
המודרניבמחולתנ"(ייםקריטריונים
מאת

רוקויהודיתאדאמסדוג

"התיארלרגיהבנרשאלדירןתרםטיליךפארלהגרמניהתיארלרג
שסנגרנןאמנרתיציררתשישהארמרת,מחשבהרהאמנרירת"

רמאידך,כלל,דתיאינרתרכנןכאשראפילרבמרבהק,דתי
בעלרתהןראף-על-פי-כןכללדתיאינרשסגנרנןיציררתיש

מכיליםשרניםכתביםארדרשרתלכךבדרמהדתי.תרכן
אמרנהמבטאיםאינםאבלמכתבי-הקרדש,רביםציטוטים
ארמצבעםמשלימיםאלהשכתביםמשרם(זאתתנ"כית
אחרים,שכתוביםשעהרבים),אנשיםשררייםבוהצדק
אמרנהמבטאיםהתנ"ךמןמעטרתמובארתרקמצרירתבהם

ודורשרתהעורלנגדמתקוממרתאלהשדרשות(משוםתנ"כית
בן-אנרש).לכלצדקעשיית

שתוכנןביציררתתנ"כייםבנושאיםהדיוןהתרכזהיוםעד

תתמקדזרהרצאה .) 1"אירב"(ארהארבד""הבןכגרןתנ"כי,

שלירתרהמעמיקהאבללעיןפחותהגלויהבהשתקפרת
והכרריארג-בטכניקהבאסטטיקה,ראמונרתתנ"כייםערכים

המודרני.המחרלשלראפיה

הציררבתחרםראמנותדתיתאמרנהביןהיחסיםניתוח

רהאמונההמחרלשביןביחסיםמהדיוןיותרמפרתחרהפיסרל
באמנרירתזהמדיוןתרעלתלהפיקיהיהאפשרכןעלהדתית.

אתהסבטיליךהמחרל.בביקררתלעסרךובבראנוהפלסטירת,
הדתית.האמונהאתמבטאעצמושהסגנרןלכך,תשומת-לבנר

החזרתירתהאמנויותבתחרםבאיקרנרגראפיהרק-יתרעיס

הספרותייםבערכיםהדירןצמצרםלידימביאבמחרל,רבתכנים
דירןדררקאהפלסטית.ובאמנרתבמחרלהעלילתייםאו

במושגיראמנרתיסוגבכללדרןלנומרשההסגנוןבבעיות
הייחרדית.תררמתראתומבליטשלו

[האדם]("הירתירתרהכוללבמרבנהדתביןמבדילטיליך
העולם,למשמערתלערלמר,לעצמר,הירתו,לעצםמודע

של("כסידרההצרבמרבנההדתלביןרסרפיותר"),מוזרותו
שלוניסרחיםטקסירתפערלרת ...אלרהייםייצררים ...סמלים

הכוללהמובן ) 2אלינר.")(אלהכלליחסיבנוגעדרקטרינות
לידיבאהצרהדתישהמרבןשעהבסגנרן;מבוטאהדתשל

 .בתרכןביטרי

הדתביןיחסיםסוגיבארבעהלהבחיןהיהיכולזרבדרך
מבטאשאינוסגנרןהראהראשוןהסרגהחזרתירת.לאמנריות

דתיסגנרןבעלהשני,באופיר.דתישאינרותרכןמרדערתכל
אתטיליךמביאזהשנילסרגכדוגמהדתי.תרכןחסראולם
נסתר,דבר"איןברפיקאסר,פאבלומאת"קרניקה"הצירר
 ) 3לערמקר."(האנרשיבמצבלהתבונןעלינראילם

כגרןדתי,תרכןאבלבלתי-דתיסנגוןשלהראהשלישיהסוג
רפאל.מאת"הצליבה"אורהתינוק""המדונהבתמונת
שלסגנרנןאולםבררר;בארפןדתייםאלהביצירותהסמלים
התוכןאתמכחיששהואעדומעוגל,הרמוניכהאלהיציררת
אלריציררתרואהטיליךל"לא-דתיים".אלהצירריםועושה

