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שחלושההתפתחויותבאירועיה,כךכדיעדמסעירההעולם,עלעברהסוערתשנה
כמעטנראות-עיקרכלמבוטלותאינןואלה-בישראלהמחולאמנותשלבתחום

בלתי-חשובות.

לתיאטרוןדלאלסוזןמרכזהואהלא-בעצם,מחודש-חדשמרכזנוסדבתל-אביב
וביתאכסניהלשמשהאמורביפו,ראשוןעבריבית-ספרפעםשהיובמבניםולמחול,
אירועי-לשללובימהו"בת-שבע""ענבל"שלביתןהואהמרכזצורותיו.כלעללמחול
פתרון.המחייבותתפעוליותבעיותעדייןלוישכיאם ,חייםשוקקהואוכברמחול,

בביתההמנוחה,אללאאבלהנחלה,אלסוף-סוףהיאגםהגיעהלמחולהספרייה
והאחריותהבעלותתל-אביב.שלהמרכזיתהעירוניתהספרייה ,אריאלה-שבביתהחדש,

לתמוךתמשיךהספרייהידידיואגודתלעירייה,עברההיולארכיונלספרייההתפעולית
פיסייםבתנאיםאולםבעבר,שעשתהכפיוכו',ספרים ,תערוכותלהפיק ,במפעליה
ניכרת.בצורהמשופרים

לא-רלהקותומרכזה,מזרח-אירופהארצותשלמחודשתפתיחהבסימןגםעמדההשנה
בפולין,הופעות-אורחהופיעוהקיבוצית"ו"הלהקה"בת-שבע""בת-דור",כגוןמעטות,

ובברית-המועצות.בהונגריה

 .למוסיקההמחולאמנותשביןהמורכביםהיחסיםהואהשנהבשנתוןהמרכזיהנושא
אסתטית-מנקודת-ראותז'אק-דלקרוז,שלתורתושל ,שוניםמהיבטיםנדוןהנושא

החרש.הרקדןשלומזווית-ראייתוהבאלטבתחום ,תיאורטית

בישראל"למחולה"שנתוןלאוריצאמאזשנהחמש-עשרהשעברולתפוסקשה ,בעצם
שלההתנדבותרוחבזכותלהופיעממשיךוהוא ,עובדהזואבל , 1975בשלהי ,הראשון

 .במלאכההעושיםויתרהצלמיםהכותבים.

העורכים
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המודליםמולהמחול

המוסיקליהמודל

עירוביבפתלימאת

אמנותאלאלפיוט,אמצעי'עזררקאינההמוסיקהספקללא
האמנויות,כלמכיןביותרהגדולההעוצמהבעלתעצמאית,

העצמייסהאמצעיםבכוחמטרותיהאתלהשיגמסוגלתכןועל
לעלילתולאהשירלמילותלאזקוקהואינהלבדם,שלה

האופרה.

(שופנהאואר)

בלתי'דברהיאמחרליאיררעכלבכמעטהמרסיקהמעררברת
אינההתרפעהכיהסבר,מחייבתאשרערבדהזאתנמנע.

עצםהיטבמררגשתמרסיקלילירריללאבמרפעראפילרמקרית,
המרפעאלחרדרהשקטהמרסיקה.שלהיעדררתהערבדת
 .למרסיקהכתחליףנרכחרתראתמדגישרכאילרבכרח,

הראמקרמה,אתלמלאלבדרכלי'הקשהמקצבמנסהכאשר
אחריםבאמצעיםהשימרשלחלל.המרסיקהאתמחזירבעצם
רכןשרניםצליליםקרנקרטית,מרסיקהכגרןהמחרל,לליררי
השיטרתבכלכישרנה,פתררןעלמעידאינראנרשיים,קרלרת
שהיאמרסיקלית","הרמרניזציהשלרבהמידהישהללר

רהמעניקההמשפיעההמרסיקלית,החשיבהשלישירהתרצאה
מהררההמרסיקליהרקעהמרפע.רקעשללהרכברגיבריהאת

רקעמקריםבהרבהאבלהמרפע.שלטבעיתתפאררהמעין
בדירקרסטטיתלריהירתרעצםמאשרירתרתררםאינרכזה
מירשנת.בתפאררהמצרירכבד

אינההאדירהרערצמתהדירמרבןאינרהמרסיקהשלתפקידה
עלינרכןלפניאבלבהמשך,לדברננסהכךעלמנרצלת.
האיררעמתרחששבההסיטראציהאתרלתארמבטלהעיף

המחרלי.

 .הבמהעלרמתנרעעפרעלמתרחש,המחרלבימתית,כאמנרת
גברלרתהמטשטשערבדתימצבנרצרבלית-ברירהארלי

המאפייןכיהמחרל.שלתרכנרראתמהרתראתרהמערפל
אלאהדברים,בראשניצבאינר-התנרעה-שלרהעיקרי
מרבנתזרתרפעה .הדרמטיתמהסיטראציהירצאכפרעלנחשב

עלכןרעלבימתית,מסגרתבתרךמצרישהראמשרםרטבעית,
האםהיא,הנשאלתהשאלהלתכתיביה.לצייתהמחרל

"בימתית"סיטראציהלשאחרסרגארהתיאטרליתהסיטראציה
להתפתחרתהדררשהתנרעתיהפרטנציאלאתבתרכהמכילה

המחרל?

שלו

רהחללהזמןממדיאתרלהביןלחרשישכך,עללענרתכדי
רהעלילההמחרלעלילתביןההבדלהעלילה.מתרחשתשבהם

ללאדבריםבשניבעצםמדרבררמהרתי,גדרלהראהתיאטרלית
 .החללבממדירלאהזמןבמימדלאמשרתף,מכנה

מקרםשינרי-היאהתנרעהשלבירתרהפשרטהההגדרה
שלהממדים,בכלתרפסתהזאתההגדרהבררנר).(קרנסטנטין
צמרדהמחרל .תחליףלהראיןהמחשבה,שלהמציארת,
תנרעה-מאלירמרבןהאתגררהתפתחרת.ביטריכארפןלתנרעה
פרעל-ירצאהראהזמןמימדלא.רתרלשלימרתכביטרימתמדת

הכלההווה.בעיקרהרא-הזאתהתנרעתיתהסיטראציהמן
 .עכשירלפנינרמתרחש

התיאטרלית,הסיטראציהשלהמרדלאתמאמץהמחרלכאשר
שישרזמןחללבתרךבעצםשרקעהראטבילה,מעיןערברהרא
בארפןמתפקדיםרהחללהזמןממדי .לוזריםמאפייניםבהם
מרגשתמציארתאינההבמהעלהסיטראציה .לחלרטיןשרנה

החלקבר-זמנית.רצפייהמחשיבהמררכבתהליךאלאישיררת,
חרתרהתיאטרליתהתמרנהשללעין,נראההבלתיהדמירני,

סטניסלבסקי),-המחזהלש(הפרהיסטרריהההיפותיטעבראל
הצפרי.העלילההמשךבצררתהעתידאתלנחשמנסהרכן

ביטריהיאהבמה,עלהפרעלרתהנפשרתהדמריות,תנרעת
בסגנרןאפילרהעלילה.שלהכרללניתהתנרעהשלמצרמצם
הנראיתההבעהאתהמדגישהאקספרסירניסטי,המשחק

דמירןרקעעלרקייםחיהראאףהתנרעה,אתרכןלעין
ארמנםאזהתנרעהשלחלקההתמרנה.אתהמשליםעלילתי,

מספיק.אינר,אבלירתרגדרל

בגללהאקספרסירניסטילסגנרןארלימתקשרהמחרלתיאטררן
הצרפהאבלהתנרעתי.באלמנטרכןבהבעההמרשםהדגש
אינרהוא .התמונהאתלהשליםיכרלאינוזהמסרגבמרפע
אינהלתנרעהשהסיבהארתנועה,מספיקאיןמדרעמבין

שריררתי,אמנרתימעשהשלזררת,שלתחרשה .דיהלרמרבנת
אי-ההתאמהמידתהיאהסיבהצפייה.כדיתרךארתרמלררה
כאשר.רבתיאטרוןהמחולבתנרעתרהחללהזמןממדישבין

פעילים,גררמיםהםרחרסר-התנרעהההמתנהבתיאטררן
במחרל.לעיתיםרקנסבלזהדברלעלילה,התררמים

להתפתחרתמעשייםגררמיםהםרההיגירןהדמיוןבתיאטררן
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במחול.רמיזהשלאלמנטרקמהוויםשהםשעההעלילה,
והחשיבההדמיוןשבהיעדרמכך,נובעת'הזרותתחושת

לצרכיםובנוימורכבבחללמתרחשתהתנועהההגיונית,
כי-:קודות-אחיזה Iלעצמהמוצאתאינההתנועהאחרים.

שם.קיימותאינןהן

מתקרבבמחולהזמןמימדכיטבעית,אינההזמןזרימתגם
שעלילהשעה ,"יב' Jהאובייקט-"הריאלילזמןיותראופחות

 .לחלוטיןפיקטיביזמןבתוךמתרחשתבתיאטרון

לנגדאלה.ובגיגודיםבסתירותבמחולחשהרגישהצופה
המשכיות,התמדה,ברשנעדרתסיבה,ללא ,מרזרמאורעעיניו

לחשוב,התיאטרון,לכללילצייתמשתדלהצופהזרימה;
-שוניםכלליםלמחולאבלוכו.'לפתרוןלהמתיןלהתרשם,

מרוכז,הכלגלוי,הכלהווה,זמןמתמדת,כמעטתנועה
כתמי-שמשופיעיםןנהמשותף,בקיום ,וכך .ברגש ,בהבעה

שבהםמצבים-ריקיםחלליםהפסקות,בעצם,אלה,שחורים.
איןכייקרה,מהיודעיו!:אין-ההמשךלגביאי-ודאותיש

שלו,לאישיותוביטרינותןהרקדןאזמשהו.שיקרהסיבה
להתחברמנסים ,נגמרשהמסרלאחרשקדם.למהקשרללא

 ,מרוסק ,"נקרדתי"מאודנעשהההרכבלפעמיםולהמשיך.
אישי,ביטרישלם'קטעיחיבורשלכתוצאהשנוצרכיוון

רביםמקריםלמצואאפשרהקלאסיבבלטמהשלם.מנותק
עלילהשלפורמליתמסגרתבתרךאישיכביטויהבנויים
"פיגורות."ובאמצעותמוכרת

התיאטרלי.המבנהארבלהגמישחותרתדיאגילבשלתפישתו
האסתטיקהעל-פיההשראה.מוקראתמהווהה"אפי"האלמנט
 .בשירההדרמהאתמשלבהאפיהז'אנר ,(אפלטון)העתיקה

 .התיאטרוןלכלליפחותכפופהכזאתמסגרתמקום,מכל
פותחותוהפיוטיותהוהשיריותרחשובהמוסיקהשלתפקידה
כלליעל-פיפחותאומנםמורכבתההצגהחדשים.אופקים
התיאטרלי.הבימויכלל,·עלבקפדנותשומרתאבלהדרמה,

הצופהשלמת-ליבוומתשגדול.חלקנמשךה"חיקוי"סגנון
תנועותביןהדמיוןאחרבחיפושהאירועים,בזיהוימושקע

לעיתיםמצליחהפיוטיהמוטיבהריאליים.שבחייםרפעולרת
העלילה.שלהריאלייםבפרטיםמתלותךהמחולאתלשחרר

המוסיקליהמודל

המיידי,בהווהקיימתהיא .אחרמסוגאמנותהיאמוסיקה

החללמןלחלוטיןשונהבחללמיקומההבלתי-אמצעי,
גיאומטריחללשביןהשוניבבחינתהואההבדלה"ריאלי".
לדרךזקוקאינורגשוך!ביטויולא-אויקלידי.אויקלידי
הזמןתחנותבכלשלב-שלבהעוברתהעלילה,שלהארוכה
אדירמאגרהואלעיןהבלתי-נראההמוסיקליהחללוהמרחב.

המוסיקליהרישום .מירביתבריכוזיותהיטבמסודררגשות,של
האיכותיוהאלמנט ,יהקצבהכמותי,האלמנטבושיבתווים

,ואילומארנךהראשוןהמרכיבשל(רישומו .ההרמוניהשל
הואאםאמיתי,אינוהתכניםפיענוחאבלאופקי.)השנישל
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הסידורכיהרישום.שלהחיצוניתהצורהבקריאתמסתפק
היאהריכוזיותלרישום.ניתןאינוהרגשיהחומרשלהפנימי

מתרחשיסוהמעבריםוהשינוייםלפעמיםמתקדמתכה
גיתןהרגשימהתוכןחלקזzןרקכך,כלגבוההבתדירות
 .ולקליטהלביצוע

מוצרטאתלנגןמסוגלשאינופעם,אמרחשובסיניפסנתרן
במוסיקההמצוייםברגששינוייסשלהאדירההכמותבגלל
יודעים,הכלבה.הרגשותשלהגדולהמגווןובשלהזאת

 ,ביותרהמסובכתאינהמוצרטאצלהמוסיקליתשהצורה
אולםבעיה.מהווהאינההתוויםשלהפורמליתוהקריאה
הרגשותזרימתאתלשקףמסוגלאינוהמוסיקליהרישום
עוצמתס.דרגתאתולקבוע

שבקושייפה,עטיפהלמעיןדומהההרמוניהשלהאופקיהקו
במוסיקהלמשל,(כמו,וגמישרךמעטהבתכולתה.להבחיןניתן

מאשריתרה,בקלותהתכולהאתלנחשמאפשרהרומנטית)
(כגוןהכלומסתיר-גיאומטרימסודר,קשה,כשהמעטה
 .הבארוק)שלבמוסיקה

אורכםאתלקבועהרגש,דרכיאתלסלולהמוסיקהמבצעעל
הביטויאתלעצבהכוריאוגרףעלצעדם.משךאתולמדוד
מוטיבנעשהכךהגופנית.הבעתהואתהתנועהשלהפנימי
ביטוי .הרגשלמסלולוהרמוניה,מקצבעל-ידיהמוגדרמלודי,

בגוףעקבות-הרגששלמפהמשרטטוכאילומוחשי,הינוזה
בתנועה,המחול,בשפתכלי-נגינהמיןנעשההרקדןובחלל.
ואלריפולבחלל-הצלילים.המוסיקהלשפתשוות-ערךשהיא
בואשראנרגטי,תהליךהואשהמחולהעובדה,אתקבע
רב-היעיל,המטעןהיאהמוסיקה .מתפרקאנרגטימטען

 .כולםמביןביותרהעוצמה

היאבלבהליוויאוכרקעמשמשתהיאאםאפילוהמוסיקה,
תוךאללהזריקצורךשישכךברור,מספיקלאביטויאומנם
הסיבהזאתבכלהיאאךקינטית,אגרגיההבימתיהחלל

בצורךחשהכוריאוגרףלתנועה.המדומהרקולאהריאלית
הדרמטיהדמיוןשלהחרישיקולואתולהנמיךלהקטין

המוסיקה.שללאוזןהנשמעקולהאתולהגבירוהסיפורי
שהאותומסתתרהיכןבדיוקיודעאינושהואהיא,הבעיה

 .המחולאתולהניעהמטעןאתלפרוקהאמור

כלליעל-פיהמוסיקהשלבתרופת-הפלאלהשתמשמוכןהוא
שלימותעללשמורוגם(המקצב)המינוןעללהקפיד-הרפואה
שמבצעידברמכוריאוגרףלדרושקשה(הדינמיקה).האריזה
על-פילקבוע-בעצמסלעשותמיטיביסאינםרביסמוסיקה
מוסיקה.מבצעיוהסידורהמינוזאתהטבעיתוהתגובההצורך

המלודית,והצורההתוויםרישוםאחריבקפתותעוקביםרביס

בפנים,כלולכברהמסרמושלמת,הצורהשכאשרבתקווה
 .מעצמואוטומטית,

פועל-יוצאהיא(נעימה)שמלודיה ,סבוריםזותפישהבעלי
במגירות-הסתרבחיטוטצורךאיןכןועלהרגשית,מהתשתית

מנצחהואאםביןהמחול,שלהמוסיקליהמלווההרגש.של



אחדאחריבמיוחדעוקבכלשהו,בכלימנגןאותזמורתעל
דינמיקה,מקצב, :הכוריאוגרפיהעל·ידיהמוכתביםהפרמטרים

אפקטיםעםשילוביםאואתנחתותשילובהצליל,גובה
ציורית,דקורטיבית,בעצם,היא,זוכלליתתפישה .אחרים
תמונהשלמרכיביםמהוויםותפאורהתנועהמוסיקה,כאשר

על·פיחיה","תמונהאפילואודרמטיתבימתית·סיפורית,
 .הקודמתהמאהשלהמסורת

המוסיקהבתוךהטמוןהרגשיהמטעןאתלפרוקשרוצהמי
אתלפתח,עליוכלראשית .הדבריםפניאתלשנותמוכרח

ביןסתירהשוםאין .המוסיקהשלהעמוקההרגשיתהתודעה
הרגשי.התוכןהבעתלביןהתוויםורישוםהפורמליתהצורה
אםכיהמוסיקלית,הצורהאתסותראינוהרגשיהביטוי
אחר.במישורנמצא

מוחלטתמקבילותשלתופעהניכרתהגדוליםהמבצעיםאצל
עלמוחלטתקפדנותאחדמצדהללו.התחומיםשניבין

חופששניומצדהמוסיקלי,הרישוםפרטיוכלהצורהשמירת
אתלזהותמאודקשהשלפעמיםכ,ןכדיעדהרגש,בהבעת
ע.ובביצלגמריחדשותפניםשקיבלה ,המוסיקליתהיצירה

אורחמנינוףכמופסנתרניםסיגאטי,אואנסקוכמוכנרים

הכלולהשונה,רגשיתמפההמאזיןאלמעביריםהורוביץ,
תחושתומתממש,זהדברשכאשרכךמלודי,שרטוטבאותו
 .חדשהיצירהעםפגישהשלהיאהמאזיןשל

פריקתאתלאפשראמורהמחושדתמוסיקליתפרשנות
הןההשלכותהמחולית,התנועהלגביהמוסיקלי.המטען

בלתי·ידוע,מחללבאיםגדוליםכוחות .נחרצותיותרעוד
הדלתותאתופורציםהמוסיקלי),(החללאידיאלירב·ממדי,

הסיפורשלההיגיוןתלת·ממדי.אלי,ירוידוע,מוכרחללאל
 .נעלםהדרמהשלהדמיוןעוד;קייםאינו

המוסיקהשביןברית·האחיםאתהאחווה,אתלהגשיםניתן
שלהבלתי·אמצעיבמישורהקיימותאמנויותשתיוהמחול,
תנועתיפוטנציאלבהווה.ורקאךוהפועלותהרגשמסירת
אתלעצמומבקשלעין,בלתי·נראהאחר,לחללהשייךאדיר,
באמצעיםהמוגבלהבמהבחללהקינטי,המעשי,ביטויו

הפרופורציהחסרהזהבמפגש .האנושייםהתנועתיים

שתיביןנכוןומיזוגסדרלהשליטהאמורההמתאימה,
הנחוץהדברהואהמחוליהרעיוןעיצובהללו.האמנויות

זה.חדשבמצב

המחוליהרעיוןעיצוב

המהווהאינטואיטיבימעשההואהמחוליהרעיוןעיצוב
אחריהחיפושבעצםהיאהבחירהושידוך.בחירהבו·זמנית

יהמוסיקלהחלל-שוניםמישוריםבשנ·הנמצאיםאלמנטים
-הריאלילתחוםיותרהקרובאחרוחלללעיןהבלתי·נראה

אופיבעלמעשההואהשידוך .במחוללהתאחדהאמורים
המרכיבים.שנישביןההתאמהאתלבדוקנועדהואכינסיוני,

מודעהצוללכאשרעמוקים,במיםלצלילהדומהזהשידוך
תנועתהמים.על·פנילצוףהצלילה,לאחרשיוכל,ובטוח
שביןבגבולמתרחשתהיאכיכזאת,לשחייהדומההמחול
רגשיתריכוזיותובואדירה,אנרגטיתעוצמהבעלחשוךעולם
החזותי,והישיר,הפשוטוהעולםלפענחה,ניתןשלאגדולה

מרכיבהמהווההדמיוןהחשיבתי,המרכיבהמחול.במתשל
ואינומרכזיפחותתפקידממלאהדרמטית,בהצגהפעיל
כההתפרקותולהצדיקלנמקניתןלאכי-במחולמועיל
 .סבירהסיבהללאבתנועהחזקה

אמצעי·ובלתיישירביטויעצמה,בפנימטרההיאהתנועה
קייםאבלהמוסיקה.כמובדיוקבהווה,רקהמתקיים"נוכח"
לנגדמתרחשזהתהליך-החזותיהאלמנטוהואנוסף,היבט

סבירמעברלאפשרשביכולתו ,נוסףמרכיבנחוץ .עינינו
הפיוטיהמרכיבולצופה.לבמהיותרהקרובלעולםואמין
הפיוטשלהאמצעיםלשידוך.כזהפוטנציאלישותףמהווה

השגתלקראתמכווניםוכו')המטפורהההשוואה,(הדימוי,
הרגשיתהעוצמהעכשווי.מיידי,בלתי·אמצעי,רגשיאפקט
מטרהלקראתהזורמתלתנועההדומהרגשיתעמדהמעצבת
למוסיקהמשותףמכנהבוישהואגםזהתהליך .ידועה·בלתי

ולמחול.

הרי .מוצקאובייקטשלעיצובאינוהמחוליהרעיוןעיצוב
המרכיביםהתנועה.לזרימתמיועדהכלדבר,שלבסופו

מאפשרתזותכונתםרקכי·חלוף,יבנמטבעםהםהרגשיים
מיותריםרציונליהסברוכלהמרכיביםזיהוימתמדת.זרימה

כדיתוךלתארניתןהכללייםהמאפייניםאתאבללחלוטין.
התפקודית.חשיבותםהערכת

הזמןתחושת

.תחושתהזמןמימדהיאאמנויותמיזוגשלהעיקריתהבעיה
מתרחשתקליטתהכיאמנות,סוגבכללחלוטין'שונההזמן

המוסיקלילזמןצמודלהיותטעםאין .שונהבשדה·חושים
הספציפיים.כלליהעל·פיפוסעתהמחוליתהתנועהכאשר
בחלללהיותמשמע,הרשוםהמוסיקלילמקצבצמודלהיות
לתחום"ש"מחוץאחר

כדיהמוסיקלי.הרישוםשלהפרמטריםכללגביתופסזהדבר
בתוכהלקרואישהמוסיקה,שלהרגשיהפוטנציאלאתלנצל
המקשריםהמסלוליםהרגשיים.המוקדיםמפתאתהיטב

מסוימתבצורהמודדיםהרגשייםהאירועיםביןוהמובילים
מובילהאינהנכונהקריאהאבלהריאלי.התנועתיהזמןאת

מתאימהמוסיקהכללאכי ,התנועתיהפתרוןלמציאתבהכרח
אתולדמייןהמתאימהבמוסיקהלבחורצורךיש .לתנועה
התנועתי.מימושה

הרגשיתהצפיפות

הפיסי,מהחללמאודשונההמוסיקלישהחללהעובדהעצם
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בירתר,גברההשלרהפיקטיבירתשמידתהבמה,שלהריאלי,
שבר.הרגשיהמטעןשלהגדרלההצפיפרתאתגםמסבירה

שימרשלהירתמוכרחבמרסיקהשהשימרשמאליר,מרבן
שהבחירהכך-לסינרןארלמירןאפשררתאיןכיבשלם,במכלרל,

לבחררניתןבלתי·'נמנעת.רהפסילהמרדעת,מכררנת,מארד
מסלרליםמצרייםן ilשלהפנימישבמבנהמרסיקרתרלנצל

התנרעתיהזמןעםסבין~בארפןמתראמיםסבירים,רגשיים

האפשרי.

המוסיקליהביצועפרשנות

המפהאתלשרטטהמרסיקליתהאינטרפרטציהשלבכרחה
המרסיקלי,הרישרםרבשחזרלהסתפקארהיצירהשלהרגשית

ארמנםכזהשחזרר . iמערלדרירטרארזיתצליליתבאיכרתרלר
ארתר.לפררקבכרחראיןאבלהרגשי,המטעןעםמגעירצר
בחלרן'כמרז~צטבארתעלהמרנחיםתצרגת'רגשרת,מעיןזאת

המחרלי,הרעירןעיצרבלמלאכתמארדחשרבזההיבטראררה.
הרגשילתחרםחדירהמאפשראינרהשנימהסרגביצרעכי

הנערל.החסרם,

השירה

בבחינתהראבלתי·מחייבת.מסגרתמהררההפירטיהמרטיב
ברנההרא .התנרעההתפתחרתשלאפשרייםלכיררניםרמז

לבנרתצררךאין .ס"בתיגררםמכלמשרחררתעלילתיתמסגרת
לשכנע.אר"לנמק"ם Iהאמרריהבימתייםהאמצעיםמערכתאת
חרפשית.התברננרתה:מזמינהמחרלשלהקינטיתהאנרגיהכי

המרקדםבשלבמארדחשרבהפירטיהמרטיבשלתפקידראבל
שילרבםאתמאפשרהרז~ז,א .הכלליהמחרליהרעירןעיצרבשל
לאחר'מפתיעים.מפגשיםריצירתררחרעל'פיהמרכיביםשל
 .ברלטפחרתהרבהתפקידרמכן

 ,מרסיקהכגרןשרנרת,אמנרירתביןהםהמפתיעיםהמפגשים

לאפשרכדידיהרגמישהחרפשיתהשירהרכר.'ציררשירה,
הזמןמימדכי"מיטת'סדרם",מעיןברשאיןאמנרירתמיזרג

מגלםהרקדן .קייםאינרהריאליהחללשגםשעהמת;בטל,
למרסיקה,בדרמהניר.:כיררלכלהחללאתהתרפסתהתנרעהאת

רהמתאיםהבנרירח,ד'מיחללבתרךערלםליצררמסרגלהמחרל
דרךזאתארתר.לקלרטשאמררההספציפיתהחרשיםלמסגרת
עצמהאתהמטהרתאמנרת,כלשלהסגרלהלקראתטבעית

יחידמרזלמהררהההמרסיקזרמבחינהזררת.מהשפערת
אחדלחרשרפרנהישירמררכז,ביטריהכי ,במינרד iרמירח
בלב.ד

למרסיקה,בדרמהרלביטרי.להתנהגרתמררה'דרךהראהמרדל
סיבהללאתנרעהליצררהעצמיבכרשררלהסתפקהמחרלעל

הערצמהרגש.עליה' Iבנאבלחזרתית,תהיההתנרעהחצירנית.
קינטי.תנרעתי"לתהליךישיררתנהפכתהרגשית
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שיתוף'פעולהשלניסיון

למחרלמקרר'השראהרכןמרדלבמרסיקההרראהתפישה
הרקדןמשכנעת.ליצירת'מחרל-יצירתיתלהרכחהזקרקה

ליצרררניסהזאתתפישהקיבלמרגרליןיררןרהכרריארגרף
סגרלהבעלרתצייררת'מחרלהמרסיקליתהמסגרתבתרך

לרהצעתיבינינרשיתרף'הפערלהבתחילתייחרדית.מחרלית
נבחררזרלמטרההמרסיקה.שלהטבעיתערצמתהאתלבדרק
התפתחרתהמאפשרתשלהן,הרגשית""המפהבגללרקיציררת
מאתשמש""ללאברלירז;מאתהקיץ""לילרת-מחרלית

הקרלתפקיד .ראגנרמאתרסנדרנק""שירימרסררגסקי;
אחתבכלמארדשרנההללרהיציררתבשלרשהשרהאנרשי

ראילרבמרדגש,דרמטיארפיררראגנרמרסררגסקיאצלמהן.
התנרעתיתהזרימהברלירזשלביצירתר .ליריהראברלירזאצל

בבראהמעיןרמאפשרתעשיררגשיבגיררןמשרלבתהיציבה
לגיבריזקרקהאינההמחרליתהתגרבהכיהקלאסי,לבלט

אצלאררירה.הירצררקעערדאינהרהמרסיקההסיפררי
מחרליביטרילמצראנדירההזדמנרתניתנתמרסררגסקי

התנרעהזה.מלחיןהמאפיין iסגנרמדרברת,כמעטלשירה
במעיןרמתבטאתהקצבילתחרםמחרץכמעטהיאהמחרלית

רהמקצבברכיים,כפיפתללאבמינה,מירחדתצעידה
רגשי.במקצבמתחלףהמרסיקלי

הקרלביןהמתרחשדרמטידר'שיחנרצררסנדרנק"ב"שירי

בשפתלדראר"תרגרם"מאפשרזהדברנתר.בפסרהליררי
בהתפתחרתרמשכנעכלשהרעלילתיהסברללאשגםהמחרל,

הרפיערלאמרגרליןיררןלהקתשלאלהביציררתהתנרעתית.
עתרבכלבאמצעיםעשירהיההמחרל ,שחררים""חררים
 .לרקרדלהמשיךכדימרטיררציהנמצאה

ירתרצמרדמחרלירעירןלעצבניסיתיירתרמארחרבשלב
הרשםהדגשרשירה.מרסיקהביןאיזרןמחייבזהדבר .לפירט

רכןברדלר)(שארלהמשרררשלהיצירתיתהאישירתבהבלטת
ערלמרתפישתאתמספקהראשרןפרנק).(צזרהמלחיןשל

המרסיקהעל'ידיירצררהשנימקרללרת")"נשים(ברצף
מתפתחתהתנרעה .יצריםלשסגררבמעגלגלגרלשלרהמעגלית

דרחפתרהמרסיקהררמזתרקהשירהשבר ,רסגרליסגררבערלם
המררת""מחרלהשירביןנרצרדרמהדישילרבעצירה.ללא
הבאהניסירןשהיהפררה,שלר"רקרריאם"ברדלרמאת

רללאמרגדרעלילתירקעללאבינינר.בשיתרף'הפערלה
רעשיר.חרפשימחרלנרצרמרפשטים,סמלים

שפהאחריבחיפרשראשרניםצעדיםרקשאלהלצייןיש
קררביםמרסיקלייםארפקיםרקנבדקר .ירתריעילהמחרלית

מאליר,מרבןרהפרסט·ררמנטית.הררמנטיתלמנטלירת
חדשים.ארפקיםלגלרתאמרריםשרניםמרסיקלייםשמרכיבים

 •המחרל.להתעשררתגררםחשדמרסיקליהיבטעםמגעכל



ו"כליזמריו"הישראליהעםמחול

פרידתכרצכימאת

התפתחותםלשלבישהתלווביותר,המעניינותהתופעותאחת
הפעולהשיתוףהיההישראליים,ריקודי-העםשלהראשוניים

כינדמה, .הכוריאוגרפיםלביןהמלחיניםביןשנוצרהייחודי
איןבארץ,המתחדשיםבחיינואחרותלרבותכמוזו,לתופעה

ספקללאנבעהדברבעולם.אחרמקוםבכלורעאחהיהולא
היווצרותולתהליךשאףשלנו,ריקוד-העםנוצרבהמהדרךגם
בתקופתנו.לאמקום,מכלבתבל,אחרמקוםבכלדוגמהאין

השתמשהבהאותו",שיצרהואלעםבריקוד"הצורךהמימרה
,אכןקדמןגוריתריקודי-העם,מפעלאםמזומנותלעיתים

שראשיתואיפוא,ייפלאלאלקימומו.המאיציםלאחדהיה
החברההקיבוצית.העובדתבהתיישבותהואזהתהליךשל

אתלחוג,כיצדדרךבחיפושיימיהמראשיתהחלההקיבוצית
משמעותשקיבלוהחקלאיים,הטבעחגיאתובמיוחדחגיה

חגים,אותםשללעיצובםהדרךחיפושיבתוךבחייה.מוחשית
המלחיןביןמפרהוזי;וגקשראותוגםשונותבדרכיםנוצר

והכוריאוגרף·

הללוהאמנויותשתיאתהדדיתשהפרההמפגששלראשיתו
בקיבוץשהתלקטההרועים","חבורתבמסגרתספקללאהיה

מתתיהווהמשוררהמלחיןלראשונהנפגשוכאןבית-אלפא.
בעתזה.היהברגשטייןלאהוהרקדנית-הכוריאוגרפיתשלם

הצאן","גזחגאתלחדשהרועים""חבורתשלהניסיון
תפקידמתתיהועלהוטללחג,ההכנותבמסגרת . 1931בשנת

היהשלאהגז","חגשירואתזהלאירועהלחיןהוא .ההלחנה
יישישו,במלותיו:ידועזהשירשכתב.הראשוןהרועיםשיר

הפעולהשיתוףעלנא".זההבההגזחג /באשמחושישו,
כדלקמן:מתתיהומספרלאהעםשלו

חברהגםהיתההצאןסביבשהתלקטההחבורהבין ...
 .שלההחגבמחולותהתפרסמההזמןבמרוצתאחת.
למדהבווינה,גדלההיא .הרקדניתלאהלהקראנו
הזדמנותבכלהבאלט.*בלהקתהשתתפהואףריקוד
בערב ...סוףאיןובסיפוריםריקודיהאתלהדגיםידעה

מעגלארגנההיא ...שעתהגםהגיעההגזחגיגתשלזה
יצאהמהרועו.דעודהזמראתלשירפקדהועליגדול,

ומלהי-שונותאימפרוביזציותהמציאההקצב,בעקבות
חלוצית,הורהבנוסחופעםחסידיבנוסחפעםבות,
כולםאתשגרפהעדבמותניים,ופעםבידייםפעם

לשעותעדנא"שמחושישו,"שישו,[של]סוערלמעגל

(הערת .באלטשלולאמודרנימחולללהקתכמובן,הכוונה, *
העורך)

הערבעלכ,ךעלמלשוחחפסקולאלמחרתהמאוחרות.
לקיבוציםגםהגיעוזההימיםארכוולאשהיה,מהועל

 ) 1 ( ...הרוקדיםבפיוהשירהסמוכים

 :ברגשטייןלאהכךעלומוסיפה

דומני, .הגזחגהואהרועים,חגעריכתעלהחלטנו ...
לאכיאםזה.מועדלחוגבכללראשוןניסיוןהיהשזה

הודותדר,ךזאתבכלמצאנו , Qעושיואיךכיצדידענו
לראשונההויפעויבטוי.בכושרשהתברכועצמם,לרועים

ריקודיםלהםחיברתיואנימתתיהו,שלהרועיםשירי
יחידהופעתליהיתהזו .בעצמיאותםביצעתיואף

 ...וכדומהושמחו""שישווגדי","שהכמובמחול-רועים

זמן[היה]לאעצומים.היוהחגבעריכתהקשיים ...
הכלהמחול.לצורךלתלבושותאמצעיםולאלהכנה
דליםובאמצעיםהפנויבזמןהעבודהלאחרנעשה
רגשיגםהיואךקשה,היהכלשהו.סיועללאביותר,
 ) 2 ( ...מרוביםציירהכוחותלגילוישהביאולות,התע

תקופתלאחרהתחדשאלהיוצריםשניביןהפעולהשיתוף
שםרמת-יוחנן,בקיבוצםיחדיושובחברושניהםכאשרזמן,

ללאהואשבהםשהמרכזיחג,דפוסישלשלמהסדרהיצרו
הראוימןיצירתודרךשעלהעומר","הבאתטקסספק

ברגשטיין:לאהמספרתוכךהדיבור.אתלהרחיב

לשעתסמוך ) 3הראשונים,(פברוארמימיבאחד ...
הכניסהשערבפתחמתתיהואתפגשתיהצהריים,

מתתיהו .· ..בידוהרועיםומקלעבאיהלבושלקיבוץ,
בפעםכאןמלימודיו.חזרמשםירושלים,עללימספר

העומר.עלשמעתיהראשונה

שיריאתלישרומתתיהו-שומעתעצמיאתרואהאני
להגשמהבחרשהואהשיריםאתבמיוחדהעומר,
אצרנו","אביבלפני",נפתחחדש"עולם :במחול

החגעלמספרהואארצנו"."ברכתהקציר","ראשית
בשדה.

-המחולותעלרעיונותליבאוהתעפלות.אחוזתהייית
-החרדהעם-להגשיםרברצוןהיבצוע.בקושיוהרגשה
הצבעים,אבלהשירים?עוצמתמוללעמודהאוכל

קרוביםכל-כךהיומתתיהושלוהסיפוריםהצלילים

9 



קםכךלאתגר.להיענותוהחלטתי-חיינולאמת
 ) 4 ( ...החג

בחייגםוהכוריאוגרפית,המלחיןשלזהשמפגשםספקאין
חשובגורםהיהי,:הקיבוצביתםשבמסגרתהחברתיהשיתוף

תרומתםבסוגה.ויחיד'ההאמנותית-העממית,ביצירתםומפרה

שרביםמאחררבה,היתההישראלייםריקודי-העםלמפעל
הרוקדים.כל,~לנחלתנהפכומסכות-חגאותןמריקודי

עםכוריאוגרפיתשלוהפעם-פעולהשיתוףשלשונהדרך
רבקהשביןוהיצירההמפגשדרךהיא-מלחיניםמספר

עמירןעמנואלפוסטולסקי,שלמההמלחיניםלביןשטורמן
רביםשלנ:לחניהםגםהשתמשהשרבקהלמרותחן.ונירה

שלושתעםשלהבמפגשישהאחרים,הארץממלחיני
עין-חרוהבקיבוץשהתגוררהרבקה,משלו.ייחודהמוזכרים

חברישניהםוחן,פוסטולסקיבמלחיניםבעבודתהפגשה
החגריקודי-העם,שלביצירתםעצמםשיתפווהםהקיבוץ,
הקיבוצית,במסגרתדרכהבראשיתיצרהאותםוהילדים,
קהלאלנוצרו:ה Iשלמסגרתמעבראלמהרהעדשפרצו

מוכריםלו"יקודי-עםמהרהעדונהפכוהרחבהרוקדים
וחביבים.

רבקהשליצירתהבדרךביותרוהחשובהראשוןהמפגשאך
שבועמירן,עמנואלהמלחיןעםמפגשהספקללאהיה

חגבהכנתהמשותפת,בעבודתם 1942בשנתלראשונהפגשה
עמירן,שללחניוגבע.שבקיבוץהאיזוריבבית-הספרהמחזור
הריקודביותר.לרב,~הנראוהמזרחיים,המקצביםבעלי

"הגורן",ריקודהיהמפגשאותובהשפעתשנוצרהראשון

הארצימחולות-העםבכנסמכן,חרלאשבהצגתוריקוד
חיובייםהדיםעורר , 1944בשנתדליה,בקיבוץהראשון
 ) 5רבים.(

מלחיניםעםקשריםרבקהיצרהיצירתה,שנותאורךלכל
אך!;כוריאוגרפיות,ליצירותיהבלחניהםוהשתמשהרבים
השונות,ישראלעדותשלהמסורתייםללחניהןגםפנתה

יצירותיהברשימתנסתכלאםדילעבודתה.חומרלהששימשו
כדי ) 6אודותיה,(עלהביוגרפיבספרשפורטוכפירבקה,של

כך.עללעמוד

הרקדנית-הכוריאוגרפיתשלהתקשרותההיתהלחלוטיןשונה
גםכמו"כליזמרים",אותםאתשלה.ל"כליזמרים"כהןירדנה

אתיצירה.סוגילשנילחלקניתןהריקודיות,יצירותיהאת
בחלקםירדנהכנתההאמנותייםריקודיהשלהראשוןהסוג
שניבהשפעת:יקר Vבוזאתמזרחיות,מנגינותעלהגדול
 ) 8ועובדיה,(ליהו(ד) 1 ~והכינור,העודנגניהמזרחיים,מנגניה

תוף-אותוב"דרבוקה",בתיפוףגםריקודיהאתלעיתיםשליוו
בדוויתאשהעל-ידילכןקודםעודירדנההתוודעהשאליוכד

ניתןשהיהובמקצביםזהבתוףדווקאבביתה.ששירתה

מריקודיה.לרביםהמקצב:אתירדנהמצאהממנולהפיק
כפחות-ועובדיה,אליהונגניה,בעינינחשבזהשכלילמרות
הנגינהבתפקידיפעםמדילהתחלףהאחרוניםהסכימו ,ערך

אתנגניהשלתיפופםמשךכמהעדבהופעותיה.והתיפוף

 1ס

שהיהמסויםמקצבשעלהעובדה,תעידליצירהירדנה
האמנותייםמריקודיהאחדאתירדנהיצרהמתופףעובדיה

אותהשימשזהריקודעובדיה"."מחולאותוכינתהואף
כאשרהאמנותיות.בהופעותיהכריקודהיווצרותובראשית

עדהיהשלה,החגריקודילמסגרותלקבוצהבעיבודהוכנס
לריקוד-עם.דהיינו,ההמונים,על-ידישנרקדלריקודמהרה
הקנוןנגןאתגםהמזרחייםלנגניהירדנהצירפהלימים,
מקור-השראהבמנגינותיהםלהשימשווהשלושהחיט,חיים

דמויותעלבנויותהיושבחלקןהריקודיות,ליצירותיה
 ) 9תנ"כיות.(

החלההריקודית-הכוריאוגרפיתיצירתהשלהשניבסוג
בראשיתוגוברת,הולכתבתדירותשנתבקשהבעתירדנה
ההתיישבותלחגימסכות-חגוליצורלעצבהארבעים,שנות

הביכוריםחגישלבעריכתםזויצירהשלראשיתההעובדת.
עימהמשתףשם . 1944בשנתעין-השופט,בקיבוץהכרםוחג

כתבאףשלעתידקיבוץ,אותוחברירון,יזהרהמלחיןפעולה
זהשיתוף-פעולהעלהאמנותיות.להופעותיהלחניםלירדנה
 :ירוןהמלחיןכותב

בשיתוףשעבדתיהשניםהיובציירתימבורכתתקופה ...

להחשובשחלקוכוריאוגרפית,רקדניתכהן,ירדנהעם
ופריחתוצמיחתושתקופתהחקלאי,החגריקודיביצירת

זולמסורתשתרמתיעל-כן,אניגאה .-40הבשנותחלה
לחגמוסיקהנוצרהזובתקופה .הדלהתרומתיאת

 ) 10ועו.ד(הביכוריםלחגהכרם,

ממשיכהקיבוציםמלחיניביןשיתוף-פעולהשלזובדרך
וביןהעובדת,בהתיישבותשערכהרביםחגבטקסיירדנה

אתבמיוחדלצייןישבעבודתהלעזרלהשהיוהמלחינים
שער-העמקים.אישגבעון,אורי

מחולות-העםשל"כליזמרים"שללחלוטיןשונהסוג
בראשיתשליוואקורדיוניסטים,באותםלראותישהישראליים
ההרקדהובערביבחוגיםההדרכהערבישלהתפתחותם
הראשית.שנותשלריקודי-העםמדריכיאתהפומביים
מסתםשיעורלאיןרבההיתהאלה"כליזמרים"שלתרומתם

מהאקורדיוניסטיםרביםהרקדות.באותןמוסיקליליווי
שלהראשונההשורהמןלמלחיניםהשניםבמרוצתנהפכו
אתשימשוהמוסיקליותמיצירותיהםרבותהישראלי.הזמר

עצמם,שלהםהריקודיותביצירותיהםריקודי-העםמדריכי
אחדהאחרונים.מצדביצירהוהצורךהדחףמןמעטלאוהיוו

ומלחיניהםמדריכים-יוצריםשללההאהזוגותביןהבולטים
חרמוןשלוםהמדריך-הכוריאוגרףשלזההיהה"כליזמרים"
נצר.ואפינאמןאמיתיו"כליזמריו",

במסכות-אםהמשותפת,בעבודתםנתחברורביםריקודים

בבית-"בת-יפתח"מסכת :כגוןבתי-ספר,שלבמסגרותחג
משותפותביצירותאםשער-העמקים;שבקיבוץהספר

ביצירהואם"הפועל"חיפה;שלהמחוללהקתלרפרטואר
בימי-כ"מצעד-המחולות"חיפההעיראתרבותשניםשילחדה

שלארוכהשורההניבזהפורהשלתוף-פעולההעצמאות.



לריקודי"כלומר,לנחלת"הכלל,מהרהעדשנהפכו ,ריקודים
 .עם

תמרהמדריכה"הכוריאוגרפיתאתלצייןישהללוהזוגותבין
והמדריכה"הכוריאו"אלדמע,גילשלה,וה"כליזמר"אליגור
יצירותיהםספיבק.יוסיהמלחיןובעלהספיבקרעיהגרפית

עצמםהלחניםלהפצתרבותתרמואלהזוגותשלהמשותפות
 .עליהםשנוצרוהריקודיםבזכותההמונים,בקרב

 .זמירעמנואלהמלחין"המשוררהיהבמינומיוחד"כליזמר"
הואומדריכיו.מחולות"העםחוגיעםאמיץקשרקשרהוא
במנגינותיונשמעשכהחלילאותובפיו,כשחלילובאהיה

היהזהחלילמנפשו.בלתי"נפרדחלקשהיההמוקלטות,
שאבלפניושנקרתהשעת"רצוןובכל ,הלךאשרבכלעימו
עללהעלותםידעלאאףדרכושבראשיתלחניו,אתממנו

הטיפוסי,היהודיה"כליזמר"מןבוהיהעמנואלהכתב.
 .כתוביםלתוויםזקוקשאינו ,נפשונימיבכלהמשתפך

מתתיהווהמשוררהמלחיןלזכרוכתבצעיר.בגילנפטרזמיר
 :שלם

בחיפושיועזר"כלילושימשואףמפיומשלאהחליל ...
נעימתוהתוף.-מקצביוהחליל,-צליליוהמלודיים.

מיזוגשלו,הלחןנתגבשוכךה"דבקה".להטחדורה
בכינורבתוף,"שאנושירו .ישראלי"ערבימזרח"תיכוני,

בכלל.(ךך)וסגנונוכסיסמתשירתולראותויש "ובחליל

בגילויםנסיונותיווהיאעמנואלאתאפיינהנוספתתכונה

הערות

-אוטוביוגרעיהמתורערק-הראשוניםהגזשירישלם,מ' . 1
181עמ' , 1967חיעה ,) 7 (יית~ליל" - 180 

מרחביההעברי",ייהרועה :בתורובמחול,בעדרברגשטיין,ל' . 2
 109עמ' , 1957

 1945בשבת . 3

-פסחהמתחדשיםייחגינו :בתורהחג,נו~רברברגשטיין,ל' . 4
ראההחגעל ; 127,עמ' 1977.ד.מ.חשלם),מ'(בעריכתעומר"

רמת"בקיבוץהעומר"הבאתלטקסשנה 40ערידהבר,צ'גם:
8,עמ' 1986 ) 4 (הגופני"ייהחינוריוחנן, - מחולות"העם :ל"הב ; 6

 47-44,עמ' 1969חיעהבישראל,

,יימחול 1944בשנתליהדבראשוןעם"ריקודיכנסמאמרי:ראה . 5
-44עמ' ," 1985בישראל 43 

שיריהםאתהביאאחתלא .צעיריםמלחיניםשלובעידודם
לכותבזו.בדרךנוצרוריקודיםמעטולאהרוקדיםחוגיאל

שרעבינחמיהשלמנגינתואתעמנואלהביאאלהדברים
יצרתישעל"פיהועלום"שם,צעירמלחיןאזשהיהגמלי","על
זה.נפלאללחןריקודיאת

השונה ,וכוריאוגרפיםמלחיניםשלזובמסכתמיוחדמקום
עםבבדשבדמלחינים,אותםתופסיםכה,עדשנאמרמכל

ולחניהםכוריאוגרפים,בעצמםהיוהמוסיקליתיצירתם
במעלההראשונההריקודיות.ליצירותיהםגםאותםשימשו

שיצרההחגשבמסכותלוי"תנאי,שרההיאהאלההיוצריםבין
שילבהדרכה,בראשיתהעובדת,ההתיישבותבמסגרות

ריקודיהוהריקודיות.המוסיקליותיצירותיהאתבתוכם
אגוז"גינת"אלהריקודיםהםזובדרךשנוצרוהראשונים

שהועלתההשירים","שירמסכתמתוךדודך",הלךו"אנה
הפסח.לחג ,הארבעיםשנותבראשיתרמת"הכובשבקיבוץ

הרך,הגיללילדימריקודי"המשחקרביםזובדרךיצרההיא
לנחלת"הכלל.נהפכואלהמריקודיהאחדים .גננתבהיותה

אליהוהואזועממיתיצירהבשטחנוסףוכוריאוגרףמלחין
זויצירהצורת .מריקודיורביםחיברשלולחניועל .גמליאל
 .ושלמותאחידותלמחולותמקנה

בעיצובוהדרךשבראשיתלומר,ניתןדברים,שללסיכומם
השילובבדרךיוצריוהלכוהישראליריקוד"העםשלוביצירתו
זהאתזהוהשלימוהישראלי,הזמרמעצביעםמלאובשיתוף
 •המשותפת.ביצירתם

 , 1988,ת"אבמחולשטורמןרבקהדרר-אחאקומהשרת,ר' . 6
 169-167עמ'

לויידידאליהו.ד

מזרחיעובדיה . 8

שנוצרווי~ירותיההמזרחייםבגביהעםכהןירדבהשלקשריהעל . 9
והים,התוףהאוטוביוגרעיבסערהבהרחבהראהבהשעעתם,

-58,עמ' 1976ת"א 48 

 182עמ' , 1967ז,'חיעהייתצליל,"אוטוביוגרפיה,ירון,י' . 10

 , 1963ג'שם,הפסטורלי,המלחין-ז"לזמירעמנואלשלם,מ' . 11
 179עמ'
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חאן'לימפוסמןמחולות

לוי-תנאישו"חשלמחולות-חנוף

מרגוליןירוןמאת

לנראיןרייחרדיים.מקררייםמחרלרתירצרתלרי-תנאישרה
לאררם.ללכתאר ;בהםלהתגארתמקררייםאנשיםהרבה
אתלהגשיםהמתמדתהשאיפהבעליהםמקררייםאנשים
תעצררלאקירמםלעצםסכנהראףעלירן,כצררךישרתם
לצררךבהתאםהנז.צרי,שכלרללמעשההיאהמקררירתבעדם.
השאיפרתאתתראם jןדבר-מהארמרת,זאת"הטרב",אתלחפש
המפריעזה"הרע",אתרלדחרתמקררי,אדםשלישרתרראת

,ארלימאיןישיצירתדררקאאינההמקררירת.לכן,לכררנרתיר
 .להיפךדררקא

אינהשפשרטהב:רררת,אתכמקררירתמכניםשאנשיםקררה

הארפיינילה.שקדםלמהמרדעתאינהמקרררתיה,אתמכירה
שקדםמהאתלןז.zכללהיכרלתהיאבאמתמקררייםלאמנים

המהרתאתלחקרתמנסיםכאילרהםמשלהם.בזרךלהם,
פיתרח.שלתהליךירצררזההדברים,שלהפנימית

,אבלדבר"המציאר"לאהגדרליםרהאמניםהפילרסרפיםגדרלי
 .קרדמיהםשיצרראתלשכללמסרגליםהירהם

בתרלדרתגםניכרהשכלרלדרךמקררירתשלכזהתהליך
תנאי,-לרישרהשלעברדתהאתמאפייןרהראהמחרל,אמנרת
 .דירננרנרשא

כמחולשכלולתהליכי

למשלהדדישכלרלשלתהליךלרארתניתןהמחרלבתחרם
אירראנרב,לבשלהמחן'לאתהמשכללפרקין,מיכאילאצל
ראחרירהגררע","הברב:ררשלר,במחרלהברבררים","אגם

רמעלההמחרלאוז.נרתאתניז'ינסקיפרמיץ'ראסלבמשכלל
בהמשךאבדההצערשלמרבהירפי,שלחדשהלדרגהארתה
המרסיקליהמחרלאתמשכללניז'ינסקיההתפתחרת.תהליך

מאמרי(ראה .הפירטי"ל"מחרל ,מקררילדבר-מהפרקיןשל
 ). 1989ב"סטרדיר",בנרשא

ב"אחר-הצהרייםהחדשהמחרלאתניז'ינסקימפתחתחילה
ב"משחקים"נרסףשכלרלארתרמשכללרהרא ,הפארן"של
דררקאכיאףהמשך,ללאנשארזהפיתרחתהליךאבל .שלר

לכנרתשאפשרלמההתפתחפרקיןשלהמרסיקליהמחרל

12 

מארהמרסיקלייםמחרלרתארתםאלההתרשמרת","מחרלרת
האביב"("פרלחןבירתרהחשרביםהירצריםעמלרפיתרחםשעל
לסרגהראשרן).ההתרשמרת""מחרלכנראההיהניז'ינסקישל
ריזנטאל,האחירתשלהרראלסיםגםהשאר,ביןשייכים,זה

יירישלבעברדרתירשלהםפנטסטישכלרללרארתשניתן
 .קיליאן

האמניםביןבעיקרערברההתרשמרת""מחרלרתשכלרלתהליך
האמפרי,דרריסקרארס,גרטררדריזנטאל,גרטהניז'ינסקי,

רינה-אלינררקררבקיליאן,ייריסרקרלרב,,אנהלימרןחרסה
להישגיםבימינרארתםהרבילהקרשמןפלררהבאר.ררמישחם

 .אררכרת")לשנים"שיר(במחרלהבירתרהגדרלים

שלהמרסיקליהמחרללערלםשייכתאינהלרי-תנאישרה
שקדמרהסיפרריםעלאיררי-התנרעהאללארבררדאיפרקין,

ניז'ינסקי,שלהפירטיהמחרלאלשייכתלאגםהיאלר.
ההתרשמרת"."מחרלרתאללארבררדאי

לאכמרתרחדש,מחרליערלםיצרהלרי-תנאישרהכימסתבר,
בירתר.רמירחדנדירמשהרבעצםרזהלכן,קרדםהערלםראה
גםהיאחדש,שלם,מחרליערלםבראהרקלאלרי-תנאישרה

מחרמרי-גלםתלמידיה,בעזרתארתררשכללהארתרלימדה
בהיסטרריה,האמניםלכלשעמדההעזרהללאאךעממיים,

נרספים.להישגיםזהאתזההרבילראשר

כמעטשאנרעדגדרלים,כהרמקררירתרייחרדרשרהשלהתרצר
עדייןלר,שאיןחדשבערלםשמדרברלקלרטמסרגליםלא

שלרהתיארריםרבררלכןהמחרל,אמנרתשלבמציארתאחיזה
לדעתי.כלל,ארתרהרלמיםשאינםלר,שהרדבקררהכינריים

שהמחרלרתנאמר,בסערהכבשרהישראלייםכשריקרדי-העם
ארתנרכשכבשרהזה.הז'אנרהםלרי-תנאישרהשתרמה

שלשעברדתהחדש,ז'אנרשהםאמרר,מחרלרת-התיאטררן
תיאטררן-מחרל.כביכרלהיאגםשרה

חדש,מחרליערלםשרהשל iבעברדתהמצרילמעשה,אך
באמצעיםמשתמשהרא .עצמרשלרבאמרת-המידההמרגדר

אלהראמצעיםשלר,המחרליהרגשאתלבטאכדיחיצרניים
שלהעתיקיםמהמחרלרתהלקרחיםלצעדיםבחלקםדרמים

לברשלהזכירהיכרלרתבתלברשרת,גםישראל,קהילרת



ערב.שבארצרתאלהבעיקרהיהרדירת,הקהילרתשלמסררתי
מרעירןכאילרהתנרעהאללפעמיםנדחףגםשרהשלהמחרל
המחשבהממקרררתהלקרחסטאטי,לא-תנרעתי,מרפשט,
השארבלמחרלדחףגםברניכראבל .עם-ישראלשלהעתיקה

מהשירהארמכתבי-הקרדשאם ,העתיקההעבריתהשירהמן

אלהשכלאלאשבזי.שלםהתימניהמשרררשלכזרהעתיקה
 ,המחרליתהמסגרתאתהמחזיקיםמפרטיםחלקרקהם

חרקריםאצלבעיקרשקררהכפילהם,להיתפשואפשר
אינםאלהשכליבחיןבהםהמתברנןאמןאבל .אקדמיים
 .העיקר

עצמאית,מחרליתתבניתירצריםלרי-תנאישרהשלהמחרלרת
ערדשאי-אפשרעדחדש,מחרליאסתטיערלםמגדיריםרהם

שלהאסתטירתבאמרת-המידהאלארלהבינרממנרלהתעלם
 .האמיתיתהאמנרתיתהביקררת

תרבותיתוכזהבדלי-תרבותהבדלי

הקדמרניים,היררניםשלהירפיאתלהחירתניסרהרנסנסאמני
שלרהאסתטיקההפילרסרפיהמקרררתאלחזררכךולשם

שלאלהמרלם,שהירהתרברתמקרררתאתנטלרהם .אפלטרן
חדשה,ררחבהםרלהפיחארתםלשכללרניסרימי-הביניים,

העתיקים.האידיאליםלפי

היהרדיםשלהעתיקההמחשבהאלהרלכתלרי-תנאישרה
מהביןלהשררתאפשררתשרםלמעשהאיןלכןרארלידררקא,
מןשצמחהרהאמנרתהיררניםשעשרמהלביןערשהשהיא

מהאתלעשרתניסההגדרלניז'ינסקיגםשלהם.הפילרסרפיה
הקדמרנייםהיסרדרתהכנסתבר;חשקרכההרנסנסשאמני

 .מחרליכרגשלתנרעתר,כ"תוכן"היררניםשל

 ...בכךהבחיןררדןארגרסטהפסלרקהנראהכפי

הפיגורטיביתהעמדה

המתרכברתהמיליםבאמצערתמתפתחתשהמחשבהבשעה
דרךהדמירןפרעלהאפשר,ככלרבררריםבהיריםלמשפטים
 ,רגשרתמערררתהפיגררטיבירתהפיגררטיבירת.הצרררת

ההמצאהרכרשרשהתברנהרנראהבדמירן,ביטרילידיהבאים
התרחקרתכלרמר,ממנה.בהתרחקרתדררקאביטרילידיבאים

היחשפרתבעקברתמתעררריםארהנרצריםרגשרתמערדף

 .מדירברתלצרררת

הרראה ,היהרדיתהחשיבהלררחמארדקררבהעמדהזר
הררחניהמנהיגצריךשאליהחיררת,המחשבהבפיתרח
אפלטרןשלכתביראתהיטבשמכירמיאבל .עדתראתלהוליך
הטרברהשכלרלהחרפשאתלמעשהראהאפלטרןשגםיודע,
כמיהמנהיגאתהמחשבה,בהתפתחרתדררקאלאדםבירתר
לאנשיםכגן-עדןהמרשלמתמדינתרראתזהשכלרלעלשאמרן

לחשרב.שמקרבלכפילהיפך,רלאדררקא,מקרריים

רקשהמסרבכתבעיההפיגררטיביתהעמדהירצרת ,במחרל
רקאינהבמרכזההערמדתהאדםשדמרתמשרם ,לפתררן
הצרררת.מכלירתרהדמירןאתהמערררתהצררהאלא"צררה",

כךכלקלכי ,המחרלבתחרםגדרלאמןלמצראקשהכךכללכן
ת.יפיגררטיבלהקצנהלהיתפש

הקהל .המתברנניםבקרבסרעררגשירצרתהפיגררטיבירת
אתשהרבילמהכנראה(רזהרגשערדפישרחרהראכימתלהב,
בעינימיארסמחמתמרקצהדברלהירתהמחרלאמנרת

 .ברצינרת)בההתעסקלאמהםאחדלאשאףהפילרסרפים,

אראמנרתיתלרדידרתבמהיררתמתפתחהרגשרתערדף
גברהה.ברמהלבידרר

הבעיהאתלפתררהכרריארגרפיםניסרהטרבהמסררתיבמחרל
תנרעתשלהמקריבמהלךיפרתתנרערתעלחזרהעל-ידי

משלימיםמעניינרת,מחרלירתתבנירתבהיעדרהרקדנים.
התיאטרלייםארהבימתייםהאפקטיםאתחיצרנייםפתררנרת

אלתשרמת-הלבאתמיסברזה ,הכרריארגרפיהמחזהשל
שלהמרשלם"הביצרעראלהלא-ריקרדייםהמשנייםהפרטים
יפרת".צרררת

אמנרתשלהמרכזיתהבעיהתמידהיתההפיגררטיביתהבעיה
 .מחול-הנוףבאמצערתארתהפרתרתלרי-תנאישרההמחרל.

