 
rehearsal into a weekly meeting for 3 - 4 days of 
intensive work from dawn to dusk (and night), followed 
by 3 days at home, a weekly reunion, kept their dance 
fresh and that this rhythm lends the kibbutz dancers a 
joy of movement seldom encountered in other 
ensembles. 

Kibbutz life also gives them the habit of cooperation 
and friendship so evident in their performanes, as 
opposed to the spirit of competition and one-upmanship 
usually much in evidence on the dance-stage. 

Perhaps this may be illustrated by a rather amusing 
example. Yair Vardi (a former Batsheva dancer, who 
later danced with Ballet Rambert and became the 
director of the English Dance Theatre) was invited to 
work for the kibbutz company. He decided to 
choreograph a piece with the (rather shopworn ... ) 
central idea of a group versus an outsider; the 
individual's plight in society. Maybe because he himself 
was born in a kibbutz, or because of the kibbutz
company's atmosphere, the scenes which he devised, in 
which a girl breaks free from the group, always ended 
with the others extending a helping hand to the soloist, 
never letting her down. He was rather surprised when 1 
pointed out (in a review of the piece), that while he set 
out to depict isolation and loneliness, he in fact had 
unwittingly portrayed a collective. 

"The Kibbutz Company ... proved unusual in several 
respects. Directed by Yehudit Arnon, the dancers have 
developed a hearty style impressive for its fervor. No 
one preens, no one indulges in egotistical displays. 
Instead everyone always looks secure, confident and 
totally devoted on stage" - wrote Jack Anderson in 
"The New Yorks Times". (October 1986) 

Eva-Elisabeth Fischer said (in "Ballett International", 
nr. 7/8, 1986): "One-and-a-halfyears ago, the company 
still made an amateurish impression. But now one could 
enjoy perfectly professional dancers, a fact made 
especially remarkable by the fact that it is more difficult 
in Israel than in other countries to rise to an 
intemational level. For while young dancers elsewhere 
are busy refining their techniques and expanding their 

Sagan and others, was formed a nuclear group of 
dancers, devoted to their art and determined to 
overcome all obstacles. It included such artists as 
Martha Reifeld, Mike Levin, Zichri Dagan, Margalit 
Rubin and several others. 

If one examines the individual development of these 
members of the first generation of dancers, one may 
perceive a very 'normal', organic line of growth. Fifteen 
years later Martha Reifeld works with the dance-theatre 
group of Ruth Ziv-Eyal; Zichri Dagan serves as 
rehearsal-director of the Kibbutz Company; Margalit 
goes to New York to dance with several companies, such 
as that of Matthew Diamond. Among the 
choreographers who contributed to the early programs, 
Oshra Elkayam runs a dance-theatre group of her own 
and Hedda Oren continues to work for the Kibbutz 
Company. 

A dance company is an organic entity, which grows and 
matures, one generation replacing its predecessor. From 
among the "second generation" several dancers became 
excellent performers: Shelomo Zaga, Efrat Livni and 
others. 

The maturing of a company also brings with it the 
n other וphenomenon of dancers leaving to ]o 

companies. (The first to transfer was Miriam Hertz, who 
). joined Bat-Dor for several seasons 

Again and again dance-critics have endeavoured to 
determine the Kibbutz Company's special atmosphere 
and to find a definition for its company-character. Many 
critics abroad, after watching the company on its first 
tours, pointed out the distinctive special qualities of the 
kibbutz dancers. 

During the company's first tour in Europe, when it 
appeared at the "Nouveau Carre" in Paris in 1978, the 
critic of "Le Monde" wrote (April 29, 1978): " ... No 
doubt, the dancers' double life (as kibbutzniks and 
dancers) bestows on them a sense of health and an 
unusual muscle-power. They apply their pioneering 
spirit in their dance. By these means they achieved a 
highly professional level ... The Kibbutz Company 
performs an eclectic repertoire with great corporeal 
mastery and inner feeling." 

And Elisabeth Cadot felt, that "their kibbutz experience 
lends a special warmth to the group. For once the 
spectator may perceive how the dancers dance with each 
other, not just alongside one another in haphazard 
encounters." (May 7, 1978) 
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, The company began its work in a rather sporadic way 
each dancer being allotted only two work-days weekly 
for his/her art. The first program consisted only of 

home-made" works, by choreographers who were " 
members of kibbutzim. There was a certain advantage in 

-this, as it proved the necessity of a stage for the kibbutz 
choreographers ,1S well as for the dancers. But most of 

lners, lacking professional experience זthese were begi 
and know-how. The technical level of the dancers left 
much to be desiJ:ed and the works themselves gave the 

. impression of exercises and experiments 

The first two programs were well received by the 
audiences and after the company settled down at 
Ga'aton and Yehudit became the group's Artistic 
Adviser, the dancers were granted another working-day 

ey could spend three days at the studio ןper week. Now tl 
and the rest at ttleir respective kibbutzim. This led to a 

aped the work of the company, was ןpattern which sl 
perhaps detrimental to the individual's artistic 
development, but in my opinion beneficial in shaping 
the special quali.ty of the company's work, of which 

. more later 

Undoubtedly the most decisive factor in the 
-development ofthe company was the arrival oftwo well 

known artists and teachers, namely Flora Cushman, an 
American who had worked with Robert Cohan in 
Lor.don (at the IContemporary Dance Theatre and its 

jart's "Mudra School" in Brussels, of ~ school) and at BI 
, which she today is co-director, and another American 

Gene Hill-Sagarl, a black choreographer who, like 
any years in Israel. Both - each in his ןחCushman lived 

own way and style - brought to Ga'aton the demand for 
a high professional standard and the determination to 
carry the company beyond the 'sound-barrier' of 
professionalism. Their works for the company also 
introduced an element of excitement, which the early 

. programs of the company had lacked 

One of the potent images, engraved in the mind, which 
-are elements forn1ing the composite mosaic of a dance 

company's perSOll1a, derives in the case of the Kibbutz 
," company from Arnon's duet "The Seed and the Husk 
-a simple, direct rendition of the male figure - the husk 

giving birth to the female one, the seedling, which is to 
grow into a mature plant. Perhaps the reversal of 
traditional biological roles, together with supple, strong 
but gentle movement made this such a moving and 
memorable dance. I believe it was symbolic of the 

.: company's futurf 

Parallel to the teaching activities of Cushman, Hill-
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regional studio, which Yehudit Arnon ran at Ga'aton 
became the home-base for the Kibbutz Company and 
she the Artistic Director of the group. 

The Kibbutz Dance Company is not a "one-man
company". Nevertheless, the personality of Yehudit 
Arnon became the most important factor in developing 
the at first semi-professional group into an artistic 
ensemble of international renown and one of the most 
exciting dance companies in Israel. In recent years the 
company has attracted such illustrious choreographers 
as Jiri Kylian, Matz Ek, Christopher Bruce, Kei Takei, 
Anna Sokolow, Ohad Naharin, Ze'eva Cohen, who 
came to visit and became enamoured of the very special 
atmosphere and freshness of the kibbutz dancers. 

Yehudit belongs to the category of personalities, not 
necessarily choreographers themselves, like Diaghilev, 
de Valois, Sonia Gaskell or Marie Rambert, who 
nevertheless became the moving spirits of their 
companies. They may be regarded as "creators through 
others", as catalysts causing artists to flourish and 
performers to exert themselves and to develop their own 
creative talents. 

Arnon was born in Czechoslovakia, was interned in 
concentration camps during the Holocaust, returned to 
Budapest, and finally came to Israel to join Kibbutz 
Ga'aton. She was hardly 20 when, after World War II 
she staged huge pageants in Hungary, according to the 
vogue of those times, without having had any prior 
systematic dance-education or theatrical experience. She 
was very successful, but decided to emigrate to Israel 
and become a kibbutznik. Only later she obtained a 
systematic, theoretical and practical basis, along with 
her work in her kibbutz, and became not only a disciple 
of Gertrud Kraus, but also her close friend and admirer. 

Like the directors of dance companies mentioned above, 
Yehudit is a complex personality with contrasting 
character-traits. She is very sensitive to social needs and 
the personal problems of those working with her, but at 
the same time able to pursue her aims relentlessly; 
dictatorial and tender at one and the same time. Perhaps 
only such a unique mixture of determination and 
creative genius - what one may call "charisma" -
enabled her to found, and what is even harder, to 
continue to develop and preserve, a flourishing dance 
company. This may be true everywhere, but is especially 
so in the framework of the kibbutz-movement, which is 
the "owner" of the Kibbutz Company, since those at its 
helm have not even today grasped the importance of this 
very special artistic institution. 



"THE SEED AND THE HUSK" -- THE KIBBUTZ 
DANCE COMPANY 

By Giora Manor 

Throughout its existence the kibbutz-movement, though 
never constituting more than 3% of the Jewish 
population of Eretz Israel, fulfilled a much greater role 
in many areas than its proportionate share would 
suggest. Ever since the period prior to the establishment 
of the State of Israel, when the kibbutzim (and 
moshavim) served as bases for activities which in normal 
circumstances would belong in the governmental sphere, 
such as those of economy, security, immigration and 
education, they have played a special role in life in 
Israel. The kibbutz movement's attitude towards the 
arts in general and that of dance in particular has always 
been rather ambivalent. 

On one hand the kibbutzim, never just remote villages, 
always regarded culture and artistic creativity as an 
important sector of their communallife; on the other the 
basic, unrelenting endeavour to make the Jewish 
community in Eretz Israel one of "productive farmers 
and workers" pushed the arts and the artist into 
amateur status, even when the artists themselves arrived 
mature, and professionally trained. Some of the 
immigrant dancers and choreographers joined their 
respective kibbutzim after a professional career abroad. 

Such artists as Lea Bergstein or Rivka Sturman, who 
came from Germany in the late '20s and early '30s 
brought with them the achievement of the modern 
expressionistic dance of Laban, Wigman and their 
colleagues, joined kibbutzim and turned their creative 
powers mainly towards the staging of agricultural 
festivities and the "artificial" creation of new folk
dances. These dances have become true folk-dances 
throughout the years. 

The kibbutz-movement also served as a basis and 
laboratory for choreographers who did not become 
kibbutz-members. Gertrud Kraus and Yardena Cohen 
appeared in kibbutzim and staged pageants there. Sara 
Levi-Tanai began her work as a choreographer 1n 
Ramat Hakovesh and Mishmar Hasharon. 
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But only in the '60s, when the third generation of 
kibbutz-born dancers achieved maturity, both the 
subjective demand for artistic expression as well as the 
objective circumstances made the foundation of a 
kibbutz dance-company feasible. 

Even before the first group of dancers gathered together 
in 1969, there were sporadic experiments in performing 
artistic dance ensembles inside the kibbutz-movement. 
The first choreographer who brought American modern 
dane to the kibbutz was Rachel Immanuel, then a 
member of the kibbutz which later became Hatzor. 
Yehudit Arnon organized a regional dance-company in 
the Galil Hama'aravi area, which later became the 
home-base for the activities of the Kibbutz Dance 
Company. 

The group of dance-teachers and choreographes which 
constituted the nucleus of the Kibbutz Dance Company 
(until 1975 called the "Interkibbutz D.C.") comprised, 
among others Hedda Oren, Noah Shapira, Hermona 
Lin, Yehudit Arnon, Tirza Shoham, Gabriella Oren and 
Oshra Elkayam (Ronen). The artistic advisers were 
Gertrud Kraus and the scenic designer Roda Reilinger. 
The producer of the first performances was Micha Lin. 

The first premiere took place at Yagur on the 27 of 
February 1970 and the program included the following 
works: "People" by Noah Shapira; "Dream" by Hedda 
Oren; "On the Road" by Hermona Lin; and four works 
by Oshra Elkayam, namely "Bird", ,. After Drawings by 
Paul Klee", "The Mediterranean" and "Witches' 
Sabbath". 

The company was indeed 'inter-kibbutzim', lacking a 
home and a base, or even such simple requirements as a 
studio of its own, an office or magazine for storing 
costumes, etc., without which the fledgling company 
could hardly function . Gabriella Oren became the 
person in charge of organizing the preparations for the 
company's second program and during that period the 



was invited to become guest artist of Bat-Dor. He made 
his first appearance with the company in Domy Reiter
Soffer's Prophetic Visions (music: Pau1 Ben Haim and 
Reiter-Soffer) when Bat-Dor participated in the 
Internationa1 Seminar on "The Bib1e in Dance" he1d in 
Jerusa1em in 1979. He has appeared in many notab1e 
ro1es, among them the tit1e ro1e in John But1er's Othello 

. (1982) with Ordman as Desdemona. 

Indeed, Ordman has appeared in many important ro1es in 
the works of both Israe1i and foreign choreographes, but 
perhaps her greatest triumph has been in Rodney 
Griffin's PiafVaudeville (1984). "She's a natura1-- such a 
quick study", said Griffin. Based on the 1ife ofthe French 
songstress the dancing is set to nine of her songs and is 
choreographed for e1even men and "Piaf' who never 
1eaves the stage. 

In 1987, the Bat-Dor company toured Canada without 
Ordman who was undergoing an operation; but it was to 
the credit of her continuous direction and to her assistant, 
Kenneth Mason that the high 1eve1 of performance was 
maintained - and so a1so in more recent appearances in 
Ita1y, Mi1an and Rome. 

One of the Bat-Dor enterprises has been the 1aunching of 
a subscription series in 1971, for which main1y Joseph 
Frenke1 has to be credited. Thousands of subscribers are 
enro11ed annua11y, most ofthem in Te1 Aviv, but also in 
Jerusa1em and Haifa. 

The company a1so performs in sma11er centers where the 
theatres are good enough for the comfort of the dancers 
and the works can be adequate1y staged. 

Another Bat-Dor enterprise has been to invite companies 
from abroad to come to Israe1 under its auspies. Among 
them have been the Nether1ands Dance Theatre. The 
Dance Theatre of Har1em (USA), Pina Bausch's 
Wupperta1 Dance Theatre (Germany), The Gyor Ba11et 
of Hungary. the Dutch Nationa1 Ba11et, the Zaire 
Nationa1 Fo1k10re Theatre, the Mazowzse (Polish 
Folklore) company, and the A1vin Ai1ey American 
Dance Theatre. 

Just as it has encouraged Israe1i choreographers, the Bat-

Dor company has promoted the use of music by Israe1i 
composers and decor and costume designs by Israe1i 
artists. Domy Reiter-Soffer has used the music of Zvi 
A vni who has been musica1 adviser to the company since 
the beginning, and so has Mira1i Sharon (He and She, 
1976). Reiter-Soffer's Mirage (1973) is set to Mordechai 
Seter's music, and Sharon set her Hymn to Jerusalem a1so 
to Seter music. Pau1 Ben Haim's music, as a1ready 
mentioned, has featured in two of Reiter-Soffer's works 
and the music of Sergiu Natra was chosen by Miche1 
Descombey for his work The Wait (1971). 

Among Israe1i designers who have created decors for Bat
Dor are Dani Karavan (And After ... , 1974), David Sharir 
(Journey, 1977), Eric Smith (But1er's According to Eve, 
1976, and Reiter-Soffer's A Day WiU Come, 1983), Dov 
Ben David (C1iff Keuter's Shadow of Wind, 1980, and 
Reiter-Soffer's After Midnight) and Maza1 Ha1iva 
(But1er's Eve of Death 1978). Costumiers have inc1uded 
Oberson and Lea Ladman. 

In the first years the Bat-Dor headquarters were at 9 
Hahaska1a Street in Te1 Aviv but in 1970 the schoo1 and 
company moved to new exce11ent studios -- inc1uding a 
1itt1e theatre at 30, Ibn Gabiro1 Street. The company a1so 
gives performances in other theatres. 

At this stage, the Bat-Dor is taking a new step. A pub1ic 
committee has been formed to take over the 
administration as of January 1988. The object is to 
contro1 budget and to raise whatever funds are necessary 
to ensure future existence and deve10pment. Batsheva de 
Rothschi1d has said that this is not so much a change as a 
measure to continue efficiency and artistic 1eve1. The 
artistic direction wi11 not be affected and she herse1f wi11 
sti11 be invo1ved. 

Exp1aining the need for this, she has said, "Nobody 1ives 
for ever. My heirs may not wish to continue supporting a 
dance company. Arrangements have to be made to see 
that Bat-Dor continues and maintains its standards, 
va1ues and achievements." • 

Dora Sowden is the dance-critic ofthe "Jerusalem Post" and correspndent 
of "Dance Magazine" (New York). 
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programmes. It was dedicated to a dancer friend, Yair 
Shapira, who was killed in the Yom Kippur War (1973). 

The policy was however, also to encourage Israeli 
choreographers. Members of the company, such as 
Yehuda Maor and Igal Perry, presented their first works 
on the Bat-Dor stage. Ordman herself created two or three 
works but did not pursue choreography further. Mirali 
Sharon was a guest choreographer who worked several 
times with the company; her most notable works being 
Hymn to Jerusalem (1978), and Joseph the Dreamer 
(1979). 

In 1971, the Bat-Dor company invited Domy Reiter
Soffer, an Israeli who was dancing and choreographing 
abroad to create works for the company. This led to such 
a long and successful association that the choreographer 
himself, who is now internationally known from 
Australia to Yugoslavia, the United States to Ireland, has 
said it was "like a marriage". To date he has 
choreographed more than 20 works for Bat-Dor 
beginning with 1 ShaU Sing to Thee (music: Zvi Avni) 
based on the loves of King David, to Divertimento (1987, 
music: Leonard Bernstein). 

Among Reiter-Soffer's most conspicuously successful 
works for Bat-Dor are Joumey (1977, music: Tangerine 
Dream); Visitors ofTime (1978, music: Paul Ben Haim); 
Alto Rhapsody (1982, music: Brahms); A Day Will Come 
(1983, music: Honegger); After Midnight (1984, music: 
Pink Floyd, Kitaro, Count Basie); Apropos Bach (1985). 

More and more distinguished choreographers came to 
work with Bat-Dor, sometimes to create new works, 
sometimes to set a work that had already been performed 
abroad. Among the many memorable works that have 
enriched the Bat-Dor repertoire are Alvin Ailey's Night 
Creature and Streams, Paul Taylor's Cloven Kingdom, 3 
Epitaphs and Diggity, John Butler's According to E\'e, 
OtheUo, Eve of Death, Antony Tudor's Dark Elegies, Lar 
Lubovitch's Whirligogs (which he created for Bat-Dor) 
and Big Shoulders, Choo San Goh's Spectrum and 
Moments Remembered, Jiri Kylian's Bue Skin, Cliff 
Keuter's Women Song. 

Among the latest additions are works by two 
choreographers from South America: Oscar Araiz's 
Cantares (1986, music: Ravel) and Mauricio Wainrot's 
Libertango (1987, music: Astor Piazzolla). Robert Cohan 
of the London Contemporary Dance Theatre, who is 
now artistic adviser to the Batsheva company, also 
contributed exceptional pieces, among them Tzaikerk 
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(1976, music: Alan Hovhaness) and Khamsin (1980, 
music: Bob Downes). Of the younger choreographers 
Matthew Diamond (USA) has made a striking 
contribution: Implosion (1983, music: Stravinsky). 

In due course dancers graduated from the Bat-Dor 
Studios to join the Bat-Dor company, but as with all 
companies, some came from abroad, and some were 
returning Israelis. It is even more interesting that many of 
those who danced with the Bat-Dor cmpany for a shorter 
or longer time went on to become leading dancers in 
other companies here and abroad. Names that appeared 
in the early programmes of Bat-Dor can now be read in 
the lists of dancers of the Batsheva and other companies; 
but many are still with the company -- like Igal 
Berdichevsky and Miriam Paskalsky (who take leading 
roles). So are also Moshe Goldberg, Patricia Aharoni, 
Jonathan Avni and Alon Avidan -- two ofthose who get 
opportunities to choreograph for the end-of-term studio 
performanes. Igal Perry, also a product of the studios, 
now has his own studios (Perridance) and dance 
company in N ew York, but he comes from time to time to 
choreograph for the company. David Rapoport 
freelances -- dancing with many companies, today is in 
charge of "Batsheva 2" . 

Sally-Anne Friedland who, like Ordman, was born in 
South Africa joined the Bat-Dor company when she 
came to Israel but is now a soloist on her own. David Dvir 
is now Artistic Director of the Batsheva company and 
Shelley Sheer the leading soloist. 

In 1970, the Bat-Dor company made its first trip abroad: 
to Malta and Italy. Thereafter it made extensive tours in 
many parts of the world: the Far East (1972), South 
America (1973), South Africa (1975 and 1977), Mexico 
(1978), the United States (1979). Since then it had made 
more visits to the United States, with a special week in 
New York at the Joyce Theatre in 1983, opening with a 
gala benefit for the Dance Library of Israel. Major 
festivals at which the Bat-Dor company has appeared 
include the Holland Festival (1971), the Edinburgh 
Festival (1976) and the Spoleto Festival (1980). 

In 1983 Bat-Dor visited Zaire and Kenya. Anti-Israel 
elements in Kenya tried to 'disrupt the visit but the 
performances were enthusiastically received. In 1986 the 
Bat-Dor company made a historic tour to Poland. The 
success was sensational, especially for J eannette Ordman 
and Reda Sheta, the Egyptian dancer who had been 
partnering her regularly since 1979. 

Sheta had come to Israel with the Berlin Opera Ballet and 



BAT-DOR - TECHNICAL STAND}~RDS 

was launched in 1968, with Ordman as principal dancer 
and artistic dire.~tor, in addition to her directing the 
studios. She has held all these positions ever since. 

Right from the beginning the style of the company was 
based on a blen.d of classical and modern techniques. 
This was an innovation at the time but is now common 
in many companies that have found the inixed, 
comprehensive training beneficial to the dancers. In 
fact, it is generally accepted now. 

Ordman, herself classically trained, went abroad to 
acquaint herself with modern techniques and acquire 
their skills. Teac:hers called her a "quick study" and 
marvelled at it. The style of the company is 
contemporary, as the name Bat-Dor implies, but to this 
day, the women in the Bat-Dor company can appear in 

-- toe shoes when rlecessaryמ as in Hans van Manen's I 
: and Out, a recent addition to the repertoire (1985, music 

.) Laurie Anderson and Nina Hagen 

The first performance took place in August 1968 in 
Herzliya and the following month the Bat-Dor company 
made its debut in Tel Aviv. Choreographers had been 
invited from abroad to provide the programmes, 
because it was Ordman's aim to establish a standard of 
performance that could measure up to international 
comparisons; and she wisely saw that this was possible 
only with more experienced choreographers than were 
then available irl Israel. 

Among those Wll0 came in the early years were Sophie 
Maslow (USA), ]ob Sanders (Holland), Peter Wright 

,) U.K., now director of the Sadler's Wells Royal Ballet ( 
Antony Tudor (British-American), Rudi van Dantzig 

.). Holland), Mary Anthony (USA), Denis Carey (U.K ( 
At a later stage guest choreographers included Michel 
Descombey (France, now Mexico), Paul Sanasardo 

,) USA), Charles <=zarny (Holland), Manuel Alum (USA ( 
irvy (USA), Walter Gore (U.K.), Don ~ Benjamin Hark 

Redlich (USA) and Gene Hill Sagan (USA) who stayed 
, 1974 ( ... d After מon in Israel for ten years and whose A 

Music: Bach) became a classic in the Bat-Dor 
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By Dora Sowden 

When the State of Israel celebrates its 40th anniversary, 
the Bat-Dor Dance Company will mark its 20th -- not 
an unusual milestone among the professional Israeli 
companies but with a history very much its own. 
Uniqueness is also not unusual among dance companies 
in Israel. So Bat-Dor also has its distinctive 
individuality. 

In 1958, Baroness Bethsabee (Batsheva) de Rothschild 
had settled in Israel, and by 1964 she had founded the 
Batsheva Dance Company. In New York she had 
formed a strong friendship with Martha Graham and 
her interest was decidedly in modern dance. She began 
thinking of the need for a school as well, and looked 
about for a suitable director. Her choice fell on 
]eannette Ordman. 

Born in South Africa, Ordman had been following a 
dance career in London. She had come to Israel as 
principal dancer and ballet mistress of a company 
assembled in London and had been performing with 
conspicuous success in Israel when the impresario left 
the dancers stranded. In order to cover her expenses and 
debts, Ordman opened a studio. Arie Kalev gave her the 
use of his prenlises and, as somebody later described it, 
"students flocked to her." 

A friend of a friend of Ordman's, hearing that Batsheva 
de Rothschild was in search of a studio director, called 
her attention to Ordman's classes. With the approval of 
Graham, who was then visiting Israel, Rothschild 
invited Ordman to become director of the studio she had 
in mind. The Bat-Dor Studios opened their doors in 
1967. 

Besides planning the new studio, Ordman was for a time 
ballet mistress of the Batsheva company and also 
danced with the company. Impressed by Ordman's 
"sense of ideal, taste, dancing ability, unusual energy 
and organising power," as she once put it, de Rothschild 
decided to form a second company. 

Again on good advice (such as that of Antony Tudor 
who was visiting Israel) the Bat-Dor Dance Company 



Again "Batsheva" was looking for a suitable 
replacement . Norman Morrice, who had been 
responsible for transforming the "Ballet Rambert" into 
a modem company and had worked successfully with 
"Batsheva" on many an occasion, signed a contract to 
become the next leader ofthe company. But a few weeks 
before assuming his new post, he was offered the Artistic 
Directorship of the "British Royal Ballet" -- an offer he 
could not refuse. 

"Batsheva" was left in a most difficult situation. Robert 
Cohan, who knew the company very well indeed, agreed 
to become Artistic Adviser for an interim period. On his 
suggestion Moshe Romano, one of the founding 
members of "Batsheva", who had in the meantime 
become Cohan's assistant in his "London 
Contemporary Dance Theatre", was appointed Artistic 
Director. Surprisingly enough it was the first time an 
Israeli artist was holding that post. But the choice was 
not a happy one and Romano resigned after a rather 
short reign. 

In 1978/9 Bill Strumm, a new immigrant from the 
U.S.A. and businessman, became involved as General 
Manager of the company just after it had performed in 
London only to return home under a cloud of debt and 
unpaid hotel-bills. 

After its auspicious first decade, when Batsheva had 
been the undisputed leader of modem dance in Israel, 
when its dancers had been hailed and praised by 
intemational critics, and its style firmly linked to the 
Graham school, the company found itself in the 
doldrums. 

Even in those dark days surprisingly enough, the 
exuberant dancing which had made its fame was well in 
evidence, although few of the members of the first and 
second "Batsheva" generations were still in the 
company. Excellent dancers had joined, several of them, 
such as Shelley Sheer, Nira Triffon and David Dvir, 
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alumni of "Bat-Dor". Dvir was later appointed 
Assistant and finally full Artistic Director. 

What turned the tide and gave the company a new sense 
of direction was the appearance of a series of young, 
talented choreographers. Ohad Naharin (who began his 
career in "Batsheva" but now has a company in New 
York) brought several of his works. So did Mark Morris 
and Daniel Ezralow. This new policy of inviting young 
talent paid off and now the company approaches its 
25th birthday with an up-to-date repertoire. Recently 
young Israeli choreographers, such as Rami Be'er and 
Nir Ben-Gal have been working with the company. 

After severing her ties with the company that still carries 
her name, Batsheva de Rothschild permitted it to use the 
premises she owned. Ultimately she decided to sell them, 
leaving the company without studios, offices or 
workshops. In recent years the company used an old 
theatre in Tel Aviv, the "Ohel Shem Hall" but now the 
theatre-project at Neve Zedek, the oldest Jewish quarter 
of Tel Aviv, is taking shape. Here "Batsheva" is to settle 
down provided with adequate premises at last. 

During the quarter of a century of its existence, a long 
list of extraordinary works was created or mounted on 
the company. Nearly none of these works is still in the 
active repertoire. The Graham works \vere withdrawn 
when Linda Hodes returned to America and she and 
Ron Protas took over the "Graham Company"; John 
Cranko's work to Israeli poetry, "Ami Yam -- Ami 
Ya'ar", Kurt Jooss' "The Green Table", Robbins' 
"Moves", are unfortunately no longer performed. 

For about ten years the company has been running a 
junior group, "Batsheva 2", in lieu of a school, to train 
young dancers. At the instigation of Robert Cohan a 
workshop for experimental choreography takes place 
every season, serving as a showcase for budding creative 
talent. 8 



Among the many first-lass choreographers who came to 
work with "Batsheva" were Norman Morrice, John 
Butler, Jerome Robbins, Jose Limon and John Cranko. 
Brian Mac Donald became Artistic Director, to be 
replaced after a few years by William Louther. 

In 1968 the comp,tny went on its first tour abroad and in 
ew York, presenting many Graham 1970-וז danced in 

works, in a sense bringing coal to Newcastle, daring the 
comparison. But the critics were enthusiastic, captivated 
by the sparkling company-spirit which overcame 

ncies. In Paris Ben David and נtechnical deficie 
1971 :d the prestigous first prize of the ~ Schoenfeld receiv 

. Intemational Darlce Festival 

When severallead ing dancers, such as Moshe Efrati left 
the company, a younger generation replaced them. 
Among these werc~ Yair Vardi, Ester Nadler and several 
other very good l:lancers. 

But the relations with de Rothschild went from bad to 
worse, until in 1974 she decided to merge her two 
companies. 

The decision caused quite an uproar in the country since 
this would have meant the end of "Batsheva" as such. 
Telegrams protesting against the proposed move from 
all over the world poured in. The Israeli Ministry of 
Education and Ctllture, under pressure from Lea Porat, 
head of the National Council for the Arts, took 
"Batsheva" under· its wing and provided a lean budget, 
which nevertheless enabled the company to continue as 
a publicly subsidized institution. 

But the crisis was acute; Pinhas Postel, general manager 
of the company, agreed to stay on for a season or two 
and Kaj Lothman and Linda Hodes were appointed 
joint Artistic Directors pro tem. 

During the follo\ving seasons many important foreign 
choreographers came to work with the company. In 
1974 Martha Graham came and created her sole work 
not choreographed on her own company, namely "The 
Dream", a Biblical ballet to music by Mordecai Seter. 
Gene Hill-Sagan, Anna Sokolow, Christopher Bruce as 
well as Israeli choreographers such as Mirali Sharon and 
Yaakdv Sharir worked with the company. 

In 1978 Paul Sanasardo was appointed Artistic 
Director. His work dominated the repertoire and the 
company seemed to lose most of its special f1avour and 
character. 
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McKayle and Glen Tetley, who in 1965 created on 
"Batsheva" one of his best-known works, "The 
Mythical Hunters", to music by the Israeli composer 
Oden Partos. Like Mordecai Seter, Partos became a 
composer for other dance companies in Europe and the 
United States, as guest choreographers of "Batsheva" 
went on to create for companies all over the world. 

The dancers were encouraged to experiment in 
choreographic creations of their own. Rina Schoenfeld, 
Oshra Elkayam and Rena Gluck and somewhat later 
Moshe Efrati all choreographed for the company. 

The Graham style was not so much a revelation but 
rather a continuation for the Israeli dance-public. 
Modern European dance had been the accepted mode of 
expression in the country since the '30s, when several 
choreographers arrived and began their creative and 
paedagogical work . What really constituted a revolution 
of sorts was the leading part taken by the male dancers 
of the new company. 

In Gertrud Kraus' company there were hardly any men 
and even in "Inbal" the women took precedence, in 
spite of the prepoderantly male domain of Yemenite 
dance. 

The rather unruly, exuberant performances by dancers 
like Ehud Ben David, Rachamin Ron or Moshe Efrati 
were also an expression of the "Sabra" (Israeli born) 
spirit of extrovert energetic improvisation, rather than 
of technique and discipline. 

But there was no lack of excellent female dancers in the 
original Batsheva troupe. Rina Schoenfeld, Galia Gat 
and later Nurit Stern, Esti Nadler and Lea Avraham, to 
mention but a few, were all remarkable artists. 

The company quickly gained an enthusiastic, faithful 
audience. The strong connection to Graham, who came 
on frequent visits, continued under the first Artistic 
Director of the company, Jane Dudley. 

The first serious crisis occured in 1967, when Rothschild 
decided to appoint a classically trained dancer from 
South Africa, Jeanette Ordman, as soloist and later 
Artistic Director of the company. This move brought 
about a "revolt" by the dancers, who were not prepared 
to accept the appointee. 

Rothschild decided to found another company in order 
to provide Ordman with a suitable organization for her 
work, the "Bat-Dor" company. 



"BATSHEVA" -- ROTHSCHILD'S DAUGHTER 

by Giora Manor 

The close connection between the Rothschild family and 
the renewal of Jewish life in Israel did not of course start 
as the airplane carrying Martha Graham's troupe on her 
first world tour touched down at Lod airport. Officially 
listed as "Wardrobe Mistress" Betsabee de Rothschild, 
Martha's former student and later benefactor, came 
down the steps with her and stood on Israeli soil. After 
all, Baron Rothschild's sobriquet had been "the well
known benefactor". It was he who had financed the first 
agricultural settlements of the Biluim in the 19th centry, 
as well as many other important institutions connected 
to Zionism. 

Robert Cohan, a dancer in that Graham company, tells 
the story: "All over Asia, at every airport the press was 
waiting for us with cameras. And always Martha would 
begin her remarks by pointing to Betsabee and 
introducing her. The reporters would give her a glance 
and concentrate on Martha. But at Lod airport, the 
moment she uttered the magic name Rothschild, all the 
cameras started clicking, taking pictures of Betsabee ... ". 

In the very young State of Israel her family name was 
one to conjure with. Whether Batsheva (to give the 
future Diahilev of modern dance in Israel her proper 
Hebrew name) noticed that difference or not, her 
relations with the arts in Israel began to take on a steady 
and decisive character. Her Foundation, which took 
upon itself the financing of science and art, at first 
concentrated on furnishing talented, young, aspiring 
dancers like Rina Schoenfeld with bursaries, enabling 
them to go abroad - to America -- for study. 

The early 60's were a period of twilight in dance in 
Israel. Gertrud Kraus had practically stopped 
choreographing, Anna Sokolow would come over only 
for rather short periods to work with her "Lyric 
Theatre" and a new generation of dancers was growing 
up without a leading choreographer to shape their 
present and future. (Ruth Eshel so tellingly describes 
this in her article elsewhere in the present Annual.) 

In 1962-3, as the idea of a new modern dance company 
became a viable project in Batsheva's mind, she decided 
to begin by providing the prospective dancers with a 
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technical groundwork. She asked her great friend, 
Martha Graham for advice and assistance in sending 
over instructors and in receiving talented Israelis at her 
school in New York. 

Among those who came to the auditions were several 
slated to become the stars of the future company. There 
were Ehud Ben David, Rachamim Ron, who until then 
had hardly any experience of modern dance, and there 
were those who had already studied with Graham in 
New York, like Rena· Gluck, Rina Schoenfeld or Rina 
Shaham (the last inexplicably never accepted into the 
new company.) 

Ruth Harris, a dancer of Viennese extraction, became 
the ballet-mistress of the company "Batsheva", soon to 
become the flag-ship of modern dance in Israel and 
known around the world. 

After a year of intensive work by emmisaries of 
Graham, such as Linda Hodes, Robert Cohan, Ethel 
Winter and the choreographer Donald McKayle, in 
December 1964 the first premiere took place at the 
"Habima" theatre in Tel Aviv. In the program-notes 
Batsheva de Rothschild wrote that the founded the 
company bearing her first name, "because there was a 
need for it. As per chance this need met with a 
constellation of circumstances making possible the 
establishment of a professional company [ ... ] There were 
in Israel choreographers searching for dancers, dancers 
waiting for choreographers, there was a growing public 
demand [ ... ] for professionalism, there was my long 
acquaintance with Martha Graham ... " 

And it was Martha Graham, who became the young 
company's godmother. 

The repertoire of the first two seasons included such 
staples of the Graham canon as "Errand into the 
Maze", "Herodiade", "Diversion of Angels" and 
"Embattled Garden". Indeed at that time "Batsheva" 
was the only company outside her own to which Martha 
gave permission to perform her works. 

There were also works by Robert Cohan, Donald 



Tirza Hodes, who headed that department since its 
foundation in 1952 and who has only recently retired. 

The many courses for instructors, the annual meetings 
at Zemach and all the other forms of folk dance taking 
place during the years were guided by Tirza. Her work 
led to the renaissance of folk dance groups all over the 
country, a folk culture activity comprising young and 
old, unparalled in any other sphere of folk art. 

As a direct outcome of the participation of Israeli folk 
dance groups in international forums, Israeli dances are 
danced in Jewish communities as well as in non-Jewish 
circles all over the world. 8 

Dr. Zvi Friehaber, a leturer at the Haifa University, has written about 
Jewish dance traditions and serves as researcher for the Dance Library 
of Israel. 

The bibliography for this article is to be found at the end of the same 
contribution in Hebrew, p.35 of this publication. Folk-dance festival at Ben-Shemen. 

"Ozi ve'Zimrat Jah" - dance at the Hag Habikkurim at Gan-Shmuel in 1947. 

~\ 
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One cannot treat the development of Israeli folk dance 
without mentioning the contribution of composers, who 
became close collaborators of the choreographers . 
Sometimes steady companionships were established, as 
for example in the cae of Lea Bergstein and Matityahu 
Shelem; Yardena Cohen and her oriental musicians on 
one hand and the composer Izhar Yaron on the other. 22 

Rivka Sturman and the composer Postolsky; Nira Chen 
and Yedidya Admon; and the couple Raya Spivak and 
her husband, the musician Yossi Spivak. In the 
personality of Sara Levi-Tanai the two -- choreographer 
and composer - are united. 

Another prominent group are the "Kleizmerim" of 
Israeli folk dance, the accordionists who accompanied 
the instructors and became composers in the process. 
Among them are those who worked with Shalom 
Hermon, Amitai Ne'eman and Effi Netzer; Tamar 
Elyagor and Gil Aldema. A special case was the late 
musician Emanual Zamir23

, whose whole work was 
closely connected to folk dance. He used to suggest 
likely tunes to choreographers and indeed many were 
choreographed. He also encouraged young composers 
to emulate his example of collaboration. 

An important factor in the development of Israeli folk 
dance was the influence of idigenous ethnic dance, that 
of Jewish and non-Jewish ethnic groups. This influence 
began among the folk dancers even before the first 
Daliah meeting. These traditions of course existed in 
Eretz Israel long before the advent of the foundation of 
the pioneer settlements, but their impact increased after 
the mass immigration in the 50's mainly from the 
Middle East. 

At that time, three folk dance artists realised the 
importance of these ethnic traditions. Gurit, Sara and 
Rivka went to the immigrant camps and the settlements 
to study these traditions. 

With her usual flair, Gurit Kadman began as early as 
1951 to film and tape-record all she could preserve. She 
was helped by the well-known musicologist, Gerson
Kiwi. Active in the propagation of Israeli folk dance 
abroad, Gurit also began pUblicising the ethnic 
traditions she recorded. Her work was greeted 
enthusiastically by researchers all over the world. 

In 1961 the first festival of ethnic dance took place, 
researched and staged by Shulamit Bat-Dori. It was so 
successful, that it was again performed at the opening of 
the Israel Festival the following yhear.24 
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Gurit's international activity was instrumental in the 
decision of the International Music Council to hold its 
congress in Israel under the title of "East and West in 
Music". For this purpose a meeting was organised at 
Beit Berl -- the first one not to be staged at Daliah -, in 
order to present to the congress delegates the interaction 
of tradition and innovation taking place in Israel. The 
presentation was in two parts: the first was one entitled 
"Roots" and dealt with ethnic sources; the second was 
called "Buds" and showed the new Israeli folk dance. 25 

Throughout the years many such presentations took 
place. 

In 1971 the Institute for Ethnic Dance was founded 
jointly by the Histadrut Section for Folk Dance, the 
Hebrew University and the Ministry for Education and 
Culture, in order to preserve the ethnic traditions which 
wre in danger of disappearing, since the younger 
generation of immigrants was not keen on preserving 
them. Gurit, aware of this danger, mobilised the elders 
of the various groups to teach whatever they knew to the 
next generation and indeed some of the youngsters 
responded to this endeavour.26 

Two years later, in 1973, a first seminar was held. It was 
devoted to the research 0 the tradition of one of the 
ethnic groups, the Kurdish Jews. This was followed by 
similar seminars dealing with the folk traditions of Jews 
from Buchara, Yemen, Mesopotamia and North Africa. 
About 100 oldsters were present for study and 
recording, to offer whatever they had brought with them 
from their countries of origin. Unfortunately, the only 
scientifically trained ethnomusicologists taking part 
were Dr. Avner and Naomi Behat, who wre present at 
the meeting dealing with Yemenite tradition. The 
paucity of scientific research is one of the main failures 
of the Institute of Ethnic Dance. (Although there were 
several scientific research projects carried out by 
scientist such as A. and N. Bahat, Pamela Squires or 
Shalom Staub under the auspices of other organizations. 
Editor's Note.) Nevertheless,. the activity of the Ethnic 
Dance Institute has been of great importance. 

To sum up: Israeli folk dance, which began as a 
visionary initiative of a few enthusiasts, grew to become 
a mass movement. Today tens of thousands of dancers 
take part in the activities of folk dance groups and 
circles in Israel, and Israeli folk dance has become part 
and parcel of the international folk dance repertoire. All 
this would have been impossible without the Folk 
Dance Department of the Histadrut and the work of 



work presented by the folk dance group of the 
Hashomer HatzaiI· youth movement from Tel Aviv. In 
1945 at the first instructors' course his dances were 
enthusiastically re(~eived as a genuine expression of the 
spirit of the young Israeli generation. 18 Even at that 
early stage Ze'ev endeavoured to perfect new didactic 
methods and fornls of staging folk dance. 

In 1951-52, when he served as the Arts Officer in the 
"Nachal" (the arJmy unit created for the service of 
~r?ups .of pe~ple from youth movements intending to 
JOlng klbbutzlm) .he participated in the work of the 
~achal Entertainn1ent Company as choreographer for 
ItS. ~hows and worked with folk dance groups within the 
mllltary framewoI·k . The best of his dances include 
"U'banu Batim", "Shecharchoret", "Tidrechi Nafshi 
Oz" , "Har Vekar". 

Y onathan KarmoI1 participated in the Palmach dance 
a Sturman. He then went on to study ~ group led by Riv 

modern dance wll:h Gertrud Kraus. Undoubtedly this 
inf1uenced his choreograph when he later returned to 
folk dance. 19 The artistic as well as technical standards 

lt to his folk dance performances רlhich he broug ~ 
. Inf1uenced the whole field of Israeli folk dance 

In 1954 he was asked to head the Central Folk Dance 
Group of the H istadrut, in which the best dancers 

" participated. His dances such as "Shibolet Basadeh 
~ lin U'smol" became part of the basi rזAI Tirra", "Ya " 

. repertoire of folk dance in Israel 

Itzhak Halevi (Mc)shiko) is a dancer and choreographer 
who grew up in a quite different dance company, namely 
Inbal Dance Th(~atre . While still a member of the 
company he composed a dance for it, "Chabanim", 
based on the folk dance steps of that region in Yemen. 
After leaving the Inbal company, he devoted his time to 
creation in the folk dance sphere. His work was 
inf1uenced by that ofhis mentor, Sara Levi-Tanai and as 
one may perceive from the list of his early da~ces, his 
themes were gleal1ed from contemporary life in Israel. 
His "Eit Dodim I(allah", "Nitzanei Shalom", "Beduin 
Debka", "Debka Uriah", "Kurdish Debka" and many 
other~ have beco.me a permanent part of Israeli folk 
dance tradition. 

To the s~con.d generation of folk dance creators belong 
the creatlve Instrulctors such as Yoav Ashriel20 , Tamar 
Elyagor, Rayah Spivak, Shalom Hermon21 Shemuel 
(Vicki) Cohen and th.e present author. For la~k of space 
we were unable to Ilst all their activities. 

37 

instruction, a meeting which culminated In a 
performance by the non-J ewish soldier-dancers. This 
was the first of many such meetings to take place in 
following years. 

In 1951 the third Daliah meeting took place. In the years 
between the two meetings theFolk Dance Dept. of the 
Histadrut had intensified its activity which included 
several courses for instructors, dealing with the staging 
of pageants, choreography, as well as other aspects of 
folk dancing, implementing the lessons gleaned from the 
Daliah meetings. 

1953 saw the first dance-procession in Haifa, celebrating 
the Day of Independence. This was instignated by 
Shalom Hermon and the Sports and Youth Dept. ofthe 
Haifa municipality. This dancing procession, in which 
dozens of dance groups participate, has become a 
permanent feature of the annual Hag Ha'atzmaut 
festival in Haifa. Other communities in Israel have 
emulated this example and organized similar events. 17 

The Histadrut Folk Dance Dept. was unable to hold 
another Daliah meeting in 1953 to commemorate the 
10th . anni.versary of the first and organized regional 
meetlngs Instead. These meetings also tok place in '54 
and '55 . Since 1975 an annual gathering offolk dancers 
takes place at Zemach, on the shore of Lake Kinneret. 

The fourth Daliah meeting of 1958 was different from 
-r the first time a professional stage <;י evious ones. F ~ p 

dlrector, Shulamlt Bat-Dori, was entrusted with the 
planning and staging of the whole event. She introduced a 
new concept of simultaneous stages -- instead of a single 
central platform - thus making the f10w of the 
performance continuous. This was also a prominent 

. 1968 feature of the fifth and last Daliah , held in 

Since that time most folk dance activity has spread in 
the form of periodical local or regional meetings or 
amateur companies. These companies often travel 
abroad, performing and becoming unofficial 
ambassadors of Israel, even in countries with no 
diploma~ic relations with the State. The Histadrut Dept. 
fo~ Ethnlc and Folk Dance continues its activity, the on
gOlng co~rses ~or folk dance instructors being the main 
tools at ItS dlsposal. From the participants in these 
courses arose the "second generation" of folk dance 
creators. Among these the most inf1uential and 
prominent ones were the late Ze'ev Hvatzelet and the 
still active Y onathan Karmon. 

At the first Daliah meeting, Ze'ev showed some of his 



into account the paucity of folk dances then extant. The 
curriculum apart from the teaching of the dances 
themselves, comprised such subjects as Jewish tradition 
and culture, and general subjects such as music or art . 
The following are extracts from an account written by 
Ilse, a member of Kibbutz Daliah, who participated in 
the course. It was published in the bulletin of her 
kibbutz in February 1945: 
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... the first course for folk dance (instructors) was 
dedicated to the search for Israeli folk dance. The 
question was, what shall replace the non-Israeli 
dances dance din the dining-halls of the kibbutzim. 
Just as in Israeli song, the direciton is to face 
eastwards. Rachel Nadav succeeded in creating UOY 
and enjoyment) derived from Yemenite dancing. 
But it isn't the strictly traditional Yemenite dance 
which will provide the answer. Rivka Sturman gave 
a solution of sorts, but her dances seem to be too 
contrived, which makes them hard to dance. Instead 
of enjoying the dance, one has constantly to "watch 
the feet" of fellow dancers. 

Ze'ev Havatzelet composed an interesting dance, 
well fitted to the music, which is an adequate 
expression of the rough soul of Israeli youth. The 
erotic side of this dance, an eroticism lacking 
sweetness and show-off, as well as the reticence of 
oriental erotic dance, gives an equal share of what is 
shown and what is concealed to both sexes. The 
woman answers the boys' enticements with female 
elegance, but full of self confidence. 

The passage of time will show how many of the 15 
dances offered will become 'natural', danced 
without regard for the choreography and the 
prescribed steps. Perhaps the forms will be changed 
and what will remain will be that which is easy (to 
execute) and close to the heart (of the dancers). 

As to the musical accompaniment, the most 
successful ones were the tunes by Pugatchov 
(Amiran), (David) Zahavi of Kibbutz Na'an and 
that ofToto (a member ofKibbutz Dalia), 'Bo Dodi 
Alufi Hagorna'. 

Yardena Cohen's dances are more appropriate to 
staging than to social dancing, except the "Debka" 
shown by the members of Ein Hashofet. Together 
with certain changes in the dances themselves, 
Rivka Sturman proposed to call them by new 
(Hebrew) names: the Debka, "Goren" and the 

Polka, "Alumim". 1 hope the dances will become 
popular at the weekly dance-evenings at our 
kibbutz ... " 13 

There was also a marked change in the organization of 
folk dance evenings by Shalom Hermon, who organized 
such meetings at the Hapoel House in Tel Aviv. In 1946 
Gurit Kadman published her first series of instruction
sheets, each containing the music, text, the steps in 
words and graphic charts, as well as an explanation of 
the origin of each dance. 14 

These publications were prepared by Gurit for her 
planned visit to the U.S.A., where she wished to 
propagate the new Israeli folk dance. To fix these new 
dances, as yet unknown even to the majority of J ews in 
the country, in sheet-form required audacity which only 
Gurit possessed. 

In 1947 the second Daliah meeting took place. -And 
immediately after that the first Israeli folk dance 
ensemble went abroad, with the blessing of the national 
authorities , to represent the yishuv at the International 
Congress of Democratic Youth held in Prague, 
Czechoslovakia. After attending the performance in 
Prague, Gurit went to the U .S., in order to bring the new 
folk dance to Jewish youth there. 

During the months of the War of Independence (in 
1948-9) there was no further folk dance activity, but as 
son as the fighting stopped dance resumed. Gurit began 
her teaching activities in the army soon after returning 
from abroad. ,In the army she again met her former 
students. U nder the auspices of the Cultural Section of 
the I.D.A., she ,published the first two dance-brochures 
"Hava Nirkoda" in 1949, a publication series later 
transfered to the Cultural Dept. of the Histadrut. 15 

Rivka Sturman also became active in the army, 
organizing a course for folk dance instructors (who also 
perfornled as an ensemble) for the soldiers of the 
Palmach-Har'el division. 

For these performances she designed special costumes 
with the help of the painter Chaim Atar and another 
member of Ein Harod, Ottia Bashewitz. The innovation 
was the outer garment, called "Ephod", also known as 
the "talith", which has since then become an 
indespensable part 0 the Israeli folk dance tradition. 16 

The climax of Gurit's activity in the armed forces was a 
meeting she organized that year, in which Jewish folk 
daners serving in the army met with ethnic dancers from 
the Druze and Beduin communities for five days of 



Passover Seder at the kibbutz in 1944. The well-known 
" dances "EI Ginat Egoz" and "Ana Halach Dodech 

were created for this occasion. It was, as she stated in an 
interview during the '50s, the beginning of the oriental 
trend in music and movement in Israeli folk dance. 10 She 
brought the "Shilr Hashirim" pageant to the first Daliah 
meeting. It wa.s danced by members of Ramat 

le at the meeting tended to pay more כHakovesh. "Peol 
attention to my music than to the dances ... " - she 

. stated later 

Another dance creator of Yemenite extraction was 
Rachel Nadav, whose best known folk dance is "Uri 
Zaphon". Rachel brought her ethnic dance company to 
the first Daliah, where it was the only one of its sort. 

Yardena Cohen was born in Haifa and went to study 
dance in Germ<lny. But she did not find modern, 
European dance congenial. As one may learn from her 
autobiographical books, she returned home, to pursue 
her own path, creating works in the language of her 
home-Iand, using oriental rhythms and 
accompaniment. 11 

Her first assignment was the staging of the Hag 
Habikurim pageant at Kibbutz Ein Hashofet in 1943. A 
year later she created a vineyard pageant at the same 
kibbutz. From among these works the dances "Hayayin 
Vehagat" and "Machol Ovadia" (the latter at first 
belonging to her personal repertoire of solos) became 
popular folk dances. At first she was adamant against 
performing with her dancers at Daliah, as she "wasn't 
engaged in creating folk dances" and didn't wish her 
dances to be performed out of context. But she was 
nevertheless persuaded to do so, and in fact her dance 
"Hallel" was the opening piece of the meeting (not the 
"Story of Ruth" pageant, as is widely believed). 

The Daliah meeting was also the beginning of the 
establishment of an "official" framework for the folk 
dance movement, within the framework of the inter
kibbutz committee for musical activities, under the 
auspices of the Histadrut. In spite of the fact that most 
of the dances presented were created by individuals for 
specific festivities in settlements, the first meeting 
produced a number of folk dances which became 
popular. 

About six months after the meeting at Daliah the first 
course for folk dance instructors was held at the Kibbutz 
Teachers Semina.r in Tel Aviv. It was certainly an 
audacious endeavour to convene a 12-day course, taking 
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technique and choreography in her youth in Germany, 
but as she herself said, had no inkling of folk dance. In 
1937 she settled at Ein Harod. The first dance she 
composed there was for the festival of the beginning of 
the wheat harvest, "Hag Ha'Omer", celebrated on the 
eve of Passover. This happened in 1940/41 . It was the 
dance "Ashira", which later became a part of the Seder 
Pesach, a more appropriate spot for it. 8 It has since 
become a popular folk dance. 

Rivka devoted most of her energy to education of the 
kibbutz children. She created most of her dances for her 
young students. Her task was not an easy one. She 
explained her methods and the difficulties she 
encountered in an article, written in 1944.9 

In 1942 a significant change occurred in her work, when 
she was asked by the regional high school at Geva to 
prepare a graduation ceremony. There she met the 
composer Emanuel Amiran (then: Pugatchov), whose 
rhythms inf1uenced her choreography, since she felt they 
were the authentic Israeli rhythmic element she was 
looking for. 

The achievements of her work with the students at the 
school came with her to the first Daliah meeting, the 
best known one amo·ng these being the "Hagoren" 
dance. Like Agadati, she called her creations by Hebrew 
names and even wished to use the title "Hagoren" -
meaning threshing-ground -- for all the circle dances, 
but this term did not catch on. 

To the list of dance creators of Israeli folk dance we 
have to add those of choreographers born in the 
country, namely Sara Levi-Tanai, Yardena Cohen and 
Rachel Nadav. 

Levi-Tanai, ofYemenite extraction, was orphaned at the 
age of 6 and received all her education in institutions run 
by Ashkenazy educators. Only during her studies at the 
Levinsky Teachers Seminar when she spent time with 
the residents of the Yemenite quarter in Tel Aviv, the 
Kerem Hateymanim, did she discover the Yemenite 
tradition. 

She spent the years 1939-1946 at Kibbutz Ramat 
Hakovesh. These she herself regards as the most 
formative years in her artistic career. 

The intensity of the social life of the kibbutz and its 
cultural activity were, she thinks, incentives to her own 
artistic creativity. Indeed she prepared her first large
scale work, the pageant "Shir Hashirim" for the 



In 1943 Gurit was invited to teach folk dance at the 
Kibbutz Teachers Seminar in Tel Avi. This institution 
also asked Rachel Nadav, herself a Yemenite, to teach 
the dances of her tradition. Nadav was a leading dancer 
in Rina Nikova's "Biblical Ballet" and led a Yemenite 
folk dance group of her own. The meeting is significant, 
as it was the first one between exponents of the two 
traditions, the Oriental and the fledgling Israeli folk 
dance. 

Under the auspices of the Kibbutz Seminar Gurit 
published the very first manual of Israeli folk dance (in 
1943/4), where she listed then under two headings, 
"Dances of Eretz Israel" and those of"Jewish Origin". 
The ones described are: "Hora Agadati", "Tel Avivah", 
"Triple Debka", "Sherele", "Nitzanim" (in Yemenite 
style), "Kol Dodi", "Isam Midbar" and "Lanu 
Hakoach" (in Yemenite style).2 Gurit's work at the 
Seminar was of great importance to the development of 
Israeli folk dance. Among her students was Ilse 
Gutmann of Kibbutz Daliah, who asked Gurit to stage a 
"Story of Ruth" dance-pageant on the occasion of the 
Shavuot Feast that year at Daliah. 

For several reasons this was to come about only a year 
later, in 1944. The "Bo Dodi Alufi Hagorna" dance 
from that pageant became very popular among folk 
dancers all over the country. 3 

In 1921 Czeszka Rosenthal arrived in Eretz Israel and 
joined Kibbutz Gan Shmuel. Bom in a village in Poland, 
agricultural festivities were something quite natural to 
her. Her father was a farm manager and the village feasts 
took place next to their home. The first impulse which 
drove her towards creating pageants and village feasts 
was hearing that at the Shavuot Festival in Haifa a public 
ceremony of "Bringing forth the first fruits" was staged 
by the artistic director of the "Ohel" Theatre, Moshe 
Halevi and the dancer Yehudit Ohrenstein. A year later 
she began to stage Hag Habikkurim festivities in her 
kibbutz.4 

It should be noted, that Czeszka too used European folk 
dance in a new guise, by composing Hebrew texts to the 
Polish dance songs she had known since her childhood. 
("Pa'am hayeeti, pa'am hayeeti be Teman"). At a much 
later stage the composer Danni Factori (also a member 
of the kibbutz) composed a new tune to the text and 
dance, and so the Polish folk dance became an original 
Israeli one. It is known as "Rikud Hakotzrim" ("Shiru 
shir, tomney hazera."). 
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In 1925 Lea Bergstein immigrated to Israel and joined 
Kibbutz Beit Alpha. She was perhaps the most 
accomplished dance artist to arrive. She had appeared in 
modern dance companies in Germany on a professional 
basis. 5 She was impressed by the life and customs of the 
Beduin shephers she encountered. She took part in their 
dances, when they pitched their tents in the vicinity of 
her kibbutz. At the kibbutz she also met the poet and 
composer Matityahu Shelem, a man of many parts, 
steeped in Jewish tradition and culture, who was to 
become her most important partner in artistic creation. 
Their songs and dances have since become true folk art, 
sung and danced all over the country.6 They continued 
their collaboration when they moved with a group of 
members to another kibbutz, Ramat Y ochanan. 

A separate significant event in the development of 
Israeli folk dance took place at Kibbutz Na'an in 1937. 
Else Dublon had arrived from Germany and joined 
Kibbutz Yagur in 1936. There she met the composer 
Yehuda Sharett and with him prepared several kibbutz 
festivities. In 1937 Sharett was asked to device a "Water 
Pagaent" for Kibbutz Na'an, where a new deep well had 
been bored, the newly found source of water making the 
existence of the kibbutz farm a viable venture. 

Yehuda took Else with him to Na'an. In an interview she 
stated: 

" ... Yehuda gave me his song "Usha'avtem", which 
he had orchestrated, and I made it into a whole 
ceremony. My dance began with a step which I felt 
expressed waves (of water). The next part, in which 
the dancers entered the circle, expressed the flowing 
of the water from the well. The third part of what 
became a folk dance, with its jumps, is not my 
creation. (In my own version) there were no jumps. 
As I was choreographing for untrained dancers, I 
had to devise simple steps, but I didn't wish to have 
them just doing Hora-steps. This dance was done by 
several circles of dances, one inside the other ... " 

(This information was recorded by Shalom Hermon for 
the "Israel Da9ce Documentation Project".) 

As there are several opinions as to the authorship of this 
dance, I did some research on the subject. Indeed I 
found material in the archives of Kibbutz Na'an 
supporting Else's claim.7 

In 1929 the most important creator of Israeli folk dance 
arrived in the country. Rivka Sturman had studied 



THE DEVELOPMENT OF FOLK DANCE IN ISRAEL 

By Dr. Zvi Friedhaber 

One may trace the beginning of Israeli folk dance back 
to the '20s and '30s. It is connected to two separate 
factors: the immigration to Eretz Israel of several dance 
personalities, and the initial experiments in creating 
pageants involving not only text and music but also 
movement, for the celebration of agricultural feasts in 
the communities of settlers in that era. All this took 
place a long time before the first Dalia Festival in 1944, 
which marks the start of an "official" folk dance 
movement in this country. 

Let us return to the '20s, when - in chronological order 
- the following people arrived: in 1919 (for the second 
and final time) Baruch Agadati; 1920 Gurit Kadman 
(Gert Kaufmann); 1921 Czeszka Rosenthal; 1925 Lea 
Bergstein and in 1929 Rivka Sturman. 

Each one brought his or her special interest in dance. 
Some were already full f1edged professionals, others just 
amateurs in love with dance. Apart from Agadati, none 
possessed a knowledge of Jewish dance traditions. 

Each one of this distinguished group settled in a 
different part of the country and started his or her own 
creative dance activity without connection to the others. 
This was also the period in which artistic stage-dance 
started in Eretz Israel. Margalit Ohrenstein (the mother 
of the dancers who became known as "The Ohrenstein 
Sisters"), opened her studio in Tel Aviv. The ballerina 
Rina Nikova, became the founder of her "Biblical 
Ballet" in Jerusalem, where she experimented in the use 
of ethnic elements in an artistic framework. For this 
purpose she incorporated into her group dancers of 
Yemenite extraction and those who came from Bukhara. 
They taught her the traditional steps and music which 
they had brought with them. 

And of course we must mention Agadati, who based his 
Expressionistic dances on material gleaned from 
Chassidic and Yemenite as well as Arab folk dance 
traditions. 

Each one of these personalities contributed according to 
his or her abilities and sensibilities to the development of 

folk dance. 1 shall now describe this development, 
before the first Dalia meeting, in broad general terms. 

Agadati in his individualistic ways created solos 
depicting folk types taken from the life of the diaspora 
such as those of· the Chassidic environment he knew in 
his native Rom<Lnia, as well as those of Yemenite Jews 
and Palestinian Arabs he met in Eretz Israel. His only 
dance which became a truly "folk" one, the "Agadati 
Hora" (in the version adapted by Gurit Kadman), he 
called "Ura H<Lglilit" in an endeavour to give it a 
Hebrew name. I-fe taught his version to the actors of the 
"Ohel" theatre in 1924, and it spread in Gurit's 
variation all over the country.1 

The musical accompaniment for those early dances 
often played an important role. For example, Agadati 
composed his Hora based on a Romanian tune he knew. 
The composer 130skovitch was unpleasantly surprised 
when he reali~;ed that this tune belonged to an 
antisemitic student-song he knew. So he sat down to 
compose a new tune for the dance, the one to which it is 
now danced. Thus the first truly Israeli folk dance came 
into being. 

When Gurit came to settle in the country, she lived at 
first in Emek Israel, at Kibbutz Hefzibah. Her 
knowledge of dance comprised mostly European folk 
dances. In the kibbutz the pioneers used to dance the 
dances they had brought with them from their countries 
of origin. The "Rondo" -- really a procession dance of 
changing formations -- was deemed the most 'social' 
dance, in which nearly everybody participated. 

When Gurit moved to Tel Aviv, she was invited by Dr. 
Lehmann, the principal of Ben Shemen, a boarding
school near Lod, to become an instructor of folk dance 
there. 

