
 .. __ל«
שניםשלושלפניעדשהיהבמההבאלט
מפיתוחומנועמסוגרהיההמזרחית,גרמניה

לנפילתעדהעולםיתרעםממששלקשרים
הלהקותהקומוניסטי.והמשטרברליןחומת

הוצגשאכןומהבמערב,לסיוריםיצאולא
אומקוריהיהלא ,המדינהלגבולותמעבר

רבותלהקותהמשטר,נפילתאחריחדשני.

אתאיבדורביםוכוריאוגראפיםהתפזרו

מבוכההתוצאה:ליצור.נהגובההמסגרת
הביטוי.לשוןואבדן

הופתעוהמזרחיתגרמניהשלהמחולאמני

כעמיתיהםממששחלו,המפליגיםמהשינויים
היהמהוהחינוך.המדעהאומנויות,בתחומי

המהפך?לפנישםהמצב

רבותלהקותהמשטר,נפילתאחרי
איבדורביםוכוריאוגראפיםהתפזרו

ליצור.נהגובההמסגרתאת
הביטוילשוןואבדןמבוכההתוצאה:

10-

המסורתהיטבניכרההמזרחיתבגרמניה

רבות,קטנותנסיכויותשלהעתיקההגרמנית
שלוהעיריותמשלו,תיאטרוןשליטכשלכל

הכוללעירוני,תיאטרוןמקיימותרבותערים

ובאלט.אופרה ,דראמהשלהפקהמנגנון

התקיימואלהואיזורייםעירונייםבתיאטראות

להקות 40-המזרחיתגרמניהשהיהבמה
באלט.

הראשיותבעריםהגדולותהלהקותלצד
שהתמחוולהקותודרזדן)לייפציג(ברלין,

שבעפעלוומחזמריםאופרטותבהפקת

קבוצות-25כוכןבינוני,בגודללהקות-באלט
זעירות.עדקטנות

שישהאומחמישהמורכבותהיואלהקבוצות

מופעילהפיקביכולתןהיהולאבלב,דרקדנים
אופרהבמופעיהשתתפוהןעצמאיים.מחול

סיפקולאכאלהומופעיםמחזמר,אואופרטה
קבוצותממש.שלאמנותיאתגרלרקדנים

אבלעצמאית,בצורההופיעוזאתבכלאחרות
היווולאהקהלאתסיפקולאאלהמופעים

המחול.אמנותלחובביאמנותיגירוי

הקומוניסטיתהמדינהממשלתלכ,ךנוסף
להקותעליותרעודשהקשובכללים,דגלה

משמעלאוטרקיה,השאיפהלמשל,הבאלט.
l1 לצרףמהלהקותשמנעהמדיניות ,"סגורמשק

לגבולותמחוץשהתחנכואמניםלשורותיהן
המדינותמיתרבודדיםרקדניםמלבד .המדינה

רקדניהמזרחית,אירופהשל Jהסוציאליסטיוו
שלושבוגריכולםהיוהממלכתיותהלהקות

דרזדןבברלין,-הממשלתיותהאקדמיות

 .ולייפציג

הרקדניםהוכשרואלהאקדמייםבמוסדות

ולשוןהסובייטיות,הקלאסיותבשיטות

• 
צעיריםלרקדניםאיפשרהזומשותפת
 .מיוחדקושיללאבלהקותלהשתלב

הכלהומוגניות.להיותללהקותגרםזהדבר

האמניםשלהאישיתביכולתםתלויהיה
בצורהשלמדוהשיטותאתליישםובכשרונם

אחידותשלזהיתרוןהאפשר.ככלמושלמת
בהעדרניכר,בחסרוןמלווההיהסגנונית
סגנונותעםומגעמפרהחיכוך ,מקוריות

בבאלטשניכרההשיגרהנבעהמכאןאחרים.

שלו.המעייפתוהשמרנותהמזרח-גרמני

בתחוםמקובעהיהגרמניהבמזרחהבאלט

שיטותאתהכירלאאישהקלאסי.הבאלט
ולאלג'ז,ועדמגראהםהמודרני,המחול

בעולםשהתחדשמהעםדו-שיחכלהתקיים
המערבי.

