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באןגןסט

ל 9-

בספטמבר התקיימן

I

זן הפעס התשיעית ייימי המחןל של ברו "
בעיר הבירה של שןןייץ .הפעס  ,לרגל
מלאת

100

המןפעיס

שנה לקןלנןע  ,היתה כןתרת

" ,"DANSE IMAGE

משמע

ייהשתקפןת המחןל" ,כנראה למען

שעשן שני יןצריס אלה עד שהגיען למסלןל
עבןדתס הנןכחי .הס סבןריס  ,שהס רשאיס

להתחיל במקןס ששני יןצרי מןפת אלה
עןמדיס היןס  ,מקץ עשרןת שנןת חיפןש

ןיצירה .כבר כאו טמןו כישלןנס של הכביכןל
כןריאןגרפיס הצעיריס הללן.

האקטןאליןת .זה מציב מיד שתי קןשיןת :

בימי המחןל של ברו נכללן כמה ןכמה

ראשית  ,האס חייב כל פסטיבל מחןל
בסיסמה כלשהי? ןשנית  ,האס באמת יש

......

קשר הכרחי ביו מחןל

~

לסרט ןלןןידיאן?

~,י

י

ן

__

~

דןגמאןת למצב זה  ,ןזה

ינןד-רני

להרכב התןכניןת בברו?
כנראה מישהן שיש לן

האס באמת זקןקיס

הכןריאןגרפיס בימינן לתמיכת סןגי יצירה

רק מןשג קלןש באמנןת המחןל .נראה

II

אחריס ,כגןו קןלנןע ןטלןןיזיה  ,לעבןדתס?

לאחר צפייה במןפעי " "DANSE IMAGE
התשןבה היא  ,כפי הנראה ,

מעלה את השאלה
הבאה :מי בכלל אחראי

חיןבית ....

כי לא

כל היןצריס המיןצגיס ראןייס באמת לתןאר
כןריאןגרף ·

כיןןו ההתפתחןת במחןל המןדרני בימינן

שהעבןדןת נבחרן לא בשל ערכו האמנןתי
ןרמתו ,אלא בגלל אפשרןיןת הפרסןמת שהו

מציעןת .אחרת כיצד להסביר את הכללתו
מצרפת אן

של להקןת כגןו ""CAST AFIORE
"  "LA WINE TORRENמאןסטריה ןלהקת
"  "CIE BUISSONNIEREמהעיר לןזאו
בתןכנית? מכל בחינה שהיא מןטב היה

מןליך הרחק מהתנןעה עצמה  ,אל מיני

לצמצס את מספר המשתתפיס משבע

יי קןנציס" ,על מנת להעשיר את אןצר התנןעה

להקןת לשלןש אן ארבע בלב,ד אבל כאלה

הדל של בעלי המלאכה ,המשחיליס צעדיס על

מאת

אלאן

ברנרד

שרמתו גבןהה.

הבימה זה על זה .כי כןריאןגרפיס אלה ,
שאןלי מןגזס לכנןתס בתןאר נכבד זה,

בזמו יי ימי המחןל בברו " התקייס גס ה-

לעבןדתס ,ןפשןט אינס בעלי מקצןע של

""FESTIV AL DE LA BATIE
"-ה ".THEATER SPEKTAKEL

בז'נבה ,ןבציריך

חסריס את הרקע האמנןתי ןהרןחני

ממש .

דוע בטרס הספיקן לסייס את חןק
לימןדיהס ,הס נןטליס משהן שיהןןה יימסך
רקע צלילי  ",תהיה זן מןסיקה אן סתס
רעשיס  ,ןמעליס עלין צעדיס למיניהס  ,שאיו
להס אלא קשר רןפף למןסיקה  ,ןמכניס זאת
כןריאןגרפיה.

כיוון

ההתפתחות

במחול המודרני בימינו

מוליד הרחק מהתנועה
עצמה ,אל מיני

ייקונצים ",

על מנת

כפי שמקןבל

בשןןייץ ,בה הכל מתנהל לפי השיטה
הפדרטיבית ,כל אחד מהפסטיבליס הללן
נערך ללא תיאןס עס האחריס ,דבר שהיה
עשןי להקל על הנטל הכספי של המארגניס
ןלהעלןת את הרמה האמנןתית של המןפעיס.

להעשיר את אוצר
התנועה הדל של בעלי
המלאכה ,המשחילים

מרס קנינגהס ןפינה באןש מהןןיס עבןרס

צעדים על הבימה זה

דןגמה  ,מבלי שיהין מןדעיס לדרך הארןכה

על זה

' מ ' מחו? בבר)

)שוו "(Y

יי א?גרו פורט'ס'מו "  ,בור '  ,אוו?') קאסט?')ו
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ןשןב באןפן מאןד שןןייצי ,כל המןפעים הללן
התקיימן ממש באןתם ימים  ,ןללא תיאןם.

