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שנה 70חוגג

להופעתו

למחןל,המןקדשיסבכתבי-העתהןןתיק

 Danceה-בחןדשן,חןדשלהןפיעהממשיך
Magazine ביןניחגגבנין-יןרק,אןרהרןאה

אתהחלהירחןן .-70ההןלדתןיןסאתהשנה

 Theהכןתרתתחת , 1927בשנתבהןליןןדדרכן
. American Dancer 

 1942ןבשנתלנין-יןרק,עברהןא 1933בשנת
רכשהןאאןרטןןיין.רןדןלףהמן"לאןתןקנה

יצאאלהןמשנייס , Danceכתב-העתאתגס

 , Dance Magazineה-העןלסלאןיר

הירחןןהיןסעדהןאהתפןצהשמבחינת

לןישבעןלס:המחןלאןמנןתבתחןסהמןביל

ןקןניס.מנןייסאלף-60כ

עןרכיןןבין ,ןמעןדכןרציניכתב-עתהיהזה

הןןתיקהברזל,אןכגןןאישיסהיןןכתבין

הרינגןדןריסבארה"בהמחןלשבמבקרי

בשנתאןרראתהשלההראשןנהשהכתבה

בשנתלמערכתהצטרפהג'ןאללידיה . 1945

 1952-בשניסהראשיתלעןרכתןהיתה 1947
בפעספעסמדילכתןבהןסיפההיא . 1970

 . 1922בשנתמןתהעדהעיתןןעבןר

אזעדשהיהמיקןמן,ןיליאסהתמנה-1970ב

ראשי.לעןרךבירחןן,ןהמכירןתהפרסןסאיש

התיחסןתןכיהירחןן,כיןןןאתשינההןא

ןפןפןליסטית.מסחריתהיתההמחןללאןמנןת

מלבדאבלהתפןצה,גדלה 1988בשנתמןתןעד

ןכמהבארנסקלייבשלהקבןעיסמאמרין

רמתבמערכת,שנןתרןהןתיקיס,מהכןתביס

ירדה.הכתיבה

ממןסחרלכתב-עתהיה Dance Magazineה-

ןתלמידילמןריסבעיקרשנןעדןשיטחי,

מןתן,אחריהחליף,קןמןןיליאסאתסטןדיןת.

העיתןןרמת . Richard Philpסגנן,שהיהמי

מכןןןהןאכיןסגסאבלבמקצת,עלתה

ןלמןריס,למחןללסטןדיןתיןתרלמעשה

תפןצתןאבלעצמס.האןמנןתלאנשימאשר

בינלאןמית.חשיבןתלןמעניקההגדןלה

באמריקהבנעשהברןבןמתרכזןתהכתבןת

אסגדןלןת'!"ההלהקןתבתחןסןבעיקרבלב,ד

שלמאמריסבןמתפרסמיסכיןסגסכי

רצינייס.מבקריס

שלהישראליתהכתבתארןכןתשניסבמשך

סאןדן.דןרההיאהמגזין

V' שנה 50לכבוד

ושראללמדונת

מןזמניסןלהקןתיהישראלשרקדנישעה

מדינתלייסןדהשניסיןבללכבןדלהןפיע

המחןלירחןןהחליטהעןלס,רחביבכלישראל

בןינה,היןצאאןסטריה,של

Tanz affiche , מגליןןכמחציתלהקדיש
הישראלי.למחןלשלן ' 97נןבמבר

הקיבןציתהמחןללהקתשלתצלןסבשער

אנדריאהבישראל.מחןל(בעברית)ןכןתרת

נעןריהבימיקראןסגרטרןדעלכןתבתאמןרט

במןסףהמאמרשלתרגןמן(ראהבןןינה

למחןלייהרבעןןשלזהבגליןןקראןסגרטרןד

 Alfred (אןברצאןכראלפרדבישראל"),
" Obel"Zauchel (, הציבןריחסיןאישהיסטןריןן

ביןמקשראןסטריהשלהממשלתילבאלט

-20השנןתשלמחןל-ההבעהןמבצעייןצרי
סןקרמנןרגיןראבישראל.דרכסןביןבןןינה

גביבארץ;העכשןןיהמחןלשלמצבןאת

חץעמןסנהרין;אןהדעסמשןחחתאלדןר

מעיןישהגליןןןבסןףעבןדתןעלמתראיין

מנןר.גיןראמאתמןנןלןג

V' צמחבנומוו

1901 1997 

הדמןיןתאחתצמח,בנימיןנפטרהשנהבקיץ

ןהמחןלהעבריהתיאטרןןשלהמרתקןת

היהנחןסשאחין-צמחבנימיןהמןדרני.

במןסקבהייהבימה"תיאטרןןשלמייסדן

לאמריקה,הבכןראחיןעסעבר- 1918בשנת

התפלגבעןלססיןריסשנןתמקץכאשר

מהשחקניסןחלקייהבימה"שלהקןלקטיב

 ,הקבןצהשלןהמנהיגהמייסדןבראשס

כחבריהס.ארצהלעלותלאהחליטן

בנימיןהיה-30השנןתראשיתשלבאמריקה

בעלהמחןלבתנןעתןככןריאןגרףכרקדןפעיל

בייסכאשרבנין-יןרק.הפןליטיתהמןדעןת

אתבנין-יןרקריינהרדטהגדןלהגרמניהבמאי

 The Eternal Roadשלן,התנ"כיהאפןס
צמחבנימיןאתהזמיןהןאהניצחית"),(ייהדרך

למעןהענקי.המןפעשלהכןריאןגרףלהיןת

לימדחי,בהמהןליןן,דצמחחזרזןעבןדה

צמחיצרבלןס-אנג'לסלנין-יןרק"ןהןפיע,

בימתעלהמןנימןפע 1935בשנת

מעין , Hollywood Bowlהאמפיתיאטרןן

הניצחןן",יינשףהשסאתשנשאהיימסכת"

נלהבןת.בביקןרןתאןתןשזיכתה

פןליטי,במחןללצמחשהיההענייןלמרןת

אתזנחלאמעןלסייהשמאלני",הפרןלטארי,

מעבןדןתיןניכרחלקהיהןדית.המסןרת

כרקדןשלןהסןלןןהןפעןתהכןריאןגרפיןת

יהןדייס.נןשאיסעלהתבססן

האןמניסשרןבשעה ,-70מיןתרשלבגיל

ארצה,סןף,סןףעלה,לגמלאןת,פןרשיס

לדרמה,בבתי-ספרלימדבירןשליס,התישב

ןהיהבישראלהמחןלבתחןסבנעשההתעניין

הצעיריס.תלמידיןידיעלנערצתלדמןת

פעסרקשמןפיעמהזןאןמןמןפלא,איש

הבימה.עלשניסבעשרןת
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V' צעירמחול

בשטוטגארט

(שהיהנןבר"ע"שייהחברהעןרכתשנהמדי

כמאתייםלפניבשטןטגארטהבאלטמנהל

שלאצעירים,יןצריםשלפןמבימןפעשנה)