הרקדן,לגרףמחרץאלהפיגררטיביתהעמדהאתמעבירההיא
 .המחרלחללאלכרלה,הקברצהשלהתנועהצירריאל

כפיקשקרשי-תנרערת,מקריים,תנועהצירופיכלכאןאין
לארישלהתנרפהמלארתבעבודרתלמשל,למצרא,שאפשר

פינהארגראהםמרתהשלסטטייםהמארדבמחרלרתרביץ,לרב
אנרשרהאצלבז'אר.מוריסשלהררשם"ב"מחרלרתארבארש,

תרךכללית,כרריארגרפיתתבניתשלמדרקדקפיתרחמרצאים
על-ידיביטריילידשבאהסובייקטיבי,הפיתרחעלהקפדהכדי

 .הקטנרתהתנרערתשלמדריקפיתרח

רירטראר-שלמרשימהראררתנרתלדרגתהיפההצררהשכלרל
ביןהיחידהנקרדת-המפגשארלירזרלה.נחרץאינרזיקה

ראסלבשלראלהלרי-תנאישרהשלהמצרינרתעברדרתיה
כגרןההתרשמרת,אמנירשלשלר,הפירטיבמחרלינסקי'ניז
שרה.עםאחתלאפערלהששיתפה ,סרקרלרבאנה

המחולחלל

אבלמדריקרת,באמרת-מידהלמדידהניתןלאהמחרלחלל
לרקדניםהניתנתהמחרלתבניתאינרגםהראבר.לחרשניתן

ציררילסיכרםירתרקררבדבר-מההראהכרריארגרף.על-ידי
על-ידיהנרקדתרזרהכרריארגרףעל-ידיהמרכתבתזר ,התנרעה

 .כרלההתנרעהשלהרגשיתהתרצאההראכלרמר,הרקדנים.
שלהפיתרחמארפןהתנרעה,שלמהמניעמררכבהמחרלחלל

רהתנרעהלעיןהנראיתהתנרעההראכלרמר,התנרעה,
 ,כתשלילהברדדהרקדןאתהערטףחללארתרזהאיןהנסתרת.
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גוףאיברשתנועת ,מדומיםמשטחיםמיניהמחולחללואין
ה.דכמין ,באוויראחריהמשאירההרקדן

האמצעירגשי, ,קילא"מדומושגהואהמחולשחללמשום
דבר"הואהמחולחללהמטפורה;תהיהלהבהרתוביותרהטוב
להקתאובמעופהעופותלהקתשיוצרתלחללהדומהמה

במחולותיהבבהירותפוגשיםאנוכזהחלל .ביםהשטיםדגים
לוי"תנאי.שרהשל

הציפוריםשלזובעלי"החיים,מעולםשהבאתיהדוגמותבשתי
עצמו.משלחייםלווישהעתכלמשתנההחללהדגים,שלוזו

חייםמתרחשיםובתוכה ,עצמאיתמחוליתישותבעלהוא
שלמים.

קבוצהשישנהאףי,מחולחללאין ,למשלזאבים,שלבלהקה
ובהםמאלה,אלהמסוימיםמרחקביחסיהנעהפרטיםשל

אחדבמישורהקיים ,זהחללשונים.מהלכי"חייםנוצרים
המחולותבכלכמעטהקייםהחדר",ל"חללדומהבלב,ד
לוי"תנאי.שרהשללאלהשקדמו

רקישוטווהדגיםבלבדבשמיםיעופושהעופותפי"אף"על
להקתחללביןהקשרהקרקע,עלירקדוהרקדניםבמים,

קשרהואמתקייםהואשבוהמקוםאלהדגיםאוהעופות
ביןמסויםיחסנשמרעודכלקייםוהואבלב,דתפקודי
שבומסוים,מרגע ~'כ .עצמםלביןבינםבו,הנעיםהפרטים
הלהקה".מחללעצמה"מוציאההיאמהשאר,תרחקהציפור
תפסיקמסוים,מרחקמזוזויתרחקוהציפוריםשכלוברגע
שללאוסףותיהפךעפותציפוריםשללהקהלהיותהלהקה
החללמעופן,אתויפסיקוינחתואם .בודדותציפורים
יחדלהמחול,,לחללהדומהזהשלהן,המעוףשלהמשותף

מלהתקיים.

הבמהבחללמתקיימיםאינםלוי"תנאישרהשלמחולותיה
כיחסהואהבמהאלשלהםהיחסאלא"חדר",שלהמרובע
חללמונחעליוקוםיהמהיאהבמהאימו.ברחםהשטהעובר
כךהבמה,חוקיעלההקפדהבאהגםכךולשםהמחול,
יציגשהפסלכפי,ל jהקךלפניתצוגתםלשםבמיטבם,שייראו

ולעולם ,במיטבוהפסלייראהשבובמקוםבגלריהיצירתואת
לצורתה.להתאימוכדידבר"מהבוישנהלא

מחוליפיוט

ואלההתנועות,שלהמוטיביםפורציםהכלליהמחולחללאל
הוא ,משלהםמשניחללויוצריםהמחולחללבתוךמחוללים
 .בהמשך)(ראההקטן""המחול

סובייקטיביות,אישיות,תנועותהןהקטנותהתנועות

באותהןאיןאךהמזרחיים.במקצביםבדרך"כללהמעוגנות
התימנייםבמחולות"העםכנהוגאותם,לבטאכדיבהכרח

הרגלתנועתכמומעשיות,תנועותלאגםהןבפלמנקו.או
.אצלבציבורהשרהקבוצהשלמחיאת"הכפייםאוהמנגןשל
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וסדרהשירה,אלהפיוט,אלדווקאעצמןמתאימותהןשרה
הפיוטהופעתכסדריהיהבמחולהקטנותהתנועותהופעת
בשירה.

מדימוייינבעוהמחולבחללהתנועעותןואופןצורתןגם
 .לשרתבאותהןשאותוהפיוט

כעס,התחננות,לתאריכולהקטנהתנועהאותההריכי
ב"מחולותבמיוחדהתפתחהזוצורה.אמוןהבעתאודחייה

ויזנטאלגרטהשלבמחולנכבדהישגלידיובאהההתרשמות"
שוברט.שלהמוסיקהלפי ,והעלמה""המוות

התנועותעל"ידיהנוצרתזו ,המחולשלהגדולההתנועה
 ,הגדולהמחולחללאתויוצרתכולוהגוףועל"ידיהרחבות

 . ..רצתי ;בשירמופיעיםשהםכפיהפעליםסדרלפיבאה
 . ..פצעוני ...היכוני ...בעירסובביםשומרים ...לפתוחקמתי
כגוןהשירה,שלהמופשטיםתוארי"הפועלהחרכים.מןמציץ
הביטוייםוגם ,מאוהבמאושר,עצוב,בוד,דחושב, ,רואה

החולותגתמול"רקיעכמו ,הלא"ברורותהאלגוריותשל
אינםגולדברג),(לאהלה"ויבכהינגן"וקולואוהנשקפת"
לידילבואיכוליםאינםכיהתנועות,לחיבורדחףמשמשים

יכוליםאלהאותם.המתארתתנועהאיןכי ,בתנועותביטוי
ולמחול ,המוסיקליתביצירהוגםבשירהביטוילידילבוא
הפעליםאתיקבלאשר ,הרקדןבאמצעותרקלחדוריוכלו

הכוריאוגרף.עבורושחיברלתנועהפנימיכתוכןהמופשטים
מאמץשלנכונהבחלוקההתנועותאתהרקדןיבצעואז

התנועתי.החיבורשלחלקלכלבהתאםשיחולקשרירים,
ההשהיות,אלנכוןביחסשלה,הזמןהתנועה,משךחלוקתגם

 .הזההתוכןאתתמצה

שירהסוגיעל"פי"רוב,לעצמה,בוחרתלוי"תנאישרה
לההמשמשהשירים","שירהתנועות.לחיבורהמתאימים
אינו ,ביותרוהחשוביםהגדוליםממחולותיהבאחדכהשראה

אףבכללותו,למחולביותרהמתאימהלשירהדוגמהדווקא
להתחברכמעטלמחולקוראממשהואחלקיםבכמהכי

מעצמו.

כנדגלות"אימהכירושלם,נאוה ,כתרצהרעיתיאת"יפה
אפילוכאןאיןכילמחול,מתאיםשאינולפיוטדוגמההוא

המחול.לחללגדולהתנועהשידחוףמהשאיןכךאח,דפועל

ולאחיצוניבאופןלא"כירושלם",בתנועהלתאראפשר"איגם
לא .מדיגדולהדימויגדולה.תנועהשלכתוכןפנימי,באופן
לתארניתןכיאף ,תנועהשאיןבודברבתנועהלתארניתן

שעושיםמה ,(סטאטיות)תנועהלהיעדרתנועהשביןניגודים
כמוהמשוררכותבאםהיפני.הקבוקיאמנימצוינתבצורה

מדלגת ...אגוזגינתאל"ירדתי ;הכוריאוגרףעל"ידיבהזמנה
ניתן ," ...הגפןהפרחהלראותהנחל,באבילראות ...במישור
הבורי"עליקשהכיאףבקלות"יתר,מחולבתנועתזאתלתאר
הנחל"באבי"לראותבמשפטהמחולקטעאללהתייחסאוגרף

חיקוישללתנועותלהיכנסמבליהגפן"הפרחה"לראותאו
 .לעשותהפנטומימהשמנסהכפיהסברתיות,שלאוהמציאות



כילנו,שיבהירכזה(אפקט)רושםליצוריוכלהכוריאוגרף
אכןשהואלהיכןומסתכלתניעללאהיושבתהרקדנית
שלאמאודקשההגפן.בפריחתאוהנחלבאבימסתכלת
"מחולות·הראווה",שלהמרשימההתצוגהאלכאןלהיגרר

אלא ,מתחייבתואינההאלההקטעיםמןשרהמתעלמתולכן
המחוליתבתבניתהפיוטהשתלתכדיתוךעצמו,המחולכלפי

 .בלבדכתבלין

כוריאוגרפילביטויניתניםשאינםאלה,קטעיםכי ,למדיםאנו
שרה.מנצלתזאתאתמוסיקלי.לביטויניתניםאכן ,דווקא
להעביר,ניתןלאשלמהמוסיקליתרגשותשקשתיודעת,היא

למקצביםלהעבירהאפשרכיאף ,לתנועהזה,במקרה
המוסיקלי.הפוטנציאלשלהכלליהמטווהאתהמתארים

החופפות ,הידייםשלהקטנותבתנועותעושההיאזאתאת
מתנועות ,שוניםובגבהים ,היטבמתוזמרמוסיקלילמקצב
 .לראשמעלהידייםלהרמתועדלרצפהקרובות

רקדניםשלקבוצהלנועעתהיכולההיושבתהנערהמול
כפות·ידייםשלמחוליושתלשבתוכודבקה,כגוןבמחול

הפרחהלראות,ירדתי,אגוזגינת"אל :עלי·גפןהמתארות
הגפן"·

דומות,קטנות,ידייםבתנועותלתאריכולההרקדניםוקבוצת
"באביאתגםשונה,שריריםובמאמץשוניםבמקצביםאך

הנחל".

הקטזהמחול

מטווהבתוךהמושתלתהקטנותהתנועותמחולתבנית
עיקרביצועו.זמןכללאורךאותוומקשטתמעטרתהמחול

 ,בראש ,בכתפיים ,הגוףאיבריבקצותהקטנותהתנועות

בתבניותעיקרןאךהרגליים,בכפות,החזהבמרכזלפעמים
לעצמאות,הזוכותהידיים.על·ידיהנרקמותזעירותמחול
ציפוריםלרימונים,נהפכותהידייםנוסף.רקדןהיוכאילו
ברכתאוקודשאותיותפרחים,,כתראונפתחחלוןעפות,

מופיעותהןכוריאוגרפיתבווירטואוזיותהמסורתית.הכהנים

התנועהציוריאלונכנסותיוצאותומשתנות,ונעלמות
 .הכללית

המקורותמןבחלקןהשירה,מרוחבחלקןלקוחותהתנועות
טברייני,ניקודכמיןהתנועהאתמקשטותוהןהיהודיים,

שלאחריםבמחולותאךהמקרא;טעמיהןכאילוולפעמים
 .הפיוטאתומשלימיםשוניםהקטןהמחולמקורותשרה

הנפוצותהתנועותהןהקטןהמחולתנועותואטבינה""ב
הלוהטלמונולוגהנוספותתימנית,אשהשלהיומיוםבחיי

 ,צעירהאשהפניהעלנשאשבעלההאשה,שלוהזועם
כאןלמצואניתןכןשבכותרת.הוואטבינההיאשנייה,
וקללה.קינהמביטוייהמושאלותתבועות

מפעולותפשוטלקוחיםהקטןלמחולהמקורותב"נשים"
מתנועותוב"רעלה" ,המזרחיתהאשהלשעבודת·הבית

הבדווית.האשהשלההתייפות

מתפתחותוהן ,הגיוניאוהסברתיאינואלהבתבועותהשימוש
תמצאלא .המחולולרוחהכוריאוגרפיהלכלליבהתאםבמחול
המחולבתוךב"רעלה"המושתלהקטןהמחולשלתנועות

במחולדומותתנועותלמצואאפשריהיהאבל"ואטבינה",
"רעלה".ושלהשירים""שירשלהקטן

באופןומתפתחהגדולהמחולחללבתוךמושתלהקטןהמחול
אינוזהשילובהגדולות.התנועותעםשילובתוךעצמאי,
שאנו(כפימשלימהתנועהאומשליםמקצבאינוגם ,צורני

הגיוני,אוהסברתילאגםהואהמערבי).במחולמוצאים
ביטוילאוגםהרחוק),המזרחשלבמחולות(כמו"מילולי"
התימניבמחולקייםשהוא(כפיהמוסיקהאוהתיפוףלמקצב

בפנימחוליתוכןמעיןהוא .המסורתי)הפלמנקובמחולאו
הזהבשחוטיכפיהמחולמטווהבתוךמשתלבוהואעצמו,

להשוותשאפשרדומהדבראיןבפרוכת.אובטליתמשתלבים
וגםלוי·תבאי,ולשרהל"ענבל"ייחודימשהוזהאליו.אותו
הענבליהמחולשלהכלליתהצורהאתשמחקיםאלהאצל
פנימית,מהותשלאינםבדרך·כללהחיקוייםכי ,קייםהואאין

עצמו.בזכותקייםשכאילומהשלכלליים,קוויםשלאלא
לוי·תבאישרהמגיעההקטןהמחולשלפיתוחולשיא

פורחות"."אותיותביצירתה

הכרוזדמות

עושההוא .בסיטואציהשינויעלהמבשרתדמותהואכרוז
 .כניסתועלאוחדשגורםהתקרבותעלהכרזהעל·ידיזאת

המלךבואעלומכריזהשוקכיכראלנכנסzJזהכרוזלדוגמה,
עלהכרוזיכריזואםהקצה,אלמהקצההכיכרחייאתישנה

נוסף.מהותילשוניהדבריגרום ,מלחמה

לרדת ,למשליתחיל,אםגםיתרחשהכיכרבחייכזהשינוי
בואעלהמודיעכרוזשלסוגהןהראשונותהטיפות .גשם

שונה,באופןעכשיויתנהגבכיכרהנוכחיםמןפרטכלהגשם.
(זההגשם.-אחידמשותףמביעמתוךיפעלושכולםאלא

 ).קונטראפונקטשלתהליך

המחולבחללבתנועה,השינוייםלוי·תנאי,שרהשלבמחולות
באביזריםבשימושאובתלבושתוגםבפרקים ,בפסקותשלה,

 ,טיפותכמה.תחילהכרוזבעקבותבאיםהקטןבמחולוכן
כך·אחרכקודם.מתנהלתעדייןהשוקכיכרהפסקה.אחר·כך

בעודעליהן,מגיבהאנשיםמביןומישהוטיפותעודירדו
הכיכרשכלעדבהדרגה,וכך ,כהרגלםעדייןממשיכיםהשאר
התנהגותאלותעבורהקודםההתנהגותנוהלאתתפסיק

במחול,המעבריושלםכאשרהיורד.הגשםעל·ידיהמוכתבת
הרגעמןמתחילהמעברתהליךחדשה"."פסקהלונקרא
שיכבושועדהראשונההתנועהעלמשפיעהגשםהחלשבו
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עצמררלגשם ,מעבר""פסקתייקראלזההאנשים.כלאת
הכררז"."דמרתנקרא

למשל,רקדן,בדמרתלהרפיעהכררזיכרל ,לרי"תנאישרהאצל
גמל,בדמרתרקדניםמרצאיםאנרכאןרשירה".ב"נשיד

חג'בימלכהאתןכתפיעלהנרשאבר"אבמיעקבהמררכבת
תימני;צעדעל(רריאציהא""נשידבסרףהריקר.דבפתיחת

תמראתרמרים Jהבמדבמרכזארתהמררידהראכתפילה),
כשכרכבההבמה iבערמונעמדשהראעדהלאה,רכךקיסר,
ב""נשידכללאררךמאחררמשקיפיםהשניים .עלירכלף

כלשיצארלאחרנפתדזג""נשידרפראי).סרערמחרל(שהרא
הבמה,אלשרבנכנסהרא .הגמלכרלל ,הבמהמןהרקדנים

מחרל"החתרנה,אתפרתחתהכררזדמרתעליר.זארבשרההפעם
שיתבהר(מרשגזית"ל"עץנהפךשהגמלעד ,הלאהרכך

הדברים).בהמשך

בפסקתחלקכברשנטלרקדןבדמרתגםלנרמתגלההכררז
מקרמראתברלטבארפןלשנרתיכרלהראאבלהנרקדת,המחרל
 .הבמהבחלל

("ירנתיהשירים""שירשלהאחררנהשלפניבפסקה ,למשל
רנעמדנעם,נוננאלהבחררים,אחדערברהסלע"),בחגבי
ידירתנרעת .הבמהשבמרכזהמבנהשבראשלכתרמתחת
המתפתחהקטן,המחרלאתמתחילהבי")("בגדרהקטנה

שרתפיםשבה ,ה Iנפל~פרחבתמרנתרמסתייםכקרשצ'נדר
ארפניעלבפרקהידייםמרטיבאתגם(ראה .הרקדניםכל

 ).בהמשך-הפיתרח

כהן)(אילנהרקדניתערלההשירים"ב"שירפסקהבארתה
במעגלעימהלנרעהמתחילנרראל),(צירןהבחררשלידירעל

שבהחיים,שרקקתפסקהשפרתחמההסלע"),בחגבי("ירנתי
תרךהמאמיניםמנשקיםשארתר ,לספר"תררהאילנהמתדמה

כלה".)אחרתינערל("גן .זהאלמזהרהעברתרמחרלכדי

תנרעתרעלהמכריזתנרעתי,כאקדםלבראיכרלההכררזדמרת
כאילרהגדרל,זרל Iהמשלחללרתרןאלהקטןהמחרלשל

איברים.בהשתלתמדרבר

בהדרגהחרדררתקטנרתתמרנרתהגשם,בדרגמתשראינרכפי

הכרריארגרפית.התנרעהקררישלהכלליהציררתרךאל

הגדרל,במחרלגםהחליםהשינרייםעלמלמדגםזהאבל
במחרלגםנעלמתאינההיחידהכררזדמרתכי ,שיטהבארתה
כגרןמסרימת,התנהגרתשלבצררהקיימתהיאכאןהגדרל.
למשלכמר ,בחפץשהשימראלההדרגתיתהחזרהארבדיברר

כדיתרך ,שםב"נשים",אר ,חג'בימלכהבביצרעב"ראטאבינה"
 .המחרלאלחרזררתרשרבבשיחההבנרתפררצרתריקר,ד

התימנייםבמחרלרתהמתרחשהדברלמעשההיאהכררזדמרת
בני"הזרגשלהמארלתרתבתנרעהשינרישם .המסררתיים

אחדבהנחייתתמידיהיההחתרנהבאיאתלשמחהררקד
 .המררהארהשנייםביןהברגרבדרך"כללשהרא ,הררקדים
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הנגןרברת.הכנרתתרךאלאמתחילאינרעצמרהמחרלגם
רמנסהקםהרקדניםאחד .לרקדניםרקרראהפחאתלרקח

 .להצטרףשלרהקברעהפרטנראתלפתרת

שלרהמחרלהעממיהריקרדביןמשרתפיםדבריםהרבהאין
לשיתרף"הפערלההרמזיםאחדכאןארליאבל ,לרי"תנאישרה

השניים.ביןהעמרק

התנועהצבע

הרקדןעל"ידיהתנרעהתרכןמרענקהטרבים,המחרלרתבררב
ממקרים(לבדהכרריארגרףשקבעהתבניתעל"ידירלאהמבצע
לעזרתרניז'ינסקי).ראסלבשלהפירטיבמחרלכמרברדדים,

שלההתנרעתיהרגשעל ,המרסיקהבדרך"כללבאההרקדןשל
להזדהרתיכרלהרקדן .בהתרפסשהראהמרסיקלירהחלל
רהראמרסיקלי,כישררןשנקראמהלרשישבמידהעימה
שלהזההרגשיהתרכןאת ,במרדעשלאארבמרדע ,מחדיר

תיארםקייםאםהמתאפשרדברשלר,התנרעהאלהמרסיקה
ביןתיארםלפחרתארהמרסיקלי,רהחללהתנרעתיהחיבררבין

"שרשניםבמחרלשמתגלהכפי ,המרסיקהרמקצבשלרהתנרעה
מאת 388ארפ'הרראלס(לפיריזנטאלגרטהשלהדררם"מן

קרארסגרטררדשלהירצר"ב"חלרםארשטרארס),ירהאן
שרברט).מאת"הבלתי"גמררה"הסימפרניהשלהראשרן(הפרק

המרסיקהשלמיקרמהלרי"תנאישרהשלשבמחרלרתיהאלא
הגדרלההכלליתבתנרעהלהזדהרתלרקדןהמאפשרכזהאינר
ב"שירלמשלחריגים,ברדדים,ממקריםלבדהמרסיקה,עם

אגרז"גינתב"אלחג'בימלכהשלהסרלרבתחילתהשירים",
 'רצירןאילנההזרגבתנרעתבעיקר ,"ב"הררהלרגעיםאר

הלהקה.שלהאיטיתהיהפלרבתנרעת

 ,\המרסיקהשלהרגשייםחלקיהאלהמרתאםהראהקטןהמחרל
ל:פיהצליליםחלרקתראלהמשתנרתהמהיררירתאלכללבדרך"
רגםהמרסיקהשלהכלליהרגשאללאמשתנים,זמןאררכי

שנמצאכפיהמרסיקלי,החיבררמאחררישעמדהרעירןאללא
לכן,קרארס.גרטררדשלאלהכגרןההתרשמרת",ב"מחרלרת

העממי.הסרגמןהיאשרהעל"ידיהנבחרתהמרסיקהגם

מלאכת .הבדרסרגיהתלברשתצבעמשלימיםהחסראת
ערבררזההיטב,מחרשבציררשללסרגנהפכתהתלברשרת

שיררי"שלהצירר,חרקיעלהקפדהכדיתרךכקליידרסקרפ
ררגש.הרמרניה ,צבערנימשקל

בר"זמנית:המתרחשיםהמחרלמרכיבילשלרשהעדיםאנרכך
הגדרלהמחרל •
הקטןהמחרל •
הצבעיםמחרל •

הדמיוניהנוףמחול

בהבהרתלנריעזררבר,הדןבפרקברשפגשנרכפיהמחרל,חלל



חללכיולציין,לשובישלוי"תנאי.שרהאצלהנוףחללמושג
ייחודי,הואלוי"תנאי,שרהאצלנמצאשהואכפיהמחול,

חלל"מחולשיהיה.צריךמאליומובןהכאילוקיומועצםבשל
 .כךלאבדרך"כללשזהאף ,מחוליתיצירהבכל

המחול,אמנותעלהרבהאותנוללמדיכולההציוראמנותאין
לציורואילוזמן,שלומימדתלת"ממדיבחללאמנותזוכי

 ,אופן.בכלכללבוקייםאינוהזמןומימדבלבדממדיםשני
שלהדמויותציוריבתוךהמדומההחללאתלכנותאוהבאני

שלששליטתםמשוםוזאת ,מחולי"חללשל"רישוםהרנסנם
הייתיגדולה.כהבווינצ'ידהוליאונרדוכרפאלהציירים

בחללממוקםאפשרי,לאשכמובןמהמחול,כללראותרוצה
 .למחולדחףשוםבושאיןבציורכאןמדוברכיאףזה,כמו

זו ,הרנסנסציירישלעבודותשתיביןנשווההדוגמהלשם
 .ב"צליבה"עצמורפאלשלוזורפאל,שלהמורה ,פרוג'ינושל

כאילורפאלביותר.דומהובאופןנושאאותוציירושניהם
הואקטנים.בשינוייםאבלמורהו,שלהצליבהאתהעתיק
הקטיןהדמויות,שביןהרווחאתשבתמונה,השקטאתהגדיל

כביכולהמשלימיםהקוויםאתוהבליטהדמויותמספראת
הקוויםזיקתאתכךעל"ידיוהבליטביניהן,התנועהאת
ואת ,אלהאלאלההדמויותזיקתאתוגםאלהאלאלה

כולוהציוראתכךעל"ידיומילאהדמויות,ביןהגובההבדלי
אתימלאהפיוטיהמחולשלהכוריאוגרףשכפיבתנועה,

בתנועה.המוסיקהחלל

אצללשיאוהגיעהרנסנסאמניאצלוהתפתחהלךזהדבר
בשתיהסלעים"של"המדונהאתשציירוינצ'י,דהליאונרדו
של"המדונה .בפריסהמוצגתוזובלונדוןהנמצאתזוגרסות,

במגווןהקודמתהתמונהאתמשכללתשבפריסהסלעים"
"חללמכנהשאניבמהבעיקראבלהצבעים,שלובשילוב
דיביותר.בולטיםהגישותביןההבדליםבציור.מחולי"
בגרסה .הידייםבכפות ,התמונהשלהימניבצדלהביט

מעלאלההמונחותידייםכפותארבעמגליםאנושבפריס
התינוק,שלהרגלייםכפותושתימתאימיםברווחיםאלה

כךכלהריהלונדוניתבגרסה .מסויםמקצבביחדהיוצרות
שבמרכזהצהובוהצבע ,המלאךשלהרביעיתידוחסרה
 ,הידייםחללאתכהךלהשליםמצליחואינומדיגדולהבגד
 .בלוברהמוצגתהמשופרתבגרסהלעשותמצליחשהואכפי

לוי"שרהשלבמחולותקייםהזההסוגמןהמחוליהחלל
הריבועאלכללמתייחסאינוהואשונה.שבאופןאלאתנאי,
אללאוגםהבמה,שלבחלל"החדרכביכולהקייםהציורשל
 .המוסיקהחלל

דמיוני,ארץנוףעל"ידי(בנפשה)מוגדרכאילושלההמחול
אתומצמידהשבההיאאליואוומשחזרתשבההיאשאותו
 .המחולחלל

בתוך ,אל"עלשלההמחולחללאתומותחתפורשתכמוהיא
ועץקטןואדישביניהםהרים,בשניהמוקףלעמקומסביב

כךהואדי,אלקרובהימני,ההרבתחתיתהנמצאגדול

התמונה.למרכזמימיןמונחהראכאילראותררראהשהמתבונן

המחולשלהתנרעהאתיסמןכאשרבמחרלרתיה,הכרוז
בדרך"כלל ,במקרמריעמרדהרא .הזההזיתלעץייהפךהגדרל,

(יעקבג"ב"נשידכמועתיק,זיתעץגזעשלבעקמומירתגם
שיר wבראילנה),(מרדכידרדך"פנהב"אנהארבר"אבא)
ההריםיסרמנרבדרך"כלל, .התנרעהתתחילרמשםהשירים",

העיזיםכעדרבהםשיגלשורקדנים,קבוצרתשתיעל"ידי
פתיחה).השירים",(יישירהעמקאתויסמנו

שניביןלדר"שיחלהתפתחיכרלהקברצותשתישלהמחרל
אומקומותיחליפוראלה"נשים"),במחרל(כמוההרים
להרארלוראדילעץ,שובייהפךמהםומיבזה.זהישתלבו

ררת".ו"מגילתהשירים""שירפררחות",ב"אותיותכמר ,חדש
שלרשעל"ידיבהבלטהמתפתחאףהרא 'רשירה;נשיד"ב

 .ואמצעיתשמאליתימנית, ,קבוצות

דיונות"חול,גםולפעמיםטראסותאבנים, ,סלעיםמלאההר
 .הקטןרלמחרללמקצביםהמתררגמים

ארשקטבצורתההר,מןחלקרמסתירענןיררדלפעמים
"אנהפורחרת","ארתירת ,"השירים("שירשקרףבבדבשימרש

 .דרדך")הלך

נשארים,רהעץהימניההרשרקרישלבדו,לפעמיםנותרהעץ
"הגידה :מקוםומשנהמתנועעבנוףהמביטהצרפהגםרלכאי
ההרמול(הרקדנית)העץהשירים"ב"שירנפשי".שאהבהלי

הלהקה).(בנותהימני

השירים"ב"שירלמשלרקדנים,שניעל"ידינוצררהעץיש
רב"למדברב"הורה"וגם ,אברהמובומרדכיכהןאילנהידי"על

 .שאנר"

שרנים,בגבהיםהנמצאים ,רקדניםשלושהעל"ידירלפעמים
שביניהםהגדרלהפיסיהמרחקלמררתזה,אתזההמשלימים

ארהשירים"ב"שיר ," ...ליב"הגידהושרהאילנה(מרטי,
בזהנרטלתהלהקהרכלוישב"הורה"),רתמימלכהמרדכי,
השירים".ב"שיר ,פררחות"ב"אותיותחלק,

בוראדי,ריררדתדמרתזהדמיוניארץנוףאלחודרתלפעמים
הבמה,בקדמתשמאליתפינהאלהבמהעומקמימיןבאלכסון

אלכסוניםבשניבפתיחה,ב"הררה", ;ושירה"ב"נשידכגרן
מימין.רצירןשמאלמצדאילנה-זמנית"בר

הזהבנוףלהנעהוהיאעצמהמשלחייםבעלתוהדמרתיש
"שירשאנו";("למדברמקרמהאתמרצאתשהיאעדכרצרנה,

אתהמזרזכררז,רקשהיתהומתברר"הררה"),השירים";

החדשה.הפסקהכניסת

 ,ושירה"ב"נשידל,שלמ .אלכסרניתמידאינובכניסההקר
השירים""שירבסרףאבל .הבמהפנילקומקבילהראג,פרק
המחשבהדרךשלפיתרחשהיאשלמהפסקהמוצאיםאנו

דך



זוגאואחדרקדןהבמהאלנכנספעםשכלבשעההזאת,
אלא"הורה",:מחול lהפתיחהפיתוחכמוזהאחר.ממקום
שכולםעדהלהקה,כלאתהבמהאלשרהמכניסהשכאן

גדן·ל.אחדזיתכעץהבמהבמרכזמתקבצים

החלקיםביןחיבור

הרקדן,גוףעל-ידי;ר ilנוהגדולהמחול.מחולבתוךמחולויש
צייריאתהמזכיריםהקשריםויוצרהנוףחללבתוךהמתנועע
על-נצבעיםאלהושניהקטן,המחרלמוכנסלתרכוהרנסנס.

 .בחללמונחתהמוסיקההבג.דשלהמשתנההצבערניותידי
יפהפשרטה,מנגינהרבהעממיתכלל-בדרךהיאשרהאצל

רמתנגנת.

אחרים,רבכלי-הקשהבסמבררבפח,מקישיםהמקצביםאת
לרי-תנאישרהפררשתזהבמהמבנהועל .ארתרהמבליטים

 .ב:נפשהמשתקףשהואכפיהארץ,נרףתוראיאת

המחרל,חללראתהגדרלהמחולתנועתאתמצמידההיאאליו
הנרףמטררהאת .נדרןעודשבוקפדני,תנוערתחיבררכדיתוך

הצבעכתמיהזזתבעזרתלמקרםממקרםמזיזההיאהדמירני
הבמהעללהתמקםהללהקלאפשרכדירזאתהתלברשות,של
האמפרידרריסגז.ציגהארתםהתיאטררן,שלהקריטרירניםלפי

המחרלרת".עשייתאמנות"עלבספרהבירתרהברררבארפן
חזקרתלנקרדרתאלכסן'ניהואתהבמהאתממיינתהאמפרי
אלה.חרקיםלעמארדמקפידהלוי-תנאישרהרחלשרת.

המתאים,ה"תרכן"לפיהגדרלבמחרלמרשתלהקטןהמחרל
בפינצטה."פיליגרנ.טית"עברדה :לרמרנוהגתששרהכפי

עלמאודחביבכורנח-ה"אלמטים"בזהזהמרשתליםכך
אחת.במקשה-שרה

המחולפיתוחאופגי

ררבדים,פניםרבתמפוארת,מחוליצירתהואהשירים""שיר
נדירמחרליבפארהתנרעהפיתוחאופניגםמצרייםשבה

השירים":"שירמתוךדרגמרתארבעלהלןזה.לפיתוח

המקצבתזמור . 1

לשלמה"),אשרהשירים("שירהשירים"'ייירבפתיחתא.
משמאלהכהן),(אילנההרקדניתלהירצאתלכתר,מתחת

הבחררים,הרים).ני'וש(עץהבחורותמימינההבחורים,

 ,בגבםעמרד-השדרה)של(ררטציה"ספיירו"בתנרעת
מעביררת ,ראחררהקדימהמטרטלת,בתנרעתרהבנרת
הבחוריםשיד(בזמןהעולהולידלראשמכתףמקצב

יררדת).
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תרדאלשנמרגפרח,לצררתרנפתחתערלהידה ,הסרלנית
אלימינהערבריםהבחרריםהקטן);(המחרלבישרלתנרעת
צבעים),שלעשירזרגימגםשירצר(מההבנרתמאחררי
לשם ,שמאלהעובריםראילנהצירן(עץ)שהזרגבר-בזמן

 .הבמהאיזרן

מעלהכלהככתרהבדאתהלהקהשעוטפתלאחרב.
שלכתפיראתהבחרריםשעטפררלאחראילנה,שלראשה

בחגבי("ירנתיהכררז)(דמרתכבטליתדרמהבבדציון
המחרל.אתמרביליםשרב(העץ)הסרלניםשניהסלע"),
מקצבמתפתחהבנים.שמשמאלההראלמימיןהבנרת
זה.אתזהםימשלאךשונה ,הקברצרתמןאחתבכלשרנה

בתנוערת(סטקאטר),קטרעבמקצבנעות ,זקרףבגבהבנרת,

מסררתית.תימניתלצעדההמתפתחרת ,אישירתקטנרת,
שלמזהכפרלרבזמןאיטיתבתנרעההבחררים, ,משמאל
שלפיתרחשהיא(כחררט),העגרלההגבבתנרעתהבנרת,

רריאציה,היאהבנרתתנרעתגםבפתיחה.שהיהה"ספיירר"

הבחרריםתנרעתשלהן.הפתיחהתנרעתאתהמפתחת
הרלדשהגבכך(ארניסונר),ביחדבאיטירתרגדלההרלכת

גדלההתנרעהפעםרבכלהרצפה,אלרירתרירתררמתקרב
תנרעתגם(קרשצ'נדר).להשקדמהלתנרעהשרוהביחס
אצלבמקבילרגדלההרלכתהתימני)הצעד(שלהרגל
באטיטיר,דהרגלשמתגלהעדקרשצ'נדר), ,(ארניסרנרהבנרת
אתהפרתחשבריקרדבמחרל-היחידמרכזימוטיבשהיתה
 .רנארה"אנירה."שחר ,המקלרתמחרל

שרנה,תנרעתיארפיבעלרתקבוצרתבשתימקצבים,שני
הפיסיתההפרדהעל-אףרזאתאחת,לשלמרתהמשתלברת

בצררתהפרדהצבעים,שלהפרדההמינים,הפרדת .ביניהן
הפנימיתהמהרתעל-ידימרשגרהאיחוד ,ההתנרעערת
(קרנטראפונקט).המשרתפת

המקליתמיטיב . 2

אילנהעל-ידישנרקדהסרלרנפשי".שאהבהלי"הגידה
רמתפתחההרלךהמקלרת,מרטיבאתלראשונהמעלהכהן

 .הקטןהמחולשעושהבאופןברהגדרלבמחול

תוכןאתלהעשירבאיםוהמוצלביםהמקביליםהמקלות
באותוהמוסיקהאלמתייחסיםהםולכןהקטן,המחול

עלינומוקרנת.השפעתםהקטןהמחולזאתשעושהאופן
הגדול.המחרלועל

מניחהשאילנהבזמןמתחילהמקלותשלהקטןהמחול
והמקלותהמוסיקה,מתחילה .ונחנקתצווארהעלאותם

על-ידיואחר-כך ,הרקדניםשניבידיומתפתחיםעוברים
כולה.הקבוצה

תיאורטילפרקלעבורעלי ,שמתרחשמהלהסבירמנת-על
בחפץ.שימושעלקצר



בחפץהשימוש

בכלהחפץעםלהתמודדמסוגליםבודדיםכוריאוגרפיםרק
נטייהישרובעל-פימציע.שהואוהאפשרויותהרגשות~
כדי,תוךאותןרקולפתחשתייםאואחתאפשרותלבודד
הגמורהתוצריכולכךועל-ידי ,המתעורריםהרגשותהקפאת

המבנהאתבוהמזהההתלמי,דבעינילתלפיותבנוילהיראות
התלמידיםאתלספקבאההאמנותשאיןאלא ,לעיןהבולט

השימושאתפירוטביתרלבררכדאיולכןשלה,המתחילים
כיום.אופנתישהואמשוםדווקאלוי-תנאי,שרהאצלבחפץ-

ובצדק, ,ציפיותישזהחיבוראחריהעוקבשלקוראלהניח,יש
הוא.כזהואכןברבדים.עשירמאו,דמורכבזהששימוש

 :סוגיםלחמישהבחפץהשימושאתמחלקתכמושרה

כמקל-השירים"ב"שירהיומיומי.בשימושהחפץהכרתא.
כפות-אתעליומניחותהקבוצהבנות .כמשען ,הליכה
כמקל-משמשהוא(ציון).לרקדןסנטרןאתומעליהןידיהן
 .הליכה

לכלי-נהפךהמקלהחפץ.והאנשתדימויים ,השאלותב.
(במחוללכלי-זיןאוהמוסיקהשלהמקצבלביטוי ,הקשה

דרכו,להביטחלוןאוצלבבלילות"),ימשכב"עלהבחורים
שלמצויןבביצוע(הסולובית-סוהראוממנו,להיראותוגם
בלילות").משכבי"על-הבחוריםקבוצתבתוךזארבשרה

כמו ,אשכול-הענביםלנשיאתהמקלמשמשמסויםברגע
על-שניצודהצבינשיאתאויהושע,שלהמרגליםשלזה
וכס-מלכות,לצאןמכלאהסוכת-גפנים,הוא .הציידיםידי

 .בלילות")משכבי("עלזארבשרההמלכהובתוכו

אמצעיאותו,מחקהכשהואלחפץ,עצמוהרקדןהדמייתג.
בסולו ,במחולהפוסט-מודרניזםרקדניעלכךכלהאהוב

 ,לרגליהבמקבילהמקלותאתמניחההיאשבו ,אילנהשל
והקוויםוהמקלותהגוףאיבריביןמשווההיאכאילו

 .משלהםחדשמקצבויוצריםשנוצריםהמקבילים

הניצביםבמקלותמחזיקותהאחוריתשבקבוצההבנות
מאונך,למצבאופקיבמצבשהיוהמקביליםהקווים(פיתוח

היפהלךתדעילא"אם-להצלבותגםאחריםובמקומות
להזדקפותהכאקדםלראשמעלאותםמעלותהןבנשים").

החפץ.תנועתבעקבותהבאהאילנה,של

החפץ,בתוךיוצרשהגוףהיפותהתנועותאחרחיפוש.ד

גםאחריםיוצרים(ואצלדימוייםעםבמשולבבדרך-כלל
למשל, ,ידועות)מיצירותציטטותאומוכרותצורותעם

מונחתהיאהמקלות.הצלבתעל-ידיהבחורהבכליאת
יכולשהיהמומנט ,מהמרכזהצידהקצתלהצלבה,בניגוד
ישהקבוצהעל-ידיהגדרותסימוןגםצלם.אוציירלשמש

שהמקלותשעה ,והנמוךהמעוגלהרקדןלגוףניגודיותבו
שהזכרתי,הפוסט-מודרניסטיים(במחולותזקופים.ניצבים

מרכזיכדברומתפתחיתר-משקלמקבליהפיגורטיבהצד
מןחלקלהיותשעליושכחוכאילועצמאי,ולפעמים
המחול).

הדיבוראתמרחיבשעליוהמרכזיהמרכיבהואהסינתיזה,ה.
יכולהלוי-תנאיששרההנשגב","עלבספרולונגינוס
והשילובהמיזוגהיאסינתיזההמצוינת.דוגמהלולשמש

הבלנדרכמעשהאחת,לחטיבההללוהמרכיביםכלשל
הנכוניםהמרכיביםאתבויכניסהברמןאםבקוקטייל,
המתאימות.בכמויות

ונאוה",אני"שחורהנפשי",שאהבהלי,"הגידהבקטעים
הקטןמהמחולהמרכיביםעובריםבלילות"משכבי"על

גדל,שהלהטככלמדויקות.במנותהאקדמיםבאמצעות
אלחודריםוהדימוייםבתאוצה.הדימוייםכמותגדלהכן

משכבי"עלבפרקלגמריעליוומשתלטיםהגדולהמחול
המחולשלבציורי-התובעהלפגועמבליאךבלילות",

בחלללפגוע,ומבלימושתלזהכלאליו,אשרעצמוהגדול
הנוף·

ההתפעלות,עולההזההמחולאללחדורמעמיקיםשאנוככל
 Iזאת?עושההיאאיךעצמי:אתשואלואני

הידייםמרטיב . 3

השירים""שירבסוףלקרשצ'נדומתפתחהידייםמוטיב
מופיעהממושכת,הכנהאחרי .ריח")נתנו("הדודאים

שינויעלמבשרוהכרוזהבמהאלמוחזרהכתרתזכורת:
כולה.הבמהעלהנפרשתבסצינהדרסטי

ריצתועל"ידיומתפתחהולךאופקיבמעגלהסוחףהמחול
כספר"אילנה,אתידיובכפותהנושאנוראל,ציוןשל

דמותכאןמשמשיםהשנייםאהבה").עליו("ודגלותורה
המחולהתפתחותבשיא .הפסקהלפתיחתכפולהכרוז

מתחתאלנועם)(נתנאלהרקדניםאחדנכנסהאופקי
למחולככרוזהידייםמוטיבאתומכיןבי")("בגדולכתר
 ·הקטן

(ציוןהרקדניםזוגמכונסהזית,עץבדמותהבמה,במרכז

הבמה .הסלע")בחגבי("יונתילבןלבדמתחתואילנה)
רוגעת.כולה

החליל,לנגינתלב,דמתחתגליתבתנועהיוצאתיד
באחדראיתילאמעולםשרה:שלנוספתתכונהומתגלה

לאורךתנועהללאעמידהשלשלמה,דממהממחולותיה
המחולפיתוחאתמכניסההיאהפיגורטיבילמצבזמן.

המחולימשיךבהשהיה,נעצרהגדולהמחולאםאוברמז,
בו"שניהםייעצרולאלעולם .דקהבדממהלנועהקטן

זמנית.

אילנהשלהידמוטיבאתמעבירהמאחורהעומדתהלהקה
והשמאלי,הימניההרים,שניביןנמצאתאילנהעצמה.אל

19 



("ירנתילאנכימארפקיהמחרלכיררןאתמשנהכךרעל-ידי
נרגעהרקדניםשלהידייכןכפרתגב ,הסלע")בחגבי

למעלהארתןרמרימיםממשיכיםרהם(ארניסרנר),בעיניהם
(דימריתרמרכעליבזר,זרמצטלברתשהידייםעד(הגדלה),

פירטי),

זרשמשמאלה,צירןשלזרמעלידהמניחה(הכררז)מלכה
אילנהשלידהליציאתכהד ,הלבןלבדמתחתשיצאההיד
מאחרריהקטן,במחרלתגרבהניכרתהימני,בהרימיןבצד

ראחר-כךיהתנרעתמדגישאשר)(שלמההבחרר ,מלכה
לחייה,סביבידיהאתמלכהמניחה

המחרלהאנכישלהמן(גלרכןגדל,הזיתעץשלהחלל
רבהבאיטירתך;מתפתחההרים,ביןדר-שיחרנרצרהקטן,

מזבחעלככתר-תררהארהזיתעץכעליהבמה,במרכז
 ,המקדשבמרכז

מעלידיראתבהדגשהרמניחמזדרזאברהמרבמרדכי
אצלרמתפתחתמשכת, 1זרתנרעהזארב,שרהשלראשה
אתמניחהרקדניםאחד ,מאחררהערמדיםהרקדניםשאר

הבחררים,אלהמרטיבערבר'רמשמאלםכזרראשהעלידיר
התנרעהלזררםממשיכהרכךהאחר,מעלזרמניחהאחד

כפרתאתלבסרףמניחהקיסרשתמרעדהמחרללים,בין
ספר-אתהמקשטימרן'כראילנה,שלהידכףסביבידיה

התררה,

הכרחיתהתנרעההשהייתהרשלמה,הניצבהמעגלתמרנת
אתמתחילההיאלנרע,ראשרנהשרבאילנהשלידהעתה,

קריאת ,באיטירתלמטהיררדתהיאכאקדםהתנרעה,
כאן,מסתיימתלרי-תנאישרהמפיהרגישההטקסט

התנרערתהעברתעל-ידימתבצעהמחרלפיתרחארפן
הימניההרביןשיחהזרכאילרהרקדנים,ביןהקטנרת

המחרלפיתרחרארפןשבמרכז,הזיתרלעץהשמאלילהר
הגדרל,המחרלפיתרחלארפןדרמההקטן

סיברביתתנועה , 4

 ,הגדרלבמחרלהפעםנרסף,פיתרחארפןאחרירנעקרבהבה

הרקדןהמקלרת),מחרל(תחילתנפשי"שאהבהלי,"הגידה
שמאלהמסתרבברהראהרצפהעלירשבאברהמרבמרדכי

קברצתאלערברתהסיברבתנרעתב"רביעית",ישיבהתרך
(מנקרדת-רארתלשמאלמסתרבברתכשהןימני)(הרהבנרת
כהןראילנההסרלנית,אלערברזהסיברבימינה),הצרפה

היאהזההסיברבשאלאלאשמאלה,היאגםמסתרבבת
מרשתלזהמקצבקרפצני","פררמנאדמיןקפיצרת,מכניסה

אלאחר-כךשיעברר : lלמקצאקדםרהראהסיברבלתרך
הבחררים-,מקלרת

יוצריםביזשיתוף-פעולה

עלהסיפרריםביןלקשרקשה"ענבל"ביתאלשמקררבלמי
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שמתרחשמהלביןבלהקהרמררכברתסרעררתיחסיםמערכרת
לפתחלרי-תנאישרהמצליחהלדעתי, ,הבמהעלבאמנרת,

המירחדלשיתרף-הפערלההרדרתעמרקיםכךכלברבדיםמחרל
רמסררהנאמנהרקדניםשלקברצהמצדשניםזרכההיאלר

שאיןהארמריםישארמנם,האמנרת,לררחרבראשרנהבראש
אישי,בארפןבשנים,מהםהמברגרתלשרה,מסרריםהרקדנים

זכר,לזהאין-באמנרתכשמדרבראבלפער-הדרררת,זהארלי

לשםהשרררל,מתרךבן-רגע,הנרצריםמחרלרתאינםאלה
שלרבהרסבלנרתמירחדתמירמנרתדררשההמחרלרתביצרע
המסרגלפסנתרןכמרמחרללבצעהרקדניםעלהצדדים,שני

בר-מחרלרתשנילבצעעליהםשרנה,דבר-מהידבכללבצע
עלהקפדהכדיתרךהגדרל,רהמחרלהקטןהמחרלזמנית,

המחרל,שלהנרףבחללמיקרמם

אמניםרקכיבמקרה,רלארביםכרכבי-מחרלידעה"ענבל"
אםדיארתם,המזינההגדרלההאמנרתאחרינמשכיםגדרלים
מלכהכהן,אילנהאברהם,לאהערבהמרגליתאתנזכרר
נרראל,רצירןחג'בי

האמנרתיתהמנהלתשלנאמנרתהחרסרעלהרקדניםסיפררי
בתפקידיםביטרילידיבאיםאינםאישיבארפןאליהם

רקלאהמחרלרתכי ,ניכרעבררם,ירצרתשהיאהמצרינים
עלמרלבשיםגםהםהחזרתי,הצדמןלרקדניםמרתאמים
רקרלאאמניםעבררשנרצררמחרלרתאלהשלהם,הנשמה
אחרצררתהיהלר ,רלכןיפים,גרפרתבעליצעיריםלאנשים

לגמרי,אחרתנראההיההמחרלבשיתרף-פערלה,פרעל

לשיתרף-הרדרתרקכךלצמרחיכולהיההמקלרת""מחרל
כהןראילנהזארבשרהלרי-תנאי,שרהביןשנרצרהפערלה
שלפעמיםהקלעים,שמאחרריהרביםהמתחים(על-אף

לערללמסרגלצדכלמהלמחשבה,צמרמררתבךמעבירים
שללרשרתהערמדיםהירלר ,הזאת)המירחדתבלהקהלשני
היתהלאבנפשם,האמנרתררחשאיןרקדניםלרי-תנאישרה

ביןבדר-שיחהנרצריםכאלה,גדרליםמחרלרתלהרלידמצליחה
זהנדירשדר-שיחלהצטערישנשמרתיהם,ביןאראמנים
הלהקה,שלהירמירםחייאלגםלחדררמצליחאינרבירפיר

להקהכמרבהרפערתיה,רמלהיבהמארדמגרבשתלהקהזר
עםהביצרעאמנימיטבחבררשבהמרסיקה,שלקאמרית

המלחינים,מיטב

רלהדגיש,לזכררישהזאת,הלהקהחייסביבהרינרניםעל-אף
ש"ענבל"ראני,במיטבם,ערשיםהםשלהםהאמנרתאתכי

שרררתכרתבכשאניאלה,בימיםשדררקאמקררה ,לייקרה
הצדדיםכל"ענבל",בביתממשקרברתשלימיםשהם ,אלה
המשךלמעןזר,חשרבהשבלהקהרהעיקרהטרבאתיראר

האלההפיררתביןרארלי ,פיררתהרבהכךכלשמניבהפערלה
עברדרתיהשלשחזרררתאשרלרי-תנאישרהארתנרתזכה

רחרקים,מימיםהגדרלרת

עלשצעדרבירתרהגדרליםהאמניםאחדהיאלרי-תנאישרה



דורות,עודיעסקושלההנוף,ובמחולותשלנוזוקרקעפיסת
 .מקוריתלאמנותכיאה

העםתרבותאתהמפארכתרעודנכס,היאלוי-תנאישרה
הנקודותאחתהיא"ענבל"לא,ואםנרצהואםהיהודי,
לעצמוהבונהעםשלעצמיבכבודאותנוהמזכותהבודדות

משלו.ותרבותארץ

הכלשלמרותלשרה,ולהודותרגשנילהיותלעצמיארשה
.אבלשלנוהנפשלמעןמחולותיהאתויוצרתממשיכההיא
להמשיךהצורךהגדולה:שלסודהדבר,שלבסופוזה,הרי

 • .קיומיכדחףליצור

שחםרינה

למחולמורהבוריאוגראפית,רקדנית,

RINA SHAHAM 
DANCER, CHOREOGRAPHER, 

DANCE TEACHER 

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

גתגליה

ובוריאוגרפיתלמחולמורה

פיתוחהרצליה , 21הברושרח'
 052-572082טל'

למחילספרבית

בצי-סררסיבןערפהר

קלאטיבלט *

מודרנירקוד *

שלבמחולבגרותלבחינותהבנה *
בישראלוהתרבותהחנוךמשרד

טדנא *

 03-243972טל' ;תל-אניב , 9ויזלרח'

 03-255284טל'מעז:
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כגשרהגוף-ז'אק-רלקרוזאמיל
נועה,לתמוסיקהבין

גורליאורהמאת

ז'אק-דלקרוזאמילקבע-התנועה"הואהאמנות"יסוד
) Emil Jaques-Dalcroze ( אמילבשם 1865בש'נתבווינהשנולד

התבקשז'אק","מסיהוכשהתפרסםשכיח,היהזהשםז'אק.

הוסיףואזיותר,מיוחדשיהיהעל-מנתשמו,אתלשנות
המיוחדת,בתורתושמוקשור.כיוםדלקרוזהשםאתלעצמו
הגוףבאמצעותמוסיקליכאימוןלהגדירהאולישאפשר

המחולאמנותביןני Iהרמוקשרהיווצרותהמאפשרוהחושים,
המוסיקה.לאמנות

אופרות,וכותבפיק .rנרקדן,במועדוני-לילה,זמרהיהדלקרוז
להרמוניה,מורהמלחי'ן,חגיגות-עם,שלוכוריאוגרףבמאי
הסולפג,'הוראתל l1 ;מתודיקהחינוך,בנושאיספריםוכתב
ידועהואכיום .והקואורדינציההתנועההשמיעה,פיתוח

באמצעותמוסיקהללימודשיטהשפיתחכמיהעולםבכל
בשנתשמתואף-על-פי"ריתמיקה".הנקראתוהחושים,הגוף
לפנינכתבו,וספריו,ז'נווהופעלחיבה,בעיר,בשווייץ 1950

גםומתפתחתחיהחדשנית,שיטההיאשיטתושנה,-80כ

 .:תקופתנו lן,םמהפכנייםשבספריווהרעיונותכיום,

המוסיקהללימודלשיטתולקרואבחרז'אק-דלקרוזאמיל
נקראתהיאא:נגליתדוברותבארצות . Eurhythmicsבשם

Rhythmics , המיליריתמיקה.-ובארצנוI !: במלהמקורןהללו
השיטהשםנהר.זרימה,מובנים:שנישלהריתמוס,היוונית
אוהמוסיקה,שלהזרימהמתרחשתאיךמהותה:אתמסביר

האמנות:יסודעלדלקרוזשאומרכמואוהמחול,זורםאיך
שחשובמהכי :'ךי~ tב"מושםכשהדגשהתנועה,זורמתאיך

הואוהיכןזורםהואלאןלזרום,הנהרמתחילמנייןרקאינו
פתלתלה?אוישרההי~~האםעובר:שהואהדרךגםאלאנגמר,
האםרחב?באפיקבנחתזורםאוצרנתיבלומפלסהואהאם

במפלים?שוצף'ייורדשהואאווסלעיםאבניםדרכועלנקרים

עלמצוירותשבומשחק-ילדיםלעצמנולדמותיכוליםאנחנו
בקווים,הנקודותאתכשנחבר .ממוספרותנקודותניירדף

הנקודותהנעלם.הציורלעינינוויתגלההחידהאתנפענח
יע,'להגאנורוציםן iשאליזיפות,לפוזותבמחולמשולותהללו

דלקרוזהמטרונום.ספירתעםהמדויקלמקצב-ובמוסיקה
לקוויםאלאעצמן,הללולנקודותלאתשומת-הלבאתמכוון

רבים,גוני-אופיבעלילהיותיכוליםהקווים .אותןהמחברים
המשמעותאתהנותניםוהםודינמיקה,שונותמהירויות

שהבאתיבדוגמההקוויו!:למוסיקה.למחול,השלם,לציור
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הריתמוסשלה.הרגשיהביטויהמוסיקה,שלהריתמוסהם
לזהזההקשוריםשונים,זמןמשכיבעלימצליליםמורכב

שקט,שלפזוריםכאייםדמימות,שתולותביניהםברציפות.
הנחיצותלפימופיעותמכווכותאובלתי-צפויותוהדגשות
המוסיקלית.היצירהשלהקיוםמחוקיהנובעתהפנימית,

הבעתאמנותהיאדלקרוז,שלהגדרתולפיהמחול,אמנות
(במשמעותהגוףשלריתמיותתנועותבאמצעותהרגשות
ספירהשזובטעות,שחושביםכפיולאדלקרוז,שמתכוון
אתהמעורריםוהרעיונותהרגשותהזמן).חלוקתשלמכנית

הרעיונותביןממזגתהריתמיתהתנועהמוגדלים.הםהאמנות
על-ידיקליטתםאתמאפשרתוכךאותםמעדנתוהרגשות,

לאמרחף,שהרקדןהרגשהלצופהלתתכדילמשל,הצופה.
עליוקפיצות;שלבווירטואוזיותרקיתאמןשהרקדןיספיק

תפקידהשרירים.שלהדרגתיתבהרפיהלשלוטלדעתגם
לעדןהרקדן,שלתנועותיועללפקחא,איפוהואהריתמוס

משמעות.להןולהעניקאותן

השוניםהזמןבמשכילהבחיןאפשרמקצבשלמכניתבספירה
"מקצב"אולם,הליכה.שלכמהירות(רבע) Jולהגדיר

 .ב"איך"כלומרבתוכן,ברגש,טעוןדלקרוזשלבמשמעות
מבטאתמהמגלהדלקרוזשלבמשמעותוהמקצבאוהריתמוס
מזהההואאותה;שהולידהרגשאתוחושף(רבע), Jההליכה

אתלפגושהעורגאוהב,שלזוכמוהיאאםהליכה,סוגי
עמודאללמוותנידוןשלהיאהליכתושמאאונפשו,שאהבה
אםשלאויומו,מעמלהחוזרעייף,איכרשלאוהתלייה,
במצע.דגאהחיילשלאושנעלם,בנהאתהמחפשתחרדה,
מהותואתמשנהרבעיםשלמקצבאותוכיאיפוא,מסתבר

אותו.המולידהרגשלפי

במהירויותבהליכהלאימוןזקוקשרקדןדלקרוז,חשבלפיכך
בעיקרהתקשובתקופתושהרקדניםהבחיןהואשונות.

זהסוגלבצע·כללמסוגליםלמעשההיוולאאיטית,בהליכה
עלבהליכהלהתנסותלרקדןלתתגםחשבהואמהירות.של
לפתחכדיוכד,'חולסלעים,דשא,כמושונים,משטחיםגבי
רגשותבתוכםהמחביאיםשונים,הליכהלסוגירגישותואת

בפעילותהרקדןאתלאמןשחשובחשב,לכךנוסףשונים.
פעילותומדרגות,מדרונותכגוןמשופעים,במשטחים
בעקבותאיבריושעובריםהשינוייםאתלחושאותוהמחייבת
המודעותאלה.משטחיםגביעלהמתרחשתהמשקל,העברת



מרסיפיםשלרהכרבדמרכזשלבמיקרםרלשינרייםהגרףלמשקל
שלהרגישלביצרעבירתררחשרביםהתנרעתילביטריערשר

בהמשך.שירסברכפיהמקצב,

לאימרןדלקררזהגיעכיצדתחילה,להביןכדאיארליאך
שלבקרנסרבטררירןלהרמרניהמררההישהשעה ,הרקדן
מסביבהנמצאיםהצליליםאלה-במרסיקההרמרניהז'נררה.

