
ו
 ,המולדחג ,דצמברסוף

כלממלאיםאשוחעצי

חלונות ,בבתיםפינה

מקושטיםהראווה

ומשרדירבבהדר

מוצפיםהכרטיסים

יימפצחאת oלראותבבקשות

הבאלט ,האגוזים"

לפי ,הקלאסי

שלהמוסיקה

שהועלה ,צ'יקובסקי

בימתעללראשונה

 "יימרינסקיתיאטרון

-18בפטרבורגבסנט
בדיוק , 1892בדצמבר

שלהמולדחגלפנישבוע
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שלהגדוליםהבאלטיםשלושתמבין

 ,"הברבוריםאגםיי-יקובסקי'צ

- "האגוזיםו"מפצח "הנמהייהיפהפייה
והמענייןפחותהמוצלחאוליהואהאחרון

הסיפורודרמטית.מוסיקליתמבחינהפחות

וגםהאחריםבבאלטיםכמוהדוקאינו

אךומרגשת.דרמטיתכהאינההמוסיקה

לאמה(משוםאמריקהצפוןרחביבכל

מפצחייאתלראותהקהלנוהרבאירופה),

ההכנסותמולד.חגחופשתמדיהאגוזים"

 "האגוזיםליימפצחהכרטיסיםממכירת

להקותרובשלההכנסותמשלישיותרמהוות

מזההפשוטהקהל .אמריקהבצפוןהבאלט

מסימניאחדכעוד "האגוזיםיימפצחאת

אייזנשטןטמיכאלמאת

מכתבשולחיםשהכלוכפי .החגשלההיכר

לבקריבואכיומחכיםקלאוסלסנטה

ליהנותרוציםגםהםכך ,מתנותולהביא

מפצח"בקלרההילדהשלמחלומה

 ".האגוזים

סיפורעלהמבוססת ,זהבאלטשלהעלילה

-19ההמאהבןהגרמניהסופרמאתקצר
 .למדיפשוטה ,הופמןא.ת.א.

הקטנהקלרהעלמסופר

חגמסיבתלקראתהמתרגשת

המוזרהדודוביניהם

קמעה,והמפחיד

הוא .למאיירדרוס

מתנה,לקלרהמביא

אגוזיםמפצח

והילדהחייל,בדמות

מאושרת.כמובן

אתשוברכשאחיה

פורצתהמתנה,

בבכי.קלרה

מרגיעדרוסלמאייר

פצעואתוחובשאותה

והמסיבההמפצחשל

בתמונהלסיומה.מגיעה

• 
Cכ

o 
~ 

אלקלרהחוזרתהשנייה האגוזיםמפצחואלהסלון->
במלךלקרבהיוצאשלה, /..ןן ..

Cב~~~;~צו~~~א~ר~ר: ם~~~~~נמ 'י 
המזמין ,תואריפהלנסיךקסםכבמטה

ממלכהאללמסעאליולהצטרףקלרהאת

בארץועובריםלדרךיוצאיםהשנייםקסומה.

המערכהעליורדשהמסךלפני ,השלגפתיתי

קלרהפוגשתהשנייהבמערכההראשונה.

השיזףפייתבממלכתדמויותאינספור

לפנישונים,ריקודיםבשרשרתוחוזהרהמסוכ

מהחלוםומתעוררתלביתהחוזרתשהיא

המולד.חגבערבשחלמההנפלא

מצ'יקובסקיפטיפהמריוסביקשכאשר

לונתןהוא ,זהלבאלטהמוסיקהאתלהלחין

פטיפהאך .לחלוטיןמפורטתהעלילהאת

הבאלטאתליצורמסוגלהיהולאחלהעצמו

האגוזים"מפצחיישלהכוריאוגרפיהולכן

מאז .באיבאנותלמידוידיעלנעשתה

רוחםעלהעולהככלעשורביםכוריאוגרפים



תובגרסאםקייאוהכיוםוזהבאלסםע

נאמנותהגרסאותברןאדאינספןר,

המקןר,שלסיסייםבהנותולרעי

עסןביופייותבמרהיתהפקובוברדמ

גדולהורהאותפותבהירמתלבושות

היאכפתיחההסיכמהןבהתופקהמהחיים,

בההמלהיבההקרבתנציסלפתיחרק

כחייליוןהקסנים,יםדילבעיקרמשתתפים

החלקרים,כבעכווהםהאגוזיחמפצשל

בעוריותר,הדרמסיתמידהואןהראשו

נרסיבי,ורסיפכלללומשהשני,הקלהח

מוכים,ביבחדיםוריקבסדרתמתרכז

הפרחיםואלסםוגפרדיסההסיני,הריקוד

המפירסם,

האמריקפוןצבתיהושתשנועשבדשבמ

חצפיימהלתבלףתשואניםגייתיה

תוהפקוראיתיהמולדחגבתקופתהאגוזים"

בוצעןןהכרוכן ,זהקלאסיבאלסשלותרנ

הצליחושלאחובבניות,חצילהקותידיעל

וותדחלמרותמיוח,דביאותרשיםהל

דאחכלשהפגיןהוררבההיצירה

ים,תפמהמשת

 )-1987ב(נוצרהפריוג'לסבאשלפקההה
יתבשגגההגדובמההגעיתראיאותה

אנג'גס,גוסבמוסיקההמרכזבהרפוהא

היהזה.דחבמיויזגרנדיוכישלוןהיתה

מאירופההעגילהאתירבגהעניסיון

אךרה,בשעהמאהאמצעשגלאמריקה

 .ומיתאלזהותשוםיתההלאעצמההפקהב

ראינותר,ויבמשעמםרבעיתההתוצאהה

ותפאורותמהבהעליםברםרקדניאמנם

שלסיפהלגאהכגךאר,תייבותבמרהי

ומנוכרת,קרההפקההיתהוז .נשמה

אגסבהפקת ,הבאשוספגהשהק

מאודמעסעםאדביותררהיק

ענייו.תופחועודריקוד

מרהיבותבהפקותמזובר

תלבושותעםביופיין
נזולהותפאורהמרהיבות
בהן,הפקותמהחיים

רקהיאבפתיחההמסיבה

הקרבלסצינתפתיח
משתתפיםבההמלהיבה
קטניםילזיםבעיקר

באלסגיצירןתבניגודכילזכור,ישאמנם

הולכיםאיננו "םיהאגוזג"מפצחת,ורב

זהרקדן-כוכבלראותבכדיראשונהבובראש

העיקרהיאהכוללתחוויההכאואחר.או

אורקדניתשגבאינסרפרסציההצפייהוגא

קסניםהתפקידיםמסוים.בתפקידרקדן

שארבהםיאיןססריאוסיפייםמאודביותר,

 ,כוריאוגרפירוח

שהואבאווירההואהבאגסשגייחודו

רקדןבהםקסניםרגעיםאותםבוגאמשרה

הנשיהתפקידגהתבגס.יכוגיםרקדניתאי

פייתשגהמקריםברובהואביצירההראשי

עצמוזיםןהאגוגמפצחהמסוכר,השיוף

הופךהואכאשרגםיחסית, ,בחשותפקיד

 ·גנסיך

 ,"האגןזיםיימפצחשגהכלגיתהבצורתתוךב

כמעסמצגיחשאינוקגאסיאגסב

השניבחגקההרבותגבעיותמעגגהתרימם

שאניהפקותשתיכיוםקיימותהעליגה,שג

מספלותאשרותברפעמיםושראיתימכיר

פוגיהס ,לחלוסיןשנוההרנצועגילהב

גם "האגוזיםליימפצחשמעניקיםהפסיכולוגי

גקהגמאפשרססווגקנתוגםנוימאיירג'ון

מרענושיןנימהמסורתלהינתקהמוכו

כאח.דומרתק

שגהאמונתיהמנהג ,סטווגקנת

 ,בסיאסגבאגסנורתווסספסיפיק

חדשהכוריאוגרפיהיצר ,ארה"ב

 ,-1983בהאגןזים"מפצח"ג

מוריסהנודעתפאורן-המאיירעםבשיגוב

אדירהכהצגחהזוהפקהעוגהזמא ,סנדיק

אוגמותבפניותמידבסיאסגדצמברימד

נאמניםנשארוקיוסנדססוולמלאים.

באוראותומאיריםהסאך ,הבסיסילסיפור

סנדוקשלהנהדרותהתפאורותשונה.

שבעלילהוהמקבריהגרוססקיאתמדגישות

כולההעלילהאתמציגהסיפורועיצוב

הופכתליגהשבןקסנהילדהשלכסיפורה

לאשה.

מפחידהילדיםאגדתהוא "האגוזיםיימפצח

מלהיותרחוקותמהדמויותחלקלמדי.

בהבלסתחוסךאינווסנדוקמגבבות

בגרסהצר.יישהואהענקבמכגוגהמפחיד

חולמתקגרהבו ,בפרוגןנהבאלטנפתחזו

למלךבקרבדהמפסיהאגוזיםמפצחעל

מתעןררתקלרה .והנוראהמגעילעכברוש

מעניקהפעםאךהמול,דחגממסיבתןנהנית

מכרגיג,ייתרידחמפאוהשדרוסלמאייר,

רושבעכמגךבובתקגרה,שגאחיהגפריץ,

קגרהאחותו.אתלהקניטאותוומעודד

אךשגה,האגוזיםמפצחאתמקבגתכמובו

גאורךנפש.חרוףבעגיווגהגחייבת

גקלרהמאיירלרוסדמזכירכוגההמסיבה

המבעיתהחגןםאתםשוניבאמצעים

מפחדת,היא .ןלכקידםשחלמה

לסלווקלרהחוזרתהמסיבהתוסעס

שיצאהביתמעכבריאחדעגדורכתובטעית

האםהעכברה.אמועםגיגילבילוי

שלם,עכבריםצבאמזעיקההמבוהגת

לקרבנעמדיםומנגדהחדר,אתהממגא

כאוהקרבחייליו.וצבאהאגוזיםמפצח

כאחד.ומלהיבביותראכזר

הפעםגםקגרה,שגהבחלומכמו
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ANNA VALLIDOLID AS MARIE IN JOHN NEUMEIER'S VERSION 

 FOR THE HAMBURG BALLEח

שלהראשייםלגיבןריםריקןדאפשרןיןת

לארןקדןתמריהןגםלןאיזהגםשלן.הדרמה

להפגיןמספראפשרןיןתלבחןריםןגםמעט

טכנית.ןירטןאןזיןת

השנייההתמןנההיאזןהפקהשלשיאה

חןזרתהמסיבהתןםעם .הראשןנהבמערכה

אך ,בידיהעדייןהאגןזיםמפצח .לסלןןמריה

היאלמעשהעכברים,פןגשתלאהיאהפעם

לקחתששכחההבהןנןתנעליאחרמחפשת

מצליחהאינהאךאןתן,נןעלתהיאלחדרה.

נרדמתאזהאצבעןת.קצןתעלבהןלעמןד

שדרןסלמאיירןחןלמתהחדררצפתעלמריה

שלהקסןםהעןלםאלןמןליכהחןזר

בפרט.הבאלטןשלבכללהתיאטרןן

כמןגרנדיןזיןתתפאןרןתאיןזןבהפקה

המסיבהתפאןרתכאןסנדןק.אצלשראינן

מכןןלאחרביןתרןפשןטהמסןרתיתהיא

מהסלןןהמעבראךלמדי.ןמינימליצנןעהכל

ןבראשןנה ,שלההחלןמןתעןלםאלמריהשל

עןברתמריהביןפין.מדהים-מחןלאןלפןאל

מהלילהןהשינןילבן,שכןלןעןלםאללפתע

החזרןתבאןלפןהבןהקללןבןבביתהאפל

מריה.שלעןלמההשתנהרגעבןמרתק.פשןט

נשרפת,השמשבתןךנמצאתהיאעתה

עתהשעדעןלםעםןהמרתקהראשןנימהמגע

בן,לגעתמסןגלתהיאןעתהעליןחלמהרק

של I !מפצח/ Iבומריהדרוסלמא"יכמחולהומרה ~

(וומאוור

MARIE AND DROSSELMEIR AS A DANCE TEACHER IN 

NEUMEIER'S CHOREOGRAPHY 

 .קטלרגערקןלן

שלבחזרהצןפהמריה

גןנתרהמחןל.להקת

הרקדןהןאכמןבן

היאןלןאיזההראשי

 ,הראשיתהרקדנית

מריה ,פלאזהראןאך

לרקןדמסןגלתלפתע

גןנתרןעם .היאאף

מרגישהלפתעהיא

שןבבעננים.פשןט

נןימאיירכאןמעניק

הזדמנןיןתאינספןר

אתלהפגיןלרקדנים

כישןריהם.

