
הרדיוהמצאתשללאהסבןרים,היסטןריןניםישה[אצ':השלטוןתחתהמודך['המחול

השניההעןלםמלחמתשלהנןראההתהןםאלהעןלםאתלהןליךהיהיכןללאהיטלראדןלףןהמיקרןפןו,

שללביתם 181iIהצןרמניןקןלןההיסטןרייםבנאןמיןאירןפהאתהיפנטהןאהרדיןשידןריבעזרתוהשואה,

-השכנןתהמדינןתןעלמביתהפוליטייםמתנגדיןעללאיןמיןפלצןת,אחןזיהאזינן,הם ,האזרחיםכל

 ,נחש-הבריחמןלארנבתכאןתה , 1 ' 1(111משןתקים-פןליוצ'כיה,אןסטריה,

המדיןםאתלנצלשידע ,הראשןוהמודרניהדיקטאטןררקהיהלאהיטלר

רבהבהצלחהשרתםמיגםאלא ,למטרןתין-הרדיןשידןרי-החדש

מפקדיםענקיןת,עצרןתהדןרסנית,למרכבתןהאמנותאת

ןסמלים, יB'J 181J'ןיםבמדים,ןס,א,ס,ס,אנשיאלפישל

למסהיןןבידיהם,העתיקהרןמאלגיןנןתשלאלהכמן

שןרןתהעןמדיםההמןנים,ןמעל ,העןלהלכןחןמןחשי

בידיהםבןעריםלפידים , 111 ' 1שלבגןשיםשןרןת

אלןמןת-אןר,שלכנסיה,כשלענקית,כיפהןבשמיים

שנןצרהכיפהכביכןל,האלים,ברכתכמיו

לגילןיכללבדרךהמשמשיםענקיים,זרקאןריםבעזרת

 1938 ,"הקריאהייהסולוכמחולויגמןמרי ,בשמייםאןייבמטןסי
" he Crv ז" M ory W igmon in her solo 

1938 

י

J 

י

מנורגיוראמאת



אלהתיאטראלייםהמןנייםמפגניםשלהבמאי
האדריכלהיהבתאןרהחדשסגנןןןיןצר

עתידשהיהמישפהר,אלברטרהצעי
בשלביםהיטלרשלהחמןש-שרלהתמנןת

 .השניההעןלםמלחמתשלחרןניםהא

החגיגהומבצעימעצביביו

ראשיהיוהענקיתהכוריאוגראפית

המודרניהמחול

הנסיןןןאןלי ,הנאציםשלהראןןהימפגנאיש

 ,בעצם ,שהםלעןלםלהןכיחשלהםהאחרןן

 ,אמנןתשןחרישלעם ,תרבןתיעםשלהיגיןמנ

היההריקן,דןאמנימלחינים ,מןסיקאיםשל

 ,האןלימפייםהמשחקיםשלהפתיחהמןפע
יןתר . 1936שנתבקיץבברליןשהתקיימן

אלפי ,רןקדיםןנעריםערןתנםייאלפמ

מתנןעעיםאדם-בגןשידגליםנןשאי ,מתעמלים
במיןחדשהןקם ,ןןיהאצטדדשאאתלאןימ

 .זןלמטרה

הכןריאןגראפיתגהיהחגיןמבצעמעצביבין

כגןן ,המןדרניהמחןלראשיןיהתיהענק

 ,פאלןקהגרט ,גמןיןמרי,לאבאןפןןרןדןלף
נןספים.ןטןביםןרביםקרןיצברגהאראלד

העןלמיהמחןלפניאתשחידשןאמניםכןלם

 ,ביצירתםתייםיאממהפכנים ,המאהתיבראש

חןפשאתי,העצמהביטןיאתדיגלםעלשחרתן
 .אמיתילהןמניזםהשאיפהאת ,היצירה

יןזףר"הד ,הנאציהתעמןלה-שרהצליחאיך
הגדןליםהאמניםאתלמטרןתיןגייסל ,לסבג

תןךהגרמניהמןדרניהמחןלנבלעכיצדהללן?
ןיןצריןהנאצי,התעמןלהבמנגנןןמעטןתשנים

ביקןרתכלשאסר ,החדשלשילטןןהסתגלן
 ,מלמעלההאמנןתיןןנגהסאתבילהכתןביקש

ןהןראןתןצןןיםידיעל

בבניןהאלבימיםימתיהמתק ,ןלהגדרןכה. Vת
(המערביתברליןשל "ןתילאמנןהאקדמיהיי
שעדזן,לשאלהתשןבהלתתמנסהשעבר)ל

 .אליהחסןיהתמעטיםרקכה

להוכיחהנאציםשלהאחרווהנסיוו
עםשלמנהוגיובעצם,שהם,לעולם

שלאמנות,שוחרישלעםתרבותי,
הריקו,דואמנימלחיניםמוסיקאים,

המשחקיםשלהפתיחהמופעהיה
האולימפיים

שתיים:הןמאןדהמיןחדתהתערןכהמעצבי

המתמחההיסטןריןנית ,מילרהדןןיגר"הד

ןפטריסיההאקספרסיןניסטיהמחןלבתןלדןת

בההדרךמחןל.ןמבקרתעיתןנאית ,שטקלמאן
לברליןבןאילפני .ייחןדבהישהשתייםבחרן

ענקיןתלהגדלןתציפיתיהתערןכה,לפתיחת
אתשתציג ,חדישהןגראפיקהצלןמיםשל

פיעלללכתלאהחליטןהןאבל .התןפעה

מקןרייםבתצלןמיםרקןלהשתמש ,השגרה

מןצגיםכןעלןהשלןשים.העשריםמשנןת

בפןרמאטים ,זעיריםרןבם ,תצלןמיםמאןת

עללהתקרבועליךההוא,בזמןנהןגיםוישה
בכלהרןקדןת.ןבדמןיןתבפרטיםלהבחיןמנת

ןעליהם ,מרקעי-טלןיזיהמשןקעיםןקירקיר

מחןלןתשלאןתנטייםסרטיםקטעימןצגים

ביןמיןחדתסינתזהנןצרתןכךההןא.הזמן

יצירןתשלתנןעתיןתיאןרמהימןתיעןד

 .התקןפה

 225בןהקטלןגעצמהמהתערןכהחשןבןאןלי

~ I ~~~~~~~ תעודההמהווה ,ד'ש~מ~~~(~~ו

 1937 ,ברליולעירשניס 700לכבודמופעמתודתמונה- "החדשההנירמייג
- "New Germony ",ן 937 0 scene Irom the pogeont "Seven Centuries 01 Berlin " 

המחולהואהמודרניהמחול
הגרמני

הנאציזםהשתלטןתתהליךאתלהביןמנתעל
טלריהשלעלייתןעםהמחןלאמנןתעל

המחןלשלמצבןאתלתארנחןץ ,לשלטןן

 .אירןפהבמרכז-20הבשנןתהמןדרני

 ,במחןלהמןדרניזםשלהראשןנןתהסנןניןת

במןסכמןתמרדןאשרהחדשנים,ןהרקדנים

מאמריקהלאירןפההגיעןהקלאסיהבאלט
אלההין .-20ההמאהשלהראשןןבעשןר

מעלשהשליכההרקדנית ,דןנקאןאיזאדןרה

לןאי ·הצריםהבהןנןת-נעליאתהיחפןתרגליה
 ,התאןרהשלהראשןנההאשפית ,פןללר

שהציבההזרקןריםבעזרתשהפכההחשמלית,
-ברצפתהאפילןאלא ,לבימהמעלרקלא-

לתצןגה ,למחצהשקןפים ,גדןליםבדים

מןד ;םימשתנןצבעיםתנןעהשלמרהיבה

מחןלבשלסקנדאליםלהרבהשגרמה ,אללן
כמעטהןפיעהבן ,שלהי"התנכ "שלןמיתיי

המחןלבשןרתאתשהביאןהן-עירןמה

 ,בלןנדןןלהצלחהזכןכןלן .לאירןפההמןדרני

לאכמעטאיששבמןלדתןשעה ,ןברליןפריז
 .אליהןלבןשם

בציןר,המןדרניזםלןכבשבאירןפהכי

המחןלמקןמן.אתמכברןבספרןתבמןסיקה

האימפרסיןניזםיישןםבגדרהיהינהמןדר

נןסף.אמנןתיבתחןםןהאקספרסיןניזם

הבאלטתפסלאמעןלםבגרמניהדןןקא

הבאלטלהקןתרקדני .מרכזימקןםהקלאסי
ניצביםלמעיןנחשבןהרביםהאןפרה-בתישל

חרתהמןדרניהמחןלןאילן .לאןתןהכרחיים

- "הרןקדהאנייי-יהאישהביטןיאתדגלןעל
הכל.כחזןת

ראשןנישלמאליההמןבנתהשייכןתמכאן

נקראשאגב ,המןדרניהמחןלשלהיןצרים

לחןגים ,"הגרמניהמחןלייעדייןההםבימים
במןבןרקלארןבפיעל ,המתקדמים

השייכןתמבחינתגםאלא ,הצןרני-אמנןתי
החברתית.ןהתןדעההפןליטית

שהפךמהנדס ,לאבאןפןןרןדןלף ,למשל

שלהבמאיגםהיה ,ןכןריאןגראףלרקדן
המקצןעייםהאיגןדיםשלהשנתיןתהתהלןכןת

קראןסגרטרןדאגב, .אןסטריהבירתבןינה,

במפגן-כןחשלןאסיסטנטיתאחתלאשימשה

שנןתבסןף ,פעילחלקלהקתהנטלהבן ,זה
20ה -. 

בין-לכאןרהניגןדיםביןהמזיגה

אחדמצדאקספרסיןניסטיאינדיבידןאליזם
חברתיכאמצעיחדשניתבאמנןתןשימןש

פןןשלבעבןדתןניכרתשני,מצדןפןליטי

 ·לאבאן

ליצןרשביקשןהראשןניםאחדהיההןא

ניתןחלמעשההמהןןה ,מדעיתנןעה-כתב

זהתנןעה-כתבבעזרתהמחןל.שלאןביקטיבי
אמנןתיים.המןניםמחןלןתליצןרניסהשלן

 ,משתתפיםמאןתבןמחןליצירתהיהחלןמן
ברמהביטןיבצןרןתמיןמנים,בלתי ,חןבבים

שלחהןא .גבןההאמנןתית-כןריאןגראפית

איגןדיבסניפיהרקדניםקבןצןתלמנהלי
תפקידיהםאתהשןנןתבעריםשפעלןהספןרט
אתלאחדבנסיןנןןהצליחצע,דצעדכתןבים

אחתכלליתחזרהבמשךהשןנןתהקבןצןת

מרשים.מחןלילמפגן

יישוםבגדרהיההמודרניהמחול
והאקספרסיוניזםהאימפרסיוניזם

נוסףאמנותיבתחום

השפעתאחרילעקןבהיהניתןבארץ-ישראל

בהתישבןתהחג-מסכתןתביצירתגישתן

 .-40הבשנןתהעןבדת

עמדןןיגמאןמריהגדןלהןתלמידתןלאבאןפןן

בעיר 1928בשנתשאירגנןאלה,בראשגם

בההשנה ,-1930בכ,ךאחרןשנתייםמגדבןרג

בבחירןתבנצחןנןתהנאציםלראשןנהזכן

כנסיםהרייכסטאג",ייהןא ,לבית-הנבחרים
חלקנטלןבהם ,המחןלאנשיכלשלגדןלים
ימים,אןתםשלהחשןביםהאמניםכלכמעט

מחןל.שלאןלימפיאדןתמעיןשהיוכנסים

לא .במינהמיןחדתןפעההיןהללןהכנסים

לאבאןפןןאחרת.ארץבשןםכמןתםהתקיימן

גדןלהרקדניתשהיתהתלמידתן,ןיגמן,ןמרי

שלמקצןעית"הסתדרןתיילאירגןןפעלן ,מאןד
דרךהריקןד.באמנןתהעןסקיםכל

ברגעהנאצים,שמןזהאיגןדעלההשתלטןת
אמנןתעלהכבדהידםאתלשלטןן,שהגיען

שדגלןאלהאתןאילצןהמןדרני,המחןל

לשמשתלויהןבלתיחןפשיתאישית,בהבעה



החומה·הדיקטאטורהמטרותאת

האישיםאחדשלגורלוזהלמהפךאופייני

לגרמניההמודרניהמחולבתחוםהמרכזיים
 " DERהירחןןשלןעןרכןמיסדן ,-20השנןתשל

" ANZ ,ןהמבקרהעיתןנאיייהמחןל",משמעז

פעילשןתףהיהלןיתן .לןיתןיןסףהיהןדי

מרכזיתןאישיןתשהןזכרןהגדןליםבכנסים

הראשןנההתחרןתכגןןבינלאןמיים,במפעלים

 1933שנתבקיץשנערכהמןדרני,למחןל
מכלאמנים 125חלקנטלןבהוארשה,בן

למחןלב"רבעןןמאמרי(ראהאירןפה

 .) 1מס'בישראל"

הרקדניתקיבלהבןןארשההראשןןהפרסאת

רןתברלין,שלהאןפרהבאלטשלהראשית

המרה,האירוניהלמרבהסןרל-אברמןביץ'
השגרירשלמידיןהפרסאתלקבלזכתההיא

כילברלין,לשןבעןדיכלהלאאבלהגרמני,
באןפרה.מעבןדתהפןטרהכיהןדיה

שלמחבר-השןפטיםאחדשהיהלןיתן,יןסף
כבראבללברלין.שבאןמנםתחרןת,אןתה

בעמןדןהתפרסמהירחןנן,שליןליבחןברת

כלאןפייניתהיןתהשמחמתהןדעה,הראשןן

ממנה:קטעיםתרגןםלהלןמןבאכ,ך

חשובה!הודעה
יכלןלאהאחרןנהבתקןפהשאירעןהמהפכים

שלנן.העתבכתבגםאןתןתיהםאתלתתשלא

סילןק[משמע:מחדשהכלליהעיצןבבמהלך

זהגליןןעםפןרשמישרה]מכלהיהןדים

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

מאמץכליעשהנהבה,קןנראדמרמחליפן,

בעןלםהירחןןשלהמרכזימקןמןעללשמןר
המחןל.אמנןת

מבקשתכתב-העתשלהחדשהההנהלה ] ... [

לןלשמןרשלןןהידידיםהקןראיםמכל

חזקהרןחניתתמיכהבעזרתרקכי iאמןנים

האחראיהתפקידאתלבצעיהיהניתןביןתר
המדינילמשטרהמחןלאמנןתהתאמתשל

משתתףהחדששהממשלןלתרבןתהחדש

בהכןןנתה.

כאינטלקטןאליםלןיתן,יצאכךאחרקצרזמן

מןתןעדשםןפעלןחילארה"ב,רבים,יהןדים

שןפרששימששיס,דהעיתןן .-70השנןתבסןף

לכלי-תעמןלההפךחדישה,ןלאמנןתלקידמה
ןאתהארית"ייהמןרשתאתשפיארנאצי,

 ...הגרמנימחןל-העם

אתהבינןלאהמןדרניהמחןלמאמנירבים

אתאסףיןסקןרטרקסביבם.המתרחש

יצאןןהםמעטים,לאיהןדיםןבהלהקתן,

המשיךשםמקןםלאנגליה,ןמשםלצרפת
 ,השניההעןלםמלחמתסןףעדלפעןל

אתעשהיןסלגרמניה.חזרתןכשהתאפשרה

אחדמצדרמזבעקבןתהזההמכריעהצעד

דיעןתיןבשללהאסרעןמדשהןאמידידין,

שלן.החברתיןתןההשקפןתהשמאליןת

המנהיגים-ןיגמןןמרילאבאןפןןרןדןלף

המןדרניהמחןלשלמעןרעריםהבלתי
מהשינןייםלהתעלםתחילהניסן-בגרמניה

I .היןןהממשלתיתןהתמיכההתקציביםי:וחלן
התלבטןשתמידלאמנים,קטןלאפיתן"

תפסן,לאגםהםלהפקןתיהם.כספיםבמציאת
המקצןעיהאיגןדעלהשתלטהנאצישהמנגנןן

היטלר,שללמשרתיןאןתםןהפךהקימןשהם

לכד.שהתכןןנןמבלי

שלה,בית-הספראתלנהלהמשיכהןיגמןמרי
מלחמתימיעדאפילןדבר,אירעלאכאילן

מחןל'צןרלשנצטןןתהשעהרק .-2ההעןלם

אינודלהקת-העמל"מ"מקהלתהסיוסתמונת
האנוברמהעירהפןעליס

Finol scene of "Work Choir" performed by the 
Movement Group of the Workers of Hannover 

בעצםהפיהררשליןם-הןלדתןלכבןדמיוחד

התגןבהלציית.סרבההיאהמלחמה,ימי
בדרזדןשלהבית-הספרסגירתהיתההמיידית

הבימה.עלהןפעתהעלמןחלטאיסןרןהטלת

המשחקים-הגדולהפיתוי
 1936שנתשלהאולימפיים

בברלין 1936שלהאןלימפיאדהקיןםעל
לפנירבזמןהעןלמיהאןלימפיבןןעדהןחלט

התעמןלה-ןשרהןאלקאנצלר.היהשהיטלר

כמעטהיחידהאינטלקטןאלגבלס,הד"ר ,שלן
המשחקיםבקיןםראןהיטלר,שלבחבןרתן

לעןלם,להןכיחפזהזדמנןתהאןלימפיים
אישאלאברבארית,מפלצתאינןשהיטלר

הםרחמים.חסרדיקטאטןררקןלאתרבןתי,
החןקיםאתלהשעןתאפילןמוכניםהין

לתקןפתנירנברג",ייחןקי ,הגזעניים

 .האולימפיאדה

שהגיבןרלדעת,היהיכןללאהיטלר ,כמןבו

ג'סיהכןשיהרץיהיההמשחקיםשלהראשי
ןהקפיצההקצרןתבריצןתהמנצחאןןאנס,

הגזענציגבןלנדי,צעיראיזהןלאלרןחק,
שלידןאתללחןץיצטרךןשהןא ,העליןן

 .שחןר-העןרהמנצח

לעינייםחגיגהלהיןתנןעדהפתיחהמןפע
זהלצןרךהגרמנית.התרבןתלעליןנןתןהןכחה

עלמטעמוממןנהשהיהןמיגבלסרתמן

המןדרניהמחןלאמנימיטבאתהמחןל
 .שלהם jlהתעמןללמרכבת

אחדאתלבצעלןשניתן-לאבאןפןן
אמנןתי,המןניריקןדשלהגדןליםמחלןמןתין

הרקדניםאחדקרןיצברג,האראלדלצידו
מריןכןדןרן,שלהגדןליםהאקספרסיביים

המןדרני,המחןלשלהגדןלההכןהנתןיגמן,

במןפעיאישיתהןפיעןןאףהשתתפןכןלם

שלניאןלימפיאדהאותההאןלימפיאדה.
המפארהמפורסם,בסרטההנציחהריפנשטאל

המתנןעע.האדםגןףאת

עבןרתקןפהסיןםלמעשההיהזהכאמןר,

עברקרויצברגבגרמניה.החדשהמחןלאמנןת

אתיסדלאבאןפןןבשןןיץ,להתגןרר

מריןרק ,שבאנגליהבדארטינגהןלבית-ספרן

ללמדשהמשיכהפאלןקה,ןגרטןיגמאן,

תחתבגרמניהנשארןהשנה,מןתהעדבגרמניה

הנאצי.השלטןן

התערןכהאתהמתעדהספרגביעל
מאתפסןקמתנןססבברליןעכשיןהמתקיימת

אןליזה ."רקדןהןאאדםייכלןיגמאן:מרי

עמיתיהשלןמנכןנןתםממעשיהאבלנכןן,
להסיק,ניתןהנאציתהתעמןלהלעגלתלהרתם
ןמןדעחןפשיאדםגםהןארקדןכלשלא

למצבן.

ייבצלספרןאתמסייםקגלרהןרסטהמבקר

שיצאבגרמניה,המחןלאודןת(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

ןברח ,המסקנהאתהסיקלאבאןפןליטית.

מגרמניה.

ידיעלראשיככןריאןגראףהןחלףייהןא

השנתיןתההתכנסןיןתאתשעיצבהיטלר,
בנירנברג.הנאציתהמפלגהשלהענ(זיןת

המחןלאיבדכברהאןלימפיאדהקיןםייבעת

נפרדבלתילחלקןהפךהעצמאיתפקידןאת

המפלגתי.המנגנןןשלטכסי-המצעדיםשל
שהןליךהמחרי,דבמקצבצעדןןההמןנים

התהןםתןךאללעצןריכןלתללאאןתם

 ~ ."היהשנהעןלםמלחמתשלהנןראה


