
 50-הבשנותבישראךהאמנותיהמחוך

מחול?-ערב-שלעלהמסדרדתאחרינותרותייתעודות"אילו
הווידיאו-ומכונותלמסרטהעדהאחרונות,לשניםעדהיה

היצירותאתנאמנותביתרלשמרכיוםמצליחותאשרטייפ,
הרקדן.שלזובת-רגעאמנותשלונמוגותהחולפות

במבחןעומדתמידלאעצמםהמשתתפיםשלזכרונםאפילו
 .חוויותשביביהואשנותרמהוכלמתערבבים,מועדיםהזמן.
הביקורת,שלה"היסטורי"ערכהאתמגלהאתהפתאוםואז

הנאמנההעדותהיא-היאאבלהאקטואלי,לרגעשנועדה
להת-המנסהוההיסטוריון,החוקראתהמשמשתהנשארת,

וכיצ.דעשהמישהיה,מהאחריחקות

בארץהיושלאכמעטהמדינהקוםשלאחרהראשוןבעשור
המסורתלפיבלב.דהמחולבתחוםשמתמחיםמבקרים

 ,המודרניהמחולגםובדיעבדהבאלטנחשבהאירופית,
אמנםהמוזיקה.מבקרשללתפקידויוקר"לייתוספת
גם(ולעיתיםנאמנההמלווהומעולםמאזהיתההמוזיקה

בהתפתחותישזאתובכלהכוריאוגראף,שלההשראה)מקור
האנומאליה.מןמשהוזוהיסטורית

המוזיקאימאו.דעדחזותית_אמנותהואטבעובעצםהמחול
האקוסטיבתחוםדווקארגישותושעיקראדםפי-רובעלהוא

הכשרהללאעל-פי-רובוזאתבמחול,גםלעסוקיינאלץ"
המגעהצלילים.מעולםלקוחיםשלוההקשיםמתאימה.
החלוקה-המקצבהואהמחוללביןמקצועוביןהממשי

זאת,ובכל .ולמחוללמוזיקההמשותפתהזמן,שלהריתמית
ועיןטובהתחושהלהםהיתההמוזיקהממבקריאחדים
הריקו.דבתחוםדווקאבוחנת

המדינהקוםלאחרבישראלהמחולמצבאתלתארלמען
זילברמן,אוליהשלרשימותיהאתבהרחבהלצטטיבחרת

בחרתיהשפעמןהמשמר".ב"עלההןבשניםשהתפרסמו
אופייניות.חדשותהתפתחויותעלהמעידותדוגמאותלהביא

גרטרודשיצרההחדשהמחולמסורתנותרההמדינהקוםעם
בסגנוןליצורהמשיכוותלמידיההיא .-40הבשנותקראוס

רקדניותנוספואליהן .המרכזיתבאירופהשמקורוזה,
שלהראשונותהסנוניותוהיומארה"בשהגיעואחדות,
הנזרכזיהמקוםאתלכבושהיהשעתידהגראהאמי,הסגנון
במקביל .-60הבשנותבישראלהכוריאוגראפיתביצירה
אוצרותאלדרכיםשפילסייענבל",תיאטרון-המחולנוסד

המחולאלדרכואתמצאהואשגםעדחדשים-נושנים,
המודרני.

הישראלי",הבאלטייתיאטרוןנוסד 1951בשנת
וקבועהמקצועיתמרכזית,בימהלספקשנועדהמסגרת

זה,נסיוןדווקאאולםישראליים.אפיםאוגרוכורילרקדנים
 .המקוויםהפירותאתהניבלאכיקרו,רצושהכל

