
עתיקת-אומנותהואסיןשלהבימתיהמחולהעממיתמסיןרקדןמראיינתרוטנברגהניה

אופרה I1לקשורההיאמסורת.ועתירתיומין

 .בייג'ינגכיוםהנקראת ,הבירהעיר ,/פקיןשל

האופרהשללהקותלראשונהמשהופיעו

ה-שנותבראשיתבמערבהמסורתיתהסינית

במינההמיוחדתהזימרההמסכות, , 50

שלהןהאקרובאטיהתנועהסגנוןובעיקר

 .ואירופהבאמריקההתפעלותעוררו

הואט'ןשגהב'םת'הםחוג

ועת'ךתעת'קת-'ום'ןאומנות

קשוךהה'אםטוךת,

ע'ך ,!!ן'קפשגג!!אופךה

הנקךא'תהב'ךה,

ב"ג"נגכ'וס

בתי-גםבסיןקיימים-50השנותמראשית

לקירבההודותזאת .קלאסילבאלטספר

לברית-העממיתסיןביןהאידיאולוגית

ממוסקווה

ולנינגראד

לסין,אזנשלחו

הבאלטשיטותאתללמד

הסובייטי.

הקשריםנותקוכאשר

,נמשכולסיןרוסיהביןההדוקים

מהפכת I1עד ,בסיןהבאלטלימודי

טסה-דונג,מאושל I1התרבות

השפעהלכלקץששמומהומות

שניםכעבוראבלמערבית.

שעמדואלה,וסילוקאחדות

 I1מהפכה I1אותהבראש

שבווהרסנית,אכזרית

בתי-הספר

 .לפעוללבאלט

סיןהכירהמאז

בישראל,

סיןעםהקשרים

הולכים

לאומתהדקים.

להקת I1ביקרהמכבר

הקיבוצית"המחול

הבאכט- "הקטגהטוהבתיי

סי(ש.לאומי.לה

RAL זHE CEN ז• " MERMAID " 

התקיימוהשנהבקיץ

משחקי I1בבייג'ינג

הלאומיים",הספורט

שאמורההתכנסות

לתמודהיתה

 ,סיןשלבהצעתה

המשחקיםאתלארח

שנתשלהאולימפיים

שלאהצעה . 2000

הועדידיעלנתקבלה

במסגרת .האולימפי

ענקילאירועההכנות

המחולאנשיהיוזה, 36 

האקדמיהומנהל .בחזרותעסוקיםבסין

שבמופעמסר, ,יי-שנגלולמחול,הממלכתית

 .רקדנים OOO,1כ-חלקנוטליםהפתיחה

I1 כהמספרשלנוהסטודנטיםביןאין ,כמובן

בכלמבחניםערכנולכן .רקדניםשלגדול

 ".הללוהמופעיםלקראתסיןרחבי

 ,דיםיתלמ 700כיוםלומדיםלמחולבאקדמיה

 "מדעי"מידה-קנהלפישנהמדישנבחרים

-6,000כאלינופוניםשנה"בכלקפדני.

דיםיהתלמגילהאחרונותלשניםעדמועמדים.

מתקבליםכיוםשנה, 21היההמתחילים

מתקבליםכמאהרק "בלבד. 9-10בניילדים

שנה.מדי

הקשך'סנותקוכאשךגס

 ,גט'ןךוט'הב'ןההךוק'ס

ךעבט'ן,הבאגטג'םוך'נםשכו

םאושג !!התךבות!!םהפכת

ק~ששםות oםהוםוטטה-ךונג,

כעבוךאבגםעךב'תהשפעהגכג

אגה,וט'גוקאחךותשנ'ס

 !!!!םהפכהאותהבךאששעםךו

בת'-שבווהךטנ'ת,אכזך'ת

גפעוגגבאגטהטפך
על"הילדים.מתקבליםלפיהםכללים,נקבעו

פחות ,מאורכיםלהיותהמועמדיםשלהפנים

להיותאמורהגוףשלהתחתוןחלקויותר.או

שלהכוללהאורדהעליון.מחלקויותרארוד

מתימסובפרופורציהלהיותחייבהזרועות

"שלושהתלמיד.אוהתלמידהלגובה

להיותחייבותהרגלשלהראשונותהאצבעות

עלוזאת 11-יי-שינגלומוסיף- I1אחידבאורן

שהרקדניותשעהעיקום,אודימוםלמנועמנת

הסיבה,וזונעלי-בהונות."נועלות

זהדומיםכ,ןכלאחידיםנראיםשהסטודנטים

שלהם.הגוףבמבנהלזו



סיושלהלאומיהבאלט- "סילביהיי

SYLVIA" - THE CENTRAL BALLET OF CHINA " 

מסיורקדו ,) CHEN YONG-FU (יןנג-פןשואל

בהןנגלמחןלבאקדמיההתןןדעתיהעממית,

אליהגיעהשם.לימןדיסיןםלאחרקןנג

 ,מסיוסטןדנטבאקדמיהשנמצאשמןעה
יןצאדבר-קןנגבהןנגמןדרנימחןלהלןמד

דןפו·

לבאלטןמןרהרקדוהןאיןנג-פןששוהסתבר,

מןדרניבמחןלהשתלמןתבמילגתשזכהמסיו,

הןאקןנג.בהןנגהבמהלאמנןיןתבאקדמיה

התבצעעמןןהראיןומבייגיינגקןנגלהןנגהגיע

 . 199 2ב-קןנגבהןנג

למדתהיכורןטנברג:הניה •

ריקןד?

