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V' משם... 

לא

לכאן,

מפסיקים

ולרקודלשיר

שנה 40כבר

משפטיאחרי . 1956דליטא",םייירןשליןילנה,

ןהניסיןןהיהןדיםהרןפאיםשלןהןהרא

בבריתתיהיהןדהתרבןתאתלהחניק

תיאטרןניםסגרןהשלטןנןת ,ןתהמןעצ

ם.ייהןדיעתתביכהפצתןנאסרה

אמניםקבןצתהמחאה,קמההגזירןתמתןך

ןכ,ך .יהדןתםמןרשתאתלשמרשביקשן

שלהפקןחהמעינןהרחקןאפלןלי,קררתףבמ

ןשןשנהירקןנייפהאתתירגמןהגדןל,האח

אןברןסיתהיןהשיריםרןבליידיש.דמארי

 .ביידישןשלןשהבליטאית

התחילןהימיםששתמלחמתיחראקצת

חברי-1971ןבייעלייה"עלבחשאילדבר

ןהיןםבישראל.היןכברכאן"ייאנחנןלהקת

להקמתהשנה 40מציינתכאן"נחנןייא

בישראל.להתחדשןתה-25ןה,ןילנבן

פןלקלןרהםכאן"ייאנחנןהאנסמבלמןפעי

הןאכאן"ייאנחנןאנסמבל .ןיהןדיישראלי

בעיקרשכן,הארץ,ןלילידילעןליםהיתןךכןר

יןצאיסטןדנטים,הצטרפן ,המחןלללהקת

ללמןדהארץמכלשבאןןרקדניםצבא

בריה"מיןצאישלהמחןלמרןחמקצת

חןבבים.אןתםשלןמהמקצןענןת

ליטאי,דנימעצביםכיןםהלהקהמןפעיאת

תירןש,אפיהלהקה;ןבמאיהאמנןתיהמנהל

עםיחד 1995כרמיאלפרס(זןכהכןריאןגרף

המןסיקלי,המנהלבלכרןביץ'מישההלהקה);

הלהקה);למייסדישני(דןרןמנצחמעבד

ההנהלה.ין"ריעקבבןןיצחק

מןפעאיש.-80ככיןםמןנהכאן"חנןייאנ

נה-תשעהשמןןבןכשעתייםאןרךהלהקה

בליןןיסןלניםלמקהלה,סןלןקטעיריקןדים,

 .ןמקהלהבזמרמשןלביםןריקןדיםמקהלה

יפןרייסבתנןעה",ייהצגהמעיןהןאהמחןל

סןלניםןבליןןימקהלהשירתעםבריקןד",

ןתזמןרת.

בהיכל 1996למרס-17בייפתחהיןבלאירןע

לאחריןןמידהמדינה,נשיאבחסןתהתרבןת,

ןברחביאביבבתלמןפעיםסדרתתיפתח

 rr ·הארץ
 "החסידיבליהפסטייקודייימתוך " 96כא(אגחגוייקדגיי

40 V' לארכיוןשנה

היהודיהמחול

 .היהןדיהמחןללארכיןן 40מלאןהשנה

שלןמנהלןמיסדןפרידהבר,צבימספר

 , 1955בשנתהארכיןןשלייראשיתןהארכיןן:

מןרילהיןתהיהשעתידמיעםשנפגשתישעה

המןזיאןןשלמייסדןנןי,דבהפרןפ'ןרבי,

העממיהסיפןרןארכיןןןפןלקלןרלאתנןלןגיה

האןסףראשיתאתהצגתיבפנין .החיפני

ןהאתניהעממיד-הריקןןשאיבנשליהחןבבני

בישראל.