In this capacity she staged two folk dance pageants, in 
1929 and again in 1931. These became widely known 
and helped to spread the fashion of dancing folk dances 
from all over Europe in the settlements in the Emek, 
where the stude:nts from Ben Shemen had performed. 
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in the attitude to the present: encouragement and 
nurturing of dedicated devotees. 

Here and there one comes across Yemenites who feel 
their unique folk tradition as an encumbrance and see it 
as something outdated, that can never come into its own 
in modem Israeli life. 

In the final analysis it may be said that with changes, 
which are a fact of life, the tradition of Yemeni-Jewish 
dance continues to exist in Israel as an integral part of 
the country's cultural and art traditions . 

Alongside the forging of new paths i.n Israeli culture, the 
degree to which traditions of "the old country" can be 
maintained, as their practitioners gradually adjust to the 
new, restricting circumstances of changing times, seems 
significant. Such qualities invest forms long since 
thought dead, with outstanding staying power and great 
importance. These facts raise questions as to the 
continued existance, the form and the place of 
traditional folk dance and song in contemporary 
society. • 

Naomi Bahat-Ratzon is Head ofthe Movement and Dancing 
Teachers Department of the Kibbutz Movement Teachers 
Seminary. Tel Aviv and an ethnic dance researcher. 

FOOTNOTES: 

1. See: Bahat N and A, "Music and Dance," Manor, Shiloah-
Cohen, Sharvit. 

2. See Idelsohn, Shiratam, pg. 115. 
3. See Kadman, pg. 11 . 
4. See Idelsohn, Shiratam, pg. 13. 
5. See Idelsohn, Neginot, pg. 38. 
6. See Kafah, pg. 125. 
7. See Kafah, pg. 118. 
8. See Kafah, pg. 123. 
9. See Gamliel. 

10. See Bahat A. Hallelot. 
11. See Friedhaber. 
12. See Kafah, pg. 118 (and comment on same page). 
13. See Bahat A. Adaki, pg. 169. 
14. See Bahat A. and N. Scripteral. 
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IN ISRAEL 

Role of the leader not always apparent. In family 
gatherings ,...,ith a charismatic leader, the role is 
traditional, but in a wider setting each dancer dances 
as he chooses without being directed. 

IN YEMEN 

Usually an older and more experienced dancer whose 
authority is clearly recognised. Contact with the 
other dancers is maintained through eye signals, 
hand-grasp and finger touch. 

Leader 

Poems transmitted in writing. Children learned poems 
by copying, practice and repetition. Men held a 
copy of the Diwan - poetry book - as they sang. 
People would collect poems, and sing from their own 
collections on festive occasions. Children learned 
to sing and dance while participating in the festivities, 
by observing and imitation. 

Many perfclrmers sing without poetry book and do not 
stick rigidJ)' to the text. In some Yemenite communities 

g awareness of the importance of carrying ןwith a strol 
on the tradition, classes are provided for the younger 

. generation, the teacher being an experienced dance leader 
, Here too ttle traditiona1 method of teaching - repetition 

observation and imitation - is used 
. and much depends on the teacher's persona1ity 

Today ther'e are but few people who possess the 
necessary qua1ifications, perseverence and drawing 

. stain such activities נpower to sl 

annotation of the Bible as part of the 
movement language" of Yemenite Jews and as " 

some of the material influencing and forming 
an imp()rtant element in the movement 

14 . vocabulary of the men's dance 

The physical-political barrier that prevents us 4. 
ring first hand information on the נfrom acqui 

dance traditions of the peole living in Yemen, and 
the fact that this, to the best of our knowledge, has 
never yet been done, obliges us to approach the 

. subject cautiously 
The above having been said, 1 feel free of the 5. 
obligation to locate "the source", being far more 
interested in the dances of Yemenite Jewry as seen 
by Yemenite Jews and, as far as possible, my 
efforts are centered on breaking out of 
preconceived theories, study tools and information 

. not relevant to the subject 

Israel מiDance as Seen by the Yemenite Community 
Today 

Many of the Yemenite community regard the songs and 
dances brought from the Yemen as an integral part of 
J ewish tradition and, similarly, an integral part of Israeli 

, part and culture. It may fairly safely be said that dance 
though not a substitute for a positive self-image, could 

. 1 important component of this image וnevertheless be a 

The degree of nostalgia for what was left behind in 
Yemen, the yearning for what was sung and danced in 
the old country, is gradually lessening. The more 
realistic percepticln of the past also finds its expression 
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Transmission and teaching 

Conclusion 

The present-day researcher of folk traditions within his 
own society cannot isolate himself from personal 
involvement in what is happening in the field, claiming 
to use purely scientific-professional tools in addressing 
any subject within his research. The degree of 
involvement, respect and sensitivity is an integral part of 
the overall work scheme. This naturallimitation obliges 
me to put before the reader the following personal 
viewpoint:-

1. 1 permit myself, certainly at the present stae, to 
refrain from defining what is and what is not 
"Jewish" in dance. Many have delved into this 
problem which, in my opinion, is not the central 
issue of dance research in Jewish traditions today; 
this article purposely avoids any discussion of the 
subject. 

2. AII folk tradition, including the subject of this 
research, is and must be a product of reciprocity; 
old versus new, tradition versus change. 

3. The researcher interested in the Hebrew culture 
aspect is especially interested in the Hebraic
Judaic elements which can be indisputably 
identified: 

a. Attachment of dance to a family, a community, 
a national event. 

b. The Diwan poetry of Yemenite Jewry as a basis 
and as a source of influence - on the dances of 
Yemenite Jews: poetic, rhythmic, 
programmatic etc. 

c. The "movement language" which characterises 
a particular community, in this case the musical 



involved in their evolution - the Yemenite Jews 
themselves. F or the sake of clarity 1 have set the 
situation out in the form of a comparison between dance 
ceremony as practice din Yemen as against the usual 
practice today in Israel among Yemenite communities. 
This comparison is concerned with the men's dances 
only (the women's dance is mentio.ned here only for 
purposes of comparison). 

Yemen מiSong and Dance Traditions Practiced 
Israel; as Seen מiCompared with Present Practices 

by the Yemenites Themselves 

A number of change trends which started with the sung 
poems and the dances performed, also emerge in 
situations more protective of original forms. Some of 
these trends can even now be identified by those 

IN ISRAEL 

Family and community events including religious and 
other festivities. Obeying religious injunction "to gladden, 
etc ... ", or just to "Iiven things up". 

AII participate, outstanding performers invited, often 
. for a fee 

n entertainment circumstances - mixed dancing ן

.) influencing form of dance ( 

, n certain circumstances larger groups 4 .ן Usually 2 to 
even very large in enter tainment settings 

.) enabled by repetition of a fixed pattern or step ( 

Both indoors in a narrow space, and, where permitting, 
a larger space. Sometimes outdoors or in big halls, 
the latter usually in an entertainment setting, when 
the traditional form and structure are dropped. 

Shorter than in Yemen. Some singers do not know 
all the verses . The larger the gathering, the less 
patience and interest among people; the smaller and 
more intimate the group, the longer the dance goes on. 

Basic movement material sometimes preserved as 
remembered from Yemen. But in certain circumstances 
the wealth of movement is consciously curtailed. Many 
dancers are particularly responsived to the crowd 
and the kind of occasion and choose their dance 
accordingly. Many will refrain from performing the 
dances in traditional form; some preserve a few 
outward vestiges of what they call "Yemenite dance". 

n public ן. Basic foot patterns generally adhered to 
entertainment settings the steps remain the sole element 
preserved, often reduced to a single pattern. Traditional 
dancers with a firm grounding also preserve and transmit 
the tradition of improvisation. Such teachers are 

. becoming a rarity nowadays 

Little regard today for conventional structure. Generally, 
dancing opens with shira disregarding the nashid prelude. 
Alternatively, nashid is sung with a shira lilt and danced. 
The hallelot are unfamiliar to many, and even if known, 
are often dispensed with out of consideration for the 
company, who would rather watch dancing than listen 
to polyphonous singing after a lively dance. 

IN YEMEN 

a. Family events, e.g. weddings, circumcision 
n accordance with religous ן. ceremonies, etc. b 

" injunctions, e.g. "to gladden the bride and groom 

Function or Occasion 

AII participate. No professional dancers, though 
skilled dancers were invited to appear at celebrations. 
Strict separation between sexes (except in the Haidan 
district). 

Dancers 

Central Yemen - 2 to 4; North and South Yemen 
- larger groups also. 

Number of dancers 

Central Yemen: indoors in a very narrow space. 
N. and S. Yemen, also outdoors, thus in a larger 
space. 

Location and space 

Corresponds to the length of poem sung, and as 
agreed between singers and dancers. Usually according 
to the nashid-shira-hallel sequence. When they tire, 
dancers and singers are replaced by others, enabling 
the sequence to carry on for a long time. 

Duration 

Opens with the response form of nashid, which 
introduces the dance by weaving it into the 
nashid recitation through gestures preluding the dance 
itself. The dance gradually builds up with the singing 
of the shira section, starting with coordination of 
steps between the dancers. As the dance develops 
it becomes more intricate and animated, the dancers 
adding their own individual style and variations. 

Dance material 

Fixed and optional steps selected from a wealth of 
possibilities. Sequence built on wellknown elements 

mprovised ן. open to choice, expansion and reduction 
movement (of the head, torso or hands) according 
to the dancer's personal initiative and style. He is 
expected to display his special improvisational ability 

, against the background of his mastery of the basic 
. familiar, fixed steps 

Fixed and variable in dance 

The obligatory nashid-shira-hallel sequence strictly 
observed. Dancing accompanies shira only, the nashid 
being accompanied by movements preluding the 
dance. The hallel is only sung. Rhythmically, Shira 
songs lend themselves to development of the dance. 

Form 
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worked at - later on she told me she was called Gurit 
Kadman. I'm vvorking and she's sitting on a heap of rocks on 
the building sit'e. 1 had no time for her . She told me that she had 
heard we had s,ome nice songs and dances, and that 1 could sing 
and dance. 1 told her I'd finished with all that. Here in this 
country it wasn't needed. She then said she refused to move 
from that rock till 1 promised her 1 would dance the way we did 
in Yemen again. At first 1 didn't know what she was talking 
about . It took Ine a while to realize this was important to every 
community ancl that 1 too, Menahem Arussi, should be the way 
1 want to be without being ashamed. Just the opposite. She was 
a clever womarl and to this day 1 owe her a lot for helping me to 
understand h01.v important it is. 1'11 always remember her for 
that." 

Interest from oUltside, and feedback from Yemenite 
songs and dances reaching the public through the media 
and through art forms, give those who preserve the 
tradition a sense ()f pride. The idea of their local culture 
taking its place among Israel's traditions (and the fact 

) that different tra(litions can be maintained side by side 
is becoming more and more feasible and promising. The 
cardinal question of maintaining a rich community life 
with customs brolught from home, in Israel, side by side 
with the endeavours of all immigrants to become 
integrated in the country's life in as short a time as 
possible, has cha.llenged each Yemenite immigrant to 

. choose his path al1d his order of preferences for himself 
Despite the new Ilife-style and the breaking of accepted 

h, for a while, relegated dance to a ~ conventions, whil 
back seat, dance returned, re-asserting its position in 
family and comrnunity life, particularly where larger 

ame community live in the same ~יgroups of the 
. neighbourhood 

The return to the heritage from home and reinstatement 
of the tradition Qlf poems and dances handed down as 
part and parcel 01' everyday life in the Yemen, was made 
possible by a nUlmber of complementary factors: 

the need to Ipreserve tradition generally as a means 
of shielding and strengthening the family and the 
community; 
the wish to Imaintain the live tradition of song and 
dance as a means of restoring and nurturing the 
self lmage and thereby the family-group
community image; 
the challen~~e to the general trend of "becoming 
Israeli" at a.ny price and the quicker the better; but 
equally, a declaration of "independence" and 
maturity in the face of those bodies pursuing the 
immigrant cibsorption ideology, as it used to be, 
considering the "ironing out" process, the only 
way to achi.eve a unified and consolidated State. 

1. 

2. 

3. 

29 

The Crisis of Immigration to Israel - Collapse and 
Resuscitation of Frameworks 

The ctisis in community /self-image brought about by 
immigration to Israel was severe and lasting. N 0 

immigrant, it seems, no matter where from, can avoid an 
identity crisis. 

The following are some exerpts taken from evidence 
recorded by the late 1. Adaki, referring to the early 
period of Yemenite immigration to Israel, as sent out in 

 a paper by Dr. A. Bahat . 1נ

..... 1 often went to Yemenite and other song evenings. In the 
latter there was no trace of Yemenite songs. 1 asked why this 
was so and discovered that the reasons were negative: the 
Yemenites had an inferiority complex about Yemenite songs 
and would therefore only sing in their own neighbourhoods. 
Once 1 was invited to a wedding, the first 1 had even attended in 
this country. AII the Yemenite Rabbis of Jerusalem were there. 
1 was interested to hear the Jerusalem singers. Two of them 
burst into the song "Eleh el kol ve-ya rav algalali" (from the 
Yemenite Oiwan) - partly in Arabic, partly in Hebrew. After 
three verses they stopped singing when some Ashkenazi and 
Sephardi guests arrived. Having welcomed the guests, the 
singers started singing the Sephardic version of "Sha'ar asher 
nisgar kuma pta'hehu" though with Yemenite pronunciation. 
When 1 asked why they stopped singing the first song, they told 
me frankly that Yemenite song belongs in the diaspora and is 
not to other people's liking: "The Ashkenazi and Sephardi 
Jews laugh at us when we sing." 1 felt the insult to Yemenite 
song. 1 had two choices: either to leave the party out of a sense 
of disgrace or to demonstrate in my own voice the affronted 
Yemenite song. Without being asked 1 sang with feeling, 
carrying on their first song, but to a dance rhythm. To the 
astonishmerit of all the guests, who didn' t know me at all, 1 
ended the song with a Hallel (words of praise) to the bride and 
groom, as customary. The non-Y emenite guests responded with 
enthusiastic applause. 1 asked them: What d'you think of 
Yemenite singing? 00 you like it? 

They all said: It's so happy, it's delightful. Since then 1 have felt 
it my duty to disseminate it, that all may enjoy it. " 

The essence ofthis process for Menahem Arussi, dancer, 
singer and teacher of the Diwan poetry, song and dance 
to the younger generation, himself from Manakha, can 
be summed up in one story. For him, the following 
event, which he constantly recalls with great emotion, 
above all symbolizes the return to song and dance, as he 
knew them from home. We recorded it as described by 
him in 1977: 

" When 1 arrived here , in this country, 1 gave up dancing. 1 
thought it wasn' t suitable for this place, and that no one wanted 
to see or take part in the dances they did in Yemen any more. 1 
thought all that was forgotten . 

One day a wom"an, a complete stranger, came to the place 1 



uniquely theirs . Needless to say, the professional dancer 
who has not grown from within the community, cannot 
acquire the same dancing skill as that expressed by 
anonymous dancers or those whose reputation has 
spread far and wide amongst members of their 
community. 

The status of a Jewish dancer in Yemen was based on 
the attitude of Jewish tradition towards dance 11. In 
Yemen also the dancer's status and the general attitude 
towards him is not something that can be explained 
simply, but a compound of contradictions. 

In Rabbi Kafah's book we find in the margin, next to the 
remark "every dancer disdains himself' 12. as they used 
to say in San'a, the following comment: 

..... This is unlike the rural Jewish population's attitude towards 
dances and dancers. They loved dancing and greatly admired 
the dancer, and you will therefore find among them people old 
and grey who would not miss an opportunity of going on a 
round of bridegroom celebration dances." 

An example of such a situation amongst the Yemenite 
community is ref1ected in a talk with some Yemenite 
Jews now living in central Israel. With one exception, all 
the speakers are members of one extended family hailing 
from Manakha - the exception being a former Sana'an 
who married into the family. Living as they do in the 
same neighbourhood they maintain an active family life 
in which song and dance play an important role: on 
festivals, holidays and at every family event, as is the 
custom with the Manakha community. Referring to 
those not from Manakha but who joined them, they 
would say: "We've converted him," or "Now he's one of 
us". 

The following quotations are taken from a conversation 
about attitude towards the dancer, recorded in 1981 (the 
excerpts are given here verbatim, though without 
mentioning the speakers' names). 

With us, back .in Manakha, that's how it is . We sing, we ..... 
n Saturday nights we'd have a great time! Here in this ס. dance 

country people look up to the dancer. They envy anyone who 
can dance (points to someone in the group who comes from 
San'a) - See him? - he's a San'an, he's like a dummy, a 
lampost. 1 mean, till he married my sister ... And now wherever 

... he goes they're all jeaous of him because he can dance 

.... It 's interesting, he's accepted in the group. Before, he was a 
nobody, now it's changed ... " 

"In Yemen there were very big differences. There was no 
contact . ... With the San'ans it was dull, kind of slow, very 
slow.: . W!~h us it's lively. We do more trilling, singing and 
danclng ... 

and the continuity of the song. The poetic meter is 
played off against rhythm of the music. The singer will 
always choose the tune that fits the poem and the 
various stages of the dance stem from this. 

Incorporation of written and oral tradition. The written 
word and the poem belong inseparably to the Yemenite 
Jew's spiritual world. 

Unlike the women, who for the most part are illiterate 
and whose songs have been handed down by word of 
mouth only, the written poems and the poems collected 
in the Diwan are used by the male singers during dance, 
who, even if they know the song by heart, continue 
holding the book as they sing. The melody and dance 
have been handed down orally from generation to 
generation, thus creating a unique combination of 
written and oral tradition, with which there is nothing to 
compare in other folk cultures. 

The structure of the dance. The men 's dance is built upon 
the Diwan sequence: nashid-shira-hallel. 1o The nashid is 
an introduction. It is sung in a free style in which the 
movement makes its first appearance signifying the 
"invitation" to dance. The dance itself is performed to 
the recitation of the shira (poem) only. The hallel is the 
final part consisting of singing only, without any dance. 
Sometimes the hallel is sung in several voices and 
contains a kind of benediction over the celebrants, the 
company and the dancers. 

The Dancer's Image Among the Jews of Yemen 

The attitude of the traditional community towards 
dance and the dancers is full of contradictions, starting 
with prohibition of dance and refusal to tolerate it, as a 
harmful inf1uence, and ending with a very positive 
attitude towards it, admiration for the dancer, viewed as 
being blessed with an unworldly gift. In traditional 
society dance is an integral part of daily life, and 
therefore the establishment supporting the society will 
try to use it as a tool with whose help the behaviour of 
the individual and whole groups within the society can 
be tuned to the leader's wish. Within the community, 
dance serves as a ceremonial-entertaining and 
organizational framework and at the same time as a 
valve for releasing pent up pressures and a means of 
bringing out a feeling of unity and brotherhood. 

The example before us concerns dancers who, as we 
have said, are not "professionals" by accepted 
defihitions, but whose skill and proficiency in their art is 
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dance only to a limited degree, for purposes of 
comparison with certain characteristics of the men's 
dance. Women's dance is a research subject in its own 
right, outside t]l1e scope of this article). 

The dance area is restricted. This evidently was dictated 
by restricted living space, and the need to hold the 

lall rooms crowded with guests. From חfestivities in s 
this there developed a particular dancing style, rich 

. combinations of movement, based on a vertical plane 

Combination offixed basic patterns and improvisation -
Among the women we find basic foot patterns only, and 
the more delicate, refined and stylised they are (the da'sa 
dances) the more they depend on foot work, with the 
body passive antd reacting with great restraint. The lack 
of symmetry in the rhythm structure of the music and 
the interplay between the basic step pattern and the 
melody add a sI>ecial flavor. The men's dances are based 
on basic patterns and improvisations, the steps being 
based on patterns familiar to every dancer. These steps 
are learned by watching and imitating. The dance 
always begins with the coordination of steps - from the 
simple, familiar and trusted to the richer, more complex, 
movements. The patterns can be chosen and combined 
by the leader (see below). Hand, head and torso 
movements ''lre improvised and performed 
simultaneously with the foot movements, each dancer 
deciding for himself how and when to perform them. 

Leading the dalncers. The dance is led by an expert 
dancer; usually the eldest is recognised for his skill in the 
basic dance patterns as well as being a great improviser 
as he is expected to be). The leader works closely with ( 

the singer through eye contact, coordination between 
the dancers beil1g maintained by means of hand gestures 

. finger pressure, and hand grasp) as well as eye signals ( 
The setting of particular patterns, and the game of 
combination and choice are the very foundation of 

emenite Jews, offering variety, change ר{dance among 
. and surprise 

This combination of qualities is characteristic of men's 
dance, which is anaesthetic experience to watch. The 
women's dance is far more restrained and, as it were, 
more demure, though still very colourful, all the more so 
as one becomes accustomed to the dance language. 

Poem-music-dallce Interplay. In the women's dances the 
words of the song are in Yemenite-Arabic and based on 
subjects relating to the woman's life. 9 In the men's 
dances the poem is the basis for adapting the melody 
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Likewise the young poets take the initiative and start showing 
off their prowess, either alone, or with the help of one of the 
professional singers. As the atmosphere grows more pleasant, a 
few narghilas are brought in and whoever so wishes "can come 
and croak." 

