
אשלרותמאת

הגישןתשתיביןההיסטןריהמאבק ..........

המחייבתהגישה ,במחןלהמרכזיןת ..........
 ,העיקרהןאהתןכןלפיהזןלעןמתנטןתנןעה
עשרןתכמהשמדי ,ענקיתלמטןטלתדןמה

הגישןתאחתלטןבתכיןןןמשנהשנים

ההבנהעלאיהביניהןהתחרןתהיריבןת.

נןשא ,ןיןיעדהמחןלמהןתשלהבסיסית

במערב.יהאמנןתהמחןלתןלדןתאתשמלןןה

הציפןרממעןףלהתחקןתאנסהזהבמאמר

שליםיההיסטןרהזרימהמנתיבימקצתאחר

דרךסימניעלןלהצביעזהאיתניםמאבק

 .בןבןלטים

עצמהאתלבטאהאמנןתתפקידהאם

המאמיניםשטןעניםכפי ,מרכיביהבאמצעןת

מנןתאה ,כלןמראמנןתןלשםבאמנןת

משטח ,צבעבאמצעןתתתבטאהפלסטית

 ,ןהרמןניהצלילבאמצעןתהמןסיקה ;ןצןרה

ןכןחןחלל ,קצב ,תנןעהבאמצעןתןהמחןל

יהיהכזןמגישהשיןןלדהאמנןתיהמןצר

פירןשאיןאךןפןרמליסטית,מןפשטתאמנןת

כפי ,בהכרחןרןבןטיתקרהןתנאמהדבר

ג'ןןיט:דבןרההאמריקאיתהמבקרתשמבהירה

 ,ןהרןחהשכליידעלמןנהג ,האנןשיהגןףיי

ניטרלי.אמנןתייאמצעלהיןתכןליאינןלעןלם

לעןלםלמעשההבעה.נעדראינןלעןלםהגןף

ההתגשמןתאלא ,'עצם'איזהאינןהןא

מרכזבעלתייחןדיתאישיןתשלהפיסית

 ,מחןלבאמצעןתבהבעהדניםכשאנןמןגדר.

על ,''בדיןנןתעלמדבריםאנןקרןבןתלעתים

אינםשהםרגשןתשמביעיםרקדניםאןדןת

רןקדיםרקדניםאןדןתעל ,כללזהברגעחשים

 "להםדןמהלאשכללדמןתשלבתפקיד

) 1994:169 ,Jowitt (. 

עןמדת ,אמנןתלשםאמנןתשלישהגהלעןמת

מטרהלשרתהאמנןתיהאמצעישעלהטענה

המחןלעלכלןמר,עצמן.למדיןםחיצןנית

ןלתכניםלדמיןן ,לרגשןתביטןיכלילהיןת

בדרךנןלדתזןמגישההאדם.אתשמעסיקים

רגשעמןסת ,דרמטית ,פיגןרטיביתאמנןתכלל

מאמנןתיןתרקליטכזהאמנןתימןצרןתכנים.

 .מןפשטתצןרנית

םיענקשניביןמתנהלתהזןההתגןששןת

הגישה ZQה-המאהעדבעןצמתם.שןןים

כי ,נחיתןתבעמדתהיתההפןרמליסטית

שלתיאןרטיתתןבנהמחןסרסבלהמחןל

אתערך Von Labanלאבאן(פןןמרכיבין

ןמלקסיקןן )! ZQה-המאהבראשיתרקמחקרין

פןעלהמחןלהיןםיחסי.באןפןדלתנןעתי

ןכלןפתןחהרב-תרבןתיתגישהבעלבעןלם

-הכןתרתתחתלהיכלליכןלהאנןשיתתנןעה
היןםעשירההמחןלאמנןת ,כןכמן .מחןל

שהימרגמבעברןפחןתתנןעתיתבנדןניה

שירןתיםבמתןקיןמהאתלהצדיקחייבת

שלה.הטהןרלמדיןםמחןץ

המחןלשלייעןדןשאלתהתעןררהלראשןנה

שלדהיהיחהביטןידרךלהיןתחדלכשהןא

 ,מןסיקה ,שפה ,צלילאליןכשהיתןספן ,האדם

הראשןנההפסיקהאת .ןדרמהפלסטיתאמנןת

הראשןןבפרקלעןלם.אריסטןהעניקבנןשא

לחקןת"המחןלשמטרת ,כתבהןאבפואטיקה

תנןעהבאמצעןתןפעןלןתרגשןת ,דמןיןת

המחןלאריסטןשבעיניהדברפירןש ."ריתמית

אמנןתיתיצירהלהעמידשיכןלתחןםהיהלא

מרכיביבעזרתרק ,עצמאיקיןםזכןתבעלת

ייעןדאריסטןלפיכןח). ,זמן ,(מרחבהמדיןם

למלים. "מילןייימעיןלשמשהמחןל

אתבחנןבעקבןתיןשבאןיןןניםפילןסןפים

אליןןהתייחסןזןראןתמנקןדתהמחןל

בעיקרתנןעתיים,סימניםשפתכאלבכתביהם

ידיים.סימני

המןביליםהמחןלאמניפנןהרנסנסבתקןפת

מהןתעלהדרכהלקבלהקלאסיתיןןןלספרןת

הכנסייהשכןבן.לעסןקןהכשרןייעןדןהמחןל

 ,המחןלאמנןתאתדחתההימיביניימית

הפגאנילפןלחןשלההקשרבגללבתחילה



קשורההיותהבגללובהמשךלנצרות,שקדם

ושהיאלפריצותפתחבעיניהשהיה ,לגוף

לכן,לרוחני.השאיפהבשםלסיגופוקראה

כללהתקייםשהמשיכה ,המוסיקהכמושלא

התחילהמחולהכנסייה,בצלהשנים

בתקופתרקהכנסייהמחניקתלהתאושש

הרנסנס.

התפיסהאתאימצוהרנסנסשלהמחולמומחי

בספרביטוילידיבאהשהיאכפיאריסטו,של

 L'Orchesographie (Arbeau (ארבושל
הצעדיםביןהקשראתניתחארבו .) 1588 (

 branleה-כמובמחולותלמוסיקה
כנגדלהתגונןגםשעליוחשאבל , pavaneוה-

הכריזולכןהמחולאמנותעלהמקטרגים

מסכימים,המומחיםכלובראשונה,ש"בראש

שלמחווה ,שבדממהרטוריקהמעיןזהשמחול

ברגליו".מבצעשהרקדןדיבור

תקופהבשלהירקלהתפתחהחלמקצועימחול

מאותשלושובמהלך ,-17ההמאהבאמצעזו,

כבאלטלנוהמוכרהסגנוןנוצרהבאותהשנה

כהןזלמההחוקרתלדבריאבלקלאסי.

) Selma Cohen ( תנועותלקסיקוןשלבבאותו

יכולהיהאםשספקדלכהעדייןהיההמחול

ובוודאיאריסטו,לושהציבהמטרהאתלמלא

מקום,מכלאולם,עצמו.בזכותלעמודלא

ההכרהעצםעלהיההמאבקזהבשלב

מיבהם.להתחשבושישמשלוחוקיםשלמחול

כי(אםהכתבעללראשונהזאתשהעלה

קלוד-פרנסואההאבהיהרבה)בזהירות

 ,) Menestrier ,1705-1631 (מנסטרייה
עלממונהשהיהוכוריאוגרףישועידיפלומט

הואובאיטליה.בצרפתהמוניותחגיגותארגון

בספרוהמחול.תיאורייתעלספריםשניכתב

, On the Ancient and Modern Ballet 
According to the Rules of the 

1682) Theatre ( ,שלושהשלמחולקבע

בחללהמסלוליםהתקדמותצעדים,מרכיבים:

 ,(כלומרהדמויותידיעלרגשותהבעתוכמובן
הבהירהואגםאריסטו).שלהחיקוירעיון

הראשוניםהמרכיביםשנישתפקידהיטב,

הופיעהלראשונהאבל ,השלישיאתלשרת

רקהקשוריםאלמנטיםבקיוםהכרהבדבריו

עצמם.בזכותלהתחשבותוהזכאיםגופולמחול

בושאםפיירשלשרביטםתחת

) 1705-1636 Beauchamps (, הבאלט-מייסטר

האקדמיהמנהלגםשהיה-14הלואישל

לוליבאטיסטאן'זהמלחיןושל ,המלכותית

) 1687-1632, Lully ( בתחילתבצרפתגדל

היושכמוריהם,תלמידים,שלדור-18ההמאה

יצרוהםהמלכות.בחצרהבידורעלאחראים

בשםהמוכריםהריקודיםאתלפתחוהמשיכו

danse noble , כלעםמסוגנניםריקודים

הרוקוקו.תקופתשלוהקישוטהעידון

אלמנטעללחלוטיןויתרואלהכוריאוגרפים

כךבגין,והותקפואריסטושדרשהחיקוי

טענוהמומחיםהמחול.מומחיידיעלקשות

כמומופשטיםלריקודיםמשמעותכלשאין

שזכהמי . gavotteה-או sarabandeה-

ראמופיירהיהרותחיםשלמיוחדלקיתון

) Rameau ( ספרועלLe Maitre a Danser 
הותקףבומוהחוקרשלדברי ,) 1725 ,(פריס

הצעדיםכלשלהביצועדרךאתמלמד"שכמי

בכלהידייםאתאוחזיםואיךהאמנותשל

המסגרתבתוךמחולותיצרהואצעד"

