
חושוםתחושותםחושוםתושוםת
tI' הקיבוציםלסמינרהוראה""בוגר

המכוןאתהסמיכהגבוההלהשכלההמועצה
בתל-אביבהקיבוציםסמינרשלומחוללתנועה
ייהוראהבוגרייהאקדמיהתואראתלהעניק

). BEd ( במכוןלימודיהםאתשסיימולחניכים. 
החינו,ךמשרדכוונתבמסגרתהיאזוהחלטה

אלהלפחותאולמחול,המוריםשכל
בעלייהיו ,ומעלההבינייםבחטיבותהמלמדים

ראשון.אקדמיתואר

המסלוליעבורתשניידהלימודיםבשנתהחל
שבראשו ,הקיבוציםסמינרשלותנועהלמחול
מסיימיארבע-שנתית.למסגרת ,בהטנעמי
לקבליוכלוהראשונותהלימודשנותשלוש

או ,מוסמך-בכירמורהשלהוראה-תעודת

אתשיסיימואחרי ,ולהגיענוספתשנהלהמשיך
 ,עבודהכתיבתכולל ,בהצלחהלימודיהם

 ".בוגר-הוראהיילתואר

tI' סולובערבקייזראבי
כברשחיייבת-דוריי,בוגררקדןקייזר,אבי

לפנישהופיעבלגיה, ,בבריסלארוכותשנים
שללהקתהעםישראלפסטיבלבמסגרתשנה

 ,סולובערבאלהבימיםמופיע ,לינקהסוזנה

בעירהמלמדתלנ,דרוניתעםיחדשהכין

גרמניה.רמשיי,ד

לכל ,קלהמשימהאינודקות 70בןסולומחול
 )" LE DEPARזממרסייייפרידהייכותרתו .הדיעות

)" DE MARSEILLE , מתארהואהמבקרים,ולדברי

מחלידיםישנהאניהשרידי .פליטשלדרכואת

 .מרכזיאביזרלקייזרמשמשתוהיא ,הבימהעל

מגלה ," Suddeutsche Zeitung "העיתוןמבקרת
ואתהשואהאתלההמזכיריםסמליםביצירה

ממשהואקייזראבי ,לדעתההיהודי.הגורל

המלחיןשלהיאהמוסיקה "תגליתייבגדר
ריכרדמאתאחדשיר(עםשלדניאל

ב.לה'אנגעיצבההתפאורהאתשטראוס).

באוש.פינהעםגםשעבדהמעצבת ,קלמנט

 ,פאנובואלרי ,אפיהאוגרכורי ;אחיות"יישלושמתוד
 "בווירעהשלהאופרהבאלטיי
hree Sisters"; "Bonn "זFrom Vo )el)' Ponov's 
" Mun icipol Opero Bol let 

10_ 
tI' השישיתהעולמיתהתחרות

לוידיאו-מחול
מחול-לוידיאוהשישיתהעולמיתהתחרות

השנהדצמברבחודשתסתיים 1993לשנת

בקטגוריותפרסים,ששהבהענקת ,בפאריז

 .השונות

באוקטובר 31 :החומרומשלוחההרשמהגמר

וטופסיההשתתפותתנאיפרטיאת ' 93

 ,למחןל"ספריהייבלהשיגיתןנההרשמה
 .תל-אביב ,היאלר-אבית

 "ממרסייפרידה"בקייזראבי

" Avi Keiser in his solo "Le Deport de Morseille 

tI' שווייץבברן,מחולימי
שלהמחןלימימתקיימיםהשביעיתהשנהזן

הכןללים ,) BERNERז ANZז AGE (ברןהעיר

ביןהשנה .הסןגיםמכלחדשנימחןלמןפעי
 .בספטמבר-11לבאןגוסט-27ה

העירייבאלט-המשתתפותהלהקןתבין
הצעירהכןריאוגראףשלבעבןדותאןלםיי

JOACHIM SCHLOMER השןןייציתהלהקה

BUISSONIERE מילראמנדהשלןלהקתה
 " PREח Yהמקוריהשםבעלת ,מפראנקפורט

" UGLY DANCE COMPANY , להקתמשמע"
 .יילמדיהמכןערתהיפההבאלט
ירצה. ,סןרלואלטרהמכןב,דןהסופרהמבקר

 ) ANNEח E LEDAY (לדאיאנטהצרפתיההיןצרת
חדישהבצןרההמשתמשים ,רקדניהאתתביא

הןא ,מסורתיהודיבמחולןמןדרנית

 .הקאתאקאלי
סרטישלהקרנןתתתקיימנהאלהכלמלבד
במסגרתבפרסיםהשנהשזכומאלהמחול,

צילןמישלתצןגותןכן , DANCE SCREENה-

מחןל.

 :כרטיסיםןהזמנתמידע

, AGE זANZ זBE RN ER 
440 POB 

ZERLAND זCH-3000 BERN 5, SWI 
40 48 26 31 41 EL ז

40 47 26 31 41 FAX 

tI' מאתצ'כובלפיאחיות""שלוש
בבוןפאנובואלרי
באלטשלהאמנןתיהמנהל ,פאנןבןאלרי

אתשובמעלה ,גרמניה ,בןןשלהאןפרה

נןשאעלפאנטזיהייכמגדירהואאותהיצירתן,

עבןראחדןתשניםלפנישיצרצ'כוביי,מאת

התקיימההבכןרה .ברליןשלהאופרהבאלט

 .השנהביןני-19ב

הבאלטלהקההןפיעהשעברההשנהבראשית

ביישלושבמסקןןהטאגאנקהבתיאטרןןבןןשל

אתזוביצירהמגלמתפאנןבגאלינה "אחיןת
 .הראשייםהתפקידיםאחד

tI' מחולותיאטרוןפנטומימה
מחןלןתיאטרןןלפנטומימהבינלאןמיפסטיבל

בעירהשנהגםמתקייםמסןגןביןתרהגדןל

המןפעיםשבצרפת. ) PERIGUEUX (פריגו

באןגוסט.-10ל-2הביןהתקיימןןהשיעןרים

למידע:כתןבת

IONAL DU MIME זERNA זIVAL IN זFES 
MAISON DU MIME 

RE - 24000 PERIGUEUX, FRANCE חRUE LI 
17 55 53 55 ) 33 ( EL ז

84 30 04 53 ) 33 ( FAX 

tI' בפעםוינה"שלהמחול"שבועות
העשירית

אוסטריה,בירת ,בוינהמתקיימיםשנהמדי

ושיעוריםהרצאןת ,מןפעיםהכןלליםמפגשים

יוםהשבןעותייייחןגגיםהשנה .מודרניבמחןל

ןלייב-25הביןמתקייםהאירועעשירי.הןלדת
באוגןסט.-15ל

כלאתכולליםןהמןריםהמופיעיםשמות
קדהיאקארלוטהלינקה,סוזנההמפןרסמים:

יןרמה ,אלקינסדאגשופינן,ין'רג(בןטן),

בראןן,טרישה ,ניןפטרןסטיבן ,אןטינן

ןרביםןאנדקיבןסןים ,גאלןטהז'אן-קלןד

 .אחרים

ל:להתקשראפשרמידעלקבלת
ANZWOCHEN זIONALE זERNA זIN 

155 FACH זA-1091 WIEN, POS 
54 16 93 1 ) 43 ( EL ז

839 16 93 1 ) 43 ( FAX 

tI' חלוצימאחרוני-פאלוקהגרט
 91בגילנפטרההמודרניהמחול

אחתמכברלאנפטרהגרמניה, ,דרזדןבעיר
המחולחלןצימביןביןתרהבולטותהרקדניןת

פאלןקהגרטהמודרני,האקספרסיןניסטי

) G ret Polucco (. בשורתהאחרןנההיתההיא
שנןתרן ,המאהראשיתשלהגדוליםהיןצרים

הגבןהבגילהגםוהמשיכהימינן,עדבחיים

בתןםמחדשפתחהאןתן ,בבית-סיפרהללמד

 .דרזדןבעירהשניה,העןלםמלחמת
בפקןדת 1939בשנתנסגרשלההספר-בית

ידםעלהוגדרהאמנןתהכי ,הנאציהשלטןן
 "ןמנןןנתכייזרה

עלחלמהצעירןבגיל ,במינכןנןלדההיא
כשביקשהבסקטים.מחליקהשלקאריירה

שלבאןפרהקרלרהיינריךאצלמחןלללמוד

לךאיןיימוחצת.לתשןבהזכתהדרזדן,העיר

קרלר.המנהלפסק-לרקוד"הפסיקיכשרון·
לאדעתן,עלהעןמדואדםעקשניתןהיא,

 . 90גילןעדמאזמלרקודפסקה
אןתהןהפכהגדול,כשרןןבהראתהןיגמןמרי

קטנתהנערה ,פאלןקההמצטיינת.לתלמידתה

ייבעלתןיגמומריבעיניהיתה ,והרזההקומה
פגשתישטרם ,וכשרןורבגןניאןפינהדר,מזג

יי.כמןתם

שלהפריחהבשיא ,-20הבשנןתהיהזהכל
פעןלהבשיתןףאזעבדהןפאלןקההמןדרניזם,

יוגדןלקלייפןל ,קנדינסקיהצייריםעם

הרבתההיאהייבאןהאןס"שלהחדשנים
רבותשעשןכפימשלה,סןלובמחןלןתלהןפיע
דןרה.מבנות

הואףהיולריקודיהשתכננההתלבושןת



חושו" Uחושו ןj}')-חושו Uחושו
בצבעבשמלהרקדהמןצארטאתדןפן.יןצאןת

בירןקשןפןןאת ,בסגןלגלןקאת ,כסף

ןראןןלדביסיאתשחןר.רקעיגבעלאיזמרגד

-האימפרסיןניסטיסעלהאהןביסבצבעיס
עמןק·ןאדןסכחןל

כןלהשנהרסה ,דרזדןבעיר ,המלחמהןס.בזו
למפקדפנתההיאןדליקןת,בהפצצןת
רןצהאני IIבפשטןת:לןןאמרההסןבייטי

נתןהןאלרןחה.הביןהרןסיהקצין . IIלרקןד

עדשמרהעליהס-אןפנייסזןגבמתנהלה

מןתה.

היהבמזרח-גרמניההקןמןניסטיהשלטןןבימי

במשךגסאבלממלכתי.למןסדבית-ספרה
עצמאןתהעלשמרההיאזןקשהתקןפה

האמנןתית.

V פומפררוברט
שהיהמיפןמפר,רןברט

ןאחרי ,בת_שבע""מרקדני

הרבההארץאתשעזב

נרצח ,באיטליהלעבןד

ידיעלהשנהמאיבחןדש

פןמפרידןע.בלתימתנקש

במןתן. 43בןהיה

קןלנןעבסרטיהשתתףהןא

 , IIהלילהשןמר IIבכגןןרביס,

מנהלהאמןדין,אמאדןעס

להקתשלהאמנןתי

" O זזERBALLE זA " ,האיטלקית
רבןת.פעמיסעבדשעימן

ידןשלחגספןמפררןברט

ללמדןנהגבכןריאןגראפיה

הןא .בארץחןפשןתיןבעת

מקןס ,בפריזלקבןרההןבא

הענפה.משפחתןחיהשס

V לכוריאוגראפיקיץקורטD 
התקייסצעיריסלכןריאןגראפיסהקיץקןרס

 ,'נאדגז'ןזףשלבהדרכתן ,יןליבחןדשהשנה
 .יןגןסלאביממןצאהצרפתיהכןריאןגראף

נןעה ,גןרןאיריסהשבןעייסבןבקןרסהשתתפן

לנה,איריספינטן,ענבל ,חן-ענברמרתהדר,

ןנןעהפרנקלזין ,גיל-רפאלענת,ןרדימןןןייסמ
ןרטהייס.

שלמזןשןנההיתה 'נאדגשלעבןדתןשיטת

שהתקיימןהקןרסיסשלהאמנןתייסהמנהליס
היההקןרסשלהמרכזיהנןשאקןדמןת.בשניס

בןהגרמניהמחזאימאת "ןןיצק"המחזה

אחדכלביכנר.אןרגיג ,-19ההמאה

 ,שנייסאןקטעלעצמןבחרמהמשתתפיס
עבר ,יןסמדישיעןריסשנינתןשגס ,'ןנאדג

השלןםעלין ,פןמפררןברט

he Late dancer Rabert Pamper, Formerly o f "Batsheva" Dance Company ז

צעיריםלכןראןגרפיםבקןרסלנהאיריסעם 'נאדגןזף'ז
Joseph Nadg, with one of the students of the course 

. for young choreographers, held at Beit-Shean 

הכןריאןגראפיסאתהנחה ,לקבןצהמקבןצה

אחדכלעבןדתס.אתןניתחהצעיריס

השנהשהתקייס ,לקןרסהביאסימהמשתתפ

 ,האזןריהמחןלאןלפןבחסןת ,בית-שאןבעמק

 ,רקדניסארבעהגלע,דשאןלהןאשמנהלן
 . IIנסיןןשפני IIכששימשן

 ,לןיעידןידיעלבןידיאןכןלןתןעדהקןרס

 ·כמתןרגמןשימששגס

V לכוריאוגראפיטפרביתD 
ממשיך ,"בןשארנסטש IIעאקדמיה IIב ,בברלין

בית-ספרלנהלסייפרטדיטמאר
הןאלקןרסהקבלהתנאי .לכןריאןגראפיס

רןבמןכר.אקדמיממןסדבמחןלגמרתעןדת

ללימןדיהסבמקבילממשיכיסהתלמידיס
כןללתהלימןדיסתכניתשןנןת.בלהקןתלרקןד

ןמןסיקה.דראמאטןרגיה ,כתאןרהמקצןעןת

רןתהבמאיתיהיןהקרןבהבשנההמןריסבין

קרסניקהנסגסשאןפןס.פטרןהרקדןברגלאס

משנתהחלזה.במןסדשעברהבשנהלימד

כןריאןגראפיהבאןשפינהתלמד 1994

הקןרס.במסגרת

V חדשחוזה
באלט IIשלהאמנןתימנהלןפןרסיית,ןיליאס

כןןעל ,חדשחןזהעלחתס ,"פראנקפןרט

מרטין . 1999שנתעדזןלהקהכמנהלימשיך

אףימשיךל, IIכמנכעמןיחדהמשמששטיינהןף,

 .בתפקידןהןא

 _ 1ך

 '''מאיקיי-צמחבנימיו
תיאטרןןלייסדהיהצמחנחןסשלחלןמן

מעןלסכי ,לכשעצמןיןצא-דןפןרעיןןעברי.

הקבןצההעברית.בשפהתיאטרןןהתקייסלא
חבןרתכמןבן,היתה,צמחסביבןשאסף

 . IIהבימה IIשלהמייסדיס

אחיןאבין.נפטרארבע,בןרקהיהכשבנימין

הגיעןהסכתחליף-אב.לןשימשנחןסהבןגר

היההןא . 16בןהיהכשבנימיןלמןסקןןה,

II החזרןתבעתנןכחהתיאטרןן",שלהילד
כגןןהבימה", IIשלהראשןנןתןההצגןת

II הדיבןקII . בעןלס,נןדדהחלשהתיאטרןןשעה

התפלגהשסלנין-יןרק.צמחבנימיןהגיע
לנסןעהסכיסלאצמחנחןסכיהבימה","

כפיבתל-אביב,ןלהתיישבלארץ-ישראל
בשנת ,הקבןצהשחקנירןבןעשןשהחליטן

למדהןא .באמריקהנשארבנימיןגס . 1927
כןריאןגראפיהליצןרןהחלמןדרני,מחןל

רןבפיעלשהתבססןמשלן,בריקןדיסןהןפיע

ןפןלקלןריסטיספרןתיכי, IIתניהןדי,חןמרעל

מעןבד.

חברתיתמןדעןתבעלתמידהיהבנימין
המןדרניכשהמחןל ,-30הבשנןתןפןליטית.

ידיעלנןצר-בנין-יןרקבעיקר-באמריקה
שמאליןתהשקפןתבעליכןריאןגראפיס

מחאהשלריקןדיסיצרהןאגסןמתקדמןת,
שלמחןלןת ,בעןלסאזשפשטהפאשיזס,נגד

הכלכליהמשבר .חברתיאי-צדקעלמחאה
אחדכמןבן,היתה,ןאבטלהבעיצןמן,היה

המחןליןצריטיפלןבהסהבןעריס,הנןשאיס

האמריקני.המןדרני

שעהנקבע,צמחבנימיןשליצירתןשיא
מקסימין,שלהבמאיסגדןלידיעלשהןזמן

עסב IIלארהמגרמניהלהגרשנאלץריינהר,ד
התנןעהאתליצןרלשלטןן,היטלרעלןת

 .) 1936 (הנצחית""הדרךשבייס,ענקלמןפע
הבימהעללתאריןמרנינסיןןהיהזהלמעשה

מבצע-ישראלעסשלןההסטןריההתנ"ךאת

בעליל.אפשריבלתי

ןעבדשהתגןררבנימין,הןזמן 1932בשנתכבר

בעצמןןלהןפיעלהשתתףבלןס-אנג'לס,אז

לכבןדאמנןתייסמןפעיסשלבשבןע

שהתקיימןהאןלימפייס,המשחקיס
בקאליפןרניה.

 " HOLLYWOOD BOWL "הענקיבאמפיתיאטרןן

תנןעתימןפע ) 1935(בשנתצמחבנימיןבייס

שזכההנצחןן","נשףבשסמשתתפיס,רב

ןעלזהמןפעראהריינהרדנלהבןת.לתגןבןת

בנימיןאתלהזמיןהחליטזןעבןדהסמך
הנצחית".הדרך IIשלהכןריאןגראףלהיןת

בשבחיסזכתהזהמןפעשלהכןריאןגראפיה

רביס.

כלןהגןפניתהתנןעתיתעבןדתןבהשפעתאןלי

תמיד"הדיבןק",עלןאכטאנגןביבגנישלכך

תיאטרןןןמחןל,משחקבינימיןכרך
באלה.אלהןכןריאןגראפיה

היהשנה,עשריסכמעטלפניארצהמשעלה
 .לגמלאןתלפרןשנןהגיסאנשיסבןבגיל,כבר

יןשבהןאהניצחי.הצעירצמח,בנימיןלאאבל

למשחקכמןרהעבדהשניסןבמשךבירןשליס,

בייסאחריס,ןבתי-ספר " 0הקיבןציסמינר IIב

בישראל,רביסלמןפעיסבימתיתתנןעהןיצר
פירסהמשרתאתלמשלבעצמן,שיחקןאף

העלהאשר " 0הדןבדבניגן IIבמחזה

ב"הבימה".

יקיר IIהתןאראתלקבלבנימיןזכההשנה
 .ישראל)אמניארגןןי, II(אמ IIי IIאמ

 ~ ! 90+בגילגסהצעירלאמןלבביותברכות



חןשותם Uחןשו Uחןשו Uןשו
חדשהרסה Iג '11

 ,) REGINE CHOPINO(זשופינו,רג'ין
משלהגירסהיצרההצרפתיה,הכוריאוגראפית

המשוררתשיריעלהמבוססמחול ," FACADE "ל
שנכתבההמוסיקהועלסיטוולאדיתהאנגלית
 ,וולטוןויליאםידיעלאלהמיוחדיםלשירים
ידיעל 1931בשנתבלונדוןלראשונהשבוצעה
רומבר,מרישללהקתה

בכורותשלוש '11
II הלאומיהבאלטII לצאתעומדהולנדשל

חדשהעבודהבכורות:בשלושהקרובהבעונה

ובזובות,לוריהבריטיתהכוריאוגראפיתמאת
דאמאס,לואיהפורטוגזיהכוריאוגראףשל

ויין , IIהלאומיהבאלט IIשלהאמנותימנהלו

שכותרתהמשלו,חדשהעבודהמכין ,איגלינג
II המודרניהפרומתיאוס-פראנקנשטייןII , 

יורקמניוחדשות

אשלרותמאת

בניוסנטרבלינקולןהתקיימויוניבתחילת
היהבהםהחשובבמחול,כנסיםמספריורק

 CONGRESS ON RESEARCHשלהמשותףהכנס
IN DANCE עםORY זY OF DANCE HIS זSOCIE 
SCHOlARS , חקרבתחןםמובילותאגודותשתי

למשל,עסקו,שלהםהקודמיםהכנסים .המחול
הספרדיותבתרבויותבמחולהרוסי,בבאלט
הבא,המפגשנושאל, IIבחוהאמריקניובמחןל

 " REז OOlINGז HEיהיה: ,' 94בפברוארשיתקיים
EACHING FOR זD!SCIPlINE RESEARCH AND 

" URY זHE 21 st CEN ,והוראהמחקרמשמעז

הבאה.במאה

ידיעלשלהמחול IIבסימןהכנסעמדהשנה
ופוליטי,אתנימחולמשמעהעם",ולמען

נציגימחול,שחושביםאנשיםהיוהמשתתפים
האקדמיה.

מרתוןבקדחתנותהתנהלימיםשלושהבמשך

מרצהלכלבו-זמנית,אולמותבשניהרצאות,

שלו,המחקרעיקרילהעלאתדקות 20הוקצבו

דבורהכמוידועותדמויותהיוהמרציםבין

טומקן,ולינדהגראפולהליןג'וביט,

המחולמעמדעלהרצתהספארטיברברה
ערבילטענתה, .-15הבמאהאיטליהבחצרות
שנועדואופנה,תצוגןתבעצםהיוהמחול

שהוכנןהמפוארותהתלבןשותאתלהפגין

במשכןרתןביטוילידיבאןהדברלכ,ךבמיוחד

שלזןלעןמתכןריאןגראף-החצר,שלהירןדה

החייט.

ם Iמא Iפנטוממפגש '11
הפנטומימהאמןניהלרבותשניםבמשך

שלשנתימפגשסלאדקמילןהסלובאקי
שניםכשלושלפני .קלןבעירפנטומימאים

אתהנושאהזה,המרכזיהשנתיהמפגשנפסק

תקציבייםקשייםמחמת ," GAUKlER "השם

קיומועללהלחםשנאלץ ,סלאדקשלועייפותו
 ,שנהמדי

והואבקלן, 1994בשנתלהתחדשעומדהמפגש
יתקייםהואבמקבילשבועות,כשלושהיימשך

מאחרסלובקיה,בירתבבראטיסלאבה,גם
במולדתו.לעבודמכברלאחזרוסלאדק
 :ללפנותישוהרשמהלפרטים

עבורעובד 20בןאוגראף Iכור '11
נגהם" Iרמ Iבשלהמלכותן"הבאלט

הבריטי ,וולס"סאדלר'סבאלט IIשהיהמה
 ,המלכותילבאלטמעטותשניםלפניוהפך

יצאבירמינגהם,הצפוניתבעירשמושבו

מתיומאו:דצעיריוצרשלבבכורהלאחרונה
רחוב", IIשמוהבלט .) Matthew Hort (הארט

 ,רוסוויליאםהג'אזמלחיןמאתהיאהמוסיקה
הבנויההתפאורה,את , 1976בשנתשנכתבה

פארמר,פיטרעיצבמתכת,מוטותשלמפיגום

עתהשזה"הארט,פארי:ג'אןהמבקרתכותבת

זיות,'הגבעבודותיוהשתמשעשרים,לומלאו

מצרףהואכדוגמה,אייליאלויןשלהעירוניות,

וצעדיבאטיותאקרןתנועותעםרוטטגוו

משכנע,תמידאינוזהשצירוףאףעלבאלט,

כייצוריםרקדניואתלהראותמצליחהוא

מיטבלרשותועמדווספונטאניים,סקסיים

ובראשם , IIבאלטרויאלבירמינגהם IIהרקדני

הלוהטת.זאמורהמוניקה

II בפיגומינתליתהיא'הסייסטה'בקטע
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ןהואהבאה,בשנהבספראוריראהקארינה

שלבדמותםאפלפןהמגליםמסמכיםגדוש
האירופי,המודרניהמחולמחלוציאחדים

השנהשהכנסמקרה,זהאין

המחולהאתני.במחולהתמקד

נתנהורגהקרולינהיעקובסון,ליאוניד

שבטיבקרבמחולותעלמאלפתהרצאה

היההרצאתינושאבמרוקן.הברברים

בישראל.האתיופיתהעדהמחול

שרויבארה"בהאמנותי

דרך.אובדןשלבמשבר

הממוסדות,הלהקות
הקלאסיותוהמודרניןת

מקבלותאמנםכאחת,
הקיצוץלמרותתקציבים,

המיועדיםבמשאביםהרציני

ועלהשונים.האמנותלענפי
חבריהןשלהטכניתהמצוינות

איןשםגםאבל .עורריןאין

הןאוהמבטויצירתיות,רעננות

גםנוסטלגי.מבטאחורה,
שידעהחןץ-מימסדי,המחול

נועזת,פעילותשלשניםעשרןת
כךהגיע,הואבדעיכה.נמצא

יודעאינושבהלנקודהנראה,
שהתקציבומאחרלפנות,לאן

פרויקטים,לפיהואזהבתחום
במיוחד.קשהשםהמצב

לתמיכההופנןשבעברכספים

אמנותימחולבקבוצות
כיוםמועבריםחוץ-מימסדי,

אתנימחןללטיפוחברובם

צופה,אניבשכונות.

מופעיםנראהשבעתיד

נושאשלשילובשהם
אמנןתיתוגישהאתני

פוסט-פוסט-מודרנית.

בעיני,ביותר,המרתקתההרצאה

לנקודההיתרביןהתייחסה

תפרנסבוודאיוהיאהיהודית,

החוקרתרבים,מאמריםבעתיד

גילתהקארינהליליאןהשוודית

הדמוקרטיתהרפובליקהבארכיון
 350ובהחבילהלשעברהגרמנית
ביןשהוחלפומכתבים,

גבלסיןזףהנאצישר-התעמולה

ערבבגרמניה,בכיריםלאמנים

באחתהשנייה.העולםמלחמת
מכתבנראהשהוקרנוהשקופיות

לאבאן,פוןרודולףשלבחתימתו

כלאתסילקכילשלטונותהמודיע

מבית-ספרו,היהודיםהילדים
אחוזים 25שרקאלה,לרבות

 ,יהודיבעורקיהםהזורםמהדם

בכתבהודיעהויגמןמרי

רקדניתגירשהכי ,לשלטונות

מימנוש"הציוניםיהודייה,

ובתי-הספר , IIלימודיהאת

בשיטתמחולשלימדו
שלחודאנקןאדורהאיז

התרפסותמכתבי

צמרמורת,מעוררי

הללשירישהיו
וכל-הגזעלתורת

לפנישנתייםזאת

החוקיםפירסוםהמחקריםבזכותהמוכרתברין-אינגבר,ג'ודי
שהיתההנאצייםגרטרודעלהפעםהרצתהיהודי,מחולעל

נגיעהלהםהמודרניהמחולחלוצתנקוט,ליפי
 .יהודיםשלללימודיהםייתרבותעלהרצתהרוסג'אניסממיניאפוליס;

הבינייםמימינורווגייםעםלשיריהאמזונות",ייבשירינווילפיבישלמחקרהבכוריאןגראףוהתמקדהברוסיה"יהודית 1 ~
Phoebe Neville in "Amazori Songs", set 10 medievol I ~ ________________________ --------------------------N __ or_w_e_gi_an __ fo_lk_s_o_ng_s ________________________ , 

בושהשתתפתי

II רקדנים

בעקבותכותבים",

הגדולההעלייה
 ,אלהשלבמספר

שהסיבהמסתבר,



חושוIתחושוםתחושוםתחושוםת
 ,להשגהניתרתבלתיאבל ,מגרה ,המתכת

שלאשסביבה.הגבריםשלידםלמגעמעבר
ניצבתלאהיאאר,'בזמוריסשלןובולרו 11בכמו

עדבבחורים,מתגרהאלאשולחןגביעל

הדואטאותה.להשיגמצליחצ'יפולהשג'וסף
וכפיפותפלאמנקושלרקיעותמלאשניהםשל

שהשנייםמשומשות,קלישאות-לוהטות

במיומנות.לבצעזאתבכלמצליחים
ציפיה-עולהככוריאוגראףסומןכברהארט 11

היא'רחוב'צעיר.ליוצרסכנותצופנתשתמיד
סופיתלאשרמכדימוקדמתמוקדמת,עבודה

טובה.התחלהזואבלבו,שתוליםהתקוותאת
עודףולאוטיפוח,הדרכההםלושנחוץמה

 .חשיפה"

V' הדניהמלכותיהבאלטשלתכניותיו
לעונה "הדניהמלכותיהבאלט 11שלהרפרטואר

ביניהןחדשות,עבודותמספרכוללהבאה
לאורההאמריקניתהיוצרתמאתחדשבאלט

באפרילתתקייםשבכורתו ) Lauro Deon (דין

הבאלטיירקדני

בעת "הישראלי
בבודפשטסיורס

Dancers of the 
" Israel Bal let " 

during their 
recent tour in 
Budapest 

לכתוב,החלורביםויוצריםשאמניםלכך
והכתיבההביקורתמאיכותבאכזבהנעוצה

בהדרגההפךכמחאה,שהחלמההעיתונאית.
נוספת.ביטוילדרך

סולניתשנה 20במשךשהיתהבראון,טרישה

כילכתוב,התחלתי 11קאנינגהם:מרסבלהקת
רוציםשהםמהכותביםשהמבקריםראיתי

ומהרואיםשהםמההבינולאהםלראות.

לכתיבתאותיהביאזהקאנינגהם.שעשה

'השימושהיהשנושאושלי,הראשוןהמאמר
 .במקריות'

עדייןהכתיבהאךבכ,ךאותיעודדקייג'ג'ון 11

קאנינגהםעלוהספרשנה, 15עברולי.קשה
הספריםשהוצאתלמרותנכתב,לאעדיין

לוחצתהיא,רקולאחוזה,עלחתמתישאיתה
רקשעברוהזמןזאת,אעשהכמובןבסוף .עלי

תקופה".באותהלהתבוננותמימדיוסיף

במחולהבולטותמהדמויותהיי,דבורה
לאכילכתוב,"התחלתיהפוסט-מודרני:

תלמידים .עלישכתבומהעםטובהרגשתי

לעצמילהבהירוהתחלתישאלותאותישאלו
באמצעותשליהעבודותיצירתתהליךאת

לחלקהפךבכתבהתיעודבהמש,ךתיעודו.
אצלייצרההכתיבהכיהיצירתי,מהתהליך

מגיעההייתישלאמילוליות,אסוציאציות
בלבדןו.התנועהדרךאליהן

הביקורתעלהביקורתכשנשאההדיון,בהמשך

סיגל,מרסיהקמהתוקפני,ויותריותראופי
כבודםעללהגןהוותיקה,המחולמבקרת
שמניעמהכיאמרה,היאעמיתיה.שלהאבוד

עצמם,ולאמניםלהםושמשותףהמבקריםאת
שלמהמבקריםרביםוכיהמחול,אהבתהוא
אתנאמנההמשרתיםמקצועאנשיהםהיום

 .התחום

עורכימדיניותהיהשהועלה,אחרנושא
נושאיובחירתמחולעלורבעוניםירחונים
העורכיםהשארביןהשתתפווסגנונן.הכתבות

 lESS HOז AIR ON DANCE, DANCE INK ,של
HE NEW DANCE REVIEW, PERFORMANCE ז

UDE זI חJOURNAl, A . אליזבטהדיוןאתהנחתה
 VILLAGE VOICEב-המחולמדורעורכתצימר,

צעירים,אנשיםרובםלמחולכתבי-העתעורכי

הרואיםלדבר,משוגעיםמאו,דרציניים
עלשדיברוהיורעיונות.לליבוןבמהבעיתונים

שהיאביקורתחדש:מסוגלביקורתשאיפה
הבמה,עלששודרווהמסרהאנרניותשלבבואה

תגובהוהמבוקר.המבקרביןיצירתיודו-שיח

עלהמבקרשלמטורפתנועזת,יצירתית,ישירה,
בפניהקיימתיצירהבבחינתגםשהיא ,המחול

בתוכנושגרתי,בלתיאמנותיכמעשהעצמה

ובסגנונו.

סקרנותבקוראיםלעוררמבקשיםנםהעורכים

לערוךונםלאולמות,יותררבקהלשתביא
פרובוקטיביות.שאלותלשאולשידעכתב-עת

לסקרומשתדליםמופעלכלמבקרשולחיםהם
לכלמועלותמהןשרבותההופעות,כלאת

שלתפוצתםאמצעים.מחוסרפעמיים,היותר
שללזובהשוואהנדולהאינהכתבי-העת

DANCEMAGAZIN תרתייותר,(הפופולארי

בכלל,אםבהן,הציבוריתוהתמיכהמשמע),

השכרתשלוםשלהמדיניותמזערית.היא
מסתבראם ,השנהבסוף :פשוטההיאלכתבים

הכתבים.ביןמתחלקיםהםרווחים,שיש

הטוריםבסנירתבכנסלעסוקהרבועוד

בארה"ב,בעיתוניםמחולבעינייניהעוסקים
המעצמהאתנםכיוםהפוקדמהמשברכחלק

מחול,כתביבקרבאבטלהעלדוברהשביעית.

שירחוניםמכ,ךהנובעתמוטיבציהחוסרועל

 ,להאמיןהיהקשהלכותבים.משלמיםלא
באמריקה.נאמרואלהקשיםשדברים

רקדו,שבואימפרוביזציהשיעורהכנסאתחתם

עללעמודהיההרעיוןהמבקרים.שינוי,לשם
לתארוהיכולתבמחול,הסתכלותביןההבדלים

מרניששהמבצעמהלביןשרואים,מהבכתב
המבקריםכאח,דוותיקיםצעיריםוחושב.

לפילנועוהחלוהבמהעלעלונעליים,הורידו

תוכנה

אתהמכילה
החומרקטלוג

השמור

בספריית

המחול
סנטרבלינקולו

DANCE ON DISC 

שוחזרובונאלה,קונצרטהיההנדולהאירוע

 NEW DANCE GROUPכ-שהועלוריקודים
עבודותיהםשםהועלו .-70העד-30המשנות

ואלריביטי,טאליאנתוני,מרישלהראשונות
מאסלו,סופיארדמן,נ'ייןדאדלי,נ'ייןבטיס,
אנהפרימוס,פרלנאגרין,דניאלמק'קי,דונלד

בלבד),הפרטיבשמה(הידועההדסהסוקולב,

ומיהמיכלהיובקהלואחרים.וידמןצ'רלס
שעדייןהאמריקני,המודרניהמחולראשיתשל

באשר .במקוםשרתהמיוחדתואוירהבחיים,

נראיםרובםחדשניים,היושבזמנםלריקודים,

מסקרןמוזיאונימוצנמעיןמיושנים,כיום
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קאמיננבלונדלהכוריאונראפיתההנחיות.
תנועה.משפטילושיחברןוביקשהשירקראה

אחתקבוצהקבוצות.לשתיהתחלקנוכךאחר
תיארהןהשניההתנועה,משפטיאתהצינה

מהאתהשווכךואחרהתרשמותה,אתבכתב

ראהשלושהקולנהלמההרוקדהמבקרשחש

מבקרים,שלהרבמספרםבהפעלהבלטוכתב.
רקדניםחלקםבמחול,מעשירקעלהםשיש

בשניםרווחתשנעשתהתופעה,זובעבר.ידועים

מןשרביםמכ,ךלדעתי,הנובעת,האחרונות,
מחולבמנמותבונריהםכיוםהכותבים

לצדטכניתהכשרהשקיבלובאוניברסיטאות,
ולהתנסח.להביגלחשוב,כלים

מבקריםביןחמיםחברותיחסיבולטים ,אנב
הואלחודןו,וביקורתלחודןוידידותלרקדנים.
המתרס.צידימשניששמעתימשפט,

סנטר,שבלינקולןהמבצעותהאמנויותבספרית

הספריה- DANCE COlLECז IONה-ובה

בתכנהשימושהודגם-למחולבעולםהנדולה

החומראתהמכילהמאו,דידידותיתחדשה,
בהלהשתמשאפשרהמחול.בספרייתהשמור

הואהיחיד.חסרונה ) 640KIIBMתואםבכל
להתקשרנםאפשר,,דולר.-1Q,00כמחירה
ז. ElENEזבאמצעותהספריהלקטלונ

לעולםמחולשחושביםאנשיםשלומעולמם
אתלראותהיהאפשרבערביםעצמו:המחול

כלאתעתההמעלהבלט,סיטיהניו-יורק

הרקדניתואתבאלנשין,שלעבודותיו
שלתכניתהמנישה , PHOEBE NEVllLEהותיקה
תנועהאיכותעםחשובהאמניתסולו.עבודות
 .מאנית

tf-



חושוםתחושוםתחושוםתושוםת
הנמה",ייהיפיפיהשלמחןדשתגירסה ; 1994

המשמשמאיסלנדרקדן ,תןמאססןןשהלגי
ייבאלטשלהאמנןתיכמנהלןכיןם

מריןסבעקבןתמכיןפראנסיסקן",-סאן

עבןדןתןשתייעקןבסן,אירינהבעזרתפטיפה,

 "הנערשלהפלאקרןיינןימאייר,ג'ןןמאת
למןסיקהשתיהן ,החמישית"ן"הסימפןניה

מאתחדשבאלטןכןמאהלר.גןסטאבמאת

שיבןצע ,שמןנקבעשטרם ,הדניתלארקסןאנה
 . 1994בפברןאר

להחליפן.יהיה

היההלהקההנהלתעלהמןעדףהמןעמד

 ,המפתהלהצעהסירבנהריןאבלנהרין.אןהד
עםןלעבןדבתל-אביבלהשארהחליט

ייבת-שבע"

 :אקמאץאתשיחליףמינמצאלבסןף

יקניתהאמרןהכןריאןגראפיתהרקדנית

עבדה , 1943בשנתשנןלדהקארלסןן,קארןלין

ניהלהשניםחמשןבמשךניקןלאיסאלןיןעם

באלטשלהחדשנית "המחקרקבןצתייאת
 ,לונציהעברה-1980בפאריס.שלהאןפרה

 .משלהעצמאיתמחןלקבןצתןניהלה

להקתהעםבארץאחתלאהןפיעקארלסןן
 "בכחןלהגברתייבתכניתהןכסולנית,

V ל"באלטחדשאמנותןמנהל
קולברג"

 ,חןדשיםמספרלפניהודיעאקשמאץשעה

עימןןגמןרפסק-זמן",יילקחתמתכנןשהןא

המנהלתפקידאתלמלאלהמשיךשלא
השןןדי,קןלברג"ייבאלטלהקתן,שלהאמנןתי

פסטיבלבמסגרתבארץמכברלאשהןפיע
שאמןרמיאחרינמרץחיפןשהחל ,ישראל

V הע"I נII הרוקדות"ם
גאלןטהלןד-קז'אןהצרפתיהכןריאןגראף

בעןנהסיירה " Groupe Emile Dubois "שלהקתן
ןאן",'זדןןאגדתיייצירתןאתןביצעההחןלפת

2°1 
באששעלוהסטודיותחתאב "דורבתיירקדניות

Bot-Dor" doncers in one of thei r studios ofter fire domoged the bUi lding " 

שבןצעהיןליסס",יישלן,ישנהעבןדהחידש

במסגרתחדשןת,רקדניןתארבעידיעלשןב,

יןלי.בחןדש Choteouvollonפסטיבל
ןבןחדש,ספרלאןרלצאתעןמדאלןכימים

גאלןטה.עםפראליברנארמאתראיןנות

 " Les Yeux "הרןקדןתעינייםייההספרכןתרת
" qui donsent , בהןצאת" Actes-Sud ", ,בצרפתית

כמןבן·

V מפגשI ,קורסםI ,תחרוםI ות
לאןרןצאי "בישראללמחןלהרבעןן"שכיוון

איננןלעיתים ,חןדשיםבשלןשהפעםרק

מפגשיםעלעדכנימידעבןלפרסםמספיקים

שאלהלפניבינלאןמייםןפסטיבאלים
האירןעיםןמןעדיהןאיל ,אבל .מתקיימים

לןתנהההוכתןבות ,שנהמדיםעצמעלחןזרים

זןאינפןרמציהלהפןךאפשר ,משתנןתאינן

 .הבאההשנהלקראתלשימןשית

זןאינפןרמציהלהביאבעתיד ,כמןבן ,נשתדל
בנן,יתלןאינןהדבראבל ,האפשרככלמןקדם

 .מחן"להמידעזרימתבאלא

V בסאן-פרנסיסקןןלמיעחןלמקןנגרס
באןקטובר 20-24בתאריכיםלהתקייםןמדע

להקןתישתתפוזהבינלאןמיבמפגש . 1993

תחתדיןןבןיתקייםהמןפעיםןמלבדרבות,

 ." Survivol, Preservotion ond Future "הכןתרת
המןכר ,טראגןטפרדהןארסנגהקןשלמנהלן

גרמניה. ,בוןבעירהשנתיןתהסדנאןתכמארגן

ל:לפנותאפשרםירטלפ

, Internotionol Donce Inst itute 
. 1640 Hollowoy Ave 

; Son Fronisco, CA 94132, U.S.A 
; 7603 338 451-Tel 

6 159 338 45 1-Fox 

V מארבורגבעירלמחןלהאקדמיה
יכיםבתארקןרסיםתקייה)(גרמנ

מתחיליםלכלןלהקןרסכןןנת . 1-21.8.1993

מקצןעןתיןרחבןה(\,נה .כאחדםיןמתקדמ

מןדרני,מחןלשלטכניקהןיכללןהאקדמיה

ןעיצןבתכנןןוכןןבקןלבתנןעהאילתןר

אפשרלפרטיםבהן.הבימתיוהשימןשמסכןת

ל:לפנןת

; Ku lturomt der Stodt Morburg 
Morkt 7; D-3550 Morburg; Germony 

-402 -201 -6421 ) 49 ( Tel 

V מתקייםאןניברסיטאיקיץקןרס
 5-הועדביןלי-26מההולנ,דבאמסטרדם,
יפגשןבעןלםמכלסטןדנטיםבספטמבר.

ןחןקריםיןצרים ,התחןמיםמכלמןמחים

השנהיעמדןהלימןדיםבמרכזכאחד.

כמן .ןכןריאןגראפיהשפןת ,הסרטה :הנןשאים

בתכניתהאןניברסיטאיקןרס-הקיץמלןןהכן

 :ללפנןתישלפרטיםעשירה.מןפעים

P.O.B 53066 The Amsterdom Summer 
Universily 

, 1007 RB Amsterdom 
The Netherlonds 

206200225 ) 31 ( Tel 

V באלט-אשל"שבועI מI "ם
 Derngoteהאנגליתבעירמכברלאהתקיים
 ,"דראקןלהייהיההמרכזיהדםנןטףהמןפע
 ,סבאסטיאןסטןארטהכןריאןגראףמאת

מבלגיה,האןרחתהלהקהידיעלשבןצע
 ."היפלאנדרשלהמלכןתיהבאלטיי

התעןפהלנמללשלןחנאןתהמקןמיהקברן

כדידישא-קחבראשלשחןרןתמכןניןתרן'הית

כללההשיירה .הגיעםעםהרקדניםאתלאסןף


