
 il.,סעונ weli_.Pג
במצבחלןניכריםינןייםש

עדשהיןבארצןתהמחןל,

המשטרשללנפילתן

שהכריחשלטןןתחתהקןמןניסטי

הןראןתלפילרקןדהכלאת

עןדצןרךשאיןמאזממןסקבה.

ןללאחדשה,הפקהלכלבאישןר

במןסקבההפקידיםהתערבןת

תפקי,דאיזהירקןדמיבשאלה

רבןתעצמאיןתלהקןתצמחן

ברןסיה.

שלןשהיןםישעצמהבמןסקבה

תלןיןת,בלתיבאלטלהקןתארבע

מסןגים l/מןדרני I/מחןלשלאחדןתןקבןצןת

הבאלטלהקתפןעלתפטרבןרגבסנטשןנים.

ןהלהקהאייפמןבןריסשלהעצמאית

קןקין.סאשהשלהמןדרנית

המשטרלנפילתשעדלהסיק,איןמכאן

רקדניםברןסיההיןלאהקןמןניסטי

מןדרניתןבכןריאןגרפיהבטכניקהשהתעניינן

תחתשחלןהכלליםשלפירקאלאןחדישה.

נחשבהמןדרניהמחןלהקןמןניסטיהמשטר

עליהםהיהלכן , l/דקאדנטיתבןרגנית I/תןפעה

להםניתנהלאאןפןןבשןםבמחתרת,לעבןד

בפןמבי.להןפיערשןת

במןסקבהספרביתניהלהדאנקןאיזאדןרה

המהפכהאחרימיד

 ,הקןמןניסטית

השלטןנןת,בתמיכת

תלמידיםןחבןרת

המשיכהשלהלשעבר

בשיטןתיהלפעןל

באןרחןבסגנןנה,

תחתמחתרתי,

הקןמןניסטי.השלטןן

 l/כשר I/היהבאלט

הפקהכלזאתןבכל

עיניהםתחתנעשתה

אנשישלהמפקחןת

/I המרכזיהןןעד/l . אני

בכךהתנסיתיעצמי

לבןלגריהכשהןזמנתי

כןריאןגרפיהליצןר

 Iבאך .ס.'מוסיקה: ,!!ייחגיגה

ויטא ,בנוקו , AURAוהקת

ברנרדאוא( ,כור'
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ראןןלמאתלפסנתררטן'לקןנצמשלי

 .גרשןןיןמאת l/בבלןזרפסןדיה l/ןל

המפלגהשלנציגיםהגיעןהכלליתלחזרה

כלנשמרים I/שליבבאלטיםאםלבדןק

קיבלןשליןהיצירןת ,מזלברהייתי . l/הכללים

 .הבימהעללעלןתרשמיאישןר

באלטיםרקעןנהבכלנןצרןבברית-המןעצןת

מןלרןבנעלמןאלהןגם ,מעטיםחדשים

בלבד.עןנןתשלןשאןשתייםאחריהקרשים

כמעטבמשךבכיפהשלטשםבמןסקבה,רק

שלכתבתה '(ר 'גריגןרןביץןרי·ישנה 30

נשארןיצירןת ,) 30בעמןדרנןבה'צנטליה

ברנרדאלאומאת

לכלבאישוועודצווךשאיןמאן
התעובותוללאחדשה,הפקה

מיבשאלהבמוסקבההפקידים
צמחותפקיד,איןהיוקוד

בווסיהובותעצמאיותלהקות
לאשלטןנןתחתאןלםרב.זמןברפרטןאר

עםלעבןדזרכןריאןגרףשןםהןרשה

י.הבןלשןבאלט

ןינןגראדןבאןלגיצרלנינגרדאזשהיהבמה

שלאלהכמןשלאאבל ,באלטיםןכמהכמה

נשמרןלאהם ,במןסקבהץ'גןרןבייגר

ניסיןנןתנעשןלהקתן.שלהפעילברפרטןאר

כגןןמערביים,םיכןריאןגרפלהזמיןאחדים

 ,ברןסיהלעבןד ,פטיןרןלאןאר'בזמןריס

במהירןתנעלםיצרןשהםמהגםאבל

מהרפרטןאר.

