


אתתןלההביתה,נכנסהסןפר
לאשתן:ןאןמרהקןלבעלכןבען

tt בעןלםהמלחמןתנגמרן! 

 • ttהשלןםלמעןמאמרכתבתי

צ/פקקארלהצ/כיהסופר

פןליטיתמשמעןתליצןקניתןהאם ..........

ערבסקביןלקשןרניתןשמאבפליה? ...........
למשל? ,הפלסטיניםעםלמשא-ןמתןיפה

החלטתיבןהאירןניהמןטןעלהקןראלייסלח

המחןלכמןבעייתיכהבנןשארשימהלפתןח

טבעומעצםמחןלהפןליטית.המןדעןתבעל

ןהשקפןתמדיניןתדעןתלניסןחנןחכליאינן

מחשבןתעלמבןססןתהןאםביןחברתיןת,

מןפשטןת.מחשבןתעלאםוביןקןנקרטיןת

אף .באלטמןפעבגללהחלהלאמהפכהאף

יצירהבשלהסתיימהלאמלחמה

מאנשיןלרביםהיןתזאת,ןבכלכןריאןגראפית.

גבןהה,ןפןליטיתחברתיתמןדעןתהמחןל

אתלהביעהצןרדידיעלעים lמ~הםממילא
הביטויבכליחששןתיהםאתאןשאיפןתיהם

המחןל.אמנןתלרשןתם,העןמד

היאכאשרלהשפיעמצליחההמחןלאמנןת

מנסהכשהיאיעילהןבלתי ,רגשימסרמעבירה

רןב ,לכןעןבדתית.אינפןרמציהלמסןר

פןליטיים,אירןעיםבהשפעתשנןצרןתהיצירןת

התפתחןתעללהשפיעשמבקשןתכאלהאן

אתהפוליטילדיןןתןרמןתחברתית-פןליטית,

נגדהמחאהאתהזעזןע,אתהרגשי,הפן

ןלאהאישית,ההזדהןתדרדמסוימןתתופעןת

משנהבהצגתןעמדותדעןתהרצאתבאמצעןת

מטעם.הצגה ,מפלגתית

מהפכןתשלשבתקןפןתמלמדתההיסטןריה

יצירןתנןצרןמדםעקןבןתןמלחמןתסןערןת

רגשי.פןליטימסרבעלןתכןריאןגראפיןת

הימנעןתמסןימים,שבמצבים ,לטעןןגםאפשר

 .ןמצפןניפןליטיאקטהיאאף ,דעהמהבעת

המחןלמגדןליאחדיםשלכניעתם ,למשל

ידנתנןהללןבגרמניה.-30הבשנןתהמןדרני

מבתי-יהןדיםומןריםרקדניםשללסילןקם

פאלןקהןגרטןיגמןמרישלןמהלהקןתהספר

) Gret Palucca (, הגזע,חוקידרישןתלפי
כניעהגםאכן,לשלטןן.היטלרעלןתאחרי

עבןדתםגםןכדעמדה.נקיטתהיאלתכתיב

 Harald (קרןיצברגהראלדכמןאמניםשל
Kreutzberg ( לעצבשהסכימןלאבאן,פןןאן

המשחקיםשלןהסיןםהפתיחהטקסיאת

 . 1936בשנתבברליןשנערכןיםמפיליהאן

הנאציהשלטןןעםפעןלהלשתףהחלטתם

בעליל.מןסריבלתיפןליטי,אקטגםהיתה

השןלחן tt ,יןסקןרטשליצירתוהפוכה:ודוגמה

המןבהקהאנטי-מלחמתיהמחןל , ttהירןק

היצירההנאציזם.עלייתשלבתקופהביןתר

כןריאןגראפיתבתחרןתהראשןןבפרסזכתה

אנטי-מלחמתימחןל .-1932בבפריזשנערכה

מחןלשלהעתיקהבצןרהשימןשנעשהבןזה,

לרשימתיןסאתהכניסמימי-הביניים,המןןת

שהןקמןהריכןז,למחנןתלהישלחהמןעמדים

החליטיןסלקנצלר.הפדשהיטלראחרימיד

לסלקשנדרשמשןם ,-1933בגרמניהאתלעזןב

רןתלמשלהיהןדים,רקדניןאתמלהקתן

בת-להקתשלהחזרןתמנהלתלימיםהאריס,

 ·ןכהפריץשלן,ןהמוסיקאישבע,

מןדעןתשלשניםהיןבגרמניה-20השנןת

בתיאטרון,האמנןת.בתחןמימןגברתפוליטית

אטורפיסקארןיןןבייחןדברכטברטולט

) Erwin Piscator ( בימתיתאמנןתליצןרניסן

לצייןאפשרהמןדרניהמחןלבתחןםליטית.פן

שנןלד ,) Jean Weidt (ןיידטז'אןהרקדןאת

שלצאצאהיההןא . 1904בשנתבהמבןרג

שמאלניןת,השקפןתבעליאמיתייםפרולטרים

צביןןבעלמןדרניבמחןלכןחןאתןניסה

הןאקןמןניסטי.זהבמקרהמןבהק,פןליטי

לנןשאיםבתנןעההחןפשיתההבעהאתרתם

הרקדנים ttלהקתןבמסגרתפןליטיים,

המפלגהבאספןתלהןפיעשהרבתה , ttהאדןמים

לברןחכמןבן, ,נאלץהןאהקןמוניסטית.

אחרילשלטןן.היטלרעלייתעםמגרמניה

שניםופעללארצן,שבהשנייההעןלםמלחמת

במזרח-גרמניה.מחןללהקתכמנהלרבןת

עבןדןתין ,שלןהתנןעתיהסגנןןממחינת

 • ttההבעתימחןל ttללאקספרסיןניזם,השתייכן

ןהמדןכאהעניהחלקבפרןלטריןן,עסקןיידט

באןפןלמשל,במןבטליםהאןכלןסייה,של

קטההאמניתשלעבןדותיהאתהמזכיר

הילדיםציירת ,) Kiithe Kollwitz (קולביץ
כמןציןריההמדןכאים.ןהאנשיםהרעבים

-ןאמפתיההשתתפןתעןררןןיידטשלהמחןל
מצפןן ן~נ;.r ,ןהזדהןתמרגשהנןבעןתיצירןת

המפלגה.צןמתןקףןלאאישי,

ליצירןתההבעתיהמחןלביןשנןצרהקשר

קשרהיהרגשיחברתי-פןליטיגןןןבעלות

עםההבעהמחוליוצרישלהזדהןתםהגיןני.