האחןונותהשניסחםשנםשך

ככהתןנות,םהפכתשכ

םנתעכנעשוהכוןיאוגןפיות

םאון IIהיושכשםואתכהאיין

תעםוכהוכםטןות
מנתעללחןייללנסןעיכןלאחדכללא

 .ללמןד

שלמדתמהבכלבסיןלהשתמשתןכל.האם •

באקדמיה?פה

ןמחצהשנהרקקןנגבהןנגנמצאאני •

היסןדןתאתרכשתי .מאןדהרבהןלמדתי

שןנגם.סגנןנןתמכירןאנימןדרני,מחןלשל

כןריאןגרפיתניןמו,רןזאצלשעורנםלקחתי

אישישלההסגנוןיןרק.מניוומורה

עכשוןיים.סגנןנותשלערןבמהןןהולמעשה

רקדניתשהיתהטאקאקןאצלגםלמדתי

מחקיםהםקנטון.במחוזנמצאתכיןם

סגנןולהםןאיוהזרות.הלהקןתסגנןואת

 .משלהם

מהפכתבזמןבסיןלמחןלקרהמה •

 ?-1966בהתרבןת

מהפכתשלהאחרונןתהשניםחמשבמשך •

מנתעלנעשןהכןריאוגרפיןתכלהתרבןת,

ולמטרותמאןהיויירשלשמןאתלהאדיר

מאןאשתידיעלהןכתבהסגנוןתעמןלה.

באלטלימדןשלארקלאטןנג.טסה

 .לימדןלאסינימחןלאפילןקלאסי,

מחןלהיהללימןדשהותרהיחידי

מחןללימדןשלאכמובו,פןלקלןרי.

אןתםאתלמדןכולםזרות.מארצןת

היהאפשרהזמובאןתןהבןדדים.המחןלות

יימחולריקן,דשלאחדסןגרקבסיןלראות

סינייםבאלטיםמספרהיןעלילתיי-,
עם ...אבלאצבעות,בנעליכשהרקדניןת

בידיהן.רובים

הנשיםייפלןגתהיואופינייםנןשאים

השיערבעלתייהנערהאןהאדןמהיי

היהןלאמןכתבאחדסגנוןהיההלבןי-'

אינדיבידןאלי.ןלפירןשליצירתיןתמקןם

התחלתי 14בגיל :יןנג-פושו •

למדנןבביהייס .ריקודללמןד

אבלסיני,ריקןדקלאסי,באלט

זמניםבאןתםמודרני.מחןללא

ןדרני.ממחןלקייםהיהלא

כירבזמושםנשארתילאבסין.

שנבחרוהמאושריםביוהייתי

שמדיארציתמשלחתידיעל

כשרןנותמחפשתשנה

בפרובינציןת.

לבןאנבחרתי 1974בשנת

למחןלהספרבביתללמןד

שניםששלמדתיןשםבבייגיינג,

לימןדי,סיןםעםבאלט.

ללהקתאןתישלחההממשלה

רקדתיבהינג,יבייגשלהאןפרה

לעבןרמעןנייוכךכלהייתילאשנים.ארבע

משןלברקשהבאלטמכיןןוזאתללהקה

מערביןתאןפרןתאלההאןפרןת.בתןך

הסיניןתבאןפרןת .הסיניתבשפההמןשרןת

ליהיתהלאכאמןר,אןלםבאלט.איו

הספרבביתלבאלטמןרהאניכיןםברירה.

קןנגמהןנגשאחזןרןלאחרבבייגיינגלמחןל

 .באלטשםללמדאמשיך

קןנג?להןנגאןתךשלחןמדןע •

להןנגסיוביןסטןדנטיםחלןפיבמסגרת •

קןנגבהןנגלמחןלהאקדמיהאפשרהקןנג,

כאוןללמןדלבןאמסיוגבריםרקדניםלשני

להגיעההזדמנןתאתלקבל .מןדרנימחןל

בסיןבכך.מהשלדברלאזה ,קןנגלהןנג

יןתר,מאןחרשבשלביתכוגראהם.בלהקת

בהקמתלעזןריןכלאיתישאביאזהידע

 .בבייגיינגבביהייסמןדרנילמחןלמגמה

 ?מןדרניתלהקהלהקיםתנסההאם •

מחןללהקתלהקיםקשהעדייועכשין,לא •

הוהמחןללהקןתכל .פרטיתביןזמה

תחליטהממשלהאםרקממשלתיןת.

