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ש"תיאסרליות"כרעל

בקרבאופנתיתבוש

כוריאוגרפים

הסכמהישאמריקאים

פירושמהארכללית,

"תיאסרליות"המלה

המחול?בתחום

ברקובזויזעבריתקופלנ,דר'רוגמאת

המליסאתלחברמרביסאנו ..........

זאתעושיסאבל "ו"מחולתיאטרלי"יי ..........
אנותדירלמשל,מחשבה.ובלאדעתבקלות

כוריאוגרפיסהסהיא/הואייאומריס

שלמובהקתדוגמהזויי ,או ,"תיאטרלייס

חלקהסכאלהומשפטיס ,'''מחולאטרוןית'

אך ,מחולמבקרשלהמליסמאוצראינטגרלי

משמעיתחדהגדרהלתתמתבקשיסאנוכאשר

נוטיסאנוהמושגיסשליותרומדויקת

מהסוג ,מתחמקתתשובהמאחורילהסתתר

סטיוארטפוטרהעליוןהמשפטביתששופט

) Potter Stewart ( מהיכשנשאלנתן

אניייהיתה:המפורסמתתשובתופורנוגרפיה.

ליאיןבהנתקלכשאניאבללהגדירה,יכוללא

הואהישרהשכל ,ואכן ."לזהותהקושיכל

אבלאלה.מעיןבמקריסביותרהטובהמדריך

מהבמבטתזההאיך ,השאלהנשאלתעדיין

שאיןטעןסוקרטסלהגדירו.בידיךעלהשלא

ולא ,היטבנבחןשלאבמשפטלהשתמשטעס

להיעזרנוכלאוליאבל,איתואתווכח

למושגשיששונותהגדרותביןבהשוואה

שסותרותכאלהביןגס ,"תיאטרלייימחול

השנייה.אתהאחת

כאשר ,המקריסברובמאליו:מהמובןנתחיל

הכוונהבמחול "ליותתיאטרייעלמדבריס

שלרחבבמגווןשימוששעושהלכוריאוגרפיה

 ,תלבושות ,(תפאורהתיאטרלייסאמצעיס

תהליךהיאתיאטרליות ,זהבהקשר .תאורה)

הדעתעלעוליסמשהו.ועודתנועהשל-מחבר

עבורפוקיןלימיכאשהגההעקרונותחמשת

הפעולהב"שיתוףששיאושלו "החדשהבאלטיי

על ,ואכןהאומנויות".ושארהמחולבין

עספעולהשיתףשבהןהמפורסמותההפקות

בחסות ,אחריסידועיסואמניסמלחיניס

 ,"פטרושקהיי ,"שחרזדהיי(רוסהבאלט

 ."תיאטרליותיישהןלומראפשר ,קרנבל")יי

מחוללהואשפוקיןלרמוזניסיוןכאןןיא

לשארמחולביןפעולהשיתוףשלהרעיון

דומהליתתיאטרסינתזהשהרי ,האומנויות

מחוללהקותשלפעולתסביסודהיתה

 ,-16ההמאהבתחילתכברמלכיסבחצרות
 Balletה- ,ביותרהעתיקהבאלטכגון
~ 
 "יטרליאתלמחושלוזרמוהשהחדהספרביתיירפהסמתוך

ילמברגצוירגורגתאמ

"NEW AND CURIOUS SCHOOL DF THEATRICAL DANCING" 

, 

דייעלטלבאלבושתלתעיצוב

רפיזלשהאופרהבורעהקמ .ל.ס

COS11.JI,IE FOR 8ALLET PARIS OPERA Eז; U 8סס S.L 

עומדותהמחולשל"תיאסרליות"תפיסות

לא-(או"פורמליססיות"לתפיסותבסתירה

שהמבקרמפתיעלאוזהשלו,הצגתיות)

