
מנליותוהמונובבאלטצ'ייקובסקי,שיצובאנםהבובוויםלהםשטיםשנה.נמאה
שמושנתהיציוה,שלמיוחזתניוסהבלונזוןהועלתהאחזיםחוזשיםלפניאחו.אחז
במחזמויםהמוונלהמסחוי,בתיאטווןזווקאמוצנתהיאאלפים.שלקהל

קלאסי.בבאלטולאאמויקאיים
שאתזומנילאופנה.נמעטהפנוקלאסייםבאלטיםשלמוזונייםעיבוזים •

אתהפןשנםאק,מאטסהנוויאונואףלאנםהנניסזנוממיןהואשוניםהבובווים
מאויןמאנישלעיבוזיהנםוזנוויםווח,לחוליחוליםביתעללסיפוו"נ'יזל"

באוץ.נםבהצלחהבוצעואלהעיבוזיםאנב,ו"קופליה".ל"סינזולה"
מנסיםנןעל l(Matthew Boume (בווןמתיוהנוויאונואףשלהצלחתוסוזמהו •

תבוו,יוסיהיוושלמיונתבנו ) John Percival (פוסיבאלנ'וןבלונזוןנתבנולענות
באננליה.במופעשצפה

הצעירורנסיךהמככה,הנסיך,

THE PRfNCE, THE QUEEN, THE YOUNG PRfNCE 
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אגם 1Iהפקתעזבה 1997בפברואר ~

""""'IIIIIIII 1הברבוריםI תיאטרוןאתבורןמתיושל

הופעותבמסעוהתחילהבלונדון,פיקאדילי

כחמישהבמשךהועלהבורןשלעיבודובעולם,

בפניבשבוע,פעמיםשמונהרצופים,חודשים

היאכךכלממושכתתקופהמלאים.·אולמות

הפקתבלונדון.הבאלטמופעיבתחוםשיא

דיאגילבשהעלהלמשל,הנמה/,"היפהפייה

חודשים.שלושהבמשךהועלתהשנים, 75לפני

שבולטהיחידהמדהיםהדברזהאיןאבל

"טי-טי"תראהלאבורןאצלהחדש.בעיבוד

הםברבוריוכלבהונות.נעליזוגלאואףאחד

גברים.ידיעלנרקדיםזכר,ממין

אגם 1Iאיננושלושהעיבודכךעלעומדבורן

כלאתשיכתבהואהומוסקסואלי. 1Iברבורים

לסיפורמקבילותעלשמרכיאם ,העלילה

ג'וןהכוריאוגראףשעשהכפיבדיוקהמקורי,

הנסיךאתהפךמאיירנויבהמבורג.מאיירנוי

בןשהיהמבאוואריה,השנילודוויגלמלך

בריכארדנלהבותומךצ'ייקובסקישלתקופתו

ההומוסקסואלייםהמניעיםאתוהדגיש ,ואגנר

אתמציג ,זאתלעומתבורן,הדמות.בעיצוב

שבתחילתהקומיותבסצינותלפחות-הנסיך

מוויילס.הנסיךשלכקריקטורה-הבאלט

מקרבנוספותדמויותגםמככביםבהפקתו

שבהןהבולטתהבריטית,המלכותיתהמשפחה

כלאתלפענחצורךאיןמיורק.הדוכסיתהיא

בקוויהלפחותלמדי,ברורההעלילההרמזים:

 .הראשיים

מצדמהזנחהבורןשלהנסיךסובלנערבהיותו

בחלומותיומתנחםהואהאגוצנטרית.אמו

הואעליו.שמגןבעצמו,ובוטחחזקבברבור-בר

חסרילטקסיםנתונהשכולהבחצרגדל

באלטבמופענוכחשהואואחרימשמעות,

מפוקפק.לילהמועדוןאלבורחהואאיום,

לידלחייוקץלשיםמנסההואיותרמאוחר

האגם.