The above are but a few examples of descriptions in the 
research literature now at our disposal, to convey an 
idea of the singing and dancing of the Yemenite Jews in 
Yemen. 

Characteristics of Yemenite-Jewish Dance 

In order to relate to tradition and change in Yemenite
Jewish dance, the special and unique features of this 
dance must be enumerated, together with the principles 
which bring it within Jewish traditions of song and 
dance in particular and within the category of 
folk/traditional song and dance in general. (These 
characteristics will form the basis for comparison later.): 

Linkage of the dance with a social event - The dance is 
not a separate performance in its own right, but belongs 
to a family-community occasion; it is woven into the 
poetry and song and occupies an important place in the 
festivities. 

The dance fulfills a mitzva, a religious injunction - e.g. 
"to gladden the bride and groom." 

The dancer does not dance for a livelihood - There is no 
such thing as a professional dancer, that is, someone 
who earns his livelihood by dancing, but although any 
male may take part in thedancing, there are some 
outstandingly accomplished dancers who are very much 
in demand and appear frequently at festive gatherings. 
Among the women there are dancer-songsters known 
for their mastery of song and dance, but at wedding 
ceremonies the women and girls of the immediate family 
join in, considering it their duty and privilege to gladden 
the bride on her wedding day. On many festive 
occasions women join in the dance and the more the 
event breaks out of the arrow family circle and extends 
to the larger family circle or the community as a whole, 
more women join in and change places. 

The men's dance is danced in a room - In the traditional 
setting the number of participants ranges from one to 
four, usually a pair or two pairs. As they dance the 
dancers can change partners, rest, then take their place 
again in the dance. In the women's dances the settings are 
more flexible depending on the occasion and on the area 
of origin in Yemen. (This article deals with women's 



A reliable source describing the place occupied by song 
and dance in Jewish-Yemenite tradition is found in 

n the ס. Rabbi 1. Kafah's bok Yemenite Traditions 
6 : subject of women's song and dance he writes, inter alia 

For the women in the bride's house, Monday is an important 
day ... it is the day for the women to decorate themselves with 

n that day a large number of ס. henna, hakash and tetraja 
women are invited and one of the players and dancers ... When 
the women are assembled the bride is dressed in gorgeous 
robes ... the player sings and drums as her assistant sounds the 
cymbals to a slower beat, in time with the song; the songs are 
usually love songs, elaborating on the wife's role in life as a 
married woman, her rights and duties, the pleasures and 
hardships of spinsterhood, and the woman's obligations to her 
husband and children. All the women's songs are recited from 
memory. The drum-player, herself also the reciter, always adds 
new lines of her own invention, in keeping with the time and 
place. After this "YIVTA'U BALHARIWA" - expert dancers 
come forward to dance before the bride. The drum and cymbal 
players accelerate their playing to stimulate the dancers; at this 
point the instruments are played without an accompanying 

. text 

The dances and songs of the men are expounded on at 
length in Rabbi Kafah's book and anyone wishing to 
know more about the customs and practices of the Jews 
of central Yemen would be well advised to refer to this 
book. 1 shall quote just one example conceming the 
dance of the men7: 

.. . The most accomplished singers, invited in advance, start 
singing. They usually begin with nashid and go on to poems 
sung to light melodies and dancing rhythm. Now and again 
they change the tune to refresh and entertain the company. 

The dancer performs in the middle of the room. However, not 
everyone dances, for it is no honor to be a dancer, male or 
female, in fact the opposite. They would say "man rakath 
nakath" (he who dances disdains himself). In our time there 
was an old man, an entertainer and a wonderfully light-footed 
dancer. Whenever there were a few weddings in the town at the 
same time, the young men would ask: Where is Yehya 
"sharyan"? Without him they found the dance lacking ... He 
was a weaver by trade but it did him little good ... Despite his 
poverty and hardship he never made a penny from anyone, and 
when he came to dance and entertain at weddings he did it 
purely to fulfill a mitzva (religious injunction) . 

From Rabbi Kafah's words one may gather that there is 
a certain contradiction in the attitude towards dance 
and the dancer. Further on we shall see that this 
ambivalence accompanies the J ews generally and 
Yemenite Jews in particular, throughout. The 
generation gap, the gap between the Rabbinical 

in general is evident ~ establishment and the communi 
8 : n the continuation of Rabbi Kafah's description ן

When the Rabbis leave, the party becomes more relaxed and 
jolly; young novices come and sit next to the bridegroom. 

... and in their ecstasy, their song and dance, they have many 
similarities with the Hassidim - these latter, in fact , took many 
customs, such as dance and especially music, from the 
Russians, but how this came to the Yemenites is unknown . 

Idelsohn's last comment raises a number of questions 
today, though this is not the place to enlarge on the 
subject. 1 allow myself only to comment that researchers 
have pursued this idea of comparison and search 
through Jewish dance since ancient times, offering 
numerous explanations and theories. Just as one 
example, 1 quote a short exerpt from Gurit Kadman's 
book3 - written about eighty years after Idelsohn's 
research: 

... Two Jewish dance creations stand out for their originality, 
independence and richness: Hassidic dance and Yemenite 
dance. They developed in different environments, thousands 0" 
miles apart, and are in every way difl·erent. But strangely 
enough some of their characteristic and m6vements bear a 
certain resemblance to each other. The ecstasy, for example, the 
religious "ervor and devotion, the eyes raised to heaven, arms 
outstretched, fingers snapping. Could we be looking at the 
vestiges of an old tradition originating in Bible times? 

To return to Idelsohn, whose evidence dating back to 
1918 is written in a somewhat f10wery style of that time, 
but is nonetheless a faithful record of what he saw4

: 

to create the mood, the Yemenites begin the dance along with ... 
nly the men dance ס. the recitation, with the beat of the music 

, the women not even being permitted to watch. The women -
moreover, are not even allowed to be in the same place as the 
men at their celebrations. The drinking and festivities are 
conl'ined to the men, while the women sit in a special room with 

. the bride 

Idelsohn spotted the foundations which characterise the 
song and dance of the Yemenite Jews. His description 
makes fascinating reading in itself. In 19255 he writes the 
following: 

... The dancing accompanying the singing outside the synagogue 
is mandatory in the Kabbala and the Massora. For in archaic 
times all ancient peoples danced at each festival especially 
during worship ... 

... Among the Yemenites, instrument-playing occupies an 
important part of the dance, especially in wedding songs. Thus 
the couple break into dance to the beat of the drum, 
accompanied by hand clapping, and twist and twirl in a manner 
imitating two lovers, in the Kabbalistic, allegorical sense of the 
Almighty and the People of Israel: contesting, disliking, being 
jealous, angry, begging forgiveness, bowing, expressing longing 
and spreading out arms on the part of the bride, i.e. Israel -
and reproving, chiding and moving away, on the part of the 
groom, i.e. the Almighty. Until finally the latter takes pity, 
forgives and the couple then move into a fast and very 
animated dance accelerating and becoming more and more 
ecstatic. At the same time the voice pitch also rises, as explained 
above, to the highest register. 
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TRADITION AND CHANGE IN YEMENITE DANCE 
IN ISRAEL 

This "inside k.nowledge" can be acquired only by 
listening, watching and study. In addition, and at the 
same time, one needs to follow Israeli ethno
musicological research which, though a relatively young 
science, offers the beginnings of an attitude towards 
dance as one of the elemerits of Jewish folk traditions. 

1 shall put forw,lrd two ways of following the process of 
tradition and change in dances of the Yemenite 
community in Israel during the period investigated: 

the dance tradition as observed by the researcher 
- even though such observations may be limited; 
the dance tradition as observed and discussed by 
the Yemerlites themselves. 

Research on Y E~menite Song and Dance in the Early 
Years of Jewish Settlement in Palestine 

Within the limits of the present work, it would naturally 
be impossible to present the entire volume of existing 
relevant research. 1 have therefore confined myself to 
but a few selected extracts which will convey the duality 

d change as some of the outside וof tradition al 
. observer's tools 

Some of this early documentation is found in the work 
of Israel's ethno-musicological pioneer, A.Z. Idelsohn. 
In an article published in 1909, describing a Yemenite 
wedding, he writes, inter alia2 

If you have never been at a Yemenite wedding, then you have ". 
! ch merrymaking נnever seen sl 

It starts three days before the marriage ceremony, with the 
shaving of ttle groom , The relatives gather, light large ritual 

egin to sing and dance. Two men move into an כcandles and I 
ancient kind of body movement dance , and clap hands, while 
another beats a drum. They sing special shaving-ceremony 
songs and fro m this point the celebration begins, continuing 
through seven days of feating, night a!'ter night, until past 

, midnight 
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Dance as Part of Folklore - Dynamics of Tradition 
and Change 

Traditional dances of the different ethnic communities 
in Israel, being, by nature, affected by changes and open 
to endless innovation, are a dynamic element in Israeli 
dance. 

Many of the dances brought to Israel by the Yemenite 
Jews are still danced in the family circle and in 
community gatherings, and are also increasingly seen in 
new contemporary settings, beyond the family and 
Yemenite-community context. In the development of 
Israeli folk dancing, J ewish-Yemenite dance patterns are 
indeed strongly in evidence. The traditional dance of the 
Jews of Yemen, as seen in Israel, may therefore be 
considered on three different levels: 1 

on the traditional-family-community level, as 
practiced today among the Yemenite community 
in Israel; 
in Israeli folk-art, as seen in the folk-dance revival 
and in other cultural contexts, not specifically 
related to one particular commuity; 
in artistic dance and public performance in its 
various forms, best known through the "Inbal" 
Dance Theatre. 

Although this article is primarily concerned with dance, 
it should be remembered that in Yemenite-Jewish 
tradition, dance merely forms part of one whole, the 
other two components being poetry and music. 

First-hand Observations 

The subject of dance among the Yemenite community in 
Israel can only be understood on the basis of close 
familiarity with the community itself, their opinions, 
their stories and their attitudes. My first task is therefore 
to present first-hand information, using the scientific
professional tools at our disposal today. 
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rouge (fr., red). Rather it was metallic blue or violet
blue. According to Polidori Calamandrei, Vesti de//e Donne 
Fiorentine ne/ Quattrocento (Firenze: La Voce, 1924), 125, the 
color a/essandrino is azzurro (blue) with rij1essi meta//ici(metalic 
ref1ections). According to Rosita Levi Pisetzky, I/ Costume e /a 

Moda ne//a Societa Ita/iana (Torino: Einaudi, 1978), 76, the 
color a/essandrino is sorta di turchino cupo (a hue of dark blue). 

Bologna 
I . 

rorino 

The key passage is cum bona maniera quasi stupejacti como de/i 
/oro paesi si ritrovaseno /i cum que/ monte. 

21. -- Venezia (Venice) Milano 

Fano 

. 
/ 

rbino ס
irenze (Florence)-

See Antonio Cornazano, Libro de//'Arte de/ Danzare (Citta del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Capponiano 
203), lines 141, 183, and 191 . Curzio Mazzio provides an Italian 
transcription in his "11 "Iibro della'arte del danzare" di 
Antonio Cornazano" in La Bib/ioji/ia XVII/1 (1915-16), 1-30. 
An English translation is provided by Madeleine Inglehearn 
and Peggy Forsyth, The Book on the Art oj Dancing by Antonio 
Cornazano (London: Dance Books Ltd., 1981). 

22. 

Novillara 

PESARO 

I 

. 
I 

Fabriano 

Viterbo 

23. Solmi, op. cit., 83-86. 

~ Rorna (Rome) 
The passage in question is pur danzando a/quanto se reduseno 
quasi jugendo et impauriti ne/ monte co/ /ione et co/ homo 
sa/vatico. 

24. 

Napoli (Naples) 

Map 01 Northern and Centrall taly identifying locations cited in article 

במאמרהמוזכריםהאתריםיהיםזמבה ,ומרכזהאיטליהצפיןמפת
Several writers have discussed the atrocities supposedly 
committed by the Jewish community in Italy around 1475, but 
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Reconstruction of the front of the palace as seen from the fountain. 
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sembiante di Geni, i quali si udian cantare, e vedeansi bellamente 
danzare (supported boys dressed like genies, who sang and 
danced). In the original, it is written doi ordini di balli I'uno 
contrario al' altro dove balavano spiritelli ornatissimi de oro et 
argento. The term spiritello is used for a small, often naked, 
child that is either real, or is painted or sculpted. In the latter 
sense, original sources describe balli di spiritelli picoli (dances of 
little children) on the fountain found in the center of town. 

9. Because there was bleacher seating for less honored guests, the 
seating closest to the action was probably not of individual 
chairs, nor of a bench with a high back. This is established on 
the basis of the text, found in Marinis, op. cit., 10, banchi da 
sedere, et drieto gradi cinque de ligname in jorma de theatro. 
However, at a pageant in 1459, the seats are said to have had 
high backs. See Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Magliabecchiana VII, 1121,64 (63), tutti i seggi altissimi e reali. 
Although a musicians balcony and a platform for women were 
placed on one long side, suggesting that the bleacher seating 
occupied the other, such is not the case according to the 
description el piano de la sala era dal tribunal in jino ala 
credenza occupato d'intorno di banchi da sedere. 

10. Giacomo Vanzolini, "Musica e Danza alla Corte di Urbino nel 
Rinasciamento" in Le Marche; lllustrate nella Storia, nelle 
Lettere, nelle Arti, Anno IV, Fasc. vi, (1904), 334. 

11. The term in the account of 1475 is aspero. Variants 
ln spelling during the period occurred frequently. 
The modern Italian term sperso means "stray" 
and aspro means "sour, rough, harsh". 

Zannoni op. cit. , 423. 12. 

See Edmondo Solmi "Relazione della Festa del 
Paradiso" in Archivio Storico Lombardo (1904), 86. 

13. 

The passage " ... che saltava sopra ogni gran tavola altramente 
... " leads one to think that the tables were still in the room. 

14. 

Zannoni op. cit., 423. 15. 

Saviotti, op. cit., 193. 16. 

Alessandro d'Ancona, Origini del Teatro ltaliano, 2nd ed. 
(Torino: Ermanno Loescher, 1891), 1, 239. 

17. 

Saviotti, op. cit., 193. 18. 

See Early Music 1 (1973), 38, regarding King Charles VI at the 
Hotel de St. Pol, Paris . 

19. 

20. There are several modern hypotheses regarding this 
color alessandrino. Alessandro Luzio and Rodolfo 
Renier, Mantova e Urbino (Torino, Roma: L. Roux, 
1893), 296, state that Gay (no citation) was 
incorrect ln stating that the color alessandrino was 

a hand-written manuscript, essentially a copy of the 
incunabulum, with thirty-two added miniatures, dated 1480. In 

, script was on display at the Vatican '1985נ, the man 
. exemplifying miniature painting by the young Raphael 

Tammaro de Marinis published the text of the former and the 
miniatures of the latter in his Le Nozze di Costanzo Sjorza e 

1475 Camilla d'Aragona Celebrate a Pesaro nel Maggio 
Firenze: Vallecchi, 1946) of which two hundred copies were ( 

printed for the wedding of Ricasoli-Firidolfi and Ruffo di 
. Guardialombarda 

Camilla is called Covella in a contemporary chronicle by the 
notary Giacomo, edited by Paolo Garzilli Cronica di Napoli di 
Notar Giacomo (Napoli: Stamperia Reale, 1845), reprinted in 
1980 by Forni, p. 129; here is that entry, "A di 5 de magio dicti 
anni se parti da napoli la illustre Madamma Covella Marzana 
jigliola del Signore Princepe de Rossano et ando ad marito allo 
Signore Constanzo Sjorzia, Signore de Pesaro ... " The spelling 
of the name for the young Sforza is either Costanzo or 

. Constanzo in contemporary accounts 

Alessandra Macinghi negli Strozzi, Lettere di una gentildonna 
jiorentina del secolo XV ai jiglioli esuli, ed. C. Guasti (Firenze: 
Sansoni, 1877), 431. 
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Likewise, other rulers, gentlemen, scholars, and knights 
danced with their partners in a wedding ball (uno lungo et 
gran ballo). 

Later, when everyone had returned to his or her seat, a 
youth recited a long verse in Latin. Following this speech, 
the youths who had served the candies before the ball 
retumed with more sweets. A rich private citizen, a spice 
merchant, had servants bring into the hall a sculpture 
made of sugar and other sweet things. 

Next, a figure representing Poetry entered with many 
poets. She held an apple with the word TRUTH written 
on it and with transparent fabric covering it. This was a 
representation to express the idea that truth -- the 
underlying realities -- could be perceived through poetic 
allusion. 

Next, came three maidens, representing Grammar, 
Rhetoric, and Astrology, carrying a representation of 
the mountain of Parnassus. Nine muses were 
represented dancing to the souna of Apollo's lyre, near 
the fountain of Helicon. 

Behind this mountain came twenty poets, ten Greek and 
ten Latin, each carrying a large book made from sugar. 
The figure of Poetry gave a speech, followed by a series 
of altemating presentations of the Greek and Latin 
books. 

At this point the pageant in the hall was concluded; and, 
since it was dusk, all went to their places of lodging for 
supper. 

At night, a construction made of rotating wheels , with 
fireworks placed everywhere on it, was lit to give a 
spectacular display. 

A pageant wagon with a figure of Cupid, elevated on a 
podium and surrounded by fire, was rolled into the town 
square. About twelve sculpted mobile figurines of 
children (spiritelli) holding torches were fixed so that 
they would dance (ballando) around the pedestal. 
Fireworks were placed in positions on the wagon in 
order to ignite continuously. With much fanfare, the 
day's festivities formally ended. 

TUESDAY, 30 MAY 1475 

In the courtyard of the palace, a platform was ereted for 
the comic performance of Cavalero de la Gata. 

Another pageant wagon was seen; this time of Fame. 
Finally, there was the joust. In the end, four prizes were 
given, two of rich fabrics and two pouches or purses. 
With this episode, the theatrical aspect of the pageant 
formally ended. 

The pagenatry ~Lt 1475 Pesaro was rich in its variety. It 
was multi-facete:d, multi-colored, and multi-disciplined, 
that is, crossing boundaries of the artforms traditionally 
studied by moclern scholars. The pageantry conveyed 
splendor. Each episode had its place like a jewel in a 
crown. Each episode had a function to fulfill within the 
values of the period: moral, social, political, or other. 

The dancing of the Jewish community, representing the 
labors, is one of the unique episodes of fifteenth-century 
dance whose importance has been overlooked by 
historians. Although the theme of the labors of the 
months is found in other disciplines such as painting, the 
Jewish dances in the Pesaro pageant in 1475 form the 
only known "ballet" from the period with a similar 
theme. Behind the pretext of representing the labors was 
a social and political statement. The Jewish people were 
seeking recognition of their economic contribution to a 
community. They wanted "land" to cultivate and, most 
likely, a refuge from persecutions. 

Although histor.ians specializing in art, music, ideas, or 
other fields have been able to appreciate in greater or 
lesser degrees the contributions to OUF present 
civilization derived from the late fifteenth-century 
Italian courts, only the initial stages of identifying the 
dance activity has occurred. Recovery of the jewel-like 
dances remains to be effectively accomplished. 

Typically, the dance was a veil that could be seen 
through in order to perceive the "underlying" realities 
or truth as conceived in those times. The number of 
dancers, type of' costumes, set pieces, style of moving, 
dance vocabulary, and, likely, the floor pattems alluded 
to other things. 8 

A. William Smith is a dance historian and musician. 

ENDNOTES 

1. The author used two main sources for the pageant: Firenze, 
Bibiloteca N<lzionale Centrale, Banco Raro 157, which is an 
incunabulum dated 9, November 1475; and Citta del Vaticano, 
Biblioteca Ap1ostolica Vaticana, Codice Urb. Lat. 899, which is 
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accompany the distribution of the edible treats. The 
dance rhythm piva was one of the four rhythms in dance 
theory allowed by Domenico and his student Cornazano. 

In Cornazano's value system at the time of writing 011e 
version of his treatise (the extant manuscript is thought to 
date from c. 1465), the piva was not used much by good 
dancers. Also, according to Domenico and Cornazano, 
the piva required the quickest movements. 

Unfortunately, the dance master Guglielmo da Pesaro 
did not indicate the nature of the piva in any copy of his 
treatise, although he used the term sixteen times in his 
treatise dated 1463, in the choreographic descriptions of 
dances. But since Comazano stated that two piva units 
were equivalent in duration to one unit of bassadanza, a 
slower rhythm, it is possible that the chronicler meant the 
latter. A year earlier in 1474 at Urbino, the"dance that was 
performed was a bassadanza, not a piva. 36 The 
dance type bassadanza was performed in later pageantry, 
for instance, at Bologna in 1487, whereas the piva was not 
mentioned. 37 

In a column formation, one hundred and twenty youths 
danced to the piva music. They were arranged according 
to the objects that they carried. The first in line 
supported a large and magnificent castle of sugar on his 
head and was followed by two other dancers, each 
carrying, on one shoulder, a chest about two feet long 
containing candies. This same arrangement was 
repeated for all of the dancers composing the column. 