 • l/מערביןת I/צירןתיכלפיפתיחןתשיהיןם

מאתבאלטיםמןצגיםבפטרבןרג ,למשל

פרןקןבסקי.ןאנדרהרןבינסרןם'ג ,באלאנשין

פתןח ,ב l/בארהקשריםלןשיש ,ןינןגראדןב

מהחןץיןצריםלהזמנתהנןגעבכליןתר

 .'גריגןרןביץמשהיה

לבאלטיםצמאיםעצמםהרקדנים ,כמןבן

כןריאןגרפיהלהכירמשתדליםהם .חדשים

 .המןדרניןתהטכניקןתאתןללמןדחדישה

כןכביםשללבריחתםהסיבןתאחת ,כידןע

 ,למערבןמקארןבהבארישניקןבכנןרייב,

שמחןץביצירןתלהתנסןתשאיפתםהיתה

 .הסןבייטיהבאלטשלןשנתיהמלמןסכמה

לעיתיםלבשחדשןתליצירןתזהצימאןן

 l/מאלי I/בתיאטרןן ,למשל .מןזרןתצןרןת

שהגיעןידיאןסרטנטלןפשןטהם ,בפטרבןרג

גרסהןביצעןלמדןהםהצילןםןלפילידיהם,

חןסהמאת l/הכןשישלהפאבאן l/למשלהם

צעדיםגםעשהזהתיאטרןןאבל .לימןן

המחןללפנישעריןאתלפתןחיןתררציניים

ןנס,'גבטישלהזמנתהידיעללמשל,המןדרני

ןללמדלבןא ,לימןןחןסהשללהקתןמראשי

ןליצןרלימןןשלהטכניקהאתהלהקהאת

חדשה.יצירהאיתה

קייםשבביילןרןסיהמינסקבעיר ,זאתלעןמת

יןתר.הרבהמענייןרפרטןאררבןתשנים



רבןתשניסבמשךהיהןליזארבןאלנטין

שלהראשיןהכןריאןגרףהאמנןתיהמנהל

תנןעתימילןןלעצבהצליחןהןאהלהקה,

 ,מקןריןתכןריאןגרפיןתצןרןתןליצןרחדיש

לבאלטיסןהמןכרןתהישנןתהגרסאןתליד

עיצבהןא .האגןזיס"יימפצחכגןןקלאסייס,

כארמינהייןיןליה",ליירןמיאןמשלןגרסאןת

נחשבןליזארב ".ן"כרמןייבןלרן"בןראנה",

שהעזמשןסבברית-המןעצןת, "מתקדסייל

קארלשל ,"מערביתייבמןסיקהלהשתמש

אןתיהזמיןהןאלמשל.ראןןלןמןריסאןרף

ייאןנדין",לפיבאלטלהקתןעבןרליצןר

הנסבן-זמננןהגרמניהמלחיןמאתלמןסיקה

לכןריאןגרף-האןרחהייתיןכךהנצה,ןרנר

זן.בלהקההראשןן

טןבמעטהיהבפןליןהמצב

תמידהיתהפןליןיןתר.

עלבגישתה,יןתרעצמאית

הסןבייטית.ההשפעהאף

ןרשהשלהגדןל"ב"תיאטרןן

הבאלטלהקתביצעה

הכןללמעניין,רפרטןאר

 ,בז'אר ,אשטןןמאתעבןדןת
מאנן,ןאןלישין, ,ליפאר

ןאלטר.ןאריךמנדזאלברטן

הפקידיסעיניהיןלפעמיס

עללהשגיחפקןחןתהרןסיס

 ,ןאלטראריךלמשל,הנעשה.

ידןע,מערב-גרמניכןריאןגרף

עלבאלטשסןיצרלפןליןבא

צ'ייקןבסקי,המלחיןשלחיין

היןתןעלןרמז

בלחץהןמןסקסןאל.

הןרדהסןבייטיתהשגרירןת

שלןשאחרימהבימההבאלט

משןסהצגןת,ארבעאן

לאההןמןסקסןאלישהדימןי

הרשמיתהתדמיתאתהלס

 ...הלאןמיהמלחיןשל

צמאיםעצמםהוקדנים

משתדליםהםחדשים.לבאלטים
חדישהכוויאוגופיהלהכיו

הטכניקותאתוללמוד
המודוניות

מדיהןזמנןבבןדפשטהממלכתילבאלטגס

לפניןגסלמשל)(בז'אר,מהמערביןצריספעס

שספעלןהקןמןניסטיהמשטרהתמןטטןת

 ,מערביןתבלהקןתיצרןןאףשלמדןיןצריס

סרגי.ןלסלןמרקןאיןןןביניהס

אתבפניהלהציגידהעלןהןזמנתיתלןיה

ןאתבכללהמןדרניהמחןלאת'אז,הגמחןל

גראצ'לייבה,מרגריטהבפרט.העכשןןיהבאלט

ןבשןןייץבגרמניהןעבדהשלמדהכןריאןגרפית

עבןריןצרת ,מןדרנייססגנןנןתהיטבןמכירה

ניסיןניןתיצירןתבבןלגריהבאלטלהקןת

 .ןמןדרניןת

נןצרההמערבי,הבאלטמעןלסהניתןקבשל

לשסלהגיעשהחלןשעהדןןקארציניתבעיה

ידעבהעדרחדשניןת.יצירןתשלןידיאןסרטי

לחידןשיסהצמאיסהרקדניסשיטתי,טכני

ברנרדאכאו ;/כוך ,דנצוגש.להאופרה ,'ןיתרוסרג'אזיי

ELVE". BALTJC OPERA. DANZJG wזJAZZ FOR " 

CHOR.: ALAJN BERNARD 

הןרשןכללבדרךאבל

לעשןתבפןלניההלהקןת

בשנןתרןחן.עלהעןלהככל

ליצןרהןזמנתי-80ה

ןכןבבירההגדןל"ב"תיאטרןןבאלטיס

הבאלטיסהיןןאלה ,בגדנסקהאןפרהבלהקת

 .בפןלין'אזגמןסיקתלצליליהראשןניס

היתהביצקי.'ידזקןנראדןיצרעבדפןזנןבעיר

אתביצעהןהיא ,משלןמןדרניתלהקהלן

אחדןתשניסעבדעצמןהןאשלן.הבאלטיס

בטכניקהשלןהידעאתרכשהןאשסבפריס

עצמאי.סגנןןןפיתחהמןדרני,המחןלשל

 ,מלהקתןביצקי'ידזהתפטרהצערלמרבה

אינןןיצירןתין ,"לניהפןהמחןלתיאטרןןיי

עןד.מבןצעןת

חןבסקה.'יןיצאןןהעתהמנהלתהלהקהאת

בירגיטכגןןכןריאןגרפיסלהזמיןנןהגתהיא

עסלעבןדןרדןןגרייאןאקמאץקןלברג,'

מןדרני.סגנןןבמעיןבעצמהןיןצרתהלהקה,

 .לעצמןמקרההיאהןנגריה ,פןליןכמןממש

לבאלטמוויםזהשנחוץמה
אלהבאוצותשישהומודוני,
וובכהעדממושכות.תקופות

למספוהגיעוהאווחיםהמווים
כזאתופגישהבלבד,שבועות
מושגוקלוקדניםמעניקה

מוצקבסיסולאשיטחי

אירןפה,מזרחארצןתיתרככלבןלגריה,

כבראבלהרןסיס,באדןניהתלןיההיתה

בלתיבאלטלהקתשספעלה-70הבשנןת

בסרטיסלהשתמשניסןפשןטעכשןןיןלסגנןן

מזעזעןת.עדמשעשעןתהיןןהתןצאןתאלה

ןחיקן.ראןשהסמהאתכללהבינןלאהס

היתהשכזהכןשללטיפןלשזכןמאלהאחת

סגנןנהאתפיתחהעצמההיאבאןש.פינה

כןריאןגרפיסברןסיהןאילןשניס,במשך

אתהעתיקןןפשןטעבןדןתיהאתראןצעיריס

הבנהכלהעדרלדעתי,עןשה.שהיאמה

החןדריסהמןדרנייסהסגנןנןתשלשיטתית

בסכנה.אלהיןצריסמעמידהאליהס,עכשין

שלשיפןטבןןעדתחברהייתי 1993בשנת

למחןלהשביעיהפסטיבלבמסגרתתחרןת

לאלהכירזכיתיןכךןיטבסק,בעירמןדרני

כמהשסהין ."דרנייימןשסשנחשבממהמעט

מסגרתבכלגסענייןמעןררןתשהיןיצירןת

מגןחכןת.ממשכמההיןאבל ,דןמהמערבית
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מהמסיביר,כןריאןגרףידעכיצדהכל,ככלןת

