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שלהמחול"לחקרב"מכוןבישראל
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V' יואירועי"O הבינלאומי"הטאפ

T.AP * משלנו

נברעהמרתמאת

זכתהבארץ(סטפס)הטאפרקדניקהילת

לציוןראויהוחשיפהתנופהלהכרה,

שהתקייםהבינלאומיהטאפיוםבאירועי

האירועאתיזמהברעננה.מאיחודשבסוף

למחולהמרכזשלהאמנותיתהמנהלת

להפוךאמור,והואברומרצביהרעננה,

בדרוםטאפלמדהברומרשנתית.למסורת

אתמלמדתהיאובארץצעירמגילאפריקה

שנים. 25כברהמקצוע

קוו'טגרומ'כ:וברומרצב'ה

ברעננההבינלאומיהטאפיוםלאירועי

-400וכומחו"למהארץטאפרקדניהוזמנו
הרקדניםעםהארץ.רחבימכלתלמידים

ומנדיולדבאוםליסהנמנומישראל

רעננה",למחולב"מרכזהמלמדות ,אידלסון

הגיעו,וארה"במאירופהמאילת.וולףושרון

הטאפ.בעולםידועיםכוכביםחיזוק,קדנירכ

בפניפתוחותהופעותהתקיימוהיוםבמשך

בשתיאמניםהופיעוובערבתלמידים

 .הרחבהקהלבפנימקצועיותהופעות

ואףבהתנדבותהופיעוהזריםהאמנים

התרגשותארצה.טיסתםאתבעצמםמימנו

פטרוניושרהכשהגיעוהורגשהממששל

משיקגו.טאפרקדניתליילה,ובתהמפריס

הטאפלהקתמנהלתהיאפטרוניושרה

ג'ימימסטרשללריקודזוגתוובתבפריס

שבהםהסולובקטעיבלטהפטרוניוסלייד.

היאהאורחים.מהרקדיםאחדכלהופיע

לצליליואילתרהכשרקדההקהלאתסחפה

שיפסנתר,-גוטפרידירוןשלג'אזהרכב

האמניםביןבס.-קלינגוטדיתופים-זלמן

מאמסטרדםהטג'סמריקההיוהאחרים

טאפרקדן ,משטוטגארטמרקותומאס

שלבניהולההאמריקאיתהטאפבתזמורת

 .בפלינוברנדה

לשעברתלמידהקויטנר-ישראלסתם,מיכל

למחולבמרכזמורהוהיוםברומרשל

הופיעהואףהאירועבארגוןעזרהרעננה,

טאפרקדניתהיאישראלסתםבעצמה.

המקצועיתברמתהבארץמהבולטות

טאפסגנוןמשלבתהיאהטכנית.ויכולתה

עםלארץ,הביאהשברומראפריקאי,דרום

הסגנונותשניביןההבדלאמריקאי.סגנון

לשואונוטהאמריקאיטאפ-מהותי

הטאפבעודשםידועיםכוכבישלולחיקוי

ייחודי.אישיסגנוןמדגישאפריקאיהדרום

שלוירטואוזיתיכולתנדרשתהסגנונותבשני

במקוריותהיאהגדולהייאצלנואילתור.

להמצאותגבולאיןהגבול.הםוהשמים

טאפ",מרקדןהנדרשותולקומבינציות

מעברבבחינתונזכרתברומרמספרת

ריקודביצעהושבהכתלמידהשעברה

הסרטשלקולפסלצליליאקרובטי,

פוינטבנעלנתונההאחתרגלהייאקסודוס",

טאפ.בנעלוהשנייה

בארה"בשפותחהשפההואהטאפריקוד

כדימתמידלריענוןוזקוקההמאהבתחילת

מקדםברעננההאירועה.חישפהלהישאר

ומעניקמקומיבגווןעבריתטאפשפתיצירת

מקומייםרקדניםביןלדיאלוגהזדמנות

מקצועיתמבחינהמהעולם.טאפורקדני

רבה.האירועחשיבות

מזעריתהיתהבפרויקטהממסדיתהתמיכה

עירייתמלבדלקיומו.הראשונהזו,בשנה

גורמיםידיעלכולומומןהוארעננה

לקוותיש .לדברמשוגעיםכמה-פרטיים

אתהטאפאנשייקצרוהבאותשבשנים

הממסדלתמיכתויזכוהשנהעמלפירות

 ~במפעלם.
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v רדופנג'רג'י

במשךנחשבןרןג'רסןג'ינג'ראסטירפרד

בהאהאמריקאיהקןלנןעלרקדנישניםעשרןת

רןג'רסהלכהמעטיםחןדשיםלפניהידיעה.

שנה. 83בתןהיאלעןלמה,

בהןליןןדכרקדניתדרכההחלהרןג'רס

הגיעהשלההקריירהןלשיאבנעןריה

מןסיקליןתבקןמדיןתלהןפיעכשהחלה

הפברןקתריןאסטיר.פרדעםהןליןןדיןת

אצילןת,שלברקלההעניקייהןאפעם:אמרה

בעיקרזכןרההיאסקס".שלחןםלןןהיא

 TOP "כגןןמןסיקליןתבקןמדיןתמהןפעןתיה

HAT " "ןSHALL WE- DANCE ". זכתהרןג'רס

הןפיעהלא-60המשנןת . 1940בשנתבאןסקר

~ 
בסרטים.עןד
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המןנפלייר,התקייםיןליןראשיתיןניבסןף

הפסטיבל ,-15ההפעםזןצרפת,בדרןם

יהיהשזהןמספריםמןדרני,למחןלהבינלאןמי

 .מןנטאנריז'אן-פןלשינהלהאחרןןהפסטיבל

שלהלהקןתעמדןהשנההאירןעיםבמרכז

קיירסמאקר,דהאנה-טרסהקאנינגהם,מרס

בראןןטרישה ,הןיןס,כריסטינהג'ןנסטיביל

פןרסיית.ןיליאםבהנהלתפרנקפןרט"ן"באלט

מןנפלייר,שלמקןמייםאמניםהןפיעןכן

העתיקהבעירבסטןדיןרןבםשעןבדים

ןמשתתפיםהשנהימןתכלהזןהקסןמה

במןפעים.שנהכלכמעט
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v המוות

נושאהואהאם

לבמה?ראוי

רןנמארןיגמאת

השבןעןןשלהנכבדההמחןלמבקרת

קרןצ'הארלין- " NEW YORKER "היןקרתי

במדןרהנרגשתרשימהמכברלאפירסמה-

 ," STILL HERE "ג'ןנס,טיבילמאתמןפעעל
לאמנןתשןתפןשלמאיידסבמןתןהעןסק

ללכתשלאבחרההיאזיין.ארניןלחיים,

קבעה,רשימתהןבראשבמןפע,לצפןתכלל

,בגללעדיין/כאןאתלראןתהלךלאש"איש

ממש-הבימהאלמעלהג'ןנסכיהריקןד."

שחלןאנשים-ןידיאןהקרנתבעזרתאן

למןת.ןעןמדיםבאיידס

אמיתימןןתשלכזןהצגהשןללתקרןצ'ה

אמניםשלזכןתםןאתאמנןתית,במסגרת

הנןשאלהצגתחןליםבאנשיםלהשתמש

מןדיעה,ןהיאחןלקים,איןחשיבןתןשעל

עלאמנןתיתביקןרתלכתןבמסןגלתשאינה

לטענתה,אןמללים.אנשיםשלמעשיהם

מןפעלראןתאפשרןיןת:שלןשהמבקרלפני

אןלכתןבןלאלתיאטרןןללכתאןתן,ןלנתח

ןזןהיצירה,אתלראןתמבלילכתןב

למןפע,הלכהלאלכןבחרה.שבההברירה

שלילה.תכליתאןתןשללהלראןתןןמבלי

מעמידג'ןנסגןססיםאנשיםהכללתידיייעל

היא-הביקןרת"לתחןםמעברעצמןאת

ןלאללכתלא-האמיתיתהברירהקןבעת.

ברשימתכללמןפיעהלא-להתבטא

מבקר.שלאפשרןיןתין

האםבקןריןז,הגןבלתלבעיהלהיכנסמבלי

נןכחלאשהמבקרביצירהלדןןאפשרבכלל

ברןבנרחבןיכןחקרןצ'העןררהבביצןעה,

ג'ןנסשעשהמהלדעתה,ארה"ב.עיתןני

אמנןתןלארגשיתסחיטההןאחברןלזכר

כלל.

באמתןהיאקרןצהארליןשלמןמחיןתה

תחןםהןאמעמיקה,בצןרהאמנןתמבינה

יינאלצת"כשהיאאךהקלאסי.הבאלט

אןבאןשפינהכמןאמניםעםלהתמןדד

באןתהמתקיפההיאאןתם-פןרסייתבילי

להביאג'ןנסשלזכןתןאתהשןללתרשימה

להיש-הממשיהמןןתאתהבימהאל

הצלםגםלדעתהמשלה.רגשייםקשיים

כדיכקןרבן,עצמןאתהעמידמייפלתןרפ

עניינית.מביקןרתלחמןק

לאנכבדהמבקרתג'ןןיט,דברהשלתגןבתה

 " VILLAGEבשבןעןןהכןתבתממנה,פחןת

" VOICE , המעניינןתהתגןבןתביןהיתה

ייאינניג'ןןיט:כןתבתקרןצ'ה.שללהתקפה

לכתןבאפשרשאיקרןצ'העםמסכימה

אנשיםשלעבןדןתעלאמנןתיתביקןרת

התאכזרשהגןרלכמיעצמםעלהמכריזים

בנכןתשלקהמיאןאיידסחןליכגןןאלין,

צןפיםכלשהי.גןפנית

אןלייחןשןמסןימים

אתלצןדשמנסים

לקןרבנןת,שלהםהסימפתיה

שלכןןנתןאינהזןלרןבאבל

זןכרת,אניאכןהכןריאןגרף.

שעהמכעסשרתחתי

עיןןרים,רקדניםשלשבמןפע

היןשלא-כשהרןקדים

נהנן-מקצןעניםרקדנים

ניסהשלהם,מהמןפעבעליל

אןתםלתארהכןריאןגרף

בצןרהןזאתכמסכנים,

(לאןבהתנשאןתפשטנית

המןפעאןדןתעלכתבתי

חשתיזמןןלאחרההןא,

זןהתחמקןתעלאשמהרגשי

מןסיפה,ןהיאשלי)".