עלרמשפיעיםארתהצרבעיםהראשית,(מלרדיה)למנגינה
יישארבמלחמתרבלשגזרכשם .בארכלתבליניםכמרארפיה

בסרכר,יתרבלאםגםכגזרתכרנרתיראתיאבדרלאגזר,
מנגינהארתהכךממש ,בטעםשינריערברשהראלמררת
שרנרת.בהרמרנירתאחרתנשמעת

רבדרך-כלל,רבים,חרקיםרלרללימרדקללאמקצרעזה
נייר-תררים,עלההרמרניהצליליאתלכתרבנדרשהסטרדנט

בררר, .החרקיםעלרבהקפדהבדמירנרבשמיעתר,שימרשתרך
שלמתלמידירמעטיםרקמערלה.שמיעהכךלשםשדררשה

 __רהראעליהם,שהטילהתרגיליםאתלבצעיכלרז'אקאמיל
כדיתרךדלה,כהשלהםהמרסיקליתהיכרלתמדרעחרקרהחל

בתנרערתיהם.התברננרת

ראינרביותרמורכבהינוהמוסיקלישהכשרוןגילה,הוא
 :האדםשלגופובכלגםאלאבלב,דהשמיעהבחרשקשרר

 .רהשריריםהעצביםמערכתהמוח,החרשים,בשארגםכלומר,
הצלילגרבהביןרלקשרמרסיקהעללהגיבהאדםביכולת
אתיכררןמרסיקליאדם-גברההצלילאםהתנרעה:רכיררן

כלפי-נמרךהצלילראםמעלה,כלפיספרנטניבאופןתנרעתר
שלוההרמרניהארהצלילמשךביןלקשרהיכרלתהרצפה.
לביצרעהדרושהרהאנרגיההצלילערצמתביןהתנרעה,רמשך

ביןתרפסת,שהתנרעההחללרביןהמרסיקהחללביןהתנרעה,
הכישררןמןחלקהיאהתנרעה,רארפיהמרסיקהאופי

ל"שמיעהתלמידיושמיעתאתלפתחכדי .המרסיקלי
רקרלאבשמרצלילכללזהרתהיכרלתכלומר,-אבסרלרטית"

מעטיםשרק-סביברהנשמעיםלאלהשלרהיחסיבגרבה
כתבארדרתיה(שעלשיטהפיתחהראטבעי,בארפןבהנחונר
גוף,כולו:האדםשלרגישרתראתהמפתחתרבים),ספרים
סביבתר.עםרלקשרלעצמרהאדםמודעותשכלית,יכרלתנפש,
 .במרחו,האדםשלהשליטהאתלפתחהיתההשיטהמטרת

שלרהשריריםרבמערכת(תגרבה)שלרהעצביםבמערכת
(ביצרע).

למרסיקה,רהרגישרתהשמיעהאתרקלאמפתחתזרשיטה
שלה.הביטרי(דיאפאסון)מינעדואתהתנועה,אתגםאלא
מהות(אוהריתמרסשדררשכפיביצועלרמתמביאההיא

זרברמה.הזמראר,הנגןהרקדן :המרסיקלימהמבצעהמקצב)
זמןשביןהיחסיםשלמרשלמתרהבנהרבהרגישרתנדרשת

) Time (, חלל) Space (, אנרגיה) Energy (, משקל) Weight (, 
תלת-עיצרב , Plasticity (רפלסטיות ) Ballance (שירוי-משקל

ממדי).

נניחבזה:זהאלהמרכיביםקשרריםכמהעדנראההבה
מסוים.בזמךחלל-מ' 5שלמרחקלעבררצריכיםשאנחנר

אמיל
אק-דלקווז'ז

שימרשכדיתרךרבהאנרגיהלהשקיעיש-קצרהזמןאם
כדיבריצה,כמרלפנים,הכרבדמרכזהעברת-הגרףבמשקל

עצירהלנרמאפשרתהמשקל-בשיווי.שליטהתגברשהתאוצה
בהדרגה,לעצררכדיהנחיצרת.לפיהדרגתית,ארפתארמית

מתאוצתה.תאבדוהתנועהלאחורהכובדמרכזאתנעביר
אתשהרלידמהרגשהנרצרהתנרעהעיצרבהיאהפלסטיות

מןבאחדשינרי .הנתרןבזמןהזההחללאתלעבורהצררך
 .השארבכלשינרימיידיגרררזרשבדרגמההמרכיבים

שלהטבעייםהמקצביםמתרךנרצרובמרסיקההמקצביםכל
התפתחההזמןבמשךאךרכר.'ריצההליכה,כמר ,הגרף

קשהרמרפשטים,ררחנייםירתרנהיוהמקצביםהמרסיקה,

שמקשהמהרזהשלהם,השריריהמוצאאחרלעקובעכשיר
הגוף.על-ידיביצרעםאת

הגוף,שלהטבעייםבמקצביםמתחילדלקררזבשיטתהאימרן
ריצה, nהליכה, J :המרטוריתבהתפתחרתהרפעתםסדרלפי
במוחלהטביעהיאהמטרהדילרג. J Jדהירה,iכ

מקצביםלביצרעכפיגוםשיהירברררים,ריתמייםדימויים
ומערכתהמוחהעצבים,מערכת-הגרף .ירתרמררכבים

בארפןבמוסיקההאלההמקצביםאתלזהרתלרמד-השרירים
זרמירמנרתרלזמן.לחללרגישרתפיתרחכדיתרךארטומטי,

המוסיקה,מרכיבישארשליותרטרבהלקליטהמקוםמפנה
חיהגרףברתהליך,מתחילכךהשמיעה.את,משכללתכלרמר

בר.חיהרהמרסיקההמרסיקהאת

השיטהאתשניסררביםרב.זמןדורשהזההראשרניהתהליך
היאש"ריתמיקה"לחשוב,רטערזה,תחילתיבשלבנשרו
שונרת.בצררותהליכהפשוט

זר.אתזררמשכללרתבמקבילמתפתחרתרהתנרעההשמיעה
מנרגדרת,בתנרערתאימוןכדיתרךמתפתחתהקראורדינציה

לביצרעמררחבההליכרתשלהראשרניהאימרןזמנית.-בו
משקלשלהפערלהרהכנסתאח,דמצדירתרמררכביםמקצבים

רביטריההגרףכלאלוהעברתוהמשתנהההדרגתיתהגרף
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שני,מצדהמלחיןשלהפנימיהתכתיבלפיהמרסיקליבחלל
-המקצבשלכךכלרהחשרבהנדירהמרכיבאתירצררזה

הפלסטירת.

 ;למחרלמרסיקהביןנקרדרת-חפיפהשלרשימהערךדלקררז

מוסיקה

הצלילגרבה

הצלילערצמת

רכר'צלרלעמרם, ) Timber (הצלילצבע

קצריםאראררכיםצליליםזמן;משכי

זמן

מקצב

שקטהפסקרת;

ברצף.לזהזההמחרבריםברדדים,צליליםמלרדיה;ארמנגינה

המלרדיהעםיחדהמר'פיעהעצמאית,מנגינהקרנטרה-פרנקט;
אליהרקשררהמתייחסתהראשית,

אחת;רבערנהבעתהנשמעתצליליםקבוצתאקררדים;
-קרנסרננטינקראהאקררדמשפחה,מארתההםכשהצלילים

הרא-שרנרתבומשפחרתכשהצליליםלארזן;ערביםשצליליר
דיסרננטירנקראצררםנשמע

שברהסדרלמלרדיה; : lשמסבי;הצליליםהרמרנייםמהלכים
רעליקהשבמרסההרפיהרעלהמתחעלמשפיעמרפיעיםהם

לההמירחדהארפי

פיסרק

מבנה

תזמרר

רלהביאהרקדןשלרי tהבי?יכרלתאתלהעשירשאףדלקררז
מסרגלשהראהתנרעהשלהגררניםמנעדבכללהשתמשארתר
המרסיקה,באמצערתלכן"ארתרלחנךשאפשרחשבהראלה.
-כרחערצמתשלרהחלשההגברה-דינמיקהישבמרסיקהכי

דינמיקהרהאטה.האצהכרללגרניה,כלעלמהיררתראגרגיקה;
רלמרסיקהלמחולהןזלל.לחלרקתרגישרתמפתחרתראגרגיקה

תנרעהשלבהדרגתירתשליטהשלימרדטבעילכןדינמי,ארפי
שלאשחבל ,עשירכהניסירןשלההמרסיקה,עליתבסס
היאהמרסיקהשלהדינמיקהלחרקיהמצייתתתנרעהלנצלר.
מרסיקלית"."תנרעה

רפיסית,נפשיתשכלית,רגישרתלרקדןמקנהריתמיחינרך
כשם ,לצרפהקליטבאו"פןהמרסיקהאתלבטאלרהמאפשרת

האינטרפרטציהאתלמאזיןמעבירבמרסיקהמבצעשאמן
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מחול

בחללהתנרעהרכיררןמצב

השרירהרפייתמאמץ,מתח,

נקבהארזכרעל-ידימברצעתתנרעהארתה

נחפזרתמהיררתרתנרערתאיטיתאררכה,תנרעה

זמן

מקצב

הקפאההשהיה,

לזרזרהמחרבררתתנרערתרצף

במהיררירתארשרניםבגבהיםלמשללזר,זרמנרגדרתתנרערת
שלישייהארשנייםשלבריקרדביטרילידילבראיכרלשרנרת;
הכרריארגרףשל " 10מס'"מחרלשלהשלישיהפרק(למשל,

מרגרלין)יררן

בקברצרתתנרעהקרנסרננט;-דרמרתתנרערתשלקברצה
השירים""שירבסירם(למשלדיסרננטית;ארקרנסרננטית

כפרת-אתרמררידיםמרימיםהרקדניםלרי-תנאי,שרהמאת
מניפה)צררתשמתקבלתכךשרנים,בגבהיםפררשרתהידיים

שרנרתתנרערת-לחלרפיןארלזר,זרדרמרתתנרערתשלרצף
קברצרתעל-ידיהמברצערתמשפחה,מארתה

פיסרק

מבנה

שימרש ;קברצהשלארהגרףשלרדרמרתמנרגדרתצרררתציררף
רנקבהבזכר

אנרגיה,חלל,זמן,ביןהיחסיםשלמשרכללתהבנהתרןשלר,
 .רפלסטירתשיררי-משקלמשקל,

המרסיקהלביןבינרקייםמרסיקה,לצליליררקדכשרקדן
רפעםמנגנתהתזמררתפעםשברבקרנצ'רטר,כמרדר-שיח,

לזה.זהרמאזיניםלזהזהיירשרת-דיברר"נרתניםהם .הסרלן
משפטיםלביןתנרעתייםמשפטיםביןדר-שיחקייםבמחרל

ביניהם.המאחדהראשניהםאתשערררהרגשמרסיקליים.
מרסיקהנרצרתמרסיקה,עלהמגיב ,הרגישהרקדןבגרף
אתשהרלידרגשארתרמכרחמרנעתתנרעתרכאשר .משלר

משמערת.המחרלמקבל-המרסיקה

תרגילים,שלשלמרתמערכרתמרבילרתבביצרעהדקרירתאל
תנרערתביןהרקדןשלרחלקיםהדרגתייםלמעבריםהמביארת



מרכותבשיווי'המשקל),(שימושללאטממהרכמו:מנוגדות,
דלקרוזוכדומה.לעדינותמנועזותלנוקשות,אולתקיפות

מנוגדותתנועותיותראושתייםלבצעיכולתמהרקדןדורש
אחת.ובעונהבעת

והעברההמוסיקהשלהעתקהשיהיהמחולחיפשלאדלקרוז
"מיקימחוליתבעגהשנקראמה ,לשנייהאחתמאמנות
בגונג,מלווהמכהכלבהםההנפשה,מסרטי(מושגמאוס"
רצההואמשמעית).·חדהמקבילותוכו,'בקסילופוןריצה

לחפשהציעהואניגודים.חדש,מקצבתגובה,במחוללראות
מלודיהמקצב,משקל,שלבאמצעיםלמוסיקההניגודאת

רבעיםשנישלבמשקלהכתובהלמףסיקהלמשל,והרמוניה.
שלושהשלבמשקלתנועתייםמוטיבייםלהתאיםאפשר

בתחילתהריתמיתלהדגשהמזרחית.כמוסיקהכמורבעים,
יהיושבהמנוגדת,תנועהליצוראפשרטונלימשפטכל

בויבליטוכךועל'ידיהמשפט,·במשךתנועתיותהדגשות
אחרים.קטעים

לדעת,כשנוכחלזעוםשלאיכולהיהלאז'אק'דלקרוזאמיל
ממנהשואבאינותפאורה,כאללמוסיקהמתייחסשהמחול
לא.הואלחלוטיןממנהמנותקולמעשהומוטיבציההשראה
דר,ןהתווהגם,אלאכךעלזועמיםמאמריםבכתיבתהסתפק

יתגשם.שחזונובתקווההאמנויות,שתיביןדו'שיחשתאפשר

גדולבתקופתו:המחולאנשיבקרבהתעניינותעוררודבריו
סרגיי(בחברתניז'ינסקיואסלאבתקופה,אותהשלהרקדנים
בהילראובשבילושבנוהמיוח,דלבית'ספרוהגיעדיאגילב)

) Hellerau (, שלושאצלולמדהרמברמארי . 1912בשנת ,גרמניה
 ""לפענחהתקשהכשניז'ינסקי .לשינויתקווהעוררוזהשנים
הזמיןהאביב",ל"פולחןסטראווינסקישלהפרטיטורהאת

לניז'ינסקיאסיסטנטיתלשמשרמברמאריאתדיאגילב
 .זומהפכניתיצירהעלבעבודתו

השתנהמשהואםיודעתאיני .במקצתאישיתהערהולבסוף
ילדה,היותישמאזזוכרת,אניאך ,מחולחוקרתאינניכימאז,

האמנויות,שביןהקשרוחוסר ,והמוסיקההמחולאתאהבתי
הובילהזואהבהמאו.דליהפריעמאליו,מוכןלישנראה
שלושלאחרסיידוף.עופרהבהדרכתריתמיקהללמודאותי
ונדרספר,מאליזבתעמוקותהתרשמתיילדים,עםעבודהשנות

כאןלנהלארצה,שהגיעהבלונדוןדלקרוזבית'ספרמנהלת
בוהיובבית·ספרה.ללמודלאנגליהונסעתיהשתלמות,
עדהחליטוהמוריםאחרת.מארץאחדכלמעטים,תלמידים

עלהסיפוריםאתלישהזכירמהאח,דכליגיעדרגהלאיזו
כההיתהז'אק""מסיהשללדרכו.הנאמנותהזןתורתלימוד
לדרגהעדכמות.עלאיכותהעדיפושהםעדלהם,חשובה

 .מורותחמשלנוהיואכלאחת,סטודנטיתעודרקלמדהשלי
איכותומבוגרים.ילדיםללמדעלינוהיההלימודיםבמסגרת
נדרשההתלמידיםומן ,שבוהרגישותבמידתנמדדההשיעור
 .ידעדווקאולאוהבנה

שלהופעת'רחובבירושליםלראותליהזדמן 1979בשנת
היהזהכימאו,דאותי,שריגשהמרגוליןירוןשלמחוללהקת

לושהעניקכזה,היהבחללהשימוששחיפשתי.המחולסוג
מתוךצורהומוציאים.כשגוזריםבמגזרות'ניירכמומשמעות

מהיודעואינךחשדה,צורההואגםעצמוהנייר,מקבלנייר

עיצובאוהריקודממנו,הנגזרתהצורהאוהנייריותר:חשוב

מהתנועותגםעמוקותהתרשמתי .התנועהעקבשנוצרהחלל
לעצמי,סיכמתישבלוניות.לאכךוכלמקוריותכנות,שהיו

לעצמי,.תיארתינכוןשעובדכוריאוגרףשלהופעהשלפני
ומאזהיטב,מלמדודאיוכנה,נכונהכהבצורהשעובדשמי

למרותמרגולין,ירוןאצלמחולללמודאחדכללפניהמלצתי
אחרבמוסדלימדתיעצמיאניוגםפגשתיו,לאשמעולם
 .למחול

ולהפתעתיבעצמי,הזההמורהאתלנסותהחלטתי 1986ב'
 ,בעצמושפיתחבשיטההרקדןאתמאמןשהואמצאתי

מאוד ,פלדנקרייזמשהעםלימודיבעקבות ,לישנראתה
ז'אק·דלקרוז.אמילשללדרישותיוביותרמתאימהוגםנכונה

רוקדוהרקדןהרפיה,דרךלגמישותמגיעמרגוליןירון
כיהמוכתבת,להתנועעותהאופטימלישריריםבטונוס

לרפותםכדיאולםתמי,דלכווץאפשרהשריריםאתלטענתו,
קרקעהיאזוגישהמצליח.תמידלאזהוגםרב,זמןדרוש

בגוניבשליטההרקדןאתלאמןדלקרוזשללדרישתופורייה
שהתנועהכדיוכיווצם,השריריםהרפייתעל'ידיהדינמיקה

השריריםשהרפייתעו,דמההבעה.ועתירתמוסיקליתתהיה
 .מרחףשהרקדןתחושהבצופהיוצרת

אימוןהואדלקרוזשלדרישותיואתהתואםאחרנושא
ירון .בו·זמניתמנוגדותתנועותיותראובשתייםהרקדן

מחולות'אימוןביצועעלהאימונים,בשגרתמקפי,דמרגולין
 .אחתובעונהבעתמנוגדותמתנועותהמורכבים

ממניביקשהואירון,אצלללמודשהגעתילאחרקצרזמן
להקתו.חזרותאתולנהלשלו,ב"בית'המחול"ריתמיקהללמד

שליטה :מהרקדןדלקרוזשלהשלישיתלדרישההגענוכך
הגוףמשקלבאמצעות(אגוגיקה),השונותבמהירויות
והסטתו.

ואני ,ולהקתומרגוליןירוןעםעובדתאנישניםשלושזה
אתולקשרשליילדותחלוםלהגשיםיכולהשאנישמחהואני

 .המוסיקהעםהמחול

אברמסוןרוברטפרופסורבארץקריבהשנהיוניבחודש

עולמימומחההואאברמסוןבניו·יורק.ג'וליאר,דמבית'הספר
שלתוכנית'היחידעלבחזרהלצפותבאהוא .דלקרוזלשיטת

"מחולות"נסיקה",מחולות:שלושההכוללתמרגולין,ירון
רקלא"ירון :אברמסוןאמר ."כ"מו"תהיליםדוד"בריתבני

הטובהרקדןשהואספקאיןמוסיקאי.גםאלאנפלא,רקדן
שאניהראשונההפעםזומימי.שראיתיביותרוהמוסיקלי

חוכמה."לבטאיכולשריקודידעתילאבריקוד.חוכמהרואה

אתאברמסוןפרופסור,ביטאבישראללשהותוהאחרוןנרבוב
המחול,ביןמלאאיחודעלדלקרוזשלחלומוכיתחושתו,
"מוסיקה .נויעינלנגדומתגשםהולךוהמוסיקההרקדן
זו,אתזולהאירשיכולותסוג,מאותואמנויותשתיהםומחול
ז'אק'אמילאמר ",מראשכזוכוונההיתהלאאםאפילו

 •דלקרוז.
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ותיאטרון-מחולמונטאז'ברכט,

ירוןאליקיםמאת

ונזילים.כידוע,\ים, Ilמטושטוהמחולהתיאטרוןביןהגבולות
ספרותינעשהרון tשהתיאכככלומתחדדיםמתבהריםהם

מןמתרחקהתיאטרוןאזהמלה.עלמתבססכלומר,יותר,
שלניוונואתכיז'וע,בזה,ראהארטואנטוניןהמחול.

התיאטרון,מןלהח.רחקעשויעצמוהמחולגםהתיאטרון.
אומריםכשאנו'יאת,בכלמופשט.לביטויחותרשהואככל
הגרמניהמונחשלכללי(תרגום"תיאטרון'מחול"היום

Tanztheater (, הררוחקמעאהעילגבביטרימשתמשיםאר
שהכורי-הסתם,מןמתכורנים,אנר-תיאטרון-תנרעה-אצלנר

תלברשרת,תפאררה,-תיאטררנייםמרכיביםגםכרללתארגרפיה
נרספים.יסרדרתמתלרריםשלתנרעהכלרמר,תאורה:

זרלאהברבורים":"אגםגםלהירתיכרלכזהתיאטררנימחול
ולתלברשרתתפאורה Iשואלאמרבהק,עלילתיבאלטשזהבלבד

המערכרתשביןבניגרדאםמכריע,דרמטיתפקידבריש

בהבדלראם-רהארמרןהברבררים-רה"צבערנירת"ה"לבנרת"
יתר-על-כן, .ראודיל tאודכשלושחור,לבןהתלברשרת,שבצבע
הםשכןחיצרני,זיהרישלסממןרקלאהםרהשחררהלבן
 .אפיוןתרויעלפנימי,עולםעללהצביעבמפררשבאים

במרנחהירםמתכ:ררניםאנףהברבררים"ל"אגםלאאבל
הריקרדביןששיתרף-הפערלהדרמה,אך"תיאטררן-מחרל".

מישל .הענייןלבזאתבכלהואנרספיםהבעהתחרמילבין
זהשדבראפשר .אחררתואמנויותהמחרללשילובחתרפרקין
לתיאטררן-מחרל.לאאךירתר,תיאטררנייםמחרלותיואתעשה
 Gesamtkunst--הברוחהאמנויותביןסינתיזהעלשחלמוהיר

werk להשתמשנרטיםאנוהירםגםכך,ארכך .ראגנרשל
יצירהארמר("טי-מדיה,(אראמנרירת""שילרבשלבמטבע
מהרתיזהענייןלתיאטררן-מחרל.בהקשרטרטלית)בימתית
הבהרה.רתרבע

ברכטיים,מרנחיםבכמהשימושלעשרתחייבתכזאתהבהרה
לפחותארהמרדרני,תיאטררן-המחרלשלבתשתיתרשהם

פינהשלביצירתהובראשרנהובראשהגרמניים,בגילרייר
המונטאז.'הואכזהמרכזימונחבארש.

 Gesamtku.nst--להאנטי-תיזהאתבמרנטאז'ראהעצמוברכט
werk שרראגנרבעודכך:בקצרהזאתלהסבירניתן .ואגנרשל
כמראחתכלשברמצב:האמנריות,ביןהתמזגרתעלדיבר

להדגישברכטביקשהמכלרל,לטרבתעצמיותהאתמבטלת
-שומרתהאמנרתיצירתהמרכיבים.שלעצמארתםאתדורקא

ביןסתירה,עלאiכ!ילרעימרת,עלמתח,על-ברכטכך
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מרבחניםהנרתריםהמרכיבים,שביןהזההמתחאת .מרכיביה

כניכור.ברכטהגדירהצרפה,שלבקליטתרגם

רזוהי-המרנטאז'במחול?המונטאז'שלטיבראיפראמה
האורגניתאחדותהאתלמעשהמפרק-הראשרניתסגרלתר

 ) 1 (.היצירהשל

הרצףשלביסרדוהעלילה.הואש"מתפרק"הראשוןהגורם
-התמשכותלפחותאו-התפתחרתברשישזההקווי,הסיפורי
מכירוןכרונולרגית.תפישהסיבתיות,היגירן,מונחים

אסוציאטיבייםקשריםהראמונטאז'השלהמבנישהעיקרון
את-להסביראר-לתפושגםאיןהבימתי,החומרחלקיבין

שלהרבדיםריבויאחת.מנקודת-ראותהבימתיתההתרחשרת
אפשרותהאתמראששולל-ובתרכנובצורתר-המרצגהחרמר

והצגההמורכבותמכאןהמרצג.לדימוייחידהמשמעותשל
הדימויים.שלסימרלטנית

רזה-והמפתחמרנטא:זהןגםומשתנותרבותנקודרת-ראות

הדרמטורגיה .הצרפהשלבמרחוהוא-ברכטשלחלומרהיה
על-ידישמאופיינתזר(הסיפורית-העלילתית),הנרטיבית

לרב-מקומהאתמפנההפרטים,ביןמלאההדדיתתלות
כשםהבימתי,התהליךשלמררכבתולסימרלטניותמדירת.מ

התפתחותלמשל,-המאורגנתהעלילהשלמקומהשאת
פי-עלהתפתחרתתופסת-הדמויותשלהפסיכולוגיהעל-פי

ואסוציאטיביים.חופשייםדימרייםשלעקררנות

התנרעותררבאצלמרכזימאפייןהיההמונטאז'עקרון
האסמבלאז'ועדהדדאיזםמןהמאה.ראשיתשלהאוונגרדיות

הארונגר.דיצירתלשהאסתטיתבתשתיתההמרנטאז'אתנמצא
מסוימתלמטרהשרניםערכיםשלהתקשרותמניחמונטאז'ה

הואגםאחתביצירההשוניםבמדיההשימושוייחרדית.

הייחרדייםערכיואתלמכלולתורםמדירםכלשכןמונטאז,'
שלו.

והמבנההארגוןדרךביסודרקאינוהמרנטאז'עקרוןארלם
אמיץקשרקשררההמונטאז'תפיסתהמרצג.החרמרשל

דמותיוצרהרקדןהאםבמערכת.הרקדן-השחקןשלבמקומר
) character (, עימה?"מזדהה"ארמאחוריה,""ערמדגםשהוא

-הפרריסטיםמשפת-התיאטרון.הלקוחיםמונחיםהםאלה
ממילאמתרחקים-לעצמהכתכליתהתנועהעלשדיברו

אתבמרכזוהמעמידשהתיאטררןכשםמתיאטררן-המחול,
הגוןשיעורקיבלנוזהבענייןגםממנו.מתרחקשפת-המילים



התפקידעםהשחקןשלהזדהותואתלבטלשביקשמברכט,
 ) 2(מונטאז').(ביניהםהמתחאתדווקאולהדגיש(סטניסלבסקי)

המסורתכמוממש-בתיאטרוןהריאליסטיתהמסורת
התפקידביןהזהותאתלהטעיםביקשה-בבאלטהקלאסית

בתפקידהרוקדתהבלרינהעל(הריאלי).ומבצעו(הפיקטיבי)
נמוךשגברכשםמרחפת,קלילה,שברירית,להיראותהברבור

הנסיךהליצן.לתפקידאולי,אלא,הנסיך,לתפקידיצלחלא
אותהש"יניף"זההואכןעל"נשי".הואוהברבור"גברי"הוא
בן-שבתיאטרון-המחולמקרהזההאםש"תרחף".זווהיא
שעההללוהקונוונציונליותהציפיותפעםלאנהרסותזמננו
הואאףהקומיהאפקטגבר?שמניפהזודווקאהיאשאשה

טיבו.על-פיהמונטאז'שיוצרבניכורכרוך

שלתכתיביםעל-פיתפקידואתמעצבהרקדן-השחקןהאם
והקונוונציותהבמאי/הכוריאוגרףושלהטקסט/הליבריט

הריאליסטית)במסורת(לפחותהמערביבתיאטרוןהמסורתיות?
שברכט,מקרהזהאיןחיובית.התשובההקלאסי?ובבאלט
ענייןמגלהתיאטרון-המחול,שלהבולטיםיוצריווכמוהו
במזרח.דווקא

השחקןביןהנכתחנשמרלמשל,הקלאסי,היפניבתיאטרון
איןלעולם .אחתלישותנהפכיםהםאיןלעולםותפקידו.
אינותיאטרון-המחולהמסכה.מאחורינעלמתהאישיות
מעלה.תיאטרון-המחולהרקדןעלתכתיביםבהטלתמסתפק

כשםממש"יוצר':לדרגת"מבצע"מדרגתהרקדןאת
אוגניוגרוטובסקי,ייז'י ,ארטו(אנטוניןהחדששהתיאטרון

"עושיםאינםוהשחקןהרקדןזאת:לעשותמבקשבארבה)
בצלמם-אותויוצריםהםנתון.לתפקידאינטרפרטציה"

ובדמותם.

אללהתייחסשביקשהזו-הפוריסטיתלאסתטיקהבניגוד
להתכחשמבקשתיאטרךן-המחולאין-מופשטחומרכאלהגוף

הפסיכולוגיות,הגופניות,האנושיותלאסוציאציות
בונהתיאטרון-המחולאדרבא,מעורר.שהגוף-הארוטיות

 .חד-פעמיוהואתחליףלו,איןשכן,הרקדןשלאישיותועל
מיומןככלישנתפשהקלאסי,בבאלטלרקדןדומההואאין

בספורט),(כמובווירטואוזיותמושםוהדגשובר-תחליף,
חלקהואהאדם-הרקדןומתכווצת.האישיותמיטשטשת
איןכאילופנים,שמעמידה"מרחפת",ישותולאמסביבה

עליה.חליםהפיסיקהחוקי

קצות-מכלהרקדנים-השחקניםבאיםלמשל,באוש,פינהאצל
האתני.מוצאםאתלנטרללאדווקאמתבקשיםוהםתבל,
המינית,הלאומית,-אישיותםאתלטשטשנתבעיםהםאין

הפרטינתסגולותיהםאתליצירהתורמיםהםההבעתית.
האחרים,הרקדניםהבמה,-סביבתםעםמקיימיםוהם

שהםכשםמונטא:זבתוךמרכיביםשליחסים-כולוהמכלול
איןכזאתבתפישהתפקידם.לביןבינםכאלהיחסיםמקיימים

הקלאסי),בבאלט(כמומראשקבועיםל"קודים"מקוםעוד
מבצעיה.שלובאישיותםבגופםמתהווההיצירה,מימוששכן

,פנטומימה,תיאטרוןביןהפורמליותהמחיצותשבירתאתאף

הקולנוע)מןהשאולותכאלה(גםאחרותוטכניקותמחול
הואהמושג.שליותרהרחבבמובנוכמונטאז'לראותניתן
מןלהבדילהמציאות.מןהשאוליםביסודותבשימושהדין

תיאטרון-מציבהקלאסי,הבאלטשלהאוטונומיתהטכניקה
המציאות.חיקוישלערכיםעלהנשענתההבעהאתהמחול

מןמקבילה:טרנספורמציהעוברעצמומילון-התנועהגם
תנועתיים,ביסודותהשימושאלהאוטונומייםהקודים

תיאטרון-וכו').רחצה(הליכה,המציאותמןבמפורשהשאולים
סביבתוואלהצופהשלעולמואלבמפורשפונההמחול

הלקוחקונקרטי,במק;םלדובמתחילההיצירההריאלית.
 .וחברתיותפיסיותבחוויותוהקשוריומיוםמחיי

אתמעבירהיומיומייםפיסייםמרכיביםעלההישענותעצם
גם ,הכלאחריהמציאות.אלבלתי-אמצעיבאורחהצופה

המציאותמןלקוחהבתיאטרון-המחולהרווחתהתימטיקה
קומוני-היעדרמלחמת-המינים,בדידות,ניכור,המודרנית:

 .אלימותקציה,

במציאות,תיאטרון-המחולשעושההרחבהשימושמכוח
הפשטה,במקוםשכןו"חיים"."אמנות"ביןהסתירהמתבטדת
המציאותעםהבמהאירועיאתלהשוותהצופהיכולאסתטית,
ה"אמנות"ביןהתחומיםטשטושאתשגםאלאלו.המוכרת

מונחתשבמרכזומונטאז:שלכצורהלהביןניתןוה"חיים"
יח.דגםהקליטהובדרכיההבעהבדרכימורכבות

זו"הריבמפורש:ברכטמטעיםהכוריאוגרפיה,עלבדבריו
שלבהצגתןענייןלמחולאיןכאילובימינו,רווחתטעות

סכנהשקיימתבמקרהאך ".במציאותשהינןכפיהדמויות

אתנזכירלריאליזם,כתביעהזאת,בכליובנו,ברכטשדברי
המאורגנתוהתנוחההמסוגננת"התנועהלפיהקביעתו,
 ".ניכוריוצרים

נטורליסטית)(אוריאליסטיתיצירהביןהבדלאיפואיש
טייםליסריאביסודותחופשישימושהעושהיצירהלבין
כךבשלתיהפךעצמהשהיאמבליאךנטורליסטיים),(או

בקט)(ברכט,בתיאטרוןהןזאתלראותאפשרלריאליסטית.
מאגיהופמן,ריינהילדבאוש,(פינהבתיאטרון-המחולוהן

בלתי-ריאליסטיתיצירהשביןהזההמתחוהרימארין).
ריאליסטייםביסודותחופשישימושלביןהכוללתבמתכונתה

מתקיימיםשבוהמתחיםשכן,מונטאז.'השלבלב-ליבוהוא
היחסשלבמישורהןעצמם,לביןבינםהמרכיביםבמישורהן

 •המכלול.לביןהמרכיביםשבין

זאת,רקנצייןאךזו,בסוגיהלהרחיבכאןמענייננוזהאין . 1
האמנותיתהיצירהתפישתרווחהאכןהמערביתשבאסתטיקה

ברומנטיקה,לשיאהשהגיעהזו,תפישהאורגנית.כישות
האוונגרדתנועותעל-ידיהעשריםהמאהבראשיתהתערערה
כמונטאז.'האמנותתפישתאתמולההעמידואלההשונות:

-נאמרשמא(אולשיאוהגיע " Typecasting "-השלזהעניין . 2
בתיאטרון'לראותניתןזומבחינההמסחרי.בתיאטרוןלניוונו)
הממוסדת,למערכת"אלטרנטיבי",או"אחר':תיאטרוןהמחול

השחקןבכחירתכךכלנוקשותקונוונציותעלהמיוסדתזו
לתפקידו."המתאים"
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בישראלתיאטרון-תנועהעזלמוקרםניסיון

שאןבארהמאת

ביותרהחשוביםהיוצריםאחדסוקולוב,אנהביןהקשר
כמעטבןהואישראללביןהאמריקני,המרדרניבמחול

ל""ענבעםלעבודארצההגיעההיא :שנהארבעים
רובינס,ג'רוםשלבהמלצתוהחמישים,שנותבראשית

שנה.בכלכמעטשבהומאז

:ו-8 ' 79בישראלמחול(ראה:שלההלירי""התיאטרון
"בת-שבע",להקתלייסודקדםמישורי)נתןשלמאמרו

בארץ.ומלמדתירצרתאנההיוםועד

שנה.שמרניםסוקולובלאנהימלאו 1990בפברואר
מרשימות-זכרונות,קטעהנהזה,נכבדתאריךלכבוד

בכתיבתם,אלהבימיםערסקתשאןנאוהשהשחקנית
סוקולרבאנהעםשלהשיתוף-הפעולהאתהמתאר
השישים,שנותבראשיתמקורי,תיאטרון-מחולבציירת
מ'ג'כל.בפי~גור Uנעשהזהשמונחלפנירבותשנים

 /, 6ממקושניםשלושנסעתישליהזאתתוכנית-היחידעם
שנייה?תוכנית-יחידלבנותהלאה?יהיהמהוהופעתי.למקום

מתלבטת.אני

מלמדתסוקולובאנההאמריקניתשהכוריאוגרפיתלי,נודע
היתהלאשםשלה.לקורסנתקבלתי"ענבל".רקדניאת

לאשכנזים"."לאהגבלה,

אותי.מדרבןזהאבלהרקדנים,אחרימפגרתשאניכמובן
ביותר:אוהבתשאנימהכלהתגשמותהיאאנהשלההדרכה

גםבה,שיהיה,'נחוץבה,ששיתנועה,זוריקוהרקלאזה
שחקן.שלביטוי

אחדשיוםעדבהתפעלות,אנהשלעבודתהאחריעקבתי
הסופרמאתמחזהקראתירבזמןלפנירעיון.במוחינדלק
הירוקים".הצלליםתוךאל"המסעמאטלינג,פיןהדני

אלבאתיועתהתרגום.והזמנתיהמחזהזכויותאתרכשתי
"תיאטרון-תנועה",בצורתהמחזהאתלבצעהצעהעםאנה

האשהשמשמיעהגובמונולמסוימיםקטעיםלהפוךכלומר,
לריקוד.

גםלהיותיכולתביאיןאבללעצמי,במאיתהייתיעכשיועד
נדלקההיאוגםזובהצעהלאנהפניתילעצמי.כוריאוגרפית

איתי.לעבודוהסכימהלרעיון
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ביןהתמזגותאיזוהיתהביום.שעותכמהימים,חודשעבדנו

אנהשקבעההתנועהאחת.דמותאנחנוכאילולביני,אנה
בצדכללהתערבהלאהיאמשחקי.שלנקודת-המוצאהיתה

שהגישה,ידעה,עלי.סמכההיאבאינטונציות.דיבורי,ה
קבעההיאלשתינו.משותפיםהסופילביטויהבסיס,

.חודשלכינורהקונצ'רטוברג,אלבןמאתבמוסיקהשנשתמש
בחיי,והמאושרותהפוריותהתקופותאחתהיהאנהעםימים

היאאנה.שלמהתלהבותהנבוכההייתילעיתיםכיאם
במקוםתסכוללישגרמוסופרלטיביים,שבחיםעליהמטירה
התפעלות,דברילשמועשמחתיאומנםלהתפתחות.דחיפה

ממך!"מוקסמת"אניבשומעי:המבוכהעלהתגברתילאאך

כינתהשהיאכפיהיצירה",ב"רגעיבימאוהבתהיתההיא

ביטוי,שמוצאתשלךהמלאהמהנשיותמוקסמת"אניזאת.
מאומנתלאדיוק,ביתראובלתי-מאומנת,פשוטה,בתנועה
דנקן,איזדורהשלאלמנטיםבימצאההיאמקצועי."באופן

"המסע".אתביימהזהובסגנון

והיאהעליונהעלשידההתבררמהרהעדביימה.היאכן,
הצגתכבמאיתשמההופיעגםוכךאני.ולא-הבמאית
 .בתוכנייההירוקים"הצלליםתוךאל"המסע

כלומר,מונולוג,זהושביצעתי,קודמיםמחזות-יחידלעומת
בצורהמונודרמהבכלהמצויהבלתי-נראהה"פרטנר"פהחסר

המחולעולםאתלצרףרציתיכךמשוםאולי .אחרתאוזו
המחזהשלם.תיאטרוןאינומונולוגבעיני,כילמשחק,
בלתי-בגילהיאכאןהאשההמונולוג.במישורכולומתרחש
גם.היאלזקנהילדותביןנעשהואלומריותר,ונכוןמוגדר
משוםדווקאאולםמסוים.למקוםבמישריןשייכתאינה

אתהאשה,חייאתמגלמתהיאולזמן,למקוםקשורהשאינה
איןזהבמחזהזמן.ובכלמקוםבכלבכללו,מעגל-החיים

לחיפושים.פתוחשטחשנשארכךדמיונית,שנייה""דמות
והתקופותהשוניםהגיליםביןוהמעבריםהקשריםתחום

והחלטתיהתנועהלאמנותפניתיאשה.אותהבחייהשונות
סוקולוב.אנהעםלשיתוף-הפעולההביאהזו

בספר-הבימוי:לעצמישרשמתיהערות

לפניהריומים.מוותיששבובעולםבמוות,נולדההיא
והמת.הזרענמי-שפיר]מיםמים,רקהעוברסביבישהלידה
הצופהאצללהשיגעלילמעבר.סףרקקייםביניהםזהים:



מציאותואי-נוכחות,נוכחותולא-הווה,הווה :כפולההרגשה
ולא-מציאות.

בזקנהמדהים.חדש,הכלהכל,אתמגלהאתהילהבתור
יכולאינך ;האיבריםניווןהרגשתחוזר,הכלאיךמרגישאתה

לבצעאיךהיא,השאלה .מסתלקאתהלכןזה,במבחןלעמוד
הבלתי-החזרה .כללי-בלתי-אישישיהיהכךהאישיאת

הבימתיהביצועהמיוח.דהצדבעיניהיאאירועיםשלפוסקת
באההנפשמתהלך.הקולשבהמסגרת,בעצסלהיותצריך

 .הזהבקוללביטוי

קטעלהלןמאטלינג.פיןלמחבר,בינימכתביםקשרגםנוצר
אליו:מכתבימתוך

סםמרעל-ידילישנמסרהממ,ןדרישת-שלוםלקבלשמחתי
בתיאטרוןמחזהעתה,שמבייםחשוב]דני[במאיבייסיקוב

מעונייןאתהכמההבינותיגםמדבריובתל-אביב.הקאמרי
לפיבערב-שבת.לרובמופיעהאנישלך.המחזהבגורל

דואגותולזההצגות,זהבערבלקייםאסורהיהודית,המסורת
אשרבקיבוצים,זאת,לעומתאךהדתיות.המפלגותבערים
יהודית,רקלאוהשכלהתרבותבעליאנשיםעל-ידינוסדו
אומנםזו .והצגותהופעותמתקיימותבערב-שבתדווקא

ציבורלפניאבלפלאקטים,בליפרסומת,בליצנועה,מסגרת
קטעיםכמהבשבילךאעתיקבהתלהבות.ומקבלשמבין

מהצופים:שקיבלתיממכתבים

המחזהנושאאומנם .ממששללחוויההיתה"ההצגה
לעולמותלחדור ,הצופיםעלינו,והיהריאליסטי,אינו

מצאתיואך ,משמעותואתלהביןכדירחוקים-עמוקים
מאו.דונהנתימחשבהמלא

ביותרהיפההדברהיהשהערבלומר,לינא"הרשי
שאןנאוהשלבפיההמיליםהזאת.בשנהשראיתי
עלחיתההיאשיחקה,לאהיאבלב.לזעזועגורמות
האשהגלגוליכלאתנפשהממעמקיביטאההבמה,

לעלמהמילדהכשנהפכהעצמהעלממשוהתעלתה
ויגון,צערממנהנחסךשלאצעירה,לאשהוממנה
חכמה."זקנהלאשההיתהכךמשוםודווקא

מאטלינג,מרנא,קבלבדלת".דופק"זרהסרטאתראיתיהיום
מכלאליךשהגיעווהברכותזכיתשבהםהפרסיםלכלנוסף

המענייןהתסריטעבוראני,ברכתיאתגםקצווי-תבל,
לשלוחומקווהמההצגהתצלומיםכמהמצרפתאנישכתבת.

ש..ננוספים.ותצלומיםביקורותגםבקרובלך

נתנוששתינומבליההצגהלקראתהתקדמהאנהעםהעבודה
תיאטרון-יותר,נכוןאו ,תיאטרון-מחול :הנכוןהשםאתלזה

תשומת-לב , 1960בשנתאז,הוקדשהלאזולצורהתנועה.
ההצגהאתירוןאליקיםד"רמזכירלאגםלכןאולימיוחדת.
עלשלוהמקיףבמאמרושליסוקולובאנהשלהחלוצית

אלא ,)'-88 ' 87בישראל(מחולבישראלתיאטרון-התנועה
זיו-איילרותצוקרמן,נאוההעכשוויות,היוצרותעלכותב

ואחרות.

מבקרהיהלאעודעצמוהואירון.לאליקיםטענותכלליאין
לאימיםאותםשלוהמבקריםההיא.בתקופהותיאטרוןמחול

שליההצגותאתוראוהיום,כנהוגמיוחדבאופןהוזמנו
להם.כשהזדמן

עםהופעתישבהםקיבוציםאותםשלבמסלוללינסעתי
"היאנאמר:קניוקיורםשלבביקורתוהקודמת.תוכניתי
ישוכישרון.,אמונהעוזדרושיםלכךלמקום.ממקוםנוסעת

סגולותיה."מלואאתהבמהעלמעתירהוהיאמשלושתםלה

לרקדן-שבהןהצגותמנתחתיאטרון-תנועה,על,בכותבוירון
המחזהדווקאהמילולי."הכלילרשותועמד"לאשחקן

"נקודת-מילולי.וביטויתנועהשלנדירשילובהיה"המסע"
בטבעיותאלא(הבאלט),מסוגננתבתנועהאיפואאינההמוצא

בתנוחתואםהאנושי,הגוףשלמשאביואתהמנצלתכזו
זהניסיוןהשרירים).(מאמץבתנועתוואם(רפיון)החופשית

בהכרחקשוריצירתיתנקודת-מוצאטבעיתבתנועהלראות
 .רוןיכותבהמבצעת,"האישיותשלחדשהבתפישה

סוקולובאנהחזרהשנה,במשך"המסע"אתשהצגתיאחרי
 ,דבראמרהלאהיא .ההצגהאתלראותבאהוכמובןלארץ,
אומרת:היתה ,לדבררוצההיתהשאםתי,שהרגאניאבל
אי-אפשר-אימוניםשעות.יומיום,להתאמןובשחייבת"את

 ".בלעדיהם

ואפשרהזדמנותליישנוספת.שנהעברה . 1963ינואר
חיהזושהקהללי,ידועפח.דעלינפלאך .להופיעלהמשיך
אתלראותעודרצהלא"הקהלקראתי:מזמןלא .אכזרית
עלינפלבסדין."עטופהיחפה,מקפצת ,השמנהאיזדורה

שהקהלבזהמשהולהיותמוכרח .מגוחכתנראיתשאניפחה
שחקניתאניהאםמזדקנת.אשההבמהעללראותרוצהאינו

מזדקנת?כאשהנראיתשאניאו , 43בתשאנימכיווןמזדקנת

אבלהמחזה,מןלהיפרדליצרפוחדת.אניאבליודעת,איני
לרקודלימותרבטחונו.אתאיבדגופי .זאתעושהאני

כאשרהקהללפנילרקודזכותליאיןאבלבבית,להנאתי
בריקוד.עודמתאמנתאיניהיומית.המשמעתאתשברתי

דרשתישניםלפניזאת.דורשתאנימתלמידי, ,מאחריםוהרי
בתוצאות.לשאתעליכעתוקיימתי.מעצמיזאת

אך .להתירושאי-אפשרקשרנוצרלביניאנהשביןחשבתי
הדבריםשבהםעצמם,החייםעל-ידיהותרזאתבכלהוא
מתכננים.שאנוכפירקקוריםאינם

העירוניבתיאטרוןלבייםסוקולוב~נההוזמנה 1977בשנת
סנש"."חנההמחזהאת ) 1961משנתהצטרפתי(אליוחיפה
שובגבול.היהלאלשמחתיהאם.תפקידאתליהציעההיא

עללדברכדיבתל-אביב,פעמייםנפגשנואנה!עםלעבוד
התראינולאומאזדבר,יצאלאזומתוכניתאבלהתפקי.ד

 • .ע~
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רחוקהארץהואהעבר

אשלרותמאת

הטלרריזיהמשדרתהגדרל,החרפשבזכרתהחמים,הקיץבימי
הבאלטשרדרהבקריםבאחדשברע.מדימחרלתרכנירתשלנר

אחריהמחזרהכ:פריהבחררפראנץ,תפקידאת"קרפליה".
גבה-גבררקדקרפליה,בברבהבעצם,רמתאהב,סרראנילדה

גברהה.בתדיררתהבעתןאתהמשנרתפניםבעלבלרנדי,קרמה,
למחרלהמרכזשלרמנהלכירםלרטמן,קאיאתליהזכירהרא

"בת-שלאמנרתירמנהלמררהשהיה ,בחיפהבבית-ררטשילד
העיררניהתיאטררןמהצגרתבכמהבאחררנהרהרפיעשבע",

חיפה.של

המשדר,בסוףפים, 1המשתרברשימתשלנר?קאיבאמתזההאם
 . Caj Sellingהשםהופיע

בעצםאינולכל"כר Iהמליטמןשקאייודעיםבארץמעטיםרק
הבינלאומייםהכוכביםאחדשהיהסלינג,קאיהרקדןאלא
הקריירה .רהשישיםהחמישיםבשנותהקלאסיהבאלטשל

להקותמיטבעם ,יבשותעל-פניהשתרעהשלוהעשירה
הבלרינותשלבשמןקשורושמובמערב,הקלאסיהבאלט

שוםננתי·תכלאפננם"אףהתקופה.שלבירתרהמפורסמות
כדיאבלקאי.מספרלי,"קרופשוטהדבריםיזמתי;לאדבר,

ותילהצריכיםהבמהשלהתחרותיבערלםיקרושדברים
בעולםהמבקריםמיטב:שלהנלהבותוהביקורותמצוינים,
 ,שהקיםכמיבארץמוכרהואקאי.היהכזהשאכןמעידות,

לשעברכמנהלפה,יבחלמחולהמרכזאתשוברט,ליאעםיחד
ו"הלהקה'"בת-דור"בלהקותמורה"בת-שבע",להקתשל

בבית-המחוללאמנרתבית-הספרכמנהלוכיוםהקיבוצית",
הכרמל.שבמרכזרוטשילד

יהודיםשללמשפחה ,בשטוקהולם-1935בנולדלוטמןקאי
 . 10בןכשהיהנפטרהאימומפולין.לשורדיהשהגיער

בתיאטראותשיחק ~ tהואותר.עניינולאבבית-הספרהלימודים
מבחני-שנערכיםדודתוכששמעהשחקן.להיותוחלםלנוער
חשבההמלכותית,בבית-האופרו;באלטללמודלילדיםכניסה

וקאילמבחנים,אותולקחההיאלבמה.להגיעדרךשזו
אתאימץהבמהלצורכי . 13בןכברשהיהלמרותהתקבל
אימו.שלהמשפחהשםזלינגר,שלקיצורשהיהסלינג,השם
מצריניםומרריםםדרקדנשהיוקוסולובסקי,ואלברטנינה

לשררדיה,כפליטיםוהגיעומהנאציםשברחוריגה,מבאלט
אתלרקודלותנו,נ 17ובגילקאי,שלבכשרונוהבחינו
העונה,כשהסתיימהרימונדה.בבאלטהראשיהתפקיד
לקור-דה-באלט.הוחזר
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You and 1 are past our dancing days. 

W. Shakespeare , " Romeo and Juliet", Act One 

אסיס-שהיתה ,) Mary Skeaping (סקיפינגמריהוזמנהכאשר
מנהלתלהיות ,) Ninette de Valois (ולואהדהנינטשלטנטית

שיטתהשתנתהשטרקהולם,שלהאופרהבאלטשלאמנותית
אתללמרדנאלץ ,שאהבהררסיתהשיטהבמקרם .ההרראה

 .מהירמארדהיהרזהגבוה,אניכיקשה,לי"היהצ'קטי.שיטת
לעשרתצריךהייתיברירה.ליהיתהלארגע.כלשנאתי
חרץ,כלפיזאתהראתהשלאלמרות .קאימספר ",רלשתרק
קאינשלחו-19S5ובבכשררנו,סקיפינגמריגםהבחינה

בריגהבמרסקררה,קרנצרטיםלסיוראורלנדררמריאןנגיסל
ברית-המועצרתביןאמנרתישיתוף-פערלהבמסגרתרבקייב,
מההיהלאאבל ,ררבליםהרבהכךכל"הרררחנר .לשוודיה
הסיור,בסיוםלאכרל?"כבראפשרקוויארכמהשם.לקנרת
בברית-המרעצות,מהמערבאמניםשלהראשרניםאחדשהיה
לרקרדשניתהרחזרבעבר,כברשקרהרכפילשטרקהרלם,חזרר

באלט.בקור-דהזוטריםתפקידים

פנים,לרהאירהמזלשם.תקרענשארזמןלאררךלאאבל
רן'רג ) Beryl Grey (גרייברילהוזמנושנהבארתהערדכאשר
להרפיע ,יהבריטהמלכרתיהבאלטנילסר ,) John Field (פילד

ברקדןהבחינהנהיהבלרבשטרקהרלם.הברבוריםאגםבבאלט
בלהקה.הרקדניםמשארגברהגםהישהיפה-התראר,הבלרנדי
הביעהגריירברילהרגל,אתפילדג'וןנקעהחזררתבמהלך

לכןקרדםשכברהצעיר,הרקדןעםלרקרדהמשאלהאת
אתקיבלתי.למהמרצלחמארדהיהרזה"רקדנרבר.הבחינה

גברההכיהייתיאניאבלממני,טרביםרקדניםהירהתפקיד?
חזררקאי ,הסתייםהביקררגברהה."מארדהיתהגריירבריל
עלירהשפיערהפתארמייםהמעבריםלט.בקרר-דה-באלרקרד
אותרשלירותהוההתרגשרתזרטררקדןלהירתהתסכרלקשרת.
רמלאתהתחררתיתלאררירהנרסףראשיים,תפקידיםכשרקד
"היההתנהגרתר.עלהשפיערלבית-ארפרה,הארפייניתהקנאה
נררא! ...קפריזי ...מישהרנגדהייתיתמיד .איתילעברדקשה
 ".קנסרתקיבלתיתמיד ...הרעכילדידרעהייתי

שאלה,ובררלראהדהמנינטמברקהגיעחרדשיםמספרכעברר
הבאהבערנהגרייברילעםלרקרדמערנייןסלינגקאיאם

שזהרחשבתיבמברקוהסתכלתי"הסתכלתיגארדן.בקרבנט
 ...לישהציערהעצרםהשטרלינגסכרם ...התנאים ...ייתכןלא
 " ...מעובייןאניאםשראליםערדרהם

רהסכימהרלראהדהנינטלבקשתנענתהסקיפינגמרי
הרקדן .הקרובההערנהלמשךשלומהחרזהאותרלשחרר



תספראלאופן"בשום .-19S9בללונדוןהגיעהצעירהשוודי
התחננהבקור-דה-באלט,"רוקדאתהשבשטוקהולםלאיש
העיתונותלפניאותושהציגהגריי,ברילהבלרינהלפניו

הראשוןהזרהרקדןהיההואהשוודי".הבאלטכ"כוכב
ורודולףברוןאריקלפני,עודגארדןבקובנטלהופיעשהוזמן
שמונהבמשךבעיתונות.נרחבבסיקורזכהובואונורייב,

ראשייםבתפקידיםהאנגליהמלכותיבבאלטרקדחודשים
אהבהולואהדהנינטוג'זל.הברבוריםאגםהנמה,ביפהפייה

שלישוודינסיך"בואלו:אומרתשהיתהמספרוקאיאותו,
וכשחזרמצוינות,היוהביקורותהחזרות."בזמןעל-ידיושב

בקור-לרקודלושהיההסיוטראשי.לרקדןהתמנהלשוודיה,
סוף-סוף.חלףדה-באלט

חודשיםמספרכעבוראותו.שכחהלאהאנגליתהבלרינה
בדרום-לסיורשיצטרףביקשהוהיאטלפון,גריימברילהגיע

אתמחדשלארוזרצהוכברהתלהבהצעירהרקדןאפריקה.
היאסקיפינג.מריהתנגדהשהפעםאלאולנסוע,חפציו

כלפיוהתחייבויותחוזהשנקראכזהדברשישלוהזכירה

 1959לונדון,הבריטי",המלבותיייהבאלטעם

 ABT , 1961יוליה",ב"העלמההמשרת,ז'אןבתפקיד

אתלבנותשעליוהסבירה,הרוטןהצעירלרקדןהלהקה.
בלרינותשלכבן-זוגרקולאמעולה,סולןכרקדןשלוהשם

שלומלהקת-הביתלהתנתקמכדיצעירהואמפורסמות.
סיימההיאלחזור.לאןלושיהיהמבליבעולם,ולנדוד
שלפניברון,"אריקלאעדיין"אתהובפסקנות:בנימוס
הקלאסילרקדןרביםבעינינחשבלמערב,הגיעשנורייב

ושנאתיזהאתהבנתילא"אז .בביתנשארקאיביותר.הטוב
כאמן,התפתחותואתלקדםכדישצדקה."כמובן ...אותה
לרוסיה,שנהכעבורנשלחהאכזבה,עלאותולפצותגםואולי
קירוב.על-שםבבית-הספרלהשתלםחודשים,שישהלמשך
עבדונורייב,מקרובהשלמורם,שהיהפושקיןהנודעהמורה
גדוליסודותאתאותוולימדהקלאסיהרפרטוארעלאיתו

האופרה,לבאלטלשוודיה,חזרההשתלמותבתוםהמבצעים.
כשלצידוחדשות,ועבודותהקלאסיהרפרטואראתרקד

אורלנדו.מריאןהמצוינתהשוודיתהבלרינה

בעולם,הלהקותממיטבפניותאליומגיעותהחלושנהכעבור
שעמדהאמריקני,הבאלטומתיאטרוןבז'ארממוריסביניהם
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מרי .קרלברגבירגיטשלרחדשרתישנרתעברדרתלהעלרת
שללמשרדררץרהראמהחרזה,ארתרלשחררסירבהסקיפינג
ישכילעזרב,יכרלשאינוישנית,ממנררשמעהכלליהמנהל

לאאבל ...,חתמתי"נכרן .קצרזמןלפניחתםשעלירחרזהלר
לאכאילררזהלחחנימה,המירעדבמקרםלא ...הנכרןבמקרם

המזכיררתלכלראר i 'מהרמה,היתהקאי.לרענהחתמתי,"
בשטחנרגעתשמרשלהאחררנההארתאםריכרחרהתנהל
,החליטענייןשלבסרפ!רנרגעת.אינהארלחתימההמירעד
העלתה A.B.T .ה"להי~תלנירייררק.רלנסרעהארפרהאתלעזרב
 Miss Julie ,אתביניהןעברדרת,תשעיעשרה 1961/2בערנת

, Moon Reindeer, Eden קרלברגבירגיטמאת) Birgit Cullberg (; 
אנטרנימאתהלילןרגן ) Harald Lander (לנדרהרלדשלאטיוד
המרןהירקל.היה ~~לרזהתיאטר'ל'באלט"הגעתי .טירדרר
עלאינטריגרתהיר ...באמריקהרידרעיםטרביםכרכבים

ז'אןתפקידאתשיר'קרדנקבערחציחרדשכעבררתפקידים."

לנדר,טרנישללצידהקרלברג,שלג'ולימיסבבאלטהמשרת
שלהעבודרתנ:שארהראשייםהתפקידיםאתלכךונרסף

טיימס""ניר"יררקל Iשמבקרומרטין,ג'רןקולברג.בירגיט
כתב:

He was most impressive; in fact, he proved to be an absolu tely 
first rate Jean ... His Jean is every inch the servant, and the 
growth of his reali;~ation of the aristocratic Julie's erotic 
intentions and of the power they place in his hands against 
her makes an absort)ing dramatic line. 

טריבירן":הרלדב"ניו"יררקכתבולטרטרי

Both Miss Orlando and Mr. Selling danced their measures 
with technical autho1rithy but more important, they managed 
to really excite the viewers' interest .. . The casting of Miss 
Orlando and Mr. Sel.ling in a Scandinavian"made ballet seems 
logical to begin with. As it turned out, it was more than 
logical. 1t was a real treat. 

 :מגזין"ב"דנסכתבסאביןררברט

This .was the rawes1:, most animalistic performance of this 
work that 1 have s,een, and Miss Lander and Mr. Selling 
made us feel the Iterrible power of sexual passion with 
memorable artistry. Both characterizations were masterful. 
The rest of the company was also inspired. 

שנהשנמשךחוף,אלמחוףלסיוריצאתיאטר"ה"באלטעם
הירימים,מספרש;ןושםהגדרלרת,העריםמלבדוחצי.

