
האמריקגי?המודרגיול'במחאמריקגיבעצםמה,

מאת

ברין-אינגבריהודית

עלמברססרתהאמריקניהמרדרניהמחרלבנרשאמחשברתי
אבלרראינר.קראנרשכרלנרמאמריםרההספריםהריקרדים,

שהעניקרמהפרספקטיבהמארדעדמרשפעתשליהמבטנקרדת
מנתעלבישראל.המחרלבתחרםעברדתישנרתחמשלי

עליהמחרל,לאמריקנירתהנרגערתנקרדרתמספרלהבהיר
פשרט,בארלםבתל-אביב,שראיתימרפעתחילהלתאר

משרכלל.אינרשלרהתאררהשמנגנרןעץ,עשרייםשכסארתיר
הערשרתהנקרדרת,מספראתברטהבצררההאירעצמרהמרפע

לאמריקני.האמריקניהמרדרניהמחרלאת

האמריקנישהמחרלליהתבררבררקדים,שהתברננתישעה
תקשררתליצררהבימהשעללרקדניםמרשהאינרהמרדרני

שאינרמשהרלפניראיתיקררבה.אינטימית,בינאישית
המסרגליםאנשיםראיתימרפשטים.במרשגיםרקערסק

רקבאמריקהראיתישכמרתםהדדי,לאמרןאנרשית,לקרבה
להקה ,-60השנרתשלירנירן"ה"גראנדקברצתבמרפעי

אנרשי.קשרעלהתבססרשעברדרתיהרדיקאלית

ארתנרמביאהשלנרהמרפשטתהאמריקניתהחשיבהצררת
אמריקניםאחררת,לתרברירתבניגרד .אנרכיכמעטכיררןל

 " JOGGINGל"-ספררטיביבמרנחלהשתמשאם-נרטים
כמעט!מקרםבכלך" O JOG "חרפשיםאנחנרריצה.במקרם

תרברירתלנרשמעניקרתההשראהדרךלחלרףרשאיםאנר
ארזרהשראהלקבליכרליםראנר ,שלנרהעבראראקזרטירת

שלנרבדרכנרזאתלעשרתרשאיםאנרערכיה.אתלדחרת
היחידההמגבלההיאהיצירתירתלנר.הנראהקצברבכל
אנרהפצצרת.ארמלחמרתמפנילנרסחייביםאיננרשלנר.
 .כרצרננולעצברוחרפשיםשלנרהמחייהשטחשלבעליר

התקייםהראבישראל.שראיתי ,אחרבמרפענזכרתראני
סיפקהתיכרןהיםבקיסריה.העתיקהררמאיבאמפיתיאטרון

בייםקאנינגהאםמרסמלא.ירחהיה .רקרליחזרתירקע
אבללאיטם,התקרבררקדניר .היםמתרךכאילרכניסה
עמרדילידנעצררהםהים.מןעלרכאילרמדהימה,בצררה

הסלעים.ביןהפזרריםלבימה,שסביבהשבוריםיששה
זההיה .במרשביהםהצרפיםאתשהקפיאצלילנשמעלפתע
לרוץהקרראת ,ריררדתעולהיללהארתהאזעקה,שלקולה

המקלט.אלרלררץלקרםמרכניםהיינרכרלנרלמקלטים.
ידיהםמעשהאלאזההיהלאלפתע.הצרפרקרלנפסקראז
שלהרפעתואתהמלרריםהאלקטררניים,בכליםהנגניםשל
למרדערתהמוזיקאיחדרמשיםמבליקאנינגהאם.מרס
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הצרפים,ל wהמרתניםרפלקסים_לשלנר;הצלילית
 .שלרבאלקטררניקה

מחרלרתליצררשלר,בהקשריםליצררחרפשי.האמריקניהירצר
כשםלאיררפה,יצאהדרנקאןאיסאדררהלה.רמחרצהבארצר
,הלןשרןרטדסנטזניסררתאלאן,מרדפרללר,לראישעשר

 .האמריקניהמרדרניהמחולמחלרציאחריםררביםתמיריס
ראילררבחר"ל.באמריקהקהליםלעצמםלחפשיצארהם

רביםראמנרתם,תרברתםעללאמריקהשבארהרקדנים
פשרטמעטיםרלאחדשיםשררשיםארבטחרןחיפשרמהם
אתלחצותארתםשהניערהסיברתלהמלט.נאלציםהיר

האמריקניםלאמניםשגרמרמאלהשרנרתהירהארקיאנרס
הערלםלחרפיהגיערהראשרניםהבאלטרקדניבים.לרדת
הגיעראחר'םהגדרלה;הצרפתיתהמהפכהכפליטיהחדש
-30הרבשנרת .-20השנרתבראשיתהררסיתהמהפכהאחרי

לביטוירהשאיפהיתכן .מהפאשיזםנמלטררבים-40האר
המדורניהמחרלעלמשפיעההפרליטייםהתנאיםבתרךעצמי

החייםעלרהמאבקלעצמארתמהשאיפהפחרתלאהאמריקני
אחררת.בארצרתעצמם

גראהאם,מרתהשלהאפאלאציים"בהריב"אביבנזכרתאני
מרתהשלפיררשהזהר .חלרציםביןחתרנההמתארמחרל

לראשרנההצוגהמחרלאבותינו.החלוצים,לרוחגראהאם
תפרסיםוהכלה,החתןעצמאיים,אנשיםשני . 1944בשנת

אתמראההכלהשלהסולרקטעהעתי.דעלבמחשבותיהם
העתידיםילדיהעלתקרוה,מלאגםאדמהוססחלרמה,
ביןכחוליהלעצמהמדוערתהאתמראההמחרללהרול.ד
שזוכדיהקשישה,האשהאלפונההיאלרגעיםהדורות.
אישלעתדי,בעלההנישראין.שלהגורליברגעארתהתסעד

השדות.אלמביטאחוזתר,גדרלידיצבנהחזק,הערברת
עוצמתואתשלרהמחיהתחרםגברלרתאתמציינתהגדר
לארוסתומגןלהירתלומאפשרתהגדרלידעמידתרכרחר.

כסאאלארתהמולידהראלבסוף .בחיבהאליהולהתקרב
הםעליר.ארתהרמרשיבלעתידביתםמרפסתשעלהנדנדה
לינראהבבטחה.אדמתםאלמביטיםזו,בצדזהירשביס

לאאבלבחלרמרתיה,הכלה,שלבמצבהערסקתשגראהאם
בעלה.עםשלההאינטימייםביחסים

"יעקבלרי-תנאישרהשלתה-שביצירהרגשרתשרניםכמהעד
לזר!זהאהבתםעלמצהיריםררחלשיעקבשעהבחרן"

שלביצוע-הבכררהאתראיתיהרגע.אתבבירורזוכרתאני
שתיארתיהפשרטבאולם , 1975בשנתבתל-אביב,המחרל
עטרייםהרקדנים,שנינגלרלילית,חשרכה,בימהעלקרדם.



מקרםתפשרהםבקרבת"ארהבים.גדרלה,אכןגביעלגלימרת,
ארבמצחנרגערתבעדינרת,בזרזהנגערידיהם,מצרמצם.

להם,אבלרקמרבנתחרישית,סתריםבשפתהזרלתבסנתר
אינטימירגעהצרפים.אתעימהסחפהשהיאמרגשת,כה

שעיצבהרחבה,תנכ"יתאיררעיםממסכתקטעאלאאינרזך,
שנילנרלהרארתמתעכבתהיאזאתרבכלליו"תנאי.שרה

לקרקעהיטברקשרריםמרצקיםבאהבתם,שברייםאנשים
לנרהידרעשגררלם,מהכללשאתמרכניםהםמציארתם.
תשרמתכלזהברגעאבללהם,ירעידהמקראית,מהעלילה

לעצמם.רקנתרנהלבם

לחיבררםנישראין,שלשרנהכהלתיאררהמרליךהרקעמהר
שגראהאםלרמר,למרתרהמרדרני.במחרלזרמי'חיים,שנישל
היתהסנט'דניסררתדנישרן.אסךכלתשלמבית'מדרשהבאה

שלמארצררתיהןלשארבשאהבהמצרינת,ארפירקדנית
לעצב,רצרהאמפרי,דרריסרכןגראהאם,רחרקרת.תרברירת
חרפשירתלהירתמחרלרתיהן,שלהמבנהאתרבראשרנהבראש
שעסקרהנרשאיםארהדראמהאתשיבטארתנרערתליצרר
נחשקת,אחרת,ארזר"בתחפרשתתמידהיתהגראהאםבהם.

גיונסטרןגיילזאתשבטאהכפי-נשית"בתבניתיצוקהיפה,
גראהאםשתיהן, .) 1978בשנת ", Ms ."(בכתב'העתברשימתה
רמלכרת,כהנרתתפקידיעצמןעלליטרלנהגררהאמפרי,

אךמבריקרת.מבצערתרקדנירתהירשתיהןאלרת.ארמרזרת
גראהאםשרן,ארדניססנטשלהאקזרטייםלחלרמרתבניגרד

הפרריטאנית"פררטסטאנטיתבמסררתהשתמשררהאמפרי

 .שלהןבכרריארגראפיה

מהאגדהאחרת,מתרברתחלקעצמההיאלרי"תנאישרהארלם
צריכההיאאין-מסררתעטריהכרלההרחרקה.האקזרטית,

רהעבר.המסררתלערמקמכררןמרצהכלרמשלים.סמליםליצרר
רככרריארגראפיתהתנייך,בארץחיההיאתימני;שלההרקע

יצרניתי,'ח"עיןידיעלמרכתבמחרלרתיהשלהחזרתיהעיצרב
רתחרשרתיה.מחשברתיהאתהקרבעת

איןרקדנית"כרכבת,היתהלאמערלםעצמהשהיאמפני
כמרכרקדנית,אהבהעצמהשהיאלתנרעךתכברלההיא

האמפרי.ארלגראהאםשקרה

כלי',כשל,זריתימקבילילהירתנרטהשלההתנרעתיהחרמר
האמריקנים,עמיתיהשלכזהממשלירי.כןפיעלראףהקשה

טקסיבסיסעלנרצרהראכלשהר.קלאסימסגנרןחרפשיהרא
הרשפעההיאהתימני.המחרלבסיס"עלאמיתי,מסררתי

הררערת,הכבשיםרהים,החרלהנרף,שלרהתנרערתמהמקצבים
רכןאינסרפייםלמרחקיםהצרפההעיןשלהאיטיתהתנרעה
השיריםשירשלמההתלהברתהנביאים,שלראהבתםמזעמם

שלרהפרלקלררהעתיקההדתיתהספררתשלרמהמסררת
תימן.יהדרת

בתנרעהבחרפשירתמשתמשתלרי'תנאיויגמאן,כמריממש
אתהמלוותהמנגינותאתמחברתעצמההיאלשמה.

טקסטיםשלהעתיקיםהמקצביםעלומתבססתיצירותיה
שזה,כפיפילרסרפיבמרחבעוסקתהיאלכךנרסףעבריים.
במרחברלאכך,כללההמרכרתבמסורתמשתקף

גראהאם.שלבעברדתהמרפיעשהראכפיהטריטרריאלי,

רהשקפרתרעיונותרמכסיםכרללים,האמריקנייםהמושגים
שרנים,ייאיזמים"רחרפףכוללנו,המודרניהמחולגםשרנות.

כתבהראשנה.שים'חמילפנימרטין,גירןאמרשכברכפי
שלהפנימיההכרחאתמבטאהמרדרנישהמחרל

שלר.במחרלאישיארתנטי,נסירןמחציןהראהכרריארגראף.
 , 1951בשנתליפינקרטגרטררדשכתבהרכפימזאת,יתירה
להתרחקלרקדןמחרלרתבחיבררהאמריקניתהדרךגררמת

לעיתיםרכךשלר,התנרעהחרמרשלהריגשייםמהמקרררת
האישירת.רתכרנרתיהמחרמהמאבדתיצירתר

לרי'מיובש.מאודרחוקיםהישראליתביצירהוכלתוהחתן
שהיארהדמרירתאמרצירנאלית,בצורהלרקעמתיחסתתנאי
הניכרתחזקה,ריגשיתהתלהבותארתהמקריניםיוצרת
משמערתמלאריעקברחלביןהפגישהרגעמחרלרתיה.בררב

לקהל,גםכןועללזר,זהאינטנסיביתדרבריםהםראהבה.
שגיבשהבכך,גםמהבמידתתלויההיוצרתשלהצלחתה
שלאחרותסצינרתבעיצרברעיונרתיהעלבהסתמךזרסצינה
הקרדמים.בריקדויהזרגרת

בשנתנוצרתימניתי,'ייחתונהשחיברה,הראשוןחתונהמחרל
שלהאפאלאציים"בהרי"אביבאחרישניםכעשרר , 1956

בארבעהדרקומנטארי.כמעטהיהעצמרהמחולגראהאם,
אביר;ביתאתערזבהחתןהמסררתי:הטקסתרארחלקים
הראשרנהההתיחדרתרלבסרףהחרפה;לכלה;נערכתהחינה

מקרשטתכס'מלכרת,מעיןעלירשבתהכלהרהכלה.החתןשל
פניהבמחרל.משתתפתראינהרכמעטהמסררתיים,בעדיים

פעם,לאאמרהלרי'תנאישרהבהינרמה.מרסתרים
שמבקשתכמימרצגתקררברתלעיתיםהאשהשבמחרלרתיה

משתמשתראניהמזרחית,האשהשליערדה"זהוחסרת.הגנה
ישראלעםביןהיחסאתמסמלגםזהבעברדרתי.בזאת

ראלרהיר."

 ) 1969 (כלה""אחותיביצירתהבטקסיםהשתמשההיא
רהדגישובעלירנות,זהבמחרלזכרהחללעיצרבצרררתאבל
הכלהבחרןיי"יעקבאתיצרהכאשרלנשים.יחסהאת

משלהתנרעותעצמאיים,רגשרתבעלתדמרתלכדיהתפתחה
היאכאשרליעקב.אחרת,ספציפיתלדמרתמסריםריחס

לאהבאחותהארתההמחליףאביה,שמכיןבתרמיתנלכדת
מצבה,למררתכדמרת,מתחזקתרחלטקס'הכלרלרת,בשעת
עליה.הנכפה

ריקרדיםשררתמתרךהתפתחהאפאלאציים"בהריייאביבגם
נירםנראה 1935משנת " FRONTIER "הסולרקודמים.
שלה.הגדרלידניצבתאשה'חלרצהברשלו,מוקדםכרישום
בהרי"אביבבכורתאחרידנביאדוויןשלהבקררתבדברי

ביציררתיההחזקההמציאותשתחרשתנאמר,האפאלאציים"
ביןדראמאטימשקלשיורישלתוצאההיאגראהאםשל

אחתכלשררה,במידהבבימהשרלטתמהןאחתשכלהדמויות,
לחברותיה.דראמאטיניגודמשמשתמהן
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מראשיתדמרקראטיהאמריקניהמרדרניהמחרלהיהלמעשה
מכבלימשרחרריםאינםאחריםמרדרנימחרלסרגיצעדיר.

הקדמרניתהעיבריההכלהכמרהר.הדמרירתבעיצרבהמסררת
עדייןהיאלרי"תנאישלבמחרלרתיהדמרקראטית.דמרתאינה

חרשניתלהירתמסרגלתרהיאהמשפחה,בכבליקשררה
הכלהלרשרתערמדרתשאינןבדרכיםראינטימית

החרפשית.הדמרקראטית,

קדימה;נעהכלבפרטרהאמריקניבכללהפררטסטנטיבערלם
הכרללניתהערלםבהשקפתנכללתלחידרשרהשאיפההחדש
אתבחרברצרפןשהעתידארמרת,המתקדמתהגישהשלר.

הנעהייצררסרטהמסרררת.עללררתרנקלכןרעלהשיפרר
רהמירמנרת,הארמנרתעללררתרכמעטשאפשרמשמערתר,
אלפניםקשרמצריכהאינההתקשררתמתכלה.רשהתרצר

הטכנרלרגיהרבשליחים.באיררחהצררךאתמבטלהטלפרןפנים.
להכללרתהאמריקניתהנטיהירתר.טרבלערלםארתנרתביא

רמכאןהמרדרנירתלמרשגהטכנרלרגיההישגיאתמכניסה
המדורני.למחרל

אפשרכיצדמדורני.מחרלאיןטכנרלרגיהללאלכאררה,
ניקרלאיסאלרריןשלעבדורתיהםלביןטכנרלרגיהביןלהפריד

קאנינגהאםשל " WINTERBRANCHב"קאנינגהאם?מרסאר
גםרכאלההכרחי,הצרפיםלעיניהנזרקהמסנררר,הארר

הקרלנרעייםבהבטיםרהשימרשהאלקטררנייםהמצלרלים
עלהמשפיעיםהמארחררת,ביציררתירהרידארשלראלה

שלר.הכרריארגראפיה

עבדותרארפיישראלית,להקהעםערבדאמריקנישירצרשעה
רהערצמה.הכרחכנרשאיבמבצעיםתלריההיצירהמשתנה.
רגשרת,המדגישהבתרברתפרעליםהישראלייםהרקדנים
רחד"ישירברטה,ביטרילעצמההמרצאתחזקה,ראישירת
הבאהכרריארגראףעלמשפיעיםהםכרקדניםמשמעי.
האגדיים"ב"ציידיםלמשל,מהרהרת,אניעימם.לעברד

כגרןישראלייםירצריםגםבת"שבע.בלהקתטטליגלןשל
עםערבדיםרייטר"סרפרדרמיאראפרתימשהשררן,מירלה

עצמם.שללאלהנרסףהרקדניםשלדחפי"תנרעה

במחרלשלטהאיררפישהאקספרסירניזםהסיבהרזריתכן
בצררהרגשרתלתפרסהיכרלתשיתר.מראהחדשהישראלי
הרקדניםאלדיבררסמליתחזרתיתבצררהרלעצבםבסיסית

כאח.דהצרפיםקהלראל

נציגיידיעלבישראלהמרדרניהמחרלנרצרניכרתבמידה
גרטרדוהגיעההיסטרריתמבחינההאיררפי.האקספרסירניזם

ארבעיםבמשךרהשפיעה 30ה"בשנרתמרינהלארץקרארס
הקיברציתהמחרלללהקתעדהישראליםהרקדניםעלשנה

רכרריארגראפים,במאיםאחרים,ירצריםהשפיערכןהירם.

