
שוצףמ"מבול

לאrרדוrריות-פרא"

פרrריt:כממאה

הבאלטכמןממשבסין,המןדרניהמחןל

תרבןתיייבןאהאחןזיםבמאתהןאהקלאסי,

המןדרניהמחןלשלדרכןמתחילתמהמערב.

העממית-הרפןבליקהייסןדאחריןבפרטסבין,

אנשימפניןחששן , 1949בשנתהקןמןניסטית

ןחיןת-שןצףיימבןלבןןראןהאמנןתי,הממסד

מסןכנןת.פרא"

 ) 1976-1966 (התרבןת"יימהפכתשנןתבמהלך

סבללקיצה,שהגיעהאחריבעשןרןאפילן

איסןרןאפילןכבדןתהתקפןתהמןדרניהמחןל

בבייג'ינג.המרכזיתהממשלהמטעם·כןלל

יחסרשמיתשןנה 1980בשנתרקלמעשה

זה.שלילי

שהןבאהקלאסי,הבאלטהמןדרני,כמחןלשלא

הסןציאליסטיןת,המדינןתמ"אחיןתיה"לסין

לתמיכהזכהכתרןמה,המןעצןת,בריתןבייחןד

בבייג'ינגנפתח 1954בשנתמלאה.ממלכתית

למחןל.הראשןןהרשמיהספרבית

מחלקהגםנפתחההבאלטהןראתעםבבדבד

שלזההמסןרתי,הסיניהבימתיהמחןללטיפןח

המסןרתיהמחןלסןגיןיתרפקיןשלהאןפרה

העתיק·

בגדרהמןדרניהמחןלהןחזקןברןסיההיןת

זההשלילייחסנןצר ,מזיקה"מערביתייהשפעה

שעקב ,גםמה .הסיניתהממשלהבמןסדןתגם

המןדרניהמחןל ,-50הבשנןתקןריאה,מלחמת

תרבןתשלמןבהקכתןצרהתפרשהאמריקני

האימפריאליזםשלביטןיכצןרתהאןיב,

 .סיןשלעצמאןתהעלהמאיים

זכההמןדרניהמחןלשבארה"בשעה

סיןהיתה ,-40הבשנןתמןאצתלהתפתחןת

כ,ךןאחר ,היפניהכיבןשנגדבמלחמתהנתןנה

המערב.עםהקרהבמלחמה ,-60ןה-50הבשנןת

החדשהמחןלהגיעלאהללןהסיבןתמכל

 .-80השנןתעדלסיןהאמריקני

שורשיה

שלהגרמנייt:כ

המrרולאמנות

בסיךהמודרני

בשןשלתהאחרןנה ,) CI XI (סי-שיהקיסרית

1909-1875) OING (, חימןפעלראןתזכתה

איזאדןרהשלהיחידההסיניתתלמידתהשל

שלבתן ,) YU RONG-LING (רןנג-לינגיןדאנקן,

דאנקןאצלשלמדהבצרפת,הסיניהשגריר

מ"המחןלמאןדנהנתההקיסרית . 1902בשנת

באחדביצעההסיניתשהנערההיןןני",

 .הקיסריהארמןןמאןלמןת

בסיןביקרן-1928בןשנית 1925בשנת 70

שאןןןטדסנט-דנירןתשללהקןתיהם

 ,-30הבשנןתבמערבמןפעיםמסעערך , 1961
האירןפיםןהתיאטרןןהמחןלןמבקריןאמני

נמנןמעריציןעםמיכןלתן.מאןדהתפעלן

היתהזן .ןסטניסלבסקיברכטברטןלד

ןאמריקהאירןפהרקדנישלהראשןנהפגישתם

המסןרתית.הסיניתהמחןלאמנןתעם

המןדרניהמחןלשלהחלןציםכראשןןןאילן

 ,) WU XIAO-BANG (שאן-באנגןןנחשבבסין

ןעברהקלאסיהבאלטכתלמידדרכןאתשהחל

החדש.הגרמניהמחןללתחןםכךאחר

אמצעים.בעליהןריםשלהמאןמץבנםהיהןן

ללמןדליפןןנסעבמכללהלימןדיןאתסייםהןא

במןפענןכחהיהבמקרה . 1929בשנתמןסיקה

סטןדנטים,קבןצתשלןחדשנידמיןןרבמחןל

רןחןת-רפאים",תייקבןצשנקראהביצירה

בחברהשןניםממעמדןתבאנשיםןעסקה

השפיעהמןפעבעיןתיהם.עםלהתמןדדהמנסים

אתלהקדישהחליטבמקןםשבןכ,ךכלעלין

אתלראןתזכהגםהןאחןל.למימיןשארית

 BAKU)אישייבאקןשלהמןדרניהמחןלמןפעי

) ISHII סןנג-צ'ןנגהצעירהקןריאניןהרקדן

 .) (CHONG SUNG-HUIהןאי

למחלקהןןהתקבל 1929שנתבחןרף

מאסאןשלהמכןןשללבאלט

שנתיים.שםןלמדטאקאדה,

יפןשצבאןתאחרי

ןפלשןסיןאתהתקיפן

אתעזבהןאלתחןמה,

ןשבטןקין

הןאלמןלדתן.

ספרביתפתח

בעירפרטי

ענייןעןררשלןהסטןדיןשנחאי.

גםאבלשם,האמניםבחןגירב

לאהציבןרכירבןת,רןת.לצגרם

שלזהבסןגגברלרקדןהןרגל

שלןהסטןדיןשנתיים,מקץמחןל.

לשןבנאלץןהןאהרגל,אתפשט

לבאלטהספרלביתלטןקין,

 .טאקאדהשל

ובייג'נג)אן-פינגג'יאומאת
OU JIAN -PING 

שלהרןסיןתהרקדניןתןקבןצת"במארה

אףכיןם,עזים.רשמיםןהןתירןדאנקן,

במחןלחזקהאמריקניתהשפעהשניכרת

חןבבימןכניםןלאחרןנהבסין,המןדרני

לאמחיריםלשלםהמןדרניהמחןל

למןפעים,כניסהכרטיסיעבןרמבןטלים

הגרמניהמןדרניהמחןלזההיהזאתבכל

ןזרע ,-30הבשנןתלסין,ראשןןשהגיע

המןדרני.המחןלניצניאתשם

היאהסיניהבימתיהמחןלמסןרת

האןפרהשלהעלכןכבמאןד.עתיקה

 MEI (לאנג-פאנגמייג'ינג,בישל

(LANG-FANG , 1894-בשניםשחי 
למדהטאקאדהגב'

אצלבפריסבשעתה

ןבשיעןריהדאנקן,איזאדןרה

ןעןדדההחןפשיתהתנןעהזרימתאתהדגישה

בתלמידיה.תיצירתין

לשנחאישניתשיאן-באנגןןחזרשנתייםכעבןר

ןבשנתשלן.הספרביתשעריאתפתחןשןב

כרטיסרקאבלראשןן,ברסיטלהןפיע 1935

גברתידיעלנקנההןא .למןפענמכראחד

השתמששןןשהמןסיקהמשןםמפןלניה,

 ...שןפןפרדריקשלזןהיתהבה

מהומהעושהה,?וףיי

מתוך,?טע "םייבשמ

עבדןשםלטןקין,בשלישיתחזרהןא

 ,לשעברללימןדיםמעמיתיןשנייםעם
אזשכןנהבמהבאירןפה,שהשתלמן

הגרמני",המןדרניייהמחןל

לפניןפתחהזןןהשתלמןת

שןבןאחריחדשים.עןלמןת

יכיתסאופרה

מסוךת'ת

IONAL זRADI ז

BEJGING OPERA 



המערביבסגנןןמחןלןתביצירתהחללמןלדתן

 .החדשהאקספרסיןניסטי
מלחמתעקב

בוטנותקוריאה.,

המחול ,. SOה-

המודרני

האמריקני

כתוצרהתפרוט

וטלמובהק

האויב.,תרבות

ביטויכצורת

וטל

האימפריאליזם

עלהמאיים

וטלעצמאותה

סין

היפנייסהכןבשיסנגדהסיניהעסמלחמת

למחןלןתנןשאיסלןזימנה 1945-1937בשניס

יימצעדלמשלןרקד.שיצרהחדישיסהסןלן

הלאןמילהמנןןהפךשלןשהלחןהמתנדביס",

נןסדההעממיתשהרפןבליקהאחריסיןשל

ימיסבאןתסמחןלןתיןרשימת . 1949בשנת

ןלהרןג"לנצחהמאבק:עסהזדהןתעלמעדיה

שיריי ,"החרבייריקןדהבןגדיס",את

עלחביביסהיןאלהריקןדיסןכד!הפרטיזניס"

החייליס.

יצרהןא ) 1949-1945 (האזרחיסמלחמתבשנןת

הצדאתחשףבהסנןספיס,רביסמחןלןת

הרעבה",ייהאשהישנה,סיןשבתרבןתהאפל

מחןלןתמספרןכןהמכןערת"ייהחנפנןת

עלילתייס.דראמטייסמחןלןתןאףקבןצתייס

המןדרניהמחןלאתלימדזןבתקןפה

לעמןדהימיסברבןתשהפכןרביס,לתלמידיס

בסין.האמנןתיהמחןלעןלסשלהשדרה

הןא-1949בהעממיתהרפןבליקההקמתעס

המןדרניהמחןלביןלחברבניסיןנןתהחל

שלהקלאסיןתהסיניןתלמסןרןתהמערבי

להקתן,עסעבןדתןלצדןהמןסיקה.המחןל

החלהשמיימי",הסןסשלייהסטןדיןשנקראה

המחןלןתשלקןלנןעסרטיגביעלבתיעןד

שלןאלההטאןאיזסשלבמקדשיסשנרקדן

פרןץעסנפסקהזןפעילןתקןנפןציןס.תלמידי

התרבןתי'יימהפכת

יימהפכה"שניס,עשרכעבןרמשהסתיימה,

 . 70בןכברהיההןאזן,הרסנית

יסדסיןשלהמחןלאמניאיגןדכין"רבתפקידן

הראשןןןהיההמחןלאמנןתלחקרהמכןןאת

 ,ולא-סו 'כוריימותוסוס",

דונגגואנגשלהמודרנ'המחוללהקת

"MYTH S·'. GUANG DONG MODERN DANCE COMPANY , 

CHOR.: SU KA 

שהעניקבסין,אןניברסיטאיקןרסשלימד

היהאלהשןרןת(כןתבבמחןל M.A .תןאר

תןארלקבלשזכןתלמידין,מראשןניאחד

זה).אקדמי

בנסיעןתיןןהתמידספריסחמישהכתבהןא

ןהפרקטיקההתיאןריהןבהןראתסין,ברחבי

המןדרני.המחןלשל

דאיהגביהיאבסיןהמחןלשלנןספתחלןצה

שניסבעשרהצעירה ,) DAI AI-LIAN (אי-ליאן

בלןנדןן,קלאסיבאלטלמדההיאמשיאן-באנג.

למדהןכןדןליןןאנטןןקראסקימרגרטעס

ןבביתןיגמאןמריאצלמןדרנימחןלבגרמניה

 .יןס-ןלדרשלספרס

נגדהמלחמהפרןץעסלמןלדתהשבההיא

מחןלןתמעטלאןחיברההיפניהכיבןש

הפרטיזניס",שלייסיפןרסביניהספטריןטייס,

ןעןד.ייהאזעקה"

בהןראתבעיקרהתרכזה 1949שנתאחרי

מעןלןתיצירןתליצןרגסהןסיפהאךהבאלט,

(ראהעממימחןלשלמסןרתיסיניבסגנןן

אןגןסט , DANCE MAGAZINE-במאמרי

1988 (. 

הבסיסהקלאסיהבאלטהיה 1954מאז

הספרביתבמסגרתההןראהשלהבלעדי

דאיןגביבבייגיינג,המחןלשלהממלכתי

בתחןסמיןמנןתהבשלהמןסדלראשהתמנתה

מןריס-ידיעלשטןפחהקלאסי,הבאלט

המןעצןת.מבריתשהגיעןשליחיס

נןחההיתהלאשיאן-באנגןןשלדעתן

משלן,מןסדלפתןחהעדיףהןאזו.מהתפתחות

 71והמסורותהגרמניהמודרנישהמחולסבר,יכ



מידיןלתליןתרמןעילןתהאןתנטיןתהסיניןת

בתחןמים .הקלאסיהבאלטמאשרניםדהרק

היהדאיהגבישלהחשןבהתרןמתה ,אלה

 ,לאבאןשלהתנןעהכתבשלהבאתן

 .לסין , LABANXar Aןן ONה-

פןעלםשאתהמחןלשלהחלןציםשנילמרןת

באמריקהשהשתלמן ,נןספיםןרקדניםתיארנן

ןהחלןלמןלדתםןשבןניקןלאיסאלןןיןאצל

לאמעןלםהמןדרניהמערביהמחןל ,בהלפעןל

 .סיןשלהאמנןתבחיימרכזימקןםתפש

בגןאנגדןנגנןסדה Z 199בשנתרק ,למעשה

 .מןדרנימחןלשלהראשןנההרשמיתהלהקה

נאיייפרחןמאן,שלהידןעהאמירתןלמרןת

מנתעלשנהכחמישיםנדרשן ,פרחים"מאה

ממש.שלמןדרניתלהקהלייסןדלהגיע

הבאלטלהעדפתההיסטןריןתהסיבןתאחת

בכך ,לדעתי ,נעןצהבסיןהמןדרניהמחןלפניעל

חברהשלתןלדההיהיהקלאסשהבאלט

נגא-ג"גג('זי:זךכ ,"צהובהדמהאהיי

נג'יבייג ,כמחוכהא;ודמיהיתכמיד

" "THE SOIL IS YELLOW 

CHOR.: ZHANG JI-GANG 

DANCED BY THE STUDENTS OF BEIJING DANCE ACADEMY AT 

WUDAO '94 . PHOTO: YO LIE 
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החברהשלהמןדרניןאילןפיאןדלית

המסןרתיתהסיניתהחברה .הקפיטליסטית

שלפיאןדלייםעקרןנןתעלבנןיההיאגסהיתה

ביןזמהןלאבמןצאהתלןיקבןע,חברתיסןלם

אידיאןלןגית,מבחינההפרט.שלכשרןןאן

כןןנהביןמןחלטתבאחדןתהדןגל ,טלבא

שללמחשבןתיןיןתרקרןבהיה ,התנןעהלביצןע

במצבןיסאתלהחזיקשביקש ,צה-דןנגמאן

הבאלטלדעתי,לפקןדןתין.קפדניציןתשל

המלכהייבאלט ,בצרפתהראשןןהקלאסי

יןתראלהלדעןתקרןב , 1581משנתמי",ןהק

אחר.היסטןריתקדיםמכל

-4השלהסטןדנטיםתנןעת"ן 1919לפני
תנןעהכלמהיהתקילאלמעשה ,"במאי

רןבקןנפןציןס,תןרתמאמיני .בסיןדמןקרטית

השלטתהלאןמיתהקבןצההיא ,האןיבנ

העמידהןהיא ,האחרןנןתהשניםבאלפיים

טןבתןאתהממןצעשלקטרינההדןאתבמרכז

 ,היאהדמןקרטיתהגישהעליןן.כערךהכלל

 ,מןדרנימחןללהיןןצרןתהכרחימרכיבלדעתי,

נמשךהדמןקרטייםהעקרןנןתקבלתןתהליך

שנה.משבעיםיןתרכברבסין

ןמעןלםמאזמתרכזהמסןרתיניהסיהחינןך

ילדיםתהיןיי .הכללכמשרתהפרטבחינןך

 ,המןרהמפיתמידשנשמעהפסןקהןאטןבים"

 ."היטבמאןלףיילהיאהכןןנה "טןבייחנןבמן

מרביתאישיתהתפתחןתמניחהמןדרניהמחןל

הפרטשל ,האנישלהאפשרככלמןשלםןביטןי

נןגדתזןןגישה ,למןסכמןתציןתלאהיןצר,

שלהמסןרתייםהעקרןנןתאתחריפהבצןרה

בימיגםבעצםהשתנןשלא ,הסיניהחינןך

הקןמןניזם.

בהםמקןמןתןבצרפת,שברןסיהכשםממש

 ,היטבמןשרשתהקלאסיתהבאלטיתהמסןרת

כךהחןץ,מןייבןאבגדרהיההמןדרניהמחןל

המןדרנישהמחןלמקרהזהןאיןבסין.גם

שבהו ,ןאמריקהגרמניהכגןובארצןתהתפתח

מפןתחת.היתהלאהבאלטיתהמסןרת

ןההתנגדןתהסןציאליסטי"ייהריאליזם

בבריתששלטןבאמנןת, "לייפןרמאליזם

כברבסיןנקלטן , 1950ןעד-1930מהמןעצןת

שרעיןנןתשעה ,-1980בןרק.-40הבשנןת

בסיןנפןצןןהלניניזםמהמרקסיזםהשןנים

שלה,האינטלקטןאליהעןלםאתןהעשירן

מןפשט",ליימחןלהמןחלטתההתנגדןתנפסקה

עדהמןדרניהמחןלהתפתחןתאתשמנעאיסןר

אז.

האקספרסיןניזםשלזןכגןוהשפעןתבזמן,בן

פניעלהתןכןחשיבןתאתשהדגישהגרמני,

הסיניתהגישהאתתאמןהצןרניןת,

להפצתכליבאמנןתשרןא;:ןהקןנפןציאנית,

משרתןתשצןרןתיהבאמנןתןהדןגלתרעיןנןת,

שהיאהמןפשטת,לצןרהבניגןד ,התןכןאת

המןדרני.המחןלשלהעיקריהבסיסהכלככלןת

מספיקרכשןלאבסיןהמןדרניהמחןלחלןצי

שןנןת,לאסכןלןתשהסתעפהטכנית,מיןמנןת

לאהם 1949שנתאחריפןליטיןת.מסיבןתגם

ןןלמשל,אישיים.בניסיןנןתלהמשיךהןרשן

רקביפוחדשגרמנימחןללימדשיאן-באנג

יפניתבגרסהזאתןגםשבןעןת,שלןשהבמשך

האירןפי.המקןרשל

מטיבטמחוככה;ות ,;ויומוכנגמה"ייהר

" MOUNT QOMOLANGMA " 

TIBETAN ENSEMBLE 

CHOREOGRAPHED BY DENG LIN!SU DONG-MEI , DANCED BY CENTRAL UNIVERSITY OF NATIONALITIES 

AND WUDAO '94 BEIJING 



רקלנכעשה,

 ~ 992בשנת

נןסדה

בגןאנגדןנג

הלהקה

הרשנכית

שלהראשןנה

 .נכןדרנינכחןל
אנכירתןלנכרןת

שלהידןעה

'יייפרחןנכאן,

נכאהנא

נדרשןפרחים",

שנהכחנכישים

להגיענכנתעל

להקהלייסןד

שלנכןדרנית

נכנכש

שיטתימפותח,היהלאאזשלהגרמניהמחול

שלהאמריקניותהאסכולותכמוובינלאומי

לימון.אוקאנינגהאםגראהם,טכניקת

בביתבאנגליהשלימדהלמרותאי-ליאן,די

הבאלט,לתחוםפנתהיוס-ולדר,שלספרם

 ,לאבאןשלהתנועהבכתבשימושבוועשתה
בלונדון.שלמדה

 ) GUO MING-DA (מינג-דאגואונסעכשלבסוף

אלוויןאצללמדלאמריקה,שניםלשמונה

מהמסורתשהושפעהשיטה(אגב,ניקולאיס

 , SOה-בשנותלסיןוחזרהגרמנית)המודרנית

בשלשלמ,דאתליישםהיהיכוללאלמעשה

הואאז.ששררהאנטי-אמריקניהפוליטיהמצב

היהיכוללאשםהנידח, GUIZHOUלמחוזנשלח

חדשניים.בניסיונותלהמשיך

נג,ייכבייגלמחולהסיניתבאקדמיהשעבדמורה

ה-בשנותניקולאיסאצלשלמדנג,יליאן-צואנג

טכניותשיטותובאמתחתולסיןשב , 80

שלימדהמקצועבסין.רבענייןשעוררוחדשות,

גםהואאבלעממי,סינימחולהיהבאקדמיה

שרכשההשכלהמןלחלוקרבותלעריםהוזמן

יותרבןכבראזהיההואאבלבאמריקה.