 ...בברקרבשמונהם'"קמיאחר.לתיאטרוןערבבכלמגיעים
וארכליםלמלון.סים jנכ ...בחמשמגיעים ...הירםכלנרסעים

אח,דירםרהרפעה."רחזרד; ...רשיערר ...רלתיאטררן ...המבררגר
ארניבר"בקמפרסהרפי'ערממטר,למעלהבגרבהשלגכשבחרץ
הירההלבשהחדרימחרמם,היהלאהספררטארלםסיטאי.
לבנייןבשלגרצרעיררמים,חצימקרר,ררעדיםאחר.בבניין
תיאטר""באלטזזz.להכרכביםתלברשרת.להחלפתהסמרך
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למסךמעברהשני,שבצידהגררעה,במת"עץעלהרפיער
ליררהשרפטרשריקרתכדררסלתחררתהתקיימהמארלתר,

הקלאסי.הרפרטראראת

אתקאיפגשרשםלניר"יררק,הלהקהחזרההסירר,משנסתיים
הארסטרליהבאלטאתשיסדה ,) Peggy van Praagh (פרגראןפגי

קאיהגיעכךהלהקה.עםלהרפיעלארמייםבינכרכביםרגייסה
העברדרתכלאתרקדהראלארסטרליה. 1962ב"סלינג

הארסטךליתהבלרינהעםהקלאסיהרפרטרארשלהחשרברת
ררבחלרהסירריםבאחד .) Marilyn Jones (ג'רנסמרילין

אתיחליףשקאיביקשהפרגראןרפגיהגברים,הסרלנים
בתרספתערב,כלשברעיים,במשךלרקר,דנאלץרכךהאחרים,

בבאלטהנסיךתפקידאתאחריהצהריים,שלהרפערתשתי
עםלרקרדצריךהיההמצב,אתלסבךבשבילהברבורים.אגם

שלכל ,) Sonia Arova (אררבהרסרניהג'רנסמריליןהבלרינרת
 .ארדטיארדיללתפקידשרנהמהדררההיתהמהןחתא

רבערבמריליןעםרקדאחריהצהריים,שלבמרפעאח,דירם
קפיצההיתההסצינרתאחתבסרףסרניה.עםלרקרדצריךהיה
רראה"אני .באררירארתהלתפרסצריךרהיההבלרינהשל

להירתצריכרתשליהידייםאםירדעלאראנירצהארתה
שזהחשבתיראני ...בדרךכבררהיאלמטה.ארלמעלה
היא ...שלההרגלאתתפסתישהראארפןבאיזה ...למעלה
שלפתיאיכשהר ...הרצפהעלהסנטרעםכמעטכברהיתה
שאלההמרפעאחריהנשימה.אתעצרהקהלחזרה."ארתה
במזלשרקידעהלאהיאאיחרת!"קרה?:יימהמריליןאותר
בטוב.הכלנגמר

לאירופה.לחזרררהחליטלשנהקררבבארסטרליהנשארקאי
ארחרפשליהיהלא"שנים"שניםבהרראי.חרפשהלקחבדרך
ימיםשלרשהכלרנשארתי.רנשארתינשארתילחירת.סתםזמן

לאחרדשים.שלרשהשםרנשארתילסרכנרת"הנסיערתהלכתי
 " ...לחירת ...יםרקשרםיכלרם.עשיתי

קרפליהאתלעשרתררצה"אתהאררבה.סרניהאתפגשבפריס
לרקרדצריךשהיהבררן,אריקשוב ? Palm Beach Civic Balletב"

בפלררידה,החזררתהחלרשברעבארתרערדיכרל."לאאיתי,
חזר 1964ב" .האמנרתיתהירעצתהיאמרקרבהכשאליסיה
טרניעםררקדתיאטר"ה"באלטאלשניתרהצטרףלנירייררק

לסירר,יצארהםרהסילפידים.רימונדהג'ולי,מיסאתלנדר
תיאטר",ה"באלטמנהלתאלירניגשהלפלררידה,רכשהגיער

טרביהיהשהערבממנורביקשה ) Lucia Chase (צ'ייסלרסיה
 Maria (טאלצ'יףרמריהלעזרבחייבתלנדרטרניכיבמרפע,

Tallchief ( יש?"מהנפגע.הראהבמה.עלאותרלרארתררצה
לרארתצריכהשהיאפרה,ארסרסאניממילא?טרבלאאני

נכנסהרבמקרמהעזבהטרנילא!"ארחרתמתשהיאארארתי?
כשהגיער .נפלאהידידרתביניהםרנרצרהטאלצ'יף,מריה

כרכבישלבתיהםכלאתלבקרארתרלקחהללרסיאנג'לס,
שלה.החבריםשהירהרלירר,ד

מרכןהיה"הקהלנפסק.רהסיורברגלהנפצעההסיררבהמשך
הירשלה.השםבגללהגיעהקהלמפררסמים.שמרתרקלקבל



זאתכמותה.מפורסמיםלאאבלבלהקה,מצויניםרקדנים
אמריקה."

אתה"מהלנדר.טוניאתפגשבפריסלאירופה.חזרהוא
לנדרשהראלדמינכןשלמהטלוויזיהביקשועכשיו?עושה
לבאלטחזרותעשו ,לבוואריהנסעוהםחדשות."עבודותיכין

 .חדשפה"דה"דהעבורםיצרלנדרוהארלדאטיו,דהמפורסם
פלמינגנשברה.ורגלוקאיקרספתאוםהחזרהבאמצע
שללאופרההביתה,חזרוקאימקומואתמילאפלינדט

בסרטקופליהבבאלטלרקודהוזמן 1967ב"שטוקהולם.
הישראלית,בטלוויזיהבישראל,הוקרן(הסרטבספרד.שצולם
השנה.)אוגוסטבחודשבבוקר,רביעיבימיהבאלטיםבסדרת

שוודית,סופרתריבקיןאנהשלבזכותההחללישראלהקשר
הספרבעולם.שונותמארצותילדיםעלספריםשכתבה
התרשמההיאבישראל.לתימניםהוקדשבסדרההראשון
אתבקאיעוררהלשטוקהולםוכשחזרה"ענבל",מלהקת

היה"וזהקצר.לביקורקפץ 1964ב" .בארץלבקרהסקרנות
ומדיהעולם,בכללהופעותלשטוקהולם,חזרהואגן"עדן."

מייסדתשוברט,ליאהוותיקהידידתואלניגשהיהפעם
בשטוקהולם, ) Balettakademien (לבאלטהאקדמיהומנהלת

 .ישראלעלהרבהמשוחחיםוהיו

אותה.ליווהוקאילארץלעלותשוברטליאהחליטה 1965ב"
חודש,במשךבארץנשארהואלחיפה,באונייההגיעוהם

ולעלותהאופרהעםהחוזהאתלסייםהחליטזהובשלב
אתלסייםרצהכימתאימה,להזדמנותחיכההואלישראל.
טעםשיישארכדיאוהב,ממששהואבמשהושלוהקריירה

אתשהעמידרובינס,ג'רוםעםהגיעהההזדמנותטוב.

Les Noces . כך.כלונהניתיטוביםכךכלהיו"היחסים
יותר."ולאזהוהחלטתי.

שלאאךחופשה,שייקחאותולשכנעניסההאופרהמנהל
"לא . 33בןרקהיה.הואלהמשיךרצהלאהואאךיתפטר,
נסיך.להיותרוצהלאאיפור.לשיםרוצהלאיותר!רוצה
בגדיםלחבריםמסרביתו,אתמכרמשלי."חייםלבנותרציתי
מהשםהתנערהחמה,בארץזקוקיהיהלאלהםחמים,

להיותוחזרהבמה,עלשניםבמשךלושרכשהמפורסם
לוטמן.

בעין"הו.דשגרהשוברט,ליאאלוהצטרףלחיפההגיעהוא
יח,דשהקימובבית"הספרבבית"רוטשיל,דהיהכברלמחרת
 •מתרדמתה.חיפהאתלעוררחולמיםכשהם

הברבוריס",ב"אגס

הבריטי"המלכותיייהבאלט
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הרוחרמות

יאמגטסואושיועםעבודהמתהליךרשמים

ג'וקו"ייסנקאי-להקתמייסד

בורשטייןאריהמאת

במערב Jacob's Pil.low Festivalל'מנורת'המפטוןהנסיעה
לראשונהעברתיאלהבכבישים .כשעהאורכתמסצ'וסטס
לקראתבפסטיבל,להתייצבבדרכי , 1988יוליבתחילת
המייסדאמגטסו,אושיועםעבודהשלשבוערתחמישה

הכיןשהואהיצירה .ג'וקו""סנקאילהקתשלהכוריאוגרףו
שאמגטסוהראשונהלהירתועמדההפסטיבלעל'ידיהוזמנה

מערביים.רקדניםעםייצור

מסתכןמופרזת,במהירן'תדהרתילפסטיבלהנסיעהאת
שלהיערותביןהעוברהצרהכביששלהלא'צפוייםבפיתולים

המפחי.דהמרגש,ידוע,'הבלתיאלביציאהניו'אינגלנ,ד

אשתיעםא'יוםשת iמחופ,בחזרהחר'מכןלאשבועותארבעה
נקלטההרריוהנוףואחראית,מתונההנסיעההיתהובתי,

 .ורגועפתוחחדש,בעומק

עלהפסטיבלכשהכריז , 1987בארקטרברהחלהתהליך
בבוסטוןלבחינההגעתיאמגטסו.עםלעבודהבחינות
להגיעהנכון,מקומיאתלמצראערמדשאניברורה,בתחושה
 100מ'למעלהביןכמובן,מהר,התנדפההתחושההביתה.
שישה,נבחרנומתוכםלבחינות.שהתייצבוורקדניותרקדנים

תרגיליםסדרתכללוהבחינות .נשיםוארבעגבריםשני
לווההתרגיליםמןאחדכל.ביצועוהרפיהריכוזשדרשו

מהתרגילוהיציאה , ttlוהנפהגוףעומקאלצלילהשלבתחושה
למשל, .הזהמהעומקהיחלצותשלאחדותשניותהצריכה

האוויר.גדולאווירכדוו-עטוףהתמוטטות,סףעלרפוי,הגוף
דרךהגוףתוךאלרחודרמתכווץהכדורנסחט,מהכדור
דרךויוצאהזרוערתדרן'חולףהגוו,בתרךמתפתלהואהטבור.

 .פרחבצורתכפות'הידיים

גםאבלעצמי,עם Iחדשמפגששלבתחושהלווהתרגילים
חלקכרקדן,ממניחל,~שללגיטימציהומהווהומובןמרכר
אז.עדמלאלביטויזכהשלא

נבחרנר,מהפיעלו :tאמגט(אתכששאלנולאחר'מכן,חודשים
החשובשהדברמס(!:קת,ולאחידתיתאופיינית,תשובהענה
לישיבת'קריסה,בהרף'עיןלרדתהיכולתהיתהבירתרלו

הגוף.אתלקפלהיכולת
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לימודישלחודשיםעבוריהיוהקיץעדשחלפוהחודשים
חודשיםשבנורת'המפטון.קולג'בסמית'במחולשניתואר
 .אינטנסיביתיצירתיתוהתנסותספיגהשל

עםהמפגשמערבה.הנרגשתהנסיעההקיץ.באולבסוף
פלגיםביןביערות,טבולמחול.שלגן'עדןהיפהפה,המקום
ושאפתנות.מקצביםבגדי'ריקו,דזיעה,שלקהילהוהרים.
התכופיםמזג'האווירחילופיבהםטבעי,מעץישניםאולמות

הציפורים,ציוץעםהגוףתוךאלנספגיםניו'אינגלנדשל
היתושים.ועקיצותהעליםרחש

סופת'ומוכהדרוךערבהראשון,בערבהשישה,התקבצנו,

ראשוניות,.הכרויותמטוקיושיגיעלמייסטר,בציפייהרעמים,
האחרונים.בחודשיםשבננתההציפייהאתבקושימכילות

כיוםהמחרתירםעלמכריזהואסוף'סוף,מגיע,כשהואאבל
הילוך,להורידנדרשיםאנואופייני.וכהמאכזבכה ...חופשי
לעבודהשוות'ערךכהשלמהרבהתרגעותבמנוחהלהכיר

 .לנוהצפויההמתישה,האינטנסיבית,

מגולחתלאפדחת .לבניםמתעמלבבגדיקטן,אישאמגטסו.
למעלה . 39בןגאוןשיבה.סימנימגליםהגזוזהשיערוזיפי

ובתאשהחסר'בית.הערלם.רחביבכלבשנההופעות 120מ'
 1988באוטוברפרמיירהלומחכהבטוקיו,להקהבפריס,

החדשהלהרפתקהנכנסוהואבפריס,וויל"להדהב"תיאטר
עומדזהעבורומערביים.לרקדניםראשונהיצירההזו,

בלהקתושגוריםהיררכיהמחסומישבירתתהליךלהיות
אנגליתדוברירקדניםעםתקשררתמחסומישבירתהיפנית,

היצירה.דרךחשיפתשל,ותהליךמשלושונהושפת'גוף

אינו .חנוקקצתקטן,בקולמדבר .ידידרתיפתוח,אדם
מציץעצמו.שלמיסטיפיקציהליצורטורחאינומתנכר,
מחפש .להפליאמסודרותקטנטנות,אותירתובהבמחברת

ליצירה:תוכניתועלמספרמתבדח,מלה,

הרבהשעבדתאורה[מעצבטבצ'ניקקןשלתהיההתאורה
המעצבתתאורה ,]ובירושליםהקיבוציתהלהקהעםבארץ
"נושמת".תאורההבמה,שעלהחושךאת

אבלעבורו,נכתבהלאגלאס.פיליפשלתהיההמוסיקה



עלמדברהוא .בציבררהרשמעהלארעדייןלרהרקדשה
המרסיקהעברררהתנרעה.מןכמנרתקתבמרסיקהשלרהשימוש

התפאררה,תאררה, jlכמרהבמה,שלהכללימהעיצרבחלקהיא
התחרשה.מעיצרבחלקהתלברשרת,

הקלאסירתהטכניקרתאתלשכרחמאיתנרמבקשהרא
עלהמברססותהשרירירתהטכניקרתשלמדנר,רהמרדרניות

שרנה:לגרףשלרהגישהאיברים.שלרמתיחההארכהכרח,
צריכהפערלהכלהעצמרןז.צפרתרבתרכרנרזליםשקהראהגרף

השקעתאםאפילוהרפיה,מתרךמינימלי,במתחלהתבצע
עצרמה.היאהאנרגיה

אתלהאיטמתבקשיםאנר .לעברדהנערכיםכאן,ראנחנר
לתתהסיטראציה,אתלאנרסלאשלרוה,למצראהפנימי,הקצב

זמן.לתהליך

הנפשיים,הגרפניים,הגברלרתאללהיחבטמצפה?אנילמה
למפגשררחנית.רלהתפתחרתלהיפתחרתלאתגר.ההבעתיים.

"אסכרלתעםח:ךשה,פנימיתאיכותעםעצמי,עםררמנטי
ג'רקר")."סנקאיהשם(תרגרםרההר"הים

אחתליצירהשלנורהנטירתהתכרנרתיתורגמראיךסקרנות:
עצמנראתנפגרשאיךעולים?אנרדרךאיזרעלשלו?מגרבשת,
בסרפה?

שוללתהמחולטכניקרתאתשלרשהשלילהמרגישיםאיננר
נזילה,תנרעהעבררי,ררבנר.שלהעבודהדרךאתבמשהר
יצרנית,חמצררהמאשרירתרפנימייםמחייםהניזרנהזררמת,

 .מרכן.מרגיששליהשפההיא

רלהקתר(אמגטסוהראשינ!:אתנגלחלאלא,הרדערת:רערד
אחריארמר,הראלשנות,הזמןהגיעלהפסיק.שוקליםהםגם
ג'רקר.נקאיסלמסררתבניגרדבלילרת,עברדנלאשנה). 13
 .בלבןרמפרדריםעיררמיםנרפיעלא

העברדה.דרךעםלהיכרו·תמרקדשיםהראשרניםהימיםעשרת
"סנקאימרקדני ול!!(האסיסטנטבאירשיטה,נעזרמלמ,דהרא

מתחיליםהטכני.רהמנהלהמתררגמןרבמרריאסר,ג'רקו",
בזה,זהבהתברננרתתמידבזוגרת,ערבדיםהראשרן.בשיערר

הרפיה,בתרגיליפרתחיםמררכז.בשקטלשני,האחדבהקשבה
שלנר.הנרזליםשקשלבהמסה

על-ידיאתמרימהבת-הזרגרפרי.הגב,עלשרכבאנילמשל:
רכשהיאהזררע,אתמטלטלתהיארבאגרדל.בזרתאחיזהידי

נפילתהאתלעצררעלי,פסיבית.לרצפההזרוענרפלתערזבת,
שימרשתרךברצפה,מכהשפרק-הידלפנישנייהשבריר

מאמץ.במינימרם

רהתרדעהפנימי,ל Iחושלתחרשהמתגלההמפרקיםבתרך
מתרךלחלרטיןלהסתלקלמחשבהלתתלאחבל:עלמהלכת
גםאבלהנרפלת.הידאתלעצורלהספיקשעלימשרםהזררע,

המפרקיםתרךאללחלחלולציפייהלמחשבהלאפשרלא
 .לחלרטיןחרפשיתתהיהשהתנועה,כדירמיותרסמיךכמתח

מקסימלי,שחרררהעברדה.לדרךהמפתחהםרמתח"יישחררר
ררעדרת,שליהידייםהשיעורבסרףבשליטה.מבוקרמתח
טעון.הגרף .בעררחולפיםמדגדגיםוזרמיםרחלרלקלהגרף

רשמים,בינינרמחליפיםיח,דירשביםאנרבאררחת·הצהריים
הברטראסכרלתעלבקיצררמספרהראשראלים.מצחקקים,

אמתהמחפשתאמנותיתאסכרלהביפן. 50ה·שנרתהיפנית:
אמתהשנייה,מלחמת-הערלםשאחרייפןשלארתנטית
מהרתאתהישנרת,המסוררתאתבסימן·שאלההמעמידה
האדם.מהרתאתהתרברת,

המברגראונו,קזראועלרהשפיעהברטואתייסדהיז'יקטה
אימפררביזציהעלמברססתאונרשלהגישהלהצטרף.ממנו,

מהיז'יקטה,ירתרמושפעעצמררראהאמגטסופירטית.

"גימנסטיקה",מכנהשאמגטסרלגרףהגישהאתשפיתח
 .שלרהטכניקהשביסרד

צררך.בראיןמכרסה.הגדרלהראילסטרדיו,חוזריםכשאנר
המתמידהפנימיבדר-שיחארמר,הראבפנים,להירתצריךהראי
בני·הזוג.וביןלתרדעההגרףשבין

ארתרמקיימתארתו,מאשרתבן·הזוגעלשליההסתכלרת
ראי.מכלירתרכרקדן

נרתןשהואבדימוייםנטענתהתנרעהבשיעררים.ממשיכים

מןהבאהבאנרגיהונטעןחרזרהרצפה,אלנמסהגרףבה:
ארתנרמחבריםדמירנייםמיתריםמעלה.רמחלחלתהאדמה

זהרקרתינר,שלצידיהיקרםאלהשמים,אלהאדמה,לבאל
ובתוכנר.מתחתנררמתגלגליםגואיםוגליםאווירכדוריזה.אל
מדבריםשאנרמרגישאנישרבררח.חירת,נבטים,תרלעים,אנו

מרבנת.מרכרת,בשפה

אפילרהגרף,דרךרטבעיתקלהחרלפתלנשימה,זהההתנרעה
בלתי·נשלטררעדניגרתכשהזיעהעצרם,השריריכשהמאמץ

הגרף.בערמקאוחז

משכיבהתינרק:שלכהתפתחותוהתפתחרתי,רצףלשיערר
הליכה,קימה,ישיבה,ארבע,עלעמידהלזחילה,להתהפכרת,

מהירההתנרעהלגרבה,צרמחעמרד·השדרהקפיצה.ריצה,
 .לדיסארריינטציהעדלקיצרנירת,עדרירתר,ירתררחזקה

זההראמגעשלאחדסרג .זהעםזהמגעירצריםלעיתים
הזרג.בן/בתשלהרפריהגוףדרךגלאררטטבעדינרתהשרלח

על·ידיגלשולחאפרקדן.שוכבכשהרארגליראתמטלטלאני
שלאחרסרגארבע.עלעומדתכשהיאבכתף,קלהדחיפה
הגרף.וארגוןהיציבהלגבימדריקתאינפררמציהמעבירמגע

הגרלגרלת,פסגתאסטרטגית:בנקרדהאחתבאצבענגיעה
תנרעתר.אתמכווןארהגרףאתמארגןהמגע .הגבבסיס

הראבירתרהעדיןהמגעדררכה,רהתרדעהרערמרוקןכשהגרף

 .וחריףברררמסר

שבינינר.החללדרךערבראלאגרפני,אינרהמגעלעיתים
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 .אותיהמניעדמיוניאווירכדורשולחתשלוהידתנועת
הנעהגוףשלהנוכחות ,זהלצדזהלאט,הולכיםכשאנו
בי.המתחככתמוחשיתמסההיאלצידי

מתנועההיסו,דמןנבניתתנועהכל .חכםמורההואאמגטסו
נזרק,אני .מדיאנליטילאמדי,יותרמפרטלאהואבסיסית.

מתקשהשאניבתנועה,הבאלשלבלמחצה,רקמוכןתמיד
התנועהאתהביןשהגו'ףמתברראבללבצע.שאוכללהאמין

אתלכאורהידעתיבעצםאותה.עיכלשהראשלפניעוד
בתנועהונזכרחוזרהגוףשכחתי.אבלומתמיהמאזהתנועה
כנפילהתינוק,שלכף-ידכהחזקתאינסטינקטיבית,טבעית,
וקימה.

השריריםהתכווצויותמתחסן,שהגוףמגלים,אנוהזמןעם
כלשלערעור .ההופעותלקראתיעילחימוםושזהפוחתות

הגוףביןקשרוכוח.ריכוזשחרור,בנייתבגוף,המערכות

 .לאנשיםלחלל,לאדמה,וביניהםלתודעה

הגיעאמגטסו,ז~ומרשלנו,הכובדמרכזאתשמצאנולאחר
מלאהנירוסטהקערתנשלפתהראש.עלביצהלהעמידהזמן
כדיבספקנותמתיישביםאנחנומהסופרמרקט.טריותביצים

~ .r " להתגלגללהןלתת _.חוכמהראשיתראשן.עלאותןלהעמיד
נקודהבעצמןבחורלהסטודיו.שלהעץרצפתעלבחופשיות

מטפטפתהזיעהזמן.לוקחזה-ואזמאוזנת.הרצפהבה
הביצה,בוצפוי,לארגעמגיעאך .הביצהעלמאצבעותי

הפתעה,שלתחושהקטן.נס .עומדתהיא,מהחלטתהכאילו
נוזליתמסההוא.אומראתה,היאהביצהגאווה.רווחה,
 .קשיחהבמסגרתלמחצה

אתמיסבהואעומך·ות.בביציםמנוקדתהסטודיורצפת

לביןהביציםשביןליחסיםהמתוח,לשקטתשומת-ליבנו
 .מהןהצומחיםירםהדמיונלמיתריםכדור-הארץ,מרכז
בקשרמתרכזים:ים, l!הביביןאיטיתבהליכהעובריםאנחנו
שלא ,זהיריםצעדים .בחללהנוצרהמתח-לבינןבינינו

המעברממוק,דלאהמבטריק,הראשהרצפה.אתלהרעיד
מקדש.שלענקייםעמודיםביןלמעברנהפךהביציםבין
 .לביצהבעצמנוונהפכיםמצטנפיםהביצים,ביןנשכביםאנו
תחושתמהממת.האיטיותלישיבה.ומתגלגליםנפרשיםלאט
שכברלהיותשיכולאן'ענן,זהמחשיך.הסטודיונמוגה.הזמן

נמשךהברכייםעללישיבההגבעלמשכיבההמעברלילה?
יצאנו ,-5.30ב(:רגילנסתיימהשיעור /כשהחזרהאבל .נצח

 .,מרחפיםמוזריםהמומים,

מדיטציות,עושהלאהוא .יומיומיאנושי,עצמואמגטסואבל
מפלרטטבשר,אוכלסוכר,עםשלוהקפהבשרשרת,מעשן

מדבריםאנחנוהחזרותביןעצמו.חשבוןעלגם-ומתבדח
מתחלקיםלהבין,מנסיםמעבדים,העבודה.ועלעליובינינו

מסז'יםבינינומחליפים .התעלויות ,מבוכותבתחושות,
 .נסיון-חיים ,ספריםהדואב,הגוףלהרפיית

ופיתוח.תשומת-לבביותן-זוכיםהשיעורשלמסוימיםחלקים
שלתנועתיחומרןבלהעבודההיאשזובהדרגהקולטיםאנו
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אבללפעמים,מאודאיטיתהתנועהונבנית.ההולכתהיצירה
כאשרגםעצומהבמהירותנעהשהתודעהלנומזכירהוא

והמודעותהתנועהאיכותהואבשבילוהעיקראיטית.התנועה
למצב.ממצבלמקום,ממקוםשבמעברהנקודותלמאה-אלף

לא .שבתנועהובכוונהבתחושה ,הפנימיבדימויהואהדגש
והדימויאותי,מניע"משהו"או"מישהו"הנע.הואה"אני"

אינסטינקטיבית.ביהאצורההתנועהאתמתוכימשחררהזה

העינייםורכות.עדינותהידייםהריקו.דתוךאלנעיםאנו
הואהאדמה.מןכוחשואבותכפות-הרגלייםלמחצה.עצומות

ברוח.נישאותנוצותתנועה.לכלמדויקיםדימוייםלנונותן
במצביםמפותלהגוףהידיים.מאצבעותמטפטפותטיפות
שבועייםבתוךאבל-ונפשיפיסימאמץבלתי-אפשריים.כמעט
 .ניכרמאמץללאכמעטהבמהעלנופיע

פתוחותבהרצאות-הדגמהבסטודיומופיעיםאנובינתיים

להגיעלי:חדשהחוויההעבודה.תהליךאתמראיםלקהל,
הקהלאתהקולטוריכוזעמוקההרפיהשלבמצבלהופעה
חסריגליםהמביאהחשיפההפנימית.בחוויהאותוומשתף
לתחושה,שמחואזנרגע,עמוק,נושםאימת-קהל.שלתקדים
שמחבמה.עלקיוםשלועמוקמהותיהיבטעםלמפגש

לפח.דביהזוהחדשהלפתיחות

הקהלתגובותהריקו,דמןהקטעיםאחדאתמבצעיםכשאנו
מקבליםההופעהאחריהתרגשות. ,דמעותמפתיעות.
עלמקפידהואנדיר!שבח .מאמגטסושבחיםלראשונה
לכלפרט,לכלמלאהמחויבותדורש .פרטיהלפרטיהתנועה

לאחידותלהגיעמנסיםאנומאמץ.ושלעדינותשלגוון
הואדרכואתלמצואצריךאחדכלאבל ,התנועהבתזמון
בקבוצה,הנשימהלצליללהקשיבלומדים .גופועל-פיאליה,
זה.אתזהלחוש

התנועהבשריריות.לאאבלבאינטנסיביות,לנועמתרגלים
תנועההיאזו .והדימוייםהתודעהבזרםאלאבשריריםלא

חשיבהללאומשתחררתהגוףבמבנהאצורהאינסטינקטיבית,
וספונטני,טבעיבאופןלזרום,לגוףלתתלומדיםאנו .מיותרת
אתולחשוףלהחריףמהגוף,לנבועהאישיתלהבעהולתת

התנועה.שלהפנימיתהמשמעות

ביןהדרךבאמצעתלוייםאנולמשל,הריקו,דמקטעיבאחד
אלמעלהשואפיםואנוממאמץמפרפרהגוולישיבה,שכיבה

לפתע,ניתקהירחאלאותנוהמחברהמיתרדמיוני.ירח
ועםבליבימיתרגםנקרעהרצפהאלונפרששוקעוכשהגוו

בכי.שלצלילגםפורץהנשיפהצליל

תפקידים.חלוקתמיקום,מבנה,מסתמן .ונבנההולךהריקוד
לקבוצה.המעבריםוסימוןתזמוןאתעלימטילאמגטסו

הריכוזפיצולשלאתגר.זהודקיק ...,אווווצלולשקט .. ,פסס
להשמיעהראשונהבפעםמנסהכשאניהריקוד.במהלך
נצברמתחכמהמגלהאני ,תבועהכדיתוךודקגבוה"אווו"
 ',המתיאתלשחררהניסיון .וגסשבוריוצאוהצלילבגרון,
 . iלרצפוונופלשיווי-משקלמאבדואניכוליאתממוטטבגרון

השלובים.הכליםחוק



אילוהתרגשות:בריקוהגדולסולוקטעעבוריבונהאמגטסו
שנינוביךרואההואאיכויותאילולאורךייצאוצבעיס

חולצותפושטים ,אוגוסט /יוליבחוםהלוהטבסטודיו
אניואיכויות::ים I7צבשלמגווןמורכב.ארו,ןקטעועובדים.

מדלגבהמית.בזעקהאחורניתורץשטניבצחוקקדימהרץ
אפילותוהה.ילדשלבתמימותונעצרסוסשלבפראות

מתמטית.בדייקנךתמחושבתהיאהיסטרית,כשהתנועה

שלהתאורןהיה Iהו~שניםשלושמגיע.התאורןטבצ'ניקקן
תאורן-הביתהואועכשיובישראלהקיבוציתהמחוללהקת
שיחהאיתולגלגלתענוגבניו-יורק.אופרההמטרופוליטןשל

אמגטסו,שלהדי·יקניהתכנוןעלמספרהואבסטודיו.בעברית
שלהנשימהעלהעיצוב,מרכיביבכלשלוהשליטהעל

לא-נתפסים,כמעט ,מדויקיםמתמידים,אורשינוייהתאורה:
הבמה.עלהמתרחשכלאתהמלווים

.ראשבתיאטרוןראשונותלחזרותמהסטודיועובריםסוף-סוף
בצוות.ישראליתתאורניתמלין!דוריתאלי:פונהשחרחר

בתל-אביב,"נוודים"בהפקתיחדעבדנושניםשלושלפני
אנשימשפחה,קרוביבהשתלמות,ישראליםכאן,אנווהנה
במה.

פיברגלס,לוחשחור.חללשחור-לבןעיצוביפהפייה.התאורה
הבמה.קדמתבצדתלויאמגטסושלגבותבליטועליולבן

הנגדית.בפינה ,הבמהבעומקמלמעלהזורםלבןחולקילוח-
דבוקותםיובשימפרחיםשלקטנות,אגודותלבןלבושיםאנו

אתלהגבירנועדואלאלקישוט,רקלאהןראשינו.לצידי
שלהתחושהחידודבגוף,חדשוגירוימתחליצורהריכוז,

הרקותומצידיהעינייםמזוויותהנישאיםהסמוייםהמיתרים

המרחב.אל

 .מתחילהוההופעהותפילה,עמוקותנשימותשקט,שלרגעים
צחוקביןמתנודדהרצפה,אלמתרסקסמיך,בחללעובר

זמןשלאטוםקירעלנשעןליל,דלבובה,נהפךלזעקה,
שואפיםבמים,אצבעותטובלים ,קוריםמעלינומסירים .זורם
 .לשפהלבני-אדם, ,לפרחים ,לדגיםנהפכיםהירח,אל

שהשםלינדמה .הרוח""דמותבעברית: . Fushi :היצירהשם
עצמההיצירה .הריקודשלוהיחידהאחדהיפניההיבטהוא

 •ויפה.פשוטה ,אנושית .אוניוורסלית

מרריאסראטסרשיאירשיטה,טרררדרברבן,פיטרבורשטיין,אריהקיבג,קליאמגטסר,אושיופריבס,סוזןאלברכט,ג'וסליןריקרבי,אליסמשמאל:
טוטקובבסיצילום:
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המוסיקהבעולםזרים

ולמקצבלצלילוהתייחסותםחרשיםרקרביםעל

רוםעופרמאת

מהםדרשכאשרלמשה,בני-ישראלענררנשמע,""נעשה
רלאלגמרילאעשר?כךהארמנםהאלרהית.להצעהתשרבה
כרלם.

מררגשת,בהחלטאךגדרלך;לאאנשים,קברצתקיימתנירםגם
רנשמע","נעשהלאאו'רנראה""נעשהלרמרארליהיכרלים

שמרע. fומתקשיםארכללשרמעיםהם,איןשכן

שרמעים?שאינםמשרםערשיםהםאיןהאם

עליהם.שנשמעכדיערלמרתהרפכיםהםלעיתיםהרא.נהפרך
שלבלהקתרסרלןשהיהדמתי,אמנרןהראלכךטרבהדרגמה
תררמתרעלדרד""כינררפרסחתןרדממה","קרלאפרתימשה

רבחר"ל,בארץהמרפיעעצמאי,רמבצעירצררכירםלאמנרת
 .הגיעבארצרת-הבריתהלבןלביתרעד

למרסיקהרכב:די-השמיעההחרשיםשביןבזיקהלדרןהתבקשתי
,מהי?כןראב!כזר?זיקהבכללקיימת.האםלמחרל

כבד-רקדןעצמיאניבהירתימקררב,הנרשאאתמכיראני

לא-מעטרת.שניםאפרתימשהשלבלהקתרשהשתתףשמיעה,
דגלאתברמהכירםערדנרשאתאינהאםגםרדממה","קרל

פניםכלעלהיארשרמעים,חרשיםרקדניםביןהשילרב
בהצלחהשהרכתררמאמציםנעשרשבמסגרתההראשרנה

המחרל.בתחרםרחרשיםשרמעיםביןהאינטגרציהבתחרם
מביןמילהבחיןאפשרהיהשלאכזרברמההיההשילרב
לא.רמישרמערקדניה

(שהראהחרשאתפרך jלךדרכיםאפרתימצאהמירחדת,בדרכר
רחשיברתשררה-משקללרקדןמסרימת)בצררהנכהארמרגבל
 .בלהקתרלשרמע

להתבססאר"מרסיקה"לבצעארליצררהמצליחחרשנירם,
תרךרידרעה,מרכרתבצררהמרסיקהעלהאמנרתיתבעברדתר
בגדרהראהריפסנתר,כגרןקרנררנצירנלי,בכלישימרש

ארפןרבאיזהכיצדכנןר:שאלרת,להמתלררתמייד';חדשה".
בכללהראהאםעצמם?רבצליליםהטרניםבאיכרירתחשהרא
הקצבעלשרמרשהראבכלל)(אםירדעהראכיצדבהם?חש

שהחרשיםידרעשכןמרסיקלי,מרטיבמהררהזהאםהנכרן,
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שאפילרעדפגרם,קצבחרשבעלישהםארקצבחרשנעדרים
מרכיבי-קצבבעלג'זקטעכמראצלםנשמעתפשרטהספירה

בהמשך).נעמרדלכךהסיברת(עלבירתרמסרבנים

הדמרתאפירניעללעברדלערלםיתחיללאהשרמעהרקדן
להתמרדדירתר,ארפחרתשגמר,קרדםארפיהרקרריהחיצרניים

בטכניקרתהכרריארגרףלפנירשהציבהטכנייםהקשייםעם
רגילרמההדמרתעיצרבשעברדתלכל,רברררהשרנרת,המחרל
המרסיקה.להשמקנהרהאררירההצבעיםעלמברססתבמחרל

רקרריהדמרירתשאצלרהחרש,הרקדןהראלרגמררניגרד
שפתשהיאהירמירמית,משפתרחלקמהרריםשלהןהארפי

להעברתמשתמשהראשבהתיאררית-חזרתיתשפההסימנים,
ייצרגירת,בדמרירתשימרשתרךבירתר,הטרירריאלירתחררירתיר
 .יביןמשהר,כבדהתנרעהכדיתרךחזהראתינפחאםלדרגמה:

מבלימנרפח,שחצןר/ארברירןלתארהמספרשכררנתאחדכל
ברירןארתרכלפיהמספרשללתחרשרתירבאשרדברשנאמר
יספרראצבערתיה,כף-הידהרעדתאחת,תרספתעל-ידישחצן.

על-מנתררח""ערשהרקשהראארממנרפרחדשהראלך
להקשר.בהתאםהכלממנר,שיפחדר

אינרכידמרירת,בעיצרבמסריםיתררןשלחרשמכך,ירצא
עלנשעןאלאלדמרת,צבעהמעניקכגררםבמרסיקהתלרי
לבמה.מביאהראשארתרהירמירמי,חיירנסירן

בן-ביתבעצםהראלמחרל,בסיסהמהררהלמרסיקה,הזררכך,
אגביתאלאישירהאינהארתהידיעתרכיאםשררה-זכרירת,

מבחינתר.לגמרירשרלית

תמררר,מעיןמנחה,כבחרטבצלילמשתמשהשרמעהרקדן
הריקר.דבמהלךמרסיקלירגעבכללחרשעלירמהלרהארמר

האזנהממבצערהדררשכזה,בריקרדמסרימתמרגבלרתקיימת
,אצלראכןנרתק.שטרםחבל-טבררמעין-למרסיקהמתמדת
בזיקהלהבחיןתמידנרכלכרלררבערלםבארץגדרליםמבצעים

תלרת.שלקשררלאזיקה,במלההראכשהדגשלמרסיקה,

אלאבמרסיקה,בתלרתרמלאבפהירדהלארקדןאףנכרן,
משתמששהראדרכיםראחתבאלףרלשכנעלהסבירינסה



המאררערתבסבךכסמן-כין'רן ,לארתרכבמגדלררבמרסיקה
להתאיםלרהמסייע )(קרצברכמטררנרם ,הדמרתעלהערברים

ררבלמעשה,אך ,טרעניםהםכךלכרריארגרפיה.מיקרמראת
בהםהשרלטתהמו'סיקה,שלהנרצעיםעבדיההםהרקדנים

רמה.ביד

לערלם"הזריםרתםואכללשרמעים,להם,גמררבניגרד
המרסיקהשלל:ארמרנהנכנסיםהחרשים,הרקדניםהמרסיקה",

בה,תלרייםהםשאיןרקלא ,שכןשלהם.כבתרךבררערשים
זרידיעהרגם ,שנימכליבעיקרהיאארתהשהכרתםאלא
בשבילם.לחלרטיןשרליתבעצם

למחול?זריםמשמע-למוסיקהזרים

המחרלהריפתארם?מ:ה :לךיאמררישיררת,ארתםתשאלאם
הראשרניתשפתנרהראבתנרעההקשרררכלהתנרעה,הרא

בביתנר?זריםלנרתקראהאם .בירתר

שכברת-המגןקילרףןתרירתר,קצתמעמיקרתבשיחרתארלם
התלבטרירתארתןכלאתלגלרתנרכלהחרש,שלהראשרנירת

שמנסהמיכלראתעצמםהחרשיםאתרילררמלררתשלירר,
בתחרםיצירתיתלעב:רדהמעשית,ארתיאררטיתעימם,לגשת

החזרתירת.הפלסטירתהאמנרירת

שכןלגמרי,מקרי:ט I7כמהראמרסיקהלביןבינםקשרכל
הםאםגםלגביהם,המרשלםהאבסטרקטהיאהמרסיקה
כלשהר.בארפןלקירמהמרדעים

כקרמפלקסהירתרלכלמרגדרתהמרסיקההחרשים,עברר
מסרימת,בצררההמאררגניםמקצבים,שלמררכב)(מרקם
הבסיסעלהמרנחתשבמרקם,העדינההמלרדיהשאתשעה

זרשהיא(לחרשים),להםידרע ,לערלםיטעמרלאהקצבי,
זהיםמרסיקלייםחלקיםביןלהבדיללשרמעיםהמסייעת
ארתםהחרשים,לגבי .שרנהמלרדימרקםבעליאךבמקצב
עבררםשכןמרסיקלית,לחלרטין,מרנרטרנייםהינםקטעים

 .המקצב-אחדמרכיברקלמרסיקהיש

לקהל-יעדלהגיעהיאביצירההחרששלהעיקריתהמטרח
-קרימלא-חרשים,בעיקררמררכב,רזהניתןשרקככלרחב

שלרהבדידרתמסראח.להעבירררצההראלהםשרמעים.
עימר,להתקשררתהדרכיםאתלהרארתררצההרארלהם
החיים,אתרראההראשבההמירחדתזררית-הראייהראת

משם.רראיםלאמכאןשרראיםדברים :שנאמרכמר

רקעבכלארבנז.רסיקהלהשתמשצריךבשרמעים,כשמדרבר
להשתעמם,השרמעיםהצרפיםעלרליםאחרתאחר,צלילי

שלהםהמרכזייםהחרשיםמאחדשגרטליםמשרםרקרלר
חזרתינעשההראע,'מהמרפרההנאההשרתפרתחררייתאת

 ,החרשיםכמרריזראליתרגישיםשאינםמכיררןארלםבלב.ד
שבעבררבמרפע,השזרריםהנראנסיםררבאתיחמיצרבררדאי

 ."ת'השררישבין"המסראתמהרריםהחרשים

אתךידבררהם ,מהמרסיקההנאתםעלחרשיםתשאלאם
מצליחיםמביניהםהרגישים .הרריברטררירתהתחרשרתעל

הקברצהאתאפילרארהצליליםגרבהאת"לנחש"לפעמים
בהתרגשרתיתארררתמי,דכרלם,אבלבקטע.המשתתפתהכלית

החרשים.עבררהמרסיקהשהיא-הנפלאההקצבתחרשתאת

למשל, ,האזנהבעתהנרצרתהקצב,מתחרשתהנאהארתהמהי
המנגינה?ברקעתשממנרהרמקרלעלהידהנחתעל-ידי

רעדיפיםהדימריים,לתחרםלפגרתמרטב ,להביןלנסרתכדי
לארפןבירתרקררביםאלהשכן,מהחזרתיים,הרריברטרריים

"מרסיקה"ארתהזרארלי .ארתםהסרבבאתהחרשיםשלחישתם
בטרםהמנרע,סיברביהאצתבעתארפנרען-שררףששרמע

 .קדימהכרחרעתירתאדירהבדהרהיפררץ

הדרמרתציפירתהחרשיםאצלקיימרתאפילר,ארלילכךמעבר
הםרארלי ,הארפנרעשלהנהמהכלפיהארפנרעןשללאלה
המשמיערמקרלעלמרנחתשידםבעתדרמהדבר-מהחשים

השמיעהעללהשליךעשרייםהם ,לארפנרעןבדרמהמרסיקה.
תנרעה).(מלשרןהנעתםתכליתאתבפרטהמרסיקהרעל

כזהמניע","גררםשלמעמדלשמיעהמייחסיםהם ,כלרמר
הנחתבעצםלמעשה, .בחייהםארתםהקרררתלכלהאחראי

מכררנים,כמרהםהמנרע,נהמתאתרלפרשלהביןרהניסירןהיד
החיים"."ארכףעלישיבתםאתרמייצביםמתאימים

שהחרשיםאמרתקרדםעצמך.אתסרתראתה :שיטענריש

כבתרךבארמרנהרערשיםלמרסיקהכללמתייחסיםאינם
לפחרתארשהמרסיקה, ,רארמרבאאתהעכשירראילרשלהם,

אחיזתםתמציתאתהחרשיםעבררמהרריםשלה,הקצבנהם
הכיצד?בחיים.

תמידיהיההבלתי-מרשגאח,דכלבעבררשכןסתירה,כאןאין
מידהעללשמרררעל-מנת ,בלתי-מרשגשזהכיררןחייר.שאיפת

 .לבלתי-מרשגבאדישרת-מהלהתייחסעלינררצירנלירת,של
הםבה,רתלרתםהמרסיקהאתידיעתםשלמררת ,מכךרצאי

כבתרךבארמרנהערשיםהםראכן ,מה-במידתכלפיהאדישים
במחרל.הנרגעבכללפחרתשלהם,

וליקוי-השמיעההחרשותהשפעת
בהםהלוקהשלחייועל

שנרלדמיביןהחייםלאיכרתבאשרמשמערתיהבדלקיים
הגיעאפילרחייר,במהלךבשמיעתרשלקהמילביןחרש

קטןכןההתחרשרת,שלבשהתאחרככלגמררה.לחרשרת
חשיבתרהליכי .הנפגעשלחיירלאיכרתרהמרחלטהסרפיהנזק

השליליתההשפעהקיימתתמידכיאםפחרת,מרשפעים
בהמשך.עליהשנעמרדרימת,המס

החרדשיםמןירתרמארחרבמרעדבשמיעתרשלקהאדם
מיהספיק,בנעררתר,ארבילדרתרכלרמר,לחייר,הראשרנים

בר,רהשימרשהצלילמהרתעלמשהרללמרד ,פחרתרמיירתר
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שמיעתולשרידימאפשר"זהמסוימת.הבחנהרגישותלפיתח
בני-לרוב(שמיעתיים).אודיולוגייםמרכיביםעםלהתמודד

אלהמרכיביםמשמשיםבטבע)בעלי-החיים(ולכללהאדם
שלהקיוםלהמשךמוקדםתנאיאיתםההתמודדותויכולת
שבאמצעותםהציפוניים,אתמהוויםהםהחרשעבורהפרט.

אותולסובברגישותואותו.הסובבהחברתיבמרקםייאחז
בלב,דהעברמןבזיכרוןכרוכהזוואפילו"ידיעתו",מכורח

בהםלחושיכולהוא;שאיןשוניםמרכיביםשלקיומםעל
שאינםחרשים,שנולד'ואותםמכלערוךלאיןגדולהכיום,

הדממהבחיינוספיםרביםמרכיביםשללקיומםכללמזדעים
אלה.למרכיביםנחשפולאשמעולםשלהם,

"שיווי"עלרבת-משקלהשפעהישולחרשותלליקוי-השמיעה
קצבי,עולםהואעולמכוהחרש.בחייהקצב"וקציבתהמשקל
השולטיםהםי, llהנפןוגםהפיסישיווי"המשקל,ומרכיבי

האדם.שלבכלי"הקומוניקציה

עלבחיים.ההצלחהבגורמיחשובמקוםהתגובהלמהירות
שיקלווהתנהגות,חשיבהדפוסילעצמוולסגללאמץאדםכל
מערכות"בנייתתוךהאישית,בסביבתושלוהאוריינטציהעל

שיוכלכךהחשיבה,אתבמהירותשיזינותקשורתיות,גומלין
סביבו.הקורהכלעלבמהירותלהגיב

המסוימתנכותם .הזההתגובהתהליךאתמאיטההחרשות
לקלותבאשרזהבפערנעוצהוכבדי-השמיעההחרשיםשל

כמובן,נכללים,ובאלהאינפורמציה,מקורותשלולזמינות
בפרט.ובמחולבאמנות,ונתמקדנחזוראםהמוסיקליים,אלה

ללאוישיררת,מיידיתמלהגיבאותומונעתהחרששלנכותו
מניעמתווךב:גורםזהצורךומתאם.מתווךמקשר,גורםכל

הטוב,במקרהחלקית,אומוחלטתתלותלהיתלותאותו
היאהתוצאהליקויו.לדרגתבהתאםכלשהו,חיצוניבגורם

מלאתפקודמאפשריםשאינםנחיתות,ורגשיחוסר-ביטחון
לתפקדפוטנציאלית,יכול,הואשבהםתחומיםבאותםגם

חיצוניים.וסיועעזרהללא

כחצי-זר-דיוקליתראוכזר,אבי

המוסיקה.לעולםחצי-זריםאוזריםמאותםאחדעצמיאני
 , 23כבן,בהיותי 1981בשנתודממה""קולללהקתהגעתי
 50%ביןנעהשלוהשמיעהליקוישדרגתכבד"שמיעה,בחור

 .-60%ל

למהותבאשרמוקז-מתידיעהללאבמקרה,הגעתיללהקה
כבדי"השמיעה,זהובכללהחרשים,שביןהמיוחדיםהיחסים

המאפשרתהמיוחדת,עבודתהדרךועלבה,השומעיםלבין
כמעטהשוטפתבעבודתהלהשתלבולכבדי-השמיעהלחרשים

בעיות.ללא

שימושייםנחשבוועדייןפעיליםשליהשמיעהששרידיכירון
התקבלתיוככזהכשומעתפקדתיללהקה,הגיעילפניגם

ללהקה.
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מושמעיםהיולנוחותיאשרלצליליםלרקודהצלחתיבלהקה
מוסיקלייםסיגנליםלספקעל"מנתרבה,בעוצמהבדרך-כלל

לאורךבמידת-מה.בהםלהיעזריכלושעדייןלכבדי-השמיעה,
בעבודהלסולןולבסוףמתלמדמרקדןהתפתחתיבלהקהדרכי
ובכלשלי,השמיעהליקויבשלהמוסיקה,הבנתבמישורקשה

לריקוד.המוסיקהשמעניקהובצבעבאווירההנוגע

הכוריאוגרף,אפרתי,משהעל"ידישנבנוהתנועותעםמכאן,
המרכיבים,כלואיחודשילובתוךאז,ורקהדמות,לעיצוב
הנדרש.הריקודשלוהמלוטשתהסופיתלצורההגעתי

שלי,השמיעהשבליקויאילוציםמתוךשנוצרהזו,דרך
היאבלהקה.ותיקיםרקדניםשלנסיונםסמךעלגםנבנתה
מצידוהןמהרגיל,עמוקיםולהבנהלרגישותאותיהביאה

המוסיקלי.מצידווהןהריקודשלהתנועתי

המחשבתיתמהאנרגיהכמהמביןאנילאחור,במבטכיום,
ובניסיוןהצליליםבקליטתורקאךאזהושקעושליוהריכוז
צליליםלאותםבהאזנהדווקאשלם.מוסיקליכמרקםלפענחם

להימצאצריכיםשהםידיעהמתוךשומע,אינישבדרך-כלל
תשומת-והסבתנפרדת,בהאזנהשלמדתיכפימסוים,במקום
לכמותמודעלהיותהתחלתיהכוריאוגרף,על"ידיאליהםהלב

גםמפסידאנישאותםהתקשורת,ולאיכותהאינפורמציה
וממוקדת.מכוונתמאומצת,בשמיעה

לתפקדניסיוןביןמרחףעצמיאתמצאתיככבד-שמיעה,אני,
הניסיוןלביןלגבי,בכךהטמונותהמגבלותכלעלכשומע,
לנטייהפרטמוקדמת,הכשרהכלללאוזאת-כחרשלת~קד
שפתיים.בקריאתאצלישהתפתחהטבעית

השומעיםכיסא-הכסאותביןנופלעצמיאתמצאתילמעשה,
מבחניאין"ספורליעורכתקבוצהכלכאשר-החרשיםוכיסא
שאינימחליטהדברשלובסופומאולתרים,ותגובהשמיעה

לאחרת.לאגםכנראהאךאליה,שייך

אפשרויותמבחינתמהכלליוצאתבצורהאותיהגמישזהדבר
הטובאתלמצותלמדונימאבקיכלשכן,הבימתיות,התפקוד
קצרה,התאקלמותתקופתלאחרמצב"בכלהאפשריביותר
בתפקידיבמיוחדכשומע,והןכחרשהןלתפקדלמדתי
שהחרשיםלדאוגשמתפקידובקבוצה,מובילורקדןכסולן
האחריותמוטלתשעליובזמן,להתחילהסימןאתיקבלו

אותולהעתיקיוכלושהחרשיםכךבריקו,דהקצבלשמירת
ממנו.

השומעתהעין

נוצרהמקריםבשנילעיוור.כצבעכמוהלחרשהמוסיקה
זהצלילדומהלמהלדמייןמנסההחרשדמיון:שלשלםעולם

"צבעמהולמשל,לדמיין,מנסהשהעיוורכמובדיוקאחראו
לעצמולדמייןומנסהבמיםידיואתטובלשהואמתוךכחול",
 .כחולשצבעו ,"םי"ונקראמיםהמכילועצוםכבירמשהו



דרמהבארפךכחויר.לצבע"קור"שביךרהקשרהדימריגםמכאך
ארלם ,םירמדמצליליםשלעולםלעצמולבנותהחרשיכרל
החיצונייםהקוויםומישושידמגעעלמתבססהעיוורבעוד

החרשו:תבסס Iבמגע,באהואשאיתההצורהשלוהכלליים
סגורמקרםימצאאםגופובכלחשהואשאותךריברציות,על
רמקולעליחך.ינאםבידיו,אובעוצמה,המוסיקהתושמעואם
 .מנגךכליאו

לביךמקצבביךלקשרהחרשיכול ,הוויברציהתחושתבעזרת
פעימותלקצבבדומההמוסיקה.שלוהאווירה"מצב-הרוח"

הפיסיותהתחושותשינויילפיתכופותהמשתנההלב,
זואםוביך~י Iגופמאמץזהאםביךהאדם,שלוהנפשיות
אפילואומסעירמאירועשנוצרהוסערת-נפש,התרגשות
הלבתגובתי.כלשהלהתרחשותומרגשתמותחתמציפייה

פעימתו.קצבהאצת-אחתתמיד

עלהמרמז-ומופנםמהירקצבביךלהבחיךלומדהחרש
עלהמרמז-ומודגשמוחצךמהיר,קצבלביךהתרגשות,
יצירה,שלהתרגשותאפילואוזעםכעס,כלומרפעלתנות,

(שקט)נינוחקצב:אפקט.אותונותניםכולםכשפיסיולוגית
(חזקפחותקצתנינוחקצבשביעות-רצוך;אושינהעלמורה
שקט ,פעולהישלפנרגיעהרב,פנימימתחלסמךיכוליותר)
הסערה.שלפני

המרבךעולםהיאמוסיקלייםמרכיביםהכוללתמחוליצירת
שלקורתהבעוביוייכנסיביךאםגםשכךבחלקו,רקלחרש

התקשורתפת uמ,אינטגרליחלקהמהווהההבעתית,התנועה_
אטומהחומהמולעומדעצמוימצאעדייך ,שלוהיומיומית

ומוגבלותומהותהמעצםהמוסיקה.שלבלתי-חדירהוכמעט
עצמאית'·צירהשלרעיוךלכלמחסוםמהווההיאהחרששל
לקהללהגיעהיאהיוצרמטרת ,שכךהמחול.בתחוםחרששל
נדרשולכך ,םיהשומעקהלאתכוללוזההאפשר,ככלרחב

זהמעגל-קסמיםלחרש.אפשרישאינובמוסיקה,השימוש
עלאמינהומספיקשומעתדמותבאמצעותרקלשבוראפשר
שותפותעימהוליצוראמוךבהלתתיוכלשהואהחרש,

ביצירהסיקהולמהקשורבכלהדדיאמוךנחוץאמנותית.
החרש,על-ידיבלעדיהשנוצרלמחולהאמנותיתוהתאמתה

המוסיקהאתשבחירתושומעאותועלסומךשהחרשתוך
היצירתיות.לכוונותיונכוךפירושתיתך

במוסיקה,מלוויםלהיותאמוריםהתנועתייםמהרעיונותחלק
כךלאאםהתנוiזבתי.לרעיוךניגודתהווהאותחזק ,שתדגיש

ביצירהעוסקעצמושימצאהרילמוסיקה,היוצריתייחס
האחרירתאתלהעבירינסהאםסג .היותרלכלבינוניתברמה
שזהכדישומע,לאמךביצירהמסויםבחלקהרעיוךלגבי
בבטחהלדעתיוכללאלעולםהמוסיקה,בעיצובלויעזור
 .ביותרהמתאיםהמוסיקליהקטעאתבחראכךהשומעאם

החרש.הכוריאוגרףלפניפתוחותאחרותאפשריותדרכים
אפקטיםעלהמבוססתבמוסיקהשימושהיאמאלהאחת

שגםכךמוגדר,קצביאומלודימרקםללאבלב.דקוליים
ויחקוריבררהחרשהיוצרעימה.להתמודדיוכלהחרש

מבלישנבחר,הקטעלמדכיביבאשרכמובך)(שומע,מוסיקאי
שלושהאינפורמציהכדיהמבוקש,המרכיבמהולולהסביר
בעצםדומהזה.תהליךשאפשרכמהעדאובייקטיביתתהיה

הרגילוההאזנההחיפושלתהליךבתוצאותיו)גם(ולעיתים
 .ליצירתומתאימהמוסיקההמחפששומע,יוצרעלהעובר

ומרנוטוניתקצביתבמוסיקההשימושהיאנוספתאפשרות

החרשמתקשהשאיתהשלמלודיהכךמלודית,מבחינה
בלב.דהמקצבעםיתמודדוהואחשיבות,תהיהלאלהתמודד

קצביתמוסיקהיחסית.בקלותלעשותיכולשהואדבר
מבנהכלמאודמדגישהדלמלודימרקםובעלתבעיקרה

יוכלכזהשבמקרהעו.דמהתנועתי.מרקםשלומוגדרברור
נקודות-המפנההךמהלושיאמרבשומע,להיעזרהחרש

פונהשבהךולהגדיר,לספוריכולהואשאותך ,הקצביות
דק ,וגבוה(חלש)דקצליללמשל,אחר.אוזהלכיווךהמלודיה

אתיותראופחותשמגדירמה-ונמוךחזקוגבוה,חזקונמוך,

חרש.שלהצלילייםההפרדהתחומי

שבשיתוף-פעולההרגילותהבעיותאת ,כמובך ,פותראינוזה
פרשנותמהםאחדשלכלשותפים,יותראושנייםביךיצירתי
 .שונהאישית

מלראאתלהקיףאי-אפשריחסיתקצרהרשימהבמסגרת
יתרהמבקשיםאלהאת .במחולחרשיםאמניםשלהנושא
 wומחולדממה ,"קול ,אפרתימשהשללספרואפנהפירוט

רקדניםעםהעבודהשיטתתיאורובו ,) 1980 ,"מסדה"(הוצאת

 .ושכללאפרתישיצרחרשים,

בולעייךשניתךשומעת","עיךלחיבוריגםאותםאפנה
העוסקתעבודהזו .בתל-אביבבבית-אריאלהלמחולבספרייה
בתחוםעבודתיבעקבותסביבתו,עםהחרששיוצרבקשרים

 • .המחול
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הקלאסיבבאלטוכוריאוגרפיהמוסיקה

פופקויוריעםמשוחחתבוריוסי

בישראלנוברית-המועצותהבאלטרקדנילהקתסיורבעת
המוסקוואי,ה"בולשוי"כוריאוגרף ,פופקויוריעםשוחחתי
ואתדעתואתלשמועביקשת" .בארץהסיורמנהלשהיה

ביןיחסי-הגומליןבוזחוםהממושכתמעבודתומסקנותיו
המוסיקה.לביןהקלאסיהבאלט

במוסקווה,הכוריאוגרפיתבמכללהכסטודנטכשהתקבל
בכללזהמהברורמושגלדבריו,לו,היהלא , 1948בשנת
שלמותשושלותשישעוב'דה, .תורשתיענייןזה"אולימחול.
וכוריאוגרפים,"רקדניםשלמשפחותממשאמני-באלט,של
מלאההמחולאמנותשלההיסטוריהובאמת,טוען.הוא

מריה;ובתועצמוהואפטיפה,מריוסשלאביודוגמות:
 .טאליונימשפחתוסטריס;משפחת

יורי.מספרב'בולשוי:"דשרקפופקו,ניקולאידו,דלי"היה
 :ענהאוקראיני,הנשמעמשפחתושםלפשרמשנשאל
יהודי."דםאימיומצדוואוקראיני,פולנידםזורם"בעורקי

האקדמיהשלהרשמי(שמההכוריאוגרפילמכוןלהגיעועד
אפסית.המרסיקליתהשכלתרלדבריר,היתה,המחול),לאמנרת

מרסיקהלהרבהרהאזין ,יציררתניתרחסולפג:למדשם
יכולאניאבלפדטיטרררת,קרראאיני"לדאברני,קלאסית.
התזמררתיתהיצירהישום'[ר Klavierauszugשנקראמהלפענח
רלא-ובנפש-באוזןמרסיקהסופגאניבפסנתר].לביצוע
מרסיקאי."שערשהכפיתררים,קריאתמתרך

 .כרריארגרפיהליצררלראשרנההוזמןבמכללהלימרדירבזמן
החדשההשנהנשףלכ:ברדאחרים,סטרדנטיםעםהיהזה

דרלרחאניאן.אלכסנדרןהמלחיעםנפגשהרא .האזרחית
לידישבפשרטאלאלמאורע,מירחדתמרסיקההכיןלא"הרא

שהשמיעהמוסיקהרבעזרתנפלאה,בצררהראילתרהפסנתר
עץ-קישרטיעלמבוססה ,מחרללבנרתבמקרםברהתחלנו
לראש-השנה].כסמלמשמש[שבברית-המרעצרתהאשרח

 .הירםעדיוצראניכךובעצם,

 .לדעתיהריקו,דיסודשהיאהמרסיקה,כלקרדםקיימת"לגבי
אתשרמעשאנילפניה,התנרעעללחשרבמסוגללאאני

 .חזרתיבארפןהמרסו'קהאתחשאניארמנםהמוסיקה.

הלם,אפילויראה, ,פלו'אהגדרלה,התרגשרתבי"ארחזת
מתחילאניבראש,אצליומסתדריםנרגעיםשהרגשרתואחרי
תבניתמרגדר,משהולאדמריות.כלקודם .דבריםלראות
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[צעד pas ,זעירותתנרערתאלהלפעמיםשלמה.כוריארגרפית
קוויםמיןמופשטת,מארדדמותזולפעמיםמסרים,מחולי]
שלםמשהרנבנהבמוסיקה,מתעסקשאניאחרירקכלליים.
 .ומוגדר

'מרסיקהעלרלאסימפרניתמרסיקהעלמדבראני ,"כמרבן
לבאלט.'"

השפעהלגביוישלבאלט""מוסיקהמכנהשהראלמרסיקה
מבליכזרמרזמנתמוסיקהלשמועמסרגללאהוא .שונה

"מרסיקהגםלדבריריש ,ארמנם .מרגדררתדמוירתשיראה
המרסיקה"למשל, .עצמייםוחייםקירםזכרתלהשישלבאלט"

ערמדתהיאאין ,התנרעהללאקיחוטה:ל'דוןמינקרסשל
אבל .הכוריאוגרפיהללאאמנרתיערךלהאיןעצמה,בפני

סטראררינסקיזהארצ'ייקובסקיפרוקרפייב,מאתיצירות

 ...אחרדבר

אתרראההראאיךבמנצח:תלריהרבהכאלה,"במקרים
לבאלט.ליררירקלאעצמה,בזכותיצירהשהיאהמרסיקה

מוסיקהגםלהפרךמסרגלהואמוכשר,המנצחאםכמובן,
ממש."שלליצירהלבאלטשנכתבה

ומההמרסיקה.שלזהכמולגבירחשובאינרהחזרתיהגירוי
בהשראה?הליבריטשלחלקר

אפילרדל,לרובהליבריטהישניםשבבאלטיםסרהזה"אין
 ...פרימיטיביתדירהתפישהסכימטימארדשםהכלעלרב,
הקהלאתבשעתרסיפקזהכירע,שזהלטערןררצהלאאני
ימינר.שלמאלהשונרתהירמהבאלטהדרישרתהירצרים.ראת

ר~חניומשהורגישרתעומק,לראותרוציםאנחנועכשיו
 .בבאלט

בייעורררמיידבמרסיקהפרליפוניהאר"קרנטראפרנקט
מוסיקליים,נרשאיםשניביצירהישאם .רב-קולית'תפישה

שתילהתבטאחייברתבסרלרראפילרשבפה-דה-דאהרי
מוסיקלימרטיבכלכיהרוקדת.הדמרתשלבנפשהתחרשרת

עודזרמוסיקליתנשימהכללתנרעה.קישרטלאתנרעה,הרא
חש."אניכך-דמרת

המרסיקליתלתפישהגםחשרבתפקידנודעפרפקו,שללדעתו
ארלנרבהגאלינהשלגאונירתה"רקלמשל,המבצע.הרקדןשל

פררקופייבשלשהמרסיקההשתכנערשהכללכך,הביאה



זמני,לפניהיהזה ,באלטהולמתבאמתויוליה'ל'רומיאו
עמיתיםושלי tשוהמוריםשלבסיפוריםנזכראניאבלכמובן,

'אי-זושבווסיקהסבוריםהיושהכלכך,עלממנימבוגרים
אתלהראותלרקדןמאפשרתאינהושהיאלרקוד',אפשר
מסוגלתהיתההגדול,בכשרונהאולנובה,רקיכולתו,מלוא

בהלראותם tכוואתששכנעהבצורהזומוסיקהלהביע
לבאלט,"מוסיקה

דווקאמביאהקראסובסקיהורההסובייטיתהבאלטחוקרת
ל"אילוס-נגדכמשקלפרוקופייבשלויוליה""רומיאואת

האינדיווידו- tמשוכ"כברלבאלט:מוסיקהשלטראטיביות"
להסכיםיכולהיהלאהואפרוקופייב,שלהאדירהאליות

הגינוניםעלששמרלמרותבלב.דמאיירשלבתפקידלהסתפק
ויוליה'ב'ך"ומיאויצרהואהדרמטי,הבאלטשלהחיצוניים

הפילוסופיהת J ~לפנינומציגותוחזקהכוללתשבצורה ,דמויות
פסגתהיאזושיצירההסיבהוזושייקספיר,שלהומאניתה

שלבגרסתובייחודהשלושים,שנותשלהדרמטיהבאלט
גםלהתקייםתמשיךוהיאלאברובסקי,[הכוריאוגרף]
בעתי.ד"אחריםכוריאוגרפיםשלבגרסותיהם

 ,והמנצח 'rהכוריאוגרןשביןהיחסיםסוגייתאלנשובהבה

לא"היחסים--פופקומתבדח-והמנצח"הכוריאוגרף"בין
לאהקצבאו Cמתאינלאשהטמפואותקינים,"כךכלתמיד

מהריותרמסן"יםקטעיבצעשהמנצחדורשרקדןמדויק,

עדהרקדנים,אתפינקוכךכלמנצחים ,לאטיותרואחר-כך
 ,מזהלהיפטרמאוד'קשהעכשיולבדיחה,ממשהיהשהדבר
תנועהרצףו l'tקפיצהלבצעלושקשהלטעוןיכולהרקדן
לפניהריבל l'tהמנצח,אוהמלחיןעל-ידישנקבעבטמפו
עלולההרקדןלדרישותהכניעה ,הפרטיטורהמונחתהמנצח
 ",'~רקודשעליוהדמותאתואפילוהמוסיקהאתלעוות

הבימתי?הביצועאתלפניואהורהמלחיןהאם

פעםלאליהזז"מןלא,בוודאי"לא, :ואומררגעחושבבן-שיחי
תפישהובעלישונותמאסכולותשהיומלחיניםעםלעבוד

רצוני,אתעליהםלכפותניסיתילאמעולםשונה,מוסיקלית
אנחנו ,יצירתו:בלומרהמלחיןרוצהמהלהביןמנסהרקאני

דבריםלינו:ציעהואכאלהשיחותשבעקבותוקרהמשוחחים,
ואנימוסיקליים,שלוהפתרונותעליהם,חלמתילאשאפילו

התמונהאתהמשלימיםהכוריאוגרפייםהאפקטיםאתמוצא
הכללית,

אובאלאנצ'יןלמשל, ,הכוריאוגרףשלבכשרונותלוי"הכל
דימוייםמן"צאיםותמידלמוסיקה,מאודרגישיםקיליאןיירי

הוויכוחבע'קבותהמוסיקה,בעקבותמענייניםחזותיים

שרקלמסקנה,הגעתיו'מודרנין,קלאסיבאלטביןוהמאבק
המוסיקה,שלאמיתיתתחושהלתתיכולהקלאסיהבסיס

הקלאסישלוהמיומנותהניסיוןעלהתבססותתוךרק
 , ilבכוריאוגרפימוסיקליסגנוןכללהעביראפשר

כוריאו-עליהליצורשאי-אפשרמוסיקהשישסבור"אינני

 ,בסיסןעלליצורמסוגללאשאנייצירותישאבל ,גרפיה
 ,בעקבותיהןכוריאוגרפיהלכתוביוכלאחרשכוריאוגרףשעה

 ,גדולהיצירהליצורואפילו

-אוואנגרליצירותגםכוריאוגרפיהלכתובשאפשרספק"אין
שכברבכךתלויאוליזהאבלמסוגל,לאאניכיאםדיות,
 ",מגובשותוהשקפותיכךכלצעיראיני

יצירהעלעבודתואתמביאהואמוסיקלילעיבודכדוגמה
הואהארגמן"ב"מפרשפופקו,ניקולאידודו,בשעתושכתב
בימינוהגבריהמחולה"קפטן",דמותאתלהדגישביקש
פנההואשניים,אודורלפנימשהיהמפותחיותרהרבה
וביקשיורובסקי,מיכאיליורובסקי,המלחיןשללבנואיפוא
להוסיףשיוכלהולם,משהואביויצירותביןלמצואממנו

אתלפתחלמטרתו,בולהשתמשכדי ,המקוריתליצירה
 ,למשוערמעלהצליחזהניסיוןהגבר,תפקיד

מסוימיםקטעיםלפעמיםלהוציאלעצמומרשהפופקו
איני"לעולסרבה,בזהיררתזאתעושההראאבלמיצירות,
המוסיקלי!"הנרשאקוטעאת

מאתויוליה"ל"ררמיארשלוגרסתואתמביאהואכדוגמה
ריקודי-העס,שלבסצינהשאצלר,יודע,אתה"הריפררקרפייב,

טונאליות,ובארתההמוסיקלי,הנרשאעלחזרותאינסרףיש
וזהרקדניס,זרגות 18עד 14הבמהעלהיולאבררבסקיאצל

קטנהעימהערבדשאניהלהקההרבות,החזרותאתהצדיק
כלרחבהכוריארגרפיתיריעהליצוראפשרהיהלאבהרבה,

המוסיקה,"של'חזרותמספרקיצרתיולכןכך,

כשעבד ,הדרמטיתהתפישהאתלשנותגםעשויהלהקהגרדל
שמספר ,גררקיהעירשלבלהקההזההבאלטעלפופקו

קאפרלטמשפחרתביןהעויינרתאתהבליטלאמוגבל,רקדניה
אלאהאיבה,ולאהראשירת,בדמויותהתרכזאלא ,ומונטאגיר

 ,במרכזהיתההצעיריסביןהאהבהדווקא

באלטרכןל"לכלרכית",גסחדשהגרסהליצורבדעתרריש
יצירת-שהיאפרוקופייב,שללפסנתרקונצ'רטולפיחדש

 ,הגדולהמלחיןשלנעורים

למחוללהעביראנסהתרכניתית,יצירהכמובן,תהיה,לא"זאת
 ",המרסיקהשלהדינמיקהאתהמוסיקלית,התנועהאת

פגישרתיולזכרתפרפקוזרקףהמוסיקליתמתפישתוהרבה
סיררבעתלראשרנהנפגשרהס ,באלאנצ'יןעםושיחרתיר

ערבמדיכמעטכששוחחו, 1968בשנתבניו-יורק,ה"בולשרי"
למוסיקה,יחסרעללשוחחהרבהבאלאנצ'יןהמופע,אחרי

כרריארגרףרקלאהיההוא ,באלאנצ'יןלערמתקטןאני"כמובן,
למוסיקה,"אקדמיהבוגרממש,שלמוסיקאיגםאלאגדול,

כוריאוגרפיהלכתובניגשכשאתהחרדהמתמלאאתההאם
גאונית?מרסיקליתיצירהעל
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לעברדשניגשתילפנילמש'ל,הרי,ארתי?מפחידאתה"למה
רקשנים.הרבהבטתי zהתופררקרפייב,שלהקרנצ'רטרעל

כשאתהרקלעברדה.ניגשח:ילכ,ןבשלשאניכשהרגשתי
לך,איןרץ,אתהצעירכשאתהלחשרב.מתחיל,אתהמתבגר
לאאישארתי,יספקא Z ,שייצאמהאםעכשיר,רגםפנאי.
 • ".שליהריקרדאתיראה

e: ... ~ •• ~iIC8גi • -=-.~ .................. 8:8i •••••• iiIC8:8 -=-••• -=-... 

--
 ;ן/(} 7 ''./

ffJ/Vh71f j:J:W 

!!רעים!!

חולוולמחולהעירוניהמרכז -----.. , 
תלמדיים.כ-םםוובולמחלו,בארץהגדלויםהמרכזיםאחדהואיירעים"

במחו.לשבועיותשעות 8מקבלותמקצעויותקבוצות *לומדיס:ב"רעים"

קלאסיבלט *

שבעויות.שעות 2חוגיס,במסגרתמקבלות,רגליותקבוצות *מייתימחול *

גיאז *

מחולבמגמתקרית-שרתלביה"סלהכשרהמיוחדתקבוצה *סטפס *

ו-חי.זילכיתותמיועדתיוגה *

בטןריקודי *

עריייס,ייהורהבאדין,בראיבהדרכתעס,-ריקדוילהקת *ואפיריקייי *

 .בפסטמברחדשיסרקדניסקולטתנשיסהתעמלות *

 ) 3ומגיליצירתימחול *

 .בספטבמררקדניס,קולטתממןלוסי,בהדרכתגיאזלהקת *יצירתיבמחולוידליסהוריס *

קלאסיבלטטרוס *

 "ינויסבוףיערכו 90191הלידומיסלשתנהבחינות

 15:30משעה , 03-5035299,לטפון: 44הופייןרחובחלוון,לחמלו,רמכזיירעים,,,נוספיס:לפרטיס

 . U, 20, 73, 91, 97 , 3 , 2אוטובסו:קווי
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 BAL.LIמחולותשני

באיטליה lSה-המאהבאמצענוצצייסומחולמוסיקה

סמיתויליאםא'מאת

שייכים- " balli "שניהם- Sobriaר- Mercantiaהמחרלרתשני
נשמררשממנרהמעי"בית,בתרברתבירתרהקדרםלרפרטראר

צעד-המחרלאת :tהמתאריורתררי-מרסיקההררארת-תנרעה
 , Mercantiaכיתרכני,ניגרדבהםששימחרלרתזרגזה ) 1צע.ד(
של(ארליהחטאאתמייצגת"מסחרירת",מהתיבההגזררשם
רלערמתהבמחיר), Jהמרבןלכלאהבתהאתהמרכרתאשה

Sobria , ןהפיכחרן,מרשגאתהמייצגשםj שלהתררמיתתכרנה
שנימגרנה"."ייהצעהלכללהיענרתסיררבשלהתאפקרת,
המרסיקהביןהיחסמהרתאתבמרבהקמייצגיםהללרהמחרלרת
 . 1S ;-הבמאההרנסנס,בימיבאיטליהלמחרל

אבלספרררת,דקרתאל:אדררשאינראלהמחרלרתשלביצרעם
אבני-חןמעין-:מר t!עבפנישלימרתאחדכלמהרריםהם

בדרמהרתיאטרלית.סמליתמשמערתשלהיטבמלרטשרת
כנסייה,צירריכגרןתקרפה,ארתהבנרתאמנרתליציררת

בנרייםרבי-פנים,הםהמחרלרתאחדים,ל"פנלים"המחרלקים
אלהתכשיטיםהשלו·מרת.אתהמרכיביםניגרדיים,מיסרדרת

אתמצדיקיםע:דינהמחרליתרתנרעהבחלליחסיםשל
שללתשרמת-ליבם tרארייברהםכירם,גםבהםההתעמקרת

התרב:רת.תרלדרתרחרקרימרסיקאיםרקדנים,

Mercantia הדרמטירגרעינרגבר"ים,רשלרשהלאשהמחרלהרא
ממשגברים.'שלרשהעםזהאחרבזההררקדתהאשה,הרא

האשהניצבתבושנהר,אחראחדבלקרחהמטפלסרחרכארתר
חזרהבכלהחדשנבר iה"מקבלת"אתרהיאמשרלש,שלבמרכזר

מחרלהאתי;מסיימת , Sobriaב-האשהכמרשלאהריקר.דעל
שבתחילתאףהריקרד,בראשיתשלההפרטנרשהיההגברעם
אחר.פרטנרלהישהמנגינהעלחזרהכל

גברים,חמישהעםאשו;שלמחרלהראלערמת-זה, , Sobriaה-
איתרניצבתהיא .הראשרןלבן-זוגהנאמנהנשארתהיאבר

שניים-גברים.ארבעהניצביםשבזררירתירריברע,שלבמרכזר
אינההיאאבלאיתם,לרקרדארתהלפתרתמנסיםהםשניים
רררקדתלבן-זרגהנאגז.נהרנשארתהסמלייםלחיזרריהםנענית
המחרלזמןררבאתשבילהשלה,הפרטנרלבסרף,בלב.דאיתר
מחרץאלארתהמרליךשלר,הגברתאלכשגברלריבוע,מחרץ

הבחררים.לריברע

שלההכללי:מבנה Iמקבילהנרשמר,שתרריההמרסיקה,

.הגישהרביםקצריםמפרקיםמררכבתבהירתההמחרל,לחלקי
למחרל,בני-זמננרמרסיקאיםשלמזרמארדהשרנההמלחין,של

שלבאררךררבעל-פיקצררת,מפראזרתאלה balliב-בנריה
המתחלפרתהמחרל,מהיררתאתהתראםבמקצבתיברתארבע

תעררבתלהכיליכרלאחד balloשרנים.קצביםבניבקטעים
 saltarelloמ-מתחילהרארכרגילשרנים,מקצביםארבעהעדשל

 balloגםישכיאם ,) 6/8אר-3/4כלתארר(שנרהגיםקרפצני
 .) quadernaria (4/4ב-אר ) 6/8אר 2/4 (מהירה pivaב-הפרתח
 ) bassadanza (6/4ה-שלזהבירתר,לאלגנטיאזשנחשבהמקצב
 . balloבכלמצריממנר,שקטעבירתרהאיטי

רתלמידיר Domenico da Piacenzaמאתהמחרלרתברפרטראר
Antonio da Cornazano -רGuglielmo Ebreo da Pesaro מצריים

דררשהשניהטיפרס . bassadanzaרה- balloה-מחרל:יטפרסישני
שלרראלסכשםממשכדרמה,אר 6/4שלאחידמקצבבדרך-כלל

רעלהמחרל,אררךלכלהנמשךארפייני,מקצבדררשמרדרני
כןרעלמשתנים,מקצביםכרלל ballOה-ראילרהרמרגני,הראכן

 .בארפירהטררגניהרא

תרפעהמצייןמקצביםארבעהמכילאחד ballOש-הערבדה
שלזר , 1Sה-המאהשלהאיטלקינסהרנסבתרברתשכיחה

הכילתקרפהארתהבנישלהררחניערלמםהרי"ריברעירת".
ראש.אררירמים,אדמה,-היקרםיסרדרתארבעתאתעדיין

באמצעמזג.סרגילארבעההארפיאתגםלסררגנהגררכך
מרסיקלירתביציררתלהבחיןמתחיליםאנר 1Sה-המאה

לחברררבעל-פינהגראזשעדשעהקרלרת,לארבעהשנכתבר
הרמרניהביצירתהצררךבלבד.קרלרתלשלרשהיציררת

להפחתתבעקברתירהביאהתקרפה,לתחרשתבהתאםבמצלרל,
שלזרתחרשהחדש.הלחנהרלסגנרןבדיסרננסיםהשימרש
מצריההאמנרתיתביצירהשרניםמרכיביםביןרתיארםהאחדה

על-ידימירצגתהיא balliב-התקרפה.לררחכביטריבמרסיקה
המתרןהשימרשבצררתניגרדי,קצביארפיבעליקצריםקטעים

אחדביסרדהמרפרזלשימרשבניגרדיסרדרת,שלבתעררבת
בלבד.

זרתפיסהאבריארגרליאלמרמצייןהמחרלאמנרתעלבספרר
 :כךריברעירתשל

[מוסיקה]נכתבתובסיסייםהרמונייםקולותמארבעה ...
 ) 2תפיסתנו.(שלהיסודייםההיבטיםלארבעתבהתאם
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המזגיםאוהמרכיביםארבעתאםלבריאאדםנחשבבימיו
זעירההשתקפות iba11oב"לראותאפשרזובצורהמאוזנים.שבו
 .הקיומיוהסדרהאנושיהמאקרוקוסמוסשל

 "חמשבניהמחולחומריעםהיכרותלקוראלאפשרעל"מנת
קטעיםלהלןיום, jרגםורלוונטייםטרייםשהםהשנים,מאות

התוויםרישוםובמקב:יל ,) Cornezano(3שלמספרומתורגמים
בסוגריים'~ועזיות[אותיות .מודרניבכתב"תוויםהמקוריים
כךמוסיקלי,קטעכלשלמיקומואתמציינותמרובעים
המלווהוהמוסיקההריקודמהלךאחרלעקוביוכלשהקורא

מצוייםהאיטלקיתבשפההמקוריים[הטקסטים ) 4שלו.(
למונחיהסבריםגן!:מצויים,ושםהמאמרשלהאנגליתבגרסה
 ]"בתרגוםהמופיעיםהצעדיםולשמותהמחול

מעברשהם , bassadanzeוה" balliה"אותםאתאציגעתה
גבירותעל"ידיו"קנרקדיםלהיותהראוייםליומיומי,
 Mercantiaה" :כיםןהנממהמעמדותשלאביותר,מהוגנות

עםרוקדתאחתאשהבושמו,אתההולם ba110היא
אחדלכלתשומת"ליבהאתומעניקהגבריםשלושה
זנזונתכאותהממשכמותם,רביםהיומשל-מהם

ידאוחזתהאשהכך:מתחילהוא .מאהביםהמחליפה
זהבידיזהזים rlהאוהאחרים,שנילפניגבר,ביד

 ] A [ .מאחוריהם
 sa1tarelloה"לש tempi 11מבצעיםהםזובתצורה

 .ומפסיקים

hypothesis of modern musical nOiation 

] A] [saltarello [ 

1 ; rrI 1 r Lr fl r[r fr זזrl ים'i :f ~ 11) 

] B [ בשישהלצדדיםיוצאיםשמאחורהגבריםשניאז
riprese ,בלימין,והשנילשמאלהאחדלצדC [ האשהאז
קדימהבאשלהוהפרטנרשמאל,לצד mezavoltaנותנת

 ] D [ .שמאלברגלמתחילכשהוא , doppiצעדיבשלושה
 sempiבשניויוצאעינה"את"צדלאשהשמימיןהאיש

הולךהוא .שמאלברגלמתחילכשהואאח,ד doppioו"
פונההואזמן,לאבדמבליהאשה.שלבידהונוגע

ימין,ברגלמתחילאח,ד doppioו" sempiובשניימינה,
הראשון.למקומוחוזרהוא

מבצעתהאשהכמוהו.עושהשמאל,בצדשהיהחברו,אז ,
voltatonda שעהבידה,אוחזהגבריםשאחדפעםבכל

 mezavoltaמבצעהקדמיהגבראזלמקומו.חוזרשהוא
זהבידזהאוחזיםשמאחורהגבריםאז ] F [ימין.מצד

מובילהימיןכשרגלאח,ד doppiOו" sempiשניומבצעים
בשנייוצאשקדימההגבראז ] G [ .מקומותומחליפים

tempi שלsa1tarello , לאשה.וקרבתחילה,שמאלברגל
] H [ הגבר,אלפונההאשהמוזמנת,משהיאימיד] הוא ] 1

ושתישמאלברגל ) riverentia (בקידהבידהנוגע
continentie , עוזבגבראותוואזשמאל,ברגלתחילה

אחד doppioו" sempiבשניהאשה.שלהשמאליצידהאת
וזה ,ימיןבצדשמאחורהגבראתלקחתהולךהוא

מחול"צעדיבאותםהאשהאתלקחתבאמשמאלשהיה
חלילה.וחוזראיתה,שלותורואישלכל .איתהונשאר

transcribed fifteenth-century musical 
notation of Mercantia 

] B] [quadernaria [ 

 F P 1 r r r r 1 f r: 195ו~
 ·ג'

] bassadanza [ בC [ 

1 , P' P'I r' r' 1 f f' 1 r' r ~ 1)1 

~bC~4JdJ<llq~ 

~ 1, 
b <1 <1 ~ <q q 9 ~ ~ 

] D [ 

 Iכ ~'ג
L1ב r L 1 F' f 1 F r ")~:;1 כ 

[F] E] [ 

q F F 1 r r r F I ךז~ז 7וb ! 1° , > 14 ~ > 1 ' 4ע 1ו b" JJ ~ 
] G] [quadernaria [ 

I 12ם,y r rJ r f I r r r r וJ J ~ <1 J 4 <, ~ J J ~ b
C ~ 

da capo בbassadanza [ ב{I [H] 

I1 כ, r r'!F rl P' P'!r I ~ rr71 ז!,~ I.J J,j ~ IJ<I 1 (j ,, ג:'J4 ~ 1 
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] C [ רוקדיםושניהםהאשהבידשמלפניםהגבראוחזאז
voltatonda , ב-השניסביבאישסובביםכשהםpiva . ,אז

והיאהאשה,אתעוזבהואסיבובו,אתהגברמשגמר

הגברים,ארבעתשד'הריבועלמרכז pivaבצעדיממשיכה
הגבריםשניאז ] D [שלה.הפרטנראלופונהנעמדת

מתיחליםכשהםאח,ד doppioמבצעיםראשונההעומדים
לאשה,ידםאתמציעי[]כשהםאחת, riverentiaב-בימין

מעט.ונסוגהלהםנעניתלאהיאבה.לגעתבמטרה

 sa1toמבצעיםהגבריםלזה.זהגבםמפניםהשלושה
זה]מושגשלהמודרניהאקרובטיבמובןלא[קפיצה,
שהםשעה .למקומםמקובלים doppioבצעדיושבים
 .] meza-volta?] voltaהאשהמבצעתכך,עושים

והאשהכמותם,ממשעושיםשמאחורהגבריםשני

שלפניםהגברואז .] E [כלפיהםתפקידהאתעושה
והיאנאשה,פוגשאחד doppiOו- sempiובשנימסתובב,

מבליבידונוגעתהיאבשמאל.ומתחילהכמוהו,עושה
כשהם , doppiבשנילמקומםשביםושניהםבה,לאחוז

 .בימיןמתחילים

אז ] F [לזו.זהגבאלגבניצביםשהםכךמסיימיםהם
של tempiשלושהמבצעיםהקדמייםהגבריםשני

saltarello -בquaternaria , שלבמקומוזהעובריםכשהם
רומזשמימיןוהגברמאחוריה,האשהאלקרביםהם .זה

זהברגעבחזרה.לורומזוזהאיתה","להתחיללשני
סובביםוהםבכבודה,פגעוכאילומסתובבת,האשה

חברושללמקומוזהושבים sa1toמבצעיםאיתה,יחד
והאשהכמותםעושיםהנותריםהגבריםשני . doppioב-

 ] G [צורה.באותהבהםנוהגת

שהבאנר,זהאזזריאחריס balliשבעהערדמתאר(קררנצאנר
שלהלן.) , Sobriaה-הראבהסרהאחררן

לחלוטיןמנוגדמחולהואנאמר,שכברכפי , Sobriaה-
שמההאשהזהבמחול . Mercantiaל-הנושא][מבחינת

המחול ] A [ו.ד jlלרשהזמינההראשוןלגבררקלב
ואשה.גבריםחמישהמשתתפים:שישהעל-ידימבוצע

הטור,בראששלהוהגברכשהאשהבטור,זוגות-זוגות
 sa1tarelloה-אתםימבצעיהםזהבמצבבי.דידאוחזים

שמאחוריגבריםשלרביעייהאותהואז ] B [ומפסיקים.
ריברע.ויוצרת ripreseב-לצדדיםזזההזוג

hypothesis of modern mus:ical notation transcribed fifteenth-century musical 
notation of Sobria 

] A] [saltarello [ 

1 ~ 11 i נm בJ#L JJl וIlti·q: J J J 1 J J 
1 ~", Jg גגJJ9jJJ ~ O"990 ~ 

. ~. 
] B] [quadernaria [ 

1 F r r 1 r F I ,זןזזr i r r ~ 6~גי 1~ו'J<IJJJJ'J<!J 
] piva [ בC [ 

 J ~ Iltbזן IJ HI) i nljplrl1jllי

9 

 ~ JJJ dJ ~~ <jqJJ44J ~ <Jg!נ 1

] D] [bassadanza [ 
J ~ 

1 : II יj נככJ1InJ יךljI ~ I $!ו I ~ JJ<J e ג.J 1) ,נ , ~ 
1· 4 ~. 

 ,-ג

I בf~ 441 4 ~ ~ 1 Q <1 G<, <1 JJ ,IJ , ~ 

0' -9-- .... .. .... 

! • 4 e ~ 4 q J J ,1 וג% ; · z ., ~ 
 ·ג·

, 932 called quadernaria in line [ * 
 probably is bassadanzaו .

<':' <1 ' <j,<,j 

 'ב·
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 saltarelloב- " tempo"נוטליםמיידוהאשההקדמיהאיש
הגברשמאחור,הגבריםשניסביבהאשהבמעגל,ונעים
נוגעיםבמרכז,נפגשיםשניהםהקדמיים.השנייםסביב

למקומרהגברחוזרזמןלאבדומבליזו,שלבידהזה
 ] H [ .אחת voltatondaמבצעתשהאשהשעה , tempiבשני

 , piva-באחת voltatondaמבצעיםהגבריםארבעתכלאז
(על-מנת sempioרתזבעבמקומות,מתחלפיםכשהם
הקדמיהגברמבצעבזמןבוהנכרן);למקוםלהגיע

voltatonda -בpiva . ללאהולכיםהקדמיבזוגהגברים
שמאחור.אלהעםומתחלפים , pivaב-עדייןדיחוי,

 pivaב- voltatondaמבצעתהאשהזא,תעושיםשהםשעה
הוא .אליהלהצטרף ,ז< ivaב-הואאףהולךשלהרהפרטנר

שמאחוריהםוהארב/נההחוצה, pivaב-אותהמוליך
חלילה.וחוזר . ripreseב-מתכנסים

ברורבןסירי

רקדנית

ןכןריאןגךפית

קלאסיגלט *
הלםכרתיתהאקדפהילפnנניהכנה

רברגריסבלרנדרן,ליליוס

יחידמופעיוסדנאותמודרנימחול *

ספרדימחול
כוריאןגרפיה

* 
סדכאיתםפידרלפירולהפרכןבחםרת

והיראהדררןאיסלבהיהבנהלת

ס 5ר 3-ס 6ס Zס, ZZ5-3סררטל'לויאוסנתאמנותי:ניהול *
u ·," 

< OJIiI 7151" >ו ' Nf 7"חP .Ii 715":וח'/ן'ת(! p ו:J ~;;כ ?. I . 1 >ח)ן fp ו'C602724·051 ;",ל .ft5 
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ביותרהצורנייםהמחולותשלתיאורםתםובזה
המחרל,אמנותמלךמכברלאשיצרהכלל,מןוהיוצאים

איש , Dominichino da Piazenzaארצי,ובןהיחידמורי

הטררמיות.במידותיומפורסםנכב,דחצר

בבהירותזמננובןקהללהנותאלהמחולותממשיכיםכיוםגם
אופייםוהמוסיקה.המחולביןההולםובתיאוםשלהםהמבנה

[הקצר]הזמןלמשךביחס ballo-המחולותשלההטרוגני
המחול,שלהמערביתבמסורתאותםמייחדביצו{'םשמחייב

יחסי-שלמיניאטורותמהוויםהםלתשומת-ליבנו.ראוייםוהם
באפיזודותאבני-חןשלזעיריםתכשיטיםבצורתאנוש

 •דרמטיות.
בחלקוזורשימהבסוףמצויותהביבליוגרפיות(ההערות
למחול.)השנתוושלהאנגלי



אמני-מחולשלהביוגרפיהכתינ:תאמנותעל

מבודגיודאמאת

כותבאמןכל
שלו.'האוטוביוגרפיהאת

אליס)(האוולוק

החייסהיאביוגר(!יה

ח.יאוריות.ללא
דיזראלי)(בנימין

כולםהעוסקיםספריםמספרמכתבתיעלנחתובאחרונה
ספרהאלהבין"דרני. Iהמהאמריקניהמחולאמנישלבחייהם

 " Days on Earth "(האמפר'י,דוריסאודותעלסיגלמרסיהשל
פוליןשלוביוגרפיה tוהאוו ,) 1988ייל,אוניברסיטתבהוצאת

 .) 1989דיוק,אוניברסיטתבהוצאת ," Solitary Song "(קו'נר,

הדשאריחאתבזכ:רוניהעלוהמחברותשתישלשמותיהן
יוםבצהריהצפונית,קרוליינהשבדיוק,אוניברסיטתבקמפוס

המוליךבשבילבנחתמהלכותדמויותושלושלוהט,קיץ
שנייה,לידהבלרנדית,אשההקמפוס.שללאולם"האוכל
ענקיות,שחורותועינייםשחורשיערבעלתנמוכת'קומה,

ארוחת'בכיווןהלכתיאניגםגבה'קומה.צנום,גברולידם
ועלתהצפהולפתעהשלושה,אלהצטרפתיולכןהצהריים
בתוךממשמתהלךשאניהמפתיעה,המחשבהבדעתי

שלושהאלההרי-ני: Iהמודהאמריקניהמחולשלההיסטוריה
המושלמותהיצירותאחתשלהמקוריההרכבמןרבעים
חוסהמאתהכושי"של"הפאבאןהמודרני,במחולביותר
לפנישניםכששמת V (החסרה,הרביעיתהצלעהוא-לימון
 . 1972בשנתקיץ,שלצהרייםאותו

קאמריבמחוללבטאמצליחהכושי"של"הפאבאןבעיני,
תוך"אותלו",השייקספיריתבטרגדיההמתרחשכלאתצורני
חוסהכינפלא.צירוףוזההעתיק,המחולבצורתשימוש
 .וכיוצר,כרקדןביותרהגדוליםהאמניםאחדהיהלימון

לימון,שלמותוחריאשבועשנערךמופעהאתליהזכירוזה
אתלראשונהראיתיושםלזכרו,בניו'יורק,סנטר"ב"לינקולן

יצירהזוגם-אדמות"עלי"יוםהאמפרידוריסשליצירתה
לשםמקורסיגללמך'סיהששימשהלהפליא,מעוצבתמחולית
בכוריאו'הגדולהאו'ליהאמפרי,אודותעלהביוגרפיספרה

בפרסוםזכתה,שלאהמודרניהאמריקניהמחולשלגרפיות
צעירבגילשמתהמשוםרקאוליגראהםמרתהכמורבכה

יחסית.

היאדיוק.באךניברסיטתקיץבאותונמצאהסיגלמרסיהגם

דברה ," Village Voiceה"שלהמבקרתעםיחדשם,ניהלה
חלק.אניגםנטלתישבוהמחול",מבקרי"מפגשאתג'ובייט,

הפרוזאיחדר'האוכלאלכולנומשקרבנובי,עלוהרהוריםשני
עדייןהמודרניהמחולמחלוצירביםכיום:שגםהקמפוסשל

לבריאה",הראשוןב"יוםנוכחיםשהיואנשיםעימנו,חיים
המודרניהמחוליוצרישל .חייהםשזוריםכמהעדושנית,
ישחמולה.אואחתמורחבתמשפחההםכאילובאלה,אלה
זה",אתהוליד"וזהשבתנ"ך,אלהכמואילנות'יוחסין,ממש
מק'דונאדוןמאירת'עינייםגרפיתבצורהזאתשמתארכפי

 ." The Complete Guide to Modern Dance "בספרו

היא-הזולתעל'ידיהנכתבתזואוהעצמית-הביוגרפיה
הניירגביעללכלואאפשרשבהיחידההכמעטהצורהאולי
חולפיםדימוייםשכולהכ,ןכלהחמקניתהמחולאמנותאת

וכלים.

וזה,זהאצללמדוכ,ןכךבשנת(נולדהעובדותהאםאבל
ב"ניו'וכךכךאודותיועלכתבמרטיןג'וןללהקה,הצטרף

ביותרהמסופרותוכו'),שונותבארצותהופיעטיימס",יורק

ביובשאוספרותיתיאורבכשרוןואמינות,פירוטבפחותאו

קצרמרישוםלדלותיכולמשאתהיותרמגלותאקדמי,
באנציקלופדיה?

וכוריאוגרפיםרקדניםשלאוטוביוגרפיותנוטותרובעל'פי
שלתיעודוהןבמלחמת'הקיום,וקרבותמלחמותעללדווח

עםמאבקיםשלשנותקו,קרוביםיחסיםתיאוראכזבות,
רגועיםפסקי'זמןאלהוביןוקמצנים,אטומיםאמרגנים
בספרהפרקיםשמותרשימתהנהלדוגמה,ךקצר'ם.מעטים

" An Artist First " לאוטוביו'כהשלמהכהןסלמה'ג'ין,שכתבה
ביניים, :) 1977בשנתלאור(שיצאהאמפרידוריסשלגרפיה

וחרדות;תקוותאשה;אחר'כךורקהמאבק;תחילתקונפליקט;
עזרה;הביש;המזלמולאיומים;חלוציות;משפחה;חיי

כתב'שלכדיווחנשמעתזורשימההאיןאמיצה.לוחמת
צבאי?

מהמונחרקדןשללחייויותרמדויקתהגדרההישבאמת,
גישתהאתבולהגדירהאמפרידוריסשהמציאההתיאורטי
ותקומה"?"נפילהמשמע , fall and recoveryלתנועה:

הנפשיים,והמכאוביםהגופניותהפציעותלפגעיהתרופה
לרובהםהמחול,אמנישלבביוגרפיותחוזרמוטיבהמהווים
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צירה<היאתהמןזlבחיםבעיתונות,המבקריםמדבריציטוטים

כמובן,נוטים,השלילי~ותהביקורותאתהמבצע.אתו/או
 .לספרדרכםאתמוצאיםהתפעלותדבריורקלצטט;לא

וגרפיותיאוטובלכתי'בתעמיתיהמרוביותראמיצהקונרפולין
עלשכתבביותר,שליליתביקורתבהרחבהמצטטתוהיא

ג'וןהואשנים,באו:ונןהמחולשבמבקריהחשובאודותיה
רכילותיקטעואפי'לוטיימס",מ"ניו-יורקהאגדימרטין
רב-תפוצה.אחר,ניו-יורקימיומוןעיתונאישחיברמרושע

באולםהשלושים,בשנותבארץהופיעהקונרפוליןאגב,
מיוח.דבפרקהקטנהתל-אביבעלמספרתוהיא"מוגרבי",

שלמוזרהתחושהיוצרמבקריםמדבריהסלקטיביהציטוט
אותו,מביניםשאיןהאמןשחשוהזעםהיאושביןסתירה

שנאמרמה,לביןרוחויציריועלעליומתנפליםשהמבקרים
הםאמניםגםר:כל,ככלותאבלבספר.המבקריםשלבשמם

ולהזכירלזכורזוחולשהעללהםלסלוחואפשרבני-אדם,
מכאיבים.ביקורתדבריולשכוחתשבחות

מהסוגזותהיה-המחולאמנותעלבכתיבהנוסףהיבט
הואהשורה,אתהמקל,~ל-הביקורתיאוהאסתטיהביוגרפי,

שמחוץבעולםשקון~הממהמוחלטתהכמעטההתעלמות
נוצר .היצירהתהי~יךעםבו-זמניתולתיאטרון,לאולפנה

לביןהמחולאןו:נותימידבריביןמוחלטכמעטניתוק.
 .בכללההיסטוריהוממהלךהאחרותהאמנויותהתפתחות

ולכוריאוגרפים,לרקדניכ~אופייניזהלא-מזהירבידוד
וחוקריםוריונים tהיסכאבלהאישי,בעולמםהשקועים

נקודת-ממילא,כיזו,מעוותתפרספקטיבהתיקוןעלמצווים
 .יותראובייקטיביתלהיותאמורהשלהםהראות

האקוואריום,מתרזושתמשהוהסטודיובאווירתישספקבלי

שלהעצמיתהבב:ואהרקמשתקפתשלוהמראותובקיר
לחזותונהפךודיו tלסכשמחוץהעולםנסוגכאילוהרקדנים.
מלחמות-פוליטית.'וההחברתיתלמציאותקלושהדמרוחקת,

נהפכותוהןמתחוללות,מהפכותומסתיימות,פורצותעולם
החייםשלבהקשר,בעיקרהספרבעמודילהערות-שולייםרק

עוסקיכ~.חייושבתולדותהאמןשלהפרטיים

בברלין,שנערךנס.בכאחתזקנהגברתשלבדבריהנזכראני
שבמשתתפיכעירים lהדבריעלשהגיבהויגמאן,מריאודותעל

דגולהאמניתאיךלהביןיכלולאכשאלהסימפוזיון,אותו
עלותאחריגםולי'צורבית-ספרהאתלנהלהמשיכהכוויגמאן
"עבדנואמרה:ר:יאדבר.אירעלאכאילולשלטון,הנאצים

למהלבלשיםמכדיעייפיםהיינוובערבבסטודיוהיוםכל
 .עלובקצתתירוץ " ...מדימאוחרשהיהעדסביבנו,שמתרחש

המועצות-בבריתרביםחודשיםשהתהקונרשפוליןידעתי
שלוהטיהוריםמשפטי-הר~;ווהבימיממש ,-30השנותבאמצע
כפימאז,ווחושותיהשלמחודשתלהערכהציפיתילכןסטלין.

עושהשהיאמהאבלהעכשווי.המבטמןנראיםשהדברים
אז,שכתבהיומן 1ציטוכהואזהבמסעהעוסקיםבפרקים

עםשניהלהרומןעלכשלעצמםחביביםסיפוריםוסיפור
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המחולאמנותשלבמצבה .פודובקיןהנודעהסרטיםבמאי
 .דנהשאינהכמעטהיאאזבברית-המועצות

ממושךזמןשהתההיאשאףסוקולוב,כאנהממש-קונר
כששבהנחרצתבצורההותקפה--30הבשנותברוסיה

נכללזהענייןעלחומרמאודמעטרקאבללאמריקה.
ממעטתשהיאכשםממש .קונרשלהאוטוביוגרפיבספרה
למטרות"מגויסמחולשלהמרתקתהתופעהעללספר

היתהשבהבאמריקה,זמניםבאותםחברתיות-פוליטיות"
שם.הכלכליוהמשבררוזוולטשלדיל"ה"ניובימימעורבת

אוטוביוגרפי.בספראובייקטיביניתוחלבקששאיןייתכן
מנקודת-חומרלהיסטוריוןלספקאמורהאישיהסיפורשהרי
והערכות.ניתוחשללבניםממנוללבןהפרט,שלמבט

עובדותלחברהמסוגלתמחברתהיאסיגלמרסיהובאמת,
רק .מצוינתבצורהזאתעושה,והיאורחבהכוללתלמסכת
שלהיסטוריוניםביןנפוץבחטא"חוטאת"היאלפעמים
תאריכיםכגון"עובדות",בהמוניהקוראהצפתהמחול:
שלהמשתנותכתובותיהכלואפילופרמיירות,שלמדויקים
דברמוסיפותשאינןהאמפרי,דוריסשלהפרטיתדירתה
 .היוצרתוהדמותרותיהיצלהבנת

לאותםשייךאינובהחלטהאמפרידוריסאודותעלספרה
שלארוכהשורהאלאשאינםהרבים,המחולתולדותספרי

להתייבשכביסה-חבלעלכביכולשנתלוופרטים,עובדות
האמנותשלהיסטוריוניםשלהנטייהספק,בלי .בשמש

נכתבוהםפריםשרובמכ.ךנובעתומהערכותמניתוחלהימנע
ההשפעהבאוניברסיטות.המוריםעבורכעבודות-דוקטור,

הכביכול-האקדמי,הכתיבהסגנוןשלהשליליתהסכולסטית
עוסקים.אנושבובתחוםרביםבספריםניכרת"מדעי",

מקושטיםלהיותהספרלדפיגורמותהאקדמיותהדרישות
רבות.בהערות-שוליים

רב-ערךכלי-עזרהואהציטוטיםשלהמקורותציון ,כמובן
שלממנהגםמתסכלדברלךאיןהרי .אחריםחוקריםלגבי

מובאותלהביאהמאהמראשיתהמחולשלהיסטוריונים
קורטשלכךכלהחשובבספרוכגון ,המקוראתלצייןמבלי
ביבליוגרפיותהערותהיעדרבשלבספקמוטלשערכוזאכס,
אלה.

הערת-ולוסיגלמרסיהשלבספרהלמצואלאתמהתיתחילה
שגיליתיעדלמקורותיה,הקוראאתהמפנהאחת,שוליים
אתקוטעתאינההיא .זהבתחוםמקוריתדרךמצאהשהיא

העמוהבתחתיתבהערותאובסוגרייםבמספריםהטקסטרצף

לפימקורותשלמדויקתרשימהמצויההספרבסוףאולם
זו .המצוטטשלראשונותמיליםושתיים-שלושהדף,מספר
הפרעה,ללאהטקסטפני-עללשוטלקוראהמאפשרתשיטה
 .המקורותאללהגיעבכךהחפץלחוקרגםאבל

העווללתיקוןנכבדהתרומהגםהואסיגלמרסיהשלספרה
המחולשביוצריהגדולהאוליהאמפרי,לדוריסשנגרם

שמה"ש"עלגראהם,ממרתהפחותלאהאמריקני,המודרני
 •הפטנט.כביכולרשום



ובכורותלחקות

בראוררם:

כוריאוגרפיה ':כ

מוטיקה :'מ

תפאורהתפ:'

תלבושותתל:,
תאורהתא:'

בת-דורמחוללהקת

 ; 64078תל"אביב , 30אבן"גבירולרח'

03טל' - 263175 

אורדמןז'נטאמנותית:מנהלת

כהןמיכאלכללי:מנהל

רוטשילדדהבת"שבעמפיקה:

מייסוןקנתהאמנותית:למנהלתאטיטטנט

שורדודדרור,אורהחזרות:מנהלי

שור,דודמייסון,קנתמאטטרים:באלט

סובל"קסלרוזלין

סופרוןאילנהמחול:רושמת

קליי.דפיליפפסקלסקי,מריםרקדנים:
משהסופרון,אילנהאהרונ.יפטריסיה
אקסלרו.דלימורקמנה,קאסגולדברג,
ברו.דאניהבלוך,סנדרהאריזה,פביולה

נעמהמאונט,סוזןחוזה,שימיגוץ,יעל

אבוהב,,אורקירשהיידיעינת,לימורמזרח.י

פייר"לב,ליאוראבנ.ייונתןאבידן,אלון
נחוםאיילמתלמד:רום;זאב ,מורראנדרי

 :בחו"לטיורים
 1989דצמ'-ספרדבריה"מ,

 1988-9ב"בכורות

-חוזר""גלגל
שמואלתל:,וייל;קורט :'מגריפין;רודני ':כ

פנטוריןנתןתא:'וילדר;

-טתיו"של"מעברים
וידיסלבסקי;אורי ,:מורדי;יאיר :'כ

מקאליסטרשון :תא'וילדר;שמואלתל':

-מחדש""נולד
גלאס;פיליפ :'מויינרוט;מאוריציו ':כ

פרידמשהתא:'גאלרדו;קרלוסתל':

"טימפוניטה"

גולד;מורטון :'מרייטר"סופ;ר:דומיכ'
רדלרדניתא':וילד;רשמואלתל:,

- " 11"רביעייה
שוסטקוביץ'; :'מכריסטי;נילס :כ'

צ'בסקסיאןתא':דק;רקסותל':

,~ 

-המכשפות""'ליל
אוסקרתל':הינדמית; ':מאראיז;אוסקר :'כ

רדלרדניתא':אראיז;

-חטומות""ייררכים
וידיסלבסקי;אורי ,:מורדי;יאיר ':כ

אריאבאריאלתא':ורדי;יאירתל':

- " 7מט' 6אופוט-"הנדל

 ;הנדל ,:מחיים;מרק :'כ
קופפרמןג'ודיתא:' ;וילדרשמואל :תל'

-בניחותא""טיול
מרטנס;ווים ,:מויינרוט;מאוריציו :'כ

אריאב:אריאלתא'גאלרדו;קרלוס ::תל

-קיץ""לילות
ברליוז; :מ'רייטר"סופר;דומי :'כ

קופפרמןג'ודיתא':גמזו;מיכל :'ל,ח

* 

בת-שבעמחולהקת Iו

נוה"צדק,ולתיאטרון,למחולדללסוזןמרכז
חל"אביב; , 6יחיאלי 'רח
03טל' - 651471/5 ; 03-660231 FAX 

V 88 /' 89נונת ' 

כהןרוברטאמנותי:ועץוי

דבירדוד :אמנותימנהל

אוגןיי'גמאטטר:באלט

שירשליטריפון,נירהחזרות:מנהלות

סטרוםבילבללי:מנהל

אידלסמירהלמנכ"ל:משנה

רפפורטדוד .: 2בת"שבעאמנותימנהל

V 89 /' 90נונת ' 

נהריןאוהדאורח:מנהל'אמנותי

שירשליאמנותית:מנהלת

אוגןג'יימאטטר:באלט

אידלסמירהבפועל:מנכ"ל

אליסברסון,מלניבוטני,שולהרקדנים:
ויניג,חמי ,ג'סטדאורליאןסוניהכהן,"דור

אוריתפז,טליהלה.דאיריסטריפון,נירה
הרמן:עידיח ,שירשלישטיינר,ליאתקינן,
גוטסמן,שיאון,חייםאוגן,ג'ייאייל:שרון

מיקיהאוס,קארלדביר,דודגלילי,יצחק
קרדוזו,מריופיינגול.דגדלוי,ארזחומה,
מתלמדת) = *(תדמורעידו

 :ו"לבחטיורים
 ;' 88נוב'"דצמ'-ארה"ב ;' 88אוק'-גרמניה

 ;' 89יוני-פולין ;' 89מרס-שווייץצרפח,

-הונגריה ,גרמניה ;' 89יוני-פורטוגל
 ' 89אוק'

 ' 87 /' 88ב"בכורות

-"קרוע"
היימס"הארט;כריסטופר :'מוארון;דאג :'כ

מקאליסטרשון :תא'בלוק;גיליאןתל':

-יקיצה"שעתבכל / 78"קנטטה
 ; 78קנטטה-באךס' :'מוארון;דאג ':כ
מקאליסטרשוןתא:'זולטה;חמדה :חל'

-קילר""טייקו
אשליעזרלו,דניאלהמפטון,ג'יימי ISO :'כ

שלרעיוןע"פ-שטיינברגמורלירולנ.ד
מדברים;ראשים ,:מעזרלו;דניאל

מקאליסטרשוןתא:'עזרלו;דניאל :'חל

-ראשים""שמונה
דניאלתל:,גלאס;פיליפ :'מעזרלו;דניאל :'כ

מקאליסטרשוןתא':עזרלו;

-"טקטים"
דרום"מוסיקהקייז,ג'ון :'מ ;נורתרוברט :'כ

דוד :חל'מיקוס;וסטפןיפנית ,אפריקנית
מקאליסטרשוןתא':נורת;רוברטדביר,

-"רומנטיקה"
יזעדם, :מ'בן"גל;ונירדרורליאת ':כ

משהתא:'פרלמוטר;צפרא :תל'ודמעות;

פריד

-"תהילים"
סטרווינסקי;איגור ,:מוארון;:דאגכ'
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פרידמשהתא':בלוק;גיליאן :תל'

-בולגר"ס""קולות
ושירי-עם;מחולות ,:מוארון;דאג ':כ

פרידמשהתא:'זולטה;חמדהתל:,

-יימאריאצ'י"
מקסיקנית;עממית :מ'פוצ'י;פיטר :'כ

פרידמשהתא': ;זולטהחמדהתל':

-"בגן"
ג'ודיתל:,אייבס;צ'רלס :מ'פוצ'י;פיטר :'כ

פרידמשהתא:'דיילי;וקיטיוירקולה

-לגוע"חייב"אתה
מורייצסג'רי ,:מפוצ'י;:פיטרכ'

 ;וירקולהג'ודיתל':והרמונוקאטס;

פרידמשהתא':

* 

הישראליהבאלט

 ; 62093אביב-תל , 2באיירה'המדינה,כיכר

 03-2666ו Oטל'

הלהקה_)עלמידעכלנתקבללא(לצערנו,

* 
ענבלמחולתיאטרון

 ; 65149תל-אביב , 6יחיאלירח'
 03-653711 , 652758טל'

לוי-תנאישרה :אמנותיתומנהלתמייסדת

חורבשי /רון,אהרפיכללי:מנהל

זארב,שרהכהן,אילנהחגבי,מלכהרקדנים:
אלון,מיכלבראון-אזולאי,רוניתקיסר,תמר

מרדכינוראל,ציוןסלע,רחליליפשיץ,סיגל
מרציאנוציוןאלון,ארזאברהמוב,

 :בחו"לסיוריס
 1988אוקטובר-הונג-קונגארה"ב,שווייץ,

בהכנהעבודות

-"רעלה"
כהןאילנה /לוי-תנאישרה :'כ

-"באר"
עובדי;ך /לוי-תנאישרה :'מלוי-תנאי;שרה Jכ

טוביה

-הקסמים)(מרבדעניה""שמחי
טוביה;:עובדיהמ'לוי-תנאי;שרה :'כ

צרפתי:רותתל'

* 
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הקיבוציתהמחוללהקת

 ; 25130מעלה-הגלילד"נגעתון,קיבוץ

(סטודיו); 04-858437טל'

 , 40014ת"ד , 8המלךשאולשד'
 ; 61400תל-אביב

03-5429011 'טל / (משרד) 2

ארנוןיהודיתאמנותית:מנהלת

רודולףדן ) 1 _ 1 _-90(מכהן;ירוחםכללי:מנהל

רמי :אמנותיתלמנהלתועוזרכוריאוגרף-בית
באר

דגןזכריהצגות:ומנהלמנהלן

קרמראיוומייאר,לברן :מווסטרבאלט

גמבו,ניצהבאר,רמיאריאל.ירן :רקדנים

וגנר,אלההיימס,ליאתג'קובס,קרייג

 'מעודדאוריתלבנה,רוניכהן,ענב ,כהןסיון
רחלפסטמן,אריפלאח,אליסבוראי,עמי
שפיראיעקבפרנקל,זיר ,פרי

-1988/9בבכורות

-"קרוסלה"
אלסקובסקי;נעמישחזור:קראוס;גרטרוד ':כ
ברטה /קולשריתתל:,סטראווינסקי; :מ'

גלברדניסןתא': ;רץ-קוו

-רכה"אבןמתור"נשים
דייוויד /מרטינסוום :'מאסולין;ענת ':כ

זילברמן;צביה /אסוליןענתתל:, ;דרלינג
גלברדניסןתא':

-משיכה""כח
שזון;יקדרפי ,:מ ;זיו-אייל:רות 'כ

גלברדניסןתא:' ;לוירקפת ':ותפתל'

-והקסמים"הקוסם"שוליית
קולאז'; /דיוקאפול ,:מבאר;רמי ':כ
גלברדניסן :'תאגרינשפן;יהודיתותל': 'תפ

- ''' 89מילואים"יומן
צביקהתמליל:באך; 'סי' :מ' ;באררמי :'כ

דינוסלקו;ורדולאורהותל:,תפ'שטרנפלד;
גלברדניסן :תא'

-"סוואטו"
קולאז: ,:מלגונה;אנה :העמדהאק;מאץ :'כ

אק;:מאץותפ'תל'עיצוב ;בת-זמננומוסיקה

דינוסלקו;ורדולאורה :ואביזריםתל'ביצוע
גלברד:ניסןתא'

* 
ודממה""קול-אפרתימשה

לאמנויות,מרכז-ודממה""קולבית

 ; 63432אביב-תל , 61הירקוןרח'
 972-3-297447פקס' ;-03 5102997/8טל'

אפרתיהמשאמנותי:מנהל

נדלראסתראמנותית:יועצת

קורןנעמה :להקהרכזת

נחמני:מינההצגהניהול

קורן,נעמהנדלר,אסתר :הלהקהמורי
חומהמיקי ,חןאביטל

חומהמיקינדלר,אסתר :חזרותניהול

אמירפורטל,אורליחן,אביטל :רקדנים
יוסףבית-הלחמ.יטלצפתי,דודצעיד.י
קונופנ.ימלינחמנ.ימינהחומה,,מיקימויאל
 ,כץתמיגרוב,פטריקאחרק,ועידברעם,עדי

נוראלימיתאלון,מרברשף,מלי

 :ו"לבחסיוריס
-(בוסטון)ארה"ב ; 1988אפריל-ארה"ב
 1989נובמבר-וספרדפורטוגל ; 1988ספט'

-1989בבכורות

-והתפוח"התיבה"מתור
אפרתימשה :'כ

-מחודש)(ביצוע"חלומות?"
וברןבאר,י' :'מסוקולוב;אנה ':כ

* 

אלקייםאושרהתנועהתיאטרון

 ; 46341,הרצליה 119כוכבא-בררח'

 052-544039טל'

אלקייםאושרה :אמנותיתמנהל

* 

מרגוליןירוןמחוללהקת

 ; 93624ירושלים, 106/15בית-לחםדרך
 02-410383,716197טל'

מלחה/גולומב, 'רחציבור.ימקלטסטודיו:
מנחת;

 02-436824טל'

מרגוליןירוןאמנותי:מנהל

גורליאורהמנכ"ל:

רונייענפתלילאסתטיקה:יועץ

-1989בבכורות

-דוד"בריתבניולות"מח
שומןרוברט :'ממרגולין;ירון ':כ

* 



תנועהתיאטרוןתמו-נע

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

צוקרמןנאוהאמנותית:מנהלת

צוקרמןמיקירוזנטל,אילןמפיקים:

* 

בן-גלניר-דרורליאת

 ; 63263אניב-תל , 11בורוכוברח'

 03-285957טל'

-1989בבכורות

-חמורים""
וידיסלנסקי;אורי :מ'בן-גל;נ' /דרורל' :כ'

ריימאקרדהברטתא:'פרס;:יעלתל'

* 

שיינפלדרנהמחולתיאטרון

 ; 62303תל-אניב , 14פרידמןהרברח'

 03-446745טל'

שיינפלדרנה :אמנותיתמנהלת

פייגנבלט,תמרשיינפל,דרנה :רקדנים
 :אורחתרקדניתורדי;משהסונדבי,אינגנורג

צאנגמונה

-1989בבכורות

-אהבה""טיפור
נומיקלאוס :מ'שיינפל;דרנה :'כ

-מוות""או
רוספילס :תא'נראהמס; :'משיינפל;דרנה ':כ

-המהפכה"שאחרי"נערה
סיניתסילבה,דהאנה ':מצאנג;מונה :'כ

מסורתיתובלינזית

-חידוש) , 1983 ("משי"
עודד :'תלצו;רמנחם ,:משיינפלד;רנה :כ'

ויילאטייןשיקופיות:גרא;

-המים"מטתורי"
שאוןתל':טובסקי;ברוס ,:מצאנג;מומה :'כ

מקוויט

* 

מחולקבוצתירושלים,תמר

רוממה, , 5יעקב-זכרוןרח' ,גרוסע"שמתנ"ס

 ; 94421רושליםי
 02-524711 , 531226 'טל

קולבןאמיר :תי 1אמנמנהל

אליאש-צ'ייןמאירהכללית:מנהלת

אקסלרו,דליאורהאלסטר,גלרקדנים:
סנדרהדר,נעהברוורמן,מיכלארמון,נגה

קולנןאמירידי,דנסים , Yוולובי

 :בחן"לסיורים
 1988יולי-המערניתגרמניה

-1988/9בבכורות

-העבודה)(לגדוד"רקוויאם"
מורכבקולאז' ,:מקולבן;אמיר ':כ

שירתורדי,וזפה'גמאתמ"רקוויאם"

רוסיים,שיריםהסוציאליסטי,האינטרנציונל
"מחיינו",מתוךטקסטיםמא"י,התקופהשירי'

קולבן;אמירומאת"קהילייתנו"מתוך
יחיאלתא:' ; yקלפהולפרידהותל:,תפ'

אורגל

-לילדיםמחול"שלגיה",
איקידו;יושירו :'מקולבן;אמיר :ותל'תפ'כ:

מליןדורית :תא'

-דרכים"שלוש"
"יאס-קאז";להקת :מ'ד;רנעה :'כ

מליןדוריתתא:' ; yקלפהולפרידהתל:,

-"תניין"
מהקוראן;פסוקים ,:מפנחסי;עמוס ':כ

מליןדוריתתא':פלג;עמירתל:,

-"תכלת"
 Yקורדיאניב ,:מאלסטר;גלותל:,תפ'כ:

מליןדוריתתא:' ;פלויד)פינק(לפי

- ""אבנים
קראם;וג'ורג'פרסלהנרי :'מד;רנעה :'כ

אורגליחיאלתא':צדיק;עפרהתל:,

-ראתה"שהיאכמו"
צדיק;עפרהתל:,קולאז'; :מ'סטונר;ז'נט :'כ

אורגליחיאלתא:'

-מתרגלים"תודה,"טוב,
 Y"נארילו,להקת ,:מקולבן;אמיר :'כ,

אורגליחיאלתא:'צדיק;עפרה :תל'אהבתי";

-לונות"חה"פרויקט
מוסיקהפארט,ארבו ':מפולנרמכר;נטע :'כ

פינגווין;קפהתזמורתמטנזניה,מסורתית

אורגליחיאלתא:' ;קרוזחנהתל':

-"עדלאידע"
פיאצולה;אסטור ,:מקולבן;אמיר :'כ

אורגליחיאלתא':

-מחדש"להתחילרגע"כל
אופיר;רועי :'תפשרת;צביה ,:מדר;נעה ':כ,

אורגליחיאל :תא'צדיק;עפרהתל:,ו

* 

מדבריםגופיםמחולתיאטרון

 ; 63455תל-אניב , 6השופטיםזמרי,מרבאצל
 03-297992טל'

עמריתזמרי,מרבבש,מיקיקבועים:רקדנים

הילהאורחת:רקדנית ;סיביואבינילוב,
סבר-בהט

-1986/9בבכורות

-לאדם""אדם
 ; The Art ofNoise :'מזמרי;מרב :'כ
גלברדניסן ':תא ;זמרימרב :'תל

-הקצוות""בין
קוך;מאתקולאז' :'מבש;מיקי ':כ

ינילובעמריתתל:,

-"נורמלי"
"המודרנים";הסרטפסקול ,:מזמרי;מרב :'כ

שמרימרבתל':

* 

ירושליםמחולתיאטרון

 ; 94584ירושלים , 3מסילת-ישריםרח'
 02-233520טל'

מיאלניקתמרה :אמנותיתמנהלת

-1988/9בבכורות

-שיהיה"הואשהיהמה"
לה-קומיר' ,מיאלניקדב :'מאורן;הדה ':כ

-לי"עשה"צחוק
טדי ,מיאלניקדב ,:מ ;מיאלניקתמרה ':כ

 :וקריינותתמלילצדקא;מלולרות :'תפלסרי;
עננררחל

-מתוקה""נקמה
 The Way of How ,:מ ;דור-כהןאליס ':כ

-מויטבטק""הלוליין
מיאלניקתמרה :כ'

-בתור""הממתינים
מנטלקבוצת :'מ ;דור-כהןאליס ':כ

-לא"וגםקשרים"על
אומנות ,:מ ;הלברטלולחןבג'יואפרת ':כ

הרעש

-יימעוף"
מיאלניקדב ,:מ ;ורדייאיר :'כ

* 
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פעימה

 ; 64337תל-אביב , 66ורג'\גהמלךרח'

 03-288621טל'

בן-עמיתמראמנותית:מנהלת

פרידלנדסאלי-אןאמנותית:למנהלתעוזרת

 ,ציפוריאוריתפרידלנ.דסאלי-אןרקדנים:

גולדברג,,מיריביקלפזיתבוצ'צ'ו,ענת

לאוג'ודי

-1988בבכורות

-"פעימה"
חמדהתל:,גרא;דוד :'מבן-עמי;תמר :'כ

גלברדניסןתא:' ;זולטן

* 

מחולתיאטרון
רביבאמנון-פומרנץאטתי

 ; 53372גבעתיים , 54ויצמןרח'

 03-5713259טל'

-1988/9בבכורות

-נפלא"עולם"איזה
ארמסטרונג,לואי :'מרביד;א'פומרנץ,א' :'כ

סוסהמרסדסכהן,ליאונרדוושינגטון,בסמן

-סגריר"ביוםאלי"נאת
פיצג'רלדאלה :מ'רביב;א'פומרנץ,א' :'כ

-תוכנייה"מקבללאאחדאףהחיים"בקונצרט
רביבא'פומרנץ,א' :כ'

* 

פרי-טתבתוקהל

מחולביכורילהקת

 , 6הפטמןרח'העיתים","ביכורימרכז
 ; 73746תל-אביב

 03-219510,219457טל'

לפידותאביאמנותי:מנהל

* 
54 

הבוטתןלהקת

 ; 42263נתניה , 5המתמיד
053טל' - 41866 

מריןומיקיזאביקאמנותיים:מנהלים

* 

טפרדילמחולהמרכזלהקת

 ; 63431תל-אביב , 53בן-יהודהרח'

 03-233805טל'

דוראןסילביהאמנותית:מנהלת

* 
תנועתרון

"הפועל",שלהייצוגיתהמחוללהקת

 ; 63566תל-אביב , 9אהרונוביץ 'רח
(ניהול 03-475030(הפקה), 03-281820טל'

וסטודיו)אמנותי

שימרוןדוריתוכוריאוגרפית:אמנותיתמנהלת

גורביץאיתמר :ומפיקכללימנהל

* 
אחריםאירועים

למחולהחדשהמרכזנפתחבנווה-צדק
הואשמנהלו,לאל,סוזןע"שולתיאטרון

יוצרילכלביתלשמשאמורהמרכזורדי.יאיר

המחודשיםהבנייניםמכלולבישראל.המחול
ו"ענבל"."בת-שבע"ללהקותביתמשמש

במחול","גווניםכנסשובהתקיים 1988ביולי
הצעירים.היוצריםרובחלקנטלושבו

-1989ו 1988בשניםהתחדשהבכרמיאל

רבותלהקות,שכללוהמחולכינוסימסורת
וכןומחו"ל,מהארץל.יישראמחול-עםשל

מנהלוהאמנותי.המחולמלהקותרבות
עשרות-לגלילשמשךהכינוס,שלהאמנותי

 .כרמוןיונתןהואומשתתפים,צופיםאלפי

נכבדיםנציגיםבלטוהאורחותהלהקותבין
התחדשועימהשהקשריםמברית-המועצות,

הופיעושנה.מעשריםיותרשלנתקאחרי

מכוכבילהקהריגה,שלהבאלטלהקתבארץ
ועריםמלנינגראד"קירוב"ה"בולשוי",

מויסייב.איגורשלולהקתואחרות,

מדרי.דשלהאופרהבאלטבארץביקרוכן
ואתרות.מצרפתמאריךמאגישללהקתה

החדשלמשכנהעברהלמחולהספרייה
 .ב"בית·אריאלה"

ביןמשלהם,ערבי-מחולהפיקורביםיוצרים

אברהם,חפציבה("פעימה"),בן-עמיתמראלה

בחו"ל,סיירושאףל,-גבןונירדרורליאת

לשםאילןבן-ברוך,מירירץ-ויינברג,מימי

ואחרים.
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uss CommunityCentre rוThe Joseph & Caroline G 
5, Zichron Ya'akov St. Romema 
94421 Jerusalem, Israel 

373226 , 372711 02-:. Tel . 