42 

ןעדיין ,םיחדשניאזהיןאלהןנןשאיםמאחריי

הפןלקלןרחקרלאנשימןכריםבלתי

נןידבעלילחץהארץ,באןניברסיטאןת

ןהמחקרהאןסףאתןלפתחלהרחיב,ךלהמשי

ן'ארכיןכעלזהבמעמדעליןןהכריזבנןשא,

 ,מיידיתליעזראףהןאהיהןדי!המחןל

הקיים'!החןמרשלבארגןנן

במרןצתהפךפרטי,ארכיןןשהןאהארכיןן,

רקלאמסןגןןהיחידייחןדילאןסףהשנים

סטןדנטיםבןנעזריםבעןלם.אלאבארץ

לה.ןמחןצהמהארץןחןקרים

יןתרהיןםישהיהןדיהמחןלבארכיןן

תעןדןת,גדןשיםכרס,עביקלסריםמשמןנים

השתלמןתתןכניןתחןזרים,עיתןנןת,קטעי

 ,תמןנןתהדרכה,חןברןתכרזןת, ,ןמןפעים

מהארץסטןדנטיםעבןדןתןכתבי-עת,ספרים

 ,שקןפיןתאלפיםמארבעתיןתרןכןל"ןמחן

ןןידיאןאןדיןןקלטןתמ"מ 8סרטיעשרןת

 rrשדה.בעבןדתשצןלמן

V' ברבורים

זכרממין

ה-שלהחדשןתבתןכניתשןדרה,מכברלא

BBC , ל-חדשניתגרסהאןדןתעלכתבה

מתיןהבריטיהכןריאןגרףהברבןרים'!גםייא

שלהמןכרתהמןסיקהלפיבאלטיצרבןרן

שבגרסהשבעןדאלא ,יקןבסקי'יצ

אתרקדניןתלהקתרןקדתהמסןרתית

רןטבארטידיעלשכןשפןהנערןתתפקיד

אצלן ,האציליןתהלבנןתלציפןרים

 .גבריםכןלםהברבןרים

לבןשיםערןם,העליןןגןפםכשחציהןפיעןםה

המבקרים ,הכתבנןצןת.עשןיןתחצאיןתמין

 ...עןלמיחידןששזהסברןעצמןןהכןריאןגרף
זיכרןןאןבןרןתעלפשןטמעידהזןןדעה

ייבאלטעבןריצרהשןןדיאקמאץכיקצר.

משניברבןריםעםמשלן,גרסהקןלברג"

בהפקהמחייבת.שהזןאןלןגיהכפיהמינים,

מרשיםבייחןדהברבןרים"ייאגםשלההיא

ןלאשחןר,עןרצבעבעלאחדברבןרהיה

 .השלישיתהמערכהשלהשחןר"ברבןרייה

זכרממיןברבןרהיהכבראצלנןגםבעצם,

ירןןהתבקששניםכעשרלפניהבימה.על

פןקין,מיכאילשלהסןלןאתלרקןדמרגןלין

פסטיבלסיןםבמסיבת ,הגןןע"ייהברבןר

התפקי,דאתלמדכשמרגןליןאבלישראל.

הכןריאןגרפיהכילןהתבררןידיאן,מסרטי

הסןלןאתכללןהןאגאןנית,ממשפןקיןשל

בהןנןת,בנעלי,אבלגבריבביצןעבתןכניתן

 .כפארןדיהןלא

כתבבאןזניטעןהבריטיהכןריאןגרף

ברבןריםהיןלאשאם ,ןבצדקהטלןןיזיה,

הברבןריםעלהקץמקיץהיהבעןלם,זכרים

עלשנראןהמעטיםמהקטעיםאבלבכלל.

עשהשהןא ,להתרשםהיהאפשרהמרקע

שלהנפלאההמסןרתיתמהכןריאןגרפיה

מקיטש.רחןקלאמשהןןאיןןאנןבהפטיפה

rr 
V' וכרסיסצילינדר

ללונדוןסיסה

מפגובינלאןמית",ייחשיפההפרןיקטשלבסיומן

שהתקייםבישראל,זמננןבןהצעירהמחןל

שלרביםמנהליםבנןכחןתדללסןזובמרכז

 ,וניגןלשזכתהבאירןפה,פסטיבלים

טיסהבכרטיסהקיבוצית,המחוללהקתרקדנית
ניקה'!ייכרןעבןדתהבזכןת ,ללןנדןוןמלגה

זכתהלאה",יידןדה ,לשקמררבשלעבןדתן

מסגרת.באןתהלשבחלציןו

פרסמקבליביוגםהיתההקיבוציתהלהקה
ידיעלשנהמדיהמחןלקהזהב"ייצילינדר
ריםןבאזבמןפעיםלמצטייניםלעם"ייאמנןת

 rr .מהמרכזמרןחקים



 jrן Iחדשםת Iחדשםת Iדש
V' עשרים

לבאלט

של

שנה

הקאמרי

פראג

מאזהיתהפראגשלהקאמריהבאלטלהקת

להקתדווקאשמה,למרות ,-1975בייסודה

בצ'כיה.היחידההמקצועניתהמודרניהמחול

מחולעודדולאהקומוניסטייסהשלטונות

 ,לכןהנוקשה.הרוסיתמהמסורתהחורג

מכשלותעללגבורשהצליחסמוק,פאבל

לממןדרכיסלמצואובייחודביורוקרטיות,

להקההיתהזואמיתי.חלוץהיהלהקתו,את

בעיקרשהתפרנסהרקדניס,כעשרהשל

הסיוריסשהכניסובדולריסבחו"ל.מסיוריס

בחלהלאהקומוניסטיתהממשלהגסהללו

מעולס.