העריךלאלווינסוןאנדרההגדולהפורמליסס

אריססושלה"תיאסרליות"אימוץאתבמיוחד

המחולבתחום

Comique de la Reine . מסובכותהפקות

ומחולטקסט ,קהימוזששילבו ,אלהומורכבות

שעוררההמחודשמהענייןהושפעומסוגנן,

בעקבותתקופה,באותההיווניתהטרגדיה

ששתעלאריסטושלחיבורושלמחדשגילוי

 ,הדיקציה ,הדמויות ,העלילה :הטרגדיהביימרכ

לינקולןהראווה.ומפגןהמוזיקה ,בהיהחש

המחולשלאורטיקניסישהתכותבקירסטין

שמופעיס ,האמינוהרנסנסבתקופתוהדרמה

הס Ballet Comique de la Reineה-מסוג

עלבטרגדיההמקהלהשלמדויקחיקוייי

 ,לומראפשר ,כןאס ."העתיקהיווןבימות

תנועהביןשילובשלהאידיאל)(אושהרעיון

 ,עצמוכאריסטועתיקהואהאומנויותלשאר

ליצורהמאוחריסוהניסיונותהמאמציסוכל

האומנותיצירתיי ,(לדוגמהכזאתסינתזה

 ) gesamtkunstwerk ,וגנרשל "הטוטלית
אריסטושלבטענהאחרתאוזובדרךמקורן

היוונית.הטרגדיהעל

שונההגדרהגסנזקפתאריסטושללזכותו

של 'אבפרק .במחול "תיאטרלייילמושג

היאהמחולשמטרת ,טועןהואפואטיקה

באמצעותוהפעולההרגש ,הדמותאתלחקות"

במחולרואההוא ,כלומרקצביות".תנועות

העולסאת "להציג"החייב ,מימטיאמצעי

הרקדן.גוףשלהמיידיותלמגבלותשמעבר

בתפיסתביותרמרכזיהוא ,חיקויאו ,מימזיס

הפוכה,תפיסתו,כלומראריסטושלהאמנות

אלעצמה.בפנימטרההיאשתנועהלגישה
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-האריסטןטליןתההגדרןתאתשתןאםמחןל
אתרקןלא ,אנשיםשלטבעםאתמייצגיי