Because there was not enough space in the great hall to 
see the dancers as a column stretched out as a straight 
line, by request of Constanzo they danced in the middle 
of the performing space, weaving like a snake or forming 
the letter "s". They danced to the rhythm, and, at certain 
moments in the dance, kneeled in unison. 

It was the most splendid and magnificent sight that was 
ever seen, according to the account, when the many 
banners, castles, feathers, and chests of gold were raised 
with digity high into the air alt at once. 

Having finished dispensing the sweet treats, all of the 
squires (scuderi) began to dance among themselves, 
jumping, hopping, or leaping (saltando) with great agility 
and pleasure (grandissima gratia et piacere). Whereas the 
dancing of the labors could be seen as representational, 
this act seems expressionistic. 

When the sweet snack had been consumed, the lord 
Constanzo took his lady Camilla to the floor to dance. 

They left and retumed into the performing area many 
times, performing each episode with a different gilded or 
silver garden tool. In the course of this dance, the dancers 
represented all of the phases of work related to farming 
the land. For instance, they mimed actions of drying and 
collecting the imaginary grain they had grown by putting 
the flowers, which earlier had been spread on the floor as 
"seeds", into sacks and carrying them home. This was 
done rhythmically and in unison, and probably in 
choreographic and symmetrical arrangements. 

The aged man who had asked permission to work the 
land on behalf of the inhabitants of the mountain was 
always present during the performance. Another 
character in the performance was a woman who was also 
dressed in the style conceived as "antique" at that time. 
She gestured appropriately, for instance, when collecting 
part of the harvest from the various workers. 

At the conclusion of the dance, some of the flowers were 
probably given to Constanzo and Camilla as a symbolic 
token of the benefits to be derived from having these new 
inhabitants work the land. 

Participation and theatrical actlvlty of the Jewish 
community in later pageantry offifteenth-century Pesaro 

30 is described elsewhere. In two letters dated 29 and 
October 1489, Giovanni Sforza and his new wife 
Maddalena Gonzaga described the pageantry of their 
wedding. One of the episodes was a theatrical 
presentation of Judith and Holofemes, made cum spese et 

a (paid for and זזoperatione deli Hebrei de questa te 
produced by the Jews of this area).35 This story depicts 
the courage and sacrifice made by a young J ewish woman 

. to overcome the enemy of her people 

EVENTS FOLLOWING THE JEWISH 
PRESENTATION 

Next, a costumed group, representing seven planets, 
came "dancing" (danzandosi) into the room. Each ofthe 
seven seated figures, representing a planet, on the seven 
painted box-shaped pageant wagons then prepared to 
recite his or her lines. But before this a small child recited 
a short poem. 

The next episode of the pageant was a presentation of 
candies to Constanzo, Camilla, and their important 
guests. The musicians of wind instruments played a piva, 
which was described as being very pleasant (suave) and 
slow (larga), requested beforehand by Constanzo to 
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All of your vvishes will be well attended, 
But, please give me this field to farm . 

Saying this last slentence, he gestured to the performing 
surface in the gre:at hall. Constanzo replied that he was 
content to give a.way the "field". The elderly Jew then 
went cheerfullyto the opening of the mountain and 

eople, reciting poetry translated into כcalled forth his I 
: English prose as the following 

. Come forth Iny dear caretakers 
. Is in your hands (כBrig your tO 

. God has had pity on his subjects 
This kind ruler (Constanzo) that you see before you 
Gave us this "field" in order to gather fruit 

. And to culti'rate well . Now, attend to it 
. my blessing ~יEveryone ha 

After those worlds, twelve dancers, possibly the same 
twelve who had p'erformed earlier in association with the 
mount, dressed il1 short white costumes with hand-sewn 
gold f10wers and trim, sprang forth from the mountain. 
Their tresses and hairdos were well omamentd, and they 
projected exuber'lnce at being there in the hall, symbolic 
of the domain of' Constanzo, that of Pesaro. 

They performed a lively dance, uno ballo in jorma di 
allo in the form of amoresca). Here, the ג/moresca (a lively j 

ldoubtedly performed by the Jewish תmoresca was u 
. dancers 

The dancers then returned to the mountain, using a door 
different from th<~ one used at first . They came forth with 
silver and gold<~n hoes, performing representational 
actions such as cUltivating, weeding or loosening the 
earth. Their daLncing was well choreographed and 
rhythmically executed. At the end of the first musical 
section that probably featured only one rhythm (misura), 
they returned to the mountain. 

Next, the dance]~s came forth with golden chests filled 
with f1owers. The:y mimed actions of planting seeds in the 
imaginary tilled soil that had just been hoed. Their dance 
required a suspell1sion of reality by the audience, as has 
been demonstratled many times earlier, since the dancers 
actually scattere(j f10wers instead of seeds. Of curse, in 
May, real f1ower5; would have been available to use in the 
pageant. When the misura ended for this episode of 
planting, the darlcers returned to the mountain. 

With silver sythes the dancers retumed. In unison ,they 
represented the c:utting of the stalks of grain. 
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including the Sforza court at Pesaro. 

Another episode featuring a mountain occurred. Either 
the same mountain as before, but modified, or a different 
mountain altogether was carried or rolled to the center of 
the performing space. Like the first, it was covered with 
plants, bushes and f1owerbeds, but had a golden 
drawbridge from which dancers or actors could exit and 
enter at the front. Apparently there was another opening 
in the rear, because the dancers later went to the rear of 
the mountain to bring forth new properties needed for 
their dances. I t is possible that this structure was the same 
as the first, but instead of two grottos on the sides, the 
mountain was rotated ninety degrees, one opening given 
a drawbridge, and on the peak, or on one ofthem ifthere 
were several, a high tower was placed. From this tower, a 
cherub, portrayed by a child dressed appropriately, who 
probably crawled up a ladder through a small opening, 
appeared and recited a poem that can be translated into 
English prose as follows: 

God protect this fine gathering, 
First, the married couple to which we pay honor 
And, second, the mountains and the stones here that 
envy them. 

Inside this mountain is an ancient man, very worthy, 
Who travelled by a long and difficult road 
To visit the illustrious ruler here 
He would like to ask for land near 
This place (Pesaro), and wants to farm it. 
Watch, therefore, and with you be the divine, 
Always overseeing all of your activities. 

At this point, the drawbridge was lowered, and out came 
an old man with great dignity that was admirable. He 
made his way to Constanzo who was designated King 
Solomon, in order to ask the question that Queen Sabbia 
had intimated would be asked, the same mentioned by 
the cherub -- a request for land to farm. This can be 
translated into English prose as the following: 

From Bethlehem in the land of Judea, 
Moved by your great fame I come to 
You as predicted by the Hebrew Laws. 

My name is Roboam 34 and all of my property -
Material things, wife, servants -- is in this mountain 
That, against its nature, moved to pay honor to you. 
Because you spring forth from a glorious and 
virtuous fount, 

Under your shadow I am considering to live. 



Constanzo and Camilla. 

This discussion up to now has been necessary to establish 
the context in which the formally acknowledged Jewish 
contribution was made. 

THE FORMAL JEWISH ALLEGORICAL 
PRESENTATIONS 

The Jewish University of Pesaro (universita de li giudei di 
Pesaro) was formally represented by a large cast at this 
key moment in the pageantry. The importance of this 
contribution can be seen in the position of the event, that 
of folowing the expensive and finely wrought silver cups, 
jewelry, and other gifts that probably awed all who were 
present. The first part of this presentation was based on 
the theme ofQueen Sabbia when she visited Solomon, the 
wisest king who had ever lived according to popular 
thought. 

The procession was led into the hall by many young 
children, two by two (a doi a doi), wearing new robes and 
Arabic (a la arabesca) headpieces and holding real date 
palm leaves in their hands. The children were followed by 
a large artificial elephant that seemed to walk by itself. 
The men who were inside the hollow legs could not be 
seen by the spectators. On top of this elephant was a 
gilded chair, covered by a canopy of the same color. A 
J ewish woman bedecked as a queen, dressed in gold, sat 
in the chair, probably decorated as a throne. 

Behind her were two other elephants on which there was a 
castle with towers and pennants. The castle was full of the 
ladies of that queen, holding lilies and pennants. As with 
the nymphs and Diana and the group of maidens holding 
lilies with Puditicia, here is another allusion to the ladies
in-waiting and Camilla. It is more than coincidence that 
major female figures accompanied by groups are found 
several times in the pageant. 

Next in line was a great throng of Jew of all ages dressed 
in the Arabian style. The colorful costumes were 
trimmed with gold and silver, and many wore robes 
(turche). The queen stopped in the middle ofthe room so 
that everyone could see. She then paid reverence in an 
appropriate manner to Constanzo and the others seated 
at the head of the room, and spoke in Hebrew for a 
while. 

Concluding her speech to Constanzo, she addressed one 
of her subjects. An old bearded man with a fine robe, 
mannered with much graciousness and reverence, recited 
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an Italian translation of the Jewish queen's oration, 
translated into English prose as the following: 

Magnificent ruler, because you do not 
Understand the language of my queen 
1 will translate it for you. 

But first 1 want to tell you in Latin language 
Her name, and country, and, then, her disposition 
And the reason that she bows to you. 

Sabba is her name, and she is from the East. 
From Arabia. Her great nation is 
Rich of plantlife, gems, gold, and people. 

In her speech, first she greeted you, 
Making great reverence to your highness. 
She prayed that your kingdom be blessed. 
She said that to visit your excellency 
Was her real intention, 
That the fame of your wisdom 
Made her want to ask you questions. 

But first, there are presents for you. Y ou are very 
Similar to the great King Solomon. 
She prays with a good and cheerful heart 
That you will accept the small token and be pleased 
With the dancing of these peole here to honor you, 
Of whom God, who faces you from the sky above, 
has blessed. 

(According to Jewish tradition, the queen asked King 
Solomon three riddles. Editor's note.) 

After these words, representatives of the Jewish group 
presented their gifts, a bowl and a silver object; and, after 
circling about the room, the procession departed. 

Then some representatives of the villages in the 
neighboring districts introduced themselves, one at a 
time on bended knee, and presented their gifts. 
Interspersed between one donation of a wedding present 
and the next was dancing by costumed youths (gioveni) 
and, probably, by professional dancers (ballarini). It is 
likely that this is some of the dancing the Queen Sabbia 
referred to as partly being the Jewish gift. 

At times, the twenty-eight year-old Constanzo danced 
with his young wife Camilla. Since the eyes of everyone 
present were on the heads of state when they danced, and 
to dance well was a form of showing competence, it is all 
the more likely that dance masters such as Guglielmo 
Ebreo da Pesaro f10urished at each of the major courts, 



there was another mountain with twelve dancers 
specifically identified as a contribution by the Jewish 
community, then it is probable that the first mountain 
with twelve dancers was also a Jewish contribution; in 
other words, there was one cast with different costumes 
and choreograplhy. 

Finally, it doesnot seem likely that a similar, if not the 
ould have been used for two episodes if 1א same, structure 

they were comp.letely different and unrelated. The same 
mountain could have been turned ninety degrees to allow 
the exits, instead of being at the sides, required in the first 
episode for the dancers in green and blue, to be at the 
front and back, l-equired for the second episode. Where it 
was possible in the terrninology of the account to use the 
term "mountain" in the plural sense, the term is found in 

, the singular case:. Aside from the passage quoted earlier 
a !este de uno monte (the festival of a וit is also writterl 

monte (you will see וmountain), and ,elsewhere, vederite e 
.) the mountain 

After the dancers had yielded their sweet treasures, each 
. took a partner and danced 

Women often performed in formal theatrical dance 
situations in fifteenth-century Italy. Various pageants 

, 1473 with female performers, for instance, at Rome in 
Urbino in 1474, and Naples in 1477, have been mentioned 

dy, but there are many other pageants נearlier in this st1 
that could be cited such as those at Venice in 1459 where 
Diana and nymplh danced, Bologna in 1487 where Diana 
and nymphs danced, and Milan in 1490 where many 
couples perfornled. Female dancers were also shown 

-earlier to have performed in each of the nine or ten loggia 
like structures along the road to Pesaro. Here in the great 
hall, they performed with partners. The description ofthe 
pageant, however, does not include the location of the 

, female dancers before they performed, their costuming 
or the nature of the dancing by the couples. One 
hypothesis is that all of the dancers came forth from the 
mountain, inclu(jing the women, and that the women's 
costumes wererelated to their male counterparts. A 
mountain as small as six feet by six feet could allow 

. twenty cramped youths to be transported into the hall 

The male, and possibly female, dancers returned to the 
mountain, and the hollow structure exited the room as it 
came, without a visible display of wheels or of the arms 
and legs of those underneath or inside turning the wheels. 

;e of the pagenatry was the presentation ~ N ext in the cour 
nd, about thirty rugs and forty silver ~ of gifts . In the ( 
ther gifts, had been showered upon (כobjects among 
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of new residents settling at the seacoast location of 
Pesaro. Iftwelve dancers were counted, the association to 
the twelve tribes of the Israelites may have been made. If 
only ten dancers, as stated, danced, and not twelve, as 
implied, their number may have been symbolic of the ten 
commandments given to Moses on the mountain, 
symbolizing law. In a following dance episode also with a 
mountain, Constanzo is likened to King Solomon. 
Solomon was associated with Moses in humanistic 
thinking during the same period at the closely 
neighboring hill town Urbino. 33 Moses was seen also as 
the leader of the Israelites when the Jews f1ed from Egypt 
in search of a new home. 

That the dancers carried treasure and offered it to 
Constanzo, Camilla, and certain honored guests can 
easily be seen as symbolic -- the inhabitants of the 
mountain were rich in certain aspects, and those around 
them benefited as a result of those riches. It was also an 
act of obeisance. Donating gifts also prefigured the later 
events when wedding gifts would be offered to the newly 
married couple. 

Since the Sun had predicted a stray mount (in the singular 
form d'Indi ci e spinto uno aspero et richo monte .. . pieno e 
di nova gente, not plural) with new people from the Indies, 
it is likely that this episode of dance was an unstated 
contribution to the pageant by the Jewish community. In 
a later speech by the Jewish Queen Sabbia, translated 
from Hebrew into Italian for Constanzo, she stated that 
the dancing was to honor the newly weds (yi piacia che 
danzando ve honora questa sua gente), but unfortunately 
she did not precisely identify the dancing to which she 
refered. 

.If the dancing of the lion and wildman and the two 
"courtiers" in green and blue were a contribution by the 
Jewish community, then a specific symbolic message was 
probably expressed: that the Jews were cultured, not 
barbarians. Furthermore, the episode of the ten or twelve 
dancers with chests of jewels indicated contributions to 
Constanzo by skilled jewelers and other professionals, 
Jewish or othewise, who were established in Pesaro. 
Another basis for this attribution is that a Jewish 
University was established in the area of Pesaro, and 
certainly, educated individuals would have resulted who 
would have pursued activities other than farming. The 
later dancing symbolically depicted only the agricultural 
side of the economic contributions by the Jews. It is 
unlikely that farming was the only livelihood of the new 
people. 

If dancing was a speciality of the J,ewish community and 



arrows danced ala moresca. In 1473 at Rome, after supper 
a moresca was performed. 29 In 1487 at Bo1ogna, a gir1 
with a f10wer in her hand, fo11owed by eight youths with 
darkened faces and wearing be11s, danced ala moresca 
with much grace. 30 

Gug1ie1mo Ebreo da Pesaro wrote in a dance treatise 
dated 1463 that if a student studied the dance theory and 
practiced, then he wou1d be ab1e to dance perfect1y 
Germanic, Greek, Schiavo (Slave), and Morescho 
(Moorish) dances as we11 as dances of other countries. 31 

Unfortunate1y, there are no extant choreographic 
descriptions that are identified as moresche. Th.e moresca 
at Pesaro in 1475 was described as having severa1 
rhythms, and in this sense, is simi1ar to a ballo. A ballo in 
theory and practice, as conveyed in the dance treatises of 
Domenico and his students, is found with contrasting 
sections of rhythms. The rhythms are chosen from a 
group of fours: piva, saltarello, quadernaria, and 
a. In the extant choreographic descriptions, never is a 
property required, such as sword, however dancers ho1d 
on to pieces of c10th in a ballo ca11ed Tesara ("Stretched 
Taut" or "Weaving"). Thematic f100r patterns can be 
identified in some balli, but are not imp1ied as existing in 
fifteenth-century accounts of moresche. It is probab1e 
that a moresca had a certain qua1ity of movement and 
choreographic form associated with it in a manner 
simi1ar to those dances referred to, for instance, as balli a 
lajranzosa. 32 From the data, amoresca can be interpreted 
as a dance foreign to Ita1y and not identified with French, 
Germanic, or other Northern European countries. In one 
sense, it wou1d be the appropriate form and sty1e for 
dancers from a mountain said to be from the Indies. 

After the moresca, the dancers approached Constanzo, 
Cami11a, and the other guests of honor seated at the head 
of the great ha11, and gave them the ten (or twe1ve?) boxes 
of candies. It is 1ike1y that the first two dancers returned 
with the ten, forming a tota1 of twe1ve dancers. The 
number of peop1e seated at the tribuna1 tab1e the day 
before was twe1ve: Constanzo, Cami11a, and ten guests. 

The symbo1ism of the entry of the ten dancers onto the 
f100r is a1so variegated. The two dancers in b1ue and 
green cou1d be seen as scouts who previewed the dance 
space symbo1izing the area ofPesaro. Seeing that the area 
appeared to be what they and the peop1e in the mount 
were seeking, the two dancers fetched others. 

Immigration of Jewish peop1es to Ita1y was occurring in 
the fifteenth century partia11y as a resu1t of the 
persecutions e1sewhere, such as in Spain. Hence the 
mount, said to come from the Indies, cou1d be an a11egory 

. The a11egory of this episode can be seen as manifo1d 
1 b1ue and green were different וFirst, the dancers dressed i 

from the savages because they were civi1ized and not 
heathens. If the dancers in b1ue and green overcame the 
savages, the a11egory can be genera1ized to inc1ude the 

, idea that rationa1ity shou1d a1ways ru1e over crudeness 
that 1aw shou1d rep1ace barbarian responses. Such a 
message wou1d have been very prominent, not on1y for a11 
citizens, but specifica11y for those of Hebrew descent 
since misunderstandings and racia1 and theo1ogica1 
into1erance existed in parts of Ita1y. 25 The expression of 
one thing triumphing over something e1se is seen in 

. a1most every artistic creation dating from the period 

In June 1473 at Rome, a dance depicting a strugg1e 
between Hercu1es with his friends and centaurs, after the 
1atter had made advances to the nymphs accompanying 
Hercu1es and his friends, ended with Hercu1es 
triumphant.26 The beast1y centaurs with their shie1ds and 
c1ubs were driven from the performing space, an action 
symbo1ic not on1y of Hercu1es' strength, but of 1aw over 
chaos. In January 1476 at Rome, the "virtues" fought the 
"vices" (se ballo cum spade in mano li viciosi) and won. 27 

Hence, from these two se1ected examp1es, the theme of 
something good conquering something 1ess desireab1e 
was expressed in pageantry before and after the wedding 
in 1475 at Pesaro. 

If the two dancers from the mount vanquished their 
adversaries, the episode wou1d a1so symbo1ize that peop1e 
such as those contained in the mount might be of 
assistance to Contanzo in overcoming obstac1es. 

The next episode of dancing, which cou1d perhaps be 
considered a continuation of the former, invo1ved at 1east 
ten dancers. Five dancers in b1ue and five in green, 
dressing exact1y 1ike the first two, entered, carrying gi1ded 
and painted boxes probab1y representing treasure chests. 
These boxes contained sugar candies in the form of 
pear1s, gems, and other jewe1s, predicted, in the 1ast 
speech on the previous day, to be found in the mount. The 
ten dancers sty1ish1y performed a beautifu1 moresca, a 
dance said in the account to consist of severa1 misure, 
contrasting rhythms that had their own speeds, and 
danced with nob1e 1eaps and gestures causing the gold 
trim of the costumes to spark1e. 

Performances of a moresca (p1. moresche) are 
documented to have occurred at various p1aces at various 
times. For instance, in 1459 at Venice, two beautifu1 
moresche were performed. 28 In the first, five or six 
dancers in strange costumes danced ala moresca with 
swords. In the second, four nymphs with bows and 
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In the Pesaro I)ageant, next came a horrible-looking 
savage covered with hair. He carried a club and tried to 
capture the lion. The choreography demonstrated the 
skill of the primitive man in attempting to capture the 
lion and the beast in turn, defending itself. 

Twelve wildmenl and others dressed in lion and bear 
costumes participated in a pageant at Viterbo in 1462. 17 
Wildmen were ~;een also at Torino in 1475. 18 Certain 
themes utilizing lions and wildmen were popular in the 
last quarter of the fifteenth century, but were seen much 
earlier. For instance, in 1393 at a wedding pageant in 
Northern Europe, six figures wore wildmen costumes.19 

At this point in the 1475 Pesaro pageant, two youths 
came, from two recesses seeming like grottos in the 
wooden mountain, and began dancing. 