בשסלימודימשהוהיתההראשונהתוכניתס

לראשונהבוצעהוהיאבאלט"יוצריסייאיך

הלהקה,חוגגתעכשיו . 1975בנובמברבפראג

השניסבשלושקשהכלכלימשברשעברה

במופע-20ההולדתהיוסאתהאחרונות,

חגיגי.

יוצריסמאתיצירותשלפרמיירהבתוכנית

הלהקהמייסדמאתוגסשוניסכייס'צ

התקייסהחגיגיהמופעהאמנותי.ומנהלה

אתבשעתושאירח ,העתיקבתיאטרון

מוצארטשלהאופרהשלהעולמיתהפרמיירה

ג'ובאני".יידון

~ 

לארבלאזמןלפנישעדבארצותהסיור

עססיתרבותיאודיפלומטייסיחסיסקיימו

התאפיין ,וסלובקיהכיה'צהונגריה,-ישראל

לנעשההמארחיסמצדרבהבסקרנות

המחולובתחוסבכללהאמנותבתחומי

 .בפרטבישראל

הוזמןבבודפשט,ההופעההצלחתבעקבות

עבורחדשהעבודהליצורקולבןאמיר

מודרנימחוללהקתסג,דשלהמחולתיאטרון

הופיעהשאףבאירופה,מאודמוכרת

 ,הלהקהמנהלהאחרון.כרמיאלבפסטיבל

שלהתנועהמסגנוןהתרשסיורינקסתמש

סדנהלהעבירקולבןאתוהזמין ,היצירה

שלו.המיוחדהתנועהבסגנוןהלהקהלרקדני

כברלהתרחשעתידזהפעולהשיתוף

לערבמתוכננתוהבכורה 1996בפברואר

 .מאיבראשיתסג,דפסטיבלשלהפתיחה

~ 

V' לירדנהמחווה

שלנמטק Iבס Dהתק"-6.7.95ב

לכבודת Iג Iחגמחווהפה Iח

והמורהת Iאוגרפ Iהכורת, Iהרקדנ

l כהורדנה

רןנןדןשלדברין

ליוצרתברכהומהיירדנה?לךאברךבמה

ברךכריעת-הקבליבמובןלאאסגדולה,

הערכה.של

העדהאתמייצגיסשהסנאמר,כוהניסעל

העדה.וכלפיהאלוהיסואתהאלוהיסכלפי

 ,"סדהאלוהיימשרתהואהכוהןביהדות

אהרוןהתקדשותכמובהתקדשות,ראשיתו

חדנות 6והאהאלוהיסואוליבמדבר.ובניו
I 

החייסמשמעותאתמחפשיסזווגסזההמה?

צחיות. Dהאתמסמליסושניהססודסואת

ישאר iשימהייכלהיאהאמנותיתהיצירה

את ,דנה~י ."ישכחוהדבריסשארשכלאחר

היוס, jל,ךלה.ומקודשתהאמנותמשרתת
 .הקהלברכת

וכמוי; .pבדזורמיסוחגייךהייתי,ילד-מחול
שמוייהתלמודאומרהירדןעלזאת,להצדיק

 ,אכן '''והדאלוהולךמהדןבאהואכיירדן
אלינווחזר;תסמאתנובאתןויצירותייךאת

דות i !תלמישלגדולקהללשלנו.והפכתס
יסרוקקהלומוריס,מורותותלמידיס,

תךיאלברךובאונאספודרכךוממשיכי

לך.ולהודות

V' "קזבלנקה"