זילברמן:אוליהכותבת 1951באוקטובר

מנורגרורהמאת

ישראליבאלטתיאטרון

תיאטרו!-הבלאטשלהבבורה-הצגתאתראיתיפעמיים :אודה

לפירשימת-הערכה,עליהכתבתיולאהשנהשנוסדהישראלי

 .זוחוזרתמראיהשהתאבזבתי

צורףו"נרקודה"ייבשפל"עללחזרהכאשרהשניה,בפרמיירה

האמן-האורחשלהכוריאוגראפיהלפיבהרים",'אשחדש,באלט

עלהמנצח ]!דכ[מולאטיכרריאוגראף(ארתראטייבילאט

ה"טררפי-אתגן-ברמתזהבקיץשהציגרכרשיים,רקדניםלהקת

שלהמרצלחתכהגדרתרשלה,אררטיקאנה",אכזרטיקאנהקאנה

היהאפשרכברזרשניהבפרמיירה-פרגלמאנפרדהעיתרנאי

להקהשלתקןלכדימספריגידרלואףניכרתהתקדמרתלציין

 .שלימה

דטרר:גראחדותסטירתרלהצדיקלהביןקשהכאןגםאמנם

דמיוןטעם,בעלתככרריארגראפיתבשעתרהצטיינהאוסרק

בליררילבריהמנצחעםבשיתוף-הפערלהשהרכיחהכפירידיערת,

הארפרהבהצגרתבאלטיםרבשילרבהפילהארמרניתהתזמררת

ריקרריתלסריטהגררוכרבשלבמרזיקה ...לשעבר.העממית

לבאלטבמירחדשנכתבהיינרקרדה",חלקיםבשלרשהישראלית

מאר,דומקררירתיפרתרנעימרתמענייניםריתמיםבולטיםזה,
כמעטבל-עיקר:רבלתי-בשלהמוזרהבצורההרגשההיאאד

בביברלהמנרגניםפסנתר,צלילינשמעיםבולרהבאלטכלבמשד

 ...אחתבאצבע

חוברההיאשגםבהרים",ייאשרינטרנץי,חנןדר'שלהמרזיקה

יפהמותאמתמענינית,דראמאטית,היאזה,לבאלטבמירחד

לנר,שייכתגרררכרבשלשהמרזיקהבמידהאדהריקרדיים,לרחשים

רלעתידנו.לנוכזרהרינטרנץישלזרנשמעתבמידהבה

ריהא ...בריקרד"כ"מחזהבתכניהמרגדרייבשפל"הבאלט ...

לקפיצת-המתמדתבנכונרתרהדרוכה,בתנרעתרטרבהיהבלכ

כ"אשה"סקיבסקויאלמענב"מפקח-בלש".בלהרת

יפה.ריקרדיתרקלרתדראמאטיתמימיקהלהיש

גםוקראתיישראל"ב"קרלהרדעההפרימיירהלפנישמעתי ...

טאלישלבכרריאוגראפיהבהרים",ייאשהבאלטכיבעתרנים

אםירדעתאיני .שלנר"השחרררמלחמתאתיימתארביאטי,

האחראיםעל-ידיניתנואלהשהסבריםארטערתכאןנפלה

ל-הזההבאלטאתרעירנית"ייקירבהלקרבנסיוןכל ...לבאלט

חילרלמשרםברוישהצלחתו-לאיעררבההראמלחמת-השחררר

בכוריאוגראפיה ...לנרזרהביאטיטאלישלהרגשתר ...הקודש

נהדרת,מרגברתדינאמיקהביאטיטאליהמציאבהרים"לייאש

ייהבהלהבחלקהגבריםשלהמלחמתיתהתנרעהבמיוחדיפה

התנועהעלכאןחזרכלבאריה ...כלי-הקשהבלוריתרהיאוש':

שחםרנהבטובתר.שלאהפעםב"בשפל':בהשהשתמשהדררכה

אינדירידראלירת.רבעלתמרבשרתחברת-להקההיא
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תכניותשתיהקהללפניהציגהישראלי"הבאלטייתיאטרון
אתלהביאליוצריםשתאפשרבמסגרתהצורדאבלבלב.ד

אלסקובסקי,נעמילהטרי.דהמשידהקהל, ל{:יצירותיהם
פעםמדיניסתהקראוס,גרטרודשלרקדניותיהמבכירי
ספורא-והמופעיםקאמרי,היהההיקףכאלה.מסגרותליצור
שלפעתםהוהיההבולטהשינוי-40השנותלעומתדיים.

הנשיותטהרתעלהנוףאתשהעשירורקדנים-גברים,
המדינה.להקמתשקדמההתקופהאתשאיפיין

המשמר"ייעל 1953נובמבר

למחילקאמריתלהקה

שלבכרריארגראפיהלמחרל"הקאמריתייהלהקהשלבהרפעתה

יהרדיתאלסקרבסקי,בעמיהשתתפרסקיקרבסיאלמעב

כרמרז.רירבתזלרישמערזכהז-בז-אמרץ,

צעיריםישראלייםכרחרתהרפעת :נעימיםחידרשיםכמרכאזהיר

תיאטררזהצגתבמסגרתמרפיעאינראשרהעצמאי,הבאלטבתחרם

למטררתהחרתרתעצמאית,כקברצהאלאכלשהי,סטרדירהרפעתאר

לערדדה.רצרזרמערררתמשמחתכשלעצמההיא-אמנרתירת

אתבמירחדלציןיישאלסקרבסקינעמישלבכרריארגראפיה ....