אופייןריקודכלהסוויטה.שלהמוסיקלית

כפימוכיביה,באמצעותעצמהאתלבטאהאמנותתפקידהאם
הפלסטיתהאמנותכלומו,אמנות?לשםבאמנותהמאמיניםשטוענים
צלילבאמצעותהמוסיקהוצווה;משטחצבע,באמצעותתתבטא

האמנותיהמוצווכוח?חללקצב,תנועה,באמצעותוהמחולוהומוניה,
פיוושאיןאךופוומליסטית,מופשטתאמנותיהיהכזומגישהשיוולד
בהכוחווובוטיתקוהאמנותהדבו

האמצעישעלהטענהעומדתאמנות,לשםאמנותשלהגישהלעומת
המחולעלכלומו,עצמו.למדיוםחיצוניתמטוהלשותהאמנותי

האדם.אתשמעסיקיםולתכניםלדמיוןלוגשות,ביטויכלילהיות
וגשעמוסתדומטית,פיגווטיבית,אמנותכללדבורנולדתזומגישה

מופשטתצווניתמאמנותיותוקליטכזהאמנותימוצוותכנים.
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נןצרהתנןעתיןהגיןןןמפןארתבתלבןשת

(ןבעקבןתיןהמןסיקליהאיפיןןבאמצעןת

 ,בעלילהןלא ,ןמהירןתבמשקלהתנןעתי)

1778-1 (רןסןק'אזאן'זהסןפרגס יצא ) 712

אמנןתשלהמתפתחתהתפיסהעלבהתקפה

ביניהסשהקשרסיריקןדמחרןזתאמנןת.למען

ראתהנדבלביןפינהייןשעניטאפיסמהןא

רביסכמן ,זאתלעןמתמשעממת,בעינין

הפנטןמימהבשבחדיברהןא ,אחריס

אלשפןנההמחןלןמתעל ,הלבאלשמדברתיי

בהסשאיןסיהריקןדאת ,בתקןפתן ."העיו

 ,'סןלפזלתרגילילהשןןתנהגנטןחיקןימרכיבי

לעןמתהעהתנןכןתיןאעצןיהבערךטןליבתןך

 ,המסר

חדשלשיאהגיעהכןחןתשניביןהמאבק

ן'אזהכןריאןגרףכאשר ,-18ההמאהבאמצע

בספרןאמר ) Noverre (נןבר 'ןרז'ז

1760) Letters 00 the Daoce ( שהמחןל

המןשגאתטבעהןא ,הדרמהאתלשרתבייח

" ballet d'action " )שילןןה )"פעןלהבאלטיי

(בתחילתהבאןתהשניסבמאןתהבאלטאת

ה-אתנסעללהעהפןקיןמיכאל-20ההמאה

ballet d'action לשאןף),שיליןאשכאידיאל

המסכןתאתלרסקישיי :נןברכןתבןכך

 ,המגןחכיסהקפלטיסאתלשרןף ,המכןערןת

 ,סישןקיהחתןבעלהרחבןתהשמלןתאתלסלק

נעצבהבה ,טעסבטןבהשגרהאתלהחליף

 ,יןתרציןרית ,יןתרמדןיקת ,מעןלהתלבןשת

ןהבעהנשמה ,הבימהלעןתנןעהןלהעפענתב

ןיבהמפרידההתהןסאתמדגישןתבמחןל

היןצרתהרןחלעןמתשבמלאכההמכניןת

אמנןיןתביןהמחןלאמנןתאתשתציב

ערךאתדגלןעלחןרתכשהןא ,"קןי'הח

שלאליסימהאידהיתהלטבע(חזרהיןתעהטב

שלהמפןרסמתהפסיקהןאתהתקןפה)

סיהבאלטנגדלמלחמהנןבריצא ,סטןירא

נגד ,למיניהסהקישןטיסנגד ,סיהמסןגננ

הטכניקהןהמןפשטתהתנןעה ,הסימטריה

לשמה.