דחפהןמתקדמיםמהפכנייםחברתייםרעיןנןת

היצירהלכיןןןקראןסגרטרןדכמןאמנים

שנותבאמצע ,בןינהגדןלתהבימיהפןליטית.

אתלמשל,כאלה.ןלןתחמקראןסיצרה ,-20ה

מדיםבמעיןלבןשההדיפלןמט:הסןלן

גררההיא ,ידיהלכפותלבנןתןכפפןתייצןגיים

עלין,ישבההמחןלשלבסןפןתןתח.איתה

הצןפים.לעברמכןןןכשלןען

פןעלת,שלדמןתיצרההיאשלהאחרבסולן

המורמתאחת,זרןערקכביכןל,לה,שיש

היאלהקתהעםבשיתןף .מרדשלנסכמעין

בתהלןכהלאבאן,פןןשלכסגניתןהשתתפה

בןינה,המקצןעייםהאיגןדיםשלהרןקדת

 ,התנןעןתבאןפילאפןליטי,מחןל .במאיבאחד

שלכחלקבןצעושהריקודיםבכדאםכי

 .במשמעןתהפןליטיתתהלןכה

שאתןביתרהראשןנההעןלםמלחמתבימי

שהעלתהאןקטןברמהפכתניצחןןעםאחריה,

מחןלברןסיההתפתחהקןמןניזם,אתלשלטןן

ליצןרבניסיןנןתכרןדהיההןאשגםחדשני,

ןמשמעןתפוליטיתזיקהבעלתאמנות

 ,) Nikolai Foregger (פורגרניקולאיחברתית.
שהןקדשהעבןדהלהקתןעבןריצרלמשל,

שלן,בסטןדין .תעמןלתילתיאטרןן-תנןעה

שלצירןףמשמע , ttפרןלטקןלט ttשנקרא

שלמהתנןעהשיטתיצרןתרבןת,פרןלטריןן

עלשהשפיעהביןתר,הנןדעתיצירתןמשלן.

שלבארץ-ישראלןגםבעןלם,רביםמחולאמני

מןפע . ttהמכןנןתמחןל ttהיתה ,-30השנןת

בןכנה,אןגלגלמגלםרקדןכלשבותנןעתי

מכןנהשלשלמהתנןעהיןצרתכןלהןהקבןצה

ענקית.

הקדמהלהערצתבתפיסתןקרןבהיהפןרגר

האיטלקים,הפןטןריסטיםשלהטכנןלןגית

הפשיסטיהדיקטטןרשלמתןמכיושהיו

רקדניןותלבןשןתשעיצבהתנועהמןסןליני.

הקןביסטילזרםהשתייכןהאקרןבטים

דברכללתארשביקשהחדישה,באמנןת

גיאןמטריןת.בצןרןת

I צI רתI קעזלI רDI' U . ייהעזI הלחוI רI הכנ' ."קD אהI תI לרעזI תת

אחרןד Iת Iקת Iעזה . IIכ Iהרת Iלתחנעזלח Iלהמ Iעתד Iהת

 .י ~נ:נ: ..בה Iגרתנאתב IIלע Uהחלן DI 'לקנצלר.הפרלר UIעזה
מ Iד Iה Iה Iרקדנןאת Iתלהקתלק Dלעזנדרעזמ Iתעז
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בםק: Iז IIל Iגשלרה Iהמטאפ

ו Iהשלטדת Iרמ Iפ Dהרשל

U לI דI אI כנ-UI תI השלI מI ד

I התנגדI תI המI םרI שלתDII ,ף

מןכןמדן.רה Iברתה Iה

דה Iרמ Iהפבראשאזשב Iש

אמר,ף DIIה Iהת Iנ Iהשלט

DII ףI אD 'ארI נI בYI ' םטלI ו

באמנןת,הניסיןניןתןעידןדהיצירהחןפשעידן

המשטרשלהראשןנןתהשניםאתשאיפיין

שלהתערבןתןבזכןתבעיקרהסןבייטי,

לןנאצ'ארסקי,הנאןרהתרבןתקןמיסר

שלעלייתןעם ,-20השנןתבאמצעהסתיים

המהפכה,אבישלכמחליפןלשלטןןסטלין

נעשןהקומןניסטיתהמהפכהאחרימידלנין.

הקלאסי-לבאלטלשןןתכןשליםניסיןנןת

אחדכביכןל.פרןלטריריאליסטי,פןהחצרןני

הצעירים,הרןסיםהכןריאןגראפיםמגדןלי

 Kassian (גןלייזןבסקיקאסיאן
Goleizovsky (, שלבאלט 1925בשנתיצר

תיאטרןןבימתעלשהןצגמערכןת,שתי

משמעןתבעלןהיהבמןסקןןה,בןלשןי

התנ"כילבאלטהכןןנהממש.שלפןליטית

למצריםיןסףמכירתשעניינן ,היפה"יייןסף

פרעה.שלחצרןכאיששם,ןתןלדןתין

פסטןרליתאידיליההיאהראשןנההמערכה

היהגןלייזןבסקישלחידןשיןביןבכנען·

באלטאישהיההןאהבימה.ברצפתהשימןש

מחןלקןתהיןבימןתיןאבל ,מןבהקקלאסי

שןניםבגבהיםמןגבהיםןמישןריםלפןדיןמים

סליפ ,רןבפיעללבןשים,היןןרקדנין

מאןדמקןבלדברבלבד.חזייהןהרקדניןת

הןאשערןרייה.עןררבשעתןאךבימינן,

חשןבכמרכיב(הבימה)לקרקעהתייחס

המחןליןצרישעשןכפיממש ,התנןעהבעיצןב

ב"יןסף .גראהםמרתהןבייחןדהמןדרני,

הקדןמה,ישראלארץהריאלההיןהיפה"

 ,ביניהןתלןייםןמעבריםןגבעןתבמןתבדמןת

 ,השנייהןבתמןנההרקדנים.רקדןשעליהם

היתהכןלההבימהבמצרים,המתרחשת

רב,לגןבההמתנשאתמדרגןתשלפירמידה

-ןבראשןחיילים,חצראנשימאןכלסת
אשתסיפוראחרילבסןף,פרעה.שלהפירמידה

המבנהמןללבדןהצעיריןסףצעדפןטיפר,

נסןגןןמשקרב,השליט,חצרשלהמאסיבי

כאילןןזןהעריצןת,בפירמידתהיןשביםןברחן

התפןררה.