מגלהאינררפאלאצלשהצלובלמשל,משרם,כ"מסרכנרת",
המתברנןאתמביאשהראיתכןרעל-ידי-כךייסרריםסימניכל

היאהאנרשירתעםהקלהשההארמרניהלכךבטעותלצפות
אתהמסלפתציפיהישר,שלפרעלררתוצאתנוכחרתרמטרת
החיים.ביןישרשלנרכחותרפיררש

כאח.דדתירתרכןדתיסגנרןמצוייםברזה,הואהרביעיהסרג

מאת"הצליבה"תמרנתאתמצייןהואלכךמרבהקתכדוגמה
הסגנרןבהאיזנהיים,בכנסיית )-16ההמאה(מןגרינראלד

יצירהעללהצביעמתקשההראהצליבה.אתמבטאיםרהתרכן
זר.ברמהבת-זמננר

לחקרבקשררברתמחשברתמערררותטיליךשלהגדררתיר
מרדערתהחסררתיציררתשל,זההראשרןלסרגהמרדרני.המחרל
כלכמעטלשייך,אפשרדתיאינררשתרכנןהאדםשללמצבר
ודרמיהם.קאנינגהאםמרסשלמתלמידיואחדשלעבודה
כרללהדתי,התרכןנעדראךהדתיהסגנרן,בעלהשניהסרג

שסרעהממלכהירס,קררטמאתהיררקהשולחןאתהשאר,בין
לימון,חרזהמאתהכישישלהפאבאןטיילרר,פולמאת

 .אחריםלרביםנרסףתארפ,טיריילהמאתסישלרהקטע

עצמןהמכנרתהיציררתמןרברתלסררגישהשלישי,לסרג
המרצהרשתרכנןלמררתמאלה,רברת"תנ"כירת".או"דתיות"

חביב,חלקלק,סגנוןז"אבלתי-דתי,סגנוןמציגותדתי,
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כתנרשאעלריסאקררברטשליצירתרמכר.ירתררלאמשעשע
הרביעי,לסרגזה.לסרגשייכתבאמריקהה"שייקרים"

אמהרתאתלסררגישהרא,אףדתירסגנרנרדתישתרכנר
טמיריס,הלןמאתכרשייםדת,שיריערבדמרגליתמאתישראל
לימרןחרזהשלהגרליםגראהאם,מרתהמאתשרפיםדרש-יח

המרחיבהראהשני,הסרגסנסרדר.פרלמשלאבדוהתפילהאר
שאנרשעהבמחרל,התנ"ראתהבנתנראתניכרתבצררה

ארצררתהשעצםטיליר,שלהנחתראתלחקררמתחילים
האםמשנהזהראיןלתנ"כית,ארתהערשהיצירהשלסנגרנה
מכתברהקרדש.שארלתרכנה

המערביתהתרברתעל"כייםהתנרהאמרנההערכיםהשפעת
ניתןאבלרבים,בתחרמיםמפרזרתאמנרתה)על(רמכאן
הפרעלאמןכלמעטים.לאבמקריםמרגדרתבצררהלרארתה
הראארתםערכיה,על"ידימרשפע'מסריימתתרברתבתחרמי
מדועהראשאיןאלהעל""דיראפילרבמדוע,דרחהארמקבל
מכללירצאיםאינםהמערביהמרדרניהמחרלירצרילהם.

זה.

תנ"כיים,השקפרתארערכיםלשקףעשרימדורנימחרלכל
ערכיםלהבליטארלשקףהתכררןירצרראםמשנהזהראין

לא.ארבמרצהרתנ"כייצירתרתרכןאםאראלה,ראמרנרת
המחרלשלרבכרריארגרפיהשבטכניקההיא,לכרהסיבה

 .בתנ"רהנבראיליסרדליהמקבנבראי,יסרדישהמרדרני

הראהקיים.הסדרנגדמההתקרממרתברישהנבראיהיסדו

האמנרתיהארסף(מנהלטיילררי.הערלם.תיקרןאתמבקש
בסנגרןהנבראיליסרדהקבלהרראהפ"סמיסרניאן")הלארמי

משרם"לקרמרניקאטיבירת",לשיתרף","הרצרןמןברשיש
ביןרליחסיםכפרטלזרלתמרדערתמערררתכזאתשאמנרת

בסגנרןמתבטא"הכהני"היסרדכניגר,דלבינינר.בני"האדם
שהדברכפי"מאחד",רהראלשנרת""רצרןמשרםברשיש
מעבירהההכללהניאר"קלאסירת.ארקלאסירתביציררתניכר
רמרליכהשכזה,בתררלפרטלמרדערתמעבראלהצרפהאת
המרשלם.הכללאל

ה"כהני"מאחד"זהארלםבמהרתם,דתייםהסגנרנרתשני
אידיאליםעםבהתאחדרתשעניינןהמזרח,דתרתאלמתייחס
רמאידרהכל,המאחדהאלמררת,עםהנפשרהתמזגרתניצחיים
הדתרתאתהמבטאה"נבראי"הקרמרניקאטיבי",הסגנרן

רתחייתר,החברהבתרדהפרטעלדגשהשומתהמערבירת,
הערלם.שלמרגדרכחלקפרטכלרראיית

המרדרניהמחרלחשרבה:הדעתעלהערלההראשרנההשאלה
רלכררנהלטכניקהלסגנרן,באשררבגרניתכהתרפעההרא

ארדרתעללדברשאפשרלתארשקשהעדהכרריארגראפית,
ג'יןסלמהבכלל.המרדרניהמחרלשלבסיסיתאסטטיקה

הצהררת""השבעה,המרדרני,המחרללספרהבהקדמהכרהן,
הבלתיבסמלתמידערסקהמדורניהמחרלארמרת:כררנה",
למרדערת.ארתנרהמערררסמלארתרהדעת,עלמתקבל

מצרייההיאאבלברררה,ארעדינהלהירתיכרלהההכררנה
תמי.ד

כלפינבראיתגישהרני.המרדבמחרללרארתכן,אםאפשר,
הבסיסיתהאסטטיקהבפרט.המחרלרבתחרםבכלל,האמנרת

נבראית.מנקרדת"רארתיוצאתהמרדרניהמחרלשל

"הנביאכר:הנבראיהיסרדאתמגדירהשליהשרעאברהם
הקדרש"אתבסימן"שאלהמעמידהמקרדש,כלפימטיח

שירתרשפתר, ) 6הכבדו."(יראתהמערררהנערץ,כביכרל,
ארקבלתרררחייסרריםריגרש,טערנההנביאשלרפערלתר
אינהשמטרתר"מטיףהראהנביאשהם.(ד)כפיהדברים

 ) 8הידבררת."(אלארגשרת,שלפררקןארעצמיביטרי

בשנתכתבטיימסהניר"יררקשלהמחרלמבקר ,מרטיןגירן
ראררתני,עצמיביטוישלמחרלאינרהמרדרנישהמחרל , 1933
הקשורארתנטי,עצמינסירןלמסררהמנסהמחרלאלא

 ) 9הריאלי.(והעולםהאנושיתהיישותשלבסיסירתבאמיתות
ביטויהיהשהואשמוםנבראית,כצורההחלהמדורניהמחול
חדשותצורותחדשים,סמליםבעזרתאמיתיתאישיתלהכרה
אתוספקשאלהבסימןהעמידהרא .תנועהשלחדשראופן

עצמו.מצאבורהזמןהמקוםראתלו,שקדםהמחול

 , 20ה"שנותשלהמודרניבמחרליותרבולטהנבראיהיסרד
ראשיתאר 60ה" , 50ה"'שנותשלבזהמאשר , 40רה" 30ה"

האמפרי,(גראהאם,המרקדמיםהכרריאוגראפיםבעיניה"ם.ד

האנשויתרהתקשררתהריגשיתהמרטיבאציההירריגמאן)

בחשיברתההאמינרהםאמנרתם.שלבירתרהחשרבהמרכיב
באמנותהחברתית,ובמשמערתהאמנרתםשלהפרנטציאלית

שימשההרגילההאנרשיתהחרריהרבזמן.במקרםהמערגנת
רבכלהמשמערירתבכלהתעניינרהםליצירתם.חרמרלהם

נזקקרלאדמרירתירהמקראכבסיפררירממשהמרבנים;
האחהמרבטחת;לארץהגיעלאמערלם(משהל"הפי"אנד".

החגיגיתלסערדהמגיעאינוהאובד""הבןבמשלהבכרר
 .שחזר.)הצעיר,אחירלכברד

ללא·מסרלכשעצמר,לשאת,יכרלשהמחרלהאמינוהם
מרדעיםרהירמייצגים,בסמליםשימרשאולעלילההזדקקרת
לשמה.לתבניתמאשרירתרהתוכן,כנרשאהצררנילמבנה

הנביאשלתשרמת"לברעיקרבספרר,השללנרשמזכירכפי
בסבלכמתברנןמתרארעצמראלהים ...האנרשי"הסבלהרא

 ) 10 ("נצחירת.באידיארתכמהרהרמרפיעמשהראיותרהאנרשי
לארהאמפרי,ריגמאןגראהאם,שלהמרקדמיםהמחולרת

במצביםהנתרןהאדםאתחקררהםנצחיים.ברעירנרתעסקר

ללאחריפרת,בצרררתשגילרהאמתאתרעיצבראנרשיים
שלהגדררתיראתלשארלנרכל .לייפרתהמבליקישרטים,

רלא"קרמרניקאטיבי"זהסגנרןרלכנרתטיילרריהרשע
"מאחד".

הדר"ערכירת,אתהמבליטיםמחרלרתיצרראלהכרריארגראפים
המצריה-האמתאתאלהרדרר-רהאבסררדהעצבההרמרר,
שהםכפיהדבריםשלזרהבלטההרגילה.האנרשיתבהתנסרת

במחרלהתנ"כיתראבן"הבוחןהנבראיהקרלמןחלקהיא
לרניתנתהצרפהלביןשכזהמחרלביןבעימרתהמרדרני.



לחלקלהאזיןבאמת,שהואכפיבעצמולהתבונןהאפשרות
העוליםהמחולותבן-אנוש.להיותהדברפירושמההאמתמן

ירס,שלהיררקמצוייםבשרלחןכזהתפקידהממלאיםבזכרון,
היווני,המיתוסמןהלקוחיםובמחולותיהגראהאםשלקינה

סוקולרב.אננהמאתחדריםאוויגמאןשלהידערניתוכן

הואבתוכחה,דבריואתמתחילשהנביאשאףמציין,השל
המחולהתפתחותעם ) 11בתקווה.(נבואתואתלסייםנוהג

הניגודיהחיוניהיסודאתפיתחוהםאףויוצריו,המודרני

כ"פאתוסמכנהשהשלמהכללשלהםהנבואיהמסרשבנבואה.
יהיהשהעקובכדיבתשובה,לחזורשי ) 12אלהים".(של

אףיתעצם,שיעקבפרי,תצמיחש,שממהעל-מנתלמישור,
עליירםהםבמחשבהמידהעוליםמחולותחלש.הואאם

שלהאפואצ'יםבהריאביבהאמפרי,דרריסמאתאדמות
 .ריידמןצ'רלומשלאימילצדאוגראהאם,

בימיוהמודרניבמחוליותרבלטואמונהשלאלהמשוגים
החשובשהמאפייןיתכןכיום.פחותניכרוהדברהראשונים

הפוחתתחשיבותההוא 1950מאזהמדורניהמחולשלביותר
נסיוןלמסורוהשאיפההריגשיתהמוטיבאציהשלוהולכת
התוכן.פניעללהעדפהזוכההצורהאוניברסאלי.אנושי

מסרהעברתלשםחדשותתבניותמצאוהראשוניםהיוצרים
ספרגםבנשיונה.התנועהמקוראתגילתהגראהאםחדש.

האמפרידוריסבגודןהאדם.הרוחבהפחתמתחילבראשית
אלגוף-האדםשליחסוגילוימתורחדשהתנועהיצרה

הכוב.דוכוחהחללאלאותו,הסובבהעולם

כיווןאתהיטוהמודרניהמחוליצוירשלהאמצעיהדור
שלהשפעתןניכרתנבואיים.פחותתחומיםאלההתפתחות

שמתקףשהדברכפיהאסטטית,וגישתןלא-מערביותדתות
שלשתפקידואומר,הוקינסהוקינס.אריקשלבעבדוותיו

למסורותבהתאםאלא,שהוא,כפיהעולםתיאוראינוהאמן
כפיהחייםואתמרוממים,אידיאליםלהראותהמזרחיות,

הנבואית-להבנהקוטביתמנוגדזהכל ) 13שיהיו.(שראוי
בעצםכמצויהההתעלותואתהתחיהאתהרואההתנ"כית,

התגלותו .ורב-משמעותיותןאפרוריותםכלעלהחיים,זרם
צבאותפלישתשלבעיצומהלהתרח.גuעשויההאלשל

במקדש.העבדוהכבשעתממשאשור,

מרסאוניקולאיסאלוויןכגון-אחריםכוריאוגראפים
התבניתאלתשומת-לבםכלאתכמעטהיפנו-קאנינגהאם
שלהגדרתולפינבואי,להיותהעשויכיווןזהווהצורניות.

תוכןהנעדרתארהדתי,הסגנוןבעלתהאמנותבסוגטיליו,
נבראיהתנ"כיהטקסטאוהיצירהלהיותתנאיאולםדתי.
המקובלות.בגישותינוספקהטלתמשוםבהםשיהיההוא,
כורחאתכמוסכמהמקבליםפשוטשהכוריאוגראפיםשעה

המשמעותוחוסרהמכאניזציההמקריות,אתההפשטה,

הואהנבואיהיסודנבואיים.מלהיותחדלוהןשבחיינך,
לקיים.מעברלהתבינןלבוקוראוהואחדשהאמתאמירת

להגשמתו.עדייןהגיעשלאלעתידושותףלזמני,מעברהוא
פשוטאחרת)אמנותיתצורהכל(אוהמדורנישהמחולשעה

בתרבותהרווחותההשקפותאתומביעחוזראומשקף

הנבואיתהאמנותנבואי.להיותחדלהואאותו,הסובבת
אתמעמידההיאבשעהבהאבלוהזמן,המקוםמתורצומחת
ומעמיקברורחזוןומציעהשאלהבסימןוהמקוםהזמןערכי
 .נאבדכןלאשאם-יותר

ד, Oה-שנותשלהחדשיםהכוריאוגראפיםשלבעבדוותיהם
טאקיי,קייאופילרבולוסמרנק,מרדיתתארפ,טווילהכגון

הנסיוןהחשבתואלהריגשיתהמוטיבאציהאלחזרהניכרת
שינויתכליתשונותאלהשליצירותיהםכיאםהאנושי,

וגםוויידמןהאמפרי,לימון,גראהאם,שלמעבדוותיהם
וההפשטההמוטיבאציהביןחדשהמזיגהניכרתאחרים.

על-ידיבסגנונם,דתיאופיהנושאיםבמחולותהצורנית
לפנימתחתשמתרחשבמהוהתעניינותלמציאותרמזים

הצורהבהתחדשותלהבחיןניתןאלהבמחולותאנוש.חיי
בזמננו.הנבואיתהאמנותית

ניכריםהנבואי,ביסודבהןלהבחיןשישאלהיצירותבסוקרנו
חייםבההמציאותאתהמדגישיםמסויימים,טכנייםיסודות

וקימהבנפילהנקישתית,בתנועההשימושיצורי-אנוש:
אלהיסדוותבהומור.אבסימטריה,לצרפה,ביחסמחדש,
המכריחיםריקודיםחדשים,מפתיעים,מחולותליצירתשימשו
אתוהמרחיביםעצמנובנוובעיוןמחדשלהתבונןאותנו

חדשה,לשירההקוראתהתנ"כית,לנבואהבדומהתודעתנו,
נבואית.אינה"נבואי"בגדרבעברשהיהעלחזרהחדש.ליין
וכציין,הואזו.תופעהלהביןבדבריואותנומנחהקייג'ג'רן

אבלבמובהק,אסימטריהואארה"בשלשהדגללמשל,
שלולתדמיתסימטריאותועושהבולהתבונןההרגל

 ) 14עו.ד(אותו"רואים"שאיננועדבתודעתנו,

תנועהבמרכיבישימושבהםישחדשיםנבואייםמחולות
הקטעתארפשלביצירתהלמשל,כמומפתיעים,בהקשרים

