
שטוטגארט",ייבאלטלהקת

בשתיבארץשובלהופיעהעומדת

ובוניהולבמשברנתונהתוכניות,

משגשגתבזמן

נורמוראיגמאת

שלאווירהנשמרתואיךסננוןמפעפעאדי

שנים,עשרותבמשךמחולבלהקתיצירתיות

אחדהואמתחלפים,והמנהליםשהרקדניםשעה

לינםהבאלט.תולדותשלהנדוליםהסודות

 ,התופעהלי'אתיפתורמילחידה.פתרוןאין

שבע"ייבתלהקתרקדניאתלמשלהמביאה

באינטנסיביותשנהשלושיםמזהלהצטיין

קר?טכניבברקלהבריקלאומעולםותעןזה,

ייתיאטרוןשלהברורהייחודיהמרכיבמהואו

קיליאןייריכשלאנם ,"ההולנדיהמחול

ניתןשאינו ,משהואותוהיוצר?הוא

שאינולנמרי,ברוראבלחדהלהנדרה

אתשמלמדיםהדברות"עשרתייבנדר

המקום.מרוחכחלקהצעירים

יותרכברמצליחיםבשטוטנארט

כוריאונרפיםלנדלשנהמשלושים

את ,כללבדרךעוזבים,הםמעולים.

לעצמאותיוצאיםצמחו,בההלהקה

כולםכמעטאבלמפורסמים,ונעשים

הלהקתעםקשריםעלשומרים

מדיבשטוטנארטלעבודושבים

פעם.

באדןבירתשטוטנארט,

קטנהעירהיאוירטמברנ,

ממדינותבאחתנדולה

נרמניה.בדרוםהפדרציה

נבעותעלשוכנתהיא
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 ,פט'פהבעקבותה"דהמךס'ה ,כוך'

הדעה"הפיהייבתפקידקיייגוןרד'ציי

"yךSLEEPING BEAU " 

הנבעות.ביןייןנפנימנדליםעליהןנבוהות,לא

הראשית,הרכבתתחנתהעיר:מרכזובומישור

ברבוריםעםמיםבריכתהעיקרי,המדרחוב

להםשמעניקיםלחםפירוריהצדיםוברווזים

הממלכתיוהתיאטרוןבשפע,וילדיםפנסיונרים

בירתהיתהשטוטנארטפעם,כאשרשהיה

יימלכותי".וירטמברנ,ממלכת

להקתנחשבהלא-60השנותראשיתעד

נמומיוח.דלמשהושטוטנארטשלהבאלט

שםפעלנרמניה,שלהמרכזיותהעריםבכל

ובומעניין,ובלתימסורתיממשלתי,תיאטרון

ולבאלט.לאופרהלדראמה,מחלקות

הדרוםהכוריאונרףמלונדוןלשםמשהוזמןאבל

אביוכיההלכה,לפי(לאיהודיממוצאאפריקני

התעוררהקרנקו,נ'וןאמו),ולאבריתמבניהיה

הפכהמעטותשניםותוךהנמה,היפהפייה

החדש.הבאלטשלהעולמילמוקדשטוטנארט

לאפעמיםבישראלביקרהשכברהלהקה,

המנהלתשלהנרסהאתעכשיומביאהמעטות,

הייךה,מרסיהשלה,הנוכחיתהאמנותית

 100הישנההנערהאודותעלהוותיקלבאלט
לחיים.אותהמעוררתנסיךשנשיקתעדשנה

מייחדתהרומנטיתהאנדהשלהזוהנרסהאת

משתמשתהיידהפית..הכוריאונרשלהנישה

הכוריאונרףשלהשנה, 100בתהרוסיתביצירה

מרשהאבלפטרבורנ,מסנטפטיפהמריוס

הדמויות.בעיצובחופשלעצמה

קאראבוסהרעההפיההמקורית,בנרסה

בשלנולדהעתהשזההנסיכהאתמקללת

ההולדתלנשףהוזמנהשלאעל-מדומהעלבון

 18לנילהניעהשעםומנבאה-העצריורשתשל
בשינהותשקעבכישוראצבעהאתתדקור

במקור .אותהיעורריפהשנסיךעדעמוקה,

ואילוופורמלי,רנעיהואהרעההפיהתפקיד

הופךהואשטוטנארטבאלטשלבנוסח

הפיהנעשיתהרועהתנלמותומסתםלמרכזי,

ממדית.תלתדמותהרעה

הוותיק,האמריקניהרקדןמנלםקאראבוסאת

לושניתנתמהרשותנהנההואקריינון.רד'ריצ

ולגלםמאודמפוארתשמלהללבושזהבמקרה

שלסיפורהתרצו,אםבסיפור.הרשעאת

ההתעוררותסיפוראלאאינואורורההנסיכה

פרוידיאניסמלהואהחדהכישורהמינית.