 .נרוס,יקרוליןף tיוסע"שקהילתימרנז
רוממה , 5יעקבזכרוןרחי

 94421ירושלים
- OZטלי: 373ZZ6 ,37Z711 

........ ,~ .. \ .... _ ... 

ירולשים,עירייתבתמיכתפועלתהלהקה
לירושליםהקרן

ברוממה.נרוסע"שהקהילתיוהמרכז
מזררני.ולמחוי~לבלטבי"ספועלהלהקהלצד

The Company is supported by the Municipality of 
Jerusalem, the Jerusalem Foundation and the Gruss 
Cbmmunity Centre, Romema. 
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בינגן/משקלוניק &!מאירשירה
ת Iמכ:ירjלידוס •ציבוריחםי •פרםוס

 S2 ~ 634תל-אביב, , 190דיזנגוףרחי
 03-24-2328-9 5238703טלי: 234549פקסי:

אשלרוח
למוירםקומפזויציהקורס

והתרבות)החינוךמשרדע"י(מובר
התפתחותעלשקופיות)(בליוויהרצאותסדרת

בישראלהאמנותיהמחול

RUTHESHEL 
Choreographic Workshop 

Composition Course for Teachers 
The Development of Stage Dance in Israel 

Lecture Series 

P.O.B. 820, Hod Hacarmel, Haifa 34987 
Tel. 04-246093 
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יקהצוביםסמינר-ליחנךוללבםח

STATETEACHERSCOLLECE 
ZIM ד'SEMINAR HAKI8V 

 Haifa Road 149 Tel Aviv 62501 Tel . ) 03 ( 424221טל' )~ Z507חל"אביב 149חיפהדרד

~ 
 Aנ'

לתנועההמכוז

זינג,רגנןשמואלהמכון;מרכז

ולמחול,לתנועהינוך r ,למטגרותמורימלהכשיר-המטלולמטרת
ופיתוחיומ"יומבחייה,לתנועמודעותהקנייתעל"ידיהגילימ,לכל

ראייתתוךייעשואלהומחול.תנועהשלמורכבותמיומנויות
למה. Vה(האשייותמבנייתכחלקוהמחולהתנועה

אטתטיותקשורתי,חבך'תירגשי,-חווייתיכערךהמחולאמנות
טפרותהכרתתוךמהווליצירותלהבנתבלימרכישתוחינוכי.
מתאימה.

ידעעלתתבטטהתנו(נתיתהיכולתבשכלולהטכניתהעבודה
בהתאמהמחול,שליט'הבטטכניקותולימודהאדמגוףבמקצועות

תוךיודגשמקצועכלשלייחוהולומד,כלשלהאישיתליכולתו
 ,טומי,אבידעעלהמבוטטהמשותףהבטיטלרמודי

לשילובדרכימפיתוחהמאפשרתבצורהבנויההלימודיממערכת
כתיבהציור,(מוטיקה,אחרימיצירהשטחיעמהמורהעבודת
הלימודימבמטגרתוהמחולהתנועהשילובוכו'),משחקיוצרת,
הכרתתוךהיוצר,המ'חולעללתנועה,היטודיהחינוךעליתבטט
שונות,וגישותדרכימ

בכירמורהתוארענק'יוובחובותבדרישותהעומדימלמטיימימ
 ,ולמחוללתנועה

נימ,ששלושהואהלימודיממשך

נמצאתאקדמיתוארקבלתלקראתארבע"שנתימטלולפתיחת
גבוהה,להשכלההמועצהעל"ידיבבדיקה

אבירםיעקבצלם;

ולמחוללתנועהלמוריםהמסלול

בהט"רצוןנעמיהמטלול;ראש

ולמחוללתנועהמכינה

המיועדתמכינהקיימתולמחוללתנועהלמורימהמטלולבמטגרת
ובראשונהובראשזה,במטלולללימודימלהתקבללמועמדימ
אפשרולאהארץממרכזהרחוקיממגוררהממקומותאשרלאנשימ

 ,המחולמקצועותשלמטודרלימודלהמ

מקצועותשלמרוכזלימודבהללומדימלאפשרהיאהמכינהמטרת
המוטיקה,ויטודותהמודרניהמחולהקלאטי,הבלט

הראיוןלאחרמתאימימנמצאואשרמועמדימיתקבלולמכינה
ומחול,בתנועההמעשיתוהבחינההאישי

קבלה;תנאי
למחול,אקדמיהאוולמחוללתנועהמטלולשטיימומורימיתקבלו
אישי,ראיוןלאחרבהוראה,ניטיוןולהמ

ולמחוללתנועהלמוריםהשתלמויות

למחוללמורימדו"שנתיתהשתלמות
נהריןצופיה;מרכזת

היכולתשכלולבנושאלתנועהחד"שנתיתהשתלמות
אלמגוראילתד"רלויטון,יהודיתמרכזות;

פלדנקרייזמשהד"רשיטתלפי

אשכול"ווכמןבכתב"תנועההשתלמות
טפירתרצהנול"כהנא,רחל ;מרכזות

ובמחולבתנועהטיפולהשתלמות;
ברקאייעל ;מרכזת
בעבודהבטיפולוהמחולהתנועהתחומעמהיכרותמציעהקורט

 ,בחריגושיקומיתטיפוליתמניעתית

לריקודי"עממדריכימ;מוריהשתלמות
הודטתרצה ;מרכזת

ריקודי"עמלמדריכילאולפניממורימיכשירהקורט

התנועתיתהיכולתהעשרתהשתלמות;
לבנהיהודהיטודית;תנועה

קושטלילהטאי"צ'י"צ'ואן;



 IBAT-DOR DANCE COMPANYנבת-דירמחוללהקת

n 
r-- דלרוטשידהבת-שבע:ומנהלתמייסדת

מ/ nאו:ג'נטאמנותיתומנהלתמייסדת
ן nניעrוי:כללימנהל

rב. 

שבחים .בינלאומיתולהכרההישראליהציבורשללהוקרתו
 .רקדניהשלגוניותםורבהמלוכדצוותהלזכותנזקפורבים
בעליכוריאוגרפיםשלמיצירותהמורכבהמגוון,לרפרטוארגם
בהצלחה.רבחלקעולמ,ישם
שהיתהמיהאמנותית,ומנהלתהבת-דורזכתהבמקרהלא

עלמיוחדכבודלמקוםשנים,מספרלפניעדראשיתרקדנית
 .העולמיתהמחולמפת
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בת-שבע 'הגבע"י 1נ 968בשנתהוקמהבת-דורמחוללהקת

אוחמו.וג'נטרוטשילדדה
בתולדותנשכחיםי Jnבלפרקיםרשמהבת-דורמחוללהקת
זכתההבמהלאכןנותהיחודית.תרומתהבישראלהמחול
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בת-דורעלמנוי



 BAT-DORבת-דור

 Only if You Dance with Pepe ... " (Mark Haim)"חיים)(מרק " ...פפהעםחרקודאם"רק



 KARMIEL DANCE FESTIVALכרמיאלמחולותפסטיבל

כרמוו)(יונתופתיחהוערב-ה

כהן:יוקוצלמ

Opening Performance (Jonatan Karmon) 

Photo: Vicky Cohen 



 KARMIEL DANCE FESTIVALכרמיאלמחולותפסטיבל

העןמרהבאתחג

כהןייקי :צלם

The Omer Ceremony 

Photo: Vicky Cohen 



 KARMIEL DANCE FESTIVALכרמיאלמחולותפסטיבל

כרמון)(יונתןערב-הפתיחה

ים iהבינןהבאת lטקכ

Opening Performance (Jonatan Karmon) 

Feast of the First Harvest 



בת-דור

ךיינרךט)(מאךריסיךבניחותא""טיול

.BAT-DOR 

"Strolling" (Mauricio Wainrot) 



 JERUSALEM DANCE THEATREירושליםמחולתיאטרון

מיאלניק)(תמרהלי"עשה"צחוק

) amara Mielnik (ז" Sara " 

דור-בהן) 'א(מתוקה""נקמה

) Sweet Revenge" (Alice Dor-Cohen " 

עמן Jו Jרו :צלמ

o: Roni Na 'aman זPho 

דרר-בהן) 'א(בתור""ממתינים

) Next, Please ... " (A.lice Dor-Cohen " 



מיאלניק)(תמרהמויטבסק""הלוליין

"The Busker of Vitebsk" 

(Tamara Mielnik) 

נעמן:ריביצלם

o: Roni Na'aman זPho 

אורך)(הדהשיהיה"הואשהיהיימה

"What Has Been Will Be" 

(Hedda Oren) 

עזריהיאנדרה:אייליןצלם

o: Eveline & Andre Azaria זPho 

 JERUSALEM DANCE THEATREירושליםמחולרןן Iתיאט



ודממוקול-אפרתימשה



טוקולוב)(אנה "? .."חלומות

) Anna Sokolow ( יין... Dreams " 

ודממהקול-אפרתימשה

MOSHE EFRATI - KOL DEMAMA 



ודממהקול-אפרתימשה

אפרתי)(משהוהתפוח"התיבה"מתוך



MOSHE EFRATI - KOL DEMAMA 

"Out of the Box & the Apple" 

(Moshe Efrati) 



 BATSHEVAבת-שבע

 You Gotta Move" (Peter Pucci)"פןצ")(פיטרלנוע"חייב"אתה



 Yבת-שב
BATSHEVA 

 " Voix Bulgare" (Doug Varone (ראררן)(דאגבולגריים""קולות

 " Cantata 78 / Every Waking Hour" (Doug Vorone (ראררן)(דאג " 78"קנטטה

ריביזיירמ :צלמ

o: Yoram Rubin זPho 

/ 



בת-שבע

BATSHEVA 
רוברןרורמ :צלמ

Photo: Yoram Rubin 

בן-גל) '[-(דרור"רךמנטיקה"

"Romantica" (Liat Dror & Nir Ben-Gal) 



 " Rituals" (Robert North (נורת)(רוברט"טקסים"

 BATSHEVAבת-שבע

 Photo: Yoram Rubinריביןיירם :צלם

פוצ'י)(פיטר"בגן"

) Peter Pucci ( ח"the Garde "חן



בת-שבעוארון)(דאג"קרוע"

BATSHEVA 
ריביןיירם :צלם

Photo : Yoram Rubin "Taken to Pieces': (Doug Varone) 



 " Eight Heads" (Daniel Ezralow (רלו) Tע(דניאלראשים""שמונה BATSHEVAבת-שבע



בת-שבע

 ) ISO-רלן Tע(דניאלקילר""סייקו

BATSHEVA 

- Psycho Killer" (ISOז o: Yoram Rubinרובין ,יורמ :צלמ Daniel Ezralow) Pho " 



אישיטעםמחךלקבךצת

קינן)(אסתי"אשתרך"

PERSONAL TASTE DANCE GROUP 

"Ashartech" (Esti Kenan) 



מחולצילומיתערוכת-אבוטבוליורם

YORAM ABOUTBUL - DANCE-PHOTOGRAPHY IEXHIBITION 





"חמירים"

בן-גלברר-דרןרלראת

 ,,~הדני:גילצלם

Photo: Gil Hadani 



"Equus Asinus" 

LIAT DROR - NIR BEN-GAL 

 Photo: Eldad Baroח

ברוןאלדדצלם:



עצמה"אידיתעל"אשה

" Woman About Herself " 
גררשפטר :צלמ

Photo: Pesi Girsh וייזנברג-רץמימיMIMI RATZ-WEISENBERG 



בת-דור

BAT-DOR 

כריסטי)(נילס"רביעיה"

) Quartet" (Nils Christe " 

מולהצלם:

Photo: Mula 

רייטר-סופר)(דומי"סימפןנייטה"

) Symphonette" (Domi Reiter-Soffer " 



בת-דיר

BAT-DOR 

וייברוט)(מאוריסיובניחותא""טיול

) Strolling" (Mauricio Wainrot " 

ריברן:רירםצלם

Photo: Yoram Rubin 

 )ורדי(יאירחסומות""דרכים

) Entangled Path" (Yair Vardi " 



 BAT-DORבת-דור
- Handel"חיים)(מרק " 7 ; 6איפיס"הנדל Opus 6., nr. 7" (Mark Haim) 

 Phoז o: Yoram Rubinרוביןיורם :צלם



 BAT-DORדור-בת

 Photo: Mula "Renascent" (Mauricio Wainrot)מולהצלם:ויינרוט)(מאוריסיומחדש""נולד



 KIBBUTS DANCE COMPANYהקיבוציתהמחוללהקת

 Gravity" (Ruth Ziv-Eyal)"זיו-אייל)(רותהמשיכה""כןח



באר)(רמי " 1989מילואים"יומןמולברוווואן :צלםהקיבוציתהמחוללהקת



KIBBUTS DANCE COMPANY 

"Reservist's Diary 1989" (Rami Be'er) 

Photo: Vivienne Silver 



אק)(מאץ"סוויטו"

הקיבוציתהמחוללהקת

סזלנךוזוזאן :למצ



"Soweto" (Matz Ek) 

KIBBUTS DANCE COMPANY 

o: Vivienne Silver זPho 



דר)(נועה"אבגים"

) Stones" (Noa Dar " 

להמןיורמ :צלמ

Photo: Yoram Lehman 

ירושלים-תונר
TAMAR - JERUSALEM 

בניו-יורק?"מייודע"'תה

גךטהיינר)(צבי

"? You Know Who is in New York " 

) vi Gotheiner (ן

חמידטלי :צלמ

ally Hassid ז: Photo 



ירושליס-תמר

קולבן)(אמירהעבודה"לגדיד"רקיייאם

rAMAR - JERUSALEM 

'Requiem" (Amir Kolben) 

 Photo: Eldad Maestroמאסטריאלדדצלמ:



להמןזירם :צלם

Photo: Yoram Lehman 

מתרגלים"תודה,"טוב,
קןלבן)(אמיר

ירושלים-תמר

 Photo: Shai Cohen .כהןשז :צלם



 Photo: Yoram Lehmanלהמןיורמ :צלמ

"Yes. Thank You. 
We Are Getting Used To It" 

(Amir Kolben) 

TAMAR - JERUSALEM 

 Photo: Shai Cohenכהןשיצלמ:



קולבן)(אמיר"עדלאידע"

) Adloyada" (Amir Kolben " 

ירושלים-תמר
TAMAR - JERUSALEM ' 

 Photo: David Maestroמאסטרידיד :צלם

דר)(נועהמהתחלה"רגע"כל

"Every Minute to Start Again" 
(Noa Dar) 



 Photo: Roni Na'amanבעמןרוביצלם:

קןלבן)(אמיר"שלגיה"

) Snow White" (Amir Kolben " 

ירושלים-תמר

TAMAR - JERUSALEM 

 Photo: Boaz Lanirלבורבועזצלם:



לוי-תנאי)(שרה"נשים"

) Women" (Sara Levi-Tanai " 

עגבל

INBAL 

שרמשהצלם:

Photo: Moshe Shai 

לוי-תנאי)(שרה"רעלה"

)" The Veil" ("Ra'alah " 

) Sara Levi-Tanai ( 



 Marchaba" (Racheli Sella)"סלע)(רחלייימרחבא"

ענבל

INBAL 



ענבל

INBAL 

לרי-תנאי)(שרה"באר"

) The Well" (Sara Levi-Tanai " 



לרי-תנאי)(שרה"נאר"

) The Well" (Sara Levi-Tanai " 

 INBALענבל

חג'בי)(מלכה"חיזור"

) Courting" (Malka Hadgbi " 



רביב-פומרנץתיאטרוו-מחול

POMERANTZ - RAVIV 
DANCE THEATRE 

רביב)א'-פומרנץ 'א(דולור"פסאר"אמור

"Amor pesar dolor" 

(Esti Pomerantz - Amnon Raviv) 

 Photo: Ziona Gradyגריידיציינה :צלם



רביב-פומרנץתיאטרון-מחול

POM ERANTZ - RAVIV 
DANCE THEATRE 

תןכנייה"מקבללאאחדאףהחיים"בקןנצרט

רביב)-(פןמרנץ

cert of Life Nobody Gets a חthe CO "חן

) Program" (Esti Pomerantz - Amnon Raviv 

 Phoז na Grady ~ o: Ziגרייךיציונהצלמ:



זמרי)(מרב"נורמלי?"

מדבריםגופים

זמרי)(מרבלאדם""אדם

"NormaI7" (Merav Simri) 

GUFIM MEDABRIM DANCE THEATRE 

 Photo: Uri Steinmetz "Person to Person" (Merav Simri)שטיינמץאורי :צלמ



מדבריםגופים

GUFIM MEDABRIM DANCE THEATRE 

זמרי)(מרבלאדם""אדם

) Person to Person" (Merav Simri " 

שטיינמץאירי :צלמ

photo: Uri Steinmetz 



מרגוליןירון

YARON MARGOLIN 

מרגולין)(ירוןדוד"בני-ברית"מחולות

) Davidsbundlertanze" (Yaron Margolin " 
ברוןאלדד :צלמ

 Photo: Eldad Baroח



 ' Davidsbundlertinze" (Yaron Margolin) Photo: Eldad Baronבריןאלדדצלם:מרגולין)(ירוןדוד"בני-ברית"מחולות

" Photo: Ronen Ackermanאקרמן:רינןצלםדור-כהן)(אליס"מאדאם" Madame" (Alice Dor-Coheni 



דור-נהו)(אליס Hיימאדאם

) Madame" (Alice Dor-Cohen " 

דיר-כהואליס

ALICE DOR-COHEN 

דור-נהו)(אליסנחת"של"שעה

) A Pleasant Hour" (Alice Dor-Cohen " 



דיר-כהואליס

ALICE DOR-COHEN 

 A Pleasant Hour" (Alice Dor-Cohen)"דרך-בהן)(אליסנחת"של"שעה



 Journey" (1lan Leshem)"לשס)(אילן"מסע"

במחולגוונים

COLOURS IN DANCE 

בריןאלדד :צלם

Photo: Eldad Baron 

דלסקי)(יונתמכאן"רואהאגי-שםראיתישלאמה"את

"What 1 Didn't See From There - 1 See From Here" 

(Yonat Daleski) 



במחולגוונים

COLOURS IN DANCE 

לשס)(אילן"מסע"

) Leshem חJourney" (11a " 

בר;ןאלדד :צלמ

o: Eldad Baron זPho 



במחויגוונים

COLOURS IN DANCE 

בורר)(תמרגזע"של"צלו

" Shadow of a Tree Trunk " 
) Tamar Borer ( 

בריןאלדד :.צלם

Photo: Eldad Baron 



במחולגוונים

הישראליהבאלט

COLOURS IN DANCE 

ISRAEL BALLET 

טאפיארן)(ציחק"בריאקציה"

) Reactions" (Itzhak Tapiero " 

בריןאלדד :צלמ

Photo: Eldad Baron 



אברהם)(חפציבה"פריון"

) Fertility" (Hepzibah Avraham " 



בך-עמי)(תמר"פעימה"

) Pe'ima" (Tamar Ben-Ami " 

רוניןיורמ : ~ל~
Photo: Yoram Rubin 



 RENA SCHENFELD DANCE THEATREשיינפלדרנהמחולתיאטרוו

 Or Death" (Rena Schenfeldj"שיינפלד)(רנהמוות""או



צאנג)מונה-שיינפלד(רנהומים"יימשי

שיינפל,רנהמחולתיאטרוו

"Silk and Water" (Rena Schenfeld - Mona Tzang) 

RENA SCHENFELD DANCE THEATRE 



 ~ולשלבהייתהומטרתו 1976בשבתהוקםייהבוסתן"
 ~ J\יהשביםעםואמבות,בתבועהועשייהלימודים

 "' \' \ },. ./ •תלמידים 700כ"המובהחיבוכילמרכזביה"סבהפך
 \' '/:מורים 20כ"שלוצוות

שניבארץוהציג"הבוסתן"הפיקהשניםבמשך

מכשפה"ליצן"חצי"חציזמר;מחזות
המסכות",ו"מאחורי

ומעלה) 20(גילאיביה"סבוגרימתוךלאחרונה
הפו'עלת"אור"סתיו"תנועהתיאטרוןקבוצתקמה

עכשווי,אוונגרדכתיאטרוןביה"סליד
הוזמנהאור"האיןב"עירהראשונהבהפקה

ארוךהופעותסבובוקיימהעכו"ל"פסטיבל
העולמיכנסירשולים,(תיאטרוןבארץויוקרתי
חדשההפקהעלעובדתהקבוצהועוד),דורשני,

בוזרוב,שתצא

קבועיםאורחיםהינם"הבוסתן"תלמידי
"שמיניותבראש","סיפוריםהטלויזיהבתוכניות
שנקרא","ומה"תוסס",ראש""תופסיםבאויר",

רעו.דקריאה""סימן

ערבירחוב,בתיאטרונימופיעיםתלמידים
ונים IZJבאירועיםחוצות"ו"מופעי"מייצגים"

בר~:יפותשנים 6עכו""פסטיבלביניהםהבולטים
חזותית",ואמנותלתיאטרוןבינלאומי"פסטיבל

עו.דובשפייםמוסיקהימיער,דפסטיבל
 ;הנאיםהקורסיםמתקיימיםבביה"ס

מ'מולמגמת
 •קלאסיבלטצ'יקטי ) 1

2 ( RAD 

 •מודרנימחול
 •ג'אז

 • ס:!. Iסט
 •פלמנקו
 •אופי

 •לשחקניםתנועה

טית 10פלאמנותמגמת

הרךלגיליצירתיות
לילדיםציור

(רשום/צבע)למבוגריםציור
קרמיקה

I יסול:!.

תיאטרוןמגמת

משחקשלשילוב
פנטומימה

ומוסיקהקולפתוח
איפור

שלחקניםתנועה
התיאטרוןתולדות

וליצנותאקרובטיקה

הע(\!רהמרכז

החינוךמשרדשלהספרלבתייצירהימי

··הנזסתן'י
ואמנותלתנועהבי//ס

בהנהלת " / -d 
.,~ 4 

מריווזאביקמיקי IJ(j%kl. "1;: וr~\נ~



פסטיבל
 9ישראלם
ירןשלים

90 ISRAEL FESTIVAL 
JERUSALEM 

19.5.1990 - 9.6.1990 

מחול:מופעי
(גרמניה)ברליןשלהאופרהבאלט

(גרמניה)פרנקפורטשלוהבאלטפורסייתוויליאס
(ישראל)ודממהקוללהקת

(ישראל)תמו-נע

(בינלאומי)כנס-מזרחימחול

(ספרד)פלמנקו-פניהפאקולהקת

עמרמיישימנכ"ל:

קוטלרעוזךאמנות:מנהל

ירושלים:ישראלפסטיבלמשריד
 02- 663197-8 , 667167טל'

פסטישראלמברקיס:

 26554טלקס:

 02-669850 :פקסימיליה

Dance Performances: 
Berlin Opera Ballet (Germany) 

William Forsyth & The Frankfurt Ballet (Germany) 

Kol Demama (Israel) 

Tmu-Na (Israel) 
Oriental Dance (International) 

. The Paco Pena's Flamenco company (Spain) 

Festivaloffices: 
Tel. 02- 663197-8, 667167 
Telex: 26554 
Fax. 02-669850 

,.,. 
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ןבהדרכתהלאודליהבהנהלת

ולמקציענים!למתקדמיםלמתחילים,שיעורים •

פרטייםשיעורים •

מחו"ל.ידועיםונגניםמורי-ריקודגםמשתתפיםבהדרכה

ת"א.המךלשלמהפינת 71בן-גוריוןבדשרותלפלמנקובסטדויומתקיימיםהלימודים

 . 03-128114טלי:



כמחוכז'>יזוריכפן I >'ז
רדו Iהטמrכ

מחולוקבצותלמחלוסדנא

אורוהדהמנהלת:
בהולאהמזכירה:

פישןמפרדיאמנויות:רכז

רימוןנתניה-בלטהלימוד:מקצועות

בראיסנויה
מחלווקבוצתסדנה

וארןהדה-מדורני

אסוליןענת

מינימוםשלרקעלהםשישבצאבוגרילסדנאמתקבלים
בריקדו.שניםשלוש

כספסמהרדוי-גיאז
והופעותחזרותמקיימותהמחולוקבוצתהסדנה

בראץ.שונותובמסגרותבסביבה

רבינוביץגיטה-פסנתרניות

בוסרדיצ-)ה

ברקוביץמילה

-אורןהדהאללפנותאנלהירשםעל-מנת
 06-751838באולפן:
 06-756Zl0בבית:



הכלליתההסתדריתז
I בארץ-ישראלהעיבדיםשל

הפיעלהיעד
ולחינורלתרביתהמרכז

ילאמנותלתרביתהמחלקה
לריקודי-עםהמדיר

 03-431111טל'תל-אביב,ארלוזורוב,רח'

 03-431897טל'-לריקידי-עםהמדור

ופרטייםציבורייםגופיםעםפעולהמשתףלריקודי-עםהמדור
בציבורוהפצתםריקודי"העמולטיפוחשלימורובחוץ"לארץ,בארץ
הרחב.

 :המדוררעדרת

לריקודי"עםמרכזיתועדה
אולפניםועדת
השתלמויותועדת
אירועיםועדת

לחוץ"לארץלהקותנסיעתלאשיורועדה

וסיועהכוונהמקצועינn,מדיניוהקביעתהררעדות:תפקידי

 .אמנותימקצועי

עיקרירת:פערלרת

מדריכיםהכשרתא.

-מדריכיםלהכשרתאולפנים . 1
ב' ,'אשנה-תל-אביב
ב' ,א'שנה-וינגייט

 ,אשנה-ירושלים
ב'שנה-שרינגטוןגבענך

השתלמויותב.
מחוללהקרתלמדריכי. 1
ריקודי"עםולליטושלהקניהאיזוריותהשתלמויות . 2
חגים,בנושאים Iהאולפנילבוגריארציותהשתלמויות. 3

ילדיםטקס,

ובכיריםמומחיםמדריכים-הדרכהלצוותוימי"עיוןסדנאות .ג

ולהקותחוגיםד.

ואיזורייםמרכזייםאירועיםעריכת .ה

במדורהמצויחומרהשאלת .ו

מאמריםותקציריריקודי"עםחוברותשללאורהוצאה .ז

חוץ"לארץעםלהקותחילופי .ח

מאיררנה-לריקודי"עםהמדורמנהלת

 03-31493טל'-אתניותיאמניייתלריקידי-עדיתהמפעל

שלילוב(האגףוהתרבותהחינוןלמשרדמשותףארציגוף"על
ההסתדרותשלולחינוןלתרבותולמרכזיהדות"המזרח)מורשת

הכללית.

 :המפעלמרסדרת

הנהלה *

ציבוריתמועצה *

מייעצתמקצועיתועדה *

לחו"לאתנימחוללהקותנסיעתלאשיורועדה *

פעילרת:תחרמי

ותיעודאיסוףבשיראל,עדותמורשתבנושאיטיפול *

אתנימחוללהקותקידום *

הדדיתוהכרותחשיפהשלםאמנותייםאירועיםוארגוןייזום *

והשתלמויותימי"עיוןעריכת *

וארצייםאיזורייםכנסיםעריכת *

ולתלמידיםלמוריםייעוץמתן *

וקישור.הכוונהמידע,מרכזהואהמפעל
 .אתנימחולללהקותתמיכהמענקימקציבההמפעלהנהלת

שרתרנה-אתניותואמנויותלריקודי"עדותהמפעלמנהלת



פןמרנץאסתי

רביבאמנןו

מחולתיאטרוו

ESTI POMERANZ 
AMNONRAVIV 

DANCETHEATRE 
פןפעים *
אןןפפגפשי * תלפידיםןהפעתל mדסאב *

 53441בגתעיים 54ןיצפןכתןבת:
 03-5713ZS9טלי:

ומגדריי'יחומהרמחור Iןץורפ

 10800בית-שאןבקעתהאזוריתהמועצה
 06-588343טל'

גלעדשארלמנהל;

 •ג'אז •יצירה •מודרבימחול •קלסיבלט
למחבכיסהשתלמויות •לבוגריסהופעותסדנת

חוגיס •וילדיסלהוריסתבועהמפגשי •
 •למבוגריס

גלןפ,אןרהגל,אירסיגןלדןןין,אליזבטאתי,דעההפייר:םציית

פןקסןביץ,רשהלניצקי,רפאתדעלג,שאלד

רפי,דניסעז-דג,חיןהתנןבק-בןרנשטייו,שילרי

טשרןנןריתצןק,,ענתפרץרןתי



ולאמנותלספרותתל-אביבקי'ן
 65241ת-לאביב , 29אידלסיןרח'רבינוביץיהושעע"ש

 03-657030,03-650920טל'

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERA'TURE AND ART 

,כמוסד 970בשנתהוקמהולאמנותלספרותתל-אביבקרן

תל-עיריתשותפימ:שלוש'הובהעצמאי,ציבורי-תרבותי
נפתלי.פרץוקרןוהתרבותהחינוךמשרדאביב-יפו,

מרכזיימ:יעדימשלושהלקרן

הספרותבתחומהמקוריתהיצירהוטיפוח.עידוד

בתל-אביב-יפו;והאמנות

ובמיוחדהעיר,תשובישלהתרבותיתהצריכה.הרחבת

מערכילהינותמהמנמנעשונותשמסיבותאלהמצד
ואמנות;תרבות

התרבותבתחומימוגדרימפרוייקטימבמימשותמיכה •

ביצוע.לידימגיעימהיולאהקרןתמיכתשללאבעיר,

The Foundation provides for projects in literature, 
music, sculpture and art, theatre and dance. 

In the sphere of artistic clance, the foundation supports 
experimental original choreography and activities 
taking place at the Dellal Center for Dance and Theatre. 
It also is an active partn€!r in the "Gevanim Be'machol" 

festiv.al. 

29, IDELSON ST., TEL-AVIV 65241 
TEL.: 03-657030, Q.3-650920 

t C r ~ t (rכ ) I  tcס t( rכ t )כ:tc r,) t (r ~ t ( ~ t ( iכ \

ספרות,תחומימ:בששיהמתרכזתהקרןשלפעילותה
קולנוע.אמנותי,מחולתיאטרון,ופיסול,ציורמוסיקה,

לקידומהקרןמסייעתהאמנותיהמחול.בתחומ

כמו-כןהמקורית.היצירהבתחומחדשותהתנסויות

במרכזהמתקיימותשונותבפעילויותהקרןתומכת

 .במחול""גוונימבפסטיבלבכירהושותפהדלאל

The Foundation was founded in ' .970as 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. 



האמריקניהתרבותמרכז

acc 
american cultural center 

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

Tel Aviv, 71 Hayarkon St., Tel: (03)650661/2 
Hours: Monday to Thursday: 10 a.m. - 4 p.m. 

- Friday: 10 a.m. - 2 p.m. 

Jerusalem, 19 Keren Hayesod St., Tel: (02)222376 
Hours: Sunday to Thursday: 10 a.m. - 4 p.m. בשעות:לקהלפתוחה

 7-10ב'יום
4 'ה-'גבימים - 10 
 .Holiday Eves till 1 p.m 2-10חגובערביו'ביום

במחולווידיאוטייפיםכתבי-עתספרים,הספריהברשות
האמנויות.ובשאר

The ACC Libraries have a section in the arts 
which includes books, periodicals and 
videotapes. 

להשאלה.ניתניםהספרים
The collection of videotapes on dance includes 
the following dance companies: The American 
BaUet Theater, Balanchine, Martha Graham, 
Alvin Ailey, Merce Cunningham, Paul Taylor 
and others. 

הספריה.בשעותבווידיאוטייפיםלצפותניתן

the videotapes can be viewed during library 
hours. 



פרידהברצבי

ןבלהאם-קדמוגןרית

היהדוי'יהמחול'יראכיוןבהוצתאלואריצאהספר

העותק,שייח 18 .-במחירהספראתלרכושאפשר

בישראל.למחולבספריה



רתmתםיותנ..ן U הII'להנ .. /'רונ-תל-'נtIב t'1'1ו J!ד.';:
~ ... 

 .ראיחלא nבירעש"נ)יןוסרפית

 THE ISRAEL DANCE LIBRARYבישראללמחולהספריה
 ac 61331-ת , 25הפלךשאולדשיאיראלה,בית

 03 • 210141טלפון:
BFJT ARIELLA, 25 HAMELECH SHAUL BLV. 
TEL AVIV 61331. TEL: 03 - 210141 

רבשערת:בייפםההקלוסלררת Mרתםהסהירפ

 18.00 • 14.00איי'ם

 18.00 • 14.00ביי'ם

 14.00 • 10.00ניי'ם

 18.00 • 14.00דיי'ם

 18.00 = 14.00היירם

יעברלםבאזרדם,רחלשלשעירארכיןויעלין:ערדפהקהללשררת

·עתבתכי

הרnםלתרחיפבכלירפסם

רריאירסיטשלעשיהרספירהפהי: r:ל

לנברי.תנפררעדוברתפוחלuבשאערבדיתהלכתנלתליפידם,רדהרהכ,ייעזו •ניתנים

 •רידאירסיטבלרריתארת r:הרלהזפיןניתןכן,כפי

ד:חארת.עיירז,רריאר,ברסיטפהי r:פרת:לתאםוסי



ררביזע"שביררשליםרלמחרלמרםיקה Iלהאקרמיה
THE JERUSALEM RUBIN ACADEMY OF M.USIC AND DANCE 

למחילבית"הספר
 02-636232טלפוז:בגבעת"רם,רוביזע"שלמחולהאקדמיה

 02-699443,666198טלפוז: 7,סמולנסקיזפרץברח':טוריוז 1והקונסרהתיכוזבית"הספר

 50ה·בשנותהחלוולמחוללמוסיקהבאקדמיההמחוללימודי
שלובעידודהןאגרולויחסיהפרופ'ביוזמתוזאתהמוקדמות,

ושהינהה>גקדמיהראששהיתהקופרניק,דוסטרובסקייובכדהבג'

 .המוסדשלבכודנשיאתכיום
המחולכיתותהבאים:המוסדותאתלמחולבית·הספרכוללהיום

למחולוהחוג ' rהתיכובביה"סלמחולהמגמהבקונסרבטוריון,
באקדמהי.ולתנועה

ולתנוןבהלמחולהחוג-האקדמיה
מחלקהו'נקראה 1961בשנתנוסדהבאקדמיהלמחולהמחלקה
האמניםמטובינרתמו'זה.למבצעלמחולומוריםרקדניםלהכשרת
פלדנקרייז:מד"רז"ל,קראוסגרטרודאתלהזכירבארץ,והמורים

אלזההרקדניתאשכול,נועה 'פרופארוכיםלחייםוייבדליז"ל
ברטונוב,דבורהכגברות:אורחיםומוריםנוימןהנריקמרדובלוז,

ואחרים.סוו~ולובאנההכוריאוגרפיתכהו,ירדנהארבטובה,מיה

והתרבותהחינורמשרדע"יהלימודיםתוכניתאשורהבראשית
גמר""תעודתהוענקהלבוגריםנתית. Wתלתתוכניתוהיתה

 .והתרבותהחינוךשמרדמטעםלהוראהמוסמרותעודוראקדמית

(זאת , 1976בשנתלמחול,בחוגגבוההלהשכלההמועצההכרתעם
שנות·לארבעהתוכ:ניתהוסבהרציני),ומעקבקפדניתבדיקהלאחר
הנכון,הואהיפר iךואולינופלת,אינההלימודיםתוכניתלימוד.
 .העולםברחבידוכויםבמוסדותלימודיםתוכניותעלבתוכנהעולה
 .להוראהומסלוללביצועמסלול :מסלוליםשניכולללמחולהחוג

הראשונות,שנות·הלימודשתיאחרילמסלוליםמתפצליםהתלמידים
הדרושיםהמחולסגנונוןזכלאתהתוכניתכוללתאלהבשניםכאשר

העבודהבסגנוןהתלמד'דבוחרהשלישיתבשנהולמורים.לרקדנים
 .המסלוליםמשניבאחדלהתמחותוממשירלליבוהקרוב

אקדמיה,גמרתעידת :הבאותהתעודותאתמעניקלמחולהחוג
אמן.ותעודתהוראהתעודת , B.M .תואר

הוראהתעודתלקראתהלימורים
והתנסותלהסתכלויותהמוצביםלתלמידיםמוענקתהוראהתעודת
המלאההלימודיםלתוכניתנוסףזאתבבתי·ספר,מעשיתבעבודה
המסלוליםבשנימהתלמידיםגבוהאחוז .בחרושבובמסלול

יבואכילקוות,יש . B.M .לתוארנוסףהוראה,בתעודתמעוניינים
הלימודיםב:תוכניתהמנייןמןכמקצועייכללוהמחול,ולימודיהיום

הכרחית.הוראהתעודתתהיהועל·כןבבתי·הספר,הכללית

התיכוזבביה"סלמחולהמגמה
שלבזכותו,וזאת 1970בשנתהחלוהתיכוןבביה"סהמחוללרמודי



המגמהשבזכות ,לצייןיש .אזבית"הספרמנהל ,הילמןמשהמר
במכלולהמחולאתוהתרבותהחינוךמשרדכלל ,בת.נוןלמחול

 .בחינות"הבגרות·מקצועות
אתכוללתהתיכוןבביה"סלמחולבמגמההלימודיםתוכנית

פלדנקרייז,ד"רשיתטמודרני,מחולקלאסי,בלטהבאים:הסגנונות
ועדותעםריקודי,,מוסיקה'אזגהמחול,,תולדותאימפרוביזציה

ועוד.

מופיעיםביה"סתלמידירמות.לפימחולקותהתלמידיםקבוצות
וזאתלה,ומחוצהבירושליםאמנותייםבאירועיםברציפות
רבה.בהצלחה

לאחרלימודיהםאתממשיכיםשלנוהתיכוןביה"סמבוגרירבים
 .באקדמיהלמחולבחוג ,בצבאשירותם

הקונסרבטוריוז

הרךמהגילתלמידיםלהכשירבקונסרבטוריוןהלימודיםמטרת
שלידהתיכוןבבית"הספרלמחולבמגמהלימודםהשמךלקראת

אפשרותמתן .באקדמיהולתנועהלמחולובחוגהאקדמיה
בצורהאמנותיריקודיחינוךלקבלירושליםמרחבילתלמידים
בקונסרבטור"הלימודים .מוגדרתלימודיםתוכניתועל"פימסודרת

למחולבמחלקההתלמידיםמספר .אחה"צבשעותמתקיימיםיון
 . 300כ"בקונסרבטוריון

לימודיולהמשךמתקבלהקונסרבטוריוןמתלמידינגוהאחוז
 .האקדמjך;<שלידהתיכוןובבית"הספרבחטיבת"הביניים

הלימודלתוכניתמחוץפעילויות
בראשותהזמננו",-זבלמחולירושלים"להקתנוסדהך 967ב"כבר
למחו?המחלקהבוגריהיורקדניהכלאגרון.לויחסיההגב'של

 ,ובאירופההארץברחבירבותשניםהופיעההלהקהבאקדמיה.
שהופיעההיחידההיתהזולהקה .מקצועיתכלהקהבהכרהוזכתה
מלחמה.בעיתותבמוצביוהצבאלפני

קיץבקורסשיעור

פאנובואלריבהירכת
פאנובגאלינהובהשתתפות

שרקדניההאקדמיה,שלידהמחוללהקתמופיעהרבותשניםזה
וזוכההשנה,לאורךמופיעהזולהקה .האקדמיהותלמידיבוגרי
פרופ'ע"ימוסברותחינוכיותבתוכניות ,ביותראוהדיםבהדים
 .הארץברחביאגרוןלויחסיה

רב.ובמרץבשקידההעובדתרפרטואר,סדנתמקיימתהאקדמיה

בלהקותהנקלטיםוכוריאוגרפים,רקדניםמכשיריםבאקדמיה
בסדנאותשהעבודהספק,ואיןובחו"לבארץהקיימותמקצועיות

מחולאמנימספר .הרקדןשלהמקצועיולנסיונולקידומותורמת
 .ובחו"לבארץהמחולבנוףמוניטיןרכשומוסדנוחניכי

בהוראהבוגרינו

כמורותמכהנותלמחולספר irבביתהמוסדותמשלושתאחדבכל
וינגייט,במכוןכגוןאחרים,במוסדותכמו"כןהאקדמיה,בוגרות

ועוד.ועודהאוניברסיטאותהקיבוצים,סמינר

קיץקורסי

הציבוריתהמועצהעםבשיתוףקדמיה,האמקיימתך, 959למן
למחול".ארציקיץ"קורסולאמנות,לתרבות

גרהם.מרתההדגולההאמניתשלבהדרכתהזכההראשוןהקורס
העולםמרחבישםבעליאמניםהקיץבקורסיכמוריםכיהנומאז

ג'יןסוקולוב,אנהקנינגהם,מרסהיל,מרתהוביניהם:ומהארץ,
ועו.דניקסוולטרקלפובסקה,נטשהדדלי,

בממוצע.בינלאומייםמוניטיןלעצמוקנהבאקדמיההקיץקורס
מרחבימתקדמיםותלמידיםרקדניםך 50כ"שנהמדיבומשתתפים

 .ומחו"להארץ
שבועייםויימשךיוליבראשיתהחלהקיץקורסיתקייםהשנה
מודרני,מחולקלאסי,בלטהבאים:המקצועותייכללובקורסוחצי.

ידועיאמניםידריכובקורסועו.דג'אזאופי,ריקודיכוריאוגרפיה,
תיפתח,השנהבאקדמיה.המסורתעל"פיומהארץ,מחו"לשם

 .למחוללמוריםמיוחדתכיתההקורסבמסגרת
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-03 , 296178/9סל': Z81820 
כתעותרןו

mל'''לשיהוציגתיובה""'יתךWfזנ\'. 

שיםרןודוירתוהכוריואגרפית:האמנותיתהמנהלת

ייהפעויל.'חוסתתתחנשיםעכשורופעולתהנש-20 :(לפנירבמת-השרוןהוקהמ

שוויץדנמרק,בגרמניה,והופיעהבאירופהמסעותכהעדעשתהבשניםובוגרוןבגילצעירההלהקה
הארץברחביהמגוונותלהופעותיהבנוסףכמובןזאתרב.ולפרסוםלשבחיםוזכתהופורסוגל
והכללית.היחונכיתהלטוויזיהותבוכניות

 .ותיכוןבינייםחסיבותיסדויים,בתי-פסו~תלמדיותהןרב.נות

וללהקה.עלתדוהבנותהמכשירלמחלו,בית-סרפפעולהלהקהבצד

שלקפדנייםעבודההרגליעלדגשמתןתודוחינוכיאומנותימשולבבהיבסנעשיתבלהקההעבודה'
בוצתית.·קואחריותעצמיתמ.שמעת.

כלמצדומודעותמעורבותודורשתועמוקהרחבההיאויצירהיצירהכלסביבהתשתיתבעודת
 .המוגםךליימוצר"עדןרה Iהיצשלביבכלהמשתתפים



tnuatron 
9, Haronovitch St., 
Tel-Aviv 63566, Israel 
Tel.: 972- 3- 296178/9 

972-3-281820 Representatille Dance Group ייןHapoe " 

יס
-ב:
 ....ס
~ 

s: .... 
gכ
'ס
 ר:.

נ

Artistic Director and Choreographer: Dorit Shimron 

The Tnuatron was founded 20 years ago in Ramat-Hasharon and for the past approximatley 
10 years has been sponsored by the Hapoel Sport Association. 

Tha group is young in age, but mature in the number of years of activity has made successful 
trips to Europe and has performed in Denmark, Germany, Portugal and Switzerland. It has 
won both praise and much publicuty. This, of course, is in addition to its diverse performances 
throughout the length and breadth of Israel and its appearances on the educational and 
general Israel television programs. 

The girls are Primary School, Junior High and High School pupils. 

Next to the group, a Dance School Functions and trains the young dancers to join the group 
later on. 

Every single rroduction demands basic and thorough work. This requires the involment and 
awareness 0 all the participants in every stage of the creative process up to the final 
"product". All. this is done while stressing strict work habits of self-discipline and group 
responsibility . 



למןזילהמרכז
מרכזביכייIוי-העתים

ס 3-21945ל'ד U , 6מז Uחפרח'

תל-אביב-יפןעירית
והתרבות,הנוערהחינודמינהל

תל-אביבעירייתשללכחולהספרבית

~ 
 ) 6(מגיללילדים

לנוער

למבוגרים

fגיאז *מידרנימחיל *קלאסיבלם *בלםםרים *יצירתימחילנ* 

 *פתיחיםביקרשעירי *לבניםמייחדיתכתית *

 *העשרית *אירחיםמירים *

הטוריםצוות

 *קיץקירס *
 *ניערלהקת *

טגטה,ורכזתאטנותיתטנהלת-לאורדורינהקלאסי:בלט
בלוך,סנדרהבר,טשהיניא,ולי ,פזנירהוייס, iנדכריסטי

טגטה,רכזת-טנכ!רודהטודרני:טחול
שטרן,נוריתגסנר,דוריתקום,אטירה

כהן,חיליקגיאז:

ישלה,גילהלפידות,אבייצירתי:טחול

וכוריאוגרף.טנהל-לפין'ותאבילהקה:
אוגן.גייקול,סייק

 •רשין Iקאורית :טזכירה

קוך'ן.טיקיהטרכז:טנהלת



 ARMIEL DANCE FES>1ז IVAL •כךמיאלמחולפסטיגל

עממית,מתרבןתחלקהןאכרמיאל-מחןלפסטיבל

ןמעלידייםשלןביאישאלף 20ראהשלאמי "
אתהמאירים ,מרהיביםדינןרזיקןקיראשיהם
ראהלאדמארי,שןשנהעםיחדייאןר"השרההמןן
יןמי,בעיתןןמביקןרתקטע-מימין,"מרהיבמחזה

ישראל,למדינת-40הבאירןעיהתחילזה
להיןתנבחרהכרמיאלהגליליתשהעירהןאמקרהלא

בתנןעתהמןבילשניםהיההארץצפןןהמןבילה:
העם,רקןדי

דליהכנסיאתזןכריםעדייןשבינינןהןתיקים
המןפלאים,

אלא ,פסטיבלעןדאינןכרמיאלמחןלפסטיבל
העממיהמחןלתנןעתמהשטח,שהגיעלצןרךתשןבה
,חיפשהרבבןתןסחפההישראליההןןילתןךשפרצה
 ,היןצריםשלמפגשיןןצרשבהמסגרתלעצמה
לכךניתנהבכרמיאללסןגין,המחןלןחןבבירןקדים

התשןבה,

אןמנןיןתירידןבלילה,ביןםמחןלשלשעןת 60
הצבעןניתהפסטיבלקריתןמןפעי-חןצןת,ססגןני

ןמטןפחיםנקייםדןנם-200כעלמשתרעתןהתןססת
הדרןשיםןהשרןתים _המתקניםכלנמצאיםשבהם
הפסטיבל,לבאי

בהיסןסיםמלןןהראשןןכצעד '-88בשהתחילמה
 ' 89פסטיבלישראלית,מתרבןתלחלקהפךןתהיןת,

לכללזמןןמבטיחלדרךיןצאןהבאמאחרינןכבר
מרגשת,חןןיההבאים

 1990ביולי 16עז-14ב IIcIכKו J; רc //J!כןJרר

THE NEXT KARMIEL DANCE FESTIVAL W1LL TAKE PLACE ON THE 14 - 16 JUL Y, 1990 

 04-987961טל, 20100-כרמיאלמחולפסטיבללמכתבים:המען
 Festival Office Phone : 04-882811,882806הפסט<בל:במשרד<טלפונ<ם

04-987961 Address: KARMIEL DANCE FESTIVAL, Karmiel 20100, Phone 
-

הכיייתההסתדר(ת 0הת"ר(תמרשד 0ת u(אמיתרמתהא'(ג-~התרב(תהחינךומשרד 0היהדויתסה(נכ(ת 0רכמיננאעירית



מרגוליןירוןמחולקתלה
מרגיליוי.אמנותי:מנהל

גירליא.מנכ"ל:
עירןביב. :אסתטייועץ

מרגוליןירוןאולפן
ובני-ניער,יללדיםלרקדנים,מרגוליןשיטת
ריתמיקהלכיריאוגראפיה,קורס

ירישליםמלחה-מנחת,ציבורי)(מקלטגולומברחי
 02-410383,02-716197,02-438624טלי

YARON י

MARGOLIN 

YARON MARGOLIN DANCE COMPANY 

irector: Y. Margolin ]כArtistic 
General Manager: O. Gorali 

Advisor: N. Ironi ~ Aesthetil 

Y ARON MARGOLIN DANCE STUDIO 

Margolinl dance technique for dancers, chi1dren & students, 
choreogl'ahy (two-year course) -

) Malcha-Manahat, Golomb st. (public shelter ,תJerusalel 
02-410383,02-716197,02-438624 :. Tel 

בןאדדל :צילםזוך"בריתבניולות nב"מיומרגולירוו

 I Iירו



המחולאמנות
קל\).סיבלט

* 
ג'אז

* 
מיררני

* 
התעמלית
לנשים

* 
ריתמיקה

* 
איפיריקירי

* 

קלאסילבלטמרכז
יוחאישרהבהנהלת

 6הניטערח' , 42300נתניה
 053-28381 , 053-31672טלפון:

מקצועלכלמיוחדיםמורים
גבוההלימודיםרמת

 R.A.D .בחינות
בטכניקהמקצועייםלמוריםשעורים
קלאסיבלטשלבסיסית

CLASSICAL BALLET 
* 

JAZZ 
* 

MODERN DANCE 
* 

GYMNASTICS FOR WOMEN 
* 

RYTHMICS 
* 

CHARACTER DANCE 
* 

DANCE ARTS 
DIRECTRESS: SARA YOHAI 

Tel . : 053-31672 

Address: Hanotea Street No. 6 Natania 
Tel.: 053-31672,053-28381 

IONS זR.A.D. EXAMINA , 
GRADES - MAJOR 

שונפדירנהחוד lDפרון C~ו

RIN~ SCHENFELD DANCE THE~TRE 

בחדרכתודסנאותחשתלובויותויצירה,קלסאיובדורני,ובחול

שעיוריונבונןחאורחים.וובוריםהלחקהרקדנישיפנדל,רנה

לבונורגים.ובחולולובתחילים,לתמקדוביםכיתותחאח"צ:

(סובטאת"א , 14פרדיובןהרבברחיובתקייובים:השיעורים

.יחדעאיביובים , 03-446745לחרשובה:לטפוןהובכבי).וביהדוה

. HARAV FRIEDMAN STREET 14 62303אב'ב.תל 14פר'דחןהרב 'רח • TEL-AVIV • 446745 :מל : 



וכחוככהוכת
בע Wבת

יו
F ,. 

נהריואוהדאמנותי-אורח:מנהל

שירשליאמנותית:מנהלת

אידלסמירהבפועל:מנכייל

Guest Artistic Director: Ohad Naharin 

Artistic Director: Shelley Sheer 

I\cting General Manager: Mira Idels 

נווה-צדק, , 6יחיאלירחי

 65149תל-אביב

-03 651471טלי:

,. 5, Yechieli St 

65149 el-Aviv ז

651471 03-:. el ז



מחולתואטרוו

J1\ mnכגר
תל-באיב , 6יחיאלירחיצדק,ניה
- 03 , 653711טלי: 65Z758 

EL-AVIV זז,NEVE TZEDEK, 6 YECHIELY S 
653711 , 652758 -03 :. EL ז

DANCE THEATRE 

~~~~ D Jג\ 



~,-
r 
\ 

\\, \ 

'1K-:}, 
\ - \ ,i.~\\ . 'l,:, '''.,..,_:\ 

I 

\, 
\ 
\ 

\ 
\ 

-לבקששיצרתמהכל •
רשעכשרו

-קישוטואביזריהלבשההנעלה,
והתנועה.המחולאמנויותלכל

ירקודנעלר •

ומודרני.קלאטיבלט
וטטפט.אופיגיז,

והתעמלות.,אירוביטפרדיחמול

ירקוד.בגדר

אוברוליםטייטט, ,) Leotards (גוףבגדי
הזעה,ומכנטיחמממיםטריגים,שמלות,חצאיות,

מרהיביםבבצעיםדגמיםשלעשירמבחר
וטריגים,שיפוןניילון,כותנה,לייקרה,מבדי

מקצועייעוץ

אזיגשרות

נוחיםרים Iמח

ואירופהארה"גישראל,תוצרתמיטג
נואסה •

.ינסקו

קפצנא •

מתוו.

• Capezio 
• Premiere 
• Dancewear 
• Porselli 
• Tendance 

 .פתוחה:החנות
 13.00- 10:00היניביאי

16:00 -19:00 
 19:00- 10:00די
 13:00- 10:00חנוערבךוי



אפרתימשה
מחיללהקת

ידממהקיל
לאםניוותםרכןדוםםה"ייקלובית
תל-באיב , 61הירקיורח'
 03- 510299718סל':

 03- 297447פסק':

rו

(/1 , 
I ~ 

1978-1988 
ללקהתשעיר

 " nידממייסיל

Moshe Efrati 
Dance CO. 

Kol Demama 
"Kol Demama" - Cultural Center 
61 Hayarkon St. Tel-Aviv 
Tel.: 03 - 5102997/8 
Fax.: 03 - 297447 



גיתהמנןן

אבובתל
ורושלום

אסיהביתגרמניה,תרבותמרכז

 61336תל-אביב , 4ןייצמןרחי
 92268ירןשלים , 33רמבייןרחי

בנרמניההגרמניתהשפהלימדואתמקדםגרמניה,תרבותמרכזגיתה,מכון
על-מיוצנהואבינלאומי.תרבותיפעולהשיתוףמעודדהואוכןלהומחוצה

ארצות.-69במכונים 150ידי

סמינרים,מארנןמורים,המכוןמכשירהנרמנית,השפהלהןראתנוסף
פססיבליםבאירנוןמסייעהמכוןפעילות.ודסנאותערבי-קריאההרצאות,
ייחודייםנרמנייםסרסיםמביאהמכוןוקונצרסים.הופעותסיוריומקוום

הואלכ,ןפרסוסלוויזיה;רדיווסדנאותרסרוספקסיבותבאירנוןומסייע
ואמנות.צילוםדוקונמסריות,תערןכותמצינ

ביניהםהאחרונות,בשניםהמחולבשסחאירועיםבמספרתמךגיתהמכון
שלומופעיםסדנאותוכןוופרסלבאוש,פינהשלהמחולתיאסרוןמופעי

עםלינקהסוזנהושלהקיבוציתהמחוללהקתעםהורבאתקריססינה
במחול".יינווניםאירועי

הדגולותמפסריות-ניתהאחתוהיאכרכים Z5,OOOמ-למעלההמכוןבספריית
עיתוניםומבחרואננליתבעבריתלספריםנרחבמדורבהישבעולם.

גמווןהיצען;אור-קוליתבמלחקההשוסף.המדיעאתהמספקיםוכתבי-עת
תיאסרוןריקו,זב:נושאיודייאוקלסותוכןותקליסיםמוסיקהקלסותשל

ואמנות.

 19:30-8:00הי Jביוםלקהל:פתוחגיתהמכוו
 12:00-8:00וייום

 13:00-10:00די Jביוםהספריה:
18:00-15:00 

 19:00-15:00הייום

 :טלפונים
ספריה

לימודים
מזכירות

ירושלים

03- 217261 
03- 217265 
03- 217266 
02- 660858 

GOETHE 
INSTITUT 
TEL-AVIV 
JERUSALEM 

German Cultural Center 
4, Weizman St. Asia House, Tel-Aviv, 61336 
33, Ramban St. Jerusalem, 92268 

The German Cultural Center promotes the study of the German 
language in Germany and abroad and initiates international 
cultural cooperation . It is represented by 150 institutes in 69 
countries. 

Among its tasks are the teaching of German, the training of 
professional German teachers, the organization of seminars, 
lectures, reading sessions and workshops. It supports theater 
and concert tours and festivals. The Goethe Institute organizes 
film events and retrospectives, TV and radio workshops and 
shows documentary, photo and art exhibitions. 

The Goethe Institute supported several dance events in the last 
years, amongst them the performances of the "Wuppertaler 
Tanzheater" of Pina Bausch and workshops and performances 
of Krisztina Horvath with the Kibbutz Dance Company and of 
Susanne Linke with the meeting of young dancers and 
choreographers "Gevanim Bemachol". 

The library of Tel-Aviv Institute is with over 25.000 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 . 8:00 - 19:30 
fr. 8:00 - 12:00 

Library: mo. - wed. 10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00 
15:00 - 19:00 th. 

Telephones: 
Library 03- 217261 
Language department 03- 217265 
Administration 03- 217266 
Jerusalem 02- 660858 



טפרדרלמחילהמרכז

יפלמנקי

דיראןטילביהבהנהלת

בישראלספררשגרירותבחסות
ספרדרקרנימגרולי-אנטוניוו

קירטים:

למתחילים-למבוגריםלילדים,
ולמתקדמים

תל-אביב , 53בז-יהודהרח'
 03-233805,321817טל'



n visiting companies ~ Among the forei! 
were several frorn East Europe, as the 
virtual embargo ()n travel to Israel was 
lifted due to the 'fundamental changes 
taking place ther,e. The ballet of the Riga 
Opera from LithLlania, stars from the 
Moscow Bolshoi, the Leningrad Kirov 
and from other Soviet companies came 

. isseiev company <כas well as the M 

OTHER EVENTS 

At Neve Tzedek in Tel Aviv the new 
Suzanne Dellal Center for Theatre and 
Dance opened its doors. The director of 
the center is Yair Vardi. The new hall 
has room for about 400 spectators and a 
well-equipped stage. The reconstructed 
buildings of a former school are to serve 
as a venue for all the diverse dance 
activities of established as well as 
experimental companies. The complex 
also houses the studios of Batsheva and 
Inbal. 

The ballet of the Madrid Opera from 
Spain and the co,mpany of Maguy Marin 
from France tour<ed Israel. 

The Israel Dance' Library moved to new 
premises at the C:entral Municipal Library 
of Tel Aviv. 

In July '88 the "Gevanim Bemahol" 
meeting again took place. Most young 
choreographers took part. 

Several independent choreographers 
produced and performed their own 
programs; among them were Tamar Ben
Ami, Hefziba Avr,lham, Liat Dror and Nir 
Ben-Gal (who als,o toured their work in 
Europe), Mimi Ralz-Weinberg, Miri Ben
Baruch, Ilan Leshem and other artists. 

In Karmiel, a lown in the north of the 
country, in 1988 and again in 1989 a 
three-day festival of dance took place. 
Thousands of folk dancers, ethnic group 
and most professional dance companies 
and groups performed there. The Artistic 
Director of the festival is Jonatan 
Karmon. 

קלאסיבלט *

דומתי *
יצירתי *

REGIONAL DANCE 
STUDIO 

BENE SHIMON 
ERIM zזHA zזKI8U 

85505 D.N. HANEGEV 
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ג'אז *

סטפס *
אזוריתאולפנה
למחול

שמעוןבני

חצריםקביץ

 85 505הנגב ,.בד

 057 673480-טלוואדלשטייןדיאנההנהלה:



"NORMAL7" -
Ch.: Merav Simri; m.: From the movie 
"The Moderns"; C. : Merav Simri 

* 
DANCE SCHOOL 
COMPANIES 

BIKUREI MACHOL YOUTH 
DANCE GROUP 

The Dance Center of Tel Aviv 
Municipality 6, Heftman St. Tel Aviv 
73746; Tel .: 219457 

Artistic Director - Choreographer: Avi 
Lapidot 

* 
SPANISH CENTER DANCE 
COMPANY 

53, Ben Yehuda St.; Tel Aviv 63431; Tel.: 
03-233805 

Artistic Director: Silvia Duran 
Ass, to Artistic Director: Michal Natan 

* 
TNUATRON 

The Hapoel Representative Dance Group 
9, Aharonivitch St., Tel Aviv 63566; Tel.: 
03-282820 (production office), 03-
475030 (studio) 

Artistic Director & Choreographer: 
Dorit Shimron 
General Manager & Producer: Itamar 
Gurevitch 

* 
THE BUSTAN DANCE 
GROUP 

5, Hamatmid St., Nataniya 42263; Tel.: 
05-341866 

Artistic Directors: Ze'evik & Micky 
Marin 

* 

THE JERUSALEM DANCE 
THEATER 

3, Mesilat Yesharim St.; Jerusalem 
94584; Tel.: 02-233520 

Artistic Director: Tamara Mielnik 

PREMIERES IN 1988/89 

"WHAT HAS BEEN WILL BE" -
Ch.: Hedda Oren; m.: Dov Mielnik, R. 
Lakomy; C.: Sara Yossef 

"SARAH" -
Ch .: Tamara Mielnik; m.: Do.v Mielnik, 
Teddy Lasry; c. & d.: Zadka Malul; text: 
Rachel Inbar 

"SWEET REVENGE" -
Ch.: Alice Dor Cohen; m.: "The Way of 
How" 

"THE BUSKER OF VITEBSK" -
Ch .: Tamara Mielnik 

"NEXT, PLEASE .. ," -' 
Ch.: Alice Dor Cohen; m.: "Mental" 

"ONE & ONE & ONE ALONE" -
Ch.: Efrat Bajayo, Lahan Halbertal; m.: 
"The Art of Noise" 

"FLIGHT" -
Ch.: Yair Vardi; m. : Dov Mielnik 

* 
GUFIM MEDABRIM -
DANCE THEATER 

c/o Merav Simri; 6, Hashohim St.; Tel 
Aviv 63455: Tel.: 03-297992 

, Permanent members: Micky Bash 
. Merav Simri, Yoav Siv, Omrit Yanilov 

t dancer: Hila Sever-Bahat e,ן; GU 

PREMIERES IN 1988/89 

"PERSON TO PERSON" -
Ch.: Merav Simri; m.: "The Art of Noise"; 
C.: Merav Simri; 1.:Nissan Gelbard 

"BETWEEN THE EDGES" -
Ch.: Micky Bash; m.: Collagl;J by Koch; C.: 

Omrit Yanilov 

"ADLOYADA" -
Ch.: Amir Kolben; m.: Astor Piazzola; 
1.: Yehiel Orgal 

"EVERY MINUTE TO START 
AGAIN" -
Ch.: Noa Dar; m.: Tzivia Sharett; 
s.: Roy Ophir; C. : Ofra Zadik; 1.: Yehiel Orgal 

* 
PE'IMA 

66, King George St, Tel Aviv 64337; Tel .: 
03-288621 

Artistic Director: Tamar Ben-Ami 
A~s, Artistic Director: Sally-Ann 
Friedland 
Dancers: Sally-Ann Friedland, Orit 
Zipori, Anat Bochacho, Pazit Bikel, Miri 
Goldberg, Judy Lau 

PREMIERE IN 1988 

"Pe'ima" -
Ch.: Tamar Ben-Ami; m.: David Gerra; 
C.: Hemda Zoltan; 1.: Nissan Gelberd 

* 
AMNON RAVIV - ESTY 
POMERANZ DANCE 
THEATER 

54, Weitzman St. Gevataim 53372; Tel.: 
03-5713259 

PREMIERES IN 1988/89 

"WHAT A WONDERFUL WORLD" 

Ch.: Raviv, E. Pomeranz; m.: Armstrong, 
Basman, Washngton, Leonard Cohen, 
Mercedes Sosa 

"YOU CAME TO ME ONE WEARY 
DAY"-
Ch .: A. Raviv, E, Pomeranz; m.: EII'a 
Fitzgerald 

"IN THE CONCERT OF LIFE 
NOBODY GETS A PROGRAM"
Ch.: E. Pomeranz, A. Raviv 

* 
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Dancers: GallAlster, Noga Armon, Leor~ 
Axelord, Michal Braverman, Noa Dar, 
,1'mir Kolben, Sandra Volovich, Nissim 
Yadid 

: OURS ABROAD ך'

1988 West Germany - July 

PREMIERES IN 1988/89 

-" REQUIEM " 
Ch.: Amir Kolben; m.: Collage: Giuseppe 

, Verdi's "Requiem Mass", Russian sqngs 
' e Internationale, Old Israeli Pioneers ןfTl 

50ngs, texts fromiwritings of the 
; P,ioneers of the 20s' and by Amir Kolben 

s. & c.: Frieda Klapholtz; 1.: Yehiel Orgal 

"SHOW WHITE" -
Ch., s.&c.: Amir Kolben; 
m.: Ushiro Ikido; 1.: Doritt Malin 

"THREE ROADS" -
Ch.: Noa Dar; m.: " Yas Kaz"; 
c.: Frieda Klapholtz; 1.: Doritt Malin 

"T'NEIN" -
Clh.: Amos Pinchassi; m.: Verses from the 
K~Dran; 

c.: Amir Peleg; 1.: Doritt Malin 

" .AZURE" -
Ch ., s.&c. : Gall Alster;; m.: Aviv Kurditz 
(after Pink Floyd); 
1.: Doritt Malin 

"STONES" -
CI,.: Noa Dar; m.: Henry Purcell and 
George Crumb; 
c.: Ofra Zadik; 1.: Yehiel Orgal 

-" AS SHE SAW IT " 
; Jeanette Stoner; m.: Collage :.וCt 

c.: Ofra Zdik; 1.: Yehiel Orgal 

ES. THANK YOU. WE ARE \''" 
-" ING USED TO IT חGE 

Ch.: Amir Kolben; m.: Yello, "In the Land 
;" th.at 1 love 

c.: Ofra Zadik; 1.: Yehiel Orgal 

-" HE WINDOW PROJECT "ז

Neta Pulvermacher; m.: Astor :.ו Ct 
; Piazzola 

1.: Yehiel Orgal 
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LIAT DROR - NIR BEN-GAL 

11, BorochovSt., Tel-Aviv 63263; Tel .: 
03-285957 

PREMIERE IN 1989 

"EQUUS ASINUS" -
Ch.: L. Dror, Nir Ben-Gal; m.: Ori 
Vidislavski; 
C.: Yael Pardess; 1.: Bert de Raeymaecker 

* 
RENA SCHENFELD DANCE 
THEATRE 

14, Harav Friedman St., Tel Aviv '62303; 
Tel.: 03-446745 

Artistic Director: Rena Schenfeld 
Dancers: Rena Schenfeld, Tamar 
Feigenbaum, Ingeborg Sundby, Moshe 
Vardi; Guest Dancer: Mona Tzang 

PREMIERES IN 1989 

"O~ DEATH"-
Ch.: Rena Schenfeld; m. : J. Brahms; 
1.: P. Ross 

"LOVE STORY" -
Ch.: Rena Schenfeld; m.: K. Numi 

"A GIRL AFTER THE 
REVOLUTION" -
Ch.: Mona Tzang; m.: A. de Silva, 
chinese, balinese traditional 

"SILK" -
Ch. : Rena Schenfeld; m.: Menachem Zur; 
C.: Oded Gera; slides: E. Weil 

"WATER MYSTERY"-
Ch.: Mona Tzang; m.: Bruce Tovasky 

* 
JERUSALEM TAMAR DANCE 
COMPANY 

Gruss Community Centre, 5 Zichron 
Ya'akov St., Romema 94421 Jerusalem; 
Tel.: 02-524711, 02-531226 

Artistic Director: Amir Kolben 
General Director: Meira Eliash-Chain 

"SOWETO" -
Ch.: Mats Ek; m.: Collage of Contem. pop; 
c. & 1. Mats Ek; 
c. & Access: Laura & Radu Dinulesco; 1.: 
Nissan Gelbard 

* 
THE ISRAEL BALLET 

2, Kikar Hamedinah-Hey Be'iyar, Tel Aviv 
62093; Tel.: 03-266610 
(Regretably, no information about the 
company available). 

* 
OSHRA ELKAYAM MOTION 
THEATRE 

119, Bar Kochva St., Herzelia 46341 Tel.: 
052-544039 

Artistic Director: Oshra Elkayam 

* 
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 
General Manager: Ora Gorali 
Aesthetic Adviser: Naftali Ironi 

PREMIERES IN 1989 

"DAVIDSBUNDLERTANZE" -
Ch.: Yaron Margolin; m.: R. Schumann 

* 
TMU-NA DANCE THEATRE 
GROUP 

28, De Haas St., Tel Aviv 62667; Tel.: 
03-449878 

Artistic Director: Nava Zukerman 
Producers: Ilan Rosenthal, Micky 
Zukerman 

* 



"EIGHT HEADS"-
Ch.: Daniel Ezralow; m.: Philip Glass; 
c.: Daniel Ezralow; 1.: Sean McAlister 

"RITUALS"-
Ch.: Robert North; m. : John Kayes, South 
African and Japanese Music, Stephan 
Mikus; C.: David Dvir & Robert North; 1.: 
Sean McAlister 

"ROMANTICA'" -
Ch.: Liat Dror ~ Nir Ben-Gal; m.: Blood, 
Sweat and Tears; 
C.: Tsafra Perelmuter; 1.: Moshe Fried 

"DILUVIUM"-
Ch.: Doug Varone; m.: Igor Stravinsky; 
C.: Jillina Block; 1.: Moshe Fried 

"VOIX BULGARE"-
Ch .: Doug Varone; m .: Traditional 
Bulgarian folk songs and dances; 
C.: Hemda Zolta; 1.: Moshe Fried 

"MARIACHI"-
Ch.: Peter Pucci; m.: Traditional Mexican; 
C.: Hemda Zolta; 1.: Moshe Fried 

"IN THE GARDEN"-
Ch.: Peter Pucci; m.: Charles Ives; 
C.: Judy Wirkula and Kitty Daly; 1.: Moshe 
Fried 

"YOU GOTTA MOVE"-
Ch.: Peter Pucci; m.: Gerry Murdas & 
Harmonicats; 
C.: Judy Wirkula; 1.: Moshe Fried 

* 

INBAL DANCE THEATRE 

6, Yehieli St., Tel Aviv 65149; Tel.: 03-
653711, 03-652758 

Founder and Artistic Director: Sara 
Levi-Tanai 
General Manager: Raffi Aharon, Shai 
Horev 
Dancers: Ilana Cohen, Malka Hajbi, Sara 
Zareb, Tamar Keisar, RonitBaron-Azulai, 
Michal Alon, Sigal Lifshitz, Zion Nurel. 
Mordechai Abrahamov, Erez Alon, Zion 
Marciano 
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TOURS ABROAD: 
U.S.A, Switzerland, Hong-Kong -
October 1 988 

WORKS IN PROGRESS: 

"THE VEIL" ("Ra'alah") -
Ch.: Sara Levi-Tanai / Ilana Cohen 

"THE WELL"-
Ch.: S. Levi-Tanai; m.: S. Levi-Tanai / 
Ovadia Tuvia 

"REJOICE, POOR ONE" -
Ch.: S. LevicTanai; m.: Ovadia Tuvia; 
c.: Ruth Zarfati 

* 

MOSHE EFRATI- KOL 
DEMAMA 

Kol Demama House, 61, Hayarkon St., 
Tel Aviv 63432; Tel.: 03-5102997/8; 
Fax: 972-3-297447 

Artistic Director: Moshe Efrati 
Artistic Adviser: Ester Nadler 
Company Manager: Naama Koren 
Stage Manager: Mina Nachmani 
Company Teachers: Ester Nadler, 
Naama Koren, Avital Chen, Micky Homa 
Rehearsal Directors: Ester Nadler, Micky 
Homa 
Dancers: Avital Chen, Orly Portal, Amir 
Zaidi; .David Zefati, Tal Beit-Halachmi, 
Yosef Moyal, Micky Homa, Mina 
Nachmani, Mali Konofni, Adi Bar'am, Ido 
Achrak, Patrick Grob, Tami Katz, Mali 
Reshef, Merav Alon, Yamit Nurel 

TOURS ABROAD: 
U.S.A. April 1988/September 1988; 
Portugal, Spain - November 1989 

PREMIERES IN _1989 

"OUT OF THE BOX & THE 
APPLE" -
Ch.: Moshe .Efrati 

"DREAMS?" - (restaging) 
Ch.: Anna Sokolow; m.: Bach, Webern 

* 

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

Kibbutz Ga'aton, Upper Gallilee, 25130; 
Tel .: 04-858437 (Studio); 
8, Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 40014, Tel 
Aviv 61400; Tel.: 03-5429011/2 (Office) 

Artistic Director: Yehudit Arnon 
General Manager: Yeruham Cohen, 
(from Jan. '90): Dan Rudolf 
House-Choreographer. Asst, to Art. 
Dir: Rami Be'er 
Administrator: Zichri Dagan 
Ballet Master: Laverne Meyer /Ivan 
Kramer 
Dancers: Ran Arielli, Rami Be'er, Einav 
Cohen, Sivan Cohen, Ari Fastman, Ziv 
Frankel, Niza Gambo, Liat Hayms, Craig 
Jacobs, Ronnie Livneh, Orit Meoded, Eli 
Pelah, Rahel Perry, Ami Savorai, Jacob 
Shapira, Ella Wagner 

TOURS ABROAD: 

West Berlin, Hungary - September '88 

PREMIERES IN 1988/89 

"CAROUSEL" -
Ch.: Gertrud Kraus; m.: Stravinsky; 
Reconstruction: Naomi Aleskovsky; 
c.: Sarit Kol/Berta Kwartz; 1. : Nissan 
Gelbard 

"WOMAN FROM A SOFT ROCK" 

Ch.: Anat Assoulin; m.: Wim Wenders / 
David Darling; 
c.: Anat Assoulin; 1.: Nissan Gelbar.d 

"Gravity" -
Ch.: Ruth Ziv-Eyal; m. : Rafi Kadishsohn; 
c. & 5.: Rakefet Levy; 1.: Nissan Gelbard 

"THE SORCERER'S 
APPRENTICE" -
Ch.: Rami Be'er; m.: Paul Dukas/Collage; 
c. & 5.: Yehudit Greenspan; 1.: Nissan 
Gelbard 

"RESERVIST'S DAIRY 1989" -
Ch.: Rami Be'er; m.: J.S. Bach; Script: 
Zvika Sternfeld; 
c. & 5.: Laura & Radu Dinulesco; 1. : Nissan 
Gelbard 



COMPANIES AND PREMIERES 

DEtpUty General Manager:, Mira Eidels 
Batsheva 11. Artistic Director: David 
Rapoport 

N 90'/89ס SEAS ' 

Guest Artistic Director: Ohad Naharin 
listic Director: Shelley Sheer וrA 

Ballet Master: Jay Augen 
General Manager: Mira Eidels 

, Dancers: Melanie Berson, Shula Botney 
a D'orlean-Juste, Orit Kenan, Iris iחSo 

ad, Talia Paz, Shelley Sheer, Nira ךLat 
Tri1ffon, Tami Vinig, Liat Steiner, Idit 

, Her man*, Sharon Eyal*, Jay Augen 
Mario Paulo Cardoso, David Dvir, Gad 
Feingold, Miki Homa, Carl House, Yitzhak 
Ga l ili, Shai Gottesman, Erez Levy, Haim 
Ohn, Ido Tadmor 

apprentices * 

TOURS ABROAD: 
Ger'many - October 1988; U,S,A, -
November-December 1988; France -
Switzerland - March 1989; Poland -
Jurre 1989; Portugal - June 1989; 
Ger'many/ Hungary - October 1989 

PR,EMIERES 

" PIECES סTAKEN T " 
Ch. : Doug Varone; m. : Christopher Hyams 

iart; c.: Jillian Block; 1.:Sean McAlister ~ -

" CANTATA 78 / EVERY WAKING " 
" U..R סH 

; Ch. : Doug Varone; m. : J.S. Bach 
iemda Zolta; 1.: Sean McAlister ~ c.: 

" KILLER סPSYCH " 
Ch.: I.S.O. - Daniel Ezralow, Jamey 

pton, Ashley Roland, Morleigh ךHan 
; Steinberg; m.: Talking Heads 

c.: Daniel Exralow; 1.: Sean McAlister 
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C. - costumes 
1. - lighting 

"QUARTET 11"-
Ch.: Nils Christe; m.: Shostakovitch 
c. : Keso Dekker; 1.: Jan Kees Tjebbes 

"AQUELARRE"-
Ch .: Oscar Araiz; m.: Paul Hindem ith; 
c.: Oscar Araiz; 1.: Danny Redler 

"ENTANGLEO PATH"-
Ch. : Yair Vardi; m.: Ori Vidislavsky; 
c.: Yair Vardi ; 1.: Ariel Ariav 

-" 7 . PUS 6 No ס-HANOEL " 
; Ch.: Mark Haim; m.: Handel 

C.: Shmuel Wilder; 1.: Judy Kupferman 

" LLING סSTR " 
; Ch.: Mauricio Wainrot; m.: Wim Mertens 

C. : Carlos Gallardo; 1. : Ariel Ariav 

"LES NUITS O'ETE"-
Ch. : Domy Reiter-Soffer; m.: Berlioz; 
C. : Michal Gamzu; 1.: Judy Kupferman 

* 

BATSHEVA DANCE 
COMPANY 

The Suzanne Dellal Center for Dance and 
Theatre, Neve Tzedek; 6 Yechieli St.; Tel 
Aviv 65149; Tel .: 03-651471-5; Fax: 03-
660231 

N 88ס/ '89 SEAS ' 

Artistic Advisor: Robert Cohan 
Artistic Director: David Dvir 
Ballet Master: Jay Augen 
Rehearsal Directors: Shelley Sheer, Nira 
Triffon 
General Manager: William Strum 

Abbreviations: 

Ch. - choreography 
m. - music 
d. - sets 

BAT-DOR DANCE COMPANY 

:. irol St. , Tel Aviv 64078; Tel וI30, Ibn G 
03-263175 

Artistic Director: Jeannette Ordman 
General Manager: Michael Cohen 
Producer: Batsheva de Rothschild 
Asistant to Artistic Directors: Ora Dror, 
David Shur, Ilana Soprun 
Ballet Masters: Kenneth Mason, David 
Shur, Rosaline Subel-Kassel 
Choreologist: Ilana Soprun 
Dancers: M iriam Paskalsky, Philip Clyde, 
Patricia Aharoni, Ilana Soprun, Moshe 
Goldberg, Cas Kemna , Fabiola Ariza, 
Limor Axelrod, Sandra Bloch, Ania Brud, 
Limor Einat, Yael Gutz, Simi Hoze, Heidi 
Krisch, Naama Mizrahi, Susann Mount, 
Or Abuhav, Alon Avidan, Jonathan Avni, 
Lior Lev, Pierre-Andre Morard, Ze 'ev 
Rom 
Apprentice: Eyal Nahum 

TOURS ABROAD : 
Russia, Spain - December 1989 

PREMIERES IN 1988/9 

"CHANGING WHEELS" -
Ch. : Rodney Griffin; m.: Kurt Weill; 
C.: Shmuel Wilder; 1.: Nathan Panturin 

"AUTUMN PHASE"-
Ch.: Yair Vardi ; m.: Ori Vidislavsky; 
C.: Shmuel Wilder; 1.: Sean McAlister 

"RENASCENT"-
Ch.: Mauricio Wainrot; m.: Philip Glass; 
C.: Carlos Gallardo; 1. : Moshe Fried 

" NETTE סSYMPH " 
; Ch .: Domy Reiter-Soffer; m.: Morton Gould 

C. : Shmuel Wilder,; 1. : Danny Redler 



SUMMARY OF ARTICLES IN HEBREW 

"Israeli FoIk Dance and its 'Kleismerim"', by Zvi 
Friedhaber deals with the close connections between the 
creators of Israeli folk dances and the musicians who 
collaborated with them, calling the latter "Kleismerim", 
as the traditional Jewish musicians used to be called in 
Yiddish. 

"Emile Jaques-Dalcroze - the Body as the Bridge 
Between Music and Movement", by Ora Gorali traces the 
development of the methods of Jaques-Dalcroze and the 
application of his principles to dance. 

"Brecht, Montage and Dance Theatre", by Elyakim Yaron 
deals with the means of the new "Tanztheater" and its 
offshoots in Israel. 

"The Past is a Remote Country", by Ruth Eshel is a 
biographical sketch of the intemational artistic career of 
Caj Selling-Lothman, a Jewish danseur noble from 
Sweden, who settled in Israel. 

an ,iמ The Form ofthe Spirit", an account>by Arie Burszte " 
Israeli dancer who participated in ihe creation of a new 
work by Oshio Amagatzu, the founder and leader of the 

. Sankai Juku Buto dance group from Japan 

the Land of Sound", by Ofer Rom, deals מiStrangers " 
with the phenomenon of deaf and hard-of-hearing 

s, based on his own experience as a past member of :זdance 
. Moshe Efrati's "Kol-Demama" dance company 

Classical Ballet", an מiMusic and Choreography " 
interview by Yossi Tavor with one of the leading 
choreographers of the Moscow Bolshoi Ballet, Yuri 

. Popko 
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10ng years I trained conscienscious1y .myself. But not any 
more. So I had to take the consequences. 

I thought that between Anna "and myse1f a firm 
re1ationship had formed. But 1ife doesn't comp1y with 
our p1ans and wishes. In 1977 Anna was asked to stage a 
p1ay about Hanna Szenes, the parachutist captured and 
ki11ed by the Nazii>, for the Haifa Municipa1 Theatre, 
which 1 had joinedl in 1961. She offered me the ro1e of 
Hanna's mother. 1 was de1ighted by the prospect to 
work with Anna Soko10w again! We met twice in Te1 
Aviv to discuss the part. But interna1 theatre intrigues 
being what they are:, nothing came of it. Another actress 
p1ayed the ro1e. P~nna and myse1f didn't meet again 

• 

צבורי"סיקוטאיאלכס
' AIEK HUTIIII Publlc Rclallon 

 Basel st. Tel-Aviv 62~285 6 62285ב Iחר-ןץב 6בוררחי

 Tel . 03-5461613 , 5463612 .טר

טיפל:שמשרדנוהפרויקטיםמבין
במריהיימ-מויסיי~:המחיללהקת *
כרמילאהחמלופסטילב *
מבריהיימ-אומסקלהקת *
אפתריםשה-דוממהקלולהקת *
קהאמריהיתאטרון *
 /IIבדםייאיחםהמחזמר *
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since. 

invitations to perform, but sudden1y became 
appreherisive. Some time ago I had read somewhere, 
"The pub1ic does't want to see the fat Isadora, c1ad in a 
white sheet hopping on stage anymore." I was afraid, 1 
was beginning to 100k ridicu10us, as certain1y there is 
some justification for the audience not to wish ro .watch 
an aging actress perform. Was I an "aging actress", at 
the age of 43, or do I 100k 1ike one? 

I didn't know the answer, but I was afraid. I was sorry to 
part with "Journey," but I decided to give up. My body 
had 10st its se1f assurance. I may dance in the privacy of 
my home, but not in front of an audience, on-stage, 
since discontinuing my dai1y training routine. I demand 
regu1ar movement training from my students, and for 

 TAMAR BEN-AMIב(-עמיתמר
 Choreographerבוריאוגרפית

סדנאות-מפגשים

 :Z886Z1-03טלפוותל-יבאב, , 66גיורגיהמךל
03-288621 : 66, King Georeg St. TeI- Aviv, Te1 



Anna Sokolow 

appeared in myprevious one-woman shows. 

k wrote in his review, "She גiThe critic Y oram Kani 
travels from place to place. For such a venture one needs 
courage, belief and talent. She has all three and spends 

". themall lavishly on ·stage 

Dr. Yaron, in his article about dance theatre analyzes 
performances in which the actor-dancer "did not have at 
his dispisal the (spoken) word as one of the tools of his 
trade." "Journey" was an exact example of such a rare 
fusion of oral and corporeal expression, of text and 
movement. Yaron continues, "The poi.nt of departure 
isn't stylized movement (ballet) but rather natural 
movement, utilizing all the potential ofthe human body, 
in repose (relaxation) or movement (tension). Regarding 
natural movement as a -starting point postulates also a 
new approach to the personality of the actor." 

After 1 had performed "Journey" for about a year, 
Anna again arrived in Israel and, of course, came to see 
me do it. After the show she didn't say ~o, but 1 felt she 
wanted to tell me, "Y ou must do your daily class. 
Without constant training it isn't possible ... " 

January 1963. Another year had passed. 1 had 

compete theatrical form. The whole play takes place on 
. the level of a soliloquy, and the woman has no fixed age 
. She constantly veers between childhood and old age 

She also doesn't belong to a certain place. Because she 
isn 't fixed to a certain space and time, she depicts the 
whole lifespan of a woman; everywhere and anytime. As 

imaginary character, everything is יי,there is no "second 
open to exploration conceming the passage of time and 
the transitions between the different ages in the life of 
that particular woman. 1 turned to movement to solve 
these problems, and thus became involved with the work 
of Anna Sokolow. Here are ,some remarks Ijotted at the 

: time in my notebook 

The woman was born in death, into a world oj death and 
water. Ajter all, even bejore it is born, the jetus is 
surrounded by water in the womb. The sperm and the 
cadaver are one: between them is only the threshold oj 
transition. 1 have to create in the mind oj the spectator a 
double jeeling: that oj the present and the non-present, oj 
presence and absence, oj reality and non-reality. 

As a child, one discovers everything, all is new, 
astounding. In old age one experiences how everything 

. returns, how the limbs degenerate; you are unable to 
withstand this challenge, so you take leave. The main 
problem is how to depict the personal in such a way that it 
becones impersonal. The reoccurence oj events (in the 
character's lije on-stage) is, to my mind, the special 
jeature oj this play. 

The staging has to provide a jramework jor a "moving 
voice", a voice that moves about, conveying what the soul 
jeels. Rehearsals progressed towards the jirst perjormance 

: without either oj us having decided what to call our work 
. movement theatre :ןdance theatre or rathe 

In 1960 no one paid any serious attention to such a form 
of staging. It took many more years for the now well 
known genre of dance theatre to emerge. Perhaps that is 
the reason, Dr. Elyakim Yaron in his article on this 
phenomenon (Israel Dance '87-'88), does not mention 
Anna Sokolow's and my pioneering work. He 
concentrates on contemporary creators of dance theatre 
in Israel, such as Na'ava Zuckerman, Ruth Ziv-Eyal and 
other choreographers. 1 bear no grudge against Elyakim 
Yaron. He himself wasn't yet a theatre and dance critic 
in those days. At any rate, the critics then were not 
"officially" invited to the performance and came of their 
own volition as it suited them. 

1 took "Journey into the Gr~en Shadows" on the road, 
mostly performing in the same kibbutzim where 1 had 
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AN EARL Y EXPER.IMENT IN DAN <:E THEATRE 
IN ISRAEL 

Anna was delightc~d by the offer and consented to work 
with me on the staging ofthe play. We worked for about 
a month, severalll0urs daily. We inderstood each other 
so well that I felt as one person with her. The movement 
Anna created became the starting point for my acting. 

She didn 't interfer,e with the audio part of the play or the 
intonations of the spoken text. She relied on me, 
knowing that the Ifinal shape of the performance would 
be based on our common idea of it. 

She decided to u~;e Alban Berg's "Violin Concerto." 
This month of work with Anna Sokolow was one of the 
happiest and I most fertile periods of my life. Though 
sometimes I was a bit taken aback by her enthusiasm. 
She would shower me with compliments and 
superlatives, whichl frustrated me instead of encouraging 
me. Of course I eJ1joyed her praise, but it embarrassed 
me to hear her say: "1 am enchanted by you!" She was, 
as she often stated, "in love with me in my moments of 
creation. " 

"1 am enchanted t:lY your full femineity, as expressed in 
your movement, which is simple, or rather untrained, 
professionally." Slle found in me some elements of the 
art of Isadora Durlcan, and that was the style in which 
she chose to direct "J ourney." 

Yes, it was she whc> staged and directed. It soon became 
plain to me that she was the dominant partner, not 
myself. 

The program therefore listed her as the director of the 
play. Irl ·contrast to my previous one-woman shows, 
which were monodramas, "Journey" was a monologue. 
It had no "invisible partner", the dramatic devise used 
in monodrama to provide the actor with an invisible 
second protagonist, who exists only in his imagination 
and is perceived by the audience through him. 

 Perhaps this lack of a partner made me turn to dance iמ
my new productiorl, since I don't see a monologue as a 
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by Nava She'an 

the leading ןThe connection between Anna Sokolow, one o 
modern dance in America and Israel began ןסcreators 

nearly 40 years ago when she was invited to work with 
Inbal." She has retumed to this country nearly every " 

year since, to choreograph and to teach. Indeed her 
" Batsheva " ןסorerunner ןLyrical Theatre" was the " 

dance company. (See Nathan Mishori's article in Israel 
). 80 ' Dance 

. In February 1990 Anna will celebrate her 80th birthday 
rom memories the actress Nava ןollowing exerpt ןThe 

She'an is now writing, depics her collaboration with Anna 
Sokolow in the early '60s on a dance theatre piece, many 

ore that term began to be used, is our birthday ןyears be 
. or her ןpresent 

G.M. 

For more than three years I had been travelling all over 
Israelperforming my one-woman show. What now? 
Should I start preparing another program? I wasn't sure 
what to do. I had heard that Anna Sokolow, the 
American choreographer, was teaching the "Inbal" 
dancers. I was accepted and enrolled as one of the 
students · in the course she was giving. Of course, not 
being a dancer but a professional actress, I wasn't as 
agile as the youngsters participating in the summer 
course. But this didn't deter me; on the contrary, it 
egged me on. What Anna was teaching is exactly what I 
love best: it isn'tjust dance, but rather movement, which 
requires the qualities of acting. I followed Anna's work 
avidly, until one day an idea occured to me. Not long 
ago I had read a play by the Danish playwright Finn 
Mathling, "The Journey into the Green Shadows". I 
liked it very much, acquired the performing rights and 
had it translated into Hebrew. I approached Anna, 
proposing to stage it with me as a movement theatre 
piece. In other words, that parts of the woman's 
monologue, which constitutes the whole play, would be 
danced instead of just acted (spoken.) 

Until thanl had always acted as my own director, but I 
felt I was unable to be my own choreographer as well. 



this respect. She quotes a very damaging review by the 
most important critic of those days, John Martin of the 
New York Times, as well as a vicious piece by a gossip 
columnist in ' the New York Post. 

The usual selective qaotirig creates a strange discrepancy 
between the despair and anger felt by the artist, who is 
misunderstood, misinterpreted, vilified and savaged by 
the critics and what is acturally quoted. But after all , 
artists are human, and it is easy to forgive such foibles . 

Another aspect of dance writing - aesthetic, critical or 
biographical - which is detrimental to the correct 
perspective of the view offered, is the nearly total 
isolation of dance history from world history and the 
development of the other arts. This not-so-splendid 
isolation is rather typical in dancers, but historians and 
biographers should have a more objective viewpoint. 

Of course, there is a certain aquarium-feelingin any 
dance studio. The world at large and what takes place 
outside recede into a distant, faint perspective, a mere 
shadow of political and social reality. World wars and 
upheavals become footnotes, mainly confined to the 
sphere of private life. The mirrors lining the studio walls 
reflect only the self. 

1 remember how an old lady, a former dancer of Mary 
Wigman, when challenged by young people at a dance 
history colloquium held in Berlin a few years ago, 
justified Wigman's tacit acceptance of Nazi rule by 
saying: "We were busy all day in the studio and too tired 
at night to notice what was happening around us, until it 
was too late ... " 

A rather lame excuse. 

Knowing that Pauline Koner had spent several months 
in Soviet Ru&sia in the mid-'30s, during the great purges 
and the show trials of Stalin and his henchmen, 1 
expected a reappraisal ofher attitudes at the time as seen 
in retrospect. But she merely quoates her diary and tells 
some spicy intimate stories about her private life in the 
U.S.S.R. Her diary and her story about her romance 
with the famous film director Pudovkin are fascinating, 
but fail to explain the situation of modem dance in the 
socialist state. 

Koner and Anna Sololow, who also spent a long time in 
Russia, were savagely attacked when they returned 
home to the U.S. Very little about this found its way into 
Koner's book. Similary, the related phenomenon of the 
left-wing political active modem dance movement in the 
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U.S. durnig the great depression and Roosevelt's New 
Deal is given short shrift. 

Perhaps one shouldn't expect too much impersonal 
insight in an autobiography, which by its very mature is 
supposed to supply the individual closeup which is grist 
for the mill of the historian . 

Indeed, Marcia Siegel is the right person to disect and 
marshall the facts to create a comprehensive picture. She 
does this very well indeed. 

Only occasionally is her book prone to the approach so 
often found in dance hisotry works - namely, that of 
supplying the reader with too many facts, such as exact 
dates of premieres, addresses and who danced which 
part when and where. 

Days on Earth certainly doesn't belong in the category of 
books which are but long lists of facts hung on a clothes 
line to dry in the sun. The reluctance ofwriters to offer 
opinions and to stick to often irrelevant verifiable pieces 
of information is certainly the result of many dance 
history works being rehashes of doctoral theses and the 
detrimental influence of academic writing requirements. 

The academic method also causes the page to be 
festooned .with footnotes. Extensive footnoting is a most 
important tool for anyone engaged in further research. 
It .is most frustrating to find fascinating quotes in older 
books, such as those by Kurt Sachs, without any cited 
source. 

At first 1 was astonished to find no footnote numerals 
on the pages of Siegel's book. Then 1 discovered Marcia 
had used a method which 1 hadn't previously 
encountered. She listed all quotes by page and line 
number, at the end of the book, with the first words of 
the cited material to facillitate their location. This 
method lets the general reader ride along unimpeded, 
yet offers the researcher all the information he may 
need. 

-j 

Days on Earth is also a contribution to redressing the 
injustice inflicted by hisotry on Doris Humphrey who, 
to judge by her choreographic work, was no less on 
artist than Marta Graham who became in the common 
mind synonymous with American modem dance. 
Everyone knows about Graham's "Contraction and 
Release", while Humphrey's "Fall and Recovery" is an 
esoteric term known only to specialists. Perhaps ifDoris 
had reached a ripe old age and kept her own company 
till today, -this injustice would not have ocurred. 8 



THE ART OF DANCE BIOGRAPHY WRITING 

EverJv artist writes his own autobiography. 
(Hav'elock Ellis) 
Biogl·aphy is lije without theory. 
(Ben.iamin Disraeli) 

clan or an extended family. There are genealogies, whole 
"extended choreo!~raphic families" as Don McDonagh 
so succinctly puts it the graphic design on the fly-leaf of 
his Complete GuiGfe to Modem Dance. 

Perhaps biography, "auto" or otherwise is one of the 
few forms in whictl the essence of dance, such an elusive 
art form, can be caught on the printed page. 

m so and so, studied with, joined the כBut do the facts (bt 
company of, fell out with, began choreographing, John 

, Martin wrote in the New York Times such and such 
toured abroad), told with greater or lesser narrative 
talent reveal much more than what may be gleaned from 

? an encyclopedia 

Most autobiographies of choreographers and dancers 
, orts of battles and disappointments כtend to become rel 

red relationships, struggles with ~ strewn with sevt 
insensitive, mercenary impresarios, with hardly a 
tranquil respite between skirmishes. For example, here 

. is the list of chapt1er titles in Part 11. of An Artist First 
wrihen by Selna Jeanne Cohen to supplement Doris 

:) 1972 Humphrey's autobiography (published in 
, Interim, Hopes and Fears, Family Life Pioneering 

Threats, In the Fa.ce of Misfortune, Helping, A Good 
Fighter. Nearly all sound like dispatches from the war 

. front 

Indeed perhaps tht~ most apt description of a dancer's 
life is the term coined by Humphrey to describe her 
theory of movement: "Fall and Recovery." 

The antidote for irljuries of body and soul which are a 
constant .bane of a dancer's life in most biographies are 
the selected quotations from newspaper critics' articles. 
The negative ones .lre often conveniently forgotten and 
only the "raves" get into the book ... 

Pauline Koner is more courageous than most authors in 
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by Giora Manor 

Several new books about the lives of American modem 
dance artists recently landed on my desk. Among them 
Marcia B. Siegel's Days on Earth (Yale Univ. Press, 
1988) about Doris Humphrey and Solitary Song, an 
autobiography by Pauline Koner (Duke Univ. Press, 
1989). 

The names of both authors immediately conjured up in 
my memory the smell of grass, of the lawn at Duke 
University's campus at Durham, North Carolina. At 
noon on a hot · summer day, three figures walked 
leisurely towards the dining hall: a blond woman, a 
small dark-haired woman with huge black eyes, and a 
slim, tall man. As I was going in the same direction, I 
joined them. It suddenly dawned on me I was walking in 
the midst of history: three quarters of the original cast of 
Jose Lim6ns Moor's Pavane, in my opinion one of the 
most perfectly tailored modern dance works ever 
created. 

Of course, Jose Lim6n himself was not there . He had 
died six years earlier in 1972. 

Another memory floated into my mind - that of a 
memorial gathering held at Lincoln Center in New York 
a few days after Lim6n's demise. There for the first time, 
I saw Doris Humphrey's Day on Earth, another perfect 
work of art, a paradigm of the best in modem dance of 
the '40s which served Marcia Siegel for the title of her 
book about Humphrey. 

Marcia herself was also there at Duke in the summer of 
'78. She was conducting the Dance Critics' Conference 
in which 1 too participated. 

Two things struck me as we all approached the mundane 
campus dining hall: how much of the history of modem 
dance is still with us in the form of people who were 
there at the creation, and how closely interconnected so 
many of the leading modem dance artists were, like a 
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Examples of Labanotated hypotheses for a 
modem reconstruction of mid-fifteenth-century 
Italian dance steps: 
~ 

) t (3/4) b ססn the left f סa) saltarello step-sequence 
t in quademaria (4/4), c) mezavo!ta ססn the left f סripresa 

f doppio in bassadanza, d) doppio beginning סat the end 
n סsempi beginnig סt in bassadanza , e) tW ססn the left f ס

n the left סcontinentie beginning סtinf) tW ססthe left f 
t in bassadanza, g) "typical" voltatonda in ססf 
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York: Dance Notati'on Bureau, 1971) and Emma Lewis Thomas's 
"Muslc and bance in Boccaccio's Time-Part 11", in Dance Research 
Journal X/ 2 (1978). There are many practicing dance historians such as 
Barbra Sparti, Andrt:a Francalanci, Alessandro Pontremoli·, Patrizia 
La Rocca, Madeleine Inglehearn, and Diana Cruickshank, all ofwhom 
have hypotheses on the proper performance of the dance steps of this 
fifteenth-century dance repertoire. None of us fully agree regarding the 
significance or the proper arrangement of the factual material 
supporting the variOtlS hypotheses. 

I Some of the author's interpretations of the dance steps can be found 
in "Studies in Fifteenth-century Italian Dance: Belriguardo in Due; a 
Critical Discussion", in the Proceeding Dance History Scholar Tenth 
Annual Conference, Irvine, California, February 13-15, 1987; and 

Una Fonte Sconosciuta della Danza Italiana del Quattrocento", in " 
, nternazionale di Studi sul GugIielmo Ebreo da Pesaro זAtti del Convegno 

Pesaro, Villa Miralfiore, July 16-18, 1987. Many fine studies with 
reconstructed steps in Labanotation can be found elsewhere, including 
Ingrid Brainard's Three Court Dances of the Early Renaissance (New 

* 

Glossary for Italian dance terminology and 
hypotheses for reconstruction: 

1 saltarello (step-se:quence in 3/4) on the left: step left 
; d hop and land 1 beat, step left 1 beat נbeat, step right aJ 

or step left 1 beat, step right and hop 1 beat, ,Iand and 
step left 1 beat 

saltarello (step-sequence in 3/4) when performed in 
quademaria (4/4) (on the left): step left 1 beat, step right 
and hop 1 beat, land 1 beat, step left 1 beat 

salto (jump): th is is performed by jumping off and 
landing on two feet, and sometimes requires a turn in 
mid air; it may take an entire measure or only part of 
one 

two sempi (pn the: left in bassadanza: step on left ball and 
gracefully lowertaking 3 beats for the action, likewise 
for 3 beats step on right ball and gracefully lower 

tempi: one meaning of a tempo is that of the equivalent 
of a modem measure or bar 

voltatonda (in ba.ssadanza): there are several species of 
these whole tum~; , but the most common requires two 
sempi beginning on the right and a ripresa (see 
descriptions of two sempi and a ripresa above) 

voltatonda (in piva): use the piva step-sequence and turn 
clockwise,unless specified in the description of a dance, 
around a point irl space, (see description of piva above) 
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two continentie, beginning on the left in bassadanze 
(6/4): rise and step on the left ball to the left side and 
sink 3 beats, step on thel right ball to the right side and 
sink 3 beats 

doppio (on the left in bassadanza): step on ball of left 
foot 2 beats, step right ball beat, step left ball and slowly 
sink 2 beats, pose nobly 1 beat 

mezavolta half turn usually done as a pivot during the 

ripresa (on the left in bassadanza 6/4):,while the right leg 
holds the weight the left leg circles counterclockwise one 
and a half revolutions 2 beats, weight is transfered while 
sinking on the left 3 beats 

ripresa (in piva): (the concept is the same as that for a 
ripresa in quadernaria but twice as fast, the leg gestures 
only 1/2 circle before receiving the weight) 

ripresa (on the left in quademaria (4/4)): while the right 
leg holds the weight the left leg circles counterclockwise 
one and a half revolutions 2 beats, weight is transfered 
while sinking on the left 2 beats and the right foot is 
closed gracefully 

riverentia (on the left foot in bassadanza): step side on 
the left 3 beats, sink while sliding the right back and 
sharing weigth on both feet 2 counts, transfer weight to 
the right foot that is behind 1 count 



perform the same(sequence}, and the 
woman treats them the same way. (G) The man 

945 in front and the women immediate1y "take 
the tempo" in saltarello and go circ1ing: 
the women (around) the two in the rear, 
and the man (around) the two in front. 
Both come into the midd1e to meet one another, 

950 touch hands, and,without 
10sing time (a musica1 beat), the man returns 
to his p1ace with two more tempi, 
as the women executes a 
voltatonda. (H) Then the four men, 

955 a11 together, perform three tempi 
of piva, each (going) to the p1ace of his companion 
and a sempio in order to 
(fina11y arrive there); 
meanwhi1e, the man in front executes 

960 a voltatonda in piva. The two men 
in front go without further de1ay, 
sti11 in piva, to the p1aces of those 
on the rear and vice versa. 
Whi1e they do this, 

965 the women executes a voltatonda in 
piva, and her partner goes in piva 
to join her. In piva, he 1eads her out 
whi1e the four behind 
draw c10se together in riprese. 

970 And it repeats. 
A11 of the most forma1 and 
extraordinary dances - recent1y choreographed 
by the king of the art, my on1y teacher 
and countryman, master Dominichino 

975 da Piacenza, an honored courtier 
known by his perfect and very famous 
virtue - have been described herein. 

any other historica1 period of Western civi1ization. They 
continue to be worthy of our interest. They are jewe1-1ike 
miniatures of human interaction with c1ean1y-cut facets 
of dramatic episodes. 8 

descriptions ofSobria are found in Paris, Bibliotheque Nationale, fonds 
it . 972, and Roma, Biblioteca Apostolica'Vaticana, codice Capponiano 
203. Both ofthese sources have the accompanying musical notation for 
the ba/li. 

2 Paris, Bibliotheque Nationale, fonds it. 973 . (Present author's 
English translation and line numbers added for the reader's 
convenience ). 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, codice Capponiano 203. 

no gli a1tri dui et i1 simi1e gli fa 
-1a donna et pig1iano presto l' ho 

945 mo di sopra e 1a donna e1 tempo 
-in sa1tare110 et vanno circondan 

do 1a donna que11i dui di sotto 
et l' homo que11i dui di sopra et 

-venghono tutti dui in mezo a scon 
-950 trar si et si toccano 1a mano et sen 

za perdere tempo l' homo toma in 
10-detro con dui a1tri tempi a1 suo 

co et in que110 1a donna da una 
vo1tatonda. Poi gli omini tutti 

955 quatro insieme fanno tre tempi 
-di piva l' un ne11a posta de11' a1tro com 

pagno et uno passo sempio come 
sono gionti ne11a posta l' un de11' a1-
tro et l' homo di sopra da intanto 

960 in piva una vo1tatonda et questi 
-dui di sopra senz' a1tra indugia van 

no pur cosi in piva in 1a posta di que1-
1i di sotto et que11i di sotto in 1a10-
ro et mentre che 10ro fanno cosi 

-965 1a donna da 1a sua vo1tatonda inpi 
-va et 10 compagno suo 1a va a pren 

dere in piva e 1a mena fora in piva 
mentre che que11i quatro di sotto si 

appresso סstringhono in riprese l' un 
. 970 l' a1tro et incomincia 

Ditti sono tutti gli ba11i solemni 
e singu1ari fatti u1timamente 
per 10 Re de11' arte mio so10 maestro 
et compatriota Misser dominichino 

-975 no da piacenza cavag1iero avra 
to per 1a sua perfetta et famosissima 

. virtute 

* 
These dances continue to de1ight modern audiences with 
their c1arity and succinctness in dance action and 
associated music. Combined with this c1arity, the 
heterogenous natures of the balli in re1ationship to their 
1engths make these dances distinct from the dances from 

I There are approximately one hundred extant choreographic 
descriptions often found with variations when two or more sources 
convey the same dance. The eight choreographic descriptions of 
Mercantia (the lirst four sources below, at Paris and Roma, have the 
associated musical 'notation) are found in the following sources: Paris, 
Bibliotheque Nationale, fonds it. 972, 973, and 476; Roma, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, codice Capponiano 203; Siena, Biblioteca 
Communale, L.V.29; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Magliabecchiana-Strozziana, XIX, 88; Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, Antinori 13; New York Public Library, Dance Collection, 
Lincoln Center, MGZMBZ-Res., 72-254. The two choreographic 
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890 -cantia nel quale la donna s' attie 890 In this, the woman attends 
-ne a colui solo che prima l' ha con only to tht: man who originally led her 

dutta in ballo et fa ssi in sei cinque to the danc:e. (A) It is done with six: five 
homini et una donna a dui a dui men and a woman, two by two 
ala fila e la: donna e di sopra a , in a colum11, the woman in front 

895 mano a mano con uno homo. In 895 hand-in-hand with a man. In this 
tale ordine fanno el saltarello et formation they perform the saltarello and 

-ferman si. Poi quelli quatro ho stop. (B) Tlhen those four men 
mini di detro se allargano con who are behind widen with 

-quatro riprese et fanno uno qua . four riprese and make a square 
900 drangulo. Alhora l' homo di sopra 900 C) Then the man in front ( 

piglia la mano della donna et takes the hand of the woman, and 
fanno tutti dui a torno a torno in both execute a voltatonda, turning 
piva una voltatonda et come around eaclh other in piva. When 

-l' homo ha finita la volta lassa la don . the man has; finished the turn, he leaves the woman 
905 na et va in piva lei continuando 905 Continuing, she goes in piva 

in mezo di quelli quatro et si , into the middle of the four men 
. stops, and turns toward her partner -ferma voltando si verso el suo com 

0) Then tlle first two men ( -pagno. Poi gli due primi homi 
-ni fanno uno doppio comenzan perform a dloppio beginning 

910 do col dritto et una riverentia 910 . with the right and a riverentia 
offering the (ir) hand (s) to the woman for the purpose porgendo la mano ala donna per 
of touching hers. She does not oblige, but toccar gli la et ella non vole ma si 
withdraws somewhat. All tira alquanto in detro et tutti 
three turn tlleir backs to tre insieme si voltano le spalle 

he men do 'ז. each other 915 l' un l' altro et gli omini pigliano 915 
-uno salto et tornano con quel a salto and retum with a similar 

10 medesmo doppio al suo loco doppio to their places. While 
-et la donna intanto che loro fan they do this doppio the woman 

.. no quello doppio da una volta . executes a (meza?) volta 
920 -El simile proprio fanno gli al 920 vo men to the rear perform exactly the ~ The other t 

-tri dui di sotto et cosi la don same (sequence), and the women does likewise 
na a loro. Poi l' homo di sopra her sequence) toward them. (E) Then the man in fron t ( 
si volta et viene con dui sempi turns and comes with two sempi 
et uno doppio incontro ala donna , and a doppio to meet the woman 

and she does the same to him, beginning 925 -et ella a lui con quello proprio co 925 
with the left. She touches his menzando col sinestro e gli tocca 

la mano senza prendere et tornano hand withollt taking it, and both 
tutti dui al suo loco con dui doppi , return to their places with two doppi 

-comenzando col dritto et si ven . beginning with the right 
930 ghono a voltare le spalle tutti dui 930 . They end up having their backs to one another 

poi gli dui primi homini fanno first two men perform ~ F) Then th( ( 
, f saltarello in quaternaria כthree tempi C -tre tempi di saltarello in quaterna 
. passing through the place of the other -ria passando per la posta l' uno deil' al 

tro et venghono detro alle spalle , They come up behind the woman 's back 
935 della donna et quello da mano 935 and the man on the right hand 

-dritta cegna al compagno che temp gestures to llis companion to tempt 
-ti la donna et ello cegna ad es . the woman, and he gestures (back) to him 

-so in questo la donna si volta co At this, the 'woman turns as if 
me coruciata et elli con lei et , offended, and they (turn) with her 

940 pigliano uno salto et tomano a 940 doing a salto, and return to 
le poste l' uno in quella del' altro con each other's place with 

-uno doppio. Questo medesmo fan a doppio. The other two men 

23 



560 a riverentia on the left foot and 
two continentie beginning on 
the left foot. Then this same 
man goes from the left side 
of the woman. With two sempi and 

565 a doppio, he goes to take the man who 
is in the back on the right side. He who was 
on the left side comes to get 
the woman with the same step-units 
and remains with her. 

570 Each man has his turn 
with her. It repeats. 
The Sobria, as was mentioned earlier, is a 
ballo entirely opposite (thematically) to the 
Mercantia. . 

560 una riverentiii sul pie sinestro e 
due continentie comenzando dal 
pe' senestro. Appresso quello me
desmo homo va da man sinestra 
della donna et con dui sempi et 

565 uno doppio va a pigliare l' homo che 
e di sotto a man dritta e quello ch' era 
a man sinestra viene a pigliare ' 
la donna con quelli medesmi pas
si e rimane lui con la donna si 

570 che ciaschum si trova la sua volta 
con lei et incomincia. 
Sobria come d' inanzi e detto e 
ballo tutto contrario della mer-

hypothesis of modern musical notation transcribed fifteenth-century musical 
notalion of Sobria 

] A] [sallarello [ 

4Jגג Jג e ~ J9יי' bq:JJJי Jנ IJנב Jי~ Bmינ 11י~ q j ~ qqG " '(~ 
,~ . 

] [B] [quadernaria 

r F I יF r r זוזז,יi r i r r ~)י S (J <IJ J JJI J < i J J~ I 
] C] [piva [ 

rlו 1י fJ וip וi n ו)J H זןוJ ~ t' (ו
9 

dJJ d1a ~~ dJ ~ <jו ,JJ ~ \iq ~ 

] D] [bassadanza [ 
1 ~ 

i\ 1 J JJ '1$ / 1ךכ n J 71כ Jכג.ו, , : 1 <jeq I ג·J 1נ(f I י
/ . ~ ~ <j 

 .ג'

4JqdJ ~ 11 ~ו
4 g\I\IJJJJ e < ~ 

J ' 4 J <1 , • 4. I וגi ~ z' ., ~ 
 .ג'

~(4~ ./4 'J <i J,I. l' 
<1 <.t . ~(,( 

 ,called quadernaria in line 932] * ·ב·

probably is bassadanza] 
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5fO Vegniro mo a quelli balli et basse
danze che son fora del vulgo fa
bricati per Sale signorile e da esser 
sol danzati per dignissime madonne 
et non plebeie 

515 Mercantia in canto 
[Music notation] Intrata 
Mercantia e ballo appropriato al 
nome che una sol donna danza 
con tre homini e da audientia a 

520 tutti gli ne fossero pure assai co:; 
me quella che fa mercantia d' a
manti . Et comincia cosi. La donna 
e a mano con uno homo inanzi al
tri dui homini detro loro a mano 

525 a mano . In tale ordine fanno un
deci tempi di saltarello et ferman 
si . Appresso gli homini che son de
tro ala donna se allargano con 
sei riprese in traverso l' uno a man 

530 sinestra l' altro a man dritta. Poi 
la donna da mezavolta da lato 
mancho et l' homo suo compagno 
va innanzi con tre doppi comenzan
do col sinestro. L' homo che e a man 

535 dritta della donna riscontro si par
te con doi passi sempi et uno dop
pio comenzando col sinestro et va 
a tocchare la mano ala donna e 
senza perdere tempo si volta a mano 

540 dritta con dui sempi et uno doppio 
comenzando col dritto e torna al 
suo loco come era. Appresso 10 suo 
compagno ch' .e a man sinestra fa 
10 simile et la donna ogni volta 

545 che ciaschun di questi dui gli ha toccha
ta la mano mentre che '1 torna al 
suo loco da una voltatonda. Poi 
l' homo che e di sopra da mezavolta 
dal canto dritto com'e chiamato. 

550 Poi quelli homini che sono di sotto 
se pigliano per le mani et fanno doi 
sempi et un doppio col pie dritto 
inanzi e si scambiano di posta. Ap
presso quello homo che e di sopra 

555 si parte con dui tempi di saltarello 
comenzando col sinestro et se ne va 
presso la donna. Poi subito la donna 
com' e chiamata si volta in verso l' ho
mo e l' homo gli toccha la mano con 

510 I will now present those balli and \bassadanze 
which are beyond the mundanel made 
for elegant halls, and only to be 
danced by very proper ladies, 
not by those of the lower classes: 

515 The notated music for Mercantia: 

The Mercantia is a ballo befitting its 
name in Wl1ich only one women dances '
with three men and gives 'her attention to 

520 each one-a5; though there might be very many, 
much like a courtesan who trades lovers. 
(A) It begiI1s like this: the woman 
is hand in .hand with a man, ahead of the 
other two rnen holding hands in the rear. 

525 In this formation , they perform eleven 
tempi of the saltarello and stop. 
(B) Then the men who are behind 
the woman spread out with 
six riprese to the sides, one man 

530 to the left clnd the other to the right , (C) Then 
the woman gives a mezavolta from the left 
side, and her partner 
goes forwar,d with three doppi beginning 
on the left foot. (0) The man who is to the 

535 right of the woman "makes eye contact with her" 
and departs with two sempi and a doppio, 
beginning with the left. He goes to 
touch the hand of the woman. 
Without losing time, he turns to the 

540 right , and with two sempi and a doppio, 
beginning with the right, he returns to 
his place as he was. Then , his 
companion who is on the left side does 
the same. The woman executes a voltatonda 

545 every time that each of these two men 
has touched her hand while 
he returns to his place. (E) Then 
the man who is forward performs a mezavolta 
from the right side as he is called. 

550 (F) Then th()se men who are to the rear 
take each other by the hand and perform two 
sempi and a doppio with the right foot 
leading, and exchange places. (G) Then 
that man WtlO is in front 

555 departs with two tempi of saltarello 
beginning wi th the left, and goes up to 
the woman. (H) Immediately as she 
is called, the woman turns towards the man. 
(1) He touches her hand with 
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of the moderated use of diverse elements instead of an 
excessive use of a single element. . 

In his dance treatise, of which various extant copies are 
scattered in repositories throughout the world, 
Guglielmo Ebreo da Pesaro acknowledges this 
conception of fourness: 

155 ... that from [our 
harmonious and fundamental voices 
(music) is formed and correlated to our four 
fundamental aspects2 

numbers) follows of all the Italian words and fifteenth
century musical notation corresponding line-by-line to 
the original in Antonio da Comazano's treatise.' Face 
to face with this transcription is an English translation 
and a modern interpretation of the musical notation. In 
brackets are letters both above the modem transcription 
of the music and wlthin the English translation so that 
the reader can see the sectionalization of music and 
dance action.4 

hypothesis of modern musical notation 

] A] [saltarello [ 

7:1 r U fl[(E וrrl וזזi :f, u' r וו)~

, voices. The need to harmonize elements in music 
figurative of other aspects of the time, led to a decrease 

dissonance and a new style of composing by points of מi 
imitation. This sense of integration seen in music, or 
people's general need at the time for coherence of 
artistic elements; is represen.ted in the grouped and 
connected short sections within the balli - a reflection 

* 
155 ma e conforme Impero che da quat-ro 

concordanti e principal voci for-
mata e composta alle nostre quattro 
principal compositioni correspondente 

* 
During Guglielmo's period, an individual was 
considered healthy if the "elements" within her/him 
were balanced with others or moderated. It is likely that 
a ballo could fuction as a small reflection of this 
macroscopic vision of humanity and world order. 

In order to acquaint the reader with the five-hundred 
year old dance materials fresh and relevant even today, a 
transcription of selected passages (with added line 

transcribed fifteenth-century musical 
notation of ~ 

1 , J J ~ (j גJ 4ו;נ tJJ ~ 8 b 
0 

<1 J 4 <J 

] B] [quadernaria [ 

 I)§ :P r 1 r r r r 1 r rו~
 ·ג'

] bassadanza [ בC [ 

I ·זr 'וlff ·ז· .F·F·lr ~ 1 ו)

~tt ~ ,4 J d J ,,1 q ~ 

י /. ~ <JQ ~~~ b <l<J 

] D [ 

 ~. ~.ג

1 ; 1 r L 1 f' f 1 r r i:'ij) : 1כ 

[F] E] [ 

g F F 1 f r r F I 1זז ~ 7ו )bq ~b"4J;, (,2) ~J'J41 
] G] [quadernaria [ 

I 12ם,q r rJ r f I r r r r ו\IJJ"4JJ ~ JJ ~ bC ~ 
da capo [1]נ [bassadanza [H] 

" r·I 1"E 
11 j' F ו' p' P וF r ! ,~ 7ו I.?;,[ I r 4 ~~ IJ<J ו<J '<'ב :'J4 ~ 1 
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'TWO BALLI 
JEWEL-LIKE DANCE AND MUSIC IN MID
FIFfEENTH -CENTURY ITAL Y 

• 

partner who has spent the greater part of the dance 
outside the square and facing away from the woman. 

The notated music associated with each dance 
corresponds to the overall structure of the dance, by 
consisting of smalll parts or episodes. Much different in 
concept than thilt of modem music, the transcribed 
musical notation for these balli reflects short phrases
usually four-bars long of a specific meter ·with its 
associated tempc) - that are often repeated and are 
followed by phrases of different meters. A ballo can be a 
mixture of four different rhythms and usually begins 
with the skip-like rhythm saltarello (often transcribed as 
3/4 or 6/8) although a ballo, at times, can begin with the 
faster piva (2/4 or 6/8) or . the apparently slower 
quadernaria (4/4). The rhythm considered the most 
elegant, the bas!,adanza (6/4), is the slowest, and a 
phrase of it is al.most always found in a ballo. 

In the dance repetoire of Domenico da Piacenza and his 
students Antonio da Comazano and Guglielmo Ebreo 
da Pesaro, there were two major types of dances for 

d 1זwhich choreographic descriptions exist: balli a 
bassadanze. A bassadanza essentially requires the 

6/4-sounding througl10ut the dance of a bassadanza 
ivalent) like a waltz in modern society נןrhythm (or an eq 

requires the soun.ding of a waltz rhythm. Although the , 
bassadanza is not of concem in this present study, it can 
be considered tlomogeneous, or generally even in 
musical texture, as opposed to a ballo which is 

. heterogenous 

That balli can have as many as four different rhythms 
parallels pattems 6f "foumess" seen in other aspeats of 
fifteenth-century Italian constructions and thought. The 
world at that time was still seen. as having four elements: 
earth, water, air, and fire . The conceptiori of the four 
temperaments al~;o existed. Emerging in music in the 
mid-fift.eenth cerltury were four-voiced composition 
where previously the norm had been those of three 
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By A. William Smith 

The balli Mercantia and Sobria are from the earliest 
extant dance repertoire of western civilization that has 
step..,by-step written instructions and associated notated 
music. 1 Mercantia representing a vice (perhaps that of a 
woman selling love) and Sobria, its corresponding virtue 
(that of. a woman who resists social advances or, 
perhaps, advances of love) are instructive of the 
relationship between dance movement and its music in 
fifteenth-century Italy. These dances reflect in their 
construction a commonly seen pattem of organizing 
artistic elements - with diverse parts that make up a 
whole. The balli require only a few minutes for each of 
their performances, but they are whole in themselves -
cleanly cut miniature jewels of symbolic and dramatic 
theatri(,:al expression. Similar to rich examples from 
other arts of the same period, such as gilded altarpieces 
with diverse painted panels, the dances are multi
faceted. These gems of spatial relationships and sUbtle 
dance movement merit study by today's dancers, 
musicians, and like-minded cultural historians. 

Mercantia, a dance requiring one woman and three men, 
, has at its dramaticcore ,the woman·who dances, in turn, 

with each ofthe three men. Like a merchant who does 
business with various clients, she, in the center of a 
spatial triangle, "receives" the men each time the" dance 
is repeated. She does not dance only with the man she 
was originally paired with at the onset of the dance as 
does the woman in Sobria, rather, upon each repeat of 
the opening sectionof the music with its corresponding 
dance action, she has a different partner. 

In contrast to Mercantia, Sobria, a dance requiring one 
woman and five men, is about a woinan who remains 
loyal to her original partner. She goes to the middle of a 
square spatial formation at whose corners stand four 
men. Two by two, they try to entice her to dance with 
them, but she resists their symbolic advances and 

. y with him זs true to her consort by dancing on וiremai 
The woman is finally led out of the , square by her 



in "Inbal" as 1 write these lines, 1 do hope, as one who 
holds "Inbal" very close to his heart, that a solution to 
all its problems will be found and that the compay will 
continu.e to give us many fine fruits. Especially 1 hope 
that we will see r~contructions of Sara's early works. If 
she gives her permission for such a venture, those great 
works .of art will not only be seen again in live 
performance, but also preserved an video for future 
generations. 

Sara Levi-Tanai is one of the greatestliving artists and 
her work will be esteemed and studied by future 
generations as befits great art. 

She is ajewel in the crown of Jewish art and "Inbal" one 
of the few points of pride and self-esteem of our country, 
a nation building its own culture. 

1 am deeply grateful to her for continuing to create her 
dances to sustain our souls in the face of all the adversity 
she has had to overcome. After all, the deep need to 
continue to create is. the great secret of her life. _ 

The chorus standing behind the woman takes up her 
hand motif. She is positioned between the two hills, thus 
adding a vertical line of movement to the horizontal. 
The back of the hands of the chorus touch their eyes in 
unison, and they raise their arms until these become the 
poetic image of palm branches. 

Another woman puts her hand on top of that of the 
man, on the opposite side from where the first hand 
emerged. The dance develops as a dialogue of the 
diminutive dance, in which the groups participate as in 
the large dance. 

4) Wheeling movement. A further type of development 
may be observed at the beginning of the stave section. 
One of the men sits on the floor in fourth possition and 
begins to move around his own axis. This tuming is 
taken up by the woman forming the righthand hill until 
a single woman also starts spining . She ir\troduces a 
jumpy promenade step into it. The rhythm of her 
movement is a preparation for transfering it into the 
men 's stave dance. 

ln spite of all the discussions and struggles taking place 
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Song is a walking stick used by the male soloist or 
a shepherd's staffwhen the dancers put their palms 
on it and rest their chins on their hands. 

b) As an image, being "humanized". The stave 
becomes a p'ercussion instrument, a weapon (in the 
men's dance), two or more suddenly form a 
window, to look through or to been seen in its 
frame, even a sort of prison or cage when the nigh t 
watchmen catch the Shunamite. 

At another point the stave becomes like the one 
traditionally used by the spies returning from 
Canaan carrying the huge bundle of grapes, or the 
one used b,y hunters to carry a stag. It even 
becomes a sort of throne . 

c) The dancer as a part or reflection of the prop. This 
is a device post-modern choreographers love. In 
the solo, the woman puts the staves parallel to her 
legs, as if comparing between her body and the 
lines the sta ves make. 

r possibilities the prop offers the כSearching fC d) 
dancer, to create and enhance the movement with 

. or inside the prop 

e) The synthesis of all these ways and means. 

3) The hand motif. In the final section of Song 01 Songs 
the hand motif is develooped in a crescendo. After a 
protracted preparation the "crown" returns to the stage 
as a hint of what is to follow, another herald. 

The dance circles vigorously around the stage as the 
main protagonist carries the chief female character on 

. stage as if carrying the Torah scroll in the synagogue 
. Together they are the herald of what is to come 

At the climax of t:he horizontal dance, one man enters 
beneath the "crown," heralding the hand motif in the 
dimunutive dance. The couple are covered by a white 

e). The stage is suddenly completely ~ cloth (the olive tr( 
. still 

an undulating movement emerges nוA hane moving i 
. from benath the cloth to the sounds of a flute 

It is typical of Sara's choreography, that there hardly 
ever is a full stop in. the dance, a lengthy pause. Into each 
situation she introduces a hint of the next diminutive 
dance. If the large dance stops, the small one never 
ceases at the same time, but continues even in silence. 
The two never halt at the same time. 

דד

soloist's head as a bridal veil and the men have covered 
the male soloists' shoulders with a similar cloth as ifby a 
prayer shawl (the herald), the couple (the tree) lead the 
dance in two groups (the hills). Each group's rhythm is 
different, but they are complementary. 

The women move in a clipped staccatto movement, 
which becomes the traditional Yemenite step, the 
"da'assa," wh·ile the men sway in a conical movement 
from the hips, which becomes a spiral movement of the 
spine, a variation on that of the opening section. The 
movement of the women is also a variation on what they 
were doing earlier. The men's movement becomes 
gradually slower as they move in unison, progressing in 
a crescen<jo until their torsos are parallel to the floor . 
Likewise, the Yemenite step of the women becomes 
larger until they are in an "attitude", which is the central 
motif of the solo sance leading to the section using 
staves, in the "1 am black, but comely" section. 

The contrasting rhythms, the different steps, the clear 
re all integrated in what one iוgrouping and the colours 

. may call counterpoint 

2) The stave motif. The stave motif is introduced by the 
female soloist ("Tell me, 0 thou whom my soulloveth") 
in her solo, and it is developed both in the small as well 
as in the large dance. 

The staves, held either parallel or crossed, enrich the 
diminutive dance and therefore reflect the relationship 
pf the small dance to the music. 

The solo starts by the soloist putting the staves on her 
throat as if strangling herself. They then pass into the 
hands of two dancers and finally to a group. 

In order to explain this development, a digression on the 
use of props in dance is necessary. 

THE USE OF PROPS 

Very few choreographers are able to utilize props fully. 
Most of the time a prop is confined to only one or two 
possibilities it offers, thus limiting the emotional options 
the prop presents. 

Using props in dance is nowadays quite fashionable. As 
is to be expected, Sara's use of props is far from simple. 
There are several ways in which she uses props. 

a) The prop as everyday utensil . The stave in Song 01 



different directions. Thatis similar to the opening 
section of Hora, but on a higher plane, since all the 
company is gathered together in the end as one huge 
olive tree. 

CONNECTING THE PARTS 

There is a dance within a dance. The large dance created 
by the body of the dancer in the imaginary landscape 
creats a context reminiscent of the landscapes of 
Renaissance painters. Into it the small dance is inserted, 
and both are colored by the changing hues of the 
costumes. The music floats in space. 

In Sara's work it is usually a simple, tuneful folk song 
enhanced by percussion instruments. On this stage setup 
Sara arranges her inner landscape as it appears in her 
soul. She moves it according to basic laws of stage 
production. such as those so well defined in Doris 
Humphrey's book The Art 01 Making Dances. 

The diminutive dance corresponds to the rhyhmic 
elements of the music and is inserted, as she likes to put 
it, "in filigree, with a pair of tweezers." 

Thus, "the elements," a term Sara is very fond of, are 
woven into a fabric of movement. 

FORMS OF DVELOPMENT 

Song 01 Songs is a multifaceted brilliant work. 
Following are four examples of movement development 
found in it. 

1) Orchestration of rhythm. In the opening section, one 
female dancer emerges from beneath the crown in the 
center-piece (the tree), while the men are on the left, and 
the women are on the right (two hills). The men twist 
their torsos in a spiral movement , while the women 
move theirs back and forth like a pendulum, transfering 
the rhythm from the shoulder to the head and the rising 
arm, while the arms of the men descend. 

The hand of the soloist turns into a flower, which 
becomes a sort of "stirring the pot" movement (the 
diminutive dance). The men move to the right, behind 
the women, creating a rich colour effect, while the 
central couple (the tree) moves to the left to balance the 
stage. 

Later, when a piece of material is placed on the female 

The herald, after signalling the coming "Iarge dance," 
becomes this tree. His twisted posture is reminiscent of 
the gnarled trunk of an ancient olive tree, and from it 
the movement will commence. Usually the t.wo 
mountains are represented by two groups of dancers, 
which descend the slopes like a flock of goats. This may 
be seen in Nasheed, part 3, or in the opening section of 
Song 01 Songs. 

The dance of the two groups may become a dialogue 
between them, as in Women, or they may change sides or 
integrate into one entity. One or more participants may 
again turn into an olive tree, become the wadi or 
another, new mountain, as happens in Song 01 Songs, 
Winged Letters and The Story 01 Ruth. In Nashed 
Veshirah the two groups develop into three. 

The hills may be rocky, full of boulders, or terraced. 
Sometimes they are soft, contoured sand dunes which 
are translated into rhythm and small dance movement. 

In other instances a cloud may descend, partially 
obliterating the mountains by enveloping them in silence 
or by the use of a diaphanous t'abric, a veil, as in Song 01 
Songs. 

Sometimes the tree remains alone with the righthand 
hill, as if the spectator has changed his viewpoint. 

In the "Tell me, 0 thou whom my soulloveth" section 
of Song 01 Songs, the woman who dances the tree is 
alone opposite the other woman who dance the 
righthand hill. 

Sometimes a couple may become the tree, or even three 
or a whole group, at different levels, who are related in 
spite of the distance separating them from each other. A 
lonely figure may invade the landscape, crossing the 
whole stage on a diagonal. Even two figures may move 
simultaneously in two diagonals as in the first section of 
Hora. 

A single figure may enter and wander about until it finds 
its proper place and turns out to be the herald ushering 
in a new section. 

nal path. In the third סgSara does not always use a dia 
section of Nasheed Veshirah the figure crosses parallel to 

. the proscenium 

In the final part of Song 01 Songs there is a whole section 
which is indeed a development of this device. One after 
another, one or a couple of dancers enter the stage from 
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conscious1y or u.nconscious1y, the music's emotiona1 
content into the movement. This is possib1e on1y ifthere 
exists a degree of mutua1 coordination between the 
musica1 space and the movement design, or at 1east a 
measure of coordination with the rhythmic e1ement of 
the music. Good examp1es of this are Grete Wiesentha1's 
Valse to Op. 388 of Johann Strauss or Gertrud Kraus' 
The Poet's Dream to Schubert's "Unfinished 
Symphony." 

In the work of Sara Levi-Tanai, the music is situated in 
such a way that apart from a few exceptions, the dancer 

". identify with the "large dance design כiis unab1e t 
Examp1es of this are the "garden of nuts" so10 and the 

. solw p1ie movement of the who1e group in her Hora 

The "diminutive dance" accommodates the emotiona1 
e1ements of the m\lsic, not the overa11 design or the basic 

Llsic as is the case in Kraus' "dances of ןidea behind the m 
impression." Therefore, Sara tends to use ethinic or fo1k 

. music 

The costumes, their co10rs and texture, compensate for 
what the music may 1ack, creating a ka1eidoscope of 
hues, harmony and emotion. 

Thus we are ab1e to distinguish between three separate 
but simu1taneous aspects of dance: 

The 1arge d,lnce design 
The diminutive dance 
The dance c,f co10urs. 

* * . 

* 

THE IMAGINARY LANDSCAPE 

The idea of a specific dance space is not identica1 to, but 
is re1ated to, the space of painting. Dance space is three
dimentiona1 and takes p1ace in time, whi1e painting 
space does not. TI1is he1ps us to describe the imaginary 
1andscape in which Sara Levi-Tanai's choreography 
takes p1ace. . 

Dance space shou1d exist in every dance but, a1as, does 
not. Sara'a dance space is an imaginary 1andscape to 

. which she returns time and again 

She takes this 1andscape and sl'ices it, stretching it 
upwards, enve10ping in it her dance. This 1andscape 

ow חcomprises a va11ey between two mountains, a na 
wadi and a tree situated at the foot of one the 
mountains, at stage right from .the viewpoint of the 

. spectator 
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inc1uding the first "came1", have 1eft the stage. 

The hera1d figure now commences to prepare the next 
section in which the "came1" changes to an "olive tree," 
another of Sara's images. 

A dancer may become a hera1d figure even if he .or she 
has participated in the preceding part. This is 
accomp1ished by sudden radica1 change in his position 
on stage. For examp1e, in the penu1timate section of 
Song 01 Songs ("0 my dove, that art in the c1efts of the 
rock"), one of the men crosses the stage and positions 
himse1f beneath the crown on top of the canopy at stage 
center. The movement of his hands becomes the "sma11 
dance," which then deve10ps in a crescendo to become 
an image of a f!ower in which a11 the dancers take part. 

The hera1d figure may serve as an overture preparing the 
entry of a "diminutive dance" as an imp1ant into the 
space of the 1arge movement. 

Indeed, the hera1d figure does't a1ways disappear in the 
1arge design. It may be expressed as a certain form of 
activity, such as the transition from ta1king to the use of 
props as in Vatabineh. In Women the women start a 
conversation in the middle of dancing and again return 
to danqng. 

Indeed, one may observe the use of a hera1d figure in the 
authentic improvised Yemanite ethnic dance. One of the 
two ma1e dancers entertaining the wedding guests 
modifies his movement, and his junior partner fo110ws 
suit. The dancing usua11y commences on1y after an 
overture by the musician getting his act together, 
starting the drumming on a tin, inviting the senior 
.dancer to perform, who in tum entices his partner to 
join him. 

This is one of the aspects of genuine Yemenite ethnic 
dance traditions to be found in the work of Sara Levi
Tanai. Contrary to what many peop1e think, her works 
are not based on fo1k dancing, but are an independent, 
very sophisticated contemporary dance form. 

THE COLOR OF MOVEMENT 

Apart from a few instances, the content of the 
movement is bestowed on the dance by the dancer, not 
by the overa11 design created by the choreographer. 
Usua11y the accompanying music he1ps the dancer in this 
aspect. If the dancer possesses musica1ity, it is possible 
for him to identify with the music and absorb, 



small elements mainly utilize the extremities of the limbs 
(fingers and palms , toes and soles), the head, the 
shoulders or the center of the chest. But mostly it is the 
hand which gains independence, becoming, so to speak, 
an additional dancer. 

The hands become pomegranates, flying birds, a 
window that opens, a crown, characters in holy texts or 
the traditional finger gesture of the Priests' Blessing 
("Birkat Hacohanim"). 

By means of virtuoso choreography, they appear and 
vanish, change forms, enter and leave the overall 
choreographic design. 

For these small movements, Sara delves into poetry and 
traditional Jewish lore, until they become like the vowel 
signs of Hebrew script ("nikkud") or the symbols of 
cantilation in Biblical texts . 

But sometimes their origin is a different one. For 
example, her solo Vatabineh is a monologue of a 
Yemenite woman, whose husband has recently married 
a younger wife, her adversary, the eponymous 
"vatabineh". In this solo, the small movements are 
based on everyday household chores and traditional 
gestures of lament and cursing. 

In Women the small movements are gleaned from 
cooking, cleaning, gathering wood, or fetching water. In 
Ra'alah (the veil hiding a woman's face in Arab 
traditional societies), theBedouin woman's toilet and 
make-up inspire the small movements. 

The use of these elements is neither realistic nor 
explanatory. They develop according to the general 
design of the choreography. One can't find those of 
Ra'alah in Vatabineh, but one may discover some of 
those of Ra'alah in The Song 01 Songs. 

The "diminutive dance" in Sara's work is neither a grace 
note, nor a complementary rhythmical element as it is 
often found in Occidental European dance, nor logical 
and explanatory as it is in Far Eastern dance culture. 
Nor is it an expression of the music or the accompanying 
drum rhythms, as in traditional Yemenite dance or in 
flamenco . 

One may perhaps compare it to the threads of gold 
vowen into the fabric of a "talith" (prayer shawl) or a 
"parochet" (the omate curtain covering .the cupboard 
containing the Torah scrolls in the synagogue). 

14 

The dimunitive dance is something very special to Sara 
and "Inbal." None of those imitating the "Inbal" style 
have used it, as imitation always deals only with typical 
overall features, and does not represent the inner 
workings of a work of art. The most developed instance 
of the "small dance" is to be found in Sara's Otiot 
Porchot (Winged Lettres). 

1HE HERALD 

The figure of the herald is that of a harbinger, calling 
attention to a new situation about to happen, 
announcing the imminent entry of a new element. 

For example, a herald entering the town square 
announcing the entrance of the king changes the whole 
life pattern of the square. Should he announce the 
outbreak of war, he would alter the patterns ofbehavior 
even more radically. The same is true if, for example, it 
starts raining. The first rain drops are a sort of herald. 
Once they arrive, each individual modifies his activity, 
though all act in accordance with a common motive, 
namely the falling rain, in the form of counterpoint. 

In Sara Levi-Tanai's choreography there is always a 
herald. A few raindrops signify an imminent change in 
the general dance space, a new chapter or part , 
sometimes heralded by a change of props or some 
different type of costume entering the picture or some 
new small movement. The market place still acts as 
before. More raindrops fall and someone may pay 
attention to what is about to happen. Then others, too, 
change their activity until the whole stage reacts to the 
new element. When this process is complete, we have 
arrived at a new phrase. 

The first drops of rain represent the transition between 
two parts of the dance. The rain itself is the herald that 
ushers in the new development. 

The herald may be the figure of a dancer or dancers, as 
in Nasheed Veshirah, where there are "camels," i.e., a 
woman riding the shoulders of a man, swaying along in 
camel-like motion. At the end of the first part (Nasheed 
A the variation on the Yemenite step) a "camel" enters, 
lets the woman down at stage center, takes another 
woman on his shoulders, and both retreat to the 
background. The couple stay there observingNasheed B, 
a wild, energetic dance. 

Nasheed C begins with another entrance by another 
"camel" after the dancers of the preceding section, 



practical goals. It exists as long as a certain distance is 
kept between each individual and the other. When one 
of them takes off, it ceases to be part of the dance space. 
When most of the group leave the forrnation, dance 
space ceases to exist. 

Sara's dances do not take place in a room-like stage 
space. Like a fetus in the womb, they float in their dance 
space. The stage is where they are located, and they 
therefore obey the rules of staging meticuously, to be 
presented in the best possible form to the spectator, just 
as a sculptor positions his sculpture in the best possible 
spot in the gallery, where it is welllit , without changing 
his work itself. 

DANCE POETRY 

Movement motifs enter into the general dance space, 
thus creating secondary dance space of their own - the 
"diminutive dance," which will be discussed in depth 
later in this article. 

These small movements are personal, subjective ones, 
often based on oriental rhythms. But they do not 
necessarily express these rhythms, as is usual in 
Yemenite folk dance or in flamenco. These small 
movements are also not the practical ones, such as the 
musician's foot marking the beat or the clapping of 
hands accompanying a song. They tend to ally 
themselves to the poeticelement of Sara's dance. Their 
form is determined by the images of the poem and 
occurs in the order in which they appear in the poetry. 

These diminutive movements are versatile, capable of 
expressing supplication as well as anger, belief as well as 
repulsion. This forrn of expression was developed by the 
creators of "dances of impression," such as Grete 
Wiesenthal's Death and the Maiden to music by F. 
Schubert. 

In the case of Sara Levi-Tanai's Song 01 Songs, the large, 
general dance space, which is determined by the large 
movements executed by the whole body of the dancer, 
follow the verbs, as they appear in the Biblical text: "1 
will rise now"; "The watchmen ... found me," etc. 

On the other hand, adverbs and adjectives which 
abound in poetry can be expressed not by the movement 
itself, but only through the dancer's execution of 
movement, through the proper play of tension and 
relaxation, the division of time and the telling pause. 

Sara Levi-Tanai has a great talent for chosing a poetical 
pretext for her choreography. Her Song oj Songs, a very 
great work indeed, is based on texts which do not always 
lend themselves to choreographic interpretation. For 
example, the verse: "Thou art beatiful, 0 my love, as 
Tirzah, comely as Jerusalem ... ", does not include even a 
single verb which prompts movement. 

Likewise there is no way to describe "Jerusalem" in 
movement. The ilnage is, in any case, much too large 
and quite unsuit~lble for expression in diminutive or 
large dance moves. 

Unless there is movement in the image itself, all one can 
do is to use the opposites of stillness and movement, the 
transition betweel1 the two, as the Japanese Kabuki 
artists do so well. 

When the poet writes, as if by invitation of the 
choreographer: "]My beloved is gone down into his 
garden, to the beds of spices, to feed in the gardens and 
to gather lilies," it is comparatively easy to translate all 
this action into movement without miming and 
imitating reality. ()f course, one may just let the dancer 
sit quietly and make us believe she is watching her 
beloved doing all those things mentioned, but such an 
approach tends to lead us into the realm of"spectacular 
dance." Sara therefore ignores such passages, being 
faithful only to her dance, implanting the poetry in the 
overall design of her dance like morsels of spice. 

Poetic passages that do not lend themselves to 
choreographic expression may nevertheless be expressed 
in music. Sara is a.ware of this, utilizing the rhythms of 
the music to a(;commodate the full spectrum of 
emotions expressed in it. 

This she does in the "diminutive movements," mainly 
those of the hands which follow the musical rhythms on 
all levels, from low movements near the floor to high 
ones with the arms held up . 

Opposite the sitting girl, a group of dancers may now 
move in a Debka-like dance in which hand movements 
portraying vine leaves ("1 went down into the garden ... 
to see whether thf: vin~ floufished ... ") are implanted. 

THE DIMINUT][VE DANCE 
I 

The small movements are implanted into the overall 
choreographic desi.gn omament and embellish it . These 
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movement clusters as are to be seen in, for example, the 
energetic dances of Lar Lubovitch, the rather static 
works of Graham or Pina Bausch, and the 
showbusinessy dances of Bejart. In $ara's work there is 
always careful development of the overall choreographic 
design, while the subjective component finds expression 
in the small movements and is never neglected. 

She does not need virtuosily for its own sake. That is 
perhaps a point where her work is close to that of 
Nijinsky in his poetic dances, or to the work of Anna 
Sokolow who has been close to "Inball' for many years. 

ANCE SPACE :ז;> 

Dance space or spatial dance is not measurable in 
concrete terms, but may be observed and felt. It isn't the 
form dictated by the choreographer or the floor pattems 
traced by the dancers' movements. Rather, it is a sum of 
the movement, its impetus as well as the emotional 
result it achieves; that of the visible as well as the 
invisible, hidden movement. 

But it isn't the "negative" of the dancer's body moving 
in space. 

Dance space being an imprecise, imaginary term, it may 
best be explained by a metaphor: 

Dance space is similar to the space traced by a flock of 
birds wheeling in the sky or a school of fish swimming in 
the water. Such sculpted space is to be found in the 
dances created by Sara Levi-Tanai. 

In the two examples of fish and birds, dance space 
contracts and expands continuously. It constitutes an 
independent dance entity, and inside it all kinds of life 
processes take place. 

That the stage is a defined, room-like space creates 
problems of its own. For example, the movements of a 
pack of wolves, in spite of the individuals in it keeping a 
more or less constant distance between them, doesn't 
create dance space because everything moves on one 
level only, as movement pattems on a stage tend to do. 
Such a single level "room space" exists in most dances 
- but not in those created by Sara. 

Birds fly in the air, fishes swim in water, and dancers 
dance on a floor. In the case of birds or fish, the location 
and position of their dance space is determined by 

express her dance ideas, and some of these are based on 
ancient Jewish dance traditions and steps. Likewise, the 
costumes she uses are derived from what may remind 
one of the traditions of Jewish communities, mainly 
those of the Middle East. Sometimes, it seems her 
choreography is pushed forward by an abstract static 
idea, gleaned from the religious or secular forms of 
poetry, such as the poetry of the Divan or the works of 
Shalom Shabazi. These may seem essential, especially in 
the eyes of an academically trained observer. But any 
artist clearly sees they are only of peripheral importance. 

Her choreography creates independent dance forms, 
which require an aesthetic appraisal. 

THE FIGURATIVE APPROACH 

While thought tends to progress by means of words 
forming sentences, making them as clear as possible, 
imagination works by means of figurative associations. 
These engender emotions. 

Especially in dance, the figurative point of view poses a 
difficult problem, as the central image is the human 
figure, which more than any other image fires the 
imagination. Perhaps that is one ofthe reasons there are 
so few great dance artists, as it is easy to get carried 
away by the figurative approach which tends to incite 
the spectator's emotions. The public enjoys the 
excitement, but it impairs critical judgement. Perhaps 
that is the reason hardly any serious philosopher 
regarded dance as a fit subject for philosophical 
discourse. 

A surfeit of emotions easily degrades dance into mere 
entertainment. In good traditional dance forms, the best 
choreographers tried to solve this problem by presenting 
beautiful movements in the haphazard progression of 
the dance. When there is no coherent structure, extemal 
theatrical means supply the choreographic presentation 
with points of interest, directing the spectator's 
attention towards "beautiful execution of perfect 
forms." 

The problem of figurativeness was always present in 
dance. Sara Levi-Tanai solves it by 'what may be called 
"landscape dance." She transfers the figurative element 
from the dancer's figure to the form created by the 
movement of the group of dancers, to dance space. 

In her choreographic work there are no accidental 
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DANCES FROM THE OLYMPUS 

The "Landscape Dances" of Sara Levi-Tanai 

and Jeux went unnoticed by the next generation of' 
choreographers. But what may be termed "dances of 
impression" created by Fokine in his very musical works 
was later develop<~d by such artists as the Wiesenthal 
sisters and reached unprecedented heights in the works 
of Jiri Kylian. Nijinsky's Rite oj Spring is perhaps the 
earliest example o,f the "dances of impression." 

This line of development, starting with Nijinsky, is 
apparent in the work of Grete Wiesenthal, Gertrud 

, Kraus , Doris Humphrey,.Jose Lim6n , Anna Sokolow 
closer sphere, in the dances iוJiri Kylian and, in our ow 

of Rina Shacham, Flora Cushman and Rami Be'er, who 
. brought it to a very high standard indeed 

Sara Levi-Tanai does not belong to the category of 
Fokine's "musical dance", and surely her recent work 
shows no traces of the "story-line ballet" which 
preceded it. Neither is she an exponent of Nijinsky's 
"poetical dance" or the "dances of impression." 

She created a tot;llly new type of dance, which in itself is 
a most unusual ·phenomenon. She not only built a new 
world of dances, but was able to learn from her own 
work how to develop it even further . With the help of 
her students, she constructed her work from elements 
gleaned from ethnic materials, without recourse to the 
work of others, (as most artist in history had.) Indeed, 
the world of dance she created is so original , that it is 
difficult to define. T hat is perhaps the reason it has been 
called by all kinds of unsuitable names. As Israeli folk 
dance became po]pular, some deemed her work a 
contribution to that genre. As the new dance theatre 
became prominent, taking its name from some extemal 
attributes it showed, some saw her work as belonging to 
this new category. We are all prone to call things by 
names derived from some peripheralaspect of an art 
form. But, in the case of Sara Levi-Tanai, we are 
confronted with a clance world defined only by its own 
parameter~. Of course she uses outward means to 
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By Yaron Margolin 

Sara Levi-Tanai is certainly one of the most original 
" choreographers working today. Her "Iandscape dances 

special. By the term "Iandscape dances" 1 do yזare ve 
not mean choreographic works portraying any 
geographic site - though Sara often speaks of the desert 
as a source of inspiration - but the fact that one may 
discem in the structure of her choreography an 
aesthetic, imaginary landscape, in which the movement 

. takes place 

Sara is an original artist in the true sense of the term: not 
an iconoclast who .builds on the ruins of all that 
preceded, but one who is able to seek all that is good, 
take it and enhance it even further . Her is not originality 
which stems from ignorance of all that was created 
before her. She is aware of the roots of her art, building 
her own creation on that basis, just as all the great 
philosophers and artists in history enriched and 
developed what their predecessors had already 
accomplished. One may trace such a progression of 
development in the annals of the art of creating dance. 
Sara Levi-Tanai's work, the subject of our present 
investigation, is an excellent example of such a 
progresslon. 

PROGRESSIVE DEVELOPMENT IN DANCE 
HISTORY 

A good example of progressive development is the way 
in which Michail Fokine developed Lev Ivanov's Swan 
Lake in hisDying Swan. And in his turn, Vaslav Nijinsky 
took the work of Fokine and elevated what could be 
called "musical dance" to what became "poetic dance." 
Unfortunately, this new degree of beauty attained by 
Nijinsky was lost in the work of choreographers arriving 
on the scene after him . 

The achievements of Nijinsky in his Ajtemoon oj a Faun 



It has to be pointed out that. these are only the first steps 
in the search for an efficient dance language. Only those 
musical horizons bordering on the Romantic and Post
Romantic mentality have been explored. 

It goes without saying, that different musical 
components would provide other, new horizons. Each 
encounter with another musical aspect enriches the 
dance. 8 

The movement develops in a confined world, in which 
the poetry only provides hints, while the music drives 
relentlessly on. 

by ןpIn "The Dance of Death" , to another poe 
Baudelaire, and the "Requiem" by Faure, a similar 
combination was attempted. In both cases and without 
any dramatic plot or outline and without the use of 
abstract symbols, a rich and liberated dance was 

. created 

קןזאק
שעה 1 12תויתמונותפיתוח

וציךוםךהסרטהסטודיו
 257589טליתייא, , 12גביךולאבן

ניירעלאיכותתמונות
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- a convincing dance. Yaron Margolin, the dancer and 
choreographer 1.vho works in Jerusalem, accepted this 
way of thinking and began creating works possessing a 
special "dance-ness". 

At first 1 suggested that he explore the natural force of 
music. For this purpose, musical pieces possessing a 
potential for rnovement development were chosen, 
according to the . "emotional map" these compositions 
showed: "Nuits d'ete" by Berlioz; "No Sun" by 
Moussorgsky; "Wesendonk Songs" by Wagner. 

The role played by the singing human voice in each of 
these works is quite different. It is dramatic in the 
Wagner and Moussorgsky songs, lyrical in the Berlioz 
opus. 

In the Berlioz work, in the steady flow of the movement 
changing emoti()ns of many kinds are incroporated. 
This constitutes a sort of analogue or replica to classical 
ballet, as the da.nce movement's reaction to the music 
does not requirle the backing of a story line. It just 
creates an atmosphere. 

Moussorgsky, 011 the other hand, provides the dancer 
with a rare opportunity to seek a form of dance 
expression to songs that are "spoken" more than sung, 
in that composer's typical style. The dance movement 
takes place nearly beyond the sphere of musical rhythm 
and becomes a sort of stepping or marching, as the 
musical rhythm is replaced by an emotional one. 

In the "Wesendonk Songs" there is a dramatic dialogue 
. between the singling voice and the accompanying piano 

This makes the creation of a duet possible, translating so 
ation into convincing dance without נto speak the sitl 

. recourse to any dramatic "explanation" or justification 

In the above merltioned works performed by the Yaron 
Margolin Dance Company, there were no "black 
holes". The dance was rich in devices and moved along 
by the musical iJmage motivation alone. 

Later 1 endeavoulred to design a dance idea connected 
more closely to poetry. That required a correct balance 
between the music and the poetry. In "Cursed W omen" , 
the personalities of the poet Baudelaire and of the 
composer Cesar Franck were emphasised. The poet 
supplies the inn.er world of his poems, while the 
composer, by his "cyclical" music creates a closed circle 
of drives ("vices ") in which the dancers are whirled 
about. 
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work or become only an articulation of the notation, 
though perhaps on a very high technical level of 
virtuosity. Such a reconstruetion of the score indeed 
touches on the emotional load of the music, but is 
unable to detonate or defuse it. It is like an exhibition of 
emotions in a shop window. The distinction between 
these two kinds of performance interpretation is crucial 
for the dance idea one is seeking, as the latter one does 
not enable one to enter the locked., blocked emotional 
sphere of the music in question. 

POETRY 

The poetical motif constitutes a loosely defined 
framework, being just a hint which one may develop 
into aiverse directions of movement progression. 

It provides terms of reference totally free of causality. 
There is no need to build a grid of stage means· to 
"justify" or convince anyone, because the kinetic energy 
of dance encourages free observation and reaction. 

Nevertheless, the poetic motifplays an important part in 
the early stages of creating a dance idea. At this point it 
is possible to introduce components according to chpice 
and surprising encounters may occur. ' 

Later, the role of the poetic motif is diminished. 
Surprising encountiers may happen between different 
art forms, such as between music, poetry, painting, etc. 
Poetry is elastic and free-wheeling enough to make 
fusion of art forms posible without becoming a 
restraining "Procrustean Stretcher", since in poetry real 
time and real space are obliterated. 

The dancer personifies the movement, which spreads 
into space in all directions. As in music, dance is able to 
create a world existing in a special space, built so that it 
is percieved by the senses allocated to its perception . 
This is the natural way of "authenticity", by which each 
art form frees itself from influences foreign to itself. In 
this aspect music constitutes a special, unprecedented 
model, as it is capable of concentrated expression which 
addresses one sense organ only. 

The model is a guide for behaviour and expression of the 
dance creator. Like music. dance must accustom itself to 
creating movement whithout recourse to extemal 
impulses and "reasons". The movement nust be visual, 
but based on emotion. The force of emotion becomes 
directly a kinetic process of motion. Seeing in music a 
model and source of inspiration for dance requires proof 



ephemeraI, temporary, their instabiIity is the 
characteristic which makes perpetuaI motion possibIe. 
There is no need to define the components comprising 
the dance work and they need no rationaI expIanations. 
NevertheIess, one may describe its generaI 
characteristics and aIIot to each its reIative importance 
in a given work of art. 

TIME SENSE 

The centraI probIem of fusing diverse art forms IiFs in 
the dimension of time. Our perception of time is 
different in each art form, because it is percieved by 
different sense organs according to what art category it 
be10ngs to. Hence it doesn't make sense to adhere to 
strict musica1 time when the dance movement progresses 
according to its own specific ru1es. 

Adhering to the strict musica1 time signiture when 
deaIing with dance means one is trespassing, "out of 
bounds", so to speak. This is true of a11 the parameters 
of musicaI notation. In order to emp10y the potentia1 
emotionaI materia1 in the creation of dance, one has to 
100k for the emotiona1 foci, to "read the emotiona1 
map" of the music in question in detai1. The tracks 
connecting the emotiona1 occurences in the music in fact 
measure the reaI time in" which the movement exists. 

But "reading the map" correct1y does not in itse1f assure 
ect movement solution, as not a11 music חfinding a cO 

1ends itse1f to movement interpretation. One has to 
choose the right music as we11 as imagine its rea1ization 

. in movement 

EMOTIONAL DENSITY 

The very fact that musica1 space is fundamentaI1y 
different from physica1 (reaI) space, being to a great 
degree fictitious (abstract), exp1ains why it is so high1y 
charged with emotion. It is abvious, that using music 
imp1ies uti1ization of a "who1e", which is indivisib1e and 
unmodifiab1e - hence the necessity of choosing and 
discarding. One has to choose those musica1 works 
which have bui1t-in emotionaI progressions that 
coincide reasonab1y we11 with a possib1e movement/time 
progression. 

INTERPRETATION BY PERFORMANCE 

Performing music may provide an emotiona1 map of the 

In this encounter, the proper proportions destined to 
reconci1e and create a true fusion between the two arts 
of music and dance is often missing. What is needed is a 
new idea and form of dance. 

DESIGNING THE NEW DANCE IDEA 

Designing a new dance idea is an intuitive process, but 
a1so a conscious process of choice and combination. The 
choice is an endeavour to find e1ements existing on two 
separate Ieve1s: one being the invisib1e musica1 space, the 
other beenig the one cIoser to reaIity, that of movement, 
that are to become one in the process. 

This process of combination is experimentaI by its 
nature, as its aim isn't to discover the degree of 
compatibi1ity of the components. 

It may perhaps be compared to diving into deep waters, 
knowing fu11 we1I that after surfacing one sha1I be abie to 
breathe the air again. Dance movement is comparab1e to 
diving, as it takes p1ace in a dark environment, fuI1 of 
huge energetic currents, of high emotionaI intensity, 
which one is unab1e to decipher, bordering on the 
simp1e, visuaI, straight forward wor1d of the dance stage. 

The cognitive e1ement, the imagination, which ~s p~rt 
and parce1 of a dramatic performance does not YleId ltS 
fu1I powers in such a situation - as there is no way to 
exp1ain or justify such an exp10sion of movement energy 
by rationa1 means. 

The movement is a goa1 in itse1f; an expression as 
immediate, present and existing on1y in the present as 
music is. But there exists yet another aspect of 
movement, its visua1 nature. The process takes p1ace 
before our very eyes. Therefore, it requires an additiona1 
means, one capab1e of creating the transition to the 
wor1d of the stage and the spectators. 

The poetic e1ement is a potentia1 "match~aker" m~k~ng 
it possibIe. The too1s of poetry - lmage," slml1e, 
metaphore, etc. - are a11 there to create an lnstant, 
spontaneous emotiona1 impression in the present tens~. 
The resuIting emotiona1 power forms a dynamlc 
emotiona1 viewpoint simiIar to movement, which flows 
towards an unknown destination. This, too, is a 
common denominator of dance and music. Designing a 
dance idea isn't the designing of a concrete object. After 
a11, it is the determinator of the shape of the flow of 
movement. 

By their very nature, the emotionaI components are 
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number of shifts in emotion it contains. But it is 
common knowledge that Mozart's musical forms are 
not the most complicated ones and reading the notation 
does not pose any teachnical difficulty. 

Musical notation is incapable of reflecting the flow of 
emotion and of denoting its intensity. The horizontal 
line of harmony is like a glossy envelope which allows us 
only to guess what its contents are. A pliant and soft 
envelope, such as that of Romantic music, makes it 
easier for us to guess the shape of what it holds. A stiff, 
orderly and geometric cover, such as that of Baroque 
music conceals what it covers. The performing artist has 
to pave the paths of emotion in the work, to determine 
their duration and fix their pace. 

The choreogrpher, on the other hand, has to design the 
inner content of the movement as well as determine its 
corporeal expression. Thus a melodical motif, defined 
by rhythm and harmony, becomes a progression of 
emotion. This expression is concrete, like a drawing or a 
map, tracing the shape of emotion in the dancer's body 
and in space. 

The dancer becomes the musical instrument in the 
language of dance movement, which is an equivalent to 
the musical laguage of sounds in the musical space. 

The poet Paul Valery stated correctly that dance is an 
energetic process in which energetic tension is defused. 
Music is the best suited, most powerful energetic 
explosive device to detonate in dance. The use of music 
even as mere accompaniment or background to dance 
requires injection of kinetic energy into the stage space, 
to provide a real, not only a quasi reason for movement. 

The choreographer feels obliged to soften and lower the 
voice of the dramatic story line and to amplify the sound 
of music. His main problems are, where in the music the 
little devil, that is to supply the trigger for the 
detonation of this explosive device is hiding, and how to 
harness the resuIting energy to move his dance forward. 
He is willing to follow the strict dosis of medical 
prescription - namely rhythm - and even to preserve 
the packaging intact (the dynamics of the music). 

lt is churlish to demand from the choreograoher what 
many musicians are unable to do: to determine the 
dosage and' structure of their performance according to 
their natural reaction and need. 

Many musicians faithfully follow the notation and 
melodic shape, believing that once the form of the 

musical piece is perfect, its inner message must reveal 
itself. This attitude expresses the idea that melody is an 
outcome of the undelrlying emotional basis, and that one 
should refrain from analysing it too closely. 

The musician accompanying dance, as conductor or 
instrumentalist, often tends to follow closely only the 
one parameter dictated by the choreography: rhyhtm, 
dynamics, level of tone, connection between phrases or 
their interaction with other devices. Such an approach is 
basically "decorati\le", descriptive, as the music, 
movement and stage design all become components of a 
dramatic, story-telling performance, an old fashioned 
tableau vivant. 

lf one wishes to detonate the energetic explosive device 
contained in the mlusic, one must take a radically 
different approach . 

First of all, one mus1, hone one's perception of the deep 
emotional content of the music. There is no 
contradiction between the formal structure of musical 
notation and the expression of emotional content. 
Emotional expression isn 't opposed to musical form -
it exists on a different plane. 

Great performers exhibit a perfect balance between the 
two. On one hand pe,dantic faithfulness to the form and 
all the notated details, combined with freedom of 
emotional expression result in a performance in which 
one hardly recogni:zes the work being performed. 
Violinists like Enesco or Szigeti, pianists such as 
Rachmaninoff or Horowitz offer the listener a totally 
new emotional map, ,LS it exists in the work they perform 
and its melodical design, causing the listener to feel he is 
confronted by a new, unknown work . 

New musical interpretation is designed to make the 
detonation of the musical energy possible. When applied 
to choreography, the:;;e implications are even more far
reaching andprofound. Huge powers arrive from an 
unknown, multi-dimf:nsional, real space, in which the 
dance moves. 

The rational, story-telling logic of dramatic imagination 
ceases to exist. But there exists a potential opportunity 
to reconcile the two a.rts of music and dance, since they 
both exist in the spher·e of immediate communication of 
emotion and live only in the present tense. A huge 
movement potential b,elonging to another invisible space 
demands practical kir!etic expression in the finite space 
of the stage by mean.s of human movement. 
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personal expression become a chain of events, lacking 
any relevance to any overall purpose. 

Classical ballet often is based on such expressions of 
personality within the boundaries of a formal, wel'l
known plot. piaghilev endeavoured to loosen the 
hidebound structure of theatricality. The, "epic" 
element became an important influence and inspiration 
for him. According to ancient aesthetics (such as those 
of Plato), the epic genre combines drama with poetry 
and singing. At any rate, such a form is less strictly 
subordinated to the rules of theatre. 

The role music plays in it is more prominent and singing 
and poetry open new horizons. The show may be 
structured less according to the laws of drama, but more 
closely observes the ' laws of staging. The style of 
"imitation" (of nature) continues. An important part of 
the spectator's imagination is engaged in the 
identification of events, in seeking similarity between 
actions and moves on-stage and in real life. The poetic 
element succeeds in liberating dance from its 
dependence on realistic details of the dramatic plot. 

THE MUSICAL MODEL 

Music is altogether a different art form, which exists in 
the immediate present, its place in space totally different 
from any "real" space. This difference is comparable to 
that between space in Euclidian and Neo-Euclidian 
geometry. The expression of emotion in music does't 
require the protracted, step by step development of a 
dramatic plot wich must progress through all the stages 
in time and space. 

Musical space - unseen but keenly felt - is a huge 
receptacle of powerful feelings, well organized in 
maximum concentration. Music possesses the 
quantitative rhythmic element as well as the qualitative 
one of harmony. (In musical structure the first one is 
vertical, the lat.ter horizontal.) Of course, the decoding 
of the content of the music isn't "true", if it concerns 
itself with the reading of the outward shape of the 
notation alone. The inner organization of the emotional 
content can not be notated. Sometimes this inner 
content is so concentrated and the changes occurring in 
it so intensive and rapid, that it can only be partialy 
deciphered - both for the purpose of execution and of 
absorbtion . 

An important Chinese pianist once stated, that he is 
unable to play Mozart's music because of he huge 

expression, movement exists only as an extension of the 
imaginary complementary plot. The role of movement is 
enlarged, but nevertheless subordinated to other aspects 
of theatre. 

it may be associated with ו!Dance-theatre, thoug 
Expressionism because of the emphasis placed on 
expression and movement, doesn't allow the spectator 
to "complete" the picture. He often feels there isn't 
enough movement; and should the movement be 

. sufficient, he is unable to fathom the reasons behind it 

A feeling of strangness, of Verjremdung (to use a 
the happenings on stage ,.נ Brechtian term) prevail 

appear arbitrary. The reason for this unease is the 
discrepancy between the time and space dimensions of 
theatre and dance. In theatre, anticipation and inaction 
are active components contributing to the advancement 
of the plot. In dance a protracted pause is acceptable 

. only in rare circumstances 

While reason and imagination are practical means of 
advancing a plot, they are but a hint or pointer as far as 
dance is concerned. The estragement of the spectator in 
dance theatre is a result of the movement taking place in 
a space built for other purposes. The movement doen't 
find a foothold, as no such footholds are provided for it 
in the dramatic framework. 

The flow of time also seems "unnatural", as the time 
sequence in dance is "real" and "objective", while 
theatrical time is totally fictitious. The dance spectator, 
if he applies the rules of theatre to dance feels 
confronted with incongruencies and discrepancies. 
Before his eyes unfolds a series of strange happenings, 
seemingly devoid of rhyme and reason, lacking 
continuous development. 

He tries to look behind the movement for reasons, in the 
best theatrical manner, to fathom the motives, to await 
the outcome - but in dance all this is totaly different: 
the movement is nearly continouous; the time always the 
present. Everything is obvious, concentrated, "there", in 
the emotions expressed by the movement. Then 'black 
holes' begin to appear: pauses, enpty spaces, situations 
in which one doesn't know what is to follow, as there is 
no apparent reason for anything to happen. Then the 
dancer expresses his personality, without any reason 
connected to what preceded. 

Once the message is over, one wishes to reconnect 
oneself and continue. The result may become rather 
spotty and disjointed, as disconnected monlents of 

6 



DANCE OPPOSITE ITS MODELS 

ot' course, pose th(~ question, whether a theatrical 
situation or any otl1er form of "situation" on-stage 
comprises the movement potential necessary for the 
development of danc:e? 

In order to discuss this question, one has to feel and 
inderstand the dimensions of time and space in which 
the stage action take:s place. 

The differences between theatrical action and dance 
ntal. These are two separate ~ action are fundaml 

phenomena, lacking .1 common denominator in time as 
well as in the spatial dimensions. The simplest definition 
of movement is, (according to Constantin Brunner) - a 
change in place. This, definition is. true in all aspects of 

abstract thought and has no מreality as well as i 
substitute. Dance is connected to movement both as 
form of expression and through its development. The 
challenge is selfevident: perpetual movement as an 

. expression of wholeness, in principle as well as in reality 
The dimension of time in dance is a consequence of the 
movement situation. Dance knows only the present 

. tense, always taking place in the present 

When dance adopts the theatrical situation mode, it 
undergoes a conversi()n, and it descends into space and 
time, taking on qualities alien to its nature. Theatrical 
stage and time function in a totally different mode from 
those of dance. The theatrical situation isn't reality 

ut rather a composite process וpresented directly, t 
comprised of coinciding thought and observation. The 
unseen, imaginary parts of the theatrical picture are able 

: to invade a hypothetical past; what Stanislavsky called 
". The pre-history of the play " 

At the same time, the spectator may try to forsee the 
future development of the plot. The actual movement of 
the characters on stal~e is but a minimal expression of 
the overall movement of the plot or story-line. 

Even in Ex;pressionistnc theatre, which emphasizes visual 

5 

THE MUSICAL MODEL 

by Naftali Ironi 

Music, far from being a mere helpmate of poetry, is surely an 
independent art form , indeed the most powerful one, and as 
such fulfills its aims without recourse to means other than its 
own, has no inherent need of words for song or plots of operas. 

(Schopenhauer) 

Musical involvement in nearly any dance event is 
inevitable. This statement requires an explanation, as 
the phenomenon isn't accidental. Indeed even when 
music is absent in a dance performance, its absence is 
strongly felt. Silence invades the space of the 
performance and emphasises its presence as a 
replacement of music. When percussion-instruments 
alone are used to fulfill the role of music, they replace it, 
filling its allocated space. When other acoustic means, 
such as human or other concrete sounds accompany 
dance, this does not represent a different solution. 

All such methods include a kind of musical harmony 
and musical feeling which provide a background to the 
performance. The musical underpinning provides a 
natural stage-set for the show. But often such a back
drop does not contribute to the performance. Its mere 
presence functions just as an oldfashioned, painted 
back-drop would. 

It seems that the role of music in dance is rarely 
understood and its wonderful power often remains 
underexploited. This is the phenomenon we endeavour 
to discuss further on. But before we proceed, let us first 
describe the situation in which dance takes place as a 
manifestation of stage art. 

Perhaps the real situation is unclear, smudging the 
boundaries of the art of dance and obfuscating its true 
substance and content. Its chief component -
movement - isn't always the chief concern of its 
creators and regarded as the outcome and result of the 
dramatic situation it comprises. 

Such an attitude is obvious, because as it is confined to a 
stage, dance has to obey the rules of staging. One may, 



The past year was a momentous one for the world . Indeed the 
events which shook the world were so fundamental and 
revolutionary, that the changes and developments taking place in 
the sphere of dance in Israel may seem insignificant in comparison . 

Nevertheless, important events worth recording occured. In Tel Aviv 
a new - or rather reconstructed - centre for theatre and dance, 
namely the Suzanne Dellal Center opened its doors, housing the 
studios of "Inbal Dance Theatre" and that of "Batsheva" dance 
company as well as a hall containing 400 seats and a well-equiped 
stage, which is to provide a venue for all kinds of dance. 

The Israel Dance Library moved to new large permanent premises, 
at the Beit-Ariel'la Municipal Library of Tel Aviv. It became an 
integral part of the municipal libraries, leaving the "Friends of the 
Dance Library" free to persue such complementary tasks as 
publishing dance books and organizing educational activities. 

The changes that took place in Eastern and Central Europe opened 
countries such as Poland, Hungary and the U.S.S.R. to visits by 
Israeli dance companies. "Bat-Dor", "Batsheva" and " The Kibbutz 
Company" toured Eastern Europe. 

The central theme of this year's Annual are the relations between 
dance and music. There are articles dealing with the aesthetic, 
didactic and educational aspects of these relations. 

It is quite hard to beleave, that the Israel Dance Annual has been 
published continuously for the last 15 years; it goes on appearing 
thanks to the generous help of writers and photographers, who all 
contribute their work without remuneration. 

The Editors 
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