זו.באחידותיוצאי-דופןשנירקלמעשההיו
 " KOMISCHE OPER "השלבית-הספראחדמצד

ספרהוביתריאליסטי,סגנוןשטיפחבברלין,
מראשוני(פאלוקה,בדרזדן.פאלוקהגרטשל

בשנותהגרמניהאקספרסיוניסטיהמחוליוצרי
רשימהראה .מכברלאנפטרה ,-30וה-20ה

 .) 16בעמ'אודותיהעל

לרקדניםסיפקולאכאלהמופעים
קבוצותממש.שלאמנותיאתגר
בצורההופיעוזאתבכלאחרות

לאאלהמופעיםאבלעצמאית,
גירויהיווולאהקהלאתסיפקו

המחולאמנותלחובביאמנותי

הבאלט,בצדלימדו,פאלוקהשלבבית-הספר
בברליןוכןבדרזדןוג'ז.מודרנימחולגם

לימדובהםקורסי-קיץ,שנהמדיהתקיימו
ומוריםמערביותאסכולותשלנציגים

לימוןחוסהגראהם,מרתהשלמבית-מדרשם

שלהשפעתםאבל .הורטוןולסטר
בלהקותהנעשהעלאלהמורים-אורחים

ועודהרקדנים,כימזערית.היתההמרכזיות

בסגנונותבנוחחשולאהכוריאוגראפים,יותר
אלה.

כלמקורי.סגנון,העדרהיתההתוצאה

יצירותשלמחדשבהעלאההתרכזוהלהקות

ביןההבדליםרקהקלאסי.מהרפרטואר

גרסאותביןלהבחיןאיפשרושוניםיוצרים
היטב",נשמרהשלאהנערה l1שלשונות

l1 ויוליהרומיאוl1 אוl1 הקצוות",משולשהכובע
או"פולצ'ינלה" , l1בולרו l1שלהפקותואפילו
שובשהופיעוהאביב",פולחן l1ו l1האש"ציפור
הבאלט.להקותברפרטוארושוב

נכרהולאכמעטואישיתחדשניתגישה

שהושקעהרבהמאמץאףעלאלה,בעבודות
והתיחסותהגיוניתדראמאטורגיהבעיצוב

השונים.לנושאיםמודרנית

בכלשניכר-נוסףאופייניפן
הוא-המזרחיהגושמדינות

מאורגןחינוך

שלהיטב
אפיםאוגרכורי

איצעירים.

ללמדאפשר
אבליצירתיות,

להעניקאפשר
לכוריאוגראפים

צעירים

כלי-עבודה.
האחרוןבעשור

במכללההתקיים
לתיאטרון

קורסבלייפציג
חמש-שנתי

בוגרילכוריאוגראפים.
נשלחוהמחזורים

אבלבשטח,לעבוד

היוהתוצאות

מאכזבות.

העדר

מיומנות

ויכולת
טכנית

מנעה

התפתחות

בתחוםאמנותית

למשל,הבאלט.
הממלכתיהייצור
שלהריכוזי

גרםנעלי-באלט

הגדולות.בלהקותאפילובנעלי-ריקודלמחסור
מצאהדראמאטיהתיאטרוןלבאלט,בניגוד
ואילתורחדשנייםבימתייםלנסיונותדרכים
השלטונות.ידיעלהמוכתבותהמסגרותבתוך

הולךלקהלהבאלטלהקותזכוכן,פיעלאף
שלשההפקותמשוםאוליצופים.שלוגדל

עללהכוונהפחותנתונותהיוקלאסיבאלט

שאתהדראמאטי,מהתיאטרוןהשלטוןידי

קלות.ביתרלצנזרהיהאפשרשלוהטקסטים

לביקורת-מטעם,ושובשובזכוהמחוללהקות
ביצירותמספיקברורפוליטיקוהעדרבשל

שהועלו.

מקובעהיהגרמניהבמזרחהבאלט
לאאישהקלאסי.הבאלטבתחום

המודרניהמחולשיטותאתהכיר

המנהיגיםבעיניחשודהנראתההמחולאמנות
אולימזרח-גרמניהשלהאחרוניםימיהעד

עליהלהש~יעבעצם,הצליחו,לאשהםמשום
הצבאיתהבאלטלהקת l1אפילושביקשו.כפי



החןמה·הדיקטאטןרהמטרןתאת

האישיםאחדשלגןרלןזהלמהפךאןפייני
לגרמניההמןדרניהמחןלבתחןםהמרכזיים

 " DERהירחןןשלןעןרכןמיסדן ,-20השנןתשל
" ANZ ,ןהמבקרהעיתןנאיייהמחןל",משמעז

פעילשןתףהיהלןיתן .לןיתןיןסףהיהןדי

מרכזיתןאישיןתשהןזכרןהגדןליםבכנסים

הראשןנההתחרןתכגןן ,בינלאןמייםבמפעלים

 1933שנתבקיץשנערכהמןדרני,למחןל
מכלאמנים 125חלקנטלןבהבןןארשה,

למחןלב"רבעןןמאמרי(ראהאירןפה

 .) 1מס'בישראל"

הרקדניתקיבלהבןןארשההראשןןהפרסאת

רןתברלין,שלהאןפרהבאלטשלהראשית

המרה,האירןניהלמרבהסןרל-אברמןביץ'

השגרירשלמידיןהפרסאתלקבלזכתההיא
כילברלין,לשןבעןדיכלהלאאבלהגרמני,
באןפרה.מעבןדתהפןטרהכיהןדיה

שלמחבר-השןפטיםאחדשהיהלןיתן,יןסף
כבראבל .לברליןשבאןמנםתחרןת,אןתה

בעמןדןהתפרסמהירחןנן,שליןליבחןברת

כלאןפייניתהיןתהשמחמתהןדעה,הראשןן

ממנה:קטעיםתרגןםלהלןמןבאכ,ך

חשובה!הודעה
יכלןלאנהרןהאחבתקןפהשאירעןהמהפכים

שלנן.העתבכתבגםאןתןתיהםאתלתתשלא

סילןק[משמע:מחדשהכלליהעיצןבבמהלך

זהגליןןעםפןרשמישרה]מכלהיהןדים

 ," DERז ANZ "שלןהמן"להראשיעןרכןמייסדן,
 .בןמעבןדתןלןיתן,יןסף

מאמץכליעשהנהבה,קןנראדמרמחליפן,

בעןלםהירחןןשלהמרכזימקןמןעללשמןר
המחןל.אמנןת

מבקשתכתב-העתשלהחדשהההנהלה ] ... [

לןלשמןרשלןןהידידיםהקןראיםמכל

חזקהרןחניתתמיכהבעזרתרקכיאמןנים;

האחראיהתפקידאתלבצעיהיהניתןביןתר
המדינילמשטרהמחןלאמנןתהתאמתשל

משתתףהחדששהממשלןלתרבןתהחדש

בהכןןנתה.

כאינטלקטןאליםלןיתן,יצאכךאחרקצרזמן

מןתןעדשםןפעלןחילארה"ב,רבים,יהןדים

שןפרששימששיס,דהעיתןן . 7ה-סשנןתבסןף

לכלי-תעמןלההפךחדישה,ןלאמנןתלקידמה
ןאתהארית"ייהמןרשתאתשפיארנאצי,

 ...הגרמנימחןל-העם

אתהבינןלאהמןדרניהמחןלמאמנירבים

אתאסףיןסקןרטרקסביבם.המתרחש

יצאןןהםמעטים,לאיהןדיםןבהלהקתן,

המשיךשםמקןם ,לאנגליהןמשםלצרפת
 ,השניההעןלםמלחמתסןףעדלפעןל

אתעשהיןסלגרמניה.חזרתןכשהתאפשרה

אחדמצדרמזבעקבןתהזההמכריעהצעד

דיעןתיןבשללהאסרעןמדשהןאמידידין,

שלן.החברתיןתןההשקפןתהשמאליןת

המנהיגים-ןיגמןןמרילאבאןפןןרןדןלף

המןדרניהמחןלשלמעןרעריםהבלתי
מהשינןייםלהתעלםתחילהניסן-בגרמניה

I .היןןהממשלתיתןהתמיכההתקציביםי:וחלן
התלבטןשתמידלאמנים,קטןלא "פיתן

תפסן,לאגםהםלהפקןתיהם.כספיםבמציאת
המקצןעיהאיגןדעלהשתלטהנאצישהמנגנןן

היטלר,שללמשרתיןאןתםןהפךהקימןשהם

לכד.שהתכןןנןמבלי

שלה,בית-הספראתלנהלהמשיכהןיגמןמרי
מלחמתימיעדאפילןדבר,אירעלאכאילן

מחןלל'צןרשנצטןןתהשעהרק .-2ההעןלם

אינודלהקת-העמל"מ"מקהלתהסיוסתמונת
האנוברמהעירהפןעליס

Finol scene 01 "Work Choir" perlormed by the 
Movement Group 01 the Workers 01 Hannover 

