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מנורגיוראמאת

הבדרלבדיהוכחולבריאסרון

NEDERLANDS DANS THEATRE -הלהקה

חוגגברהולבד,שלהוכובילההוכודרביבר

שללעבודברושבהעשריםוכלאבר

רקדביהעםקיליאןייריהצ'כיהכוריאוגרף



דןרכימיהםמחןללהקתבחיישנהעשרים

הקבןצהביןדמיןןכללמעשהאיןשניים.אן

בראשיתלהאגכשהגיעקיליאןיירישמצא

רקדניעםחדשמחןללהכיןכדי ,-70השנןת

גםשבןצע-כחןל"ייעןרהןא(הלאהלהקה

היןם.הלהקהלביןבת-דןר),ידיעלבארץ

אזשפעלהקשה,במצבלהקהמצאקיליאן

חלןצתלמעשהןהיתהשנים,כעשרכבר

היהזהבאירןפה.האמריקאיהמןדרניהמחןל

כאחת.ןההנהלההרקדניםעבןרקללאזמן

אמנןתייםמנהליםשלתכןפיםחילןפים

גרמןהמייסדיםהכןריאןגרפיםןעזיבת

ןלחןסרהרקדניםבשןרןתלדמןראליזציה

במןפעים.התבטאןןאלה ,כיןןן

מאחןריןהיןזמתהחיההרןחבירני,קארל

 , 1959בשנתהלהקה,ייסןדמאזהיההקלעים,
כמןןמאיצים,מפעיליםשלדמןיןתמאןתן

 ,רןטשילדדהבת-שבעאןראמברמרי ,דייגילב

יןזמתםבזכןתאבלבעצמם,יצרןלאשמעןלם

יצירןתליצןרגדןליםלאמניםגרמןןתמיכתם

מןפת.

אחריגםאבלימין.רןבחןלהאישהיהבירני

הל,ךןבקןשיכללשמעלאכמעטשכבר

עדהלהקהעבןדתשלהמרכזלהיןתהמשיך

אישהיהלאהשנה,כשנפטרשנתיים.לפני

 ,עליןהתאבלשלאבהןלנדהמחןלמאנשי

ריבאישהיהבירניכי ,הרביםאןיביןאפילן

להקתןכשגןרללכלןמןכןחימהמהיר,ןמדןן

המאזניים.כףעלהיה

המיןחדהמןפע " ARCIMBOLDO "-ספקבלי

חגיגתלכבןדקיליאןיירישהכין ,במינן

לבירני.מןקדשהיה ,שלןלמלכןתןהעשרים

למנהל , 1975בשנתהתמנה,קיליאןכש

הנס ,הןןתיקהחזרןתמנהלעם(יחדאמנןתי

רקבירני.שלבחירתןזןהיתהלא ,קניל)

שלמאןדמןצלחתיצירהשנןתארבעכעבןר

למינןיןןהסכיםבירנינתרצהבהןלנדקיליאן
שלמלאמאמןןהנהנהאמנןתי,למנהל

המנכ"ל.

תאןנהבשלא-סימטריים,היןבירנישלפנין

היההןארביםבעינירבןת.שניםלפנישעבר

הילתזהרהלאראשןייסביבמקטרג.שטןמין

 " ...זאתאיפשרןלאהשדשקרנימשןםקדןשים,
קיליאן.מתלןצץ-

מולדתואת(שעזבהצ'כיקיליאןבחרמדוע
ןלאבלןנדןןללמןדןהלך , 1966בשנתכחןק

ה-שנןתסןףלקראתאלאמןלדתןלעירשב

כנןשאארצ'ימבןלדןהאיטלקיבצייר ) 80

שיצרממש,המהממת ,הענקיתהחגיגיתהעןגה

בהאג?מלכןתןשנןתעשריםלכבןד

ןכלגןף ,פניםלציירנהגארצ'ימבןלדן

כעשןייםשעיצבבדיןקנאןתאחראןבייקט

א ARCIMBOLDO • "בזכדו'ומרצייא ~

הןא~~ארצ~ימבןלדן~~

בלתיחגיגהבאמת
בעןשרהרגילה

שברןחןבכדןדימןייה~

אמיתית~בארןקית

שלשר-הטקסיםכשל
רןדןלף~הקיסר

מיןמערבקיליאן
ןיןצרמינןבשאינן

שלמרהיבקןקטייל
האמצעיםכל

העןמדיםהבימתיים

לרשןתן

קיימןתשהיןלשתייםשלישיתלהקהלהןסיף

לנדיהנדרהמחןלתיאטרןןבמסגרתאז

שלסדנהמעיןרגילה","ןמרכזית(להקה

 , NDT3החדשה,בלהקה .כעתןדה)תלמידים

 ,הכןריאןגרפיםןמיטב ,ןתיקיםארבעה

שקיליאןהסיבהזאתלאאבלןירקןת.מפירןת

ייהקשרהחגיגית.ליצירתןכהשראהבןבחר

שר-טקסהיהשהןאהןאלארצ'ימבןלדןשלי

שלהקיסריםבחצריםןהמןפעהחגיגןתןמנהל

מפיקמיןאניןגםי.השנרןדןלףבימיפראג

ןמתנןתחגיגןתלצןפיםהמעניקמפראג,כזה

קיליאן.אןמר ,בימתיןת"

רגילהבלתיחגיגהבאמתהןא "ןלדןייארצ'ימב

בארןקיתשברןחןבכך ,ןדימןייהבעןשרה

הקיסרשלשר-הטקסיםכשלאמיתית,

ןיןצרמינןבשאינןמיןמערבקיליאן ,רןדןלף

הבימתייםהאמצעיםכלשלמרהיבקןקטייