תהפןכןת היסטןריןת כבירןת ,המשנןת את גןרלם של עמים בן

לילה ,באןת לידי ביטןי בתחןם האמנןת רק כעבןר שנים לא

שעסק לכאורה בסיפור הגולם מפראג ובדמותו

של המהר"ל ,אף כי אני לא כל כך הצלחתי
לראות את הקשר לאגדה מקסימה זו,

מעטןת .רק עכשין ,חמש אן שש שנים אחרי נפילת הקןמןניזם,

אפשר להבחין בהתחלןת של ממש בתחןם המחןל הבימתי

מהלהקות הזרות שהופיעו בפסטיבל החזקה
ביותר היתה  ,לדעתי ,הקולומביאנית ,רקדן

החדיש בפןלניה ,צ'כיה ןסלןבקיה

ורקדנית מרתקים ביצעו בעירום כמעט מלא
עם יריעת פלסטיק ארוגה ,שיצרה גם את רוב
הרקע הקולי לדואט שלהם ,מחול בשם

..........

שני פסטיבלים של מחול מודרני

ותוצאותיהם ניכרו בפסטיבל בביטום

""'IIIIIIIIIII

התקיימו ביוני  ' 96במה שהיה פעם

השתתפו בו רקדנים ממיניאפוליס והלהקה

יימיחזור"

הפולנית הופיעה בעבודות של יוצרים

הסביבה ,ברגע מסוים נפלו על הרקדנים

ממינסוטה.

בקבוקי פלסטיק ריקים ושאר זבל תוצרת

הגוש המזרחי ,אחד בפראג בירת צ'כיה והשני

בעיר הנידחת ביטום באזור שלזיה בפולין,

-

האדם המודרני .הכוריאוגרפיה ,של פיטר

בהשתתפות להקות מחול מקומיות וזרות .שני

הפסטיבלים היו דוגמה טובה להשפעה הגוברת

") (, "Recycle

שעניינו שמירת איכות

ה"כנס השלישי למחול מודרני" ,שהתקיים ב-
ביוני ,לא היה רק בימה להופעות .הוא

של המחול המודרני לעומת הדעיכה של

23-14

הבאלט בסגנון סובייטי ,ששלט באזורים אלה

היה בעיקר מעין קורס קיץ שמורים מכל

כחמישים שנה שלטון ללא מיצרים.

העולם לימדו בו ויותר ממאה צעירים באו

פלסיו ) (,Peter Palacio

מנצלת היטב את

כשרון התנועה של הרקדנים ונעה ממקצבים
איטיים למהירים וחזרה בצורה ריתמית יפה
מאוד ,

ללמוד בו את שיטות המחול המודרני השונות .

ב1991-

יסד כוריאוגרף והיסטוריון של המחול

בשם יאצק לומינסקי להקת מחול מודרני

מקצוענית ראשונה בפולין

נרשמו לכל השיעורים ,מאמץ שלא היו

מוסגלים לעמוד בו ,כמובן ,והיה עליהם

הפך התיאטרון ,על כל אכסדרותיו ,למקום של

של שלזיה" .הלהקה לא נוסדה בוורשה הבירה

להחליט לאיזה מורה להיצמד  ,בין היתר כלל

מפגש חברתי חם ,

ואפילו לא בבירת מחוז שלזיה ,קרקוב ,אלא

הכנס סדנה לעיצוב תלבושות מחול והתכנסות

-

ייתיאטרון המחול

התיאבון של הסטודנטים היה גדול

-

רובם

ביטום היא עיר לא גדולה ,ומשום שרוב
המשתתפים שוכנו במלון דל ומיושן מחוץ לעיר

בעיר שדה בשם ביטום ,המתקיימת בעיקר

של מבקרי מחול מהעולם עם יוצרים

ממכרות ושרק מעטים מחוץ לפולניה שמעו על

מקומיים ,היתה כוונה להפגיש מבקרים פולנים

אודותיה .

עם האורחים )ביניהם ג'ורג' ג ' קסון מוושינגטון,

יי איתך" ,כור '  ,זוזנה באצובה ומי לו קוזאנק

להקת ארטיסי  ,סלובק י ה

אנדריאה אמורט מווינה וכותב שורות אלה(,

לחייו( שייך לזן

לומינסקי )באמצע שנות ה 30-

מייסדי הלהקןת שמצליחים בזכות עקשנות
שקטה ובלתי נלאית.

ב ,1991-

בפולין שלאחר

הקומוניזם  ,המעשה שלו היה יוצא דופן מכל

אבל מלבד יו"ר הסמינר איש מהעיתונאים

ZANEK,ס  VA & MILAN Kס R. : ZUZANA BACס U"), CHסU" ("WITH Yס "S TEB
L BREIERס: PAVס Tס  VA KIA, PHס ARTYCI, SL

הפולנים לא מצא לנחוץ להופיע  ,מה שמוכיח,
לדברי אנשי המקום ,מה קשה מצבה של
ביקורת המחול בעיתונות הפולנית,

הבחינות .בעקבות פנייתו ,הסכימו העירייה של
ביטום )שבה כרבע מיליון תושבים( ומנהלת

התופעה החשובה והמעודדת ביותר בכנס

המחוז להעמיד לרשותו תיאטרון שנבנה בשנות

המחול היו ההופעות של להקות מחול מודרני

השישים ,שבו בימה לא גדולה אבל ניתנת

מרחבי פולין ומארצות שכנות  ,ביניהן להקת

לשימוש ,אולם יפה מאוד לשיעורי באלט,

סטודנטים מצוינת מלובלין  ,הסטודיו הניסיוני

מחסנים ומשרדים  .את הצעד המיוחד הזה יש

מקרקוב ולהקת Alter
השכנות להקת Vertigo-Artus

להדגיש את אי  -תלותם במיניסטריון התרבות

ישראלית )ששבה מהופעותיה בבאניולה

כנראה לזקוף לרצונם של פרנסי העיר והאזור

מקאליש  ,ומהארצות
ההונגרית-

צרפת( ,להקות מלובליאנה

בוורשה ,שעקרונית עדיין תומך רק בלהקות

נ[Bagnolet

הבאלט הקלאסי ,שלהן מסורת ענפה בפולין.

)סלובניה( ,מווילנה ומקובנו )ליטא( ,וכן
רקדנים מאסטוניה ,ארצות רחוקות יותר  ,כמו

להקתו ,המונה שבעה רקדנים ,החלה לעבוד

אוסטריה וארה"ב ,שלחו גם הן רקדנים לכנס,

אנה סוקולוב ,אבי קייזר ,מארק חיים וריסה

שתי הלהקות הפולניות הבולטות היו

בעיקר עם יוצרים שהוזמנו מחו"ל ,ביניהם

Alter

יארוסלב )להוציא את אבי קייזר כולם

ולהקת הסטודנטים מלובלין ,הראשונה

מארה"ב וכולם יהודים(  .העובדה שכולם

הופיעה עם שתי עבודות אפלות ומרוכזות מאת

יהודים אולי אינה מקרית שכן יאצק

כוריאוגרף הלהקה ויטולד יורביץ '.המורה

לומינסקי ,גוי גמור ,החל את דרכו כחוקר

והכוריאוגרפית של קבוצת הסטודנטים

המסורת היהודית המחולית של פולין ,ואפילו

מהפוליטכניקום העירוני חנה פאליחלב

שיחק ב"תיאטרון הממלכתי היידי" בוורשה
כאמצעי ללמוד יידיש ,שהיתה דרושה לו

) (Hanna Palichleb

יודעת היטב את העבודה

והקבוצה מונה כמה רקדניות מיומנות מצוינות

למחקריו .לעיתים הוא משתמש במוטיבים

ואפילו

יהודיים בתנועה ,ובמוסיקה יהודית מסורתית

מרשימים בהחלט,

-

וזה נדיר בפולין

-

להקתו הופיעה כבר גם מחוץ לפולין

בעבודות של לומינסקי ,שהיו הרבה יותר

שכנות וכן בגרמניה ,ישראל וארה"ב .בארה"ב

מעניינות ממה שראינו בהופעת הלהקה

הוא יצר קשרים אמיצים עם אנשי מחול

בתחרות הבינלאומית בסוזן דלל לפני שנתיים ,

~

בעבודה של סם קוסטה ממיניאפוליס ,ובמופע

יימיחזור  ",כור  ':פיטר פלסיו  1קוכומב)ה

מוזר של בובות )מריונטות( בנות יותר ממאה

סR. : PETER PALACIס"RECYCLE", CH

היתה,

לדעתי ,

הקןלןמביאנית .רקדן

בעבודותיו ,ולא תמיד לצורך.

-

בפסטיבל החזקה ביןתר

כמה רקדנים

המארחים ,ייתיאטרון המחול השלזי "  ,הופיעו
בארצות

מהלהקןת הזרןת שהןפיען

שנה ,שגילה במאי צ'כי החי בניו יורק ,ויט

, BEATRIZ VELEZס CUERVסDANCERS: FRANCISC

שמו  ,לומינסקי והרקדנים

הורז ' ) (Vit Horejs

SACUAס  MANס: ALEJANDRס Tס  MBIA, PHס LסC

הצטרפו לבובנאים בתנועה מסוגננת ,במופע

ןרקדנית מרתקים ביצען

בעירןם כמעט מלא עם יריעת
פלסטיק

ארןגה ,

שיצרה גם

את רן ב הרקע הקןלי לדןאט

שלהם ,מחןל בשם יימיחזןר"

") "(, Recycle

שעניינן

שמירת איכןת הסביבה

49

ייאלטר" ,להקת ולאלוש ,פול,ו
ץ "ALTER". KALISZ COMPAN

רקדנים מזדמנים" )המתאים לה אןלי ,כי כןלה
ייכזה כאילן"( ,הביאה משהן ממש סןבייטי

-

קיטש פטריןטי סנטימנטלי בשם ייהאם יש
דמעה בעיני האל?" משל הכןריאןגרף פאלן
זןסטיאק·

הצטערתי שלא יכןלתי לחזןת בעבןדתן של
האיטלקי סימןנה סנדרןני  ,רקדן לשעבר
בלהקה של ןים ןאנדקיבןס המלמד כבר כמה
שנים בפראג ,כי עבןדתן בשנה שעברה היתה
מצןינת .

הבאלט הקאמרי של פראג בהנהלתן של פאבל

סמןק )(Pavel Smok
למחןל" ,גיליןן (. 8

ידןע למדי 'ר) ייהרבעןן

בפסטיבל השנה הןא ביצע

בתיאטרןן העתיק )שם התקיימה

ב 1787-

הצגת הבכןרה המקןרית של יידןן ג'ןןאני" מאת
מןצרט( שתי עבןדןת מאת היןצר הצעיר פטר

זןסקה )(, Petr Zuska

כןריאןגרף הבית של

סמןק מאז עזב את ייהבאלט הלאןמי" .עבןדה

אחת

-

ייעמןדי תלייה" ,לצלילי שירים

מןראביים ענןגים ,היא עצןבה ןפיןטית ןכןלה

רקמה תנןעתית עדינה ןאילן

השנייה "Seul " -

)ייבדד" ,שם שיר של ברל משנןת השישים(,
שנכתבה בהשראת שירי ז'אק ברל ,היא מחןל
דינמי לכיסאןת ןרקדן הממלא את תפקידן של

הזמר ןהמלחין .לטעמי ,החייאת המןפע של
ברל הןא מעשה סנטימנטלי מדי.
תרןמתן של המנהל האמנןתי סמןק לערב היה

""Stabat

למןסיקה מאת דבןר'אק .זה מחןל

הנשען על הברית החדשה ,מבלי להיןת עלילתי,

ןאת הקןרבן ביצע פטר

קןלאר )(,Petr Kolar

רקדן מצןין ,שהיה מבצע מרכזי גם בעבןדתן

הכןח המניע מאחןרי פסטיבל שנתי זה היא אשה נמרצת בשם
יאןןנה קרןיצמן .איש אינן מצליח להבין איד .,בתנאים

הכלכליים השןררים באירןפה

היןם ,.

היא מצליחה לגייס מדי

שנה את כל התקציבים ןהחסןיןת שהיא מצליחה לגייס

של זןסקה.

אפשר רק לקנא בצ ' כים על שיש להם כל כך
הרבה מןסיקה מקןרית מעןלה ,מסמטנה עד
דבןר'אק ,מרטינן ןיאנאצ'ק.

ם

ממפעלים גדןלים כדי להביא לפראג את מיטב הלהקןת

Tanec Praha -

מחןל פר אג

האירןעים המחרידים שהתרחשן לנגד עינין.
עמית צ'כי חד לשןן כינה את המןפע במלה

בין  15ביןני ן 2-

ביןלי התקיים בבירתה היפה

של צ'כיה זן הפעם השמינית הפסטיבל

הבינלאןמי למחןל

מןדרני - Tanec Praha

גיורא מנור

הלטינית

,palimpsest

שפירןשה גיליןן קלף

רשמי מסע לפסטיבל
השלישי למחןל
בפןלין

שמחקן מעלין את הטקסט המקןרי ןכתבן אחר

תחתין,

מןדרכי

כך שמהמקןר נןתרן רק שרידים מתחת

התייחסןת לתקשןרת אנןשית ,לצןרןתיה

המחןל של פראג .הכןח המניע מאחןרי פסטיבל

לאןתיןת החדשןת.

קרןיצמן .איש אינן מצליח להבין אי,ך בתנאים

על פי התןכנית אמןרים הין להתקיים מדי יןם

השןנןת ,היא עיקר עבןדתן של פסיכןתרפיסט.

שנתי זה היא אשה נמרצת בשם יאןןנה

אני מבקש לשתף אתכם בהתרשמןיןתי ,דןןקא

הכלכליים השןררים באירןפה היןם ,היא

מןפעים בכיכר העיר העתיקה ,בעיקר של

כאדם שאינן בא מעןלם המחןל ,מהפסטיבל

מצליחה לגייס מדי שנה את כל התקציבים

להקןת צ'כיןת ןסלןבקיןת ,אבל הגשם הקיצי

הבינלאןמי השלישי למחןל מןדרני בעיר ביטןם,

גרם לביטןל רןבם .בכל זאת הזדמן לנן לראןת

פןלין.

ןהחסןיןת שהיא מצליחה לגייס ממפעלים
גדןלים כדי להביא לפראג את מיטב הלהקןת.

להקןת מקןמיןת

-

באןלם ייאקרןפןליס" ,את

להקתה של מןניקה

רבצןבה )Monika

בעבןדה ייגבר ןאשה" ןכן את

כרגיל בפסטיבל זה ,הצרפתים עמדן במרכז,

(, Rebcova

ןהפעם עם הלהקןת של הרבה דיאסנס ןז'ןסף

רקדניה של רגינה

הןפמנןבה ) Regina

ראיתי תקשןרת נפלאה
בהתרחשןתה

ב"חמישה מחןלןת טנגן".

נאדג '.נאדג' הביא עיבןד שלן למחזה של ביכנר

(Hofmanova

תפאןרה צפןפה להחריד ןשלה הרבה פרטים

הלהקה של הןפמנןבה הןכיחה יכןלת טכנית ,

מסיפןרן של ביכנר )על אןדןת החייל המסכן

הזדהןת עם התנןעה )שלרןב חסרה בלהקןת

אימרה זן מתגשמת הלכה למעשה עם מארחים

שנקלע לקשיים ןהגיע עד כדי רצח אהןבתן,

המןדרניןת בארצןת הקןמןניסטיןת לשעבר(,

שרןבם דןברים פןלנית בלב,ד מןרה בשיעןר

אם בנן ,מקנאה ןאיבןד השפיןת( אבל כאילן

ןבעיקר  ,ןזה חשןב מאן,ד קצת אירןניה ןחןש

לדןגמה שמדברת גרמנית ,מןסיקה מדרןם

שכח לספר לצןפים את העלילה ,כך שמי שלא

הןמןר .רק להקה אחת  ,מסלןבקיה ,הנןשאת

אמריקה ןקהל של רקדנים מנין זילנ,ד

מכיר את המחזה לא יכןל היה לעקןב אחרי

את השם המשןנה ייהתכנסןת מזדמנת של

קןלןמביה ,דניה ,אסטןניה ןעןד.

מןסיקה ןמחןל נחשבןת לשפןת המגשרןת בין

ייןןצק" .הןא הכניס את הרקדנים לקןפסת
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לאןמים .בעיר ביטןם ,פןלניה ,ראיתי כיצד

בתןך ח צ י שעה נעשה המתןרגמן מיןתר .כ ן לם
דיברן בשפה אחת

-

ראיתי מבקר י ם לא מפחידים

לאןתן מטבע .שןב תקשןרת משמעןתית

תנןעה .הרקדנים צחקן

ןהשתןללן בתןך המןס י קה בפתיחןת גןברת

משני צדדים( אך בפןעל כןלם מתייחסים ממש

על הרבה רקדנים ןכןריאןגרפים מהלכת המלה

קןלחת  .דן שיח אמ י תי בין המבקר י ם  ,היןצרים

ןהןלכת  ,ןאחר י יןם אחד כןלם אכלן ביחד

מבקר יראה אם לא חיל ןרעדה  ,כי במןשג

ןהמבצעים מאפשר לאמנים לראןת את עצמם

ןהחלן נרקמןת חברןיןת  .אחרי ארבעה ימים

יי ביקןרת " גלןמה משמעןת מא י ימת משהן.

מזןןית שהם עצמם אינם יכןלים להימצא בה

כןלם כבר הין משפחה אחת גדןלה  ,חמה

המבקר הןא סמכןת מקצןעית  ,הןא אמןר

)שהרי הרקדן אינן רןאה את עצמן בעת

ןמתקשרת .אפילן בכנסים של תרפיסטים-

להיןת עתיר ידע  ,פרספקטיבת הניתןח שלן

המןפע( .המבקר מגיש לרקדן את השלם  ,שהןא

הינה רחבה מזן של הרקדן המבצע ןאף מזן של

הרבה יןתר מאשר סך הכל של חלק י ן  .על כך

היןצר  .המבקר עלןל  ,בשןגג אן במזי,ד לחרןץ

יכןלים הרקדנים ןהכןר י אןגרפים להעריך את

ממש מעןרר קנאה .אןלי צריכים אנשי מדעי-

גןרלה של קריירה .שמעת י לפעמים רקדנים

תרןמתן של המבקר ןלא לחשןש מעטן המןשחז

ההתנהגןת ללמןד מן הרקדנים?

המגד י רים מבקרי מחןל כאנשים החיים בעןלם

כא י לן רק לקטילה נןעד .בביטןם ראיתי את

אחר משלהם .לטעמם של הרקדנים ,המבקרים

תןפעת ההתקרבןת הבןנה לשביעןת רצןנם של

פסיכןלןג י ם )שאמןרים להיןת המןמחים

לתקשןרת (...

לא נןצרת די נמיקה נפלאה שכזן .

בערבים כל חבןרה שהשתתפה בפסטיבל הציגה

מרןחקים מאןד מן העשייה הבימתית-

את ע בןדתה  ,ןעשתה זאת בדבקןת

האמנןת י ת .מזןןית ראייתם של המבצעים ,

ןבהת ל הבןת .כמה יפה היה להיןןכח שןב עד

המבקרים הם מעין אליטה אקדמית .אחרי

מה יי סדנא דארבעה חד הןא "  .אכן ,רקדנים

קןרטןב של הפסטיבל בביטןם נמןג עבןרי

מכל קצןת תבל שןחחן באןתה שפת גןף

מיתןס זה לחלןטין.

נהדרת  .מעני י ן שאפילן הקטעים המןסיקליים

הכל.

יש גם שיגעון

חיובי

בפסטיבל כרמיאל לפני שנתיים הכרתי את
חןןיתי מפגשים מרתקים בין מבקרים בעל י

יאצק לןמינסקי  ,איש בן

שם  ,שהתכנסן מארבע רןחןת השמים לשיחןת

הסגפנןת  ,מדבר בשקט ןבאיפןק .לןמינסקי

רציניןת עם רקדנים  ,כן ר יאןגרפים  ,ןבעלי

סיפר שהןא מנהל להקה קטנה של מחןל

מקצןעןת נןספים בתחןם המחןל .הדיאלןג היה

מןדרני ,היחידה שפןעלת בפןלין מןלדתן ,

יש כמןבן להביא בחשבןן שקי י מת הפריה

כן ןהתרחש ב"גןבה הע י ניים "  ,כשרף הגןבה

שבסיסה בעיר קטנטנה בשם ביטןם  ,מרחק

הדד י ת  ,זר י מה דן-ס י טרית ןלמידה ממןרים

ה י ה שןןה לכןלם  .יתר על כן  ,גם במפגשים

כשעה נסיעה מקרקןב  .את הרןשם החזק

משןתפ י ם  ,אך העןבדה ששפת התנןעה נקלטת

הבלתי פןרמליים ) יי סמינרים " אן יי דיןנים " (

ביןתר הןתירה בי צניעןתן של הדןבר .

כמעט אצל כןלם באןתה צןרה מןכיחה את

התפתחה אינטראקציה של ממש .הי י תם

שבחרן הלהקןת לל י ןןי מןפעיהם כמן נחצבן

מאןתן מקןר -
אחר שמאןד מזכיר...

דןמה שהןא שןנה יחד עם סגנןן

השןןיןן הבסיסי בעןלם הפנימי ,הרןחני

צריכים לראןת איך התערבבן ה"תןןיןת"

, 38

רזה על גבןל

אחרי כמה חןדשים הגיע יאצק לןמינסקי עם

ןהרגשי של בני האדם .אןלי במקןם אספרנטן ,

ןבמהירןת מפתיעה נמןגן

חזןנן של ד " ר זמנהןף  ,מחןל יכןל היה להיןת

שעןת לש י חת רעים  ,מבקרת ןכןריאןגרפית

מןדרנ י בסןזן דלל .המןפע שהציג ,הגם

שפה בינלאןמית .

התי י דדן .

שהשתמש במןסיקה יהןדית ,לא הרשים אןתי

יי ובד "  ,ש י י ' ז 'אק בר ,כ; הב א7ט ה קא מר י ש.ל פראג
כור  ',פטר זו  Dק ה

-

מבקר ןרקדן ישבן

חמשת רקדנין לתחרןת ה בינ לאן מית למחןל

במיןחד )ראשית קשרין עם יי תרבןת ןפןלקלןר

התברר שאמנם קיימים שני צדדים למטבע

אידי " נקשרן בשנןת לימןדין באןניברסיטה

)ןבאמנןת מסתבר שיש למטבע הרבה יןתר

ןמחקרן על תןלדןת המחןל היהןדי בפןלין(  ,אך
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נפלאןת דרכי האל

-

כעבןר שנתיים אני מןצא

את עצמי בעירן של לןמינסקי ,ןאת האיש
הרזה מארגן פסטיבל בינלאןמי .אז מסתבר
שיש דבר כזה

-

יישיגעןן לדבר" .הןא הצליח

קיבלן כןריאןגרפיה משל יןצר אמריקאי.

כןח מניע ,מדרבן ןמרתק .הןא ניחן במעין

כתןצאה מהביקןר ,בפסטיבל ביטןם חןללן

יישתיקה רןעמת" ,אשר השפעתה על רקדנים

שתי הלהקןת לשרביטן של המאסטרן

צעירים מזכירה את השפעת ייחליל הפלאים

לןמינסקי  ,שיצר עבןרם גם קטע נןסף ,מיןחד .

של המלין" .

בתןך תקןפה קצרה ,ללא תקציב כמעט,

יחסים חדשים ןהיכרןיןת חדשןת ןמבטיחןת

בעבןדת נמלים ,לבנןת אימפריה של ממש .הןא

נרקמן.

אם יתמיך במפעלן ,אני מנבא לאיש קריירה
מזהירה ,ןמאחל לן שלא יבריא מ"שיגעןנן" .

שיכנע את ראש עירן להעניק חסןת לאמנןת

הבלתי ידןעה עד כה בארצם ,כדרך להעלןת

ןדןגמה נןספת

-

בנין יןרק הןא הכיר רקדן

את שם העיר על המפה .הןא הצליח לקבל

ממןצא סנגלי שחי היןם בןןשינגטןן ןהצליח

בניין תיאטרןן ישן ,שאחרי מעט שיפןץ ממלא

לשכנען להגיע לצד השני של העןלם ללמד את

תפקיד כמרכז מעןלה לחזרןת ,מןקד

תלמידין הפןלניים ריקןד אפריקאי .זה היה

אדמיניסטרטיבי ןמרכז מןפעים מצןין .

מאןד מןזר ,בתחילה  ,להתבןנן במןרה השחןר

~ יוסי זיידר

עם תלמידין הלבנים ,אך כעבןר כמה שעןת
בתןך כמה שנים פיתח לןמינסקי קשרים

המיזןג היה כאילן מןבן מאלין

אישיים עם רקדנים ,מןרים  ,כןריאןגרפים,

מבראשית.

-

סדרי העןלם

מבקרים ןעיתןנאים מחמשת יבשןת תבל .לאט,
בנןסף על כל עיסןקין האחרים טןרח לןמינסקי

בהתמדה ,בשקט ,כמעט בהיחבא הןא בןנה

להביא את דבר המחןל המןדרני לרחבי פןלין.

יחסים ןמפתה את היןצרים ןהרקדנים

להתיידד עם מפעלן .במקביל הןא מןרה-יןצר

מאז שהכרתין צמחן במדינתן לפחןת עןד שלןש

-

הןא בנה להקת מחןל עם פןטנציאל ממשי גם

להקןת ,ןלכןלן המןסד שלן הןא גם ייאבא

בקנה מידה בינלאןמי.

רןחני" ןגם מרכז השתלמןיןת  .לןמינסקי נןסע

ברחבי פןלין ללמד ,ןרקדני פןלין המעןניינים
הנה דןגמה לתהליך

-

במחןל מןדרני עןלים לרגל לביטןם .

בקיץ שעבר הזמין

לןמינסקי את עצמן לביקןר במינסןטה ,ארה " ב,
עם חבןרת רקדנין .שם ,בנןסף לחשיפה של

שקט מאפיין את האיש יןתר מכל  .נכחתי

עבןדתן בפני הקהל האמריקאי הןא גם עבד

בשיעןרים ,בחזרןת ןגם בסמינרים שיזם

עם קבןצה מקןמית על מחןל משלן ,ןרקדנין

ןבכןלם הןא הקרין שלןןה ,אבל לשקט שלן יש
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סטודיו למחול אורינטאלי ואתני

ד~ C1f
בניהולה של מירי אלון

•

הכעה כמחול אודיבטאלי

•

ייקודי כטו

כמחול האורינטאלי ישנן דרכים רבות
להבעת שמחת התנועה ,התפתחותה עם

שיעור ניסיון  30ש"ח  ,חודש שלם 110

חוקי הגוף האנטומיים פיסיולוגיים ופיתוח

הרשמה לשיעורים פרטים עפ " י תיאום מראש

החושים דרך הריקוד

ההרשמה מתחילה בתארין

והיום ומקורותיו )התפתחותו( כשילוב

בהנהלת :מירי אלון

הופעה ושיעור לדוגמא בשיתוף הקהל.

רקדנית בטן אומנותית

הביצוע
 .1יצירות אישיות וכוריאוגרפיה של מירי אלון.

.2

להקת רקדניות המורכבת מתלמידותיה.
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בהנהלת יעל ברניר

••
••
••
••
••
•••
•
•

מבוא למחול
בלט קלאסי
מחול מודרני
תיאטרון מחול
תולדות המחול
רפרטואר

עיצוב הגוף-ב

להקת מחול מודרנ
בחינות

בגרות 5

יח'

מפגשי מחול
סדנאות עם מורים אורחים

קורסי קיץ

מנויי מחול לתלמידים באולם
ארוח כנסים ארציים

הלימודים מיועדים
צוות המורים
עפרה אכמןן ,ראןבן בן-ישי ,מיה

מרים ןרןבל  ,עפרה חנןן-לין ,מרינה

ש"ח

ערבי תרבות
הרצאות בנושא ריקודי הבטן אז

--,,

•

מלווה בפסנתר
ריטה למזןב

אפשרות להשכרת המקום
השבוע ובסופי שבוע .אולמות
פסנתרים

חדרי ארוח זולים
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