להקןת,שלמןפעיםשראתה

בריאיםןאנשיםנכיםבהם

במחןל,פעןלהמשתפים

מבצעיםהגלגליםבכיסאהיןשביםכשאלה

אןליייזןמסןכנןת.ןאפילןמןרכבןתתנןעןת

שלהגדןלההאמנןתיתהחןןיההיתהלא

תנןעה,במןנחיכךעלכתבתיאבלחיי,

אמנןתי."ןטעםבימתיןתצןרה,

ןהצןרניהמןפשטאתלשבחנןטהייקרןצ'ה

ןהפשטה,צןרניןתהמחןל.באמנןת

מאיתנןזעםאןמןןתכגןןתןפעןתהמרחיקןת

אבל ,זהמצנןריחןקאןהבתאניגםהצןפים.

תמידלאשהדברכ,ןעםלחיןתמסןגלתאני

שהכליבחןשבי,נאיביתאניהאםלי.ניתן

מהלראןתיכןלתןהןאהמבקרשלהעיקרי

איננה,היאמהמסןימת,יצירהשלמהןתה

ג'ןןיט.מסכמת-בהתאם?"אןתהןלבקר

שאתקרןצהארליןשלשהחלטתהחןששני,

שלאמאן,דכללבדרךמעריךאנידעתה

אןדןתעלג'ןנסטיבילשלהמןפעאתלראןת

להקתאחדןתשניםכברמןפיעהאצלנן

השכלית,בהתפתחותםהמפגריםרקדנים

מפגישהחששהיהליוגםולבבות",ייפרחים

לכלמופעשזהנוכחתיאבלאיתם,ראשןנה

הרקדניםאללהתייחסנאלצתיושלאדבר

ממשבסלחנןת.אןברחמנןתהללןהנכים

גןפהשחצירקדניתבןרר,שתמרכשם

גדןלהאמניתהיאמשןתק,התחתןן

ןמהנים.מרגשיםןמןפעיה

 BILL T.JONESANDARNIEZANE ("זוארנ'ג'ונסט'ב'ל
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איןןכל,מכלאןתןלשלןלאבלהמתחברן

שלזכןתושזןרקלאאמנןת.עםדברלה

ןלכןןבןערןת,מכאיבןתבבעיןתלעסןקיןצר

אחרת,אןזןבמידהאישיןתתמידכמעט

 .חןבתןזןלמעשה

מקןממתאןתיהטעם,אנינתלקרוצ'הןבניגןד

אנןשיןתבבעיןתהעןסקתאמנןתדןןקא

להציגמבליהכאב,בליאךכביכןלעמןקןת

כזןאמנןתהחיים.שלהמזןןיעןתפניהםאת

ןהכאב,המןןתאתאפילןהכל,אתמגישה

שלזןלצןרהלמראה.ןנאהנעימהבאריזה

בידןר.-מיןחדמןנחישאמנןת

~ 



iמ Iחושםת Iחושתם Iוש
תיאטרוןהעבר,למסורת-60הבשנותהיפני

כמוזרים,ממקורותהשראהקיבלזהמחול

וזרמיםהדאדא,ואמנותסוריאליסטיתאמנות

שלביצירתהגםמחלחליםאלותת-קרקעיים

המונוכרומטיותהעבודותאתשפיץ,דרורה

עלהקפדהמתוךשפיץדרורהמדפיסה

המסויםלמבעהתאמתוועלהניירבחירת

הצילומיםבעבודתה,לקבלמבקשתהיאאותו

שלושהטקסטורהקלסיק,ארטמסוגניירעל

בעליהםי,דבעבודתעשוייפניניירמזכירה

צילוםמזכיריםהםועמומה,חמהנוכחות

המתבונןאתומזמיניםקמעהודהויעתיק

לבושחורצילומישלהם,הקודיםאתלפענח

וקר,עשירסילברניירעלמודפסיםאחרים

ואףריחוקבצדוהידוראלגנטיותשמקריו

הרוקדתהדמותהשתקפותסטריליות,

המלבניןתוהקומפוזיציותזו,ציורימאזכרת

מזכירותהשתקפויותאותושל

עליהןאקאמונו,אנכיות,מגילות

שחורהבדיוזוציוריאותםצוירו

בכעיןעומדיםאלהצבעים",ייעתירת

צילומישלולבהירותלחדותניגוד

זוהריימוסיפהשפיץשלהםהצבע,

הרקעבאמצעותכדבריה,לזוהר",

הזהוב,

במכחולמחול ......

הצילום

רןזנברגפנינהמאת

שלהבוטוריקודיביוהמחברהשניחוט

והאקרובטיתהדרמטיתז'וקוסאנקאילהקת

דונסקימיהשלהלירייםהיחידריקודילביו
משנחשפהשפיץ,דרורהשלהמצלמהעיןהינו

להקתשלהמרהיביםלביצועיההאמנית

לפניבארץביקורהבעתהיפנית,המחול

המזרחועולםונפגעה,הציצהשנים,מספר

עלעמוקחותםהטביעוהשונהותרבותו

בתערוכההצילומיםהאמנותית,עבודתה

ופורההדוקפעולהשיתוףפריהינםהנוכחית

מסרמביעהרקדניתגוףאמניות,שתיביו

הצלמת,לעיןבכניעות,לאכיאםומתמסר,

אתזמנית,בווחושפת,למעמקיםשחודרת

השתיים,שלהפנימיהעולם

דונס,?'מ'המחו:ו, ,שפ'ץדרורהצ':ווס,

מאיומורכבתשמתקבלתההרמוניה

עוניכמווניגודים,מתחיםספור

צבעוני,וזוהרמונוכרוםאוועושר

הקיומיותביסודשעומדיםמתחים

הריקודבעודהאדם,שלהראשונית

בחלל,ונשימהנשמהשלשרטוטהינו

במדיוםהנצחתוהםשהצילומיםהרי

דרורהשלהמצלמהעבודתאחר,

ליצירהלבריאה,משולהשפיץ

כשתנועתמתווה,אותושלמחדש

בקוןימונצחתהתלת-ממדיהגוף

הצילום,שלוהמברשתהמכחול

ריקודים:מספרעלמבוססתהתערןכה

צילומיםתשעהשלכפסיפס,שמוצגצל
מונוכרומטיים

בטכניקותסדרותבשתי,שמתוארצחוק

שונות

הצבעלעןלםטרנספורמציהחושהפנסי

צילומיםארבעהבאמצעותוהזוהר

ייבארוקיים"

תיאטרלידרמטיביטוישמהווהאש,קרח

אינועשיר,שנראהכשהבג,דצבע,צילומישל

תחושתשיוצרותכתומותפלסטיקשקיותאלא

והמתועש,המודרנילעולםהאופייניתניכור

המחולעולםשלתגובתוהינםהבוטוריקודי

ומיהשפיץדרורהשלהתערוכה

במוזיאון l ,-7,95בנפתחהדונסקי

 ~בתל-חי,התעשייהגולצילום,

להיותצריכיםכאוהנכתביםהדברים

נהריןאוהדלדעתיהבא:בהקשרמובנים

בליגהאחרואיובישראל,הבכירהיוצרהוא

עבודותיועלרבותהשגותליישאךשלו,

בהשגםאף ," Z/NA "עלובמיוחדהאחרונות,

כיוצרשלוהעצומהליכולתברורביטוייש

הבימתי,במדיוםולשליטתותנועה

מחולכמולקטעיםלהתגעגעלאהיהקשה

לדעתישהוארסה",ב"טאבולההשלישייה

גםהמודרני,המחולשלהשיאמרגעיאחד

יש " Z/NA "שלהשקט,הראשון,בחלק

ובלתיקלושהתזכורתרקהיאאךשלישייה,

זומהעבר,במחולותהאנושילמגעמשכנעת

בשליםאינםרובם-הרקדניםשלבעיה

שלגםאךכזה,לחומרתוכולתתכנראה

הפרקאותם,להדריךשאמורכמינהרין,

משקעלהשאיראפואמצליחאינוהראשון

הבאים,לחלקיםנגדמשקללהוותאו

קשה,מוסיקהמשתלטתהבאיםבפרקים

זורוע,שלמובהקגווןובעלתרועשתקרה,

אליומקוםלצופהמותירהשאינהמוסיקה

ולנסותהמעיקה,מנוכחותהלהימלטיוכל

ייתכןהמופע,עלאישיתפרספקטיבהולגבש

אנובוהעולםעלמשהולומרניסהשנהריו

כאוישמכלשיותרהיהדומהאךחיים,

ואמירהדעהבעלכיצורהיחידשלביטול

ברקדנים,שולטשהמופעכךכדיעדאישית,

הפילוסוףבאמצעותם,שייבראבמקום

בעולםשטעו,בנימיווולטרהיהודיהגרמני

שלהאחרוןהזיכרוןהיאהאמנותדיכוישל

גםשאפשרלתקווההזיכרוןהאלטרנטיבה,

 " Z /-בכמוכזו,שאמנותדומהאולםאחרת,

" NA , כוחותאותםעםפעולהמשתפתהיא

 _-rכלונגדהאמנות,נגדבעצםשפועלים
 i1Iאותנטי,אנושיביטוי

געגועים ......

נהריולאוהד

סטרלאלג מאת

" Z/NA ", ייבת-שבע",להקתשלהחדשהערב

בשניםנהריןאוהדהולךבוהקואתממשיך

התקציב(מבחינתגדולותהפקותהאחרונות:

מגווןהמציגותשלם,ערבשלוהאפקטים)

כמווטכניים,בימתייםאמצעיםשלעשיר

(כמוהמעידותחיה,רוקמוסיקתלמשל

ייבת-כיבוטל),שבינתייםהלהקה,שלהלוגו

מחול",רקלאזהשבע

ומתוחכמים,עשיריםפרקים " Z/NA "-ביש

היושלאבקבוצה,תנועהשלוברמה,בסגנון

ואכן,פורסיית,ויליאםאתמביישים

בעבודההיטבניכרתפורסייתשלהשפעתו

הפרטאובדןואתהניכוראתכוללוזהזו,

שמתוזמרהבימתיהאירועלטובתהאנושי

נהריןשלשהתנועהנכוומכני,בתיאום

הסולוקטעיברובאולםיותר,משוחררת

לעבודהנדחפיםשהרקדניםהיהדומה

עדאנרגיה,ובמקסימוםמהירותבמקסימום

ואנושיתאישיתלנוכחותמרווחנותרשלא

יוסיהרקדןבלטזהרקעעלהבמה,על

 ," ZINA "שלובקורבהמולהכאו,שגםיונגמן,
אותו,ראיתיבהםאחריםבריקודיםכמו

אותוכשרואיםאישית,אמירהליצורהצליח

יימירגע,בכלשואלשהואנדמהבריקו,ד

לואיואםוגםכאו?",עושהאניומהאני,

בליגםניכרתשלוהנוכחותתשובה,

אוהאנרגיהגבולבקצהלרקודשיתאמץ

עמיתיו,כמומרשימיםביצועיםיפגין

דומהמרוכזת,יותרהאמירה " Z/NAב"

כלאתלהגשיםניסיוןהיהשב"אנאפאזה"

,שעהרסן,ללאביותרהפרועיםהדמיונות

אולםיותר,מןגדרעולםמעןצב " Z/NAשב-"

,מהירות,רעששלהגבוהיםהמינונים

אתלסחוףהצליחולאטכנייםואמצעים

שלתחושהויצרואותו,דרסואלאהקהל

לאותוגעגועיםגםכמותוכו,נטולתכוחניות

אינטימייםרגעיםשיצרנהריןאוהד

יישקיעתהכמובמחולותכל-כךואנושיים

(למשלייקיר"שלבפרקיםהטיטאניק",של

רסה",ב"טאבולהוכמובואוכל), 44 



Iת Iםתחךש Iםחךש-jן Iךש
V' וימנהלrאמנו

לבאלט חדש

שטוטגארט

שטוטארטבאלטשלהאמנותיתהמנהלת

להתפטרכוונתהעלהודיעההיידהמרסיה

שנהעשריסבדיוק ,הבאהבעונהמתפקידה

שנתייסלתפקי,דמינויהשהתמנתה.אחרי

שהעלההאישקרנקו,ג'וןשלמותואחרי

ומיהעולמיהבאלטמפתעלשטוטגארטאת

הרקדניתלהיותהיידהאתוגידלשגילה

בשעתוהפתיעלהקתו,שלוהכוכבהראשית

רביס.

שאינהלמרות ,טובהלהקהשלמצבה

היהשאפשרכפי ,בעיותכמובןחסרה

אבלשעבר.בחורףבארץבמופעיהלהיווכח

בדרוס ,שנייהלהקהמנהלתהיידהמרסיה

זהנוסףותפקידשניסכמהכבר ,אמריקה

לשבועותמשטוטגארטלהעדראותהמחייב

לנהלאפשרואיעונה,בכלרביסוחודשיס

לפיכ,ך ...ובפאקסבטלפוןבאלטלהקת

לבאלטחדשאמנותימנהלאחרהחיפוש

מועמדיסאיןעדייןאך ,בעיצומושטוטגארט

 .להחליפהמוסכמיס

~ 

V' גרטרודכיכר

קראוס

גרטרודשללמותהשנה 18מלאתלכבוד

הגדולה,והרקדניתהכוריאוגרפיתקראוס,

כיכרלקרואירושליסעירייתהחליטה

שמה.עלבבירה

~ 

V' מחול

מסורrוי

ערבי

וחדש

רןטנברגהניהמאת

הגומליןהשפעתמתעצמתהאחרונותבשניס

המגזרבין-הישראליתהחברהבקרב

עלגסהשפעהלכךוישוהערבי,היהודי

לעולסהצצההמחול.בתחוסהעשייה

לשימורפעולותמגלההערביבמגזרהמחול

מקוריתיצירהלצדהמסורתיהערביהמחול

בשמתשלהמחוללהקתחינוכית.ועשייה

דוגמאותהןיאסיףבכפר "ו"שחרזאדטבעון

מתרחשתדומהופעילות ,זהלענייןטובות

היישוביס.שנישלהקהילתייסבמרכזיסגס

המורכבבדואיכפרהואטבעוןבשמת

בשנתקבעליישובשעברוחמולותממספר

מודרנינראה ,היפיסבתיועל ,הכפר . 1964

בפרנסותעודעוסקיסאינסואנשיודברלכל

המחוללהקתהמסורתיות.הבדואיות

כלהקת-1992בהוקמההכפרשלהייצוגית

והיאמסורתי,בסגנוןהרוקדתחובביס

 ,ציבורייסעיסואירובשמחותבעיקרהופיעה

מספראחריערבית.מוסיקהלצלילי

שאראתאחריהסוחפתהיאריקודיס

הארץבצפוןהבדואיסריקודי .החוגגיס

 .בדרוסהבדואיסמריקודילחלוטיןשוניס

אחדבכלהמחולות,מהתאמתנובעהשוני

 .ולנוףלסביבהמהאזוריס,

 21-15בגילגבריס-12כהלהקהמונההיוס

בסיסייסריקודיסשלושהשנייסהרוקדיס

מופיעיסעדייןהסאילתוריס.בתוספת

שעקבמסורתיות,בתלבושותבשמחות

רקהכפרעלהעובריסהמודרניזציהתהליכי

רוב .היומיוסבחייאותןלובשיסמעטיס

 ,טבעוןבבשמתמתקיימיסהלהקהמופעי

ערבייסבכפריסלהופעותגסיוצאתהיאאך

 .בסביבה

בהתנדבות.כולהנעשיתהרקדניסעבודת

להביאניסיוןבעברהכשילבתקציביסחוסר

חדשיס,ריקודיסשילמדמורהללהקה

חיהמוסיקהעללוותרהלהקהאתומכריח

אתלשמרהרצוןלצד ,היוסבהופעותיה.

מצדישהמסורתי,הבדואיהריקוד

הס .בחידושיסורצוןהתעניינותהרקדניס

כיאסללהקה,בנותלצרף ,למשלמתכנניס,

יביארקאלאברפטואר,שינוייגרורלאזה

אתהןביחדיבצעווהבניסשהבנותלכך

ריקודיאתוהןהגבריסשלהשמלייהריקודי

 .הנשיסשלהקרדייה

עסקשרכלוללאבכפר,הקהילתיבמרכז

אמנותימחולחוגימתקיימיסהלהקה,

בהוראה .לילדות ,נכוןיותר ,או ,לילדיס

 ,שוניסריקודסגנונותהמורהמשלבת

המודרני.המחוללכיווןהיאכשהנטייה

כאמצעי ,לילדותיותרמתאיסהואלדבריה

לאשניסשלושלפנישרק ,הילדותהבעה.

בדבריסלהתנסותמוכנותהיוס ,כללרקדו

חששובתחילהקודס.הכירושלאחדשיס

אמנותימחוללהביאהניסיוןבפניההוריס

ופוחתתהולכתלאטלאטאךלכפר,מערבי

נותרההמסורתעסההתנגשותהתנגדותס.

חלקשלדעתהמחול,בגדבתחוסרקכמעט

ולכןצנוע,מספיקאינובכפרמהאנשיס

 .זהבנושאלהתפשרהרקדניותנאלצות

ואףטבעוןבבשמתמופיעותהתלמידות

הקהילתיבמרכזמחולתלמידותעסהופיעו

 .השכנהבטבעון

נוצריס,בהרמוניהחייסיאסיףבכפר

החלובאלטוחוגיודרוזיסמוסלמיס

שסגסשנה. 17לפניכברשסלהתקייס

שלאלמרותא,ךקשה.היתהההתחלה

שלמודעותולאראשוניתהתלהבותהיתה

קליטתתהליךהמחול,לאמנותהכפראנשי

בולוסי,מרלדברייחסית.קצרהיההמחול

לתלותישזועובדה ,הקהילתיהמרכזמנהל

ובכךהכפרשלהגבוההההתפתחותברמת

היוס,משכילה.באוכלוסייתורחבהששכבה

במרכזהנערכיסהבאלטחוגילצד

והיאיישחרזאד"להקתפועלתהקהילתי,

מאל,'גאירנההבאלט.מחוגיילדיסקולטת

ליצורשניסשלושמזהמנסה ,הכוריאוגרפית

לאהתושביס,לבעלהמדברחדש,משהו

קלאסי,באלטלאמכיריס,שהכלהדבקה

שלשילובאלאמודרנימחולאופולקלור

מוסיקה,שלרחבלמגווןיח,דהסגנונותכל

הנמצאתללהקה,פיירוז.ועדמצ'ייקובסקי

רקדניסגסהשנהנוספודרכה,בראשית

הסקטורמכלרקדניסקולטתוהיאגבריס

 .הערבי

מספרהריקודיס,בסגנוןהשינויעס ,היוס

והקבוצה ,גדלהלהקהשלההופעות

אתייצגהואףהערביבמגזרמפורסמת

באוקראינה,בפסטיבליסישראלמדינת

קיבלההשנהבהונגריה.והשנהבפולין

הערביתמהמחלקהתקציביישחרזאד"

חוסרמעיקיסעליהגסאךהחינוךבמשרד

במשאביס,ומחסורהמוסדותמצדהכרה

ביתלפתוחשאיפתהמימושאתודוחיס

ולהוסיףהערביבמגזרלריקודראשוןספר

יאסיףלכפרהצצהוסטודיות.מוריס

הרצוןעסשיחדמראהטבעוןולבשמת

דבריסלקלוטפתיחותישמסורתלשמר

הכרהחוסר .מקוריתלעשייהורצוןחדשיס

כספיתתמיכהוהעדרהמוסדותמצד

בתחוסמעניינותהתפתחויותמעכביס

 ~בישראל.הערביבמגזרהמחול
ואסוףכפר ,"שחרזאדיי
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שלאקסטזהVיי

צולום

בלוס,דיטרצלמיס.מושךמחולמדועמובן

אתשהחל ) 1964 (שטוטגארטילידצלס

עכשיומציגעיתונות,כצלסהאמנותיתדרכו

העיר,שלבגלריהמחולצילומיתערוכת

האחדשלו,ספריסשניאורראוובמקביל

לרקדןמוקדשוהשניהתערוכהקטלוגהוא

העושהמולוחוב,ולדימירהצעירהאוקראיני

 . 0בעולקריירה

התצלומיסבגודלהמהממתהתצוגה,שס

שיכרוןמשמע ," ECSTASYIIשלהס,ובבוטות

שלעבודותבעיקרמתעדהואחושיס.

גבולעדהולךשבעצמוכוריאוגרף ,קרסניק

והצופיסהרקדניס(שלהאנושיתהסיבולת

המתונותהעבודותאתאפילואך ,כאחד)

מצליחמאיירנויג'וןהכוריאוגרףשליחסית

להקצין.בלוס

למצואויכולתענקממדי ,עזהצבעוניות

אתשהופכיסהסמיוחדותמבטנקודות

העכשווייסהמחולמצלמילאחדבלוס

ביותר.המענייניס

rג
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שסוהקימה ,למקסיקוהוזמנה 1939בשנת

 ,הראשונההמודרניתהמחוללהקתאת

-50השנותבראשיתהכחולה"."היונה
מנתעלהראשונה,בפעסארצההגיעה

על IIענבלמחולתיאטרון IIעסלעבוד

שלהראשוןסיורולקראתטכניקה

הגיעהמאזב. IIובארהבאירופההתיאטרון

-60השנותובראשיתשנה,כלכמעטהנה
בתלשלה IIהליריהתיאטרון IIאתהקימה

את IIבת-שבע IIמייסדירובהחלושסאביב.

יותרמאוחרותבשניסהמקצועית.דרכס

סוקולובאבבהVיי

 83בת

אננההכוריאוגרפיתשל-83ההולדתהיוס

רביסבנוכחותבניו-יורק,נחוגסוקולוב

 ,סוקולובלשעבר.ורקדניהמתלמידיה

שלהראשונההלהקהמרקדניותשהיתה

העצמאיתיצירתהאתהחלהגראהס,מרתה

היהלההמיוחדהסגנון .-30הבשנותכבר

היא .ליריזאתעסויחדבוטההחלטי,

שלביותרהחשובותהיוצרותלאחתנחשבת

אמנותהולצד ,האמריקאיהמודרניהמחול

חברתייס.בנושאיסחייהכלהתעניינההיא

האקדמיהשלהקיץבקורסשנהמדילימדה

בת- IIעבורויצרהבירושליסרוביןשסעל

 IIענבל II ,"הקיבוציתהמחוללהקת II ,"שבע

הירושלמי. IIהאנסמבל IIו

rג
אגור(עקבצלם, ,סוקולובאננה
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V' הזקןהמורה

צעירכאיש

 ,קטי'צאנריקושלשמואתמכיריםהכל

) ENRICO CECCHETTI (, האיטלקיהמורה

ברגליבמקלולהכותהיסס,שלאהקפדן

החשוביםוהרקדניםהגדולותהבאלרינות

שלכוכביוושלהחצרוניהרוסיהבאלטשל

בדיוקכלשהוצעדביצעולאאםדייגילב,

קשיש.כמורהמופיעהוארובפיעלהדרוש.

חייואתהמציגהתערוכה,סובבתב IIבארה

,דרךמצטייןכרקדןנעוריומשחרצ'קטישל

אתכשיצרפטרבורג,בסנטחייותקופת

קאראבוס,הרעה,המכשפהדמות

 . 1890בשנת ,הנמה"היפהפייה IIב_

רקדניוהסכימו ,להקתואתדייגילבמשיסד

שלהממלכתיתוהפנסיההביטחוןאתלעזוב

II הצאריהחצרוניהבאלטII בתנאירק, 

אנריקויהיהדייגילבשלהלהקהשמורה

צ'קטי.

וניהל ,בלונדוןצ'קטיהתיישב-20הבשנות

 , 1928בשנתמותועדמעולהבית-ספרשם

דייגילב.שנפטרלפניאחתשנה

~ 

V' וידיאו-מחול

שבייהפעם

שהחלווידיאו,ולחמביןפשוטהלאהרומן

בת-שלהאנסמבלבמסגרתשעברהבשנה

השנה.נמשךפרלוב,נעמישלבניהולהשבע

מופעיםבמספרהופיעוהאנסמבלרקדני

סרטיוהקרנתהבימהעלחימחולששילבו

משלחדשותיצירותשלהםהסרטיםוידיאו.

 ,הושוליאונלברסקלאההכוריאוגרפים

וגבריאלואלקרותבידיבוימווהם

רמההוכיחוהאנסמבלרקדניביבליוביץ'.

גבוהה.ואמנותיתטכנית

-לועזי-לא?איך-הוששלהמחולשם
FRAGILE שביר"פשוטבעברית(שפירושו", 

בימינו),מדיומקומיעממיכמובןזהאבל

ממש ,דימוייםעשירתפנטסיהמיןוהוא

עדשלה.והתנועתיהצורניבעושרבארוקית

(עלמחולערפלמיןשנוצרבארוקיתכךכדי

אתכביכולהמסתירקרב),ערפלמשקל

היצירה.שלהמרכזיתהמהות

1I כוךו'ול,רות :ויימב ,"יותהסיגלתכרש'; 

סנדשבע-וידאובתאנסמבל ,הושליונל

אמנותי,ולניה ,' 95

דגוןגדיצילום,פרלוב,נעמי

שנל,יעלדנית,רוללמעלה,בתמונה

פלגדנירולדן,מימין'בתמונה

II השליחII ברסקמאת

ביבליוביץ'שלבווידיאו

ורקקולנועבעיקרהוא

ואילומחול-וידיאו.קצת

" FREEZER FROG " 
) II מהמקפיאצפרדעII ( ,שלה

מחוליתיצירההיא

בימתית.

ורותהוששלהווידיאו

 ,"הסיגליות"שירת ,ואלק

היצירהובעינידמיוןמלא

המופע.שלביותרהשלמה

מ..ג

~ 

כעור(וובימצ'קטיוארניק

V' רוקדמי

בשווייץ

ובהריםבשוקולדהתריוועהידשווייץ

יםהפועלמחולבאמנימאשרשלההיפים

הםומימילדעתמסקרןזאתובכלבה,

ברנר,דאלאןהאלפים.בארץהמחולאמני

לאפירסםברן,מהעירוכוריאוגרףמורה

בשווייץ"·המחולאנשילקסיקון IIאתמכבר

 TRABERבהוצאתלאוריצאהלקסיקון

ביןעמודים. 96מכילוהוא,ברןבעיר

שישדמויותכמהגםבוהנזכריםהאישים

ועודדסגלרוניכגוןלישראל,קשרלהן

 47הררי. ~
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Program, Teachers College, 
Columbia University, Box 78, 
525 West 120th St. , New York, 
NY 10027 U.S.A. 