They wore silk COtstumes extending to mid-thigh. One was 
20 . green, the other, a shade of blue called a/exandrina 

Fringes of gold 21dorned the costumes, and streamers or 
entations decorated the sleeves at the ןtassel-like ornau 

, elbows. The leggings and shoes were similarly colored 
but with hand-sewn embroidery. The dancers' headpieces 
and hair were golden; one had the head of an eagle, the 
other, of a lion. The dancer in blue either wore a mask or 

; had his face painted with blue and decorated with gold 
. the other's mask or face was green with gold 

These two performers danced in the styles of the 
countries that th,ey represented, but the chronicler does 
not tell us what ttlose countries were. 21 In the latter half of 
the fifteenth cenl:ury, interest typically was expressed in 
the customs and dances from other courts and lands. 

The awareness of foreign dance steps appeared in the 
terminology, for instance, of the extant second version of 
Antonio Cornaz,ino's dance treatise first written in 1455. 
He used the l:erms todescho (Germanic), spagno/i 
(Spanish), and bl'ebant (from Brabant, an area north of 
Burgundy).22 In l:he latter part of the century, in 1490 at 
Milano, groups 'of men and women or boys and girls, 
dressed, each group differently, in costues of Spanish, 
Polish, Hungarian, Turkish, Germanic and French 
peoples and danced stylistically appropriately.23 Thus, 
the portrayal of dancing from different lands was 
probably not new to 1475 Pesaro. 

After dancing awhile, the two dancers in their green or 
blue costumes with lion or eagle headpieces retreated to 
the mountain grottos. They must have symbolically 

24 . er two beastly characters וlovercome the otl 

1S 

The Sun returned through the trap door to address the 
assembly with the final speech of the evening, indicating 
that there would be the festival of a mountain (/ajesta de 
uno monte) on the following day. The last part of his 
poetry can be translated into English prose as follows: 

From the furthest parts of the Indies is detached a 
strayll and rich mount, in whose heart burns 
kindness, and has love won by you. 

It is filled with wild animals, new people, and gold, 
gems, and expensive and precious jewels such that 
each considers itself to be your treasure. 

It certainly is miraculous and unusual, that to this 
festivity run rocks and mountains that carry hidden 
riches inside. 

Constanzo now has been joined in matrimony to 
Camilla. Thus the heavens with all the elements 
respond to your wishes with goodness and quickness. 

In order to make them contented with your domain, 
go, therefore, and rest. Then, return tomorrow, and 
be alert in order to see the mountain and its gifts . 

MONDAY, 29 MAY, 1475 

After everyone had gathered in the great hall, a painted 
mountain constructed of wood, with representations of 
bushes and animals on the outside and hollow on the 
inside, came onto the open f1oor. 

The use of mountains in pageantry is seen in other late 
fifteenth-century pageants. At Bologna on Monday, 29 
January 1487, a mountain was rolled onto the f100r 
containing Diana and her eight nymphs. 12 At Milano on 
13 January 1490, there was a large mountain containing 
gods at one end ofthe hall for a Festival ofParadise (festa 
de/ paradiso).13 

Out from the mountain leaped a dancer in a lion costume 
who mimed the role of the ferocious beast. He so easily 
jumped from table to table that the spectators rr.~y have 
likened him to the real creature that few, perhaps, had 
ever seen. 14 

A dancer exited a mountain in the pageant of 1487 at 
A lion was portrayed 1ל . Bologna, who also imitated a lion 

in 1475 at Torino, but it is difficult to determine if there 
16 . was mime 



diagram of the front view of the palace that would have 
been seen from the fountain.) 

To the sound of ringing church bells and other 
instruments, Camilla was met by Ginevra Sforza, 
echoing the events the night before at Novillara, and 
conducted through an arch of the arcade of the palace, 
Camilla's new home. 

SUNDAY, 28 MAY 1475 

The formal activities on Sunday, 28 May, began in the 
large assembly room on the second floor of the palace. 
The dances presented by the Jewish community would 
occur the next day in this same room whose layout and 
decorations were noteworthy. The four walls ofthe room 
were encircled by two painted festoons simulating those 
of antiquity with painted heraldic emblems of 
Constanzo. Rich, beautiful tapestries or cloths (panni di 
razza be//i) were hung below the second festoon, which 
was painted about six feet lower than the first. 

Constanzo, Camilla, and the participants of the highest 
rank were seated on an elevated platform about five feet 
high and ten feet wide, covered with fine rugs that 
stretched across one end of the room. The end of the great 
hall, a hall over twice as long as wide, containing the 
platform with this royally backed seating, was 
appropriately called "the head" (capo). 

The "foot" (pie) of the large room, or the end opposite 
the head of state, had a nine-tiered display cupboard on 
which sat fine silver and golden objects. This 
demonstration of opulence was standard in palace 
households, and many treasured wedding gifts 
undoubtedly ended up on such open, shelf-like tables. 

At one corner of this same wall was a grand-sounding 
organ that was placed on a bench. A balcony for 
musicians was placed along one of the long walls. 
Apparently this was a permanent fixture since it was 
supported by columns of stone. Next to this balcony was 
a wooden one for the ladies of the court, who lacked 
enough status to be seated on the tribunal platform. 

Benches were sat on the floor on both sides of the center 
area that was left open for dramatic presentations, 
dancing, and other forms of entertainment. And also on 
the lowest level, behind these benches, were five rows of 
bleacher seating for the spectators of the lower ranks. 
These bleachers probably extended along both long sides 
of the room.9 Although it is not specified in the Pesaro 
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account, the women probably sat on one side and the men 
on the other. Such was the seating in 1488 at Urbino. 10 

The entire ceiling was covered by a tent-like cover, a piece 
of dark blue fabric on which the zodiac was represented 
in the center; and on the sides of the two longer ends 
corresponding to the head and foot ofthe room, a total of 
2500 stars with golden rays were either sewn or painted. 
The center of the fabric where the zodiac was depicted 
contained a trap door from which courld descend 
representations either of a golden sun or of a silver moon, 
who, during the banquet that began in the later 
aftemoon, addressed the noble couple and their wedding 
guests. 

At eleven o'clock a.m. on Sunday, 28 May, Pandolpho 
Collenucio addressed the assembled group in an hour
long oration about marriage. Other speeches soon 
followed, concluding the secular part of the formal 
exchange of vows. In an orderly manner, the assembly 
left the great hall for the church where the other part of 
the formal exchange of vows occurred with ritual and 
ceremony. After the church ceremony, the participants 
retired to their chambers in order to refresh themselves, 
returning at three o'clock p.m. to the great hall that now 
also contained nine tables, each seating twelve guests for 
the wedding banquet. 

From the trap door in the ceiling cover -- the "heavens"-
descended the golden figure of the Sun who gave a short 
oration. This signaled that the serving of the food was 
about to begin . Later in the banquet, the Moon, 
represented as a woman, also gave a short oration. The 
meal was of two parts, the Sun presiding over six courses 
and the Moon over six more, symbolic of the cycle of 
time. 

Before each course was served, two youths representing 
Castor and Pollux made an announcement of the god or 
goddess who supposedly sent the several dishes of food 
forming the courses of the meal. They were followed by 
the deity's representative and, of course, many waiters 
with elegantly arrayed food . 

Because much of the meal had to be prepared over wood
burning stoves, the banquet lasted about seven hours. To 
make the waiting enjoyable, at times acrobats performed 
and, at others, the players in the balcony or the performer 
at the organ filled the hall with music. 

After the twelve courses in the meal, a figure representing 
the Influence of F ortune gave to the guests candies in the 
form of money from the symbolic container that he 
carried. 



The Mauntain of the Jews Queen of Sheba 
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SATURDAY 27 MAY 1475 

The next day, Saturday, 27 May, Camilla and her party 
began the final part of their long journey to Pesaro, 
travelling on a road that was widened and leveled for the 
occasion. They were conducted to various castle-homes 
along the way, which were decorated, each having a 
covered passageway under which the riders stopped. 
Under each one of the nine or ten loggia-like structures, 
built especially for the occasion and roofed with fabric 
or with live or cut plants, there were speeches of 
welcome, wine, fruit, desserts of all types, and dancing 
by ladies. 

Maidens dancing to honor the arrival of an important 
person is seen elsewhere, for instance in September 1477, 
when Cardinal Borgia went to Naples for the coronation 
of the Queen. 5 The dancing would have been 
presentational rather than social and thus 
choreographed for the occasion. However, from the 
brief citation, similar to that regarding the dancing on 
the night before, the exact nature of the movements 
cannot be determined. 

That there may have been nine covered structures, each 
with a maiden or maidens dancing, which Camilla 
visited, may have been symbolic of the nine heavenly 
orders of angels or of the nine muses. They thus 
symbolized the divinity and/or artistic or intellectual 
enlightenment of Pesaro itself. 

That brides passed through symbolic space on their way 
to the heart of town is seen in the 1487 wedding 
pageantry at Bologna where Lucrezia passed through 
seven triumphal arches where there were maidens 
representing the seven cardinal and theological virtues: 
hope, charity, temperance, justice, prudence, faith, and 
fortitude. 6 In general, there were symbolic areas, like 
concentric spheres, through. which an honored person 
passed in order to arrive at the heart of the city hosting 
the pageant. 

At various points along the joumey from Novillara to 
Pesaro, Camilla and her group were joined by other 
groups of peole and, finally, by Constanzo. Sixty 
merchants and artisans with a pageant wagon shaped as 
a ship, complete with sails, joined the parade. At the 
gate of the city, Camilla was presented with keys. 

The marriage party viewed another pageant wagon, this 
time of Pudicitia (Decency) with six women famous for 
their purity and maidens, dressed in white with their hair 
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untied, holding lilies. 

In a world of fortress-like city-states where gain was 
sought, power was utilized not only as raw, brute, 
military force, but also as subtly diplomatic and 
sometimes emblematic force. In a world of superstition 
and belief in transfiguration, a physical demonstration 
or enactment was thought, or hoped, to shape or 
inf1uence events; some transcendental connection was 
thought to exist. An allegorical display was a 
recognition of the past and present and a prophylactic 
measure for the future . 

There was probably a conscious effort not to duplicate 
exactly events from othr pageants. For instance, in a 
pageant at Urbino in 1474, six queens and twelve 
maidens danced around the woman representing 
Pudicitia. 7 That slight variations on traditional themes 
was a practice is seen in other art forms, notably in 
music and painting. 

Under a golden baldachino Constanzo and Camilla 
headed to the palace preceded by sixty of Constanzo's 
men whose tasks were to clear a path through the 
crowds. The street to the palace, from the great gate of 
the surrounding walls until the court in the center of the 
city, was covered above with red, white, and blue fabrics 
displaying Constanzo's coat of arms. (See the diagram 
of the route of the procession through Pesaro.) 

On the way to the center of town, the group came to a 
triumphal arch with a pole whose top was crowned with a 
large diamond with a f1ower, one of the symbols of 
Constanzo.8 Two rotating iron sculptures, probably 
formed like wheels or their spokes, of dancing 
children (spiritelli) were attached to the 
pole. The f10wer at the top of the arch opened and a 
child (spiritello) gave a speech, similar to 
all of the others, in rhyme. 

The next event the party encountered was of two giants 
attired in ancient armor who bowed to the procession. 
When the procession finally came to the town square in 
front of the palace, the participants saw a six-sided 
fountain from which wines f10wed from the shouldered 
vases of sculpted figures placed in niches. The use of the 
fountain in the pageant supports the hypothesis 
regarding the symbolism of the nine places with dancing 
maidens outside the city, since a fountain was associated 
with that of Helicon from which a drinker became 
poetically inspired. This imagery of nine muses and a 
fountain would be echoed later in the pageant. (See the 



JEWISH DANCING IN WEDDING PAGEANTRY AT 
PESARO, ITAL Y IN 1475 

were probably of two types: some newly created to 
honor the bride, and several older dances similar to 
those conveyed in the dance treatises of Guglielmo 
Ebreo da Pesaro (Guglielmo, the Jew from Pesaro). 
Older dances would have provided a context for social 
interaction, albeit an interaction probably limited to 
Camilla and the young members of her entourage with 
youths from C()nstanzo's domain, since the major 
figures in the wedding pageantry would later receive 
their due moment of introduction according to the 
hierarchy of ranlk. 

That people travelling from one place to another danced 
when they stopped for the night or a short stay was 
apparently common. For instance, when Ippolita Sforza 
and her new husband, the Duke of Calabria, passed 
through Firenze (Florence) on their way from Milano to 
Napoli in 1465, they danced at the house of Antonio di 
Puccio. 2 

Although Castelli suggests that either or both 
, 1474 Guglielmo Ebreo da Pesaro, who was at Naples in 

and Giovanni Santi, who organized the festivities at the 
neighboring city Urbino in the same year, may have 
been at Pesaro in 1475, it is possible that the Jewish 

esaro itself provided dancers and כcommunity at j 

choreographers, contributing to the dances ai 
Novillara.3 The c()mmunity had the resources to provide 
extensive dancing later in the course of the pageant, and 
it is stated outright that the dancing was part of the 
Jewish contribution to the wedding. That a strong 
tradition of dancing must have existed in the Jewish 
community, above and beyond a few major Jewish 
figures such as Guglielmo or Giovanni, who are 
represented by extant choreographic descriptions, is 
suggested by the fact that another dance master came 

" from Pesaro, "Joseph olim Moysi ebreus de Pensauro 
Giuseppe of Moses the Jew of Pesaro), recently shown ( 

1467.4 by A. Veronese ItO have been. active around 
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By A. William Smith 

On Friday, 26 May, 1475 after a three-week journey 
from Naples, Camilla (or Covella) Marzano d'Aragona 
reached Fano, an area neighboring Pesaro. 1 (See map) 
Here, she and her entourae encountered maidens 
dressed in white, representing Diana and her twelve 
nymphs, who, after Diana's speech, accompanied the 
young bride-to-be on her journey. They met other 
groups along the way to Novillara, located within sight 
of the city of Pesaro, where the first dances occurred. 

Throughout the history of Western civilization, 
descriptions of weddings have been recorded which 
include dancing. Few, such as the pageant in 1475 at 
Pesaro, contain references to choreographed dances that 
were social and political statements by Jewish 
communities. The choreographed dances in this pageant 
allegorically depicted the struggle of man as a civilized 
creature with man the barbarian, the struggle of man 
with nature, and, on another level, the struggle of the 
Jewish community to find and maintain acceptance in 
an often hostile world. 

The dances added to the colors of the mosaic-like 
conception of court wedding pageantry, which also 
included processions, f1oats, decorations, allegorical 
tableaus, jousts, ceremony, music, and other elements. 
At a rich moment in history, the wedding of Constanzo 
Sforza and Camilla d'Aragona captured the spirit of an 
age in which each episode -- be it based on myth, 
history, astrology, or another theme -- of the pageant 
contributed to the overall picture, similar to the 
relationship of the individually painted panels to 
altarpieces designed in the same period. 

In order to place the Jewish contribution of dance in the 
context of the celebration, a brief chronological 
overview of the wedding pageantry in 1475 at Pesaro 
will be provided. 

These dances, danced by the groups welcoming Camilla 
et Novillara, described only with passing references, 



became one of the innovations of post-modern dance 
and dance theatre. Their movement language did not 
belong to what most modem dancers were familiar with; 
they were at once too "folkloristic" and real1y also too 
avantgard to be understood. 

Anna Sokolow came nearly every year for stays of several 
weeks or months. In 1963 she founded the "Lyrical 
Theatre". While Rena Gluck, Rina Shaham (and Naomi 
Eleskovsky) were gifted dancers but relatively 
unexperienced choreographers, Sokolow was a well 
known artist of world renown. The "Lyric Theatre" was 
supported by the A.I .C.F . and Anna prepared four 
programs with its dancers. Perhaps the most famous 
work performed by it was Sokolow's "Rooms". This was 
the first dance company in Israel to gather together the 
best available professional dancers, although all the 
choreography was by Sokolow herself. It may sound 
strange that 1, living in Haifa (just a hundred kilometers 
away) had no inkling of all this activity takingplace in Tel 
Aviv. Perhaps my ignorance was a result ofthe education 
1 received in the studios, which equated faithfulness to 
one's teacher with a complete disregard of anything 
happening elsewhere. It was also unacceptable for a girl 
in her teens, prior to her army service, to move to another 
town in order to dance there. 

As 1 have already said, Anna used to come each year, but 
she did not settle in Israel. After preparing a program she 
would retum to the U.S. Until she returned, her dancers 
were practically unemployed. Natan Mishori in his article 
10 tells how the company members would not agree to 
work with local choreographers, in spite of their dire need 
for more works. 

Dance teachers from all over the country used to come to 
Tel Aviv to take classes, but in my eyes they were a bunch 
of rather old, dilletantish women, who would take rear 
positions in the studio during the class. They tended to be 
serious, heavy and obese. Some of them were prone to 
boast about "the wonderful dances" they had 
choreographed in their kibbutzim, perhaps in order to 
enhance their image in my eyes or to convince me to allow 
them to create works "on me". 1 was amazed at the 
audacity of these amateurs, who were unable to do a 
decent piruette, but who endeavoured to create dances 
for professionals like me. 

10 

As it turned out, it was in the kibbutz movement, which 
was despised by those living in the towns, where the 
creative spirit of the German school survived. May be this 
was the result of the "dancer" or teacher of the kibbutz 
having to stage several shows on festive occassions in the 

kibbutz and by so doing earn the right to a free day for 
going weekly to town to take classes. 

The young ones among them and the talented, if they 
wished to become professional dancers had no choice, 
but to leave the kibbutz and move to Tel Aviv. Others 
became excellent instructors in creative movement, 
working with the children in their kibbutzim. In this 
aspect too we had to wait until the '70s, when all over the 
world books about creative dance education began to 
proliferate, to realise that all this had been practised in 
the kibutzim since the '30s. 

After the "Lyric Theatre" discontinued its actlvltles, 
Rena Gluck continued performing sporadically with her 
own group and for the first time in her program-notes we 
encounter the name of the "Batsheva F oundation for the 
Arts" supporting dance. 

Batsheva de Rothschild is a most surprlslng and 
wonderful person. She is so quiet and unassuming, that 
one hardly believes that she played such an important 
role in supporting modem dance mainly Martha 
Graham in America, during the period when no 
govemmental support for dance was to be obtained. In 
the '50s she became interested in Israel and was 
instrumental in bringing many performances of 
Graham's company to this country. She began to offer 
scholarships to Israeli dancers to go abroad and study. 
She achieved the nearly impossible task of persuading 
Graham to let her works be performed by unknown 
dancers in a small, remote country. In 1964 de 
Rothschild's own company, "Batsheva" was founded. 
A new era of dance in Israel had begun. The crisis was 
over. • 

The bibliography for this article is to be found at the end of the same 
contribution in Hebrew, on p. 9. 
This article is partiaUy based on the M.A. thesis of the author. 



from .the orien1:al movement and landscape she now 
works in, she may well enrich her 'vocabulary' of 
movement and her artistic sensibility, and in due course 
also enrich uS,through her paedagogic work with her 
company. "9 

In the meantime, the young generation quickly absorbed 
the Graham style, since modern dance had never been 
alien to the spirit of the country. 

In the early '50~;, the American choreographer Jerome 
Robbins came on a visit. He was sent by the "America
Israel Cultural Foundation" (then still the "Norman 
Fund") to make a survey of dance in the new state. He felt 
very attracted to what he saw and fell in love with 
"Inbal", realising the tremendous potential of Sara Levi
Tanai's work. After completing his mission, he wrote a 
most interesting report. In this long letter one senses the 
concern felt by many of those in charge of the arts in 
Israel because of' the crisis dance was going through; and 
because of the eagerness of young dancers to embrace the 
American moder'n dance style and to distance themselves 
from their own c:ultural creativity and background. 

Robbins came t() the conclusion that the level of dance 
technique in the c:ountry was as yet insufficient to support 
real self-expression, hence the necessity of encouraging 
further study of modern and classical techniques, until 
these could be well assimilated by the Israeli dancers. He 
viewed this as a transitional period leading to true self
expression . 

His analysis was correct, but 1 doubt whether he realised 
in 1952 that it wcDuld take more than twenty years, until 
1977, for his prognosis to become reality. In the late '70s 
the first swallow of post-modernism arrived on the Israeli 

, scene, starting a new period of creativity in dance 
generating a retLlrn to the trend of solo dancing and the 
activity of indepe:ndent dance groups, working outside of 

. the establishment-companies 

' rtant practical outcome of Robbins יThe most impc 
recommendations was an invitation to Anna Sokolow to 

, come to prepare "Inbal" for their first tour abroad 
which materialized only in 1957. She was to provide a 
technical polish to the rich choreographic and musical 
texture of Sara Levi-Tanai's works. In fact "Inbal" was 
the only Israeli dance company that f10urished in the 
50s. For the aVe:rage Israeli dancer "Inbal" was a quite ' 

remote phenom.enon, far from his ambitions. The 
, Yemenite dancers were regarded as lacking technique 

and to make them seem even stranger, they sang and 
talked on-stage -- twenty years before such behaviour 
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arrival of dancers from the U.S.A. The first one to 
immigrate was Rina Shaham, who arrived in 1951 and 
participated in Talley Beatty's work for the "Israel Ballet 
Theatre" which Gertrud founded. She also performed 
her own solos in a program she shared with Tehilla 
Roessler. 8 These were the two occassions, when the 
"German" and the "American' schools of modern dance 
met on one stage. 