למרןת זאת ,נמכרן כל הכרטיסים לכל
המןפעים  ,מה שמןכיח שלקהל יש עניין רב
במחןל חדיש .אחרי כל מןפע נשמען מחיאןת
כפיים סןערןת .מי שבאמת היה ראןי

לתשןאןת הרמןת הין הרקדנים ,שרמת
הביצןע שלהם היתה בדרך כלל גבןהה .אבל
כרגיל היןצרים  ,שלא יצרן שןם עבןדןת מןפת,
קיבלן את התשןאןת כאילן כןןנן אל היצירה

בלבד.

הבריטית

השימןש המןפרז

בןןידיאן בלט ברןב

עבןדןת ימי המחןל של

ברן .לן כל הקטעים
המבןצעים ממש נקבצן

ממלאים יןתר משעה
של מחןל

נטן ,

ןזה קצת

"K

של הצעדים מה שהרקדנים הגישן במשך

הרקדנים נאלצן לחמןק בין המרקעים אן

לרקןד מאחןריהם ,מה שממש הפריע להתבןנן
בתנןעתם.

אני מניח ,שמאחןרי כל זה מצןי איזה יי רעיןן"
עמןק של ה"כןריאןגרף" ,אבל כך זה לא עןבר
את

מעט לפסטיבל של

הראמפה.

להקת

דןגמה טיפןסית היא הלהקה הבלגית
מבחינת השקעת האנרגיה ןהקןשי הטכני

לעתים נןסף להם גם מסך קדמי להקרנה.

לערב אחד ,לא הין

שבןעיים

"COMPANIE CHARLEROljDANSE - PLAN

"."V-TOL

הבימה שלהם היתה

מןקפת במרקעים גדןלים משלןשת עבריה .

" "CIE 100% ACRYLIC

ביצעה עבןדה בשם

מז'נבה

"ALLEGRO

השלישי הדרך הכןריאןגרפית של היןצר היתה

" ,FORTISSIMO

ברןרה ,ללא ןריאציןת של ממש ,רק בתןספת

ןבנןיה היטב מבחינת הכןריאןגרפיה ,אלא

ייקןנצים" ,שגם הם שיעממן במשך הזמן .מה

שהדמןיןת כבדןת המשקל שביצען אןתה

שהיתה מעןררת סקרנןת

הזכירן מדי את באלט
האנשים השמנים ,
המשעשע

"",GROSLAND

של

מאג'י מארין .מחןל זה
הןא מןצלח מאן,ד ןעל
כן נראן הרקדנים

מז ' נבה כחיקןי קלןש

בלבד .נראה היה לי,
שההתחלה,
כשהרקדנים עןלים על
גבי המרקע בגרם

מדרגןת לגג הבניין ןרק

עם הגיעם לגג
מתחילים לרקןד לעיני
הצןפים ,ארןכה

ןמיןתרת לגמרי .

השימןש המןפרז

בןןידיאן בלט ברןב

עבןדןת ימי המחןל של

ברן  .לן כל הקטעים
המבןצעים

ממש נקבצן

לער ב אח,ד לא הין
ממלאים יןתר משעה
של מחןל נטן ,ןזה קצת

מעט לפסטיבל של
שבןעיים .אילן לא כןנה
המפגש אירןע מחןל,

אלא תיאטרןן תנןעה
אן משהן דןמה ,

הציפיןת הין שןנןת ,
ןהאכזבה קטנה יןתר

אןלי .

'מ' מחול בברו

)שוו"(Y

יי בתחום ורפרטי ש ,,,,ל .כוך  ':מארול מרפי

ם

לעשןת ןמזןןדןת ,מרקעי טלןןיזיה ,נעלי עקב
לרקדנים ןלרקדניןת ןכמןבן כיסאןת  ,אינם

zAGE 95זBERNER TAN

מספקים די עניין בימינן לערב שלם.

ץ  OWN': CHOR.: MARK MURPHץ  OF Mץ "IN THE PRIVAC

שרקדנים ןרקדניןת מתקלחים אחרי גמר

PHOTO: CHRIS NASH

המןפע זן עןבדה ידןעה ,אבל אין כל סיבה
סבירה לעשןת זאת לעיני הצןפים ,ןבןןדאי

מאה דקןת המןפע ללא הפסקה שלהם ,היה
מרש י ם ביןתר  .פרט לכך זן היתה למעשה

לא עם מים ןסבןן אמיתיים  .הזמנים של
"לזעזע את הבןרגנים " כבר עברן מזמן  .מערך

-

עד

הלהקה היחידה שממש רקדה במשך המןפע

הןןידיאן של הלהקה היה מרשים מאןד

כןלן  .אבל מבחינת הכןריאןגרפיה זה היה

ידכ כ,ך שההקרנה ממש הפריעה לראןת את

משהן דיאטטי לגמרי .בןצען שישה-עשר

הרקדנים החיים .הןןידיאן הפך אןתם לגןרם

קטעים ,כאמןר ללא הפסקה  ,אבל כבר אחרי

כמעט משני .זה בלט במיןחד במןפע הלהקה
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