אבלהשוטפת,התנועהאלשואפיםהרקדניםכלסו.של
במידההתנועהאתלהזריםמצליחהסושלבקטעתארפ
בגופותהתנועהבזרימתמשתמשתהיאהכלל.מןיוצאת

איורתאתלהחיותכדיההומור,יסודעםיחדהמבצעים,
-30השנותשלהפופולאריתוהמחיקההחברתיהמחול

שלגופודרוזורמתהיאלרגע;נעצרתאינההתנועה .-40וה
לעין.ניכרתעצירהאוהרפייהללאלגוף,מגוףפרט,כל

מתגלגליםאוניתקיםבזה,זהאוחזיםנפגשים,הרקדנים
שלהכלליתמהזרימהאנרגיהומקבליםנותניםמזה,זה

טכניותהברקותלצורראינההגרפרתביןהפגישההתנועה.
אנרשייםגרפותלנרלהרארתכדיאלאמשרימות,רהנפרת

ההרמררחרשוגייפים.משחקים, ,נעיםנלהבים,משמיים:
הרקדנים.שלבצוותאבחבררה,לחרשלצרפהמאפשרשלה
אתאישמנסיםבזה,זהמביטיםעתידיםזרגותרראיםאנר

אנוהלאה.לנועממשיכיםכשהםבהםצרפיםראנררעהר,
כשנסירנרתיהםאולהתלכדמצליחיםכשהםבהםמתברננים
שלנר,כמפגשנרממשמפגשיהם,המשרתף.במחרלנכשלים

לרקדו,ממשיכיםהםרכמרנראבסררדיים.רגםצרינייםגם
החייםניצרץאתתרםעדממציםזה,בהרנרתעלזהלדררר

תקרפתם.רשלעצמםשל

ד



8 

נבראיהראחילרני.תרכןבעלנבראימחרלהראסישלהקטע
גםאלאשהיר,כפירקלאאנרשייםיצרריםמראהשהראמשרם
תארפשליציררתיהאתכינרמסריימיםמבקריםשהם.כפי

זרמסריימתביצירהאבלחלקלקים.קלי-דעת,ארפנתיים,
השל.שאמרכפיחייר",בקשיי"האדםאתלנרמראההיא

המחרלאתהמלררהלמרזיקהרהמאזיןסר"שלב"קטעהצרפה
זהאתזהמשליכיםשגערן,במיןנעיםהללרשהאנשיםנרכח,

איזהשלסירמרזההיהכאילרברעהראישארחזיםלארריר,
מחרלרתיהםמלחמה.בזמןאנשיםארמאראתרן-של-מחרל,

בהם,צרפים .שאנרשעהאדם"."בקשייהנתרןבלבנרצרר
שלנר,בזמננרמצרייםאנרתארפ,טרריילהארתםשעיצבהכפי

חיינר.קשייאתזרכרים,ראנראנרבמלחמרתינר

לנרמספרלא,ארדתיתרכןבעליהיהנבראי,מרדרנימחרל
ארקייםאלהיםהאם(כגרןמרגדרתאמתבהכרחלאאמת;
מסרייםחלקאלאתענרג),ארסבלהיאהאהבההאםלא,
מןמשהרלנרארמרמרדרנינבראימחרלעצמנר.שלהאמתמן

מסריימתאמתאדם.להירתזהמהמתארהרא .עצמנרעלהאמת
אבלבקיצרר.להביעאפשראלהכל-מרגדרמסררמרגדרת,

בשלימרתהלהאמריכרלהאינהלערלםעצמנרעלהאמת
בידינרצרתנבראיתתנ"כיתאמנרתמירתרת.אינהרלערלם

כדימקדושיםדימרייםהשרבריםאמניםמנתץ-אלילים,אמן
עצמנר.ארדרתעלחדשהלמרדערתההלםעל-ידילגררם
רזהררארת,רעינינרשרמערתאזנינרשרבכזראמנרתנרכח

 oפלא-מעט.בבחינת
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