In 1955 Rena Gluck arrived. She was a graduate of the 
Julliard School in New York. She too started to appear in 
evenings of solo dances, since no established company or 
framework existed. Both new immigrants opened 
schools, and that became the first opportunity for Israeli 
dancers to come to know American Graham technique. 

The relations between the dancers of this generation were 
cordial. Everybody realized that some sort of central 
performing body was necessary. An attempt was made by 
organizing the "Dance Stage" ("Bimat Machol"), where 
works by Rena Gluck, Rina Shaham, Naomi Eleskovsky 
and their groups were shown. Original music by Israeli 

, composers was written for them, by Paul Ben-Haim 
Yechezkel Baron, Jehoshua Lakner and others. For the 
first time since Anatol Gurevitch had collaborated with 
Gertrud Kraus in designing decor, noted young artists 
such as Dani Karavan were working with the 

" choreographers. Among the dancers of"Bimat Machol 
, there were artists such as Rina Schenfeld, Ze'eva Cohen 
, Ruth Lerman, Galia Gat, Ofra Ben Zvi, Ehud Ben David 

Chanina Zuckerman, Arie Calev, Avraham Zuri and 
. several others, who would later become well known 

Usually when an artist arrived from abroad there were 
expectations of mutual enrichment. Just like the 

previous decades, those coming גchoreographers active iI 
, in the '50s from Ameria chose to deal with Israeli topics 

in order to express their feelings towards their new 
homeland. But they also continued to create in the style 
to which they were accustomed. As early as 1957 the 
dance critic of "AI Hamishar" daily , Oliah Silberman 

: writes 

"Modern expressionist dance was created in orer to 
liberate dance from the fetters of the classical style ... But 
should one become confined to the technique which was 
established by Martha Graham and Jose 'Limon ... it 
would be equally undesirable, since it would be as 
detrimental as to be subservient to the monotony of 
ballet." She stated, writing about a recital of Rena G luck, 
also in 1957: "If Rena will not confine herself to the 
boundaries of American expressionism and classical 
ballet, but will also learn something from European 
expressionism and the realism ofRussian ballet, as well as 



offer them an opportunity as dancers, most of them 
remain abroad... The local dance artists lack any 
suitable framework or sponsoring body for their 
activity ... As a result, dance in Israel is for all practical 
purposes paralyzed."7 

After 30 years of intensive actlvlty, the dream of an 
independent Israeli dancer on a high artistic level was 
becoming more and more unreal. The younger 
generation began -- without checking the facts -- to 
denigrate the achievements of the preceding generation, 
who were unprofessional in their eyes. And when the 
pioneers of dance spoke about their former triumphs, the 
young ones expressed their desire to go abroad. When Y. 
Ohrenstein wrote the above quotation, 1 was a soldier 
and took part in a contest for young dance artists. 1 
received a prize of 300 Israeli Pounds, a not 
inconsiderable sum in those days, the equivalent of the 
cost of tuition for one year. 

Ohrenstein, a member of the jury which awarded the 
prize, invited me for a talk. She wanted to know what my 
plans were. 1 told her 1 wished to study at one of the great 
ballet schools abroad, perhaps to join a company there 
and finally to dance the role of Odette/Odile in "Swan 
Lake". 

She listened and let me say all 1 felt. Then she told me how 
many years ago she and her sister had performed in Paris 
in their own material, of Israeli origin, and how the critics 
and the best European artists had reacted favourably to 
their dancing. She said that 1 should understand that in 
order to go abroad 1 had better first be an established 
artist with my own material, in order to be able to offer 
something unique, otherwise 1 would become just one of 
thousands of girls taking daily ballet clases and dreaming 
of getting into a company, a dream not likely to become 
reality. 

1 listened politely since 1 was afraid she would perhaps 
anull the prize 1 had son, if 1 told her that 1 was sick and 
tired of hearing this sort of argument. ln fact 1 hardly 
understood what she was talking about. 1 was sure, she 
exaggerated the difficulties 1 was to encounter abroad. So 
1 just waited for her to finish. 1 wished to leave and dance 
far away. Israeli dance for one with artistic aspirations 
like me was folk dance. lt was unprofessional. 1 didn't 
know the history of modem dance in Israel and had no 
wish to know. 

Extricating Dance from the Crisis מiExperiments 

The foundation of the State of Israel brought with it the 

ln spite of the fact that choreographers who had come 
from Europe had had experience with proper stage
lighting, they lacked the means of implementing the 
achievements of modern stagecraft. The halls in which 
they had to perform being ill equipped and the technical 
apparatus rudimentary, surely restricted their work. 

(The sole exception was Sara Levi-Tanai's "lnbal Dance 
Theatre", which slowly gained professional status and 
became known world-wide in the late '50s. But it was not 
regarded as modern dance by other dance artists in Israel. 
lt was dismissed as "folk" or "ethnic" dance, although in 
fact Levi-Tanai was undoubtedly the most important 
choreographic talent active in those times, and her work 
is certainly to be regarded as modem dance, although 
based on ethnic materials. Editor's Note.) 

Two years after the founding of the State of Israel the 
atmosphere for creating all kinds of central, established, 
"state institutions" was propitious. A committee for the 
establishment of a professional dance company was 
created, but endless discussion ensued since each member 
of the committee pulled in a different direction. The 
committee was unable to decide who should be the 
artistic director. At last, in 1951 on a rather narrow basis 
the "lsrael Ballet Theatre" was founded with Gertrud 
Kraus at its helm. Gertrud Kraus was already past her 
prime. The first program was composed of her works. 
These were met with a rather cool and critical response by 
the audience as well as the critics. During its first year of 
activity the company produced another program, in 
which there appeared a new work by a visiting American 
choreographer, Talley Beatty, "Fire in the Hills". lt was 
the first real meeting between the "old" and the "new" 
modern dance. 

So, thre was no professional dance company (except 
"lnbal") in the country, hardly any well-trained dancers, 
and the leading choreographers were getting older. The 
crisis was acute. 

Years of Crisis 

ln 1962 Yehudit Ohrenstein describes the situation thus: 
"We became used to the fact that only visiting artists 
from abroad appeared on our stages. For years no 
indigenous dance performance on a high standard was 
seen. (She too completely disregarded "lnbal", a typical, 
rather conceited attitude of many critics in Israel. 
Editor's Note.) Many of the young and talented leave 
tht'i country, to study abroad, as they are aware, that if 
and when they retum no artistic organization is going to 
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towards most mlodern dance creators, nevertheless was 
enthusiastic, wtlen Graham's company performed in 
Haifa and urged. us to go see the performance. Later she 
even invited Renla Gluck to teach at her studio, since she 
had discovered a common ground with Graham -
namely technique. 

Her attitude towards Deborah Bertonoff was an 
exception. 1 remember that they were friendly and 

nce brought her pupil, Nurit Stern, to כBertonoff even I 

take a class with Archipova. We all went to watch 
Bertonoffs performance and the dance that most 
appealed to Arcllipova was "One, Two, Three". This was 
a sort of satire" poking fun at the dilettantish dance 
teachers, who h:ad opened studios all over the country 

. without having Ihad any real education themselves 

When 1 was ab,out six, 1 used to dance in the classes 
Miraim Bat-Art,~i gave in her living-room. 1 was clad in a 
tiny tutu and p,ointe-shoes. Parents and children alike 
were very pleas(~d with these classes. My parents asked 
Ora Rattner, a well known dancer and choreographer, to 
come watch tht~ir prodigy. 1 assume Ora was rather 
appalled at what she saw, since soon afterwards 1 was 
enrolled in Archipova's studio. One has to perceive 
Archipova's stri(;t adherence to rules of proper attire and 
precise executiorl of the exercises, as well as her painfully 
slow progress in teaching us new material, in contrast to 
the success of tlle amateur teachers, to whom students 
flocked in droves. 

Tel Aviv the circlllmstances were similar. Recently 1 came 
across a stand'lrd contract, which all of Margalit 
Ohrenstein's stu,dents had to sign, in which there is the 
following clause: "As long as the student is enrolled in the 
studio, she is prohibited from studying at any other 
school or taking part in any concert or dance 
performance - without express consent from the 
management ofthe studio".6 

Each modern clloreographer fought against all others 
and defended hi~) own domain. There was no possibility 
of concentrating the existing talent or cooperating in any 
endeavour, as ealch one claimed the right to be the sole 
arbitrator and di.rector. There was no central established 
body able to offler the budding creative and performing 
talents an outlet .. The choreographers had to cope with 
the organizing of' productions without any sort of subsidy 
and suffered all the ills of unfunded companies -- the 
constant coming and going of dancers, rehearsals held in 
the evenings onl~f, rudimentary costumes and the lack of 
proper lighting ()r decor. 
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arrival of the exponents of modern "German" dance in 
the '30s. 

These artists each possessed a very personal style and a 
technique which emerged from his or her individual 
artistic needs. Self expression was emphasised, although 
not enough attention was paid to the systematic 
development of technique, which could be transfered 
from teacher to student. The years of isolation had not 
been used for this purpose, since there was a markedly 
hostile attitude among the ballet teachers --who had a 
systematic technique at their disposal -- towards the 
modern dance creators. The latter regarded themselves as 
the apostles of "the future, of new values, forms and 
content"4, and many of them completely dismissed 
classical ballet. They feared, that a technically orientated 
training would hamper the spontaneous, free artistic 
expression they valued so much. 

There was no cooperation between the "moderns" and 
the "classicals", that could have led to the translating of 
modern movement-material into a technical system. 
This, for example, Martha Graham did with her own 
material. Moreover, most ofthe ballet teachers expressly 
forbade their students to attend modern dance classes. 

As a girl 1 studied with Valentina Archipova Grossmann 
(in Haifa), one of the few really professional ballet 
teachers in the country. A few streets from her studio, 
there existed Yardena Cohen 's studio. What a marvelous 
combination of technique and creativity it could have 
been to combine both! But that was quite impossible, 
because of the aboslute demand for 'monogamy'. 

Perhaps this demand that students become disciples, 
perhaps the whole atmosphere ofveneration towards the 
teacher stemmed from ideas brought from Germany. 1 
found a revealing passage in Mary Wigman's 
autobiographical book. 5 There is a description of her 
stuents coming to her dressing-room after a performance, 
and while her German dancers hardly dare to approach 
her, the American girls thank her openly and talk to her 
freely, as if they were colleagues and old friends . The 
Germans saw this familiarity as a form of bad manners 
and impertinence. (Perhaps this is somewhat 
exaggerated, as Anna Sokolow once told me, she was the 
first of Graham's dancers to dare to take classial ballet 
classes. She was apprehensive of Martha's reaction, 
should this "treachery" become known to her. But later 
she discovered, that Martha knew all along and did not 
mind. Editor's remark.) 

Archipova, who was rather critical and contemptuous 



America anti-N azi feelings were not propitious for a style 
called " German". In Frane and England ballet reigned 
supreme, and modern dance was hardly in evidence. 
Graham was still nearly unknown outside a narrow 
audience in New York. 

So, quite paradoxically, during World War II, the only 
place where European modern dance f10urished was in 
Israel, (Palestine in those days of the British mandate), 
where the refugees from the Nazis found their new 
homeland. 

Suddenly in the '50s, modern dance, which had 
developed here since the '20s, came to a halt, with 
screeching brakes. What had happened? 

The Roots of the Crisis 

First the isolation of the years of W.W.II ., later the dire 
economic situation of the new state, precluded the import 
of foreign dance companies in significant numbers. For 
nearly 13 years (1935-1948) in regard to the arts the 
country had been practically isolated from the rest of the 
world. The dancers and choreographers had nearly no 
opportunity to compare their own work with that of 
others. 

Then several foreign companies arrived on tour; the 
French company of Jean Babilee, the American Talley 
Beatty and finally Martha Graham. Suddenly everybody 
realised that modem dance in Israel was trailing behind 
the times. What had appeared to be avantgarde and 
modern in the '30s and '40s seemed anachronistic and 
passe in the '50s. The dancers ofthe older generation were 
confused, the younger ones became more and more 
critical. The time for reckoning and stock taking had 
come. The bustling dance activity slowed own. 

What had happened to modem dance in Israel, what had 
caused its stagnation? Perhaps the reason is to be seen in 
the attitude prevalent in the '40s, that there was no 
urgency in the search for a specific, autonomous "Israeli 
Style", for a "Hebrew Dance", which would, it was 
hoped, emerge in the end, of its own volition. 

At first there were two schools of thought: one was to 
create a special "Hebrew" style, the exponents of which 
were Agadati, Nikova and Yardena Cohen; on the other 
side was, for example, Marglit Ohrenstein, who stated: 
"As yet we haven't become 'Hebrews' ."3 She believed, 
that in the fullness of time the question would solve itself. 
This second school of thought was encouraged by the 

In the mid-'30s Dania Levine, who had studied for three 
years in Berlin, began performing in Jerusalem and at the 
same time Yardena Cohen, a dancer born in this country, 
started to create her own dances in Haifa. 

Yardena went abroad to study in Vienna and Dresden, 
the two main centers of modem dance at that time, but 
she rejected the stylistic inf1uence of her teachers, 
returned home and began her own work, using only those 
elements she found compatible with her own goals. 

This was a courageous decision for a young dancer. 
Several critics accused her of imitating Arabic dance. But 
one has to take into account, that she was not a new 
immigrant, but born in the land, whose rhythms, 
landscapes, inhabitants and colours were an integral part 
of her being. 

In 1928 the "Habima" theatre arrived in Tel Aviv and 
with it Debora Bertonoff (the daughter of one of their 
leading actors). She grew up knowing well the great 
innovators of theatre in Russia, Stanislavsky and 
Vachtangov. In Israel she gave many mimetic dance 
performances, founded a school and wrote many articles 
and books. 

Also in the mid-'30s, under the pressure of Nazi 
, persecution, several dance artists from Germany 
, ived. Among these were Tehilla Roessler חAustria, etc. a 

from the school and company of Palucca in Dresden, Else 
, Dublon and Katia Michaeli, who were with Wigman 

. Hilde Kesten and somewhat later Irene Getry 

The most important dance artist to immigrate was 
Gertrud Kraus from Vienna. She had worked with von 
Laban and Reinhardt and had performed alone and with 
her company all over Europe. She, her school and her 
company were to be the most important factors in artistic 
dance in the country during the next 15 years.2 

During the '40s and the beginning ofthe '50s, the students 
of this first generation began to emerge as artists in their 
own right. They were Rachel Nadav, a disciple of Rina 
Nikova; Naomi Alekovsky and Hilde Kesten, who 
studied with Kraus; Noa Eshkol, a pupil ofRoessler, and 
Hassia Levi, who worked with Dublon. The schools 
teemed with dance students and all over the country 
dance performances were held. 

One should remember that Israel was the only country in 
the world apart from central Europe, where the modern, 
expressionistic "German" dance was dominant, as 
opposed to the minor role played by classical ballet. In 
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THE CRISIS OF MODERN DANCE IN ISRAEL IN 
THE FIFTIES 

Arab charactes were not -- as many critics at that time 
erroneous1y thought -- "copies" of fo1k dance types. He 
used the materia1 as bui1ding-b10cks for his very persona1 
creations. He p05,sessed a keen sense of abstraction and a 
ta1ent for creatinlg stage-forms. He was one of the first 
choreographes who came to the conc1usion that dance 
cou1d exist without the underpinning of musica1 
accompaniment. His experiments in dance without music 
were rejected by his audience (and the critics). The 1atter 
a1so misinterpreted his minima1ism as neg1ecting the 
movement of the 1egs and overemphasising of the hand
gestures and the torso. 

What he was after was origina1 movement-materia1 
which wou1d answer his artistic standards. In fact his very 
progressive attitu.de, anticipating the trends of American 
post-modernism by near1y 40 years, iso1ated him from his 
comtemporaries. 

, 1920 Two years after Agadati's first so10 concert in 
Marga1it Ohrentein arrived from Vienna and founded the 
first studio for modern dance in Te1-Aviv. These were the 
years of the deve10pment of the new dance in Centra1 
Europe where Da1croze von Laban, Wigman and Jooss 

their schoo1s came the first modern תwere active. FrOI 
dance artists who immigrated to Eretz Israe1. Ohrenstein 
wou1d prepare a new dance program with her students 

, each year. Her twin daughters, Yehudit and Shoshana 
. became famous for their performances 

In 1925 Rina Nil(ova (a Russian ba11erina) founded her 
Bib1ica1 Ba11et" company in Jerusa1em. She was the first " 

to rea1ise that the basic materia1 for an independent 
Israe1i dance Sh01J1d be gleaned not from Arab fo1k dance 
sources but rather from the rich movement, rhythm and 
music tradition ()f the Yemenite Jews, and she actua11y 

, d gestures from her own students 1רearned steps al 
. se Yemenite e1ements into her ba11ets ~ incorporating th( 
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From the Personal Viewpoint of a Dancer 

by Ruth Eshel 

F or about 30 years (1920-1951) modern dance flourished 
in Israe1. In the '50s a crisis deve10ped, which ended on1y 
in 1964, with the foundation of the Batsheva Dance 
Company. One may perceive this period as a time of 
transition, in which the German Schoo1 (Wigman) 
vacated its 1eading ro1e and was rep1aced by the American 
Schoo1 (Graham). The crisis was dramatic. No synthesis, 
no fusion ofthe two was attempted, and the achievements 
of the pioneers of modern dance in the country were 
simp1y shoved aside. The crisis ended, symbo1ica11y and 
actua11y, when Batsheva de Rothschi1d founded her 
company in 1964 and a new epoch began. 

What were the reasons for this crisis? Why didn't 
exponents of the German Schoo1 in this country succeed 
in forging an independent dance-theatre sty1e, as 
happened in Germany in the '60s and '70s? Why were the 
two schoo1s incompatib1e in spite of their common 
sources, both being based on the princip1es of modernism 
and expressionism? What were the attempts at extricating 
dance in Israe1 from this conundrum? What 1esson may 
be gleaned from this situation? 

These are the questions I sha11 endeavour to exp10re from 
the persona1 viewpoint and experience of a dancer and 
choreographer of the '80s, who was a student and 
beginner during the years of that crisis. 

The First Thirty Years 

The honour of being the pioneer of modern dance in this 
country undoubted1y be10ngs to Baruch Agadati, who 
gave his first pub1ic concert in Yaffa in 1920. 1 He was a 
dancer, painter and 1ater a cinematographer who 
performed his own dances here, as we11 as in Europe. He 
was the first to try to create an authentic Israe1i modern 
sty1e in dance. His portraits of Chassidic, Yemenite or .,-



Forty years was the measure of a generation in biblical times. Today the dance 
scene regenerates every ten years. 
Celebrating forty years of the art of dance in Israel is somewhat arbitrary, and the 
tremendous development in dance in this country must be viewed as a 
continuation of all that was happening before the independence of the State of 
Israel. 

Beginning in the twenties with Baruch Agadati, Rina Nikova, the Ohrensteins, 
Gertrud Kraus and the creators of Israeli folkdance and dance festivals, the art of 
dance was always to be found in Eretz Israel. The real "dance revolution" began 
in 1964 with the founding of the Batsheva Company, heralding unprecedented 
growth and diversification. 

After music - a traditionally Jewish art form - dance has been an important art 
export. Today Israeli dance is well known all over the world, thanks to the many 
successful tours of Israeli dance companies. Six established companies, as well as 
many smaller dance and movement-theatre groups enjoy growing popularity, as 
do the many dance studios and schools in which thousands of students are 
enrolled. 

THE ISRAEL DANCE ANNUAL is devoting this double issue, in honor ofthe 
F ortieth Anniversay of the Independence of Israel, to the history of dance in this 
country - alas more famous for its warriors than for its artists. We have tried to 
cover dance in Israel in all its manifestations, and to give a panoramic view of a 
topic which deserves more research, and deeper consideration than this Annual is 
able to provide. We have tried to be all inclusive, yet ofnecessity have had to limit 
and even exclude some data. No value judgements are to be implied because of 
any omlSSlon. 

This collection of articles is offered as a tribute to all those who owe allegiance to 
Terpsichore, combining sweat with ingenuity, talent with perserverence in order 
to create, educate and perform, along with a large and eager public who benefit 
from the results, and contribute their critique as well as their applause. 

We should like to thank all those who have contributed work, time, and financial 
support in order to make the publication of this volume possible. 

Special thanks are due to Anne Wilson Wangh for editing the English 
contributions. 

The Editors 
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