גםוביניהם-הברבוריםלהקתמגיעהואז,

נפגשיםהםבחלומו.אותושניחםהברבור

אורחרוקדמהחלוםהברבורבחצר.נשףבשעת

שוטשחור,עורבגדלבושקרוא,בלתיסקסי

בסביבה,שנמצאמיכללפתותהמצליחבידו,

תאונהמדעתו.יוצאהנסיךהמלכה.כולל

במוסדלאישפוזועילהמשמשתצידבשעת

הימצאו,מקוםאתמגליםהברבוריםרפואי.

הברבורעליו.ומאיימיםמיטתוסביבניצבים

עללגונןמנסהשהואשעהמותקףהאהוב

הנסיך.שלבמותומסתייםהבאלטהנסיך.

הנעראתהברבורמחזיקלבימה,מעלגבוה,

בזרועותיו.

לזשלשיקומלאמתוחכםעיצובבעזרת

אגם 1Iהופך ) Lez Brotherston (ברוזרסטון

מאז .משעשעלמופעהזה 1Iהברבורים

זוגירסהעובדה , 1995בסתיוהפרמיירה

מסחרי.וידיאולהיטהפכהואףלטלוויזיה

ונרשמהמצוינותביקורותשקיבלולאחר

יותרלהופיעלאהוחלטקופתית,הצלחה

להציגאלאובאלט,לאופרהשנועדובאולמות

הלהקותרגילים.מסחרייםבתיאטרונים

התמיכהאתמקבלותבורן,מסבירהגדולות,

לאהניסיוניותוללהקותשלהן,הממשלתית

ליצורנוטהאינוהואלא,דבר.כמעטנותר

אמביציותלוישובכלל,קטנות,להקותעבור

לכךלדאוג,עליואומר,הואלכןגדולות.



אתיממנוהכרטיסיםממכירתשההכנסות

שללקהלגםפונההואלפיכ,ך .יצירותיו

קלאסי.באלטלאוהבירקולארגיל,התיאטורן

תפקידאתמרשים.רקדניםבצוותנעזרהוא

הבאלטרקדןעבוריצרהואהמרכזיהברבור

אחד ,) Adam Cooper (קופראדםהמלכותי
בעלזו,להקהשלביותרהחשוביםהאמנים

שלפרנטנרכללבדרךומשמשבולטתאישיות

 .) Sylvie Guillem (גייאםסילביהבלרינה
ערבבכלהברבורתפקידאתלגלםמוסיףהוא

צעיררקדןזאתעושההפעמיםובשארפנוי,

שקיבל ,) William Kemp (קמפויליאםמאו,ד
ב-לימודיוחוקאתכשסייםמידהתפקידאת

אינוקמפלמחול.המלכותיהספרבבית , 1995

שהואהמיניותמבחינתקופרכמוכךכלבוטה

גמישהואאבללמשל,הנשףבסצינתמקרין,

רגשות,להבעתהנוגעובכלבתנועהממנויותר

מפסיד.לאהצופהמקרהשבכלכך

פיונהלציון:יותראונוספותאורחהופעותשתי

אתקיבלה ) Fiona Chadwick (צ'אדוויק

שסולקהאחרימידהמלכה-האם,תפקיד

שבוהמלכותי,מהבאלטברורותבלתימסיבות

ביותר.הפופולריותהרקדניותאחתהיתה

סרבעיניחןמצאולאכברגופה,ואולי ,אפה

הבאלטשלהאמנותימנהלודוואל,אנתוני

כדמותהמלכהאתעיצבההיאהמלכותי.

שרקמרתק,איפיון-וקנטרניתקפדנית

 ,) Lynn Seymour (סימורליןשלהפירוש
התפקידאתשביצעהלמדיותיקהרקדנית

אףסימורבעוצמתו.עליועלה ,פעמיםמספר

ללב.ונוגעקומימשהוהמלכהלדמותהוסיפה

אולי . 57בתסימורשליןמצויןבספריםאגב,

גיל.חסרתשהיאלומרמוטב

היאבמופעהחלשההחוליההצער,למרבה

מרכזבוגרהואבורןהכוריאוגראפיה.דווקא

לימודיו(אתהלונדוני ) Laban Centre (לאבאן

כשרוןלושישהוכיחהוא .)-1987בסייםשם

המבריקות,הבימתיותההמצאותבתחום

ערבשלמופעיםלבנייתהנוגעבכלבעיקר

לכבודמערכותבשתימחווהלמשל,שלם.

הסרטיםבסגנוןמופעאוהיצ'קוק,

עבור 199 2ב-שהכיןהוליוו,דשלהמוסיקליים

גירסהיצרמכןלאחראדינבורג.פסטיבל

העלילהאתהעבירשבהל"ג'יזל",חדשה

להכיןעומדהואעתהבסקוטלנד.עונילשכונת

תהיההיאשגם , IIלכלוכית IIשלחדשהגירסה

המקורי.לבאלטרדיקליעיבודבוודאי

הבריטיםהכוריאוגראפיםביןבולטבורן

שלרבותקבוצותלהניעביכולתוהצעירים

המפתיעההומורבחושהבימה,עלמבצעים

מצחוקמדהימהבצורהלעבורובכשרונושלו,

הברבורעיצובלרצינות.דעתמקלות ,לפאתוס

וזועמתמפתהזמנית,בוועדינהפראיתכדמות

שההמצאותחבלומשכנע.מקורי-כאחד

 ,מספקתבמידהמעניינותאינןהתנועתיות

וביחסהצעדיםלעצםהקשורבכלבעיקר

אצלנפוץליקויזהו ,למעשהלמוסיקה.שלהם

בולט.דרמטיכשרוןישלפחותלבורןדורו.בני

לשכורמסוגלתבאלטשלהקתהוכיחהוא

באלטערבערבלהעלות ,בלונדוןמרכזיאולם

לזכותוגם-קופותולשבורצ'ייקובסקישל

סוערות.כפייםבמחיאות

פרסיבאלג'ין

בהפקתווויילס.מהנסיןשלכקריקטורההנטיןאתמציגבורן

הבריטית,המלכותיתהמשפחהמקרבנוספותדמויותגםמככבים

מיורקהדוכסיתהיאשבהןהבולטת
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מחןלביןמןשלםלשילןבששןאףמי ..........

אתלהגשיםיןכל ,ןתיאטרןןקלאסי ~
בןרןמתיןשלבלהקתןכשיצפהחלןמן

" Adventures in Motion Pictures " 
אתמבצעת ,)"נעןתבתמןנןתהרפתקאןתיי(

שם ."הברבןריםייאגםייקןבסקי'צשלהבאלט

מלאמסעמבטיחהןאהכל.אןמרהלהקה

מןכרת;מןכרת-בלתילארץמרתקןתהפתעןת

סןחפתתנןעה ,ביןפייןנשימהעןצרןתתמןנןת

ללאמימןשלידיהמגיעים ,מבריקיםןרעיןנןת

סייג.ןללאהיסןס

כתיבתסיפןררבבפירןטמןבאבתןכנייה

-צ'ייקןבסקיבידיזהלבאלטהמןסיקה
לפרשנןתמרחבמעטלאהמשאירהמןסיקה

 ,ןאכן .כןריאןגראפיןלמעןףהדמןיןת
החדשה,בהפקהניכריםאלהמרכיבים

למשפחתלמדישקןפיםברמזיםהיתרבין

עסיסיןתדמןיןתלשללןכןהבריטיתהמלןכה

אחרןת.

ריקןדכמןבן,הןא,ביןתרהפרןבןקטיביהפן

המסןרתברכיעלשגדללמיהגברים.

לכיןןןקטנןתלסטיןתמןכןןאפילןהקלאסית,

כלשאתהרעיןןמעצםזעזןעצפןיאחר,אןזה

יכןלהדברגברים.רקרןקדיםהברבןרים

קןדשכניתןץהשמרןהצןפהבעינילהיחשב

שלליבןןכהקרבתהיצירהשלהקןדשים

שמכןנהמהאןהמןדרניןת,מזבחעלהבאלט

הגייז".ייתרבןת

הנכןן.הןאההיפך ,פזיזהמסקנהזןתהיהאבל

ןאמיןמשכנעבאלטימןפעלבנןתמצליחבןרן

ססגןני,לפסיפסמצטרףבןאפקטכלביןתר.

המחשבהבעןמקמהמםןמבדר,משעשע

בסערת ,האידיאליםבניפןץהכאב,ןבעןצמת

זהבעיבןדישהעמןקה.בתןגתןההתלבטןיןת,

כהיצירהשלתעןזהןמלאתרעננהראייה

ניתנתבלתישהיאהיהשנדמהמןכרת,

לכת.מרחיקילשינןיים

ןפגיע,רגישנערהנסי,ךחייהעלילהבמרכז

הטקסגינןניידיעלאחדמצדהנשלט

שניןמצדעלין,הסןגריםהחצרןניתןהמסגרת

ןבעלתחמדניתאשה ,המלכהאמןידיעל

בסגנןןמןצגתהארמןןתמןנתכלתאןןת.

ןיזןאליןתבהןיש ,הקןמי-גרןטסקיהמימןס

מבריקה.תיאטרלית

ןאמינןתבקפדנןתהמעןצבתהבימה,על

דמןיןתשלשלמהגלריהעןברתריאליסטית,

המקןריתבגירסהישדמןתלכלהחיים".יימן

נסיכןתהכפריים,המקןם,תןשבימשלה.כפיל

ןכמןבןןקציניהם.חייליםשןנןת,מארצןת

המזכירןגםשר-החצרגםהמשמשרןטבארט,

בבית-בןשת,סצינןתישהמלכה.שלהראשי

ןברחןב,בתיאטרןןןבבית-המטבחיים,בחניןת

המצאןתןבשפעמסחררבקצבמתחלפןתןהן

בימתיןת.
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עדלעיתיםןהבןטה,המסןגננתהגישהאףעל

התיאטרליןתאףןעל ,גרןטסקהכדי

ןלןנזנחתאינההמחןלתחןשת-הראןןתנית

ןהבלתיהמןצקהיסןדאתמהןןההמחןל .לרגע

היאהבימןיטכניקתהמןפע.שלמתפשר

העיקרית.המטרהמןשגתשדרכןהאמצעי

מההןמןר ,הבימתימהשפערןןהכשהצןפה

גליהמעןרריםמשעשעיםממצבים,השחןר

סצינתהאמת:רגעמגיע-באןלםצחןק

שןקעתעיןכהרףהברבןרים-הגברים.

הנשמהבמבןכיןהמבדרתהמדןמההמציאןת

לגישהמןחלטניגןדזהןתת-ההכרה.מקיעןבמ

מכאןןמהפנטת.מהממתןהסצינה ,הקןדמת

תנןעהכלהמחןל;מלכןתןהןדשןלטןאילך

בדייקנןתמבןצעתבקפדנןת,ןמחןשבתבדןקה

בכ,ךהןאהפרדןקסןאןליהתפעלןת.מעןררת

 ,יןתרמציאןתיהכלהזאתהרגשןתשבממלכת

ןמפחיד.טראגי ,מןחשי

הברבןריםעםהנסיךשלהראשןנהפגישתן

האגם.שפתשלידברחבהמתקיימתהלבנים

בעדנהאןתןמציליםברבןריםכשבעה

שבןרןהרגשןתמנעדמהתאבדןת.ןבעקשנןת

שמיליםממהכפןלבןדדתבתנןעהמעביר

הברבןריםלגביהדיןהןאלבטא.מסןגלןת

שלגלהנשף.בסצינתהמןפיעים ,השחןרים

האןלםאתכןבשמרןסנתבלתיןאלימןתאימה

גלזהןלחשןב.אןלנשןםלצןפהמאפשרןלא

תמציתזן ,הרשעתיאןררקזהאיןמשתק·

לאשדברןמרןכז,מגןבשרשעעצמן.הרשע

בפנין.יעמןד

לייאגםבעיבןדיםרבןתפעמיםצפיתי

בכךספקהיהלאהפעםאבל ,"הברבןרים

אישיןתשלצדדיהשניהןןאןדילשאןדט

כלשלפשןנשבהמןארןהצדהאפלהצדאחת.

הלבןןהברבןרהשחןרהברבןר ,מאיתנןאחד

בכןלנן.שנמצא

שרקד ,) Floyd Hendricks (הנדריקספלןיד

מהעשה ,צפיתיבןבמןפעזהכפןלדיתפק

הכפןלהתפקידשללמבצעןתחלתייאשתמיד
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