
 "י'

יונפטרוסטיפ(

שילרביאטריוצילום,

STEPHEN PETRONfO 

RfZ SCHfLLER זPHOTO: BEA 

המימסדבפניעמדומטרותשתי ..........
פסטיבל IIשנוסדשעה ,הבריטי .........

לעצמהשמהראשית, . 1977בשנתהמטריה",

ובמהחשיפהלתתלאמנות,המועצהלמטרה

לדרדשיצאלפסטיבלמקומיים,מחוללאמני

מחוץלהקותהבאתשנית, . 1978בשנת

המחוללאמנילאפשרמנתעללבריטניה

במחוללנעשהחשיפההבריטיהמודרני

זאתכללבריטניה.מחוץולהתפתחויותיו,

טניהיבברלפרוחהחלהמודרנישהמחולמכיוון

הקמתעם ,השישיםשנותבאמצערק

" London Contemporary Dance Theater " 
הבאלטלהקתראמבר,באלט . 1969בשנת

 1966בשנתהפכהבבריטניה,ביותרהוותיקה
בסיגנוןיצירותהמציגהללהקהבאלטמלהקת

המודרני.המחול

אפשרהשנה,שהופיעוהאמניםברשימת

שלהקריטריוניםהשתנוהשניםשעםלהבחין

מספרביןאיזוןחוסרקייםראשית, .הפסטיבל

אחת-לביןבלב,דשלושהמקומיות,הלהקות

בחינתלבריטניה.מחוץשהגיעוקבוצותעשרה

השנההמופיעיםהבריטיםהאמניםשמות

הכוריאוגרפיםשהשנהמגלהבפסטיבל

ותיקיםאמניםהםבפסטיבלהמשתתפים

בולדוויןמארקהמחול,בעולםומוכרים

) Mark Baldwin (, ר'בוטצרוזמרי

) Rosemary Butcher ( דייויסושיוון

) Siobhan Davies (. אלהמאמניםאחדלכל

אסכולתשלברורמאודוסיגנוןמוגדרקהליש

שהגיעוהאמניםרשימת ,זאתלעומתתנועה.

אם .מגוונתהיתהלבריטניהמחוץלפסטיבל

רבדגשהושםהפסטיבלשלדרכובתחילת

למחולשםב, IIמארהלהקותהבאתעליותר

אפשר ,שניםארוכתמסורתהיתההמודרני

אמניםשלמבוטללאמספרהשנהלראות

לפניהם,הולדששמםאמניםמאירופה.

פטרוניוסטיבןהםבפסטיבל,השנהשהופיעו



) Stephen Petronio ( ,ומאגיהאמריקאי

כןכמו .הצרפתיה ) Maguy Marin (מאריין

חאבייה-ו ) Wendy Hustoun (הוסטוןונדי

שמותשהם ,) Javier De Frutos (פרוטוסדה

מוכרים.

 Vincente Saezל-בפסטיבלניתנהחשיפה
מספרד Lanonima Imperialולהקת

 Cas Ptן blic ,כשנתיים)לפניבארץ(שהופיעה
 Compangnie Tandemקנדה, ,ממונטריאול

 ,האוסטרלית Eva Karczagהאמנית ,מבלגיה
 , Sara Pearsonהאמריקאיםוהיוצרים

Patrik Widrig .ולהקתם

 , 1984בשנתשנוסדה ,פטרוניוסטיבןלהקת
הופיעההלהקההפסטיבל.אתהשנהפתחה

דבראולםזאת,במסגרתהשביעיתהפעםזאת

שפתחהריקוד .שלהבפופולריותפגעלאזה

בעלשםהוא ,) ReBourne (1997התכנית,את

נולד IIהואהמילוליבפרושוכפולה.זהות

המנהלתשלמשמהגםמורכבהואאךמחדש",

 Val (בורןואלהפסטיבל,שלהאמנותית
Bourne (, אתפטרוניוהקדישגםשלה

שנתמאז IIהמטריה IIאתמנהלתבורןהריקוד.

פטרוניואתועודדהשתמכהוהיא , 1980

הקהלעםבשיחההאמנותית.דרכומראשית

עםרקדשבעברפטרוניו,אמרההופעהלאחר

שהריקוד ,בראוןוטרישהפאקסטוןסטיב

חזרההמהווהמעגל,סגירתהואשלוהחדש

אמנםפטרוניולרקוד.החלהואשממנולמקום

יומית,יוםכאילו ,פשוטהבתנועהמשתמש

כבסיס ,הפוסט-מודרנייםרבותיוכמעשי

תנועהשפתלוישבהחלטאולםלריקו,ד

הואגםקנינגהאם,כמומשלו.ייחודית

לו,בניגוד,אולםהפורמליבריקודמתעניין

אנרגטיתמתנועהמורכבפטרוניושלהריקוד

 .הפסקהללא

הראשוןהחלקחלקים.לשנימחולקהריקוד

 Beastieה-שלמהמוזיקהמקצביםעלמבוסס
Boys , היסודאתהחסר ,השניהחלקואילו

 Sheilaשללמוזיקהמבוצע ,הריתמי
Chandra . משתמש ,זהלכאורהניגודלמרות

 .זההתנועתיבחומרהחלקיםבשניפטרוניו

תחילהריקודיואתיוצרשהואמספר,פטרוניו

הרקדניםלומדיםראשיתמוזיקה.ללא

מאוחרבשלבורקמדויקים,ריתמייםמשפטים

מתזמרלריקו,דמריקוד,המשתנהיותר

גםהופיעההלהקה .הריקודאתפטרוניו

כוללרקדניםלארבעה ,) 1996 ( " 4ריקוד IIב

 .) Lareigne (1995ו-עצמו,פטרוניו

יצירהשנות 25השנההחוגגת ,דיוויסשיוון

בלהקתבמחולפעילותהאתהחלהבבריטניה,

LCDT , שנותעדיצרהועבורהרקדהשעמה

ועםקלאסי,באלטרקדהכילדה, .-80ה

המחוללסיגנוןהתוודעה LCDTל-הצטרפותה
שללעבודתויותרומאוחרגרהאם,של

בשנתייסדההעצמאיתלהקתהאת .קנינגהאם

ידיעלמומנההראשונהותכניתה , 1988

 .המטריהפסטיבל

במובןמופשטים,דייוויסשלהריקודים

עצמה,התנועההיאשלהםהמוצאשנקודת

תחושותהצופהאצלמעורריםהםכיאם

מרכיבילשארגםבעבודותיהשונים.ורגשות

ישוהתאורההתפאורההמוזיקה,הריקו,ד

הריקודהמחול.למבנהותרומהחשיבות

 White Man Sleepהיהבתכניתהראשון
שבה ,המוקדמותמעבודותיהאחת ,) 1988 (

ואינטימיותקטנותתנועותדייוויסבוחנת

הרקדנים .הרקדניםלגוףמאודקרובבמרחב

אתאוהמצחהלחי,אתמלטפיםנוגעים,

פרטיםוחושפיםהזרועשלהפנימיהחלק

 Kevinשלהמוזיקהתנועה.שלמאודקטנים
Volans הבמהעלנגניםקבוצתידיעלנוגנה, 

הבמהועיצוב , Peter Mumfordשלהתאורה

גםשהוא , David Bucklandידיעלנעשה
היא ) Bank (1997הכוריאוגרפית.שלבעלה

דייוויסיצרהאותה ,ומורכבתיפהפיהיצירה

עיצובהקודםבריקודאםזאת.לעונהבמיוחד

הואהפעםהריפשוט,היהבריקודהמרחב

והןהתנועתייםהמשפטיםמבחינתהןמורכב,

פשוטותתנועהתבניות .במרחבבשימוש

ידיעלומועצמותמוגברותדייוויסשיוצרת

שוניםולכיווניםשוניםגוףלחלקיהעברתן

ידיעלהולחנהזהלריקודהמוזיקה .בחלל

Matteo Fargion הקשה:מכלימורכבתוהיא
 .קרטוןוקופסאותתוף ,הרמוניקה ,באסגיטרה

גבוההריכוזרמתמהצופהדורשתזאתעבודה

הרבותבשכבותלהבחיןשיוכלמנתעל

 .זוגביעלזו .בעבודתהדייוויסשמרכיבה

 The Art ofבתכנית,האחרונההיצירה
1995) Touch ( זכתהסקרלטי,שללמוזיקה

חיביבסדבפב"עיבדויבםרותשת"

יבחוללאיבב"וביבחחש"פחלתתחבר"ם"
יבחו;לחקותולחב"אם. ....יבקויב

לאיבב"לאפשריבבתעללבר"םב"ח
חש"פחחבר"ם"חיבודרב"חיבחול
יבחו; .ולחתפתחו"ות"וביבחוללבעשח

לבר"םב"ח.
דופןיוצאיהישגיםעבורבייהיאולבפרס

בתנועהמתחילזהריקוד . 1996בשנתבריקוד

תהליךכמו ,ומתפזרתההולכתוסבוכהצפופה

הריקוד.סוףעד ,קשריםהתרת

היתההשנה IIהמטריה IIשלהכותרתגולת

להשזהמצרפת,מארןמאגילהקתשלהופעתה

בוגרתשהיאמארן,בלונדון.הראשוןביקורה

אתהחלה ,שבבריסל IIMudrallבית-הספר

שלבלהקתו ,באלטכרקדניתשלההקריירה

 ,החלהכאשר ,כיווןשינתההיא .בז'ארמוריס

י.המודרנבסיגנוןליצור ,השבעיםבשנות

1993) Waterzooi ( תיאטרון-מחולהואשלה

הרקדניםעשרשלושהשבושלם,ערבשל

בריקודלסירוגין. ,ומנגניםמשחקיםרוקדים,

במהגביעל ,בלגיתבשילשלשמועלהנקרא

העשויתבשיל-ריקודהרקדניםמציגיםריקה,

 ,שנאה ,אהבה ,כעסהתרגשות,אנוש:מרגשות

הלחין Denis Mariettaוחברות.עצב ,שמחה
 ,משרוקיתכמופשוטיםנגינהלכלימוזיקה

יוצרהרקדניםשלוהביצוע ,תוףאוהרמוניקה

ומורכבתפשוטהמארןשלהתנועהגםמנגינה.

רגילה.הליכהעלומבוססתיומיומיותמתנועות

זאתמראהלפעמיםהרגשות,אתמתארתמארן

כשהיאגםבבישול,וכמוילדים.במשחקכמו

בטעמולחושאפשרעדייןאחר,לרגשעוברת

מזכירבקבוצהשלההשימושהקודם.הרגששל

דההקורשלהתנועהואחידותמשמעתאת

גםמארןמשתמשתזאתבעבודהבאלט.

כמעבריםמשמשיםהקריינותוקטעי ,בטקסט

השונההאופיבעליהחלקיםביןאינטגרליים

ריקוד .דותיאחשלמרקםלוומקניםבריקו,ד

 ,אנושייםברגשותנוגעזההומורומלאשנון

 ~ומכיר.יודעמאיתנואחדשכל
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