הספר,בביתמןדרנילמחןלמגמהלהקים

מאןחרלהקהלהקיםיהיהאפשראןלי

מחןייל.מןריםאלינןמגיעיםגםכיןםיןתר.

להקת .הממשלהידיעלמןזמניםהם

שפןעלתהיחידההמןדרניתהמחןל

סיושלהלאומיהבאלט-הברבורים"אגםיי

SWAN LAKE'· THE CENTRAL BALLET OF CHINA ' 

אלהריקןדיםהממשלה.צןןילפירקרקדן

הפקידים,אישןראתלקבלצריכיםהין

אןתם.לבצעהיהאפשראיאחרת

הפןלקלןרריקודיעםקרהמה •
הקןמןניסטי?השלטןובזמןבסין

פןלקלןר,ריקןדישלרבמספרקיים •

סיו.ברחביהרביםבמיעןטיםשמקןרם

ןשןלחתלמחןלמןריםמעןדדתהממשלה

אתלןמדיםהםשםלפרןבינציןתאןתם

ןמביאיםלאיזןרהמיןחדיםהריקןדים

ריקןדכולפניאםלאקדמיןת.חזרהאןתם

 37ולאהכפר,אנשיכלידיעלנרקדהפןלקלור
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הריקודמשהובאהרי ,במהכאמנות

שיוכלמנתעלשונה,הוא ,לאקדמיה

הבמה.ילצרכיםאלהת

אוגרפיה?יכורגםמלמדיםהאם •

 .ריקודיםליצוראיךבסיןמלמדיםכיום ,כן •
לימודיהםאתסיימושכבר ,אנשיםיש

סינים,בחלקםהםהמורים .זהבנושא

 .ואמריקאיםרוסים

המחול?למופעיגדולקהלישהאם •

 .ופנאיכסףהרבהאיןבסיןהאנשיםלרוב •

עסוקהממוצעהאדם ,מנטאליתמבחינהגם

שבאיםאלה .משפחתופרנסתות.בדאג

הכלכלישמצבם ,אלההםבהופעות,לצפות

 .סביר

כטהבא- "החדשהגהשהקזרבויי

ויסשלמיוהלא

HE NEW YEAR SACRIFICE ". THE ז"

CENTRAL BALLET OF CHINA 

בסיןריקודמלמדיםהאם •

הרגילה?החינוךבמערכת

ללמודניתןהסיניהספרבבית .לא •

 .ספורטרק

 ?מקוריסיניבאלטסגנוןקייםהאם •

מןאלכיצדהכלליםאתיצרוהרוסים •

אלייהאידהאורךמהקבעוהםרקדנים.

בעללרקדןזרוע,אורגלשל

לא ,-יאידיאליותפרופורציותיי

 .זאתקבעההסיניתקהיהאסתט
ולהושאההן,בשניםשנוצרובבאלטים

נלקחוהסיני,מהפולקלוררעיונות

קונג-הסיניתהלחימהמאמנותתנועות

סגנוןנוצרוכךהסינית,ומהאופרה-פו

 '-קלאסייסיניבאלטיי

 ?בסיןהבאלטבתחוםהיוםקורהמה •

האחרונותבשניסמתפתחבסיןהבאלט •

שלא ,דבריםנעשיםכיוםרבה.במהירות

מהפכתבזמןלהיעשותיכוליםהיו

הבאלטיםאתמחדשמעלים .התרבות

וןדייהברבוריםיי,ייאגם :כמוהקלאסיים

התרבותמהפכתלפנישהועלו ,ייקישוט

 .המהפכהבזמןוהוחרמו

ותימדינבסיןנוצרההתרבותמהפכתלאחר

וביניהןזרות,מחולולהקותהפתוחהיי,ייהדלת

רבידע .אליההגיעו ,מודרנימחוללהקות

והמוריםהמחוללהקותעםלסיןעכשיומגיע

אנגליהכמומארצותשמגיעיםהרבים

 ,בוידאומצפיההרבהלומדיםאנוואמריקה.

צפיה.מתוךעבודותמשחזריםוגם

חשובותבאלטלהקותשלושקיימותבסין

להקותשלושלכל .יואה-וסאןשנחאיינג,יבבייג

 .משלהןכוריאוגרפיםהבאלט

ומשתמשיםסיניתמוסיקהכותביםהמלחינים

 ,המוריםכיום .החדשיםלבאלטיםבה

שהםלמהמודעיםוהכוריאוגרפיםהרקדנים

רקלעשותנאלציםהםואין ,לומררוצים

 .להםהמוכתביםדברים

 ,חושביםשהםמהלבטאשלהםהיכולת

אתמאמניםהם .רבסיפוקלהםגורמת

עם ,לנכוןחושביםשהםכפיהרקדנים

השונההסיני,הרקדןלגוףשלהתיחסות

 .אנגליאורוסימרקדן
ם


