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הבמאימיוחדות.השתקפויותמינימהןלהפיק

תמידניתןשלאכ,ךזאתלצלסדרכיסמצא
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בדרוסקטנהבעיירה ,'חוץל'צילומישיתאיס
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 .לתחרותשהוגשוהעבודותסוגילפי ,שיפוט

ר"שהיו ,לוידיאו"מחוליצירות IIלהמיוןועדת
מסורות IIלזו ,(שוודיה)הגרבנטהיהשלה
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ני,מןדרהמחןלאןדןתעלהיסטןרימחןמר

שלפני ,בגרמניהבמחןלהעןסק ,"החןפשייי
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נידי ,יןס ,לאבאן ,ןיגמןשלעבןדתסאןדןתעל

חלאדקרןסאליהןיידט,אן'ז ,אימפקןבן

ןאחריס.

עסקןתיעןדיערךבעלןתנןספןתעבןדןת

 .אסיהזרח-ממדרןסבמחןלןת

ריאהשלזןהיתהסקרנןתמעןררתיצירה
 .מגרמניה ) Rea Pihlasviita (פילהאסןןיטה

ביסןדןתמשתמששלה "ןרןדרעשיי

רפןאיטיפןלעציס,חטיבתכגןן ,ריאליסטייס
אןירהליצירתןדיגדןגהאבקןת ,חןליס-בבית

כביכןלבחללשטיסאדסבניזןגבה ,קפקאית
 .המשיכהכןחללא

לעצמאןתשזכןממדינןת,יןצריסמספר

בניהמסלן .לבלתשןמתראןייסהין ,לאחרןנה

ייהקדמה ,חלקיסבארבעהסרט-ןידיאןנתקבל

ןלילהיןסשלבאןירהמתןארתבן ,שמן "לקיץ

תפןזבצבעןצעיפיסיסנרקדשלהפיכתס

עבןדה ,חמימןתשלבאןירהדןאןתלציפןריס

סרטישלהרגילבהצעדןפןיןצאת

 .ןידיאן-מחןל

הכןריאןגראףידיעלנןצר "סןזנהשליןמנהיי

שבןעמתארתהיצירהמקרןאטיה.פרייסמ.

 .האינטימייןמנהבעזרת ,נערהשלבחייה

ניקןי ,באףחיטןטהגןף,שלתקריבצילןמי

חלקמהןןיסןאןפנייסשחןרןתנעלייס ,השנייס

 .שבעןלמהמהדימןייס

ןשאהנש " Mimetisme "היצירההגיעהמצ'כיה

הנןבלהעלהתבסס ,ןיזנר .ד ,היןצרי.ספרןת

שר-המשטרהאןדןתעלצןןייגסטפאןמאת

ללאהמשטריסכלאתששירתפןשה,הצרפתי
הכןחבמרכזלהשארמנתעל ,מצפןןפןתנקי

קןדסנןצרהשהעבןדה ,היהנראה .השלטןני

לןידיאן.דןןקאןלאלבימה,כל

שלןשתבמשךלהראןתאפשריבלתיזההיה
 .שהןגשןהעבןדןת 160כללאתהתחרןתימי

אתישמרןאכןהתחרןתשמארגנילקןןתיש

לרשןתשיעמןד ,בארכיןןכןלןהעבןדןת

שהןגשןהעבןדןת 600אתןשיכלןל ,סניהמעןניי

 . 1988בשנתהןןסדהמאזלתחרןת

ושאבפינהאודותקרמןאשאנטלשלסרטהמתוד

From Chonlal Ackerman 's video afaul Pina Bausch 
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לכוריאולוגיההחברהנשיאאהודיאנשוןעדגר"(ד

 .בהונגריה)

ןהרשמה:לפרטיסכתןבת
Espace Pierre Cardin - Grand Prix Inleralional 
Video Dance 
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לארייהליאדנ :אפיהאוגריכור ;ייאסטראחן"להקת
Aslachan" ; Choreography: Daniel Larrier " 