התרגיליםאתלהדגיםוהתקשהמחמישים,

התיאוריותאתלימדהואזאת,למרותשלמד.

עדהמודרני,האמריקניהמחולתולדותואת

פעילותו.אתקטעמוחישאירוע

יזכההמודרניהמערבישהמחולכדיבקיצור,

וטובים.רביםמוריםיידרשורציני,לביסוס

המיניסטריוןאנשישלבגישתםשחלשהינוי

בכ,ךהחלהמודרניהמחולכלפילתרבות

בתחרויותנכחואלהמפקידיםשאחדים

שקטעילהם,והתבררמחול,שלבינלאומיות

הרבהמרתקיםחזושבהםהמודרניהמחול

הקלאסיים,הבאלטיםמתוךואטיםמהדיותר

שהמתחריםסוף,ללאעצמםעלהחןזרים

ביצען.

שלהוכחרללהקת

להקה-גראכגדרכג

ראשרכהוכרדרכית

בסיר

משלנו.מןדרניתלהקהכיןםלנןישסוףסןף

אנשישלבעזרתםנוסדהגןאנגדןנגשלהלהקה

בדןרהאם,האמריקני"המחולייפסטיבל

ריינהרדצירלס ,מנהלן ,הצפןניתליינהקרן

באמריקה.נןספיםואישים

 ,אליההמצטרפיםהצעירים,הלהקהרקדני

המסןרתיותבטכניקותמיןמניםלהיןתחייבים

לצדמודעיםןלהיןתכאח,דןהחדישןת

המודרני.המחןלשלהתיאןרטי

שלבמסלןללבחוריהיהאפשרזו,בשנההחל

באקדמיהמוסמךלתוארבדרךמןדרנימחול

מי ,) WANG MEI (מייןואנגקןנג,-הןנגשל

גואנגדןנגשלהמחוללהקתמחבריעםשנמנה

בתחוםאורחכמורהאלה,שורותומחבר

התיאורטי.

בגדרלהיותהמודרניהמחולחדל ,לבסןףןכ,ך

הפרחים,לאחדןהיהמסןכנןת"טרףייחיןת

ספק,אין ·בסיןלפרןחשאמןריםהמאהמתןך

אינהמתקדםמןדרנילמחןלסיןשפתיחת

דיהחזקהסיןכיהסןציאליזם,אתמסכנת

אנשיםאםמכ,ךיתרהזרה.השפעהכללהטמיע

לשלןם.הדבריתרןם ,יןתרטןבזהאתזהיבינן

~ 
U JI AN- I'ING )( למחולשוניסעת-כתכישלכתכסהוא

תירנסרכיס,סיספרפירססוכאירופה,כאמריקה

שללמחולכאקדמיהככירמורהומשמשאחריס

שריכזישהאהיההואשלה.המחקרומחלקת'יננכיינ

שהתקייס ,המחוללשאלותהקוננרסאתלמעשה

 .סיוככירת 1994שנתכקיץ

הבמבוק"ייסל

דוגגגואגגשלהמודךג'המחוללהקתוד,'קוךכוך'אוגךפ'ה

' BAMI3OO BASKET " 

C!-\OREOGRAPHY AND DANCE: GUANGDONG MODERN DANCE 

COMPANY 

ידיעלמנןהלזהמסלןלינג.יבייגשללמחןל

ילמדןשנתייםבמשךלכןריאןגרפיה.המחלקה

סינילמחןלמןמחיםשכןלםןנערות,נערים 14

בבחינותושעמדובאלטשלמדואואתניעממי

הבאים:בנושאיםבקורסיםןישתתפןהכניסה,

שיטןת ,שלןןהתיאןריההמןדרניהמחןלתןלדןת

גראהם,מרתהושללימוןחןסהשלהטכניקה

המקריןתבעזרתןכןריאןגרפיהאילתןר

נקאנינגהאם).

 ,) ZHANG SHOU-HA (שן-האזיאנגהםהמןרים

 73למחןלבאקדמיהמןדרנילמחןלהמגמהבןגר