 ,-19ההמאהןתחילת-18ההמאהבסןף
שלהגישהאתאימצן ,נןברבעקבןת

ballet d'action הספריןבתהתיאטראןת

 ,פטרבןרגסנטןעדמנפןלילבאלטהמרכזייס

המחןלשלהחןקריסמגדןלי ,לןןינסןןאנדרה

כהיב ,הנןכחיתהמאהשלהשלןשיסבשנןת

עלהשתלטןהרגשןתיי :ןאמרהעןבדהאת

הפסיכןלןגיעיןהמנהטהןרןתהצןרןתמשחק

שלשגישתןטעןהןא ,"התנןעהלעהשתלט

המחןלשלסיהערכאתקןרבןלתהעהיינןבר

שלהרגשיהעיצןבלטןבתעצמאיתכאמנןת

שלןהפאתןסהאתןסלטןבת ,הדמןת

נןבראתהאשיסהןא ,"היןןניתהפילןסןפיה

תמןנןתיישללמחרןזתהבאלטאתשהפך

ןיבשנןת ,הפנטןמימה"שןלטתבהורגשניןת

נסןוילןןצייו,דעתןאתנןברהנשיהאחרןנןת

במןבוקן,דיר"שסקנהמלעןהגי ,פןקיבס

יצירתאמנןתאלאאינן ,המלהשלקיהמדן

הקצבילפ ,ןבקלןתבדיןק ,בחותצןרןת

 ,"קלייהמןסןהמקצב

הגלגל,התהפךשןב-19ההמאהבראשית

 ) Vigano ,1821-1769 (ןיגאנןכשסלןןאטןרה
 ,אזהיבאיטלהמחןלשלתיהמרכזהדמןת

לכדיבמחןלהתןכוהחשבתאתהביא

שכינהמהאתיצרהןא ,קיצןניןת



coreodrama , ןרבתראןןתניתהפקה

לקרןנדחקההטהןרההתנןעהשבהמשתתפים

להצלחהזכןןיגאנןשלהריקןדיםזןןית.

סטנדאלהנןדעהצרפתיןהסןפרעצןמה

לינקןלןהמחןלחןקרהיןםאךמהם,התלהב

ןטןעןכלילערכםאתמבטלקירשטיין

השימןשהיהןיגאנןשלהיחידהייחןד"ש

חיקןיתנןעתשביןמשהן ,ריתמיתבפנטןמימה

למןסיקה".כלילמשןעבד ,ןמחןל

-19ההמאהשלןהארבעיםהשלןשיםבשנןת

בצרפתחדשיםלשיאיםהצןרניהבאלטהגיע

את ."הרןמנטיהבאלטייהכינןילןןניתן

 ,אןןריריןתדמןיןתאיפיינןהרןמנטיהבאלט

ןהנעלהבהןנןתמחןלנןצרגיבןשןןלצןרך

לסמלהשניםבמרןצתשהפכןלכ,ןהמיןחדת

(הבלרינהבכללהקלאסיהבאלטשלהמרכזי

רןחני"ייבאלטשללסמלהפכהטאליןנימריה

לעיקרהפכןהביצןעןאיכןתהצעדיםזה).

הלקסיקןןאתלהראןתלתירןץהפכהןהעלילה

ןהיהשנהמאתייםבמהלךשהתפתחהתנןעתי

הטמןניםבאןצרןתלהתפארכדידיןעשירכבר

אינםהרגשןת " Sylphide "-ב ,למשלבן.

