
במונחמשתמשיםלהכ
 ,פוסט-מוךרני"לחו"מ
תוכנובאמתמהובלא

הזה?הגמישגשומהשל

קיפלנדריג'רמאת
המחוללתולדותמרצההואקופלנדפרופי

אוהיו,קולני",ב"אוברליןולאסתטיקה
שהושמעוכפידבריו,תמציתלהלןארה"ב;
בארה"ב,המחולמבקריהתאחדותבכנס

 • 1990בשנתבסן-פרנסיסקושהתקיים

הפנורמהעמצדקלעשותקלהמשימהזואין
שלג'אדסון"ב"תקופתהמחול,שלהענקית
סווילהשלנסיונותיהדרך ,) 1 ( '-60השנות
הבאלסאתלאחד ) TWYLAז HARP (תארפ

בשנותהיום-יומיתהתנועהשפתעםהקלאסי
ההולךהפעולהשיתוף-80הובשנות ,-70ה

עםז) RISHA BROWN (בראוןסרישהשלוגובר

זין-איילרןתשלקבןצתה
צדק--בנןהבחצרבמןפע .,

Ruth Ziv-Eya l' s group in an 
out-of-doors perfo rmance . 
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והאמנותהמוסיקהבתחומימוביליםאמנים
בסגנוןהאוסוביוגראפיותהיצירותהחזותית;

העיוות ,רביםאמניםשלתיאסרון-המחול
ידיעלהקלאסיהתנועותאוצרשלהמודע
העלייה ,) KAROLE ARMIז AGE (ארמיסז'קארול

ההשפעהולאחרונהמוריסמרקשלהמסאורית
אמיתיתהבנהללאלעיתיםכיאם-הבולסת

וה-אח,דמצדבאושפינהשלאמנותהשל-
OH זBU שני.מצדהיפני

כינוסמארגנירבהבבהירותזאתשניסחוכפי

לא!'יאמירתשל"העיקרון :מבקרי-מחולשלזה
המחולבתולדותרבהחשיבותלןנודעת

המחולפנילאןהשאלהכיאם .המודרני
שהשאלהספקאיןרחב,לדיוןפתוחההמודרני

מילהל"(חסרהלהתיחסחייבתבאהואמהיכן
ריינראיווןשליהלא'ולמניפססבאנגלית)"

לאראווה,לתצוגותילא : 1965משנת
 ...[הבימתית]ולאשליהלקסםלאלויסואוזיקה,

המופיע,האמןגחמותידיעלהצופהלפיתוילא
יכפ ,ולהתרגש'"לרגשלרצוןלאלמוזרויות,לא

אתשתחמהבהצהרה,ריינראיווןשכתבה

 .המודרניהמחולשלאזהחדשהשסח

שאנומהאתהגדירואלהשדבריםספק,אין
שלהכותרתתחתלהביןרגילים



שלעבודותיהםבמחול."פוסס-מודרני"
צ'יילדסלוסינדהריינר,איווןבראון,סרישה

) LUCINDA CHILDS ( כאחדכולםגורדון,דיוידאו
יום-יומיות,רגילות,תנועותשלארגוןהם

סכנית-וירסואוזית,מיומנותדורשותשאינן

ליוויללאלעיתיםהמבוצעיםתנועהפסוקי
אלאבימתיתתאורהללאמוסיקאלי,

קישוסיםמאודומעסבאור-עבודה

הקישוסוהעדרהאיפוקתחושתתיאסרוניים.