מהפןהסיפןראתבןחןהןאשןב

לנןןמראהשלןהפסיכןלןגי

הןפכתאטאטכיצד

הביישניתהילדה

יפתלעלמההקטנה

ןבטןחהתןאר

בעצמה

אתהמגשימה

חלןמןתיהכל

בןהסמןיים

לילה.

כמןבןלנןימאיירגם

היאהשנייה.במערכהבעיןתיש

ןקשהמיסןדהבעייתיתפשןט

מעמידהשהיאמהמילכןדלצאת

כלבהאיןשכןהמבצעים,בפני

מריהצןפהשןבעלילתי.פן

עלהמבןצעיםריקןדיםבסדרת

הפה-ןהפעםהלהקהרקדנידיי

ידיעלמבןצעהמפןרסםדה-דה

ןירטןאןזיקטע-ןגןנתרלןאיזה

המדהים.ןבניקיןנןביןפיןמרגש

מתעןררתמריהסיןמןעם

הגדןל,בחדרלבדהשןבהיאמהחלןם.

נעליבזרןעןתיה,האגןזיםמפצח

גםןעמןתםהחלןם .לרגליההבהןנןת

החלן.הבןגרתהנערהחייהילדןת.

פעמיםנןימאיירשלזןהפקהראיתי

שלהמלכןתיהבאלטבביצןערבןת

מןיןצאתבצןרהאןתההמבצע ,ניפגין

 ,במינכןבביקןר ,שעברבקיץהכלל.

בביצןעהפעם ,שןבאןתהיראית

אינההלהקההבןןארי.הבאלט

ןחריקןתןיניפגשלזןכמןמהןקצעת

שןניםבקטעיםנתגלןרבןת

המענייןהחלקאךבהפקה,

.-

התייריםתגןבןתהיהמבחינתי,ביןתר,

טענןבהפסקהבהןפעה.שנכחןהאמריקאים

נעלמןלהיכןמביניםלאהםכירןבם

הםבאלטהפקתמיןלאיזהןבכללהעכברים

רגיליםשהם "האגןזיםמפצחיילאזהנקלען.

 ,השניבחלקגםנעלמהלאתדהמתםאלין!

 ,כןלןמהבאלטנהנןאןלישהםןלמרןת

בהםקיננהכלשהןבמקןם

מהאתקיבלןלאשהםהתחןשה,

הקהלאמריקהבצפןןציפן.שלן

שם,טןב.יןתרהרבהזןהפקהמקבל

הגרסהאתמכיריםכברכשכןלם

המרענןמהשינןינהניםהם ,המסןרתית

זהאיןאןלינןימאייר.שלשבהפקתן

יצירתזןאךהמסןרתי, "האגןזיםמפצחיי

העןסקתמרתקת,באלט

ילדהשלבהפיכתה

לכ,ךןמעברלנערה

ילדהשלבהפיכתה

לרקדנית,חמדוה

ייחןדהןבכך

שלהמרתק

ההפקה.

בצעדידןןקאאינם.

בתמןנןתאןהרקדנים

הןאהשינןי .הגדןלןתהמחןל

בהןבדרךהסיפןרבתפישת

שלסיפןרהאתלהציגניתן

כךהקטנהמריה/קלרה

לכל.מןבןיהיהשהןא

הכןריאןגרפיהמבחינת

זים"האגןמפצחייהצרןפה,

שלמענייןמקרההןא

הזמןבמבחןהעןמדבאלט

 .שכמןתלמרןתןהמקןם,
אןהןןירטןאןזייםהריקןדים

כהאינהבןהדרמטיים

שלהמןסיקהןמיןחדת.גדןלה

היאשגםלמרןתבסקי,קןצ'י

המנסיםשישכפימןשלמתאינה

ימשיכןהכללית,ןהאןןירהלתארה,

רבןת.שניםעןדכןלנןאתלהקסים

השנייהבמאהכיספקכלליאיןגם

יבןאן "האגןזיםיימפצחשללחיין

להעמידןינסןנןספיםאןגרפיםיכןר

באןפןהזההקלאסיהסיפןראת

 ,מענייןמכירים.שאנןממהשןנה

 ~אקמאץעןשההיהמהלמשל,

טווזה.מבאלט
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