 ,פניםןהבעןתפנטןמימהבאמצעןתמןצגים

הקלאסיהבאלטלקסיקןןבאמצעןתאלא

החללעיצןבתפסהפנטןמימהמקןםאת .לבדן

התלבןשתןבמקןםגיאןמטריןת,בצןרןת

לבנןתטןלחצאיןתבאןןהמסןרבלתהכבדה

שהקרין ,הרןמנטיהבאלט .שקןפןתחצי

לכלליהתאים ,ןאןןריריןתמסתןרין

מכליןתרטןבאןליהרןמנטיתהאסתטיקה

אחרת.ןשפהאמנןת

מידיהרןמנטיהבאלטזכהמןפלאלתיעןד

גןטייהתיאןפילןהסןפרהמשןרר

) 1872-1811, Gautier (, באלטעלבביקןרתן

הצרפתיבעיתןןןהארבעיםהשלןשיםבשנןת

La Presse . ןמעריךפןרמליסטהיהגןטייה

 ,) Grisi (גריזיקרלןטההבלרינהשלגדןל
שלהיןצריםביןןהיה ,גיסתןגםשהיתה

סיפןרלפייזל"'גייהרןמנטילבאלטהליברט

בניהמחןלמןמחירןבאךהיינה.היינריךמאת

אתבכתביהםביטאןלאגןטייהשלזמנן

שחלהזהןהמהןתיהאידיאןלןגיהשינןי

באןתהאזניכרלאהןאןאןליהמחןל,באמנןת

קרלןלאחןר.במבטניכרשהןאכפיבהירןת

המןריםגדןלהיה ) Blasis (בלאסיס

עלןבספריםהתקןפהשלןהתיאןרטיקנים

ןשהין ,-19ההמאהבתחילתשכתבהמחןל

הןאהמחןל,אנשישלהטכניהקןדלבסיס

 ,הבאלטייעןדכאללחיקןילהתייחסהמשיך

השתנה.לאדברכאילן

התפיסהאתביטאלאשבלאסיסלמרןת

אןתההביאהןא ,בכתביןבמחןלהצןרנית

למחןלהאקדמיה·אתלנהלהןזמןכאשראיתן

 ,-1837בבמילנן,סקאלהלהתיאטרןןשליד
כנפייםלפרןשהרןמנטיהבאלטהחלןאז

המאהאמצעעד-1937מצרפת.לגבןלןתמחןץ

דרךחיפשןהאיטלקיםהכןריאןגרפים-19ה

עלהמתבססבאלטביןלשלבמשלהם

 ,לעשןתןיגאנןידיעלשחןנכןכפימימיקה,

מקןםהמעניקהצרפתיהרןמנטיהבאלטלבין

נןצרכךהתנןעה.ללקסיקןןמרכזי

משתתפיםרבראןןתנימןפע , ballo grande-ה

בןהמחןלשקטעימערכןת,ששעדארבעשל

בן.השלטתבמימיקהמשןלביםןהםבןדדים

הרןמנטיהבאלטלעןמתשינןיהיהזה

פןאזין:המבקראןתןשתיארכפי ,הצרפתי

זהבתןךזהשןלבןןהמחןלהמימיקהיי

 "נטןהמחןללטןבתנטתהןהפרןפןרציה

) 1994:121, Poesio (. 

שלכןכבןדרךבלאסיסשלאחרבאיטליה

מאנצןטילןאיג'יהכןריאןגרף

) 1905-1835 , Manzotti (, נןשאאתשאימץ

כרבים .הצרפתיהבאלטשלןהפיןתהרןחןת

מהאפשרןיןתהןקסםמאנצןטידןרן,מבני

ןבעיקרהחדשןתבטכנןלןגיןתהטמןנןת

היהביצירןתיןןהחידןש ,החשמלמהמצאת

לאפקטיםתרןץבעיקרהפכהשהעלילה

בכךהתפרסמןשלןהבאלטיםטכנןלןגיים.