להתחשבעלינןןהיהאירןפה?במערבמתרחש

הפרסים,חלןקתבשעתבכ,ך

היובתחרןתביןתרהטןבןתהלהקןתשתי

הבירהמעירמאסטןניה,ןהשנייהמליטאאחת

ןשמהלהקה,הגיעהקאןנסליטא,של

" AURA ", ןכמהמערביים,יןצריםעםשעבדה

ספרהבביתבדרזדן,השתלמןאףמרקדניה

בשיטןתמיןמניםהיןשהםכך ,פאלןקהשל

למדההלהקהןמנהלתהמןדרני,המחןל

אדורהאיזשלמתלמידןתיהאחתעםבנעוריה

דאנקן,

נומיק,רנההןאשמנהלהמאסטןניה,הלהקה

המןדרני,המחןלבשיטןתמיומנתהיאגם

המחולובצ'ניהשבפוליןבעוד
מבוססתתופעההואהמודוני

לציבוו,,ומונותיותואופחות
 .לחלוטיןשונההמצבבווסיה

בגדוהואהחדישהמחולשם
הופתקה

בהיןתההןרטןן,לסטרשלזןהיאקלאסי,

הבאלט,שללטכניקהביןתרהקרןבה

שישהןמןדרני,לבאלטמןריםזהשנחןץמה

רןבכהעדממןשכןת,תקןפןתאלהבארצןת

שבןעןתלמספרהגיעןהאןרחיםהמןרים

רקלרקדניםמעניקהכזאתןפגישהבלב,ד

מןצק,בסיסןלאשיטחימןשג

מעשריםיןתרבמשךלימדתיבהבפןלניה,

מוריםהיןםמלמדיםשםשןנה,המצבשנה,

ןהג'אז,המןדרניהחןלבתחןמיטןבידעבעלי

ממני,שרכשן

תחתלהקהפןעלתפןליןשבדרןםביטןםבעיר

להזמיןהנןהגתלןמינסקי,יאצקשלהנהלתן

אביאתביניהםמהמערב,מןריםשנהמדי

לסיירמרבהאינההיאסןקןלןב,ןאנהקייזר

זכתהב IIבארההשנהןכשהןפיעהפןלין,בערי

רקדניהמעןרבןת,לביקןרןת

בתחרותגםהשתתפן

בשנהשנערכההבינלאןמית

אבלדלל,סןזןבמרכזשחלפה

לשבח,בציןןאןבפרסיםזכןלא

מונסקבו.לשוי,תיאטרוןןאזנד'["יי

ברנרדאלאןכור',

"ONDINE", 80LSHOI THEATRE, MINSK 

CHOR.: ALAIN 8ERNARD 

 " AMERICAN DANCEב-השתתףאףנןמיק

" FESTIV AL , בדןרהם,קיץמדיהמתקיים

בעירממןקמתהלהקההצפןנית,קארןליינה

לקייםלרקדניםמאפשרןזהטאלין,הבירה

המןדרניהמחןליןצריעםגןמליןיחסי

הסמןכה,בפינלנד
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(למעטהפסטיבלמשתתפילכלשחסרמה

ידעהןאןמאסטןניה)מליטאהלהקןתשתי

המחןלשלהקלאסיןתבטכניקןתיסןדי

לסטרגראהם,מרתהשלזןכגוןהמןדרני,

למןתראיילי,ןאלןןיןלימןןחןסההןרטןן,

מכיריםאינםהםיןתרחדשןתששיטןתלציין

לאימןןביןתרהטןבההשיטהלדעתי,כלל,

באלטעלברןבםהאמוניםאלה,רקדנים

השתפובווסיהשהמצבננל
הפעולה,חופשהוחבתמבחינת
הנלנליהמשבווהחמיוהלך
והואהעמיםחבומדינותשל
אמנותית.פעילותנלעלמקשה

הקומוניסטיהמשטותחת

היווללהקותלתיאטוונים
זאתולעומתמספיקים,משאבים
נמעטבהםהתמינההיום

ונעלמה

אחדןתקבןצןתקיימןתבצ'כיה

מאלהאחתמןדרני,מחןלשל

מרסלהידיעלמנןהלת

תקןפהשהשתלמהבנןניןבה,

 ,בז'אראצלבבריסלממןשכת
לאןניברסיטההשייכתןאחרת,

בפראג,קארלהקיסרש IIע

שניידרןבההגב'ידיעלמנןהלת

למחןלהספרביתאןדןת(על

ר' DUNCAN CENTREמןדרני

הפתעה IIמנןרגיןראשלכתבתן

 ,) IIבפראג

ארןכןתשניםמזהפןעלבפראג

II פאןןלבהנהלתפראג",באלט

לכלמודרניתלהקהזןסמןק,

שםלעצמהשרכשהדבר,

קןצצההשנהאבלבאירןפה,

ההקצבהדראסטיתבצןרה

פראג",באלט IIלהממשלתית

נפגעההלהקהשלןפעילןתה

רצינית,בצןרהמכך

המחןלןבצ'כיהשבפןליןבעןד

מבןססתתןפעההןאהמןדרני

לציבןר,ןמוכרתיותר,אןפחןת

המחןלשםלחלןטין,שןנההמצבברוסיה

שהמצבןככלהרפתקה,בגדרהןאהחדיש

חןפשהרחבתמבחינתהשתפרברוסיה

שלהכלכליהמשברןהחמירהלךהפעןלה,

כלעלמקשהןהןאהעמיםחברמדינןת

הקןמןניסטיהמשטרתחתאמנןתית,פעילןת

מספיקים,משאביםהיןןללהקןתלתיאטרןנים

כמעטבהםהתמיכההיןםזאתןלעןמת

עלהיהלאכללהמןדרניהמחןלןנעלמה,

לפניגםכמןבן,שם,הממסדשלהיןםסדר

המהפך,

בהןהמדינןתבכלרבחדשניבמחןלהעניין

יסןדןתבנייתהיאשנחןץמה ,זןברשימהדנתי

רבןת,שניםהדןרשתהליךמןצקים,

ןדבריםמרתקת,אלהבארצןתההתפתחןת

המןדרני,המחולבתחןםשםקןריםרבים

אחריהם,לעקובכדאי

~ 