Tel: 212-678-3328. 
Fax: 212-678-4048. 

NOVEMBER 
COl1ferel1ce: 2-5 November 
INTERNA.TIONA.L 
CONFERENCE OF 
THE CONGRESS ON 
RESEA.RCH IN 
DA.NCE: 
Myth and ritual in dance: The Americas and 
the Caribbean. 
Location : Miami , Florida, U.S.A. 
Contact: Office of the Dean, Dance 

Division, New World School of 
the Arts, 300 NE 2nd Ave., 
Miami FL 33132-2297 U.S.A. 

Tel: 305-237-3341. 
Fax: 305-237-3794 . 

Workshops: 11-12 November and November 25/ 
December 9-10. 1995 
FRENCH BA.ROQUE 
DA.NCE_ (11-12 November) 
PURCELL'S "A.IRY 
QUEEN"_ 

(November 25/December 9-10) 
Location: Centrum Bovendonk, Hoeven, 

THE NETHERLANDS 
Contact: HuismuziekILOAM, Keizerstraat 

3, NL - 3512 EA Utrecht, The 
Netherlands, 
030-30-2301. Tel: 

030-30-0280. Fax: 

DECEMBER 
Festival: 11-17 December 
DA.NCE FESTIV A.L IN 
INDIA. 
Location: Bhopal, India 
Contact: Mr Shreeram Tiwari, Ministry of 

Culture, Bhopal, India 48 
Fax: 91-755-551-644 

• 

INDONESIA. '95 
:MUSIC A.ND DA.NCE: 
"Innovation in a Multi-cultural Setting" -
an international festival and selninar. 
Location: Jakarta,INDONESIA 
Contact: F.X. Sutopo Cokyohamijoyo, 

Directorate for Arts, JI. Kimia 
No. 20, Jakarta 10320, 
Indonesia. 

Tel.: 62-21-314-2216. 
Fax: 62-21-314-1955 

OCTOBER 
Festival: 17-21 October 
FESTIV A.L CREA.CION 
DA.NZA. 1995 
Location: Teatro de Bellas Artes, 

Maracaibo, Estado Zulia, 
VENEZUELA 

Contact: Centro de Bellas Artes, Av. 3f., 
No. 67-217, Sectro Bellas Artes, 
Maracaibo, Estado Zulia, 
Venezuela. 

Fax: 0048-6191-2239 

Confet'ence: 19-22 October 1995 
A.:MERICA.N DA.NCE 
THERA.PY 
A.SSOCIA. TION 
A.NNUA.L 
CONFERENCE 
Theme: Celebrating 30 Years of our 

Collective Voice 
Location: Rye, New York, U.S.A. 
Contact: American Dance Therapy 

Association, 2000 Century 
Plaza, Columbia MD 21044 
U.S.A. 
410-997-4040. Tel: 

410-997 -4048 Fax: 

Conference: 20-22 October 
DORIS HU:MPHREY: A. 
CENTENNIA.L 
CELEBRA.TION 
Location: Teachers College, Columbia 

University, New York City, 
U.S.A. 

Contact: Doris Humphrey: A centennial 
Celebration, Dance Education 

 •י • •
AUGUST 

Festival: 10 -26 AUgLlst 
THEA.TRES D'ETE: 
Emerging dance and theater companies from 
france, Poland, Bulgaria, Belgium, Italy, 
Switzerland and England. 
Location: Nyon, SWITZERLAND 
Contact: Theatres d'Ete, Vy-Creuse 21, 

1260 Nyon, Switzerland. 
Tel : 41-22-361-90-14 
Fax: 41-22-361-60-20 

Festival: 13 August - 2 September 
EDINBURGH 
INTERNA.TIONA.L 
FESTIVA.L: 
Dance, theater and opera. Dance includes: 
Mark Morris Dance Group (14-16 August), 
Martha Graham Dance Company 
(19-22 August), Bill T. Jones/Arnie Zane 
Dance Company (25-27 August), 
Pina Bausch (31 August - 2 September). 
Location: Edinburgh, SCOTLAND 
Contact: Ann Monfries, EIF, 21 Market 

Street, Edinburgh, EHI IBW 
Scotland. 

Tel: 44-131-226-4001 

Pedormance: 17-20 August 
JA.ZZ DA.NCE VVORLD 
CONGRESS '95: 
International Jazz Dance Performances and 
Choreography Competition. 
Location: Nagoya, JAPAN 
Sponsor: Chukyo University 
Contact: Nan Giordano, Jazz Dance World 

Congress, 614 Davis Street, 
Evanston, IL 60201 U.S.A. 
708-866-9443 Tel: 

708-866-6779 Fax: 
Or: Japan YMCA 5-29 2-Chome 

Karnimaezu Naka-ku , Nagoya, 
Japan. 

Fax: 052-261-7126. 

SEPTEMBER 
Summit: 23 September - 12 October 
A.RT SU:M:MIT 