אירופהבמזרח

אמירשליצירתויצאה 1995בספטמבר

 ,חממיגליתשל(בביצועס "קזבלנקהייקולבן

לסיור )'רבינוביץוזוהרקולבן,אמירורוןריקי

במסגרת ,אירופהמרכזבבירותהופעות

ירושליס.עירייתמטעסרשמיתמשלחת

 ,ברטיסלבהבבודפשט,הופעותכללהסיור

ופראג.וינה

המופעיסהתפרסמובהסהמקומותבכל

הןביותר,חמהפניסלקבלתהיצירהזכתה

תפקידיסנושאיידיעלוהןהקהלידיעל

 .בהןשנכחורשמייס

יחידהאת,גווניס.רבתאמנית-ירדנה

הנחתויסודותהטבעתחותמך ,ומיוחדת

באדמהששורשיוהארצישראלי,למחול

במדבר ,ערבובבניקדרבאוהלי ,ובנופיס

גסשאלהונותרה ,היתההשאלהך."ובתנ

התשובותוהאסלחזור?אפשרהאסהיוס,

השאלות?גסאינן

שלאמרתואתלהחילאפשרעלייך ,ירדנה

צומתבפניבעמדיייפרוסט:מרסלהסופר

פרצתכבושה".הבלתיבדרךבוחראנידרכיס

וטקס,מחולשפת-שפהיצרתדרכיס,

עמוקה.אמתוגילית

עוד ,שבאמנויותהקדומההיאשהמחולנאמר

עצמואתלבטאהאדסלמדבטרס

ידע ,והצלילהמלה ,והעץהאבןבאמצעות

למרחבצורהלעצבכדיבגופולהשתמש

מכוהניכאחת ,ואתבזמן,קצבולהשליט

זו.קדומהאמנות

אדס,בניביןגומליןליחסיביטויהואהמחול

והאדסושפתו,יוצרכלולזמן;למקוסמעבר

עסשלולקשר ,המטרהוגסהכליגסהוא

סודאתמצאתואתסביבתו.ועסעצמו

היההחגיסבטקסיהקהלאצלך ,הזההקשר

היוצר.גס

מסורתוהמשכנוחידשנובזכותך ,ירדנה

בזכותך ,קדומיסטבעחגישליומיןעתיקת

אוליהאמנותיי ,שנאמרכמולחלוס;יכולנו

עללחלוסמאפשרתאבל ,הכלפותרתאינה

 ."הכל

מתמדתחתירהייהיתהאצלךהאמנות

,'43להיותיכולהאינהפעסאףשאולילשלמות, ~ 

שהיאקוקטוז'אןאמרהאמנותעלמושגת".

היאהתקווהאצלך "תקווהללאדתיי

הסמהאנשיסידעופעסעצמה.האמנות

 .משוכללכךכלהיהלא "ה"איךואילורוציס

והשאלה ,ומתוחכסמתקדסה"איך"היוס

אנולמהרוציס?אנומהיודעיסאנואסהיא

ובשבילהטנאמעליסלמיביכוריס?מביאיס

מה?

שלסודסהיהלנושגיליתהגדולהסוד

מהאדמה.מהטבע,שצמחוישראלחגיהחגיס,

וסמליסטקסיסשלמערכתהסחגיס

אמצעיהס .שניסמאותבמשךהנוצרת

חגיסהסהחגיסמלכד.גורסוהסלתקשורת

שאנוומשוס ,חולימיאינסשהסמשוס

נרותולטקסיס.לסמליסמשמעותמייחסיס

הרגיליסהנרותאינסחנוכהונרותשבת

אתגיליתאתלתאורה.חולבימישמדליקיס

המשכיותלשלבכוחסוהואהחגיסשלסודס

אבלנשאריסהחגיססמליוהתחדשות.

החגיסהזמניס.בכורחמשתנותהמשמעויות

השבועותחג ,ומחזוריותהמשכיותמאפשריס

המשךלאפשרכדיגסבאוהביכוריסוהבאת

הפרי.ואיסוףהקציר

חגיהיוהס ,בארץמהטבעצמחוהחגיס

מרכיביותרהודגשבגולהוהרועה.האיכר

ניסיתואתחג,לכלשצורף "הקדשמקראיי

אתלחזקכדי ,למקורסהחגיסאתלהחזיר

הגדולה.זכותךוזוולאדמה;לנופיסהקשר

 ,נאמר ,ההולדתביוסלךנברךבמה ,ירדנה

בתחומיסלספורמהלאדסישעודייכל

עודישלך ."השניסאתסופראיננואחריס,

 .ליצורומהלספורמההרבה