הבימתי,פןקןס"ה"הןקןסכלאתשהכילן

ןדןאטיםסןלןקטעיהןשחלןשבתןכן

ןעלאטיםפירןעלשהתבססןןירטןאןזיים

פןאזיןלפי . fouettesה--החדשההתגלית

רןןלגראנדיןתרדמןאלהיצירןת ) 1994:122 (

שלההןליןןדייםהבידןרןלמןפעיהצרפתי

רקןלא .לבאלטמאשרהשלןשיםשנןת

שלאלמסגרתהעלילההפכהבאיטליה

שםרקןלאברצינןת,אליהמתייחסים

נתנההמהירההטכנןלןגיתההתפתחןת

הבאלטןלפירןשלראןןתנןתלגיטימציה

הקהלהקרקס.גבןלעללשמה,כןןירטןאןזיה

ברחביןיןצריםןהפתעןתהתרגשןתחיפש

אתןזנחןמהטכנןלןגיההןקסמןאירןפה

כ,ןעלבנןסףהאיכןתיןת.ןהעלילההתנןעה

הנפלאןתלאןפרןתהגדןלההנהירהבשל

בשארגם ,-19ההמאהןבסןףבאמצעשנןצרן

בביתחןרגלבןהבאלטהפךאירןפהמדינןת

פנטןמימהלקטעיןהצטמצםהאןפרה,

עקרים,ןירטןאןזיים divertissementן-

האןפרןת.בתןךששןלבן

אירןפהמדינןתבכל ,-19ההמאהבסןףכ,ן

במשברהקלאסיהבאלטהיהמרןסיה,חןץ

-תנןעתיפןרמליזםןללאתןכןללאעמןק,
אזהיההעןלםלא.ןתןןירטןאןזיבידןר

ישאםןהשאלהערכיתמהפכהשלבעיצןמה

בכבלישבןייילמחןלקיןםזכןתבכלל

היתהןעלתה.צצההבאלטכמן "המסןרת

אמנןתימחןללהצמיחהזמןשהגיעתחןשה

היתההקרקעהתקןפה."אתיישישקף ,אחר

אםןהבאלט,המןדרני,המחןללפריצתבשלה

עמןק.ביתבדקלעבןרחייבהיהלהישר,דרצה

הגיעןןלאירןפההמןדרניהמחןלנןלדבמקביל

 ) Fuller (פןלרלןאי-ראשןנןתסנןניןתשתי
רקדניןתשתי ,) Duncan (דנקןןאיזדןרה

 ,) 1828-1962 (פןלר ,נההראשןאמריקאיןת.
טכנןלןגייםןבחידןשיםבאביזריםהשתמשה

בשר""האתשהסתירה "גןפניתיימסכהןיצרה

-1892בלכאןרה.לרןחניהגןפניאתןהפכה
שלהרןחניןהאבהמשןררהמןפעאתראה

 1842- (מאלארמהסטפןהסימבןליזם,תנןעת
ההתגלמןתהואשהבאלטןקבע ) 1898

 ,השירהשלביןתרהגבןהההתיאטרלית

סימבןליתהיאהבאלטצעדישמשמעןת

שהמלהלרןחניןתלהגיעהבאלטןשייעןד

לאכללפןלרלה.מסןגלתאיננההכתןבה

היאהסימבןליסטיםבעיניאךבאלטרקדה

התנןעהשלהערכיםשלחיהלהתגשמןתהפכה

באמצעןתאבסטרקט-ליצןרביקשןשהם

התנןעתיהחןמר(דלןתבחללןצבעצןרה

אתבעיניהם).חשיבןתחסרהיהשלהבעבןדןת

המשןררהמשיךלבאלטליתמבןהסיהתפיסה

שלוהארבעיםהשלושיםבשנות
הצורניהבאלטהגיע-19ההמאה

לווניתןבצרפתחושיםלשיאים
את·הרומנטי"."הבאלטהכינוי
ומויותאיפיינוהרומנטיהבאלט

נוצרגיבושוולצורךאווריריות,
המיוחותוהנעלהבהונותמחול
השניםבמרוצתשהפכולכ,ן

הבאלטשלהמרכזילסמל
בכללהקלאסי

האמריקאיהמוורניהמחולגם
והחמישים,הארבעיםשנותשל

ההבעהמחולאתוכלמכלשוחה
ביצירתבצוק,והתפאר,הגרמני

בהבעהוגלאחר,מוורנימחול
בנושאיםובטיפולאישית

מרתהלמשל,לחברה.הקשורים
נובעתש"הצורהאמרהגראהם

והכוריאוגרפיתמהרגש",

ויברההאמפריווריסוהרקונית

החוצה"מהפנים"לנועעל
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הפוסט-מודוניוהמחולהמטוטלתנעהשובהחמישיםשנותבסוף
במבנה,בעלילה,במשמעות,חוומהלמלחמתיצאהאוואנגאודי
המודוניהמחולאתשאיפיינוובוגשהאשליהיציותבטכניקת

ואחוים.סוקולובלמון,האמפוי,גואהם,שלמדושםמביתהאמויקאי
עצמובפנילנושאהפךהאנטי-וגשהמודוניהמחולשלהחדשבגלגול

 , ZQה-המאהבתחילת ) 1945-1871 (ןאלריפןל
כתןבפילןסןפי,ספרוריקו,דהנשמהבספרן

ןתלמידין.סןקרטסביןדמיןנידיאלןגבצןרת

סןקרטסאתהתלמידיסשןאליסהספרבסיןס

שמריקודההרקדניתשלהתנןעןתלמשמעןת

שלדעתןאתשמייצג,ןסןקרטסהתלהבן,

לחפששאיןלהסעןנה ,ןהסימבןליסטיסןאלרי

שלטהןרהפעןלהזןהמחןל IIכימשמעןת

המחןלייעןדאיןבעיניןכלןמרמטמןרפןזה".

