
רת TTהתפת

המרדרכירל TTהמ

לה TTהבררסיה

הראשרכרתבשכיס
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בראשהרשפעה

רבראשרכה

מאיזאדררה

שביקרה ,דאכקן

 .-1905בבררסיה
אזהרפערתיה

השפיער

כיכרת

עברדתר

השפעה

על

של
פרקין.מיכאיל

מהפכתרי TTא

 , 1917ארקטרבר
שבהדאכקן

רייסדהלררסיה,

משלהספרבית

במרסקבה

הדמצאווהצהרותיהדאנקושלמופעיה

וגרמוהרוסיתהתרבותשלשוניםבתחומים

שלובזו ,במוסקבההבולשויבלהקתלשינויים

שינוייםפטרבורג.בסנטמארינסקיתיאטרוו

בפטרבורגפוקיושלבשמםקשוריםהיואלה

במוסקבה.גורסקיושל

עלהשפיעוז'אק-דלקרוזשלרעיונותיוגם

(אזפטרבורגוסנטבמוסקבהמחוללהקות

פטרוגראד).

נוסדו ,יותרקטנותחדשות,להקותבמקביל,

נקראואלה .המהפכהאחריהבירהעריבשתי

וצריםילאחדהיהאמורויוהסטוד ,"סטודיותיי

כלבראש .קרובותאסתטיותהשקפותיבעל

אלהלהקותחדשו.יוצרעמדכזהסטודיו

בשנותהמחולבהתפתחותמרכזיידתפקמילאו

 .-20הובשנותהראשונההעולםמלחמת

48 
בשניבעיקרנעהסטודיותשלהחדשהכיווו

שלהםהסגנוואתלחדששניסוהיומסלולים.

. --- ----
(מוסקבה)צ'רכישבהאלכהמאת

אחרישנהווהיו ,הקלאסיהבאלטבסיסעל

 ,שלווהיורית'מיקהדלקרוזז'אק-שלשיטותיו
דאנקו.איזאדורהשלרעיונותיהאו

אתולנצללחקורשניסוכאלהבהםהיו

ביקשואחריםיום.היוםחיישלהמקצבים

ושפתוהתנועה,המוסיקהביוחדשיחסליצור

 .חדשהמחול

 ,אינטלקטואליםהיוהסטודיותממנהיגירבים

שקדמובשניםהרוסיתבתרבותשגדלו

לפנידרכםאתשהחלוהיוצריםלמהפכה.

שללאסתטיקההיטבמודעיםהייהמהפכה

שנוצרההמסורתאתהיטברווהכיהעבר

הידעאתליישםניסווהםהמאה,בראשית

 .המעשיתבעבודתםשלהם

באלאנצ'יבדזהכגווהמחול,מיוצריאחדלכל

גולייזובסקי,קאסיאו ,באלאנשיו)(לימים

רעיונותהיו ,פורגרניקולאיז'וקוב,ליאוניד

במסגרתליישםניסהאותםמשלו,אסתטיים

רקד('ייו'הקתופורגר 'א'וק'(מאתחשמ""יימחו'

רדמואבור'סצ'ור, , 1923- "המבו(ות

ELECTRIC DANCE" FROM NIKOLAI FOREGGER'S MACHINE " 

DANCERS. 1923, DRAWING BY BQRIS ERDMAN 

נמניםאלהיוצרים .זמנושלהחדישההאמנות

התקופה.שלהחשוביםהיוצריםרשימתעם

כעבורמהשטחנעלמואחרותרבותסטודיות

המחולבתולדותכשמותרקונותרו,קצרזוכ

נשכחו.מחידושיהםאחדים ,ימיםאותםשל

לשמשועשוייםאחרותלארצותהגיעואחרים

 .חדשיםיוצריםהיום

 ,מורדקיושלהסטודיואתכוללתהרשימה
 ,מאיהצ'רנטסקיה,מוסולובה,וולינסקי,

פורגר,שלהסטודיווכוגרמינה,אלכסיינה,

" MASTFOR ", באלאנשיו,שלהצעיר"ייהבאלט

 .ועודגולייזובסקישלהקאמרי"ייהבאלט

למשל,שונות.צורותלבשהפעילותם

בפריסדלקרוזאצללמדהצ'רנטסקיה

- • - -=::» 
היחידההיתההיא ,לדעתי .(גרמניה)ובהלראו

במחולהאקספרסיוניזםעקרונותאתשאימצה

ייהפלסטי".

קונסרבאטוריה,בוגרתהיתהמאיהורה

סטודיופתחההיאבמקצועה.ופסנתרנית
העקרונותעלהתבססהעבודתהשבומשלה,

שלחניכתם ,) BEATA (ביאטהסקה'פרנצשל

ודלקרוז.דאנקו

שנקראמהבמסגרתאלכסייבהעבדהלודמילה

היאפרולטארית.אמנותמשמעפרולטקולט",יי

לאלרקדניםהמחולתחוםאתלפתוחביקשה

 IIפלסטיב"מחולהתשמשההיא .מקצוענים

הסטודיונטגר 1924בשנתדאנקו.שלבסגנונה

 !המדען'ייביתבמועדוןללמדהחלהוהיא

 .במוסקבהפעילעדייושלההסטודיו

יותררבזמוהתקיימהמאיהורהשללהקתה

האחרים.המודרנייםהיוצריםשלמאלה

ומאיה-1924בהשלטונותידיעלנסגרההלהקה

עודלא-מסוימותלפשרותלהסכיםנאלצה

לרפרטוארלהכניסעליהוהיהייפלסטי",מחול

 .יימעודנות"תמונותומיניעממימחול

ניכרת.במידההשפיעודאנקושלרעיונותיה

בעיותאתלפתורניסו GEfYfANORה-חברי

המעסיקהשאלהלמוסיקה,המחולביןהקשר

 .היוםגםאמנים

הופיעוהבירה,עריבשתיהסטודיותמלבד

בוגרישהיואמנים,ידיעלשהונהגוחבורות

קאסיאוכגוווהמארינסקי,הבולשוי

בבאלט.הנעשהעםהסכיםשלאגולייזובסקי,

חדשה, hתנועשפתלחפשניסהגולייזובסקי

הוא .הקלאסיהמחולעלשתתבססכזואבל

עלשמרהחדש,המחולשלרבותבעיותפתר

המקצביםביולתנועה,המוסיקהשביןהקשר

המרכיביםכלוביוהפלסטיות,והתלבושות

 .ולתפאורהלצבעיםלתאורה,הללו

ידועשהיהמהבולשוי,לוקיולבהיהמתנגדו

עלהתבססויצירותיו .-20הבשנותמאוד

עבודותיו .למחולמראשנועדהשלאמוסיקה



(ייפיסןל " MOTOBIOSCULPTURA "שנקראן

תמןנןתשלשןרהלמעשההיןןמןטןרי-חי")

הצבעןניןת,אתהדגישהןאןןת.חןמפלסטיןת

רישןמים.כמעיןנראןןעבןדןתין

היתה ,הרןקד"אןקטןברייפןרגר,שללהקתן

חדלההלהקההחדשה.התקןפהלסמל

מראשיתתרבןתיןתלמסןרןתמהתנגדןתה

היהידןע,חדשניבמאימאיירהןל,דן.המאה.

אןקטןבריישנקראה ,אחרתקבןצהשלמנהיגה

פעןלהאיתןשיתףפןרגרתיאטרלי".

כזןחדשה,כןריאןגרפיתשפהליצןרבניסיןנןתין

 ·התיאטרןןבתחןםלמצןאביקששמאיירהןלד

אתשיבטאחדש,סגנןןליצןררצהפןרגר

פעל.בההסןערתהתקןפהשלהדינאמיןת

חיימקצבילהיןתהיןאמןריםשלןהמקצבים

הסןציאליסטי.העידןשליןםהיןם

לבקשמאמציםנעשןאלהניסיןנןתלצד

המחןלאתןלהפןךאינטנסיביתתיאטרליןת

מחןליתהשכלהללאלקהליםןמןבןלנגיש

הסטןדיןבמסגרתנעשןכאלהניסיןנןת .קןדמת

" DRAMBALET ". בבאלטשלטהזןגישה

 . 1950-1930בשניםהסןבייטי

הרשןלןקןרההיהמהלנחשאפשריבלתי

סדירה.פעילןתלנהלאלהלחדשניםהשלטןנןת

מטעםהסטןדיןתכלנבדקן 1924בשנת

שהןרשןאלהנסגרן.מהםרביםהשלטןנןת.

בצןרהלהתפתחיכלןלאלפעןללהמשיך

הראשןנההתקןפהשלקיצההיהןזהחןפשית

ברןסיה.המןדרניהמחןלשל

-לןנאצ'רסקיהתרבןתשרהכריז 1927בשנת
סןבלני:כללןבדרךמתקדמןתדעןתבעלאיש

רןסי(מחזאילאןסרןבסקי"ייבחזרה

שללריאליזםחזרה ,משמע .קן)ריאליסטי

הסןבייטיתהתרבןתכלהקןדמת.המאה

התשע-עשרה.למאהלאחןר,לשןבנאלצה

הכריז:סןלרטינסקיאיןןאןהבאלטמבקר

במאהשדרשהאיש ,(נןברלנןבר!"ייחזרה

עיצןבהבאלטאתלעצבהשמןנה-עשרה

עקבי).-עלילתידרמטי

הבאלטעידןהבאלטית,הדרמהעתהגיע

פיתןחהבאלט.בתחןםהניסןייםתמןהעלילתי.

שלהראשןןהפרק .כלילנפסקהמןדרניהמחןל

הסתיים.ברןסיההמןדרניהמחןל

 60נמשךהמןדרניהמחןללחידןשעדהזמןפסק

היינןשלנןהמאהשל-80הבשנןתרקשנה.

בתחןםהניסיןנןתשלמרשיםלחידןשעדים

שןבהבהיקןהעשןרבסןףרקהמןדרני.המחןל

ברןסיה.המחןלבתחןםמןדרניתיצירההבזקי

החדשןתשהסטןדיןתמקרה,זהאיובןןדאי

 ,פטרבןרגןסנטבמןסקבההגדןלןת,בעריםקמו

שלהחשןביםהמרכזיםנמצאןשםמקןם

המסןרתי.המחןל

 ,במחתרתכמעטהחלהמןדרניהמחןל

כל .ןאןניברסיטאןתספרבתי ,במןעדןנים

בןגריבעצמםהיןזןפעילןתשניהלןהיןצרים

משהןליצןרניסןהםהקלאסיןת.האקדמיןת

בנדהזדנןפסק

רל TTהדנידרש TTל

כדנשדהדנרדרכי

רקשכה. 60

של BOה-בשכרת

שלכרהדנאה

בנדיםהייכר

דנרשיםידרש TTל

הכיסירכרתשל

רל TTהדנרם TTבת

רק .הדנרדרכי

הבנשררבסרף

שרבהבהיקר

יצירההבזקי

רם TTבתדנרדרכית

בררסיהרל TTהדנ

אפשראיהיןםאבל ,חדשהדרךלמצןא ,חדש

אלה.בניסיןנןתברןרסגנןניכיןןןעללהצביע

הקרןבהרןסיה,שלהגדןליםבמרכזיםרקןלא

 ,למשל ,הדבריםקרןאירןפה,למערב

אינה 'ברדילןביץאןלגההרחןקה,בןןלדיןןסטןק

למןפעיה.הבאיםהצןפיםאתלשעשעמתכןןנת

היאמישהן.ללמדמבקשתאינהאףהיא

עליך .אמיתיתלהידברןתדרכיםמעדיפה

ל,ךמתבררבימתה.עללמתרחשלהתרגל

הלהקהייהןזמנה 1993ןבשנת(גרמניה),

האמריקניהמחןללפסטיבלהמחןזית"

הצפןנית.קארןליינהבדןרהם,

תנןעהייאתעצמההמכנהאחרת,להקה

בעזרתחדשהתנןעהשפתלנסחמנסהטהןרה",

 .ןספןרטטהןרןתקלאסיןתצןרןתביןקשרים

שלקבןצתןפןעלתאןראלשבהריפרםבעיר

אתהשןללת ,אקספרימנט"יי ,פאנפילןביבגני

לפתחןמנסההעלילתי,הבאלטשלהמסןרת

מןדרניתשפהשלחדשבמישןרמסןרת

פןפןלרית.

פסטיבליילראשןנהםיהתקי 1992בשנת

בןןלאדיןןסטןקייםהתק-1990ןבדאנקן"

מןדרני.למחןלהראשןןהפסטיבל

מצדתמיכהלכלזןכןתאינןהחדשןתהלהקןת

ןהפסטיבלים ,עצמאיןתכןלן .רןסיהממשלת

הרןסי.התיאטרןניםאיגןדדייעלאןרגנן

הרןסיהמחןללנןףשבההסטןדיןתתנןעת

ןההפריההתחרןתלחידןשלקןןתןאפשר

 .היצירהןלשמחתהשןנןתהשיטןתביןההדדית

המצבהחל.ברןסיהחדישמחןלשליהשנהגל

ליצירןתמצפיםאנןתקןןה.ישאבל ,קלאינן

ליצירתיןצרים.שלחדשיםןלשמןתחדשןת

מןדרני.רןסימחןל

~ 

ןרגש.רןחחייעםבאינטראקציהשמדןבר

להקההןפיעהיקאטרינבןרג,בעיר , 1989בשנת

קרןבןסגנןנה ,שמה "המחןזיתהלהקהיי ,חדשה

מינימליסטי.אןןאנגרדיתיאטרןןשללזה

הןאןאגאנןבהטטיאנהמאת "ןסחיםיינהמןפע

בפרסיםזכההןאהלהקה.שלהביקןרכרטיס

ןהאנןברבפריס ,בינלאןמיןתבתחרןיןת

 ,'זובסקייגו:ומאת "מות:וו dו'

 , 1923טחובסקא'ה, ,הךקדנ'ת

ב'גא:ואדצ ,צ'וך

1923 . ARKHOVSKAYA ז: " DANCER ~ GOLEIZOVSKY'S 'SALOM 
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