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מןפע-התקיים 1982שנתבאביב ..........

הנדרלנדי"המחןלייתיאטרןןשלבכןרה ..........
אבל ,ממשהלםהבאלטלאןהבישגרם ,בהאג

היצירה .מןדרנימחןלחןבבימעטלאעיצבןגם

מאת ,) Gange (ייהליכןת"השםאתנשאה

 32בןאזשהיהפןרסיית,ביליהכןריאןגרף
שלבית-האןפרהמנהלאתשכנעמה .שנה

אחרשנתייםפןרסייתאתלמנןתפרנקפןרט,

בלישם?הבאלטלהקתלמנהל ,-1984בכה
הצןרןתןכןחדשנןתן,זןהיתהספק

לניתןחפןרסייתהגיעדרכםןהתהליכים

בכךןשינהןהניאן-קלאסיהקלאסיהבאלט

 .בימינןהמחןלאמנןתפניאת

שןנהששמהייהליכןת",שלהמהפכהאחרי

פןרסייתהמשיך ," Goingלוויןתרמאןחר

באסתטיקהסיגנןנןאתןלעצבלשנןתללבן,

בהמןלטימדיאלית,במהאמנןתןליצןרחדשה,

תןךןשפה,חזןתמןזיקה,מחןל,יחדיןחברן

העידןשלהעכשןןית,הטכניקהבהישגישימןש

-ןהמחשבהאלקטרןניקהשל-האלקטרןני
וו.פרנקפןרטייבאלטבמןפעיכבירשינןיליצירת

ייחקירהווייניתןח",המןשגיםמהןןיםהיןםעד

יצירתן.בסיסאת " work in progressן"
נה,לאחרןלצייןמרביםןמבקריםמןמחים

לרחןבמןליכהלדה-קןנסטרןקציהזןשדרך

העןנהשלהשניההבכןרההאםמןצא.ללא

תיתןהשנה,ינןארבסןףשהתקיימההחןלפת,

אלה?לחששןתמענה

 ," Hypothetical Stream 2ב-וונפתחהמןפע
ןמאת Stuart Dempsterמאתלמןזיקה

Ingram Marshall . בדה-היצירהעןסקתשןב

שלן.ןהאסתטיקההבאלטשלקןנסטרןקציה

תנןעןתבעזרתזןכהווהישןווהתנןעתיהחןמר

למשמעןיןתןירטןאןזייםןעיןןתיםפיתןל

שלשיגרתיבלתיארגןןבעזרתזאת .חדשןת

 .דןפןיןצאןתמיזאנסצינןתןצןרןתהבימה

ןשןבשןבנפגשים,אינםלעןלםהמבצעים

דןאטיםמחדש.ןמתחילהתנןעהשטףנפסק

לכיןןניםןנמשכיםלפתע,נעצריםןשלישיןת

מבקשתשאינהכןריאןגרפיהזןהישןנים.

באןןירהחשאתהזאתןבכלדבר,"לןמר"

אי-ןדאןתהרקדנים,עלהיןרדתאיןם,מליאת

ידןע.הבלתיהעתידאלהרןמזת

המחןלשלתןרןהגיעזןיצירהבעקבןת

" small void בראשגדןלהאןת(ללאוו

אתשפתחלראשןןבניגןדשנרקההמילה),

שלהתנןעתיתהשפהבהןנןת.עלהערב,

זןכהבאלנשיןשלןזההמסןרתיהבאלט

מלןןהכלי-מיתרנגנירביעייתעכשןןי.לטיפןל

 Thomהמלחיןמאת(המןזיקהחיהבנגינה
Willens , פןרסיית),עםפעןלהלשתףשמרבה

לאאילןןיפה,אסתטימחןלזהןהרקדנים.את

מרגיזים,גןרמיםמינישלןבסדרהןכנסן

ןאי-סדרהאסתטי,המסןדר,למבנההמפריעים

סימפטןםשהןא ,אןניםחןסרעלמצביעזה

 .זמננןשלמןבהק

שגם ," op . 31 "היצירההיתההמןפעשלשיאן
איןהאםלשאלה,משכנעתתשןבהישבה

סתןם.למבןימןליכההדה-קןנסטרןקציה

אןפןסייהןןאריאציןתהןזןלעבןדההבסיס

ביצירה . 1928משנתשנברג,ארנןלדמאת " 31

אתלראשןנהליישםהחדשניהמלחיןניסהזן

עם-שלןהטןנים 12את-שלןההלחנהשיטת
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פרנקפורטבאלט ,טלוסאדוס,

מנצוסדומונוקצלם,פורס"ת,ווולואם ,'כור

פורס"תוולואם ,'כורפרנקפורט,באלטקטן",ייחלל

מנצוסדומונ'קצלם,
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CHOR': WILLIAM FORSYTHE, PHOTO: OOMINIK MENTZOS 
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ניכרתבצורההרחיבהטתויש .גדולהתזמורת

םילשינויגםשאףשנברג .םיהצלילמגווןתא

דגלשנברג .המוזיקליתבאסתטיקהמהותיים

פורסייתו ,הצליליםכלשלבערכםבשוויון

לכללחלוטיןשווהיחסידיעלזוגישהמגשים

בלהיטות l1מתנפלים l1המבצעים .ורקדןרקדן

אדירבזרםהצופהאתומטביעיםהתנועותעל

נעהרשמיםמנעד .מתחלפיםרגשותשל

ממש.זוהרותלהדגשותועדמרגיזהמעצבנות

לאאיש ,העכשווילהמחואתמבשריםהם

בסתםמדוברלא .מעליהםלהתעלותצליחי

ישכלתנמניתוחשמתבררכפי-דינורקוקייז

גרף.והכוריאשיצרמהשל

 ,צלילכל l1,שבהיצירתועלשנברגמעיד

אותוהופך ,שונההתחלתיצליללושמצרפים

מצבנוצרזובדרךמפוקפקת.משמעותלבעל

 ,השיטה ...משקל-שיווייא ,שקט-אישל

לינראיתשיווי-המשקלמחדשנוצרשבעזרתה

 ."כולוהחיבורשליהמרכזכרעיון

מעמתהואבתנועה.זותיזהםימגשפורסיית

הבאלטתנועותעםהטונים 12שיטתאת

מקורותיהםשאחר ,והניאו-קלאסייהקלאס

ליםיהצלכלשלהשווההערך .מתחקההוא

פורסייתאצלמקבילהטונים 12בשיטת

באופןלתנועהכפרטהרקדןשמעניקלתפקיד

אינולומחהו ,קישוטכלעלמוותרהוא .אישי

חוקיםמערכתבסיסעלעודמתפקד

 .כלשהיתיאובייקטיב

להעניקהואלמעשהעושהתייפורסשמה

כך .שוויםביןשווהשהואכך ,עצמיותלרקדן

רטפוקנפרטאכב ,"סכוט ,סאדויי

צוסמנמונוקדוצכם, ,סוותורפםווכואו ,'רוכ

CHOR': WILLIAM FORSYTHE. PHOTO: DOMINIK MENTZOS 
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מקודמתההשונהחדשה,שלימותנוצרת

שלה.הפראדיגמותבאיכות

אי-שקט.וצריהמשקלשיוויהעדר

מופרעתהקיבוציתהתנועהשלהסינכרוניות

שונהבקצבנעהקבוצהמןשחלקכ,ךידיעל

לבצעמתחילהזושקבוצהשעה ,מהכללמעט

מפסידאינוהכוריאוגרפיהמבנהואריאציה.

אבל ,שלוהפנימיתוהאחדותהצורניותאת

ואופי.למתחזוכה

המהפכןפורסייתהובןלאהיוםועד 1982מאז

 ,אדירבכוחמוכיחשלו " 31אופוס l1 .כראוי

אחרמכליותרשהשפיעהעכשוויהיוצרשהוא

 .בימינוהמחולאמנותהתפתחותעל
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ארנוןיהוזית-אומנותיתהלתנמ
ליבןלנהיא-לבגרותמחולמגמתרכזתמ

לוינביע-הנסזמרכזת
אבנוןזאב-יבייסטרטנאזמיהלנמ

 25130הגלילמעלה .נ.ז ,געתוןץבויק
 04-9859852 .פקס , 04-9858437 .טל

הנבןריםןצןןתהנלנבדיםהנבד::וצןעןת

חסוןמיכל ,לויעינב ,פראןחנקהברסלב,.איריסקלאסיבאלט
שפירארחל ,חסוןמיכל ,בסטבן-אורלי ,אורני.עזהמןדרנימחןל

כהןאביטל ,גבעתיפרח
ברסלב.איריסג'אזמחןל

ארנוןהוזיתי ,הסנוט.איהקןמפןזיציה

ארנוןיהוזית •גןפניתמןדעןת

הסנוט.איהתנןעהכתב

הקיבוציתהמחוללהקתרקזני •רפרטןאר

פסח.ליאורפלדנקרייז
זילברשטייןליטו •הקשהןכלימןסיקה

ליבןאילנהפרלשטיין,.טליההמחןלתןלדןת
חפץ.יעקבפלסטיתאמנןת

גלינהקגן ,פולהגורזוןנטשה,בלומנטל ,זינהבאלין •פסנתרניות

דבייילריסלומדים;פן 1נא
'rI \1ד't\. ~ ןJ

 Jו Jגפגמת?יימת ,כ'י il'ץג~ימחולסזנתפועלתהאולפןבמסגרת
מקצועי,לריקוזכהכנההשבועימותכלבמשן

במחול,קוזםלימוךלאחרשלושאולשנתיים,המחוללסזנתתלמיךיםמתקבלים
אבשלום,גליתלשזנוריתהאולפן:מזכירות
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