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דבר העורכת

שוב נולד גיליון, מעשה יצירה שכמה חודשים ו

התכוונות  מאשר  יותר  לא  היה  לכן  קודם 

את  משקף  הגיליון  הפעם  גם  מחשבה.  של 

הן  האחרונים,  בחודשים  מציע  שהשטח  מה 

בתחום העשייה על הבמה ובסטודיו והן בתחום 

המחקר. 

לין  של  במאמר  הגיליון  את  לפתוח  שמחה  אני 

באריכות   — מחול  על  כתיבה  מטלוק-ברוקס, 

שותפה  עורכת  היא  מטלוק-ברוקס  ובקצרה. 

 Dance Chronicle היוקרתי  העת  כתב  של 

 Dance Research ובעבר ערכה את כתב העת

לנו.  לכבוד  הוא  כאן  מאמרה  פרסום   .Journal
כמומחית הן בכתיבה אקדמית והן בחיבור ביקורת 

מחול, מטלוק-ברוקס היא מקרה יוצא דופן.

העוסקים  מאמרים  ארבעה  הגיליון  במרכז 

בפולחן האביב מנקודות ראות שונות. המאמרים 

ביום  מחבריהם  שנשאו  הרצאות  על  מבוססים 

שנה   100 במלאות  מרוז  אמירה  שערכה  עיון 

ליצירה. הפעם נעשה מאמץ מיוחד לכלול בגיליון 

של  מאמרה  את  המלווים  צבע,  עמודי  ארבעה 

והתלבושות  הבמה  בעיצוב  העוסק  מירקין  רוני 

שיצר ניקולאס רוריך בשביל ההופעה המקורית 

של פולחן האביב. 

מאמר נוסף העוסק בפולחן, שאינו קשור לפולחן 

מאמרה  הוא  ניז'ינסקי,  ואצלב  של  האביב 

שהות  אחרי  לישראל  שחזרה  דגן,  אסתר  של 

ממאמרים  לי  זכורה  דגן  בקנדה.  ממושכת 

בשנותיו  בישראל  מחול  בשנתון  עוד  שכתבה 

ה–60  בשנות  מנור.  גיורא  בעריכת  הראשונות, 

באפריקה  ממושכים  סיורים  ערכה  וה–70 

ותיעדה את המחול שם. היא גם חיברה ספרים 

המציגים  שלה  ואוספים  אפריקה  תרבות  על 

תרבות זו מצויים במוזיאונים בעולם. אני מקווה 

עכשיו  למחול  מאמרים  תתרום  בעתיד  שגם 

ותעשיר את ידיעותינו על המחול באפריקה. גם 

בגיליון זה, כמו בקודם, מרחיבה שרון טוראל את 

הידע של הקוראים על המחול המצרי, בעקבות 

מחקר שערכה. המאמר הוא חלק מתרומתו של 

מחול עכשיו להרחבת היריעה אל מעבר למחול 

המערבי, שעליו גדלנו. לרובנו היכרות לקויה עם 

שצמחו  לאלה  מעבר  "אחרות",  מחול  תרבויות 

באירופה ובארצות הברית.

הפעם  יצירה,  בתהליכי  נעסוק  זה  בגיליון  גם 

רומנו  ונבו  גרנות  שני  מאמרים.  שני  באמצעות 

מתארים את תהליך היצירה של שעה עם אוכלי–

יצירתם  על  כותבים  מרס  ואננדו  לוי  מאיה  כל, 

רנסנס. שני המאמרים פותחים צוהר לשיקולים 

שתי  היצירה.  תהליך  את  שליוו  ולהתלבטויות 

המוצא  נקודת  אבל  בעירום,  הועלו  היצירות 

גם  וכך  שונה,  היוצרים  מצמדי  אחד  כל  של 

התוצאות.

רונית זיו כתבה מאמר מעורר מחשבה על פעולת 

בדוגמאות  המלווה  מחול,  ביצירות  ההליכה 

מהרפרטואר העולמי והישראלי. חלון לטכניקת 

הרליס הנלמדת בסטודיו פותחות ארבע מורות 

ישראל,  אהרונה  פלורסהיים,  שרונה  ותיקות, 

שמנהלות  ארז,  ואיריס  פונדמינסקי  שלומית 

שיחה, תוהות, מאירות ומעירות.

ביטוי לפסטיבלי מחול שנערכו לאחרונה בארץ 

מצוי במחשבות של רנה בדש על "הרמת מסך", 

"מחול  על  טוראל  שרון  של  וסקירה  ובראיון 

הבינלאומית  הבמה  על  מהמתרחש  שלם". 

מביאה אורה ברפמן, שכתבה על פסטיבל קאן. 

שערכה  בכורות  ברשימת  לעיין  אפשר  וכרגיל, 

הבמה  על  העשייה  את  קידר, המתעדת  אדווה 

ויכולה לשמש בסיס למחקר עתידי.
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