תפקידאתלפרשחןפשיאחדןכל ,מןבהקזכרי

תןרשמגיעעד ,כרצןנןהנערהבחייהמיניןת

תקןפתאתהמסיימת ,האמיתיתהאהבה

 .ההתבגרןת

לקןןתןישביןתרמפןארתהנןכחיתההפקה

כלאתאביבלתליביאןשהשטןטגארטים

מגדןליאחד ,רןזהיןרגןצבישעהזההפאר

לחזןתהזדמנןתלנןןתהיה ,בגרמניהםיהמעצב

נאמןגםאבלחדיש,בלבןשמסןרתיבבאלט

 .למסןרת

בדרכן , 1974בשנתקרנקןןן'גשלמןתןאחרי

הכלחששן ,יןרקבניןמהמםניצחןןמסיןרחזרה

עןמדתשטןטגארטבאלטשלהזןהרשתקןפת

קרנהאתמחדשהעלהקרנקןשכן .להסתיים

הבאלטאתכשחידשבעיקר ,הלהקהשל

 .אןתןהספידןשכבראחריהעלילתי

אילןף" ,שלןהשקספירייםהבאלטים

לפיןיצירתןןיןליה"רןמיאן IIהסןררת",

יבגני IIפןשקיןמאתבחרןזיםהרןןמ

במןשגחדשהמשמעןתיצקן ,"אןנייגין

II עלילתיבאלט". 

התמקדהשלןהדרמטיתהכןריאןגרפיה

אחתבכלמרכזייםדןאטיסבמספר

ביןמשתניסמפגשיסשהסמעבןדןתין,

רקמהנןצרהכך .הראשיןתהדמןיןת

המןניןת)(תמןנןתאנסמבליסשלניגןדית

ןסצינןתאחהמצדצןרנייס,צבעןנייס,

ביחסיעמןקהמשמעןתןבעלןתרגשיןת

 .דןאטבצןרתלרןב ,שנימצדהדמןיןת

אתכמה,יןדעהמיבפעסראיתי,מזמןלא

II כלאתהבליטןהמןפע "אןנייגיןיבגני

באלט IIשלןהבעייתיןתהחיןב

 .כיןס IIשטןטגארט

 ,הצעירןהדןרמלןכדתהיתההלהקה

קרנקןמימיחןןתיקיסאתשהחליף

מיןמןאמנסהןאהמרכזייס,בתפקידיס

כןכביסאבקאןתןנעדראבלןמןכשר

מדסןאגןןקרייגןן,ריצ'רדאתשציין

עצמה.היידהןמרסיה

II זמנסעברבבאלטרקלא ,לעשןתמה

הזמניס .קרייגןןאןמר ," ...כןכביסשל

הצעיריסהרקדניסשלהטכניקהןכיןס ,השתנן

אמןהעןשההייחןדבהסאיןאבל ,מצןינת

 .זןהרלכןכבמעןלה

יותרכברמצליחיםבשטוטגארט

לגזלשנהמשלושים

הםמעולים.כוריאוגרפים

הלהקהאתכלל,בזרןעוזבים,

לעצמאותיוצאיםצמחו,בה

כמעטאבלמפורסמים,ונעשים

עםקשריםעלשומריםכולם

לעבוזושביםהאםלהקת

פעםמזיבשטוטגארט

- IIנןברש IIעהחברה IIשלהסדנאןבמסגרת

הגרמניתבעירשפעלמפןרסם,באלטיםיןצר

שס .השמןנה-עשרההמאהשל-50הבשנןת

אןדןתעלמכתביס IIספרןאתןפירסםחיבר

הבאלטהתפתחןתעלמאןדשהשפיע , IIהבאלט

גאריקדיןןידהגדןלהאנגליהשחקןהדרמטי.

ןהעןבדה , IIהבאלטשלהשקספיר IIאןתןכינה

שנהמאתייסכעבןרהתחדששבשטןטגארט

אתמצדיקההמןדרניהעלילתיהבאלט

קביעתן.