בכלישימןשבןנעשה(אם "ןמעשיהםסבלם

כאליחסיםימתןאנ ,)לאםאןתיאטרלייםעזר

 ."תיאטרלייימחןל

בן ) Jean George Noverl-e (נןבר 'ןרג'גז'אן

 "עלילתיבאלטיילפתחעיהצ-18ההמאה

) ballet d'action ( משנתןעללחלןטיןהמבןסס

הטבעאתלחקןתשכדיטעןהןאאריסטן.של

כלאתלסלקעלינןביןתרהמדןיקבאןפן

אתמסיחיםשרקטבעיים,הלאהאלמנטים

עםשמלןת ,פיאןת ,מסכןתכגןן ,הדעת

מכאן !ןכדןלשמהאקרןבטיקה ,חישןקים

תחכןםמחייבתלא "ש"תיאטרליןתנןבע

טןעניםכשאנן ,לדןגמה .בהפקהמיןחד

נןטההאירןפישהמחןלמאןד')(גסהבהכללה

אןמהאמריקאי "אקספרסיבייייןתרלהיןת

לןמייחסיםאנןלמעשה ,נרטיבייןתר

אנן ,כלןמריןתר.רבה "תיאטרליןתיי

שןניםאירןפיםכןריאוגרפיםאלמתייחסים

 ,אשטוןפרדריקכמןמהשניהאחדלחלןטין

אןתםמאחדתכאילןבאןשןפינהקיליאןיירי

 !'תיאטרלייילבמיוחדמפןתחתתחןשה

 "ייתיאטרליןתשתפיסןתמכאן,משתמעעןד

לתפיסןתבסתירהעןמדןתהמחןלשל

לאןזה ,שלולא-הצגתיות)(אן "פורמליסטיותיי

אנדרההגדןלהפןרמליסטשהמבקרמפתיע

העריךלא ) Andre Levinson (לווינסןן

אריסטושל "תיאטרליות"האימןץאתבמיןחד

התלןנןלפואטיקה,בהתייחסןהמחןל.בתחןם

מייחסהזההפטאליהטקסטייכיעללווינסןן

להיותחדלהמחול ...לושמחוצהמטרהלמחול

שמחולמכריזאריסטועצמן.לשםהקייםדבר

 !'החייםאתומחקהמפרש

הכללילמןשגאפשריתמשמעןתעודישאך

כמעטלהשאיןמשמעןת ,"תיאטרלימחוליי

שלסטוטליותיהארהתפיסותעםכלןםולא

ההבחנהאתלדןגמהניקחמימזיס.אןסינתזה

ןמחןלאחדמצדתיאטרלימחןלביןהמקןבלת

אנןכאשרשני.מצד ,עממיאןטקסי ,חברתי

שלהחןגהייכמןעממישמחןלאןמרים

 ,חברתימחןלהןא ) Virginia Reel (יניה"'ןירג

שלהלילה"מסעייאןבלנשיןשלייאגןן"ןאילו

 ,תיאטרלילמחולדןגמאןתהםגרהאםמרתה

לענגבעיקרנןעדשהראשוןלכךמתכןןניםאנו

הלאאתהשניואילו ,בוהמשתתפיםאת

הנחהאםהצןפים.קהלאתכלןמר ,בןפעילים

מסע"שאמרנוכאילן,עלינומקןבלתזו

פחותאןיןתר "תיאטרליייאינןהלילה"

עלילתימחולהואשהראשוןלמרות ,"אגון"מ

ןיש ,סןפןקלסשלהמלךאדיפןסעלהמבוסס

י'נןגוצמאתןתפאןרהתלבושותבו

) Noguchi (, חסרמחולהןאאגןן"ייבעןד

אימוןבבגדיהמבןצעתפאורהןחסרעלילה

נןעדןשניהם ,למעשהולבן.שחןרבצבעי

אללהתייחסישןככאלה "צופיםקהלייל

תיאטרלי.מחולכאלשניהם

מחזקת "תיאטרןןייהמלהשלהאטימולןגיה

 .זןהגדרהשלתקפןתהאתימשמעןתבאןפן

הןא "תיאטרןןייתיהיןןנהמלהפירןש ,במקור

שלהיסטןריוניםלדעת !'צןפיםבןמקןםיי

שנועדהמקוםשלשמןהיהזההתיאטרןן

התיאטרוןהבמה.עלבמתרחשןצפייהלישיבה

האללכבודמטקסיםהעתיקהביווןהתפתח

אוהצופיםאתלחנךנןעדן(שלאדיןניסיןס

האלרצןןאתלהשביעאלאאותםלענג

ואיבדןחילונייםלאירועיםשהפכו ,ןלפייסו)

המאגית.משמעןתםאתכךתןך

את ) Jane Harrison (הריסןןיין'גמתארתכך
שןםבמיןח,דקשהקיץהיהפעםייהתהליך:

ןהמקהלהשצריךכמןהתנהללאדבר

) chorus ( לרקןד ,בעצם ,למה' ,בעצבשאלה?' 

הצדמןלצןפההפכהאןןנעלמההתרחקההיא

ןשרידיןנעלםלאהטקסאך !'המסורתיבטקס

שלבמלותיהכך .צופיםלקהללאירןעהפכו

עדבחשיבןתםגדלוהצופיםמןשבייי :הריסןן

-שמםאתכולןלמבנהוהעניקןלעיקרשהפכו
 !'תיאטרןן

מטקסמעברשלזהתיאורראשוןברגע

מנןתקלהיראןתיעשןהעתיקהביןןןלתיאטרןן

המחןלבעןלםהפרקעלםיהעןמדמהנןשאים

רבהבמידהמסבירהןאלמעשהאךי,העכשון

לןןינסןןאנדרהכמן "לבאלטםימשוגעיימדוע

כאללבאלטמתייחסיםקירסטיןולינקןלן

מחןלשלביןתרהמזןקקתההתגלמות

 ,"םיצןפבומקוםייהןאתיאטרןןאםי.תיאטרל

שיתאימןאלהיהיןתיאטרלייםמחןלןתאזכי

הצןפים.קהללדרישןתמרביתהתאמהעצמם

התנועהמושגשלמרכזיןתןאתמסבירזה

 ,או ,קלאסיבבאלט ) en dehors ( "חןץכלפייי

החןצההפנייהיי :סטוקסאןיאדרשלןיבמלות

צורתהןאןהבאלט ...הבאלטשלמהןתןהיא

החןצההפנייה ...ביותר 'מןחצנת'ההמחןל

קשרכלבלא ,הרקדניתאןשהרקדןפירןשה

ןתרישכמהמראה ,עצמןהמחןלשללתנועןת

 !'הרףןבלאהצןפיםלקהלמעצמו

שכלליקירסטיןלינקולןטןעןרןחבאןתה

 "ייבהירןתשלההיגיןןידיעלמןכתביםהבאלט

אזכיצופים",בויימקוםהואתיאסרוןאם

מםצעתאימוישאלהיהיותיאסרלייםמחולות

זההצופים.קהללדרישותמרביתהתאמה

"כלפיהתבועהמושגשלמרכזיותואתמסביר

קלאסיבבאלס ) en dehors (חוץ"



