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הבירה

שלהעולמית
שהיתהכשםהמחול

היאשנה, 20לפני
מופעים,שלתוססמרכז

מאירהויוצרים,להקות
כתבתנוהיאאליאש-צ'יין

הראשוןהדיווחוזההגדול"ב"תפוח
ארה"בשלהמזרחימהחוףשלה

אליאש-צ'ייןמאירהמאת

הלכהכשנה,לפנילניו-יורק,הגעתימאז
והשתנה.המקומיהמחולעולמאתתפיסתי
השנימבשלושימלעירשיצאולמוניסין

בלתיכמקורהעולמי,המחולכמרכזהאחרונות,
שלאחיזהלדעתי,אין,שוב-לחידושימנדלה
שלמרגשתאווירהבמקומבמציאות.ממש
נחשפתדר,ךופריצתתעוזהשלמקורית,יצירת

הרמתאפילורפיון,שממון,שלכלליתתחושה
בשלבעברשהתפרסמוכוריאוגרפימידיימ.

הסגנונותאתומבססימחוזרימחידושימ,

-המקומיהמחולעולמאיתמ.המזוהימ
משתתף-מחולומבקרימפיקימכוריאוגרפימ,

שלנוססלגית,התרפקותשלבגללאחרונה
שכבשוקשישיממחוללאמנימחוות-הצדעה

בתולדותכבודשלמקומ(בצדק!),לעצממ,
האמריקני.המחול

המקומיות,הקלאסיהבלסלהקותשתי
ו- )" American Ballet Theatre "("איי.בי.סי"

לכלולמקפידותבלס"סיסי"ניו-יורק
סמליתבכמותכי(אמעבודותברפרסואר

אופורסייתכויליאממחולענקישלבלבד)
דאבכיוליססובוסימצעירימכוריאוגרפימ

) Ulysses Dove (, רציניימ""תענוגותשיצירתו

ברוחב"איי.בי.סי".עולמיתבבכורהתועלה
להזמיןהאופרהבתימגמתנמשכתדומה,

אוהתנועהאתליצורכדינועזימ,כוריאוגרפימ
יצרכךחדשות.אופרותשלהבימויאתאפילו
"מותלאופרההכוריאוגרפיהאתמוריסמרק

שהועלתהאדאמס),ג'והן(מלחין:קלינגהופר"
 '. 91בספסמברמיוסיק",אוףאקדמיב"ברוקלין

לאופרתוהכוריאוגרפיההבימויהופקדוגמכך
 " Mother of Three (בנימ"לשלושה"אמהמחול

" Sons ( אופרה"סיסיב"ניו-יורקשהועלתה
ג'ונס,ס.בילהכוריאוגרףבידי ', 91באוקסובר

הבכורהשלו.ליצירתורבהבמידהנחשבתוהיא
שלבביאנלההתקיימההיצירהשלהעולמית

אצלהזמינההביאנלה.הנהלת 990-1במינכן,
קונפליקסימשתציגשחורה,בלוז"אופרתג'ונס

העלילהואכן,מיתי."בהקשרעכשוויימ
במאבקיהמספלתגרין),ס.אן(ליברסו:
מאיזורפולקלוראגדותעלמבוססתהמינימ,
ששאיפתהאשה,שלסיפורהזהוהסהרה.
שללשורההובילהזכרימלבנימהנואשת
בתהאתהאשההרגהראשית,אסונות.

ביל(בביצועהנהרלמאהבתונעשתההתינוקת
הבנימ,שלושתבנימ.להשהבסיחג'ונס),ס.

האמ,פגומימ.נולדימהנהר,מסיןהמיוצרימ
-האבאתעוזבתלב,וחסרתשלמותרודפת
הגדולה.העירלסובתהרכימ,והבנימהנהר
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סראגי,באופןנהרגימהבנימ

נוקמולבסוףזהאחרבזה
הזמרתהמושחתת.באשההנהר

המופיעההאמ,בתפקידהינדס,רובי

ג'ונסשללהקתורקדניבעודהבמה,על
באמצעותדמויותיהמאתמבסאימ

ונגןהמלחיןבידינכתבההמוסיקההמחול.
מסורתהמשלבבסגנוןג'נקינסלרויהג'אז

קלאסיתמוסיקהאמריקנית,-אפרומוסיקלית
ג'אזולהקתהאופרהביתלתזמורתנוסףוג'אז.

הקשהכלינגןבידיגמהמוסיקהמבוצעת
המאלתרעצמו,המלחיןוכןמעולהאפריקני
כצפוי,מההופעות.אחתבכלבכנורו,

אפריקניימיסודותמשלבתהכוריאוגרפיה
התפאורהעכשווית,תנועהעממסורתיימ

וסממנימבצבעעשירותוהתלבושות
פולקלוריססיימ.

אינההאתניתהאמנותפריחת

עולםמתוךשצמחהטבעית,מגמה
מלאכותית,מגמהאלאהאמנות,
מטעםמוכתבתמדיניותשלתוצאה
מדיניותזוהי ..המרכזהשלטוו

בנישלחיוביתאפליההמעודדת
בארצות-הבריתהגדוליםהמיעוטים
ותומכתוהיספאנים),(שחורים

תרבותםשפתם,שלשוניםבביטויים
ומסורותיהם

במיוחדבלסהמאמר,בפתיחתשהוזכרהשממון,
במהלאמנויותויוקרתיותיקמקומיבפססיבל
המתקיימ )" Next Wave "(הבא""הגלעכשוויות

מיוסיק."אוףאקדמיב"ברוקליןסתיומדי
כ"קוסמופוליסיעצמואתהמגדירהפססיבל,

-(ספסמברשעברהבעונהנעוהרפתקני,"
תעוזהללאסלולות,בדרכימ )' 91דצמבר
היהשהציגמהכלוכמעססיכונימונסילת
לפינרקחהמחולשתפריסנראה .משעממפשוס
בינלאומיימכוריאוגרפימשני-פשוסמתכון
הופיעושכברבאוש),ופינהואנדהקיבוס(ווימ

להקותוכמהבעברפעמיימלפחותבניו-יורק
בוש"ארבןפאגאן,(גארתמקומיימויוצרימ

לקסגוריהנכנסימשכולמוקומה),איקוווימן",
אתנית.""אמנותאומיעוסימ""אמנותשל

בעולמחדשותדמויותחשףלאהפססיבל
שלמרגשותתכניותהפיקלאואףהמחול
מוכרימ.אמנימ

עבודותבשתיבאוש,פינהשלהמחולתיאסרון

"פלרמו,-
פלרמו"

 ,-1990מ

ו"בנדוניאון"

)" Bondoneon "( 1980מ-, 

גולתאתלהוותהיהאמור
בכלהפססיבל.שלהכותרת

קסעימהיומהיצירותאחת

תיאסרליתעוצמהבעליבודדימ
פלרמו,""פלרמו,פתיחתזכורה(בעיקר
לרוחבשבנויענק,לבנימקירכאשר
ריאליססיתבצורההתמוססהבמה,

שלאמיתותיהביסוישלרגעימאומרשימה),
המינימביןהיחסימכמובנושאימבאוש,

המחולאמנותמהותאופלרמו")("פלרמו,
התארכו,אחרימקסעימאולמ("בנדוניאון").

הפרסימומכלולבימתית,הצדקהללא
לכללהתלכדלאמהעבודותאחתכלהמרכיבימ

וסוחפת.מגובשתאחתחוויה

ווימבפססיבל,השניהאירופאיהאורח
הבלגי ) Wim Vandekeybus (ואנדהקיבוס

"תמידיצירתו,אתהעלו ", Ultima Vez "ולהקתו

התכניתלסעמי,שהיתה,השקרימ",אותמ
הבוסהעבודתובפססיבל.היחידההמגרה

הסומנתגבוה,"מ"מתחהניזונהוהאלימה,
קרובה-הרקדנימלגופותמתמדתסכנה

מחולאמנילעבודתשלההאנרגיהבריכוז
הקנדילוקכאדוארד- '-80המשנותאחרימ

אתהמכנימיש .הבריסיקלארקמייקלאו
"כוריאוגרפיתבכינויהזוהיצירתיתהנסיה

אדרנלין".

בפססיבל,שהשתתפוהמקומיימליוצרימבאשר
שלסתאפנתיתנסיהמיצגימכאמור,הללו,
וגאוהלשרשימחזרהשלהאחרונות,בשנימ
מגמהאינההאתניתהאמנותפריחתאתנית.

אלאהאמנות,עולממתוךשצמחהסבעית,
 ~~-מוכתבתמדיניותשלתוצאהמלאכותית,מגמה



~~ 1/!:(:'!t ~ ןA 
+~ 1/(:"/!Ji-Ii:J!o , 
1-; YY '}:O 

1-~ f: O ' מסעם O-L-המרכזי.השלסון
I , מדיניותזוהי

חיוביתאפליההמעודדת '1,ת הגדוליםהמיעוסיםבנישל , ~-1
(שחוריםבארצות-הברית

בביסוייםתומכתוהיספאנים)

תרבותםשפתם,שלשונים
מיוחדיםתקציביםומסורותיהם.

אתני.גווןבעלותיצירותלהפקתהוקצו
כספית,לתמיכההנואשתבהזדקקותם

האתנית,המגמהעםפעולההאמניםמשתפים
ג'ונסס.בילעלבון.ביסויימגליםבזמןבואן

ב"ניוסדיי"עיתונאי,בראיוןהתבסא

לשלושה"אםלהעלאתבהקשרהניו-יורקי,
זה"בעידןאלה:במליםאופרה",ב"סיסיבנים"
דיזהפוליסית,וכשרותתרבותיתרבגוניותשל

צורןעלעוניםהכלבסןשאנולחושמשפיל
מישהו".שלאפנתי

הסבן"נשותשל )" Proise House "(תהילה""בית
אתלימזכיר ) " Urbon Bush Women "(העירוני"

שהואנראה"ענבל".להקתשלהאסתטיקה
ופשוס,רחבקהללמעןובראשונה,בראשהופק,
הבריתארצותברחבישחורותקהילותשל

מחול.שוחרישלעירוניקהללמעןופחות
שימושססגוניות.התלבושותצבעונית,הבמה
(כמועממייםנגינהבכלינעשהנרחב

ואוצראפריקאיותמנגינותתוף-מרים),

השחור.הריקודמסורתעםהמזוההתנועות

לקוחות-ואגדתיותריאליססיותהדמויות
 .וחלומותדתיתאמונהחיי-משפחה,מהווי

אורחותהםהשראתהשמקורותהעבודה,

ארצות-הברית,שלהשחורבדרוםהחיים
 .המאהמראשיתציירת ,אוואנסלמינימוקדשת

הנואשתבהזרקקותם

משתפוםכספות,לתמוכה
המגמהעםפעולההאמנום
האתנות

לאוקומהאיקוהיפאנייםהיוצריםצמדאפילו
פולחני ,המוכריםהשראתםבמקורותהסתפקו

לעבודתםההשראהאתסבע.ותופעותפריון
שלהאינדיאניםמעולםשאבו"אדמה",

חיה,במוסיקהלווההמופעניו-מכסיקו.
התייחדותוכללאינדיאנים,נגניםשניבביצוע
תוןהאדמה,עםמתמשכתורוחניתגופנית

שנישלוגירסהעימה,להתמזגעקשנינסיון
הנודע.האינדיאניהבאפאלו""ריקודלהאמנים

הסופיתהתוצאהיפה,עלהלאהתרבויותמיזוג
וקומהאיקוכינראהומייגעת.אמינהבלתי

המינימליססית-פולחניתבאסתסיקהנתקעו
מצליחים,ואינםמוצא,ללאכבדרןשלהם,
אתלשנותאויצירתםאתלרענןזה,בשלב

כיוונה.

באמתהמרגשיםהבודדיםהמחולממופעיאחד
שליחידמופעהיהבניו-יורקשראינו

אןבשםשחקניתרקדנית/ /כוריאוגרפית

דמותהעלמבוסס"מדיאה",המופע, .פאפוליס
הקוסמתהברברית,הגיבורהשלהמיתית
אתלהשיגיאסוןהיוונילאהובהשעזרהמדיאה,

במולדתהבגידהבמחיר-הזהבגיזת
שנילוילדהליאסון,נישאההיאובמשפחתה.

נסיכהלסובתידועלננסשהולבסוףבנים
איומהכנקמה .התרבותיתיווןבתצעירה,

הצעירההכלהאתמדיאהרצחההבוגדני,בבעל
-סקססיםכוללהמופעשלה.בניהשניואת

-ובאנגליתבגרמניתמושריםאומדוקלמים
המרכז .מילרהיינרהגרמניהמחזאימאת

שיריםחמישהעלנשעןהמופעשלהמוסיקלי
מילר,של " Londscope With Argonouts "מתון

האמריקניהמוסיקאיבידיבמיוחדשהולחנו
מורכבקולאגי,הואהמוסיקהיתרקינג.ג'והן

כרוביני,ויוגוסלבית,רוסיתעממיתממוסיקה
אתמכנהפאפוליסאן .ולייבאןסומאקאמא
להבדילגופני","תיאסרוןעבודתהסגנון

על .ביותרמרשימההופעתהמתיאטרון-מחול.
קסנת(היאהקלאסימהאידיאלרחוקגוףמיבנה
אותהמשוויםורביםומקומרת,מוצקהקומה,

מפצההיאמונק)למרדיתאומידלרלבס
פראית,אנרגיהמחשמלת,בימתיתבנוכחות

מעוררתוסכניקהמרשימיםוהתמדהפיסיכוח

מחולקלאסי,בבלסמיומנתפאפוליס .הערכה
בביתהעיקריותהמורותאחתהיא-מודרני

-ביו-יורקקאנינגהםמרסשלספרו
היהבמיוחדומקוריחזקושירה).בתיאסרון

מנתרתבו ,דקותשמונהכשבעבןקסע

וראשה,זרועותיהאתומניפהפאפוליס
ונעשותההולכות ,וסקסיותקצביותבתנועות
הגעתהעדויותר,יותרוסעונותמהירות

תוןמתבצעתהתנועהבטראנס.כמולשיא,
למרותאןפוסקת,בלתיסקססיםהשמעת
מאבדתהרקדניתאיןהמתמש,ךהמאמץ

אינהפאפוליסלכ,ךנוסףנשימתה.אתלחלוסין
בצורהזאתועושהרגשותמביטויחוששת

ומחוותמלאהבתנועהלעתיםאקספרסיבית,
אוהגזמהללאתמידכמעסאן ,"גדולות"

'1 

בנים"לשלושהב"אסג'ונס .טיביל
" Bill T. Jones in "Mother of Three Sons 



לרגשנות.מביכהגלישה

שהיומסוגננימ,מופעימספוראיןלאחראכן,
הרמהבהמ ,'-80והוי Oה-בשנותנפוצימכה

השפההגדרתהצורנית-פורמאליססית,
עמהחלל,עמיחסיהובחינתהתנועתית

ותקשורתיימסכניימואמצעימחומרימ

האמנותית,החוויהבמרכזעמדומגוונימ,

היההעכשוויהמחולבימתעלרגשותוביסוי
לצפותמרענןזההיה-לחלוסיןכמעסחסר

מרגשבסבעיותהעוברתפאפוליס,זו,בזיקית
לנוחמ,מנקמלשנאה,מאהבהלמשנהו,אחד

מפגיעותלחושניות,מזעמלאשמ,מקנאה
מופעהוא"מדיאה"בגורלה.לשליסהמוחלסת

נשמה.עממופעמבריק,אנושי,נועז,

אתהמאפיינתנוספתמגמהכינראהבכלל,
המוקדמות '-90השנותשלהמקומיהמחול
עדייןמלאה,מודעותמתוךשלאלוודאיקרוב

מחול,אמניאצלרגשילביסויהחזרההיא-
זומנההפתעהצורני.בביסויהתרכזועתהשעד

בעבודותלצפותשבאסנסר",ה"סיסילקהל
שלהגדולהכוהןקאנינגהמ,מרסשלחדשות
נגועותהללוכיוגילההפורמאליססי,המחול
משלוששתיימרגשי.ביסוישלמשמץביותר

Looseslr "(בתכניתשנכללוהעבודות ile " -ו
" Chonge 01 Address "( מנפשמשהוחשפו

זקנה,הגוף,בגידתמוות,פחדיהכוריאוגרף:

ו) 3 (המתקדמגילוכייתכןחריגות.בדידות,
שימשוקנינגהמשלהמנוונתהשגרוןומחלת

הסיבותתהיינהאךזה,יצירתילשינויכמאיצימ
משמעותית.ססיהזוהיתהיינה,אשר

לקהלזומנההפתעה
החדשותבעבודותלצפותשבא
נגהם Iקאנמרסשל

מבחינהמשהוקורהתמידקאנינגהס,אצל
גומליןויחסיחיבורימתנועתית:אוחזותית

אומקוריבמהעיצובהרקדנימ,ביןמעניינימ

לסובמנוכחותה,להתעלמשקשהמוסיקה,
קאנינגהמעבדשלו,הקריירהכל(לאורךולרע.
כרוברסחשובימויזואליימאמנימעמ

ועמג'ונסוג'ספרוורהולאנדיראושנברג,
רובמסיודור).ודייוידקייג'כגו'הןמלחינימ
ובעלייפימצעירימ,הלהקהרקדנישלהמכריע
קאנינגהמתכנית,מבחינהדופי.ללאסכניקה
חשובזרממושגית,לאמנותרבה,במידהקרוב,

הוא '.ו Oה-בשנותשפרחהפלססית,באמנות
התנועהתקירתהמחול,שלהצורניבצדעוסק

הידועימ,מריקודיו(אחדהסהורההאנושית

How 10 Poss, Kick, Foנקרא ,-1965מ ll ond " 
" Run , פיסוליכגורמהרקדנימגופותבחינת

סבעשבתופעותוהמקצבימהחוקיותבחלל,
לשתףקאנינגהמהרבהבעברכן,כמו .ואקלימ
במובןהבמה.עלואילתורמקריותשליסודות

ומאחוריקייג,'ג'והןלמלחיןמאודקרובהוא ,זה
שנימ.עשרותהנמשךשיתוף-פעולההשניימ

מ,עלילתיימיסודותקאנינגהמהתרחקכהעד
מעורבותומחשיפתאגושיימבנושאיממעיסוק

הבמה.עלרגשית

להיותשהפכוהללו,היסודותכלואולמ,
המקאנינגהמ,שלהאסתסיתהאצבעסביעת

סהורהתנועתיהמילוןמיגבלותיו;גמהמ
מחקרי,ונקי,מסוגנןהבימתיהעולמומוגבל,
עדצפיתיזו,מסיבה .אנושימביסויוחףמנוכר

אינסלקסואלי,גירוימתוךבעבודותיוהיומ
בשורהלמקומועמוקהוהערכההיססוריעניין

תמידאךבן-זמננו,המחוליוצרישלהראשונה
ובתחושהמוחלסתאישיתמעורבותבחוסר

וגמליצן,בדמותרקדניתעמהיתההקבוצה,
שלאמיצהעצמיתאמירהאיזוהיתהבכך

ועלבחייממצבושלמפוכחתראיהקאנינגהמ,
הבמה.

ולמבוכהלדשדושהעיקריתהסיבהכיספקאין
החברהכלכלית.היאהמחולאמנותשל

רפובליקני,מימשלתחת(בעיקרהאמריקנית,
אינההאחרונות),השנימבשתימ-עשרה

שלכחובהבאמנויותהתמיכהאתתופסת
מפתיע,זהאיןשפע.בעיתותאפילוהמימס,ד
מיתון,תקופתשלבעיצומהשעתה,איפוא,

קוצצוארצות-הברית,בתולדותמהחריפות
הפדראלי,-הדרגימבכלהאמנותתקציבי
בעודביותר.חריפהבצורה-והעירוניהארצי

נאבקותכולההבריתארצותברחביהאמנויות
פסחלאהקיצוצימוגלועתידןקיומןעצמעל

בכובדחשותבניו-יורקשהאמנויותהריעליהן,
סיבותמשתינובעהדברכפליימ.כפלהגזירות

חסרהעצומ,הריכוז-האחתעיקריות:

זו,בעירואמנויותאמנימשלהפרופורציות,
מוגבלימ;משאבימעלפרועהלתחרותהגורמ
מדינתשלהרעועהכלכלימצבן-השניה

התרבותתקציביאתשקיצצוניו-יורק,ועירית,

במיוח.דקיבוציתבצורהשלהן

מדועברורגמזומסיבהשיעמומ.שלדקיקה
קאנינגהמביצירתהנוכחיתהתכניתהתמורה

ומלהיבה.מפתיעהכה

בעברשהתפרסמום Iאוגרפ Iכור

ם Iומבססם Iחוזרם, Iדוש Iחבשל
תם Iאם Iהמזוהגנונות Iהסאת

העבודות.שמותבבחירתכברמתבסאהשינוי

הכוריאוגרףקרא ',-80המשנותלריקודיו
Po ","כמו:בשמות ints in Space", "August Pace " 

" one ןNative Green", "C oost " -ו

" Channels/ lnserts ", אובייקסיביגווןבעלישהמ
השנתייממןשריקודימבעודמובהק,

אישייותרמימדבעלישמותנושאימהאחרונות
l "כגון:ואנושי, oosestrife"1 "Chonge of Address ". 

המושמהדגששינויהואאחרמשמעותיביסוי

הופעתכרקדן.קאניגהמהשתתפותעל
אתהמסיימבריקודהבמה,עלהכוריאוגראף

וכמהבכמהצפיהלמסורת.הפכההתכנית,
עלמצביעההאחרון,העשורלאורךמתכניותיו,
בקושינעהואהגופני.במצבועקביתהדרדרות

להנפות,ומצסמצמותהולכותותנועותיוניכר
לכיוונימהבמהוחציתזרועותסיבובי
איסית.בהליכהשונימ,

הופעתואתמקבלימהאמריקנימ
מחוותאוהבימהמגדולה.בהתלהבות

קרוב(זהו,מזדקנימבמהלאמניכבודשל
הנעורימפולחןשלהשניצידולודאי,

כהעדהופעתוצרמהאישית,לישלהמ!).
וכגימיקפאתסיתכגחמהוהצסיירה

ב-הופיעהעתהפעמ,כןלאמסחרי.
" l oosestr ife ". אתקאנינגהמשינהכאן

והתאימוהופעתושלהכובדמרכז
כ,ןשברגש.בחומרימהחדשלעיסוקו

התמקמ,קודמימשבריקודימבעוד

ויצרהבמהבמרכזקרובות,לעתימ
ומגעקומפוזיציות

לביןבינופיסי
הזיז(הוארקדניו

איתמ,רקדאותמ,

מעמדואתהפגין

ומורמ)כמנהיגמ

נעשהפעמ,הרי

מאחור,קאנינגהמ

בנפרדלגמרי
הצעיריממרקדניו

התעלמווהללו
לאורךמנוכחותו

כמעס.הריקודכל

לבדו,פעלהוא
הדחוייחידמעין

וניגודהקבוצהבידי

הגופותביןזה

והיפימהצעירימ

והנכההזקןלגוף
אנושיפתאומנראה

פאתסי.ולאועצוב
שלבימתיתהשלכה

נוצרהתחושותיו

קבוצתכאשר

נשאורקדנימ

בצורהוהניפו

רקדניתסקסית

ונוקשה,דוממת

כגוויה.

האינסראקציה

לושהיתההיחידה
מחבריאחדעמ

ב"מדיאה"פאפוליסאן
" Ann Papoulis as "Medea 
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במס'החייבות ~ ל/.' r... , התאגידיםשל

~סורת ~~;~;~~משף-~ס
נדיבהתמיכהשלארוכה .L.---לפירסום(בתמורהבאמנויות I , סכומיוניכויחיובייםותדמית

בתקופתפחתוהכנסה)ממסהתמיכה

ניכרת.במידההמיתון

הןבאמנויות,התומךנוסף,כספימקור

פההצצותוהפרטיות,הציבוריותהקרנות

מוצפותאלהקרנותהגשם.לאחרכפטריות
נואשותפניותשלגואהבזרםלאחרונה
לכולן,להיענותמסוגלותהןואיןלמענקים,

בלב.דלמיעוטןאלא

תרבותמוסדותנקטוהקשה,למצבבתגובה
רביםפיטרוחירום;בצעדירביםמקומיים

ועלוליםשלמותמחלקותסגרומעובדיהם,
בפעילות,קיצוץשללמצבהקרובבעתידלהגיע
קיומם.לעצםוההצדקההסיבהכמובן,שהיא,
ויותריותרלידיעתימגיעותלכ,ןבנוסף
שמועצותתרבות,מוסדותעלעדויות

לקצץבמפגיעדורשותשלהםהמנהלים
לציבורולהציעמתקדמת,אונסיוניתבפעילות

בטוחה,קלאסית,מוכרת,אמנותיותר
קהל.המושכת

לשפלבהשוואהמישניתכי(אםנוספתסיבה
עולםשלהדרךואיבודלדכדוךהכלכלי),
חלליםשהפילההאיידס,מגיפתהיאהמחול,

בנים"לשלושהאם
" Mother of Three Sons " 

ברקדניםמדוברהאמנים.מקרברבים

שונות,ופירסוםבשלותבדרגותוכוריאוגרפים
לאשעדייןריק,חללהותירהמפהמןשהיעלמם

 .זומהקומהשיעורבעליחדשיםביוצריםנתמלא

למסקנהאותימובילהרביםמחולבמופעיצפיה
שינוייםתקופתשלבעיצומהמצוייםאנוכי

כינראההמחול.אמנותכיווןשלמחדשוהגדרה
חזרההיאכאןהמסתמנתהדומיננטיתהמגמה

זוהקלאסיות.השמרניות,ההבעהצורותאל
מתמשך.וחברתיכלכלילמשברטבעיתתגובה

החברותברובנחשבתבכללאמנותאם
-נסיוניותאמנותשצורותהרילמותרות,
-הקהלאתמביכותלעיכול,קשותתובעניות,
הןצנעבתקופותהמותרות.לשיאנחשבות
שלמבטםמנקודתגםזווית,לקרןנדחקות
שלמבטומנקודתוגםהמסבסדיםהגורמים
למצואנוטההיומיום,מתלאותהעייףהקהל,
מכלומבקשובטוחיםבדוקיםבערכיםנוחם
מבדר,קל,פורקן-בבילוייוגםדבר

םנגיש.

כךהאזניים,אתמחרישיםשהרמקוליםכשםו"פחיות",צבעונייםמעגליםבשלושהקטנות,
רגישותנו.אתלעיתים,מקומם,האליםהאוראחדשבקצהכבושים,מלפפוניםכשלקופסאות

אמנותבהתפתחותבספרועוסקאינורדלרדןמיןובשניוואט, 1000או 500בתנורהשלהן
זהבהקשרלהזכירישאבל .בארץהבמהתאורתהאוראלומתאתגסהבצורהשצימצםמשפ,ן
שהגיעבמבי,המעצבאתאחרוניםחידושיםשלבנוהפקהאותהלקראתכלשהו.לשטח

בתיאטרוןהיטבניכרורישומומהרוקלמחולקופרמןיצחקדאז,"הקאמרי"שלהחשמלאים
בצורהמתאררדלרדנישלספרוהישראלי.חמישהידיהם,במושטייניץ,ואריה

הבימתיתהתאורההתפתחותאתתמציתיתעלמבוססתהיתההתפאורה ."בייבי-ספוטס"
הפיסיולוגיהצדאתהתיאטרון,שלבהיסטוריהתפאורהגםנבון.אריהמאתרישומיםהקרנת
שלהטכנולוגיבצךעוסקולבסוףהראיהשלמהפכני.חידושבגדרבארץהיתהמוקרנת
 .החדישיםהמכשיריםשלמשוכללותשיטותובאמריקהבאירופה

ותאורןחשמלאישאינולמיהחשוביםהפרקיםהרבהמפותחותכבראזהיווהקרנהתאורה

י,במאאוכוריאוגראףבימה,אמןאלאמקצועי,יותר.
ובאפשרויותהתאורהבעיצובהדניםאלההםבעזרתהמנהלבתאורן,מתבונןשאנישעה
החדישה,המשוכללת, 'במערכתהגלומותונזכרכיוםמורכבתמערכתומקלדתמחשב

המעצב.לרשותהעומדתשהיהפעם,של(עמעמים)"דימרים"באותםהתאורהתפקיד

שישחבל .תמציתיהכתיבהאופןבהיר,הניסוח,עמעמיםידיותיהםאתידניתלסובבנחוץויותריותרמרכזינעשההמודרניבתיאטרון
הלועזייםהשמותבכתיבשיבושיםמעטלאלהתפעלאפשרפעולה,בשעתשלהטושהחלושעה ,-20ההמאהראשיתמאז

נותןהלטיניתלאותהמסורתיהצברי(העיוורוןהמרשימה.הטכניתמההתקדמותלאיןהשתכללוהתאורהכליבחשמל.להשתמש
בסוגיהשימוש .המוכרים)אותותיואתשובבשניםקרולכתמרחיקיחידושיםאבלובמכונות-הקרנהבזרקוריםהשימוששיעור,
מצאתישלאמוזר, .ומקריאחידבלתיהאותיותהגישהבעצםאלאבמיכשור,רקלא .האחרונותשלספרוויותר.יותרומתוחכםמורכבנעשה

מעצבת ,רוזנטאלג/יןשלשמהאתבספרלתאורה.האסתטיתאפלתאתלהאירחלל,למלאבארדלרדן
עיצובאתנתהיששגראהםלתאורניתבמטאפורהלהשתמשאם-הבורות

הראשונהלמעשהתהוהיימתיתרבשפהבתיאטרון,האורלאמנותהנוגעבכל- I , 1מרתהשהתאורההקונצרטיםבעקבותבאההאחרונההמהפכה  I I I I Iהבההתאועודלאלמיניהם.ופופרוקזמרישלוהמופעים

הרקדניםגופותאתלחלוטיןלבודדשהצליחהאתלהאירשתפקידההמאוזנת,התאורההעברית.
מאוד)תלותהומזוית(מהצדדים,המואריםעלהאוירהאתליצורהמופיעות,הדמויותקומה,וגבהרזהנערכשהיהדני,אתזוכראני

זעיריםפגמיםאלהאבלהכהה.הבימהמרקעדמות _ראשישחקןהואהאורכיום .הבימהזו .-60הבשנותשטייניץ,אריהשלמשוליותיו
 .מצוייןבספרהמחולבתחוםבייחוד .עצמובפנידומיננטיתהתאורהמלאכתהתפתחותראשיתהיתה
בימה-לאנשיפחותולארבים,צופיםלגביאוריפסהלא-ריאליסטי.החדיש,והתיאטרוןהלך"הואלהצגתעדאבללהאמין,קשה ·בארץ

הםעיצובהודרכיהתאורהטכניקתמקצוענים,(אוהנעשהאתמאיריםהחוש,ןאתחותכיםלא , 1948בשנתהקאמריבתיאטרוןבשדות"
דנישלספרו .במקצתמפחיד ,מיסתוריןבגדרמצדההתרחשות)אתלעיתיםמסתיריםבעצםאח,דפרוז/קטורולובארץהבימותעלהיה

 .בהשכלתםזהליקויעלאורלשפוךעשוירדלרעדהמופיעים.מאחוריאובלב,דאחדנעשההכל .שלוהאוראלומתאתלכווןשניתןס~
 .הצופהעיניבסינוורהכרוכהלהתאכזרות,נורותשלשורותמשמע"רמפות",בעזרת

-~ ___ ~ ____ L.----

פרוז'קטור Iהון
מנורגיוראמאת

לאוריצאעתהזה
רדלר,דןשלספרו
ותיקתאורהמעצב

שלוהבעלים
אחת"דנאור",

הגדולותהחברות
וביצועלייצור
בימתיתתאורה

"תאורתבארץ,
בהוצאתבמה"

"כנרת".