הואאלאחיקןיןלאהבעהלאמשמעןת,לא

מטאמןרפןזןתשיןצרתבחללקינטיתפעילןת

אלפןנההמחןלהצןפה.דמיןןאתןמעןררת

דרןרקןראיסןהחןשיסןאלרי,טעןהחןשיס,

ןלידעלמסריסבאזיקיסקשןר,שאינןלדמיןן

דרךשחשיסעןלסזהעליהס.מןפקדשהמןח

כיןןןבאןתןבחלל.ןתנןעהשמיעה ,ראייה

בארה"ב ) Nikolais (ניקןלאיסאלןןיןהמשיכן

קרלסןןןקרןליןןהשישיסהחמישיסבשנןת

) Carlson ( הןאהיןסזהכיןןןהשבעיס.בשנןת

ןמקןבל. IIעכשןןי IIמאןד
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ברגשןתאןבמסריסראתהלאפןלראסאבל

דנקן,איזדןרהלעןמתההרי ,המחןלייעןדאת

השנייההאמריקאיתהמןדרניהמחןלחלןצת

בשןרתאתדגלהעלחרתה ,לאירןפהשהגיעה

המחןלעלןהעמיסההטבעיתןהתנןעההרגש

חינןךבאמצעןתהאדסשיפןר-חדשהמטלה

לילדיס).ספרבתיהקימהכך(לשסלמחןל

הראשןנה,העןלסמלחמתפרצהבינתייסאבל

 IIההבעהמחןל IIןנגןזההאןפטימיןת

) ausdruckstanz (, ביןאירןפהבמרכזשפרח

שלגדןלהלזעקההיה ,העןלסמלחמןתשתי

חברתייס.ןמסריסאישיביטןי

התנןעתימהעןשרהתנערןההבעהמחןלאמני

בתהליךןהחלןהקלאסיהבאלטלקסיקןןשל

חדשה.תנןעתיתשפהשלןבנייהחיפןששל

 metakinesisלכנןתניתןזןחדשהשפה
) kinesis ןה-פיסיתתנןעהפירןשןmeta 

לפיסי). IIמעל IIאן IIמעבר IIאלמתייחס

שבמחןלהיהנראה ZQה-המאהבתחילת

טענתןלפןרמליסטיקה.מקןסעןדאיןהמןדרני

היתההקלאסיהבאלטכלפיזהמחןלשל

הרגשןתמכלןלאתלהביעמסןגלאיננןשהןא

המחןללהביע.שישהחברתייסןהמסריס

גס .הרגשאתדגלןעלחרתהזההמןדרני

שנןתשלהאמריקאיהמןדרניהמחןל

אתןכלמכלשדחה ,ןהחמישיסהארבעיס

ביצירת ,בצדקןהתפאר,הגרמניההבעהמחןל

ןבטיפןלאישיתבהבעה,דגלאחרמןדרנימחןל

מרתה ,למשללחברה.הקשןריסבנןשאיס

 IIמהרגשנןבעתהצןרה IIשאמרהגראהס

) 1978:97 Armitage (, ןהכןריאןגרפית

לנןע IIעלדיברההאמפרידןריסןהרקדנית

 .) Humphrey:19Z7) IIהחןצהמהפניס

הארבעיס(שנןתאלהבשניסממשאבל

ג'ןרג'יצר ,יןרקנין,עירןבאןתה ,ןהחמישיס)

שלןביןתרהחשןבןתהעבןדןתאתבלנשין

בכלבהןחגגןהפןרמליזסקלאסיבבאלט

קןאתהמשיךלאבלנשיןיןפין.

אתדןןקאאלאפןקין,של ballet d'actionה-

שלהגדןלהכןריאןגרףפטיפה,מריןסשלהקן

ביקשהןא .-19ההמאהסןףשלהרןסיהבאלט

שהצטברהתנןעתיהעןשרכלאתלהראןת

עצמאימשןחרר,כשהןאבאלט,שנןתבמאןת

בלנשיןאבלהדרמה.שלבצרכיסתלןיןבלתי

באלט-בעבןדןתיןשדבקהכינןיאתאהבלא

כי plotless balletsלכנןתןןהעדיף ,מןפשט

לאחייסאנשיסידיעלשנרקדמה II ,לטענתן

במאמרקיסלגןףאנהמןפשט'!להיןתיכןל

כשכתבה:הקהלדעתאתייצגהביקןרת

II יכןלבלנשיןשלהעלילהחסרהבאלט

 ,שןניסבאןפניסשןניסצןפיסידיעללהתפרש

חסרתמןפשטתכאמנןתמתפקדשהןאמפני

 .) Kisselgoff: 1985) IIמןגדרמסר

המטןטלתנעהשןבהחמישיסשנןתבסןף

יצאהאןןאנגארדיהפןסט-מןדרניןהמחןל

במבנה,בעלילה, ,במשמעןתחןרמהלמלחמת

אתשאיפיינןןברגשהאשליהיצירתבטכניקת

שלמדרשסמביתהאמריקאיהמןדרניהמחןל

סןקןלןב ,) Lim6n (למןן ,האמפרי ,גראהס

המןדרניהמחןלשלהחדשבגלגןלןאחריס.