מרישלבת"דררי,שרלמיתכגרןלאבן,שלתלמידיהםשהיר
ררהארפאלרקהשלתלמידיהםמיכאלי,קטיהכגרןריגמאן

בתחרםלעבדושהרבתהברגשטיין,לאהכגרןסקרררנל,
 .שטייןאררנהאחירתארהעממיהמחרל

גםהגיעהרתלמידיהם,לאבןריגמאןשלהשפעתםספקבלי
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הרלם.הניהשלעברדרתיהזהבתחרםברלטותלאמריקה.
באררירההרטמעההשפעתםלישראל,שבניגרדלינראה

שינתהלאאבלבאמריקה,המרדרניהמחרלשלהכללית
התפתחרתר.כיררןאת

מעיןהמהררהמרנק,מרדיתשלעברדתההיאזהמכללירצא
בהשתיארתי.במסגרתנכללתאינההיאלאיררפה.קשר

יחסיבעזרתלצרפההמרעברתררגשנרת,אינטימירתניכרת ,
 , 18בתבהירתהשלהם.רהחרמרהמבצעיםביןהגרמלין
ללמרדהחלהמרנקגראהאם,שיטתראתבאלטשלמדהלאחר
מרקדניהיהשםמקרםמרינה,הגיעברקברק.פרדעם

המדורניבמחרלמארדפעילרהיהקרארסגרטרדושללהקתה
סרלרמחרלרתשלרשהעבררהארדלמדליתזכהאףהראשם.

שנים 25 . 1934בשנתברינהשנערכהבתחררתשלרמקרריים
מרנק.מרדיתשללמררההיהאחרת,רביבשתירתר,מארחר

השרנרת,בסטרדירתשלמדהלמהשבניגרדלי,סיפרההיא
בההיתהריצירתיפרלקלרריחרמרעלברקעםעברדתה

שלמאבני-היסרדאחתשימשהרזראמיתיתאקספרסיבירת
אקספרסיבי,במדירםמצריאתהייבמחרל-העםשלה.עברדתה
המרפשט"שיכרלתימהמרדרניזםירתרהרבהשלילמזגהקררב
יששייכת.להרגישליעזרברקאחר.סטרדירבכלללמרד
אדםעצמך,אתהשאתהמשרםבמחרל"העם,משחקשלהבט

אז)(שחשתילהתבטאהיכרלתררק.דשאתהשעהממשי,
בה."משתמשתראניארתי,מעסיקהעדיין

בגרמניה.דררקאחירבירהדלהצלחהזכתהמרנקמרדית
בארה"ב,עברדתהאתמממניםשםמשתכרתשהיאהכספים

רנעשתהבישראלביקרההיאלאחררנה.ליסיפרההיא
שתיהן:מקרה."זהשאיןנראהליו"תנאי.לשרהקררבהידידה

המחרל:אתרהבנתןשלהןרהכרריארגראפיהמרזיקה,מחבררת
בנרשאיםלעסרקארהברתשתיהןלמרפשט.מעברהרחקמגיערת

אמרצירנאלירת.רבדרכיםאפייםמימדיםבעלי

שבאמריקהשעהמכריע,לכרחהיראיררפהירצאיבישראל
אחריםסרגיםהירצריםלרקדניםפשרטכלל~בדרךהפכר,הם
באמריקה.בכיפהשלטתמידהחרפשיהפרטמרדרני.מחרלשל

הםדעתם.עלשערלהמהכללנסרתחרפשייםהרקדנים
בטכניקרתלהשתמשחידרשים,בעברדרתיהםלכלרלחרפשיים

המחרלמחשברתיהם.אתלעצבמנתעלרטכנרלרגירת
בקידמה.מהאמרנהנפרדבלתיחלקהראהמדורניהאמריקני

המכרניתהטלפרן,ללאחיינראתלתארשקשהכשםממש
ראדיסרןפררדבל,האדרניםשלהמצארתיהםהחשמל,אר

האמריקניהמחרלבתחרםמשוגינרעלרעיצברהשפיערבהחלט
 oהמרדרני.

בארניברסיטתהמחרלתרלדרתחרקריבכנסשהרשמעה(הרצאה
 .) 1981ירניבחרדשלרס"אנג'לס,קליפררניה,