ייבלתישהמןפעכתבההרשמיתהביקןרת

אחדיםהןדןרבןתשניםמקץאבל ,"מןבן
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ימים,אןתםשלהמןסקןןאיםהמחןלממבקרי

שלהמטאפןרההפןכה:דןןקאהיתהשהבעיה

ידיעלהשלטןןפירמידתהרסשל ,גןלייזןבסקי

שלהמןסריתןהתנגדןתןהיחידשלאי-כניעתן

בראשאזשישבמיכימדי.ברןרההיתהיןסף,

יןסףאחר,יןסףהיההשלטןניתהפירמידה

גןלייזןבסקימקןם,מכלסטלין.ןאסאריןנןביץ'

באלטבלהקןתלעבודנשלחאבלנאסר,לא

מהמרכז.רחןקןת

הןפיעה ,הראשןנההעןלםמלחמתכשפרצה

איזאדןרההחדיש,המחןלחלןצתבאירןפה

אתרקלמעשהרקדהןהיאהיןתדאנקאן·

ליצןרלההיהקשהלאשלה,הסןלןמחןלןת

היאההיסטןרי.המאןרעלכבןדמאןלתרמחןל

מחןללצליליןןרקדההצרפתיבהמנןןבחרה

תמיכהלאןתשלה,מהרפרטןארלחלקשהפך

עםהמלחמה,בסיןםהקדמה.ןבכןחןתבצרפת

יצרהשןבהבןלשביקית,אןקטןברמהפכת

המארשייזההיההפעםאישי.פןליטימחןל

הפכהשדאנקאן ,ייקןבסקי'צמאת "הסלאבי

 .המשתחררהעבדשללריקןדן

הכלכליהמשברשנןתהיןב"בארה-30השנןת

בשנתןרקיבנין-הבןרסהנפילתשלאחרהגדןל

רגלפשיטןתעקבעבןדהמחןסריהמןני . 1929

רשמיתתמיכההעדרמחפיר,עןנימפעלים,של

המנןשליםןבאיכריםבמןבטליםממשלתית

ממש.רעב ,לבנקיםחןבןתיהםבשלמאדמתם

הלחציםאתשיצרןהןבטליםהמןתהלןכןת

ןה-רןזוןלטהנשיאשללבחירתןשהביאן

" New Deal " .בהתקןפההיתהזןשלן

השפעתםבאמריקההמןדרניבמחןלהןרגשה

בעיקרמאירןפה,שהיגרןמחןלאמנישל

לברןחשנאלצןאחריםגםאבליהןדים

מהגריםשלהפןליטיתמןדעןתםמהנאצים.

כמןאמריקאים,יןצריםעלגםהשפיעהאלה

מחןלןתליצןרסןקןלןב,ןאנהגראהםמרתה

המחןלאתאזיצרהגראהםפןליטי.מסרבעלי

חברתיבנןשאשעסק ,) 1928 (המהגר"יישלה

 ," 1917שיריייאתגםשנהןבאןתה ,אקטןאלי

למלחמתב"ארההצטרפהבההשנההיא

 .גרמניהנגדהראשןנההעןלם

הקלאסיבבאלטהנדיריםהניסיןנןתאחד
נעשההיסטןרי-פןליטיבנןשאלהשתמשלמחןל

פאנוב.ןאלריןהכןריאןגראףןייטןרג''גידיעל

-עןלמישםבעלישןתפיםשנבחרןלמרןת
 Alfred (שניטקהאלפרדמאתהמןסיקה

Schnittke (, יןזףמאתןהתאןרההתפאןרה

עיצןב ,) Josef Svoboda (כי'הצסבןבןדה

 Yolanda (סןנאבנדיןלנדהידיעלהתלבןשןת
Sonnabend ( -לביקןרןתהבאלטזכה

שלהשמרניתהבאלטשפתכי ,ביןתרשליליןת

הנןשאעםלהתמןדדיכןלההיתהלאפאנוב

הדרמטי.

 ,ס Jפ«דרפרשתעללסאב ,"אשםנהיי

 ,טי'ו.כ 'ורג'גליכרית, ,פאנוכילראו ,'כור

 . 1994 ,"כו(העירכאלטיי

THE ACCUSEO", A BALLET ABOUT THE TREASON TRfAL OF ALFREO " 

; TE ץPANOV, LfBRETTO: GEORGE B. WH ץDREfFUS; CHOR.' VALER 

 BONN, GERMANץ 1994 .