השניםבמשךהפכןמהםמעטים

ג'ןןקיליאן,ייריידןעי-שם.לכןריאןגרפים

ןרנאטןשןלץאןןהפןרסיית,בילינןימאייר,

הנעןריםעבןדןתאתיצרןכןלםזאנלה,

נרקדןןאלהבשטןטגארט,שלהםהראשןנןת

החברהמןפעיבמסגרתהציבןרבפנילראשןנה

נןבר.ע"ש

שכזה,מןפע-חלןן-ראןןהשןבנערך ' 97ביןני

הבאלטרקדניהםיןצריןשרןב

 .איהשטןטגארט

הןפיעשכברהישראלי,לב,ליאןרגםאלהבין

שלןןהעבןדהשעברה,בשנהכיןצרזןבמסגרת

התחרןתבמסגרתדלל,סןזןבמרכזבןצעהגם

 '. 76שנתבסתיןשםשנערכההבינלאןמית,

ייניגןן"שנקראלשלןשה,מחןליצרהןאהפעם

ארנסטלצליליהגרמנית),בתכניהגם(בעברית

ןבאך.מןשהלסאיגנץבלןך

 aStuttgב 1er "העיתןןשלהמחןלמבקרלדברי
Zeitung ", לב,ליאןרמןכיחקראןזה,ברנד

לאשלןייתקןןה"במחןלשנהלפנייישהצלחתן

לשלןשתמניחהןאקלןשבאןרמקרית.היתה

ממנה,מנןסשאיןבדידןתם,אתלהביערקדנין

מצליחים.אינםממנהלהחלץמאמציהםןכל

מהבדידןתלהפיקמסןגלהכןריאןגרףאבל

זןרמתשלןהתנןעהלכאןרה.חיןבימשהן

קיליאןאתקצתמזכירןזההבימה,עלבנחת

עבןדהזןמדכאת.ממשןהעבןדהבצעירןתן,

בשלה."

דןאטהןאישראלתןצרתלפסימיזםגמןרניגןד

קאנטרלפנלןפההצעירההספרדיהמאת

) Penelope Cantrell (, יןם."ישמחרייגם
המפןרסמתהשןרהעלאןלי,הנשענת,כןתרת

כןתבהרןח".עםייחלףהסרטאתהמסיימת

שלהןאהערבשבקטעיייהטןבקרןאזה:ברנד

שלההמינימליסטיהדןאט ....קאנטרלפנלןפה

רקדן.להיןתהאןשרעלמכריזהשמששטןף

בתנןפןתנעיםמגידןבןדימיטריליברמאריקה

יצירהמתןךפרקלצלילימןשלמתבהרמןניה

העןמדהרחבהחללאתמנצליםפרגןלזי,מאת

החשקנגמרטרםלהם,ןמתעןפפיםלרשןתם

מחרגםכיהיןרד.הערבאלבהם,להתבןנן

מחןל."תןךממנןיהנןןהםיןם,יהיה

היאהצעירהןהיןצרתיתכןהמבקר,לדעת

אתשהחלןהגדןלים,היןצריםלשןרתשתצטרף

זן.במסגרתדרכם

V' ותראפיהזבנג

מלהקתןלשעברמעין-החןרש-ןרדימןןיסמין

חברה(עםבלןנדןןנמצאת-הקיבןציתהמחןל

הםןשםבר-אמןץ),גיאהןידאןאישלחיים,

הישראליהשםאתהנןשאתלהקהמקיימים

אם- " Zbang Dance Company "מאןד

ידןע.לאזבנג,מהןמביניםהאנגלים

שלביצירהמןפיעההזבנגלהקתמקןם,מכל

 ," Therapist "השםאתהנןשאתיסמין,
כןתבתבית-חןלים.בתןךבחייםהעןסקת

זהןתךשםמקןםרגיל,ת-חןליםייביהיןצרת:

גןפנילמאבקהןפכיםןחייךלמחלה,הןפכת

קרןבןכלבפןטנציהחןלההןאאחדכלבתןכ,ן

אהןב."קרןבבתןכןישלביקןרהמגיעמשפחה

~ 
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V' בקורסישראלים

למחולבינלאומי

בספרד

התקייםשבספרד ) Santander (סאנטנדרבעיר

בחסןתראשןןיץקקןרס ' 97יןליבחןדש

בקןרסהספרדי.ןהתרבןתהחינןךמשרד

ספרדרחבימכלמקצןעניםרקדניםהשתתפן

באירןפה.נןספןתןמארצןת

משהבן:ללמדמןריםשניהןזמנןמישראל

מחןלהאחדשלימדןליפשיץ,ןאלכסנדרקדם

מחןלאתקלאסי.באלטןהשנימןדרני,

אסמרלדהמרצ'הלימדההפלמנקן

) Merche Esmeralda (, המןרןתאחת

זה.מיןחדבסגנןןביןתרהידןעןת

 ~שבןעיים.נמשךהקןרס

V' בחלב""אורז
אדלמןרובישלעבודה

ברוטרדם

אצלשלמדצעיר,ישראלייןצראדלמן,רןבי

לפנינסעבגעתןן,המחןלןבסדנתמרגןליןירןן

העירשללמחןלבאקדמיהלהשתלםשנתיים

הןלנד.רןטרדם,

 An'OZ con "חדש,מןפעאדלמןיצרלאחרןנה
leche " ,השםלמרןתבחלב."ייאןרזמשמעשמן

שמהעלכךשנקראמתןק,מאכלשלהתמים

לדבריזהן,רקע,לןשמשמשתמןזיקהשל

אינהןזןהעןסק,מחןלןהיןצר,המבקרים

שלנפשיןתןבעיןתבקשייםבימינן,הפתעה

אכזרימחןלזהןהמבקריםלדבריהצעיר.הדןר

מבקרתמחשיפה.נרתעןשאינןחןשפנילמדי,

מכתירהבאמסטרדםהגדןליםהעיתןניםאחד

אפשראילרגעייאףשלה:הביקןרתאת

היתהברןטרדםןאילןהנןשא."אתלהפנים

בקיצןר,מחןספס."מאצ'ןחןליימהכןתרת:

אדלמן.רןבישללעבןדתןאדישנןתרלאאיש

 Theaterתיאטרןןבמסגרתבןצעההיצירה
LantarenNenster .חמשתביןברןטרדם

קבןצתבתהישראלית,גםהמבצעיםהרקדנים

תל-חזרןתןמנהלתארקינ,דמיכלכינרת,

שןפר.פנינהאביבית,

V' והילדהמחול

הבינלאןמיהאירגןןשלהישראליהסניף

השמיניהשנתיכינןסןקייםןהילד"חןלייהמ

ב-בתל-אביבשבבית-אריאלהלמחןלבספריה

 '. 97באפריל 20

מחקרעלדיןןהתקייםמשתתפים.-40כנכחן

ביניהןהרצאןת,התקיימןןכןבארץ,המחןל

יןסףד"רהארכיאןלןגשלהמרתקיםדברין

ד"ר ,"פרהיסטןרייםןדיםייריקעלגרפילנקל

הערביבמחןלמחקריםעלדיברחדדמןנעם

מסןרתעלדיברהאקלןבמרגרטבישראל,

מסרהבהט-רצןןןנעמיהבןכאריהמחןל

 ~בארץ.המחןלמחקרעלסקירה
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מהודוvיהחזרה

השתלמותמשנתארצהשברבלאזמןלפני

למשפחתבןצעיר,בחורמסילקר,רפיבהודו

ורהשלמתלמידיהשהיה ,מהודועולים

הודו,ממשלתמטעםלמילגהזכההואגולדמן.

באקדמיההמנייןמןלסטודנטוהיה

שבעירלאומנות ) Kuchipudi ( "קוצ'יפודי"

 .ההודיתהיבשתחציבדרוםמדרס,

ארבעההודיםהצעיריםשוהיםכללבדרך

מידות,רחבבבניןשוכנתזובאקדמיה.שנים

ראשופנימיה.מגוריםחדריגםהכולל

יוגיסיתנדראהואהגורו,האקדמיה,

) Sithandl·a Yogi (, דבר.יישקפיוועל

l1 ושם-המבטהולךלשםהולכת,שהידלאן

המסורתיותהאמיתותאחתהיא- "היופינוצר

 ,במזרחכמובמזרח .הדגולהמורהשל

לנסותרקאלא ,לדברמרביםלאבשיעורים

ידיעלהמוכתבותהתנועותאתולבצע

העיקריהמשמעתיהאמצעיוהגורו.המסורת

"אותי,הכיתה.כללאוזניפוגעת,הערההוא

כולם.לעיניככההשפילולאל, l1מחושבאכמי

גגעלקטנהדירהלישהיקצולכ,ךזכיתיוגם

 .סטודנטיםעודעםלגורנאלצתיולא ,הבניין

שםהיואבללוהט,פחהיההביתןגגאומנם

 ."פרטיים ,'מערביים'ושירותיםמקלחתלפחות

 , 13:00ועדבבוקרמתשעהןהלימודשעות

הצהרייםאחרשעות .הערבעד-18:00מושוב

העתיקה,סאנסקריטשפתללימודמוקדשות

עתיקהיצירהה"ודה",אתלקרואמאפשרוזה

חלקשהואבמחול,העוסקתומקודשת,

הדתית.והאמונהמהמסורת

l1 בבניןמתגוררותהןגםתלמידות.גםיש

אינןהנערות ,לבניםבניגודאבל ,האקדמיה

צמודה",בהשגחהאלא ,לעירלצאתיכולות

רפי.מספר

בתהיתה .היחידהזרהתלמידהיהלאהוא

אחרות.וארצותמהולנדותלמידותמבולגריה

לתלמידותמאשריותררבחופשהיהלהן

 • 11מקומיות l1ה

האםהודי.ממשנראההריאתהאבל-
משלהם?כאחדאליךהתיחסוובשוקברחוב

הכלידעומיד ,בהודיתדברתיאם"אפילו

מחירממניביקשובשוק,למשלזר'.'ישאנ

בעליבעיניהנראיםלתייריםשנועד ,גבוה

לשאלהאגב, ...מאמריקה'' ,''עשיריםהדוכנים

 ...אמריקהבקצהלי,ענותמיך ,ישראלאיפה
אותם".לבלבלהצליחלאשליהמראה

כלויש ,ממופעיםבעיקרמתקיימתהאקדמיה

ובאיזוריםבאירופה ,בעולםרביםסיוריםשנה

 .נוספים

הביתיותולבעיות ,הביתהמסילקרחזרעכשיו

שלתלמידיהעםלהופיעימשיךהואהרגילות.

בסטודיוללמדגםמתחילהואובנוסף,גולדמן

שלה.

בשייvיחילופי

למחולבספריה

אתטולידאנוגילהמנהלת-80השנותמראשית

בבית-השוכנתלמחול,הישראליתהספריה

בקרובלפרושאמורהגילה .בתל-אביבאריאלה

טליהבקרובאותהתחליףלגימלאות.

לאחיפושיםלאחרוזאתפרלשטיין-כדורי,

אתגםהכוללכזה,מוסדניהולשכןפשוטים,

רביםכישוריםדורש ,הישראליהמחולארכיון

ומגוונים.

עלכאחראיבתפקידוימשיךקלאפרראדו

שבבית-העירוניתהספריהשלהמחולמדור

 .אריאלה

מתוכםאיש. 3250בספריהביקרו 1996בשנת

ספריתשמארגנתלהרצאותאיש 707האזינו

 116וידיאו,בקלטותצפו 736בית-אריאלה,

והדרכה.יעוץקיבלוסטודנטים

תיקים 941מצוייםשבספריההמחולבארכיון

אתניומחולאירועיםואומנים,להקותשל

עלהמחולאתהמתעדהארכיוןמלבדבישראל,

בעולם.צורותיוכל

קופיvיאייריש

ברגליים

 " Riverdance "אירי,בטעםבתנועהמחזמר
ואמריקה.אירופהבימותאתכובש ,שמו

והילןבילהמלחיןידיעלחוברהזההלהיט

) Bill Whelan (, אתזהלצורךששדד ,-43הבן

שלהקלטייםוהמחולותהמנגינותאוצר

 7בןבקטעהיההמופעשלראשיתו .אירלנד

 .האירוויזיוןתחרותעבורשנוצרדקות

להעניקמצליחיםנגנים-28ורקדנים 75

בטעות,אובצדקשנחשב,מהכלשלזהלאוסף

משהולהעניקומצליחיםאיריתלמסורת

צופיםמיליון-2.5מיותרשכבר ,מלהיבלמופע

האטלנטי.האוקיאנוסעברימשניאותוראו

53 


