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 "ברושלהמחןלייימיהתשיעיתהפעסזן

לרגל ,הפעסשןןייץ.שלהבירהבעיר

כןתרתהיתה ,לקןלנןעשנה 100מלאת

משמע ," DANSE IMAGE "המןפעיס

למעןכנראההמחןל",ייהשתקפןת

 :קןשיןתשתימידמציבזההאקטןאליןת.

מחןלפסטיבלכלחייבהאס ,ראשית

ישבאמתהאס ,ןשניתכלשהי?בסיסמה

 __ן ...... ~מחןלביוהכרחיקשר
 ~י,י ~ןלןןידיאן?לסרט

זקןקיסבאמתהאס

יצירהסןגילתמיכתבימינןהכןריאןגרפיס

לעבןדתס? ,ןטלןןיזיהקןלנןעכגןואחריס,

 " DANSE IMAGE "במןפעיצפייהלאחר

לאכי ....חיןבית ,הנראהכפי ,היאהתשןבה

לתןארבאמתראןייסהמיןצגיסהיןצריסכל

 ·כןריאןגרף

בימינןהמןדרניבמחןלההתפתחןתכיןןו

מיניאל ,עצמהמהתנןעההרחקמןליך

התנןעהאןצראתלהעשירמנתעלקןנציס",יי

עלצעדיסהמשחיליסהמלאכה,בעלישלהדל

 ,אלהכןריאןגרפיסכיזה.עלזההבימה

זה,נכבדבתןארלכנןתסמןגזסשאןלי

ןהרןחניהאמנןתיהרקעאתחסריס

שלמקצןעבעליאינסןפשןטלעבןדתס,

 .ממש

חןקאתלסייסהספיקןבטרסדוע

יימסךשיהןןהמשהןנןטליסהסלימןדיהס,

סתסאןמןסיקהזןתהיה ,"צלילירקע

שאיו ,למיניהסצעדיסעליןןמעליס ,רעשיס

זאתןמכניס ,למןסיקהרןפףקשראלאלהס

כןריאןגרפיה.

עבןרסמהןןיסבאןשןפינהקנינגהסמרס

הארןכהלדרךמןדעיסשיהיןמבלי ,דןגמה

I 
למסלןלשהגיעןעדאלהיןצריסשנישעשן

רשאיסשהס ,סבןריסהסהנןכחי.עבןדתס

אלהמןפתיןצריששניבמקןסלהתחיל

חיפןששנןתעשרןתמקץ ,היןסעןמדיס

הכביכןלשלכישלןנסטמןוכאוכברןיצירה.

הללן.הצעיריסכןריאןגרפיס

ןכמהכמהנכללןברושלהמחןלבימי

ןזה ,זהלמצבדןגמאןת

השאלהאתמעלה

אחראיבכללמיהבאה:

בברו?התןכניןתלהרכב

לןשישמישהןכנראה

נראההמחןל.באמנןתקלןשמןשגרק

האמנןתיערכובשללאנבחרןשהעבןדןת

שהוהפרסןמתאפשרןיןתבגללאלאןרמתו,

הכללתואתלהסבירכיצדאחרתמציעןת.

אןמצרפת " CAST AFIORE "כגןולהקןתשל

" LA WINE TORREN " ןלהקתמאןסטריה

" CIE BUISSONNIERE " לןזאומהעיר

היהמןטבשהיאבחינהמכלבתןכנית?

משבעהמשתתפיסמספראתלצמצס

כאלהאבלבלב,דארבעאןלשלןשלהקןת

ינןד-רני

I I 
גבןהה.שרמתו

ה-גסהתקייס "בברוהמחןלימיייבזמו

" FESTIV AL DE LA BATIE " ,ןבציריךבז'נבה

שמקןבלכפי ." THEATER SPEKTAKEL "-ה

השיטהלפימתנהלהכלבהבשןןייץ,

הללןמהפסטיבליסאחדכלהפדרטיבית,

שהיהדברהאחריס,עסתיאןסללאנערך

המארגניסשלהכספיהנטלעללהקלעשןי

המןפעיס.שלהאמנןתיתהרמהאתןלהעלןת

 ) Y "(שוובבר(מחו? 'מ'

קאסט?'(ואוו?'( ,'בור ,"פורט'ס'מוא?גרויי
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"ALLEGRO FORTfSSfMO", CHOR.: EVEL YNE CASTELLfNO 
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ברנרדאלאןמאת

ההתפתחותכיוון

בימינוהמודרניבמחול

מהתנועההרחקמוליד
מיניאלעצמה,
מנתעל ,"ייקונצים
אוצראתלהעשיר
בעלישלהדלהתנועה

המשחיליםהמלאכה,
זההבימהעלצעדים

זהעל



היתהשלהםהבימה ." V-TOL "הבריטית

 .עבריהמשלןשתגדןליםבמרקעיםמןקפת

להקרנה.קדמימסךגםלהםנןסףלעתים

אןהמרקעיםביןלחמןקנאלצןהרקדנים

להתבןנןהפריעשממשמהמאחןריהם,לרקןד

בתנןעתם.