כמובלנשיושלמודרניותמופתיצירותהאם

הסמפרמנסים","ארבעת"אפיזודות","אגון",

אותיאסרלייםביסודםהםברוקו""קונצ'רסו

אנסי-תיאסרליים?ביסודםהםהאם

חמשבאמצעןתהבאלטהןראת" :תיאטרלית

שלןשלפניכברשפןתחן ,האקדמיןת 'ה'עמידןת

אתקןבעןתהןשרירןתית.אינהשנה,מאןת

חלקאתןמדגישןתהחזיתית, 'בהירןת'המידת

 .הבמהידיעלממןסגרתכצלליתהעליןןהגןף

בבתישיןעלןידיעהמתןךנןצרןבאלטיס

ןשלכחצי ,ןתאיסלתזמןרתדןטעסאןפרה,

כמסך-תיראהעצמההבמההצןפיסמקהל

 ,היחידההתיאטרליהמחןלצןרתאינהזןרקע.

 ."ביןתרהמרהיבההיאאך

עלקירסטיןשאןמרלמהלבלשיסגסכדאי

הבאלטשלביתהאלףבספרןהפירןאט

) II :(Ballet Alphabet היטבמבןצעפירןאט

 ,גמישןתןבמלןאהרקדןגןףאתמציג

 ,זהגביעלזהמןנחיסכאילןןהגבכשהחזית

קהל .צילןסשלכפןלהבחשיפהכמןכמעט

כן,לאשאסבמקןמן,קבןענשארהריהצןפיס

במהירןתהמןשביסאתלסןבבהיהניתןאילן

יחזיתבמצבןגבחזהלראןתלצןפיסשתאפשר

צןרךהיהלאאןליאחת,ןבעןנהבעת

 ".אטבפירן

ןההבחנןתההגדרןתיעילןתכמהנבדןקעתה

במיןחד)קל(לאמסןיסלמקרהביישןסהאלה

שלןהחשןפיסהפןרמליסטייסהבאלטיס-

קירסטיןלינקןלןכמןמישהןעבןר .בלנשין

המסקנההןאבלנשיןשליצירןתיןמכלןל

המהןתביטןיהקלאסית,המסןרתשלהלןגית

אתמגבירבלנשיןאך .ןשרקכחלבלאשלה

החלקיסאתמסלקשהןאבכךהתנןעהחשיפת

 ,(עלילההכרחייסהבלתי IIתיאטרלייס IIה

תלבןשןתתפאןרה, ,מימטיןתמחןןת

הרקדןשלהנןףקןןיאתןחןשףתקןפתיןת)

נחשףשהןאמכפייןתרןמלאהברןרהבצןרה

עבןדןתיןסייעןבההדרךעלחשבןכן.לפני

את,ממש,ןלכןןןלחנךבלנשיןשלהייחןדיןת

אדןןיןכגןןגדןליסמחןלמבקרישלעיניהס

 Arlene (ה'קרןצןארלן ) Edwin Denby (דנבי
Croce (. להסאיפשרהןאII יןתרלראןתII ןהס

לאתגר.נענן

תיצירןהאס-השאלהלהישאלחייבתכאן

 ,"גןן"אכמןבלנשיןשלמןדרניןתמןפת

 ,"הטמפרמנטיסארבעת II ,"אפיזןדןת"

אןתיאטרלייסביסןדסהס IIברןקןרטן'קןנצ"

התשןבהאנטי-תיאטרלייס?ביסןדסהסהאס

 .לתיאטרליןתשלנןבהגדרה,כמןבן ,היתלן

שדלןת-בלנשיןשלאמןנתןעלמגןכשהןא

היהלא IIבלנשיןש ,קירסטיןטןעןהיא-טןהר

 ,רקדניןאתלהלבישאיךבשאלהכךכלטרןד

כדיבאלגנטיןת,אןתסלהפשיטבאיךאלא

לראןתניתן .האפשרככלמןבןיהיהשעירןמס

ןאכן ,ליתאנטי-תיאטרכמעטנטייהבכך

בכלהשתמששלאבכךאןתןהאשימן

ןשלכן ,התיאטרןןלרשןתהעןמדיסהאמצעיס

לא ,זהעסיחדכך."כלדלןתנראןתיצירןתין

ממנןיןתרמןדעשהיהכןריאןגרףהיה

יןשביסבןמקןסלכלמעלהןאאטרןןישת

צןפיס.