היידהמרסיהשלשרביטהתחת ,מקןסמכל

ןביתחממהלהןןתשטןטגארטבאלטהמשיך

 .חשןביסלאמניסשהיןצעירים,ליןצריםאימןן

פןרסיית,בילי-80השנןתבראשיתשםהחלכך

פרנקפןרט",באלט IIשלהחדשנימנהלןכיןס

ממש,ילדאזשהיהמישלתןרןהגיעןאחרין

יכןלהןאממש.נבןאיתבראייההצטייןקרנקן

אתדרכסתיבראשבאמניסלזהןתהיה

אתכשהחללכןכביס.להפןךשלהסהפןטנציאל

ללהקהמבחניסןערךבשטןטגארטדרכן

לשסהגיעה ,בראשההןעמדשהןאהמחןדשת

 ,מפןרסמתןלאתןאריפתלאמברזיל,רקדנית

חשןבהלאלהקהשלבקןר-דב-באלטשרקדה

כבשההאלמןניתהנערההיידה.מרסיהביןתר,

להיןתלההציעןהןאקרנקןשלליבןאת

ןבעיקר ,הכללהפתעת-שלןבאלרינההפרימה

עצמה.היידהלהפתעת

לןמלאןטרס-קרנקןשלעתבלאמןתןאחרי

הלהקהאתשנתייסבמשךניהל- 50

פעסלאשעבדהאמריקניהיןצרבשטןטגארט

בעיקרעסקהןאטטלי.גלןשבע",בת IIע.ס

ידעןלא ,הדעןתלכלמעןלןתשהין ,שלןביצירןת

בתןסקןדמן.לןשהןרישהאןצראתלשמראיך
היידהמרסיההתמנתהטטלישלכהןנתן

כמין ,בינייס"לתקןפת IIאמנןתיתלמנהלת

 .מקןסממלאת

תהיההשבריריתשהבאלרינההאמיןלאאיש

אןתהןלהעלןתגדןלהלהקהלנהלמסןגלת

אישההתברראבל .בינלאןמיתלדרגהמחדש

כפי-80הבשנןתפרחהןהלהקהלכהמסןגלת

מעןלס.פרחהשלא

שלביןתרחשןבהמסןרתהמשיכההיידה

צעיריסכןריאןגרפיסגידלההיא :קרנקן

שבןאבללעצמאןתשיצאןבלהקה,

חניכיןקרנקןבימי .ליצןרלשטןטגארט

באלט IIמנהלכיןסנןימאייר,ןן'גהיןהמצטייניס

פניאתשחידש ,קיליאןןייריהאמבןרג",

צעדיהסאתעשןשניהסההןלנדי.הבאלט

קרנקןשלבעידןדן ,בשטןטגארטהראשןניס

זכלהרכטו ,'כור ,"הריקבחלליי

" EMPTY SPACE " 

CHOR.: RENATO ZANELLA 

STUTTGART BALLET 

באלטשלהראשיהכןריאןגרףכיןםשןלץ,אןןה

לייפציג.

 ,זאנלהרנאטןהרשימה:מסתיימתלאבהס

שלקריירהאחרילבאלטשהגיעאיטלקירקדן

מרתקלכןריאןגרףהפך ,מצטייןכדןרסלשחקן

עבןדתןאתהשןרה.מןרקדןעדייןכשהיה

מרסיהעבןריצרהןאהלהקהעםהראשןנה

הגדןליסהכןכביסשני-קרייגןןרד'ןריצהיידה

 .ניטיןןשפנילןלשמששהסכימןהמןניטין,ןבעלי

רקלאהצטיינהאך ,מצןינתהיתההעבןדה

פחןתלאהיההנןשא .בחןצפהגםאלאבתנןעה

האישייסיחסיהסשידעןהתהפןכןת-יןתרןלא

ןמיאןתס,מכניםשהכלכפי-ןריקישלמרסיה

הבאלטעןסקבמההביןהרכילןתאתשידע

 55 ...זאנלהשל



מנהיגותמשבך

באןפןלהצמיחאפשריאעליןניםכןכבים

ניהןלאבל ,לאאןנגליםשהםאןי,מלאכןת

ןעםשטןטגארטלהקתשלבגןדללהקה

ןהמחשבה.המרץמלןאאתדןרשכשלהמןניטין

לנהלעצמהעלקיבלההיידהמרסיהאןלם

 ,אמריקהדרןם-הןלדתהביבשתבאלטלהקת

ןגרמניה.אמריקהביןזמנהאתמחלקתאיןה

התזמןרתמנהליאתמזכירזהדבריםמצב

מנהליםשלכיסאןתשניים-שלןשהעלהיןשבים

ןאתבמטןסיםעןבריםחייהם .םימןסיקלי

בעיני .והפקסהטלפןןדרךמבצעיםהםהניהול

אינוזה "שטוטגארטבאלטיימאןהבירבים

הטענות,אתדוחההיידהמרסיהבריא.מצב

ביותרמפוארתהנוכחיתההפקה

שהשטוטגארטיםלקוותויש

הפארכלאתאביבלתליביאו

אחדרוזה,יורגןשעיצבהזה

בגרמניה,המעצביםמגדולי

לחזותהזדמנותלנוותהיה

חדיש,בלבושמסורתיבבאלט

למסורתנאמןגםאבל

 "בטהובוש.להשבועיתמפוניהיהסיי

שטוטגארטט 7באץ, 7שואו'ווה ,'כור

" BEETHOVEN'S SEVENTH SYMPHONY " 

CHOR.: UWE SCHOLZ 

GART BALLET חSTU 

הדבריםמצבאןבייקטיבילמסתכלגםאבל

 .תיקןןטעוןנראה

אתלהחליףיוכלמייודעאינושאישאלא

שטוטגארט.באלטשלאמנותיכמנהלהיידה

קורץלאהןא .שוגהקרייגןןעלשמהמרמי

ממעטהואממנו.עשוייםשמנהליםמחומר

רקדןעדייןשהואאףעל ,הבימהעללהופיע

 .ריםיצעלרקדניםמדריךלשמשומתחילמרתק,
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רקדנים ;מצוינתמסורתקיימתהרןסיבבאלט

בשיעןרמןרים(לאמדריכיםמשמשיםמעןלים

עםאחדעלאחדהנפגשיםהיומי)הטכניקה

תפקידיםלקראתשמתכונניםצעיריםרקדנים

העברה .בשעתםביצעושהקשישים ,מןכרים

מסןימיםתפקידיםבתחוםהדרכהשלכזן

לחקרלהגיעלצעיריםומאפשרתמסורת,יןצרת

שהבאלרינההאמיןלאאיש

לנהלמסוגלתתהיההשברירית

אותהולהעלותגדולהלהקה

אבלבינלאומית.לדרגהמחדש

לכן,מסוגלתשהיאהתברר

כפי-80הבשנותפרחהוהלהקה

מעולםפרחהשלא

שלמאו,דהחשןביםאבל ,הזעיריםהסודות

ותפקיד.תפקידכלביצןע

 .ליצןרבלהקהצעיריםמעודדתהיידהמרסיה

שלבעבודהנחזהבארץהלהקהבסיור ,למשל

אך .אוליברהדהרוברטוברזיל, ,ארצהבןרקדן

היאשבןהאןפןלזכןתלזקןףישזהאתרקלא

גםייזקפולזכותההלהקה.אתמנהלת

מהיוצריםאחדיםעםשקשרההקשרים

 ,בזיארמוריסהשאר,ביןבימינו,הגדולים

לשםמעביראןשטןטגארטעבןרליצןרשמרבה

 ,יההולנדמאנןןאןהנסשלובעיקרשלו,יצירןת

הבאלטבתחוםביותרהגדןליםהיוצריםאחד

החדיש.

נכחתיבשטוטגארטשהןתישלבשבןעיים

מעןלהמופע ,מאנןלןןאןכולוהמןקדשבערב

לפיבזיארמאתהבאלטבביצןעהדעןת,לכל

בושיש ,מוצרטשל "הקסםחליליי

ובביצןע ,מיןתרמללאבלמעולהכוריאוגרפיה

 .קרנקומאתן"יאןנייגיבגנייישל

יצירה :ערבבאןתןבןצעואלהמלבד

להתמנןתהעומדזאנלה,רנאטןמאת

שלהאופרהבאלטשלהאמנותילמנהלו

ןינאצמאתןעבודה ,הקרובהבעןנהןינה

קיליאןשללהקתןחניך ,הספרדידואטו

הסתיימהדןאטןשלהעבןדהבהאג.

כוריאןגרףטוס,סטפןמאתחדשבמחןל

הבאלטשלהגדולהןהתקוןהצעיר

 .יהנבגרמ

גרמניהמזרחוחניךילידהןאטןס

לוןישבדרזדן,בעיקרשעןבד ,לשעבר

לשטןטגארט .משלןשפהצעירבגילכבר

מאת "החתןנהיילגרסתןאתהביאהוא

עשירההיתההתנועהסטרבינסקי.

למןסיקה .חיןניותמלאמרקםובעלת

ארןומאתקטעעןדהוסיףהואהמוכרת

ועלנהריןעלהחביב(המלחיןפארט

עלהתרחשןייההתוכנולפיקיליאן),

שתיביןמןרכביםיחסיםהבימה

התןכןהמתחתנות.המשפחות

דפיעלאמנםנותרהזההמשפחתןלןגי

פרדריקשלכמאמרו ,כיבלבדהתןכנייה

להסבירדרךכלאיןייהבריטי,אשלטון

שלהבכירהאחןתהשזובתנןעה

ןלצופיםליהפריעלאזהאבלחמןתי",

היוצרשלמעבןדתןלהתלהבהאחרים

רקדנישלהמעןלהןמהביצןעהצעיר

שטוטגארט.

עומדתהיידהשתקופתתחושהעםיחדוכ,ך

שנתעדחתןםחןזהשלהאףעל ,להסתיים

להקהזויום,ילדמהיןדעאינןושאיש 2000

יוצרןביתמגוןןרפרטוארבעלתמאו,דחזקה

אסכןלתיי-צעיריםכוריאןגרפיםשלבמינןיחדי

 .קרנקו"ייאסכולתתרצך,אםאו ,שטןטגארט"
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