רעיןן"ייאיזהמצןיזהכלשמאחןרימניח,אני

עןברלאזהכךאבלה"כןריאןגרף",שלעמןק

הראמפה.את

מז'נבה " CIE 100% ACRYLIC "להקת

 " ALLEGROבשםעבןדהביצעה

" ,FORTISSIMO סקרנןתמעןררתשהיתה

אלאהכןריאןגרפיה,מבחינתהיטבןבנןיה

אןתהשביצעןהמשקלכבדןתשהדמןיןת

באלטאתמדיהזכירן

 ,השמניםהאנשים

המשעשע

" GROSLAND ", של

זהמחןלמארין.מאג'י

ןעלמאן,דמןצלחהןא

הרקדניםנראןכן

קלןשכחיקןינבה'מז

לי,היהנראהבלבד.

שההתחלה,

עלעןליםכשהרקדנים

בגרםהמרקעגבי

ןרקהבנייןלגגמדרגןת

לגגהגיעםעם

לעינילרקןדמתחילים

ארןכההצןפים,

 .לגמריןמיןתרת

הללןהמןפעיםכלשןןייצי,מאןדבאןפןןשןב

תיאןם.ןללא ,ימיםבאןתםממשהתקיימן

לכלהכרטיסיםכלנמכרןזאת,למרןת

רבענייןיששלקהלשמןכיחמה ,המןפעים

מחיאןתנשמעןמןפעכלאחריחדיש.במחןל

ראןיהיהשבאמתמיסןערןת.כפיים

שרמתהרקדנים,היןהרמןתלתשןאןת

אבלגבןהה.כללבדרךהיתהשלהםהביצןע

מןפת,עבןדןתשןםיצרןשלא ,היןצריםכרגיל

היצירהאלכןןנןכאילןהתשןאןתאתקיבלן

בלבד.

המןפרזהשימןש

ברןבבלטבןןידיאן

שלהמחןלימיעבןדןת

הקטעיםכללןברן.
נקבצןממשהמבןצעים

היןלאאחד,לערב

משעהיןתרממלאים
קצתןזה ,נטןמחןלשל

שללפסטיבלמעט
שבןעיים

הבלגיתהלהקההיאטיפןסיתדןגמה

COMPANIE CHARLEROljDANSE - PLAN " 

" K הטכניןהקןשיהאנרגיההשקעתמבחינת

במשךהגישןשהרקדניםמההצעדיםשל

היתההיןצרשלהכןריאןגרפיתהדרךהשלישי

בתןספתרקממש,שלןריאציןתללאברןרה,

מההזמן.במשךשיעממןהםשגםייקןנצים",

 ) Y(שוו"בברומחול 'מ'

מרפימארול :'כוך ,,,,ל.שורפרטיבתחוםיי

עקבנעליטלןןיזיה,מרקעיןמזןןדןת,לעשןת

אינם ,כיסאןתןכמןבןןלרקדניןתלרקדנים

שלם.לערבבימינןענייןדימספקים

גמראחרימתקלחיםןרקדניןתשרקדנים

סיבהכלאיןאבלידןעה,עןבדהזןהמןפע

ןבןןדאיהצןפים,לעיניזאתלעשןתסבירה

שלהזמנים .אמיתייםןסבןןמיםעםלא

מערך .מזמןעברןכבר "הבןרגניםאת"לזעזע

עד-מאןדמרשיםהיההלהקהשלהןןידיאן

אתלראןתהפריעהממששההקרנהכ,ךידכ

לגןרםאןתםהפךהןןידיאןהחיים.הרקדנים

הלהקהבמןפעבמיןחדבלטזהמשני.כמעט

95 AGE זzBERNER TAN 

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

PHOTO: CHRIS NASH 

היהשלהם,הפסקהללאהמןפעדקןתמאה

למעשההיתהזןלכךפרט .ביןתרםימרש

המןפעבמשךרקדהשממשהיחידההלהקה

היהזההכןריאןגרפיהמבחינתאבל .כןלן

שישה-עשרבןצעןלגמרי.דיאטטימשהן

אחריכבראבל ,הפסקהללאכאמןרקטעים,

המןפרזהשימןש

ברןבבלטבןןידיאן

שלהמחןלימיעבןדןת

הקטעיםכללן .ברן

נקבצןממשהמבןצעים

היןלאאח,דבלער

משעהיןתרממלאים

קצתןזהנטן,מחןלשל

שללפסטיבלמעט

כןנהלאאילןשבןעיים.

מחןל,אירןעהמפגש

תנןעהתיאטרןןאלא

 ,דןמהמשהןאן

 ,שןנןתהיןהציפיןת

יןתרקטנהןהאכזבה

 .אןלי

ם
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