בעצםהפיהררשליןם-הןלדתןלכבןדמיןחד

התגןבהלציית.סרבההיאהמלחמה,ימי
בדרזדןשלהבית-הספרסגירתהיתההמיידית

הבימה.עלהןפעתהעלמןחלטאיסןרןהטלת

המשחקים-הגדולהפיתוי
 1936שנתשלהאולימפיים

בברלין 1936שלהאןלימפיאדהקיןםעל
לפנירבזמןהעןלמיהאןלימפיבןןעדהןחלט

התעמןלה-ןשרהןאלקאנצלר.היהשהיטלר

כמעטהיחידהאינטלקטןאלגבלס,הד"רשלן,
המשחקיםבקיןםראןהיטלר,שלבחבןרתן

לעןלם,להןכיחפזהזדמנןתהאןלימפיים
אישאלאברבארית,מפלצתאינןשהיטלר

הםרחמים.חסרדיקטאטןררקןלאתרבןתי,
החןקיםאתלהשעןתאפילןמןכניםהין

לתקןפתנירנברג",ייחןקי ,הגזעניים

 .האןלימפיאדה

שהגיבןרלדעת,היהיכןללאהיטלרכמןבו,

ג'סיהכןשיהרץיהיההמשחקיםשלהראשי
ןהקפיצההקצרןתבריצןתהמנצחאןןאנס,

הגזענציגבןלנדי,צעיראיזהןלאלרןחק,
שלידןאתללחןץיצטרךןשהןאהעליןן,

 .שחןר-העןרהמנצח

לעינייםחגיגהלהיןתנןעדהפתיחהמןפע
זהלצןרךהגרמנית.התרבןתלעליןנןתןהןכחה

עלמטעמןממןנהשהיהןמיגבלסרתמן

המןדרניהמחןלאמנימיטבאתהמחןל
שלהם. jlהתעמןללמרכבת

אחדאתלבצעלןשניתן-לאבאןפןן
אמנןתי,המןניריקןדשלהגדןליםמחלןמןתין

הרקדניםאחדקרןיצברג,האראלדלצידן
מריןכןדןרן,שלהגדןליםהאקספרסיביים

המןדרני,המחןלשלהגדןלההכןהנתןיגמן,

במןפעיאישיתהןפיעןןאףהשתתפןכןלם

שלניאןלימפיאדהאןתההאןלימפיאדה.
המפארהמפןרסם,בסרטההנציחהריפנשטאל

המתנןעע.האדםגןףאת

עבןרתקןפהסיןםלמעשההיהזהכאמןר,

עברקרןיצברגבגרמניה.החדשהמחןלאמנןת

אתיסדלאבאןפןןבשןןיץ,להתגןרר

מריןרק ,שבאנגליהבדארטינגהןלבית-ספרן

ללמדשהמשיכהפאלןקה,ןגרטןיגמאן,

תחתבגרמניהנשארןהשנה,מןתהעדבגרמניה

הנאצי.השלטןן

התערןכהאתהמתעדהספרגביעל
מאתפסןקמתנןססבברליןעכשיןהמתקיימת

אןליזה ."רקדןהןאאדםייכלןיגמאן:מרי

עמיתיהשלןמנכןנותםממעשיהאבלנכןן,
להסיק,ניתןהנאציתהתעמןלהלעגלתלהרתם
ןמןדעחןפשיאדםגםהןארקדןכלשלא

למצבן.

ייבצלספרןאתמסייםקגלרהןרסטהמבקר

שיצאבגרמניה,המחןלאןדןת(עלצלב-הקרס"
בנין-יןרק " DANCE PERSPECז IVES "בסידרה

כך: ) 1974בשנת

אלפיםעשרתבאןתםצפהשלאבאןיישעה
שלהפתיחה[בטכסןרןקדיםנעיםאנשים

כאןתןחשבןדאיעיצב]שהןאהאןלימפיאדה,

הןאגתה.המשןרראצלהקןסםשלשןליה
האדםשלאציליתחגיגהתהיהשזןהתכןןן

שתהיה ,ןדיכןימו'דיפןתממגבלןת,המשןחרר

ןהןאכןלן.היקןםשלהצןהלבמקצבפןעמת

לתצןגהןהפכההןשחתהזןשכןןנהנןכח,

מבחינהשסןרסןהמןניםשלמלמעלהמכןןנת

ןברחהמסקנה,אתהסיקלאבאןפןליטית.

מגרמניה.

ידיעלראשיככןריאןגראףהןחלףייהןא

השנתיןתההתכנסןיןתאתשעיצבהיטלר,
בנירנברג.הנאציתהמפלגהשלהענ(זיןת

המחןלאיבדכברהאןלימפיאדהקיןםייבעת

נפרדבלתילחלקןהפךהעצמאיתפקידןאת

המפלגתי.המנגנןןשלטכסי-המצעדיםשל
שהןליךהמחרי,דבמקצבצעדןןההמןנים

התהןםתןךאללעצןריכןלתללאאןתם

 ~ ."היהשנהעןלםמלחמתשלהנןראה