המחןלממןפעירביםהמארחבתיאטרןן
אןלםהןאהלאבנין-יןרק,החדשניים

 Brooklyn (בברןקליןלמןסיקההאקדמיה
Academy of Music (, אנשילכלהמןכר

שעברהבשנההעלתה , BAMכ-המחןל

 Karole (ארמיטאז'קארןלהכןריאןגראפית
Armitage ( לאנןשאן,מןדרני.מחןלשלמןפע

מילקן,מיכאלהמניןתאלשלחייןפחןת,

הןאשערןרייה:שלבמרכזה 1990בשנתשעמד

דןלרים.מיליןניןמאןתעשרןתןהפסידהרןןיח

כאשראמיץ,פןליטימעשהעשתהגםגראהם

משרדהזמנתאתלקבלבפןמביסירבה

עםלהןפיע ,גבלסשלהגרמניהתעמןלה

ברלין.שלהאןלימפיאדהבמסגרתלהקתה

תןפיעשלאמןדיעההיאשלההתשןבהבמכתב

הןסיפהאףהיאהפשיזם.שןלטבהבארץ

תןכללאשממילאסרקסטית,אגבבהערת

רבןתכי ,השלישיהרייךאדמתעללהןפיע

הן ,נכןן .שםלהןפיעיןרשןלאמרקדניןתיה

יהןדיןת.הין

בלטןבאמריקההמןדרניםהכןריאןגראפיםבין

כלקןדםריקןדיהםשלהחברתייםבנןשאים

ןיידמןצ'ארלסיןתרןמאןחרסןקןלןב,אנה

) Charles Weidman (. ,אחתסןקןלןב

גראהם,שלהראשןנהבלהקתההרקדניןת

 Lower Eastב-ענייה,מהגריםבשכןנתגדלה
Side הנצלניןתבמתפרןתןעבדהנין-יןרק,של

לנןשאיםהקדישההיא .לימןדיהעםבבדבד

האדםשללסבלןבייחןדןעןני,מצןקהשל

מחןלןתהחשןבים.ריקןדיהמרבאתהבןד,ד

בהןליםמברקיםלכנןתםשאפשרהבעתיים,

כמהןהתראה.זעקהשלתשדןרןתלעןלם,

"לןןיהכמןהמןקדמןתמיצירןתיהןכמה

 Strange American "(מןזרה"אמריקאית
Puneral "(, במקרהפןעלים,שלבגןרלםעסקן

לפלדה,בבית-יציקהפןעלשלהמזןןיעמןתןזה

מןתכת.מתכתמכלתןךאלהנןפל

 " Case History ( ,,--- 'מסיימקרההסןלן
"--. No (, הןאכיןצרת,שלההקריירהמתחילת

האדםלקשיים.שנקלעהנערהשלסיפןרה

שלהפןעלהןאכשהדגש ,ליימקרה"ההןפך

יצרההיא 1937בשנתהסןציאלי.העןבד

אנטי-פשיסטית,סאטירית,כןריאןגראפיה

ממשלתןידיעלשנערכהתערןכהעלכתגןבה

זןכןריאןגראפיהבאיטליה.מןסןלינישל

המןשלםהגןףהערצתןאתהאשהאתתיארה

קראהסןקןלןבהפשיסטית.מהמדיניןתכחלק

שלההקבןצתילמחןל

" Pacade - Espositione Italiana ." 

עןנשן,אתןמשריצהמאסר,לתקןפתנידןןהןא

המצליחיםהכספיםמאנשילאחדןהיהשב

בארה"ב.ביןתר

הםבקצב.לןעןנהןהמקהלהלמכןר!"לקנןת,

מתןשבןתיהןהטלפןןשפןפרןתאתתןלשים

כלאלהפקןדןתאתןצןעקיםהבוסכמצוות

שבעולם.הבורסהאולמןת

 Predator's "(הטרף"חיותיינשףהיצירהשם
Ball "(, קולניתטכנומוסיקתכוללתוהיא

ראשמילקן,ניצבהפתיחהבתמונתראפ.וזמרי

בחבורתארו,ןשולחןמאחוריהטורפים,

חולצה :שלהםקרבמדילבושיםברוקרים,

"למכור,צורח:הואאפורה.חליפהלבנה,

הוןל-שלאמיתייםאורותנוצציםלנהרמעבר

מילקןאתהמגלםשהרקדןשעהסטריט,

אותותקבעובגורל,תאמינוייאלקןרא:

בעצמכם!".

והמושלמותהמוכרותיצירותיהגםבעצם,

 )" Rooms "(ייחדרים"למשלביותר,
במציאותמעוגנות ,)" Dreams "(ו"חלומות"

קבוצתיושבתב"חדרים"החברתית-המדינית.

עלאחדכלבודדים),שלדמויות(ששאנשים

האדםשלהבדידותחדרו.אתהמייצגכסאו

ביטוילידיהבאהנושאהיאהמודרניבכרך

דיוקןזהוסוקולוב.שלזובעבודהכךכלחזק

מרקס.שטבעמושגהמודרנית,בעירהניכור

מתקדמתהיאבעודמתחלפיםהם iעמיתיה

שלמזעזעתיאורזה .הקהללקראתועודעוד

מגיהנום.להימלטהמבקשתנפששלבריחה,

נערות-זונותשלושחזקה:פחותלאסצנה,ועוד

פרחשבהןידיהן,כפותאתופותחותסוגרות

זונותלשמשהוכרחושהנאציםנערותאדום.

הןבכפותיהןהפרחיםהשלישי.הרייךלחיילי

ישועשלהמסמריםפצעיהסטיגמטה,כמו

הצלוב.

היחידה,המחוליתהיצירההיאייחלומות"

שלמהזוועותמשהולהביעשמצליחהאולי,

המחוללמלודרמטיות.גלישהללא ,השואה

שלכתפיהםעלהמטפסתברקדניתפןתח

נוסףמחולסוקולוביצרה-60השנותבסוף

הואהדממה"ייצעדיברור.פוליטימסרבעל

בברית-היהדותמצבאתלתארשנועדמחול

לפשענחשבהשציונותבתקןפה ,המועצות

תבי Iבפמירבהכאשראתיץיליטי Iפת.עשה.עשתהגראהם

פי.ע Iלהגבלמישלהגרתנילה Iהת.עתתשרדהזתנתאתלקבל

בתכתבברליו.שלליתפיאדה Iהאבתמגרתלהקתה.עם

לט Iשבהבארץפי.ע Iתשלאדי.עה Iתהיאשלהבה Iהתש

שםפי.ע Iלהרשן Iילאת Iדי Iהיהתיה Iתרקדנית Iרבכיהפשיזם.



 ,הבולשביקיתהמהפכהאודותייהסערה",הבאלטמתוך

 1927 ,מוסטובניקולאיציור,גולווזובסקי,קאסיא(כורי,

UP IN סRY GR סF THE VICT סV סORAWING BY NIKQLAI MUSAT 

1927 ," VSKY'S "WHIRLWINO סLEIZ סG 

שלהראשונהבשורהטובים,מקומותייקיבלנושל Iאלגננתציקה, Iדכו Uגר

חמשובתוךעומעמו,האולםאורותהיציע.

זהאבלעמוקה.בשינהושקענרדםרודידקות

לאכמקובל.ויוליהיירומיאועודהיהלא

אלאמשפחות,שתיביןמאבקשלתיאורו

בקרב.כחייליםנעוהרקדניםמעמדות,מלחמת

תחיהמהפכה!יתחי :לצעוקהחלוהםלפתע

המהפכה!.'

בגרגנניהימ Uדנ IUDהגננהיג

די Iר ., Eiה-םת Iשנף IDשל

גרפיה Iבביגנתארתציקה, Iד

יר Uהצג IIהאירלה, Uבשל

י 5IEiרבשנתאמדרב Uהלר

 Dרי Iגנשל Iלהקתאתת Iלרא

 , zה-םהגנאה uבאליאר, Iב

בברליושהתארמה

,נעמדרגליועלקפץהוע .מידהתעורריירודי

מאוגרפתהשמאליתידואתהריםהמעקה,ליד

תחיהמהפכה!יתחילצעוק:הואגםוהחל

השמיעוסביבנושישבוהאנשיםהמהפכה!!