התנ"ר,הקדרם,העברישראליים:יימרלדתיים",לנרשאיםנטייתה

ייערנדתאשרב"תמנע",מתגליםרעברדהנרףבמרלדת.רההררה

נגררתהיא[אבל] ...שרבראתלהבטיחכדיאהרבה,טבעתאת

הלהברת,לתררטבעתהאתהיאגםרזררקתנשי-ישראלבהתלהברת

נרפלתסרער,במחרלירצאתהיאער.דישרבלאשאהרבהבהכירה

נשמתה."אתרמרציאה

מלאכתםשלררתאדמתם,אתמעבדיםצעיריםזרג-בשדרת"ב"ירם

בשרב,"הנרף-בשרב"ב"נרף .במתנכליםנאבקיםרהםמרפרעת

-רלבסרף ".לקדמרתרחרזרהשרבארהגרף,אתמחייהקלהררח
הםשלרשהרקהריקרדיםשמרנהמביזכיירצא,עממית.סריטה

כלליים.נרשאיםלפי

רלהחירתלהמחישחזקהביכרלתנעמיהצטיינהבשרב"ב"נרף ...

תחתהשרקעהצמא,המצטמק,הסרבל,העץ,אתהדרמם,את

המתאררתהמדבררת,בידייםיפההרבעהדברהלרהטת.השמש

הנרדפת"ייהחיהעלגםלרמרניתזדברארתרהגררעת.נשמתראת

רפחד.יארשבערריתהשרריההקטנה,

ייבת-המים",שלמרצלחתהבלתימהתלברשתמארדהתאכזבתי ...

בז-הזרג, ...זהלחזירזהמתבקשרתהאשלירתאתמערררתשאינה

מרבהק.ליריכשררזצעיר,רקדזהראז,רמזכרתנריהדייג,

סגנרזצרכר.דיעדיןימארמזאיברגרפרארגמישרת,תנרערתיר

ההבעהררב-גרבירתקלאסיים,כמעטרכים,בקרריםהזה,הריקרד

במלראר.לביטרייםכאזכאר-נעמיאצלרהריקרדיתהמימית

הנושאאחריהעקשניהחיפושזותקופהשלהמאפייניםאחד
ניכרתזושאיפההישראלי-אקטואלי.אוהתנ"כיהמקורי,

כגוןמארה"ב,מכברלאשעלורקדניותשלביצירותיהןגם
שחם.רינהאוגלוקרינה
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המשמר"ייעל 1955אפריל

לריקודבן'"סיטאלגלוקריבה

בטכניקת-מצרידתהכשררניתלרקנהגשרילנרברי ...

חסרזלה,גמישגרףיימסררתית"-אמריקנית,מצריינת,ריקרד

 .רצינירתשאיפרתלהישבר.שרלטתרהיאמארד

לפי '"מררת'שירי'יימתררהירלדעתי, , tמרצלחיכפחרת ...

נעמישל(תלמידלרירזעמשבר:שתתפרתמרסררגסקי,

 ...יימררת"-גלרקררינהלתרמר",ייההרלר-אלסקרבסקי)

מרזיקהלפיייררת",התנ"כיתהתמרנה .בתכניתאחרקטע

שלמצריינתלנגינהכאזעדיםהיינרשרב .בז-חייםמאת

מדי.חלשההיתההתמרנההגשתראילרץ,גגימררהשמ

בקלרתשהצטיינה(נעמי),מררדביהטקכאזהשתתפה

'מתיאטררביברשתיאטררזיתכזשלאכשם .התנרעוזרגמישרת

לרקדבירתלהםראריכר , ,מרלייראתבצרפתרביקררבעתצייג

בעיצרבלהחפזרלאקמעהלהמתיזאליברהבארתאמריקנירת

התב"רררחאתחשרלאערדכלבארץ-התנ"רתנ"כירתדמרירת

בתכביתדבררה"יישירתמתמרנתכאז.עיצרברכי Iדראתלמדררלא
תנרעהמהיללמרדהיהאפשרייענבל"להקתשלהאחררנה