 ,המינןחבעיןתאתלפתןרנןכללאאסגס

המןשגעצסעמדןעצמנןאתלשאןלנןכלעדיין

אנשיס.היןסמטרידכךכלתיאטרליןת

קןדסשהזכרתיבמתחכנראהקשןרההתשןבה

ההתקפהאתלפןרמליזס.תיאטרליןתבין

בעןלס(ןהמינימליזס)הפןרמליזסננדהנןכחית

מחידןשכתןצאהלפרשניתןהמחןל

בעלילההמחןדשהעניין .התיאטרליןת

מחןדשתמחןיבןתבצירןף ,רגשיתןבהתבטאןת

קןמפןזיטןריס ,כןריאןגרפיסשלפעןלהלשיתןף

תיאטרליןת IIההס-חזןתייסןיןצריס

האמניסרןבשאפןשנהעשריסלפניהחדשה"

המדיןס, IIטןהר IIלדןןקאלהגיעהניסיןנייס

לעשןתאמנןתכליכןלהמהןלקבןעלהגדיר

לה.ןהייחןדיתביןתרהטןבהבצןרהלחןד

ביןתרהרבהההשפעהבעלהתיאןרטיקן

גרינברגקלמנטכנראההיהתקןפהבאןתה

) Clement Greenberg (, תחןס" :שכתב

בדהתקיימןןייחןדהאןמנןתכלשלהפעןלה

 ...המדיןסלאןפיייחןדישהיהמהכלעסבבד
 ".טהרתןעללשמןראןמנןתיתחןסכליכןלןכך

מייקלהאןמנןתמבקר ,גרינברגשלתלמידן

יןתרעןדלכתהרחיק ,) Michael Fl-ied (פריד

הסיכןיעצסאןלי ,האןמנןיןתהצלחת II :ןכתב

ביכןלתןןיןתריןתרתלןיהלשרן,דשלהס

ראןפרידכמןמבקריס ."התיאטרןןאתלהביס

העןסקתאקלקטיתאןמנןתבתיאטרןן

 .טהןרהפחןתאןמנןתכלןמר ,בסינתזה

בציןריהסבפרספקטיבהשהשתמשןצייריס

בשתיהןאשמןשלישיממדשלאשליהליצןר

בהצגהא.ביןתר:חמןרןתשנחשבןהאשמןת

מעיקרן(שהןאשלהסהמדיןסאןפישלמטעה

מדיןסשללתחןסבפלישהןב.ממדי)דן

כןריאןגרפיס .באמתממדיתלתשהןא ,הפיסןל

-שלהסהמדיןסמהןתאתלהדגישנדרשן
כלאןקישןטיסבלא ,בתנןעההאנןשיהגןף

נחשבההמןזיקהגסאחר.תיאטרליספח

זהב.שןןההיתההשתיקה .מיןתרתברןבה

זןשבהבתקןפהביןתרהבןלטהדןפןיןצא

מרסכמןבןהיההרןןחתהעמדההיתה

שחברבהזדמנןיןתהןא,אפילןאבלקנינגהס,

 ) Rauschenberg (ראןשנברג ,) Cage ( 'לקייג
יצראחדכלאלא ,ממשאיתסיצרלאןאחריס

נןצרןןהתפאןרההמחןלשהקןל,כךבתחןמן,

אןרנניתלשלמןתהתמזגןלאןהסבנפר,ד

אחת.
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ריינראיבוןקראה-1965במפורסמתבהצהרה

) Yvonne Rainer (, לאראווה,למחזות"לא
כשפיםלמעשילאלווירטואוזיות,

שאפילורדוקציוניזםהיהזה ," ...ותעתועים

אףמדי,כמגבילאותורואההיהבלנשין

שלהקדומהלדעתהשותףהיהשבעיקרון

(בלתידעיםאחדותהתיאטרליות.בגנותריינר

כךכלשוניםכוריאוגרפיםשני,ביןזוצפויה)

שאלותמספרמעלהכלל,בדרךמהשניהאחד

אתליחסאפשרלמהוסוציולוגיות:אסתטיות

רובבלבעמוקכהנטועהשהיתההעמדה,

יותר,זהשפחותהאמריקאים,הכוריאוגרפים

כלטוהרעלוששמירהגורעהמוסיףשכל

חשיבהזוהאםסינתזה?עלעדיפהמדיום

שםרקהאםלא,אם ,לאמריקהרקאופיינית

למה? ,כןואםוקדש"?,ראהייכזהבגדרהיא

הסוציולוגיתמהבחינה(גםרבותללמודניתן

מייצגותעבודותביןמהשוואההאסתטית)וגם

אסיאנייםמופעיםלביןבלנשיןושלריינרשל

המנחההקובאחרוניםידועים.אפריקנייםאו

וצירופןאומנותיותצורותשלשילובהוא

ניסיוןאוביניהןהפרדהולאלשנייההאחת

שתיניקחהאחרת.מסיגיאחתכללטהר

נאטיאםבבאראטלהמחשה:דוגמאות

) Bharat Natyam ( ,מצויהזההקוההינדי

המילוליפירושושכןהמדיום,שלבשמוכבר

,ותיאטרוןותיאטרוןמחולהואנאטיא" l1של

כלאייםיצורמיןעודהואהיפאניהקאבוקי

אתבבירורמגלהשלוהאטימולוגיהשכזה.

מודרניתביפאניתשכן- l1טהורלא l1האופיו

ייקא"סימנים:בשלושהקאבוקיכותבים

 "ו"קימחולהמציין l1בו l1 ,שירההמסמל

תיאטרוןשיצאלפנייכולת.אוכשרוןשפירושו

באמריקההופעותלמסע l1קאבוקיגראנד l1ה

אתטיימסהניו-יורקציטט , 1982בשנת

התרבותלמעןהחברה l1שלהאומנותיהמנהל

האקלקטיותאתשהדגישבניו-יורק,היפאנית"

"קחוהקאבוקי:תיאטרוןשלהמובהקת

 ,) Utaemon (אוטאימוןכמושחקןלדוגמה
ולורנסברישניקובמיכאיללהיותמנסההוא

הואהזההצירוףאחת.ובעונהבעתאוליבייה

 ."כךכללמלהיבהקאבוקיאתשעושה

 ,קיצוניותכהבהשוואותצורךאיןלמעשה,א,ך

טבעהאתלהדגיםכדי ,למערבמזרחבין

די ,תיאטרליתהאנטיהנטייהשלהאמריקאי

קחולאירופי.אמריקאימחולביןבהשוואה

חסרהחלק,ההדוק,הקשראתלדוגמה

בבאלטים l1מחול l1ו "חק"משביןהתפרים,

"וריאציות,כמואשטוןפרדריקשלהגדולים

נדירכמהחשבוכךאחרלמשל.אניגמה",

כזו.סינתזהליצורניסיוןבאמריקהלמצוא

השונהההתייחסות-יותרעדכניתודוגמה

לאותהקיליאןויירירובינסג'רוםשללגמרי

אלבאןשללכינורהקונצ'רטומוסיקלית,יצירה

זויצירתושברקעהביוגרפיותהנסיבותברג.

עדמפורסמות)(וכהדרמטיותכההיוברגשל

בלתילאאםמאו,דקשהלהיותשצריךשנדמה

בצורהביצירהלהשתמשלכוריאוגרףאפשרי,

ממשמעויותמשוחררתטהורה,פורמלית

בהשפעתנכתבה(היצירהסיפוריותאותוכניות
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> Yvonne Rainer (, לאראווה,למחזות"לא

 ," ...ותעתועיםכשפיםלמעשילאלווירטואוזיות,
רואההיהבלבשיושאפילורדוקציוביזםהיהזה

מדיכמגבילאותו

ונחשבת ,מאהלראלמהשלהצעירהבתהמות

זאתובכלנשמתה),וגאולתמותהעללאלגוריה

יותרהרבהלפורמליזםמתקרברובינס

ב"שירעצמה.יצירהבאותהבשימושמקיליאן

המחולתיאטרוןעבורשיצר ,) Lullaby) l1ערש

לקוחיםבאמצעיםקיליאןמשתמש ,ההולנדי

 ,האקספרסיוניסטי ) Totentanz) l1המוותמחול l1מ

והעלילהמלא,בגודלהמוותמלאךלרבות

מחוותבאמצעותמקודמתשלובכוריאוגרפיה

המחולשלהתנועותלאוצרשמחוץמימטיות

שיצרבמחול ,לעומתורובינס,רום'גהקלאסי.