הבסיסעצמן.בפנילנןשאהפךהאנטי-רגש

איבןןשלהאנטימניפסטהיהשלןהרעיןני

אמניסחבןרתהיןמבצעין ,) Rainer (ריינר

ואבןתיו ,יןרקבניןמהןןילאג'מןרדיס

 ) Cage ( 'קייגןן'גהמלחין-הרןחניים



נמצאתבכתביהסקנינגהס.מרסאןגרףיןהכןר

 'גיקיהחדש.למחןלהתיאןרטיתהתמיכה

כמן .כחירןתהפןרמליזסאתפירשןןקנינגהס

הסתכלןתדרךעלדיברןהס ,הסימבןליסטיס

הןאצדיככשנשאל .מחןלעלןחדשהאחרת

ןהמתחהשיאיס ,הרגשןתעללןןתרמןכן

חדשהדרךמחפששהןאקייג'ענה ,במןסיקה

 ,דבריסלהרגישחדשהדרךןלאדבריסלראות
ןשלסמאןשרדןןקאהןאהרגשןתיןעסיכ

) 1988: 177 : Cage (. נבעהממההשאלהעל

 ,) Rauschenberg (ראןשנברגשל ,שלןהדחייה
שקשןרמהמכלחבריהסןשלקנינגהסשל

בתהליךכהשראה ,מןדעןלתתלאינסטינקט

באןפןלהישעןדרךזן" :'יגיקהשיב ,היצירה

 ,האישייסןהרגשןתיךזיכרןנןתיךעלמןדעתת

אנשיסלשחרריכןלתיכמיטבעשיתיןאני

 ."מזה

בנין ) Bausch (באןשפינהשלביקןרהעקב

אנשישלסימפןזיןןשסהתקייס ,-1986ביןרק

מהיבששימש ,ןגרמניססיאמריקאמחןל

במהלך .יןמיןעתיקתהתנצחןתלאןתה

נין"המבקרת ,קיסלגןףאנהפנתההסימפןזיןן

ינהןלדירהכןריאןגרפיתאל ,"טיימסיןרק

שלהבןלטןתמהנציגןת ,) Hoffman (הןפמן

למהאןתהןשאלה ,הגרמניהמחןלתיאטרןן

הגרמניהתנןעהתיאטרןןשלהכןריאןגרפיס

הןפמןפנתהבתשןבה .בתנןעהמתענייניסלא

ןיינרנינהיןרקיתהניןהכןריאןגרפיתאל

) Weiner ( הכןריאןגרפיסלמהאןתהןשאלה

ןתעיבביןתרניסימתענילאהאמריקאיס

לאנרייןןרק.יןינשלהקשןתהסןציאליןת

לחןמהחןקרת ,נגימאנסןזןהשיבה.

הזהןןיןן-לא-דיהדאתסיכמההאמריקאית

סאיקיהאמרהכןריאןגרפיס" :באןמרה

בתנןעההטבןעהבהבעהכללבדרךמתרכזיס

לעיצןבאןלסיפןרןמתייחסיס ,הטהןרה

התנןעהןתנלאמשייךשלאכלאלמנטהדמןת

סינמרגהסיאןגרפיהכןר ,לעןמתסצמה.ע

לאסיחסיימתהס .דיפןתעהסדראתהןפכיס

ההצגהמחשןביןתרהרבהדברכאלהתןכן

 ,רמכלןס.ייתעןנהתסיהערכשלהפןרמלית

קןןיקסלהלשבמחקרסימתעניינלאהגרמניס

אלסאיקישהאמרכמןבדיןק ,התנןעתי

ןתעיבהמבטאתבתנןעהמתענייניס

 .) Manning : 1986 ( "סןציאליןת

המהפכהשהןכרזהאחרישנהשלןשיס ,היןס

ןאגנרשלחלןמן ,הפןסט-מןדרניזסשלהגדןלה

רגטיתנהא ,המהירהןהתנןעה ,התגשס

ןלןגיהנהטכ ,תיןזיהגרנדהתפאןרה ,ןהעצבנית

משרתיסכןלס-הסגנןנןתןערבןבהמתקדמת

תה.עבתנןכהיממשןהמטןטלתהמסר.את
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