ריקדרית).מאשרדראמאטית-אפיתיו'תר!אמבםתנ"כית

פסטיבאלית,עממית,חגיגהליצורזהיקף Iרב-הנסיוןגם
התכניתההיסטורי.במקורההאחזותברוחהיהבאשקלון,
מקהלותבעזרתיישמשון"האורטוריהאתלהציגהשאפתנית

החדשה,העירשלימהלחוף:אמפיתיאטרון lרוקדיםולהקת
יימבצעערבששררהבטחוניהמצבבשלהפו'עלאליצאהלא

בלית-המופעלבסוף,הועבר,הפדאיוןסכנתבשלקדש".
כמעטגרםוהדברבתל-אביב,ייהבימה"לעולםברירה

שנועדההגנראליתהחזרהבשעתכיממש,שללשערוריה
האולםדלתותנפרצוההצגה,לילשלאחרי-הצהריםלשעות
גרטרודשלהחדשהביצירתהלחזותשרצואלהכלעל-ידי
התיאטרוןשהנהלתעדפה,אלמפהנתמלאוהאולםקראוס
הצגההיתהכאילוזוחזרהעבורלשלםהמארגניםמןדרשה
שלהם.התקציבחישוביאתששיבשדברממש,של

הכוריאוגראפיתהיצירהלמעשההיתהיישמשון"אגב,
קראוס.רוד tגרכשלהאחרונה

המשמר"ייעל 1955נובמבר

דראמאטיתכוריאוגרפית,בצורהדל,להביישמשוז"

האררטרריההרצגהאשקלרזהעירשלשמשרז"ייחגיגרתבמסגררת

לאארכרריארגראפית-דראמאטית,בצררהלהנדליישמשרז"

בתל-ייהבימה"בארלםאלאלצפרת,היהשאפשרכפיבאשקלרז,

 .אביב

נלהבתהערבהלארתהדעתנראתלצרףלברקשוזכז,כיהנה ...

שנתפרסמהב"הבימה",יישמשרז"הצגתעלמזהיר")(ייהישג

ב-להתקייםהיתהצריכהיישמערז"הצגתפרסט".ב"ג'ררזלם



השניהולתזמורת,למקהלהאחתנפרדות:במותשלשעלאשקלון

התקיימה,היאאךלסוליסטים.הנראה,כפיוהשלישית,לרקדנים,

 :משתתפיםבריבויאמנם-ייהבימה"באולםאחתבימהעלכאמור,'
ורקד-קראוס,גרטרוד(קבוצתרקדנים 36איש, 120בתמקהלה

ותזמורת )יולעוןמשן,מרבסילהנ:יוםוליסטיםנים

בינוניים.מימדיםבעלתסימפונית

זוהפועלותובני-ישראל,פלישתיםקבוצות,שתישלהרעיון ...

בהמשךוהשניהוברק-צבעיםבאורהאחתלמטה,וזולמעלה

המסוגננותוהתלבושותהתפאורותרמזיאפוריםובגוונים

בסגנוןוהשוני )רברג'ניהגשלדמיונהפרי (והיפות

עלואלהכל-ואכספרסיוניסטי-הבעתימרצי-יווני-התנועה

קראוסשגרטרדעובדהזו .רבותתנועתיותבואריאציותיפה,

ואופןפניםבשוםאךשלנו,הראשונההכוריאוגראפיתעודנה

על-ידי-כךשכןכולה,הפארטיטורהשללייהרקדה"לשאוףאין

עצומה.חד-גוניותשלרושםנצור

שרה-ליישלביצירתהבייתרהפירההתקיפההיו-50השנות
אתשהחלההלהקה,שלהפעולהשיתוףהתהדקמאזתנאי.
בעולם~ודעיםכוריאוגראפיםעםתימניתכלהקהדרכה

שרה-לוי-שליצירתהפרצהסוקולוב,ואננהרובינסכג'רום
שהיאמהולמעשההמבוים,הפולקלורגבולותאתתנאי
היאשונות.אמנויותביןהמזיגהמתכונותבוהיהיצרה

עצמםהרקדניםהזימרה,ואתהמשחקאתבמחולותיהכללה
שנראתהזוותערובתהמלווה,המוזיקהכמפיקיגםשימשו
שכונהמהלמעשההיתהמאליה,מובנתוכאילוטבעית
שניסבמשךאופנתיתוהיתהיימולטימדיה"יותרמאוחר
 .ב"ענבל"שהתאזרחאחרירבות

המשמר"ייעל 1956נובמבר

ייענבל"שלחדשהתכנית

ללהקתלה,שיהיומרגעכיזה,במדוראחדותפעמיםציינוכבר

תימניוהוויפולקלורתיאורשלהמסגרתמןלחרוגכוונותייענבל"

ריקו.דשלאלמנטיםבהןשמצוייםאמנותיותצורותאלולהגיע

הצדלשכלוללשאוףעליהיהיה-ומוזיקהתיאטרוןפאנטומימה,

בלבד.פרימיטיביבגדרלהשארעודיוכללאאשרהמוזיקאלי,

חלקים,בשלושהסויטהייאשת-חיל",הראשונה,בתמונה ...

ועריכה(שיריםהיהודית-מזרחיתהאשהשלפרקי-מחולשלושה

מאודנעימהכשלעצמהשהיא ,)נאית-יולהרשמאת

הבימתיתהמוזיקההיתה-מדיארוכהאךשלהבכוריאוגראפיה

לקויה.

הבתעוגלירמע"י(מבוצעשמואל""הנערבריקוד ...
והריקודיהפנטומימיבכשרונההנביאה"כ"דבורהגםשהצטיינה

שהיאהזאת,הקומפוזיציהבכלבדיבורה),לאאך-רגילהבלתי

הבימהעלהיושבתאשהקריאתעםלסירוגיןהעולהריקוד-סולו

-עלי)ביתבשחיתותולהלחםלקוםלשמואלהקוראה'(קול
לדעתנוזרהשהיאגראהאם,מרתהשלחזקההשפעהמורגשת

מטהכלפיכשראשושמואלשוכבשבוהארגז .ייענבל"לםגנון

בלוויתהאשה,שלוהבלתי-מאומנתאמנותיתהבלת'יוהקריאה

חזקיישמואלשלאשליהעוררולא-שלימההיתהשלאמוזיקה

 ...שליחותו"אתבענווההמקבלותקיף,

 nהמסגרורובנוצרואזהמיסוד.עידןהיו-50השנות
למעשהלפעול.כיוםגםהממשיכותהמרכזיות,הממלכתיות,

רביםאזייחסולעיתיםבחלוציותו.נותרהמחולתחוםרק
שלדיעותיובעיקבותאולי-לממלכתיותמופרזתחשיבות

מאסיבית.ממשלתיתלתמיכהזכוטרםהאמנויותבן-גוריון.
תרבותל"קרןהימיםברבותשהיתהנורמ."ןייקרןרק

פרטותמיכה,למילגותמקורהיוותהאמריקה-ישראל"
מתפקידיו.לחלוטיןהתרוקןשטרםלתרבות"ליימרכז

המשמר"ייעל 1957יולי

הפקרשטח-בישראלהאמנותיהריקוד

תיכנוןאצלנו.קייםהאמנויותאירגוןשלאחריםשבתחומיםבעוד

האמנותיהמחולבתחוםהריהמאמצים,לריכוזמגמהוישמםויים

שתיהןלמוזיקה,אקדמיותשתיאצלנומצויותמצב-הפקר.שורר

החינוךמשרדלידהמוזיקהעלהפיקוחמדורממשלתי.בפיקוח

מדורקייםכןהמוזיקלי;החינוךענייניאתמרכזוהתרבות

מדור-האמנויות,עללפיקוחהחינוך,משרדלידשובממשלתי,

אתהמרכזההסתדרותשלולחינוךלתרבותבמרכזהמוזיקה

העובדת.בהתיישבותהעממיוהמחולהמוזיקהענייני

לבאלט,אקדמיהלנואיןהאמנותי?המחולבדברמהאך

עלממשלתיפיקוחאיןאףהצעיר;הדורשלולהשתלמותללימוד

להקת-מלבדבעוכרינו.הואזהעגוםומצב-סוג-אמנותאותו

הריקודלהקותכלהריקרן-נורמן,ע"יהנתמכתייענבל",המחול

ללאפועלותבארצנו,רבוגםשרבואמנותי,.למחולוהסטודיות

קורהוכךכלשהו.ציבוריעידודללאאףולעתיםכספיתתמיכה

עצמה·אתמציגהאומוצגתקלאסילבאלטחדשהלהקהשכל

שלחדשהלהקהשכלכשםלאומי",באלטכ"תיאטרוןבעתונות

 ...בישראל"ראשונה"להקהמתקראתמודרניריקוד

הם-בארצנוהמחולבשטחוהמצויהפוטנציאלהעתודה,אכן

מצב-הפקרעםלהשליםאיןכךמשוםודווקאבעלי-משקל,

כוריאוגרפיותאצלנומצויותהריבאמנות-המחול.שנשתרר

גדולה;סטודיהבעלתשהיאארבאטובה,מיהאוקראוס,כגרטרוד

-הוותיקותהרקדניותובחוגיברטונוב;כדבורהנפלאהרקדנית
בחיפה,כהןירדנהשלזואורנשטיןי,האחיותשלהסטודיה

עתהזהבירושלים.ניקובהרינהשלוהתנ"כיהקלאסיוהבאלט

משתתפים,שמונהעםבחיפה,קאמריתלהקת-מחולנתארגנה

עםגלוקרינההופיעוהשנה(דלקובה).בדמורקטיהבהנהלת

הקאמרית,להקתהעםאלסקובסקינעמישלה,להקת-המחול

שלבהנהלתה ," 57ייבאלט-שלובתכנית-הבכורה-ולאחרונה

שנתארגנהרקדנים,שבעהשללהקהזוהיגולדשטרן.אילה

אםליויסולחרוטשיל.דדה-בת-שבעהבארוניתלעזרתהודות

משום-פשוטחשובות,ואוליאחרות,רבותלהקותמניתילא

הצגותיהן.אתראיתישלא

תגבורתתתוסףוודאיוצעיריםוותיקיםכוחותשלזהלשפע
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הדצנטרא-מצבשיימשדייתכןולא-האחרונה,העליהבעקבות

כהלבלאט,אקדמיהלהקיםהשעההגיעהזה.בתחוםליזציה

ולהורותוהצגתית,פדגוגיתמבחינההקייםאתלרכזיהיהאפשר

הקלאסי,הבאלט :האמנותיהמחולשלהשוניםהכיווניסאת

שמוסדוההכרחהראוימןהעמים.וריקודיהמודרני,הריקוד

שלהכספיתומתמיכתןהממשלהשלופיקוחמעידודייהנהזה

ליצירתגםלהגיעהזמן,,במשריהיהאפשראזאוקרנותינו.

לאומי.ליאטרון-באלט

בשנותבהשהחלוהיוצרתהפעילותאתשהמשיכואלהבין
קסטן.הילדהגםהיתההעולם,מלחמת

המשמר"ייעל 1957ינואר

קסטןהילדהשלריקודרסיטל

עמינעםמהשתתפותהזכרתיסטןקהילדהאת

שםקראוס,גרטרודשלבלהקהאלסקובסקי

גרוטסקי.איפיוןשלכשרון-בכשרונההתבלטה

גרוטסקי-זעיר:פארודיסטי,לריקודכשרוןקסטןלהילדה ...

מוחלטכשכנועלעצבלההיהקשהיפה.מאומןוהקלהקטןגופה

וה"לצין(רביקוב)ה"סרבנית"-הבובותשתיביןההבדלאת

באותהלהשתמשישבשתיהןכיברנשטיין),(יהודההמאוהב"

שניהיוזאתבכלהריקודית-בובתית.הטכניקהשלהמכניזציה

הקינפר-ריקידחדירי-חן.-הילדה"ייהכיבהיכפרטהריקידיס

ברהיה-מירדמסדלפניהערבאתשפותחה"פאייאצו",נסיה,

בכללהרקדןמקציעשלילייסיריםלקשייםיעגיםסמלשניןמעין
עלממשלתיפיקיחאיןלריקיהיה,אקדמאיןלניכיבפרט.יבאץר

(מלבדשלניהבאלטלאסכילתממשיתעזרהאיןהריקיהאמנית

סטיפנדייתמאידמעטוישהופעות-באלט,כמעטאיןייענבל"),

לרקדנים.אינדייידואליית

שעדייןלנוהיהנדמהישראל"י:ייבקצבהאחרין,בריקוד ...

גרטרידשלהישןהישראליהריקידבניסחקסטןהילדהשקיעה

לחדש.ראיישכאןבעידמשניס-עברי,קראיס

שינה"הראהפגישה"לקראתכאןהיתההשיאנקידתאד ...

מינחשכיבעהכנוצה,וקלהקלת-דעתבחירה-(שיסטאקיכיץ')

המיבלדמייני,פודלקטן,כלבעםמהלכתוהיאראשהקצהעללה

השיאבנקודתדווקאלפלירטמפריעוהואדמיוניתבשרשרת

מרבההקהלתישכח.במהרהלאאשרריקודית,דמות ...שלו

שלהכספיםועדתיו"רהייתיאילווטוב.בריאצחוקלצחיק,
מעניקהייתי'אמריקה-ישראל],קרן[כיום:נורמאן""קרן

ובריקוהבפאנטומימההשתלמותלשםקסטן,להילדהסטיפנדיה

 ...בחו"לודווקא

המשמר"ייעל 1957יוני

למחולקאמריתלהקה

הרביעיתנכ"יים;נושאיםעלהםשלושההריקודים,שבעתבין

כלליים.נישאיםעלהםוהיתרישראלית,עממיתסויטההוא
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שלהריקידים,הרעיוניברקענעימהרב-גוניותאיפואמצויה

 .הכוריאוגראפיתבהגשמתםגםולעיתים

הבטייעוצמתשלבראשוניותאותיהפתיעממשבלכריהא ...

כיריאי-לפיייקין':הסיליבריקידאקספרסייניסטית,הטראגית,

הקשהוכליחלילשלצליליהיאכאןהמוזיקה ...עצמיתגראפיה

שלהבטיייעיצמתדמיון-התנועהעושרלעימתמדיחלשהיהיא
 .ין .j 'המקראיהמישג

בן-מאתמיזיקהלפיילאה"רחליייעקב,היפההריקודאת ...

יאיריפיתטונאליתלדידי,ישהיא,שניםכמהלפנישנכתבהחיים,

םהאבר :(משתתפיםשעברהבשנהיהערכניראיניכבר-מדי

 .)סקיבסקויאלמעני,נברעוזבוהיהאד
שתיבין"גבר-שיניתביאריאצייתיהנצחיהמידרניה"משילש"

 .יחושינילהכרתנובעלילהימחטן-נשים"

לפיידיד",יישאילהריקידיתהדראמההיתההתכניתשיא ...

אידיאליבאיפןמיתאמתשהיאבן-חיים,פ.שלהחדישההמוזיקה

עצמיים.מיזיקאלייםערכיםבהימציייםהדראמהלעלית
דיהאברהם-דידכלב,אריה-שאילהם:המשתתפים
זינגר.ריתנברי,,עיאהיבהאלסקיבסקי,נעמל-המקהלה

-השגעון-פחד-הרדיפה-לדידתהילהשיר :הםהדרמהחלקי
אלהעלילתייםמבציםסיים.-קנאה-והקץהקללה-מרגיע

מדברתתניעהנכונה,מימיקהידיעלכיהסבר, tשונטעיניםאינם

ריקודשלהסמליםבשפתהיבעיהם-הגייניקביצתייהסדר

חיפשית.תנכ"יתבפאנטסיההמודרניההבעה

הימירסקהלשניים,מחילזמר-עם,-העממית"ייהסויטהאת

להירמיןלהסכיםקשה(אולישמרנעמישלמוזיקהלפי-יהורה

יהריטמ;סהמליסאדהפסנתר,בצליליטיבי .jפיישהואשלה,

שלבדינאמיקהכילההלהקהרקדה-ינזגורים)חייםשוקקים

זהויטעם.מעיףחדיראדמדי,עממיקצתבהומורתניעה,

הרחב.בעילםאפילולהציגישאפשרמסוגנן,ישראליריקיד

יוצריםשלהשפעתםראשיתהיטביכרה Iנ-50הבשנות
ספקאיןלישראל.הגיעושלהקותיהם ,אחרותמארצות

ויצרוהתגלותבבחינתהיוגרהאםמרתהשלשביקוריה
להקותבת-זמננו.המחולאמנותאתבומוד Iללחדשסטנדרט·
הישראלילקהלהיחידהההזדמנותכנז.עטהיואורחות
אחתלהקהולונוסדהטרםאזכיקלאסי,בבאלטלחזות

זה.סגנון I ?עצמהשתקדיש

המשמר"ייעל 1958פברואר

גראךיאםמאיתה

יה-האמריקניהפרסוםמנגניןמעוררקנאהיקצתרגשי-כביד

הזאת.הלהקהלרשיתהעימדיםהנהדריםהטכנייםאמצעים

משיכללטייפ-רקירדרהביאיוחפצי-תפאירהתלבישותמלבד
תזמירתי,בהרכבצליליה,במקורמוזיקההשמעתהמאפשרבייתר,

 .בייתרנקיהבצליליות

הייניכד- 1950שלמידרניהבעהריקידדראמית-ריקו,ז ...