 In Memory ( " ...לזכר l1באלטסיטילניו-יורק
of ... (, המימטיותמהמחוותאחתאףמנצללא

(וכן,,המילולייםקיליאןשלוהאיפיונים

לאקספרסיביותמגיעהואתיאטרליים).

לווינסוןשאנדרהטהור","מחולבמונחי

ומשבח.מהללבוודאיהיהובעצמובכבודו

עלירלהעהתבקשכאשרוהאירופיהאמריקאי

רוס.והבאלטדיאגילבעבורשיצרעבודות

 Louis (בוטולואיעםמפורסםבריאיון
Botto ( הלהקהאתהציל[דיאגילב]"שטען

וראוולפיקאסוכמואנשיםכשהזמיןשלו

איןשלמעשההעובדהאתלהסוות

הצופים,קהלמביןאתה ...כוריאוגרפיה

לאאירופהבכלמחול.אוהבממשלאבצרפת

ראווה,מופעיאוהביםהם .מחולאוהביםממש

 ,הגדולבפיקאסולהתחכךתלבושות, ,תפאורות

הםההוא.הגדולבאישהזה,הגדולבאיש

ולרוץהיותרלכלאחדריקודלראותמוכנים

כשיצרתימהמחול.ולשכוחב'מקסים'לאכול

 Le 'דיאגילבעבורשליהראשוןהבאלטאת
Chant du Rossignol ' שמאטיסליאמרהוא

משכתיהתלבושות.ואתהתפאורהאתיכין

עליו".שמעתילאמעולםמאטיס?-בכתפי

הממשיהביטויכנראההןשעבודותיו ,בלנשין

לווינסון,שלהפילוסופיהשלביותרוהמובהק

המחולביןההבדליםבנושאהתבטא

אוהביםלאשהאירופיםאומרבלנשיןכאשר

לאשהםלכך ,כמובן ,מתכווןהואמחול,

במאמרשלו.המחולסוגאתלאהובממהרים



להתרשםכדיהאינדיבידואלי.העכבריםרוץימ

שנותמסוףהמחולפניהשתנומהעדנכונה

המאוחרותביצירותיהןלהתבונןדי ,השישים

יוצרותהדרךבתחילתשהיוהיוצרותשל

 Lucinda (יילדס'צלוסינדה-מינימליסטיות
Childs ( בראוןוטרישה) Trisha Brown (. 
צ'יילדס ,) Dance) IIמחול II ,-1979מביצירה

גלאספיליפשלבמוזיקההשתמשהכבר

) Philip Glass ( גביעלמסובכתובהקרנה

ביצירה .) Sol Lewitt (לוויטסולמאתמסך

Set and Resetבראוןשל ll " מושמעת-1983מ
 Lauri (אנדרסוןלורימאתמוזיקה

Anderson ( תפאורהרקעעלמבוצעוהמחול

 Robert (ראושנברגרוברטשל
Rauschenberg (, התלבושות.אתיצרשגם

מוסר . IIלאומיתתרבותשלהמובהקביטויה

אלהלחלוטין:ברורהסוציולוגיההשכל

סיטיניו-יורקללהקתשחסרההחושבים

ודאיאנושיות","שלמסוימתמידהבאלט

ישוודאיניו-יורק.העירעלגםכךחושבים

להטייה ,ופרגמטיותאסתטיותנוספות,סיבות

כלשוניםכוריאוגרפיםשלתיאטרליתהאנטי

ולהתנגדותםובלנשיןכריינרמזהזהכך

מתקופתכוריאוגרפים .אומנותיפעולהלשיתוף

מוזיקלי,ליוויכלשפסלו ,) Judson (דסון'ג
שלולמילוליותלמוחשיותכנראההגיבו

ליצורהמודרניבמחולהרביםהניסיונות

II מוזיקליתהמחשהII אחדשלקשריצירת(תוך

עליהםאבדשבינתיים ,ותו)צעדכלביןלאחד

כערךהמוזיקליותבמעמדהפיחותכלח.