רצון.שביעותאישלומילמוליםמחאהקולות

הפניםאתוראיתילאחורהסתבובתי

מצחיהם.עלהתמיההקמטיואתהמבוהלות

רודיבחיוכים,גםהבחנתיושםפהאבל

עימהאותוסחפההמוסיקהלקפץ,המשיך

מישהומידבקת.היתההבימהעלוהשמחה

שינייםדרךוסינןהתאושש,ליציעמשכננו

וישבהתנצלרודיותשתוק!.'ישבהדוקות:

במקומו.

זהמרגשקיץשלהסועריםהימיםייבעצם
ראשוןערבהיהזהלבלות.ואני,רודייצאנו,

 .לעצמנופנאימעטלנושהיהרבים,שבועותזה

בבאלטהופיעהבזיארמוריסשללהקתו

לשבתמשעשע,ממשהיהזהויוליה!ירומיאו

בשמלותמאופרותנשיםהצופים.ביןבאולם

גבריםפיצוץ,לכדיעדהדוקותשחורות,

כרסותיהם.אתשהסתירואפורות,בחליפות

רודישמלה,לבשתיאניגםהמאורעלכבוד

פניו.עלגלשהארוךשערואבלהתגלח,

רשםהמופעאחרישוב.נרדםלאהואייאבל

האהבה.ובעדהמלחמהנגדיהרובביומנו:

שונים,במישוריםעובדתהסיוםתמונת

והחייםהאהבהלעינינו.ניצבהשלישיייהעולם

המוותי!אתמנצחים

10 

בייחוד .להגרלבקשהיהאסורוליהודיםפלילי

ייצעדיאתהמסיימתהתמונהמרשימה

סחבותרקמעורטלים,הרקדניםהדממהיי:

 ,גופותשללערימהנערמיםלגופותיהם,

ישנים.עיתוניםעליהםמעיףענקכשמאוורר

-היסטוריתשיכחהשלביותרמרשימהתמונה
לקרות.להלהניחשאסור

לששמחולהואסוקולובשלהכסאותיייי

בעירשלהבחדרשבויהאחתכל ,דמויות

חזקתיאור ,והיאושבדידותשלמחול ,הגדולה

בחברהתקשורתוהעדרלניכורביותר

אוליחלומותיי,יימכךפחותולאהמודרנית.

שתיהשואה.בנושאביותרהמעולההמחול

ייהתיאטרוןידיעלבארץהועלוהיצירות

 ,-60השנותבראשיתסוקולובשלהלירייי

באמריקההגדולהכלכליהמשברתקופת

היאהלא ," New Deal "וה--30הבשנות

ליצירתרוזוולטהנשיאשלהיזומההמדיניות

גםהיתה ,ממשלתיבמימוןעבודהמקומות

 ,בייבארההאמנותבתולדותהיחידההתקופה

ממשיתתרומהתרמהממשלתיתמעורבותבה

כולל ,האמנותתחומיבכלהפקותלמימון

גםזה,במקרהמימן,שהממסדקרהכךמחול.

 .המחאהאמנותאת

 ,-30הבשנותקמו ,ממשלתיתתמורהללא
עםרקדניםשלאירגונים ,בניו-יורקבעיקר

 The New Danceלמשל,שמאלניות.דעות
Group ובעיקרThe Workers Dance 
League , שנות(עדספרוביתסטודיוששימש

ייןיגביניהםיוצרים,שלנכבדהלקבוצה )-60ה

דונאלדמאסלאו,סופיסוקולוב,אנה ,דאדלי

גיין ,תמיריסהלןפריימוס,פרלמק-קייל,

רביםויידמן.וציארלסנאגריןדניאלארדמן,

ההזדהותבישראל.גםיותרמאוחרעבדומהם

רקלאביטוילידיבאהשלהםהפוליטית

כל,קודםואוליאלאיצירותיהם,בנושאי

האמנותיהמחוללימודאתלהפוךבשאיפתם

 .העםדלתלבניגםלנגיש

עמנואלהמחולמבקרכתב 1934בשנת

ועללמחולהפסטיבלמופעיעלאייזנברג

למחולהליגהשערכההשנייההתחרות

בניו-יורק:הפועלים

עשראוששזו:כללבדרךהיתהייהתבנית

שחורותגלימותלבושותצעירות,נשים

רצפתעלהמחולבתחילתלהןשכבוארוכות,

לצליליואז,קריסה.שלשוניםבמצביםהבימה

מתחילותהיוהןומונוטונית,קודרתמוסיקה

ואובדן.מסכנותיאוש,שלשונותבתנועותלנוע

שהןבכ,ןלהכירנאלץהמשתאההצופה

הגיעואז .המדוכאהפרולטריוןאתמייצגות

ומהפכה.התקוממותשלהתגלות,שלרגע

מהצדדים,חזקנגוהותאורבדמותלעיתים

אדום,בבגדעטופהדינמיתכדמותלעיתים

המבוהלים,הרקדניםביןאלבסערההפורצת

התגלתההדמות ...הטראגיתהחזותבעלי

הדמויותנענוותמידהמונית,באסיפהכנואם

עת ...תקווהלהםהיתהושוב ,למרדלקריאה

 ," New Theatre "(הירחוןהגיע!"המהפכה
 .) 1934יולי

הפיקו , 1937בשנתהתקופה,סוףלקראת

 ,מחזמרהפועליםשלהמקצועייםהאיגודים
-פעמיםמאותובוצעניכרתהצלחהשרשם



על ,)" Pins & Needles "(ןמחטים"ייסיכןת
הנצלניןת.במתפרןתעןבדןתשלהקשיםחייהו

עלשנןצרלמחןלניכרחלקהןקצהזןבהפקה

כיןם(שחיצמחבנימיוהכןריאןגראףידי

שאנדןרנןסף,יהןדימחןלןאמובירןשלים)

לבימןיאחראישהיה ,) Sandor Gluck (גלןק

שןתףצמחהיה-40הבשנןתבהפקה.המחןלןת

 , Hollywood Bowlב-ענקמןפעילבימןי
נןשאיםעלרעיןנןתלהביעניסןבהם

מהאירןעיםאןהאמריקאית,מההיסטןריה

 .כןלןהעןלםעלאזשעברןהגדןלים

גםהרבהעסקהפןליטיתהמןדעןתבעלהמחןל

רקלאהצטיינןזהבתחןם .השחןריםבבעיית

כמן ,-עןרשחןמיבעצמםשהיןןרקדניםיןצרים

אמניםאלאמק-קייל,ןדןנלדפרימןספרל

במחןלןת,שהתמחתהתמיריסהלוכמןיהןדים

חןפשןשיריעבדןתשיריכןשיים,דתשירילפי

קשהזכןיןת.ןשןןיןולשחרןרןגעגןעים

היתהכןשיםשלמשפילהאפליה,אבללהאמיו

עצם .-60השנןתעדב"ארהבדרןםחןקית

למסגרתמחןץהלא-לבנהבאןכלןסייההעיסןק

ביו .פןליטיתאמירהמשןםבןהיהבידןרשל

זןברןרהפוליטיתאמירהשביטאןהאמנים

ןאתאייליאלןןיושללהקתןאתלצייואפשר

שהפךמיצ'ל,ארתןרהמצןיוהכןשיהרקדו

אתןרקדבאלטסיטיהנין-יןרקלכןכב

הרןסייםבבאלטיםלמיניהםהנסיכים

הקלאסיים.

העןלםמלחמתפרןץןבעיקרהארבעיםשנןת

הקצה.אלהקצהמוהמצבאתשינןהשנייה

 ,הראשןנההעןלםמלחמתשאחריבשנים

בספרדהאזרחיםמלחמתבימישאתןביתר

באתיןפיהמןסןלינישלהכיבןשןבמלחמת

הרבהןבןצעןנתחברן ,)-30השנןת(באמצע

לעיתיםאגב, ".המלחמה!נגדייריקןדים

העןלםמלחמתנגדמחאהמחןלהפךקרןבןת

פינהשלו Iהתיאטרתתני Dכל

את Iתה Iאתשתשימש Iבא

ליצירתאחריההבאימ

את Uהתביתי, UIתנו Iתיאטר

ימ Uבאתצ Iת Uד

ID ריאליD טיימU תצבלI של

שלדרנית, Iהתבחברההאדמ

ID ה"םהתאה'וz . זהI 

ת IUד Iתל Uבו Iתיאטר

ללאאבל ..בהקת Iתחברתית

 Iאלתי Iת Uהתהתרכיב

הפשטניהתפלגתי

שהמחןלמבלי ,חדשהכןתרתבזכןתנה,הראשן

נגדלמחאהניכרת,בצןרהישתנהעצמן

מןסןליני.הדיקטטןרנגדאןפרנקןהגנרליסימן

גםלראןתאפשרכתןבתשינןישלזןתןפעה

המרשיםבמחןללמשל,קראןסגרטרןדאצל

בןדדלןחםבןהאלמןני",ייהחיילשלהןהמרגש

המלחמןת .להןרגלהןצאתןמצפהבתאן,כלןא

היההנמעורק ,כשהיהנןתרהמסרהשתנן,

הפךהןאעןלםבמלחמתאלמןנימחיילחדש.

נגדמחתרתללןחםןבסןףספרדי,לחייל

הנאצי.הכיבןש

האמנןתיהמחןלאמנןתהפכה-70הבשנןת

יןדעיקןמץשלמתענןגגןןניןכלעלהמןדרני

מכיריםשהכלרחבה,לתנןעהטעםאניניו"ח

 ,ןדינמיתצעירהלאמנןתבה;ןמתעניינים

השפעתןבהןלנד.גםאבל ,באמריקהבעיקר

ןמאןחר ,קנינגהםמרסשלןגדלהההןלכת

המחןליןצרישלהסגנןניתהשפעתםגםיןתר

המןשגאתהצידהדחקה ,הפןסט-מןדרני

מכלןיןתרשהיא,משמעןתבכל "תןכויי

ביקשהמחןל .החברתי-הפןליטיבביטןין

 .לאןתןלכשעצמהלתנןעהלהתייחס

בעלהמחןל ,-80השנןתסןףןעןדמאז

הבימהעלשהןפיעהיחידחברתיתהמשמעןת

באיידסכביכןללהילחםשניסההמחןלהיה

טיבילשלמןפעיםלמשל,האמנןת.באמצעןת

הללן,המןפעיםכלאבלזייו.ןארניג'ןנס

שלמןתם-חברתיבנןשאעסקןשכאילן

הקהילהמקרבןאןהביםחברים

ליטיתהפןמשמעןתם-ההןמןסקסןאלית

היןאלהןרדןדה.עקיפהדברשלבסןפןהיתה

ללב,נןגעןתלפעמיםאנןשיןת,מחןןתלרןב

שלהושהקשרסנטימנטליןת,פשןטלפעמים

הציבןרבמןדעןתרקהיהציבןרי-חברתילמסר

בבעיהכרןכיםאלהןשכןלשאןבדולכך

מןגדרת.רפןאית

ןאנינןתקןרקטקליטיליהפןצןאילןציבשל

היןנחןציםב,"בארההמבקריםשלהטעם

שעלהתנןעהביוניירשלגשריםלעיתים

שמאחןריהחברתייםברעיןנןתלתמיכההבימה

לאי-גןרמתשמחלהמשןם ,כלקןדםהמחןל.

רגישהמבקרתשאפילןמשןם ,ןשניתתנןעה.

חשהלא ) Arlene Croce (קרןצ'הארליוכמן

להקתשלליצירתההנזעמתתגןבתהבאבסןרד

שמתארנישללזכרןג'ןנס,טיןבילזייוארני

 ,חןליכמןשענייניםאזאמרההיא .מאיידס

לטיפןלראןייםאינםאישיןצערמןמים

שלגלכמצןפהעןררהזןתגןבה .אמנןתי

ןמחאןת.סןערןתרגשיןתתגןבןת

דיןקליתרפה,באירן-70הבשנןתדןןקאאבל

רקשעברןלזכןר(צריךהמערביתבגרמניה

מזרחביוהחןמהקרסהמאזשניםשבע

בבית-הספראססו,בעיר ,ברליו)למערב
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Polkwang נןלד-יןסקןרטשםןניהלשייסד

פינההיאהמןבהקתשנציגתן ,תיאטרןן-המחןל

בשנןתגיבשהבאןששפינההסגנןןאתבאןש.

לכנןתאןליאפשר ,בןןפרטאלעבןדתה

תיאטרןן-שלבראשיתןחברתי.סןריאליזם

הפכהשכבריצירתה,ניצבתזהמחןל

כשםמילר".ייקפהממש,שללקלאסיקה

מחכיםייבקט,שלהראשןןהאבסןרדשמחזה

החדשנייםההישגיםכלאתכללכבר ,לגןדן"

 "מילרקפהיי ,זהןדרמטןרגיבימתיסגנןןשל

שלאנתןלןגיהכמיןהיןםנראהבאןששל

בית-קפהבאןתן ,זהבמחזהתיאטרןן-המחןל.

באמצעיםלראשןנההשתמשההיא ,עצןב

בינתייםשהפכן ,ןבימתייםתנןעתיים

הכל.אתהמשמשןתלמןסכמןת

ארצה,המחןבקבצניחתהמסתיימיםחיבןקים

חזרהןבכללבקירןת,ןנשנןתחןזרןתחבטןת

אכזריןתתנןעתיים,מןטיביםעלעיקשת

נשיםהבימה,עלהבינאישייםביחסים

בחצאית.גברים ,לילהכתןנתאןבקןמביניזןן

משמשיםבאןשפינהשלהתיאטרןןסממניכל

תיאטרןןליצירתאחריההבאיםןאתאןתה

באמצעיםדעתןאתהמביעתנןעתי,

בחברההאדםשלמצבןעלסןריאליסטיים

תיאטרןןזהן .-20ההמאהסןףשלהמןדרנית,

ללאאבל-מןבהקתחברתיתמןדעןתבעל

הפשטני.המפלגתיאןהתעמןלתיהמרכיב

תיאטרןן-ליןצרינתאפשרהסןריאליזםבזכןת

 ,פןליטיןתבשאלןתלדןןהחדישהגרמניהמחןל

מפלגתית.בתעמןלהןשימןשמןסרהטפתללא

סלןנייםבריקןדיםהשתמשיןסשקןרטכשם

פינהגם ,מעמדןתשלכבסמליםעממייםאן

הסלןני,חברתי,המחןל .זןבדרךהלכהבאןש

-30הבשנןתיןסאתשימשהחברהכראי

עללמשלהמןדרני,הכרךשלאןןירהליצירת

ייהעירשלןבבאלטלטנגן,ןאלסביןהניגןדידי

השייכיםריקןדיםמןפיעיםכךממשהגדןלה"

למשלפינה,אצלחברתיתלמסיבהאןלנשף

 ". 1980 "ביצירתה

ןיןנסקןבקטשלהאבסןרדשתיאטרןןכשם

מהעלילהןהבמאיםהמחזאיםאתשיחרר

ברטןלטשלהאידיאלשהיה(שחרןרהסדןרה

איפיןןבאמצעןתלפעןלןמהצןרךברכט)

באןשפינההסירהכךדמןיןת,שלפסיכןלןגי

מחןלבפניהמחסןםאתבעקבןתיהןהבאים

לתכניםקשןרבבדשבדמןפשטמןדרני

בבאלטהעלילהשלהמניירןתללאןמציאןת,

בכלל.הבימתיןבמחןל

בעלהמחןלבתחןםהבןלטיםהיןצריםבין

מאריןמאגיהיאהחברתיתהמןדעןת

מיצירןתיהשאחתמקרהזהאיןהצרפתייה.

מחןל ," May B "היאביןתרהמגןבשןת

במקןםהדישדןשנצחיים.בפליטיםהעןסק

מרןבלנדןשנעשהשכברבמזןןדןת,ןהשימןש

מאריןמאגישלבידיההיןבן,שימןש

תלישןתשלןתנןעתיתחזקהלמטאפןרה

ההמןניים,ןלנדןדיםהמציאןתמקרקע

שלנן.התקןפהאתהמאפיינים

מכלשיןתרהכןריאןגראף ,ספקבליאבל

הפןליטיהצביןןבעלתיאטרןן-מחןלעםמזןהה

הןא .) Hans Kresnik (קרסניקהאנסהןא

שנהרגלאחרמאביןןהתייתםבאןסטריה,נןלד

מתחמלבסןףשבע,בןרקכשהיהעינין,לנגד

12 
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ש Iלנדנעשהשבברת, Iד IIבתזש Iהשית Iם Iבתקש Iשד Iהד

חזקהרה Iאפ Uלתו Iתארתאגישלה Iד Iב IIהבן,ש Iת Iשב Iתר

I תנI עתI תליששלתI התצתקרקעתI אI תI לנדI ההתדיםI נI ,ים

שלנןפה Iהתקאתם Iנ Iהתאפ'

עבןדהשלמעטןתשניםאחריהשנייה.העןלם

שןנןת,באלטבלהקןתהמנייןמןכרקדן

המציאןתעלמשהןלןמרהזמןשהגיעהחליט

שלן.ןבדרכןהחברתית,

מחןל-תיאטרןן,אינןאןמרהןא ,תיאטרןנן

) Tanztheater ( באןשפינהאצלכנהןג

תיאטרןןאלאןתלמידיה,ןעמיתיה

לןןתהמראשיתהעבןדתןכןריאןגראפי.

הבאלטיםכברכיקןלניים.בסקנדלים

המניןתחברתייכמן-קרסניקשלהראשןנים

קריקטןרהאלאשאינןאגם-הברבןרים",

 Iפטיפהשלהרגשניהבאלטשלאכזרית

בתי-חרןשתארןבןתמעשנןתבן ,איןןאנןב

צעצןע-טנקהןלדתןליןםכמתנהמקבלןהנסיך

-בע"מ"ייישןעבןדתןאןרחןק,בשלטהמןנע
שלהרעהילדהיןתןקיצןניןתן,אתלכלהראן

זמננן.בןהגרמניתיאטרןן-התנןעה

אתיצר ,היידלברגבעירהלהקהמנהלכשהיה

 ,)" Pamiliendialog (משפחתי"יידן-שיח
אתהגגבעלייתהמגליםןאחןת,באחהעןסק

אתלןמביאיםהםאביהם.שלהאס-אסמדי

לסעןדהכמתנההנאצילעברןההןכחה

היה,זה .-60ההןלדתןיןםלכבןדהחגיגית

החברהשלמכאיבבפצענגיעהבגדרכמןבן,

ןאמיצה.נחרצתדעההבעתהגרמנית,

בדרכןממשיךהןאהאחרןנןתבשניםגם

ברמןבעיריצרהןא ,למשלהפרןבןקטיבית.