בסגנוזשלהלבאלטיםגראהאם,מרתהשללתיאטרוןקוראים

ושימושסיועעלמוותרתאינהאמנםהיאאקספרסיוניסטי-סמלי.

 .לסמליםשנהפכים"טיים,;קונקבחפצים

דעוי ,יוסוקורטןוויגמאמרישלהבאלטיםאתשראהמי ...

ה.ישנהלםומלחמת-העלפניבאירופהקייםהיהזהשסגנון

מדוייקןומילוהוסיפהיצרהפיתחה,שמרתהגראהאםכמובןאר

מסוימותתנועות :משלהאינדיוידואליתריקודיתטכניקהשל

עלנפילה :המורמותהרגלייםטכניקת :מסוימיםנפשייםלמצבים

זויתיות :ברבייםעלזחילה :עליהמרובהוהתגלגלותהקרקע

המרדרני,יורצהמןכנראהשנובעתהתנועהשלוגיארמטריית

מימיקהחוסר :שפת-הרקדניםלפיבקרקע",ייהשימושכל

האינדיאנים,שלמטקס-פולחןאולישהושפעו,הפנים,והבעת

תנועתי.כרקערקלאמאוהעדהחזקהפיסוליהיסודוכן

נשאריםאותםמדריכהשהיאוהרקדניםמזל,לרקדניתכשיש ...

וכלי-יוצרבלי-עזרמהםליצוריכולההיארבות,שניםאצלה

אינטלקטוגםכוריאוגראפידמיוןוכשלרקדניתנשמעים.נפלאים

ששמוריקודימעשהאותונוצר-כביריםמימדיםשלמסדיר

הפולחןתיאטרוןשלה,המחולולהקתהאםגראתהרמ

 .שבנאמנותוהקדושה

המשמר"ייעל 1957נובמבר

ביבלהז'אןשלהבאלט

צרפתשגרירותובחסותצרפתממשלתשלחץרמשרד-הבשליחות

הצעיר,הצרפתיהבאלטאתגלארן .בהאמרגןהציגבישראל

אגב,(שהוא,רמארגנו.ירזמוה,לאביבז'אןשלבראשרתו

גוטמן).רשמויהרדי

להקרתישגמורה.הפקררתאצלנושוררתהבאלטבתחום ...

לבאלט,רישמיתאקדמיזאיןאבלוקלאסי,מרדרנילבאלטאחדות

בטרחני,זה.בתחוםמשותפיםהישגיםלהפגנתמשותפתבמהואין

הכרחותאתולארגןלאחדהיהאפשרומוסריכספיבעידרדכי

ישראלי".ב"באלטהשרנים

הנהדרהבאלטאתלצייןיש /בארץהתכניות/שהוצגושתיכשיא ...

יירלקוהלאביבז'אןהזוגידיעלוהמוות"ייהעלם

קרקטוז'אןשלותלבושותדקררציהבכוריאוגראפיה,ר,במסו

י.ס.באר.מאתופוגהפסאקאליהלצליליפטי,ררולן

ילידת,מוזיקולוגיתזילברמןאוליהשל-ועטהעיניהדרן
התפתחותאחריעקבנו ,-30הבשנותארצהשעלהלנינגראד

זוהיתההמדינה.קוםשלאחרהראשוןבעשורבארץהמחול
שלהעשירהלפריחהשהביאוהגורמיםהבשילובהתקופה
פעילותהאתהחלהסוקולובשאננהשעה ,-60השנות

אתשמצאהתהליןוהחלהלירי",ייהתיאטרוןבמסגרת
בת-על-ידיייבת-שבע"להקתביסודביותרהחשובביטויו
בבפנילראשונההופיעהשבע"-ייבתרוטשיל.דדהשבע
במחולחדשעידןנפתחובכן . 1964בדצמבר-14בהקהל

עם-70הבשנותורב-גוניותפריחהלידישהגיעהישראלי,
המחול"להקתהישראלי",ייהבאלטייבת-דור",ייסוד

 •כיום.הקיימיםרבתי-הספרהאולפניםושפעהקיבוצית"

 23'מרקידיםוקייםר