שלחדשזןשלצמיחהאיפשרהכוריאוגרפי

השכלתניים,הקונספטואליסטיםמחול:יוצרי

ונעדריהטבעיתהמוזיקליתהרגישותחסרי

 .המוזיקליתההכשרה

הברבור IIבשםהחמישיםשנותמאמצע

 ) A.P. Blackmur (בלקמורפ.א ,"בציריך
להבדליםשנחשבמהאתרבהבבהירותמסכם

האמריקאיהבאלטביןהמהותייםהסגנוניים

אתאלהמולאלהמעמידבלקמור .והאירופי

שלהמינימליסטיתוגישתוהקרירסיגנונו

החמיםהר,ךהסיגנוןואתאח,דמצדבלנשין,

הבאלטשלבגלויוהאקספרסיבייותר

נקראעדיין(שאזהאנגליהמלכותי

II :(Sadler's Wells אתאהבולאהאמריקאים

להםחסרה .וולססדלרסרקדניותשלהרכות

הרקדניותשלוהקשיחותהמוצקות

והניקיון ,הפניםהגוף,מוצקותהאמריקאיות,

עדחדשהכהשהיאהתנועהשלהמבהיק

 ...ביותרקשיחמחומרכעשויהנדמיתשהיא
ויש ,האמריקאיתלקשיחותרגיליםהיוהם

מכדיעדיניםלונדוןששוטרישחשבולהניח

מתגלהזוקשיחותביעילות.תפקידםאתלבצע

הנובעתחיצוניתקשיחות-תפנהאשרבכל

השלדאתכללעיןחושפיםשאנומכך

הקשיחותתחושת ...שלנוהתרבותי

בתחושתעודחוזקההאמריקאית

כאילונדמההאמריקאית.האבסטרקטיות

רקדוקירסטיןלינקולןשלוהנערותהנערים

אחדותהיתהאם ...מאורגןאבסטרקטבפרצי

האמריקאיתהאחדותזוהיתהשלהם,בריקוד

העוניאחדותעודפים,והשלתמצמצוםהנובעת

 .החסך"או

ממלאתהכנסותעלמחשבהשגםלהניחסביר

אומנותיפעולהשיתוףבעדבשיקוליםתפקיד

הםובראוןראושנברג(אנדרסון,שכזהזוהר

 " Set and Resetllואכן ,ידועיםקהלמושכי
שללמוזיקההאקדמיהבקופתשיאיםשבר

אבל ,לראשונה)שםהועלהכאשרברוקלין

היההזהבמקרההאמנותיהפעולהשיתוף

העיקרוןשלציניניצולאיזהולא,וכןאמיתי

מאח.דטוביםמפורסמיםשמותששלושה

פעולהלשיתוףשההתנגדותאירוניכמה

דווקאפרחוהמדיוםלטוהרלהגיעוהמאמץ

חושביםשאנועשור ,השישיםשנותבשלהי

אידיאולוגיתהטייהשלתקופהכעלעליו

לטוהרזושאיפהאךית.ושיתופקהילתית

שלהרדיקליותשלנוסףכפןעצמההציגה

(או "וש"קדלהיותנוספתודרךהשישים,שנות

העובדהיותרעודאירוניתמהאחר.יותרטהור)

מוזיקאים ,כוריאוגרפיםביןפעולהששיתוף

בשנותלאופנהחזרהחזותייםואומנים

היהבעיקראותושצייןשמהעשור ,השמונים
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למחולמבוא •

קלאסיבלט •

מודרנימחול •

מחולתיאטרון •

המחולתולדות •

רפרטואר •

הגוף-בעיצוב •

מחוללהקת •

יחן Sבגרותבחינות •

מחולמפגשי •

אורחיםמוריםעםסדנאות •

קיץקורסי •

באולםלתלמידיםמחולמנויי •

ארצייםכנסיםארוח •

מיועדיםהלימודים

המוריםצוות •

עצפירה ,בן-ישיראובןאכמון,עפרה

מרינהחנון-לין,עפרהרמון,שירה

בפסנתרמלווה •
למזובריטה

המקוםלהשכרתאפשרות

אולמותשבוע.ובסופיהשבוע
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שנתיתלתוכניתכניטהמבחני
 ~ 998/9תשנ"ט

שלניסיןובעליח'-יב'בכתןתמחןללתלמידימיןעדיס
מןדרני.במחןלןשנתייסקלאסיבבלטשניסשלןש
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קבןצתבקיץ,אמנןיןתמחנהתכלןלהשנתיתהתןכנית
ןפעילןיןתקןמפןזיציהתןכניתןידאןדאנס,תןכניתבניס,

שןנןת.העשרה
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