שפעלןהטרןריסטיםבמנהיגתשעסקמןפע,

זהמיינהןף.אןלריקה ,-80ןה-70הבשנןת

אישןםכתבמימי.שראיתימהמרשימיםמןפע

הטרןר.אנשינגדמאשרפחןתלאהחברהנגד

נעיםהבימהקצהשעלמכךמתחילהמןפע

ג'אנק-פן,דןזןלליםהרחןב",יימןאנשים

ןאתההמבןרגרשלהעטיפןתאתןמשליכים

עד ,הבימהרצפתעלהקןקה-קןלהפחיןת

פןעלימןפיעיםןאזאשפה.שלשלםגלשנןצר

גדןליםןמטאטאיםכחןליםבסרבליםניקיןן

האשפהאתמטאטאיםןהםבידיהם.

הצןפיםעל ,פחןתלאהישר,המגעילה

באןלם.היןשבים

הרקדניתבהזן,היאממשמזעזעתסצנה

דמןת(אגב,מיינהןףאןלריקהאתהמגלמת

רקדניןתארבעידיעלןמשןחקתהנרקדת

עלערומהנתליתהשונות)בסצנותהמתחלפות

שחוטה.בהמההיתהכאילןמברזל,מבנה

יישוטרים"מפשיטיםאחרתובסצנה

ומקלחיםמהרקדנים,כמהסןריאליסטיים

זהשבטוחמה .בצהובצבועיםבמיםאותם

קרסניקהפךלאהטרןריסטים,אלשבגישתן

הממסד.לחביב



ועירוס.דסהתאכזרות,שלהסשלוהאמצעיס

כבאמצעיבגועללהשתמשחוששאינוהוא

שלממשיכולמעשההואאלהובכלבימתי.

אנטוניןהצרפתיהאכזריות",תיאטרון IIממציא

בשלדווקאולאו ,) Antonin Artaud (ארטו

בשלאלאועירוס,בעינוייסואש,בדסהשימוש

ארטו,התכווןאליההאמיתיתהאכזריות

באי-העירומה,האמתעלאי-התפשרותמשמע

שמדוברשעההנימוסבמוסכמותהתחשבות

האכזריותזאת-עמוקהאנושיתבאמת

קרסניק.ושלארטושלהאמיתית

לראשונהבוצעקרסניקשלביותרהטריהמופע

לובחרהואקלן.בעיר 1996אוקטוברבסוף

השנויהדמותהקרסניקי:מאודנושאהפעס

 Leni (ריפנשטאללניהצלמתשלבמחלוקת
Riefensthal (. בנעוריהיתהריפנשטאל

אבלמאו,דיפה,אשהבברליןמודרניתרקדנית

סרטיסשצילמהמכךלהבאהתהילתהעיקר

אסתטית,מבחינהנהדריסדוקומנטרייס

שנערךנאציתהמפלגהכנסאתשתיעדו

צילמהשהיאהתיעודיהסרטוכןנירנברג,ב

עלגבלסשלהתעמולהמיניסטריוןעבור

 .-1936בשנערכהברליןאולימפיאדת

שלאפיהאוגרבכוריפעסלאעסקקרסניק

ביןידועי-שס.ואמניסאישיסשלדיוקנאות

עלמחזה-מחולביותרהחשובותיצירותיו

 ,) Sylvia Plath (פלאתסילביההמשוררת
או ) Prancis Bacon (בייקוןפרנסיסהצייר

פאזוליני.הסרטיסבמאי

עללאירחסלאשהואלצפותהיהאפשר

II היטלרשלהצלמתII הצופיס.עלינו,ולא

יעמידשהואבליביניחשתילבכורהבבואי

שלהנהדרותהדמויותאתאלהמולאלה

הנאציס.שלהזוועותמולצעיריס,אתלטיס

אבללמיס.הקפיצותמולבוכנוואלדגוויות

תמידשלאטקסטהרבהכללהמופעטעיתי.

עלשטיפסואקרובטיססמליס:ושפעהובן

ענקי,לבן,וקירראשינו,מעלהתיאטרוןתקרת

בוונחבטוהחליקועליותלול,מישורשמולו

מסוכן,משופע,מישורעלחייסהרקדניס.

האקרובטיסכמוממשלהתנגשות,המוליך

היואמוריסשאוליהצופיס,לראשישמעל

שבהסהאלפיס,בהריטיפוססרטיאתלהזכיר

כשחקנית.ריפנשטאללנישלהקריירההחלה

עברהעסזהמעימותיצאההצלמתאבל

שנה. 93בתכיוסהיאכגיבורה.כמעטהנאצי

לאהיאאבללבכורה,אותההזמיןקרסניק

הגיעה.

פשוטאוהתמתןקרסניקשהאנססבוראינני

ופרוגרסיביות.נחרצותעדייןדעותיוהתבגר.

מבלישלובביוגרפיהלעסוקמאודשקשהאלא

למעיןהופךשהואעדאותו,לחבבלהתחיל

העמידקרסניקבלעס,מעשהוכךותיק.מכר

הטוענתומיוחדת,זקנהגברתשלדיוקןמעין

אהובתוהיתהלאנאצית,היתהשלאהיוסעד

אלארע,דברעשתהלאובעצסהיטלרשל

יהיויפיס.אנשיסעלנהדריססרטיסצילמה

נובהשבטבניאושרירייס,אתלטיסאלה

בעליהסשגסד, Oוה--60הבשנותהאפריקני,

נהדריס.גופות

תופעההואהפוליטיתהמודעותבעלהמחול

ומקוס.תקופהבכלמופיעאבליחסית,נדירה

בז'ארשלבעיבודולמשלשקספיר,אפילוהרי

פוליטי.מחוללשרתיכולויוליה",רומיאו IIל

מנהיגאשתשלמיומנהקטעמוכיחכךואכן,

דוצ'קהרודי ,-60השנותסוףשלנטיסטודהס

 .) 10בעמודמסגרת(ראה

שביקשומחולאמנינמצאותמידבארץגס

ולהילחסבחיובילתמוךדעתס,אתלהביע

אבלאדס.כבניעיניהסראותלפי-בשלילי

אשל.רותשלהסמוךמאמרהעוסקבכך

ם