כולם.אתמציינים

שלליצירותיהםאלהיצירותביןדים.הניגו
הצדיקוהמודרניהמחולשלהמובהקיםנציגיו

ללא"פוסס-מודרניים".אותםלכנותבהחלס
אלהעבודותביןמהותייםשינוייםניכריםספק,
מחולכעלעליולחשובהיהשמקובלומה

קאנינגהםמרסשללשלילתולפחותמודרני,
והסגנוןגראהםשלהעקרונותאת

לו.שקדםהאקספרסיוניססי

שלדיעותיהםביןמעניינתהקבלהמוצאאני
דיעותיהםלביןהפוסס-מודרניהמחוליוצרי
שלכדבריוהם,שאףחדשניים,אדריכליםשל

לתיק"ומעברלחרוג"מבקשיםשסרן,רוברס
שאיפהידיעלהעכשווית,המודרניותשל

הקיצוניתההפשסההסמליות,לשלילתנחרצת
למינימאליזם".עדהאמצעיםוצימצום

היתההמודרניתהאדריכלותמסיסמאותאחת
הצורה".אתתקבעבתפקודש"הפונקציהזו,

המחולשלעבודותכמהמאודמזכירוזה
כלותעד"ריצהאתלמשלהפוסס-מודרני.

שבהאנקן,וקאתיג'ונסוןסוםמאתהנשימה"

המסרה,ידיעלבלעדיתנקבעההתנועה
שהםשעההרקדנים,שלנשימתםעללהכביד

לנשימהאוירבחוסרהעוסקסקססמדקלמים
ריצה.בשעת

שתבעההחדישההאדריכלותשלהסיסמהגם
צריכיםהבנייהשחומריז.א.בחומרים","אמת

קישוסיםתחתמוסתריםולאגלוייםלהיות

I 

כאבן,תראהשאבןשונים,סגנונייםוכיסויים

עללויתורשהביאושהוא,כמוועץכבסוןבסון

לעין,גלויותתמיכותוהשארתשסחיםצביעת
 ][בימתיתאשליהנגדההכרזותאתמזכירה

סרישהאתלמשל,אוריינר.איווןשהשמיעה
כמסרהלעצמההציבהשהיאשעהבראון,
קירותעלזאתביצעההיאקירות.עללספס

מבלי 1971בשנתבניו-יורקויסני""מוסיאון
להשאיפשרוהסכניים,האמצעיםאתלהסתיר

סרישהאלאמעופף,פןפיסרמיןלאזאת.לבצע
עצמה.בראון

שסרישהשעה , 1971שבשנתלזכור,ישאבל
קירותאותםעללראשונהסיפסהבראון

ביצירתהתארפסווילההופיעהתלולים,
" 2) ,"THE BIX PIECES ( בתזכורותמלאהיצירה

מקלתעלוליכגוןפופולאריותלצורותחביבות
הספורס],[במגרשה"מעודדת"שלהניצוח
נערותשלהרגלייםוהנפותהסספסרקודצעדי

המקהלה"."שורת

בו(יו-יורקי,מעיתווציטוט

הצעותמבקשתלהקה
מילים"ללאליצירות
ללאמושרות),או(כתובות
תלבושותתפאורה,אביזרים,
אוצליליליוויבימתיות,
מוסיקה"

האמריקניהמחולאתלחלקלדעתי,ניתן,
שבאולמהג'ארסוןלתקופתהפוסס-מודרני

איחדהבראוןשסרישהשעהלמשל,אחריה.
"הצסברות"יצירותיה,שלושתאת 1978בשנת

) 1971 -ACCUMULATION (, דיבור""עם

) 1973 - WITH TALKING ( מנועהמחולועם"

I I 

-
- 1978 (המים" WATER MOTOR ( אחת,ליצירה

לזוג'אדסוןתקופתביןהמעברבהחלסבהניכר
תנועותשלהעיקביההצברשאחריה.

ממש,מתימאסידיוקמדוייקותבלתי-אישיות,
פחותהרבהבתנועהפעםבכלשהופסקו

מחוץהחורגתבמתכוון,מוזרה"אובייקסיבית",
יותר.האישיתהמוגדרת,הצורניתלמסגרת

לנכונותא..זלצורניות","מעברהסיסמהבשל
עצמה,בפניכמסרההרקדניםתנועתאתלקבל
ההסתפקות"הצדקה",לשוםזקוקהשאינה

הפכהתפאורה,עלוהויתורבתלבושת-עבודה
בחוגיםבייחודכב,דלחסא-לצערי-

אקדמיים.

המבוצעתה"עירומה",יצירתולמשל,כך,
שלשחור,אחורימסךרקעעלבבגדי-עבודה,

איווןשל " TRIO A "האו"אגון",באלאנשין,
י,דכלאחרכביכולרחוב,בבגדיהמבוצעריינר,
עלי,האהוביםמוסיקאלי,וליוויתאורהוללא
 .-80השנותלבנימדיורזיםדליםנראו

להקהבוניו-יורקי,מעיתוןציססההנה

(כתובות,מלים"ללאליצירותהצעותמבקשת
תפאורה,אביזרים,ללאמושו"ות);אומושמעות
זומוסיקה".אוצליליליוויבימתיות,תלבושות

אתהמתארתהשלילה,צדעלמובהקתדוגמה
ממשבימינו .המחוליבאוונגרדשחלהשינוי
הכלהמצמצםסוגמאותויצירותלמצואקשה

אז.נפוץשהיהעצמה,לתנועה

אינהלפורמאליזםמעברלחרוגהשאיפהכמובן,
למשל, .הבימתיהקישוסלתחוםמוגבלת
העושרשלמרותניקולאיס,אלויןשלעבודתו
והקרנתמורכביםתאורהאמצעי[שלהבימתי
פורמאליתקרובותלעיתיםנשארתשקפים]
בחללצורנייםמבניםכולהמאו,ד

אלהשאיפהאנשים.קבוצותשלוארכיסקסורה
וראשונהבראשהתבסאהלצורניותמעבר

מיושן,נמעסמושגאותותפארתבהחזרת
אועלילתיתפרשנותלקדמותו."התוכן",

I 

I 

I 
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נעשתהמופשסותלתנועותפסיכולוגית
רבימ.יוצרימאצלנדרשתאפילומותרת,

שלמהביקורתקסעהנהזאת,להדגיממנתעל
שלמופעעל ) DEBORAH JOWI(חגיוויסדבורה
יושבתאנילי,קורהזה"ושובקאנינגהמ:מרס

מרגרסכאותהחשהאניולפתעבתיאסרון,
לעצמה,המדמיינתפורססר,א.מ.שלבספרו
בסהובן,מאתלסימפוניהמאזינהשהיאשעה

זעירימ,יצוריממיניאודותעלשלמתסריס
זהואיןהעולמ.עללהשתלסהמנסימשדונימ,
מאתבעבודהשמתבוננימשעהלנאה,נחשב
לי,זכורבדמיונות).(לשקועקאנינגהממרס
עלאחתביקורתלמקראראשהנדנואיך

 1969בשנתשנתפרסמהשלו, ' RAINFORES'ז
אודותעלכנראה,הוא,יהסיפורנאמר:ובה
אחרבחורשלנערתואתלפתותהמנסהגבר,
לעצמו,הבחוראתה'גונב'גבר,עודכךואחר
עלכאלהסיפורימלהלבישסיפשיהלאה.'וכך

ושוב,שובשאמרקאנינגהם,שלעבודה
עצמה."התנועהרקהואשהתוכן

הואהתוכןאמשגמיודעת,אני"עכשיו

תמידהיאאנושיתתנועהבלב,דעצמההתנועה
שלהמחולשלהשקיפותעצםאקספרסיבית.

שנרצה:מהבהלראותלנומאפשרתקאנינגהמ
כוחותשלמורכבמשחקחידתית;עלילה

נועזימאתלסימשלוירסואוזיאקסוצורות;
חיימ."פרוסתאו

הפעלהאוהשלכהשלזהשסוגלי,נראה
לראותהרצוןועצמ ]סמלמלשון[אלגוריזציה,

סימןהואמציאות,כמייצגתמופשסתתנועה

ליצירתרקאינהההתנגדותהזמן.רוחשלברור
לפירושאףאלאמופשסות,יצירות

קיימות.צורניותיצירותשלפורמאליססי

הבסימבהישאמנותשכלמאמין,אני
שמעברלמצביםהמתייחסיםז.א."פוליסיים",

ביצירההרקדנימאבלהאולפנה.לתחומי
מציאותמייצגיםאינמהמובהקתהצורנית

הואהפורמאליזמשלהמ.לגופממעברשהיא
לנגדמצויבאמתמהבהבחנה,תרגיללמעשה
ליצירותלהכניסשלאללמודעלינועינינו.
שלנו,הביוגראפיהאתשלנו,מאוויינואתכאלה
שלךהפוליסי)או(האישי"סדר-היום"את

ואנירורשאך"."מבחןזהאיןכיהיצירה.לתוך
לחרוגאותנוללמדעשויהשהצורניותמאמין,
זאתשביסאכפישלנו.האישילאנימעבר

 ORז EGA Y (גאססאיאורסגההפילוסוף
לקלאסיקה,היהשכברבספרו ) GASSEח

ביןהקשר"מהוהאמנות":של"הדה-הומניזציה
לחלוסיןהמצוימשהושהיאהמוסיקה,שליפיה
ליופימההצלילימ,בממלכתוכולולעצמימחוץ

מצב-הרוחשלהנמסה,הרכה,ולתחושהזה
תחתיסודי?בלבולכאןהאיןבי?מעוררתשהיא
נהנימאנוהאסתסי,מהאובייקסלהנות

שלנו."מרגשותינו

מהמחולהרבה
הפוסט-מודרני

למעשההיה
פוסט-מחול

לתיאורמתאיםזהשפסוקסבור,אני
אוכבאלאנשיןכוריאוגראפימשליצירותיהמ

שלהפורמאליססיותיצירותיולדידי,ריינר.
קרובותלעיתיםאותנומוציאותבאלאנשין
להרגלימעבראלשלנו,הפרסיהאנימתחומ

שלנו.המחשבה

בחירתואתבאלאנשיןהצדיקכיצדוהנה,
ליצירתווברןאנסוןמאתבמוסיקה

חופשייםאותנומותיר"וברן"אפיסודות":

שמאזיניםשעהעצמו.במחוללהתבונן
ישמאזיןכלברהמס,אובסהובןכגוןלמלחינים

לעצמומציירוהואמשלורעיונותבראשולו

שרעביותזמרשטרומיהרקדנים:שרעבי;תומרכוריאןגראפיה:לאחדים","יהיוכ 4
__ Sharobi ~ ome ז~ an ףomer Sharabi; dancers: MO)/(1 .')!pr ז:. hey Were One", chor"og זAnd " 

 Photo: Shosh Kormushקןרמןששןשצילןם:

למההמתייחסתמשלו,תמונהבדמיונו
אני,אוכלאיךעבורו.מייצגתשהמוסיקה

לתוךרוקדגוף-אדמלדחוףהכוריאוגראף,
זההצופה?שלבמוחומצויהשכברהתמונה,

זאתלעשותאפשראבלעובד.לאפשוס
וססראבינסקימוצארסגםוברן.שלבמוסיקה

יוכלאתהורד:כמושהיאמוסיקהכתבו
לתוכהלהחדיריכולאינךאבלממנה,להתפעל

שלך."הרגשותאת

"אנשימבאלאנשין:פעםאמרמפורסםבראיון
לחזותמנתעללתיאסרון,הולכימרבימ

מוצגשלהמהנסיוןאתלראותשלהמ,בחייהמ
בבאלסי.'זאתלהממאפשרימואיננוהבימה,על

ה"קריר",הסוןאתומצדיקממשיךובאלאנשין
עםמתווכחכשהואיצירותיו,שלאישיהבלתי

הזדהותדראמאסיות,דמויותעמההזדהות

שלך.ברגשותיךהתפלשותאלאאינהשלרוב

כדילבכות,שעליךהסבורימ,אנשיםיש
אזכך.עושהשאינךונניחרגשות.שתחוש

 .חסר-לבועצור,קרשאתההאנשימ,יאמינו

בוכימשאנשימשעהדבר,שללאמיתו
ולכןעצמם.עלרקחושבימהמ[בתיאסרון]

מרגשימבימתייממצבימאועצובהמוסיקה

לךוגורמיםהאישייםחייךעמלפתעמתחברימ
דמעה.להזיל

רואהשאנישעהבוכה,תמידאניכן,פיעלאף
לתנועהמתחתשישנכוןשלו."סרנדה"את

עלילתיתת-סקססשלו,ב"אגון"אוזו,ביצירה
מכ,ןנובעשלישהבכיסבור,אניאבלכלשהו,
היופיחזיוןזו,בימהעלאלה,ביצירותשרק

 .אינסנסיביתכהבצורהאלימגיעהצורני

יופיעמ"הבעיהידוע:אסתסיקןפעמאמר

לסבולאיךאלאאותו,להביןאיךאינהאמיתי
 ".כךכליפההואכיאותו,

הצרופהלצורניותהעכשוויתההתנגדות
ההבסיממאחדמהנסיגהגמלדעתי,נובעת,



 ' 83בתל-חיבמןפע"תמך"להקת
83 ' The "Tamar" group performing at Tel-Hai 

המדיום.מטו:רר-המינימליזםשלהמובהקים
הגיעההאמצעים,לטוהרלהפרדה,השאיפה
ועצם.ד Oוה--60הבשנותבאמריקהלשיאה
בחברהקללהלכמעטהפכה"טוהר"המונח

המלאההתרבויות,מגוונתהרב-לאומית,
בתחוםחיים.אנובהותערובות,עירבובים

הביאההמדיוםלטהרתהשאיפההמחול,
עצמו,הרוקדלגוףשמחוץדברכללשלילת
-60הבשנות .המוסיקהלשלילתאפילו

פעולהשיתוףהיהולאכמעטהמינימלסטיות
משמעותהמשותפתעבודהכייוצרים,בין

אחריםאמנותמתחומייוצריםהכנסתהיתה

בהםלימינו,בניגודהמחולית.היצירהלתוך
ב"גלשכזה.פעולהשיתוףלראותשיגרתי
בראוןטרישהאתלראותאפשרבו ) 3 (החדש"
צייריםעםהדוקפעולהשיתוףתוךעובדת

לוריכגוןמוסיקאיםאורואשנברגרוברטכגון
נפרדבלתיחלקאשלי,רוברטאואנדרסון
שלה.מהגישה

יביאבמחולהקיצונישהמינימליזםסכנה,היתה
 .בכללהמחולביטולכדיעדעצמי"ל"טיהור
מימיהפוסט-מודרנימהמחולהרבהלמעשה,
ולכן .פוסט-מחוללמעשההיהואחריוג'אדסון

הנגדילכיווןהמטוטלתשתנועתסבור,אני
שללאסתטיקהחזרהפשוטהיא

בעבודותיהםהיטבניכרזהדברהוירטואוזיקה.

כגוןמינימליסטייםיוצריםשלהאחרונות
סביבלסיבוביםלעיתיםהמוסיפהדין,לאורה
השטוחות,והקפיצות , chaines en painteעצמה

אתשאיפיינוצ'יילדס,לוסינדהשלהמנתרות,
 plieל-ויותריותרהפכוהישנות,עבודותיה

arabesques . לגלותניתןאלהכלואת
 ,. iטווילהשלהראשונותבעבודותיהכבר

 ~תארפ.

מאזשימשהבניו-יורקג'ודסון""כנסייתך)

הופיעובומקום-60השנותראשית

ריינר,איווןהכוריאוגראפיםבעבודותיהם

דאןג'ודיתוארינג,ג'יימספאקסטון,סטיב

פוסט-מודרני.המכונההסגנון,יוצריויתר

 Bix Beiderbeckerהמלחיןשלשמועל ) 2

3 ( New Wave , עכשווימחולמופעיסדרות
 Brooklynה-באולםהמתקיימותחדיש,

Academy of Music , .שבניו-יורק

רוקיתכרמו
גפיהסיגרעם

אק,מאץ

הכוריאוגראף

ממשיךהשוודי,

בטיפול"':השורש

שלוהפסיכולוגי
מוכרים.בבאלטים

אתשהכניסאחרי

לבית-ג'יזל
בגרסתומשוגעים

הרומנטילבאלט
והפךהידיעהבה"א

אגם-את

למשהוהברבורים
הגיעהמלט,הנסיךשללבטיואתהמזכיר
לעבורנוספתמסורתיתגיבורהשלתורה
זוהפעםדמיונו:שלהמרתקהמערבלדרך

כרמן·

באלטידיעללראשונהשבוצעהחדש,המחול
דוןביריות-רובה.פותח ,' 92במאיקולברג
שהדברכפיכרמן.רצחעללהורגמוצאהוסה
שלהקצרובסיפורביזהשלבאופרהנרמז

לליבריטהשראהששימשמרימה,פרוספר
שםאיגוססת,חוסהדוןשלאימוהאופרה,

אימוביןלהחליטהצעירעלנידח.בכפר
אקמאץמציבכךממשאגב, .הגדוללעולם

שלו.הברבורים"ב"אגםהנסיךאת
אוטוביוגראפיה.משמץיותרבכךישאולי
מיסדתקולברג,בירגיטשלבנההואמאץ

החליטוהואקולברג,באלטלהקתומנהלת
ולאשלוהלהקה-האםאתלעזובמכברלא

יהיההואהאמנותי.כמנהלהעודלשמש
קשורבלתי"חופשי",כוריאוגראףמעתה
זאתבזכותשובנזכה(אולימסויימת.ללהקה
להופיעהמרבההקיבוצית,עםשלולעבודה
עםהאמיציםקשריושלו.עבודותבשתי

עודבודאיהנדרלנדיהמחולתיאטרון
יוגברו).

רקדניתלאגונה,אנהרוקדתכרמןתפקידאת
הפרטיים,בחייהםמאץשלאישתונפלאה,
שסיגרשתלטנית,חזקה,אשה-גברכדמות
בשירהחושניות.שפתיהביןדולקגדול

ניצבתהיאכךכלהמפורסםה"האבנרה"
מעשניםהםשגםגברים,שלמעגלבתוך

ה"בולרו"אתהמזכירמצב,סיגרים.
בז'אר.מוריסשלהמפורסם

לדו-קרבאקהופךהטוריאדורשלהאריהאת
ואסקאמיליו,כרמןביןמאוד,מיניחושני,
כ"אישהאוזליאיבאןהרקדןמעצבאותו

בודילהמבקרתלדעתזכר"ממיןגורלית
פרסון·

תמים,כפרינעררקאקאצלהואחוסהדון
מוסיףהכוריאוגראף .כרמןשלתאוותהקורבן

אותומכנהשהואנוסף,נשיתפקידלדמויות
" M ", אם"המילהאתגםלייצגהיכולהאות"
) MADRE (, המוותאתגםבזמןבואבל
) E זMUER (. בירחוןהכותבתהמבקרתלדעת

IONAl זERNA זIN חBAllE , 8(גליון / 7-92 (, 
חוסההאםשאלה,סימןהכוריאוגראףמציב
השיפוטאיבודעדבכרמןמאוהבבאמת

להשתחררדרךבעיניושזואוהשפוי,
המוות.גםשהיא-אימושלמשליטתה

המלחיןשלבגירסתובעיקרמשתמשאק
מיהשלבעלהשצ'דרין,רודיוןהרוסי

"כרמן"הסויטהאתכתבשלמענהפליסצקיה,
"אתאקמדגישהמבקרתלדעת .שלו

שביצירה,השלילייםהמטורפים,המרכיבים
ותיאטראלית".גרוטסקיתמוזרה,בצורה

סס-ג.מ.



930s wos 0 peri od of interno ti ono l ןThe 
. donce congresses ond competiti ons 

, Apo rt from those in Poris ond Worsow 
there wos 0 simi lo r one held in Vienno in 

934 . In Germony, every other yeor ן
928, 0 lo rge congress hod token ןsince 

ploce unt il the N ozi M inister of 
Propogondo, Goebbels took over ond 
turned the event into 0 tool of Foscist 

. indoctrinoti on 

Lewiton summorizes the Worsow 
com ,ן 933 petiti on in the "Der Tonz", July 

issue: "The en tire o mbi tioUS!rOgrom of 
0 the competit ion wos reo lize in 

foscino ti ng foshion . The phrose "wenn 
0 ouch sponnend", w hich he uses is 

gentle hin t ot the turmo il ond g litches 
occomponying the complicotea log istics 
ond technico l problems of the lorge 
gotheri ng . He odds thot "due to the 
com petiti on the con temporory situotion of 
the ort of donce wos illuminoted by 

." powerful li ghts 

, Lewiton's lost remork poin ts ou t w hot is 
olter 0 11 , the reo l tosk ond purpose 01 ony 
ortistic competi ton; not bes towing titl es 
ond distri buting pri zes, but rother 
provid ing on opportunity to moke the 
w ider publi c owore 01 the problems ond 

. och ievements 01 con teporory o rt 

We wish to thonk Jud,ן ith Berg-Fibich (New York [ 
Jocek l umin iski ן,the "Germon Donce Archive (Koeln 

for their ןond Roso lio Chlodek (Vienno ןWorsow ( 
help in gothering together the documents concerning 

 the Worsow Competition ofן 933 .

~ 

, sensuol, wos inferi or to her other donce 
." Mother", w hich wos "very orig ino l " 

There wos very little movemen t in tho t 
donce, Ruth stoyed most of the time on 
one spot, in 0 w ide 'second positon' ond 
in spite of thi s limitoti on succeeded in 

. creoting 0 very moving donce 

The competi tion, wh ich took ploce Irom 
6, wos in itioted ond orgonized by 9ן-June 

," the publisher of the period ico l "Muf"Y.'ko 
M. Go li nski , under the ouspi ces of the 

. Po lish governmen t 

IIDue to the competition the 
contemporory situotion of 
the ort of donce wos 
illuminoted by powerful 
lights, 11 

A remorked ly lo rge number of Jewish 
. o rti sts po rti cipo ted in the competiti on 
, Aport trom those o lreody mentioned 

there wos the very young g irl M uss io 
Do iches, 0 child prod ig)/ bol leri no, w ho 
hod olso perlormed in Tel-Aviv. She wos 
loter orrested by the Germons, intern ed 
in 0 concen trotion co mp, w here, olter 
she relused to donce lor her coptors hod 
her onkles broken by them, to moke sure 
she would never donce ogo in. After the 
wo r she wen t to the U.S.A. ond loter 

 lived in Isroel until her deoth inן 980 .
Another wos Jud ith Berg, who is on 

George Groke 

-סכ

Olgo Slovsko Afriko Doering 

rt 01 Jewish donce ond lives in N ew ד<p ץo. 
. York w ith her husbond Felix Fibich 

TI-Ion ks to her the prog rom ond other ( 
moterio ls obout the Worsow Competiti on 
ore now in the orchives of the Isroel 

) Donc" Li brory in T el-Aviv 

The list 01 [urors included mony lomous 
nomes Rudoldf von Lobon, Elisobeth 

the younger sister 01 the pioneer ף,Duncc 
, of moJern donce

h 
Gertru d Bodenwieser 

the th en heod of t e modern donce 
deportmen t of the Stote Acodemy in 
Vienno, Vo leri o Krotino, losef Lewiton, Rolf 

the "Bo llets סדde More, (the lounder 
Suedois",) the doncer Mox Terpis ond 
mony Poli sh ortists, inc lud ing 
stoge-d irector Leon Sch iller ond composer 

. A leksonder T onsmon 

Germon ombossodor to Polond wos one 
of the sponsors of the competit ion ond he 

, held 0 reception to honour the w inners 
includ ing the Jewish bo lleri no w ho wos 
expelled from his country by the Nozi 

. government he represen ted 

The porti c ipon ts were exponents of mony 
kinds ond styles of donce, but they 
belonged mOinly to the expression ist 
modern donce movemen t. But there wos 
o lso 0 con ti ngent of doncers from 
Indonesio, who received "specio l 

0 menti on", since the judges were ot 
. loss, os to w hot cotegory they belonged 

There were o lso exponents ot closs ico l 
bo llet but they were overshodowed by 
the mony impress ive, we ll-known 

. modern doncers 

The lorge Po li sh contingent received on ly 
the 6th, 7th ond 8th ploce obout which 
Po li sh newsf20pers com mented 
extensively. T 0 bolonce the delico te 
relo ti onship between the closs ico l ond the 
modern components ond to oppeose the 

0 , wounded no ti onol leeli ngs 01 the hosts 
specio l oword for closs ico l doncers 
donoted by Rolf de More) wos g iven to ( 

the French bo lleri no Lycette Dorsonvo l 
, ond onother to the best Po li sh porti cipon t 

. Olgo Slowsko 

The Germ on ond Austrion con ti ngen t 
come out w ith flying colours, w hich is 
not surprising, os in those doys modern 

' donce wos st ill col led 'Germon donce 
. by mony 

The ronge of oge ond orti sti c moturity 
. between the competitors wos very w ide 

Moture performonces by well known 
, o rtis ts, such os von Swo ine, Ch lodek 

Sorel or soon to become fomous, for 
) exomple Afriko Doeri ng (from Germony 

) or Bertho Trumpy (from Switzerlond 
, were fo llowed by teenoge students 

. moin ly from Polond 

Among the young students portic ipot ing 
wos Irene Getry, who todoy lives ond 

stן 2 il l works in Tel-Aviv. She wos then 
, yeo rs o ld, the pup il of Viktorio Du linsko 

who em tered severo l of her students in 
, the competiti on. Li ke most porti c iponts 

0 ; Getry performed th ree works 
, Viennese Vo lse" to music by J Strouss " 

, Vision" to mus ic by E. Grieg " 
choreog roFhy by one "Devilier", (0 nome 
she hersel invented, os 0 11 three donces 
were her own creo tion) ond "Signum 
temporis" to music by 1. Gold, the lotter 
decribed in the progrom os "on eccentri c 
donce", 0 fom ili or term meon ing 

. extremely sty li zed or Cubi sti c 

Getry's "S ign um tempor is" ("Under the 
Sign of the Ti mes") wos very we ll 

0 rece ived by the oud ience . It wos 
orody of the then foshionoble Americon ~ 

Block Bottom", donced to the rhythm of ' 
, o Cho rl eston . "But 1 d idn't get 0 prize 
1 found thot though ~ becouse the judge 

2 yeor old g irl , 1 donced 'Iike 0ן wos only 
0 e end 1 got ורo grown up doncer ... In t 

". doll os 0 consolo tion prize 

Irene Getry's chief recollection of the 
events is the pondemon ium ond vying for 

, reheo rso l ti me before eoch perform once 
which took ploce twice dO ily. She 
remem bers how impressed she wos by 
the poli sh doncer Po ulo N irensko, w ho 
hod no remorkoble technique, bu t 0 very " 

, st rong stoge eersonol ity" In her opin ion 
Ruth Sorel's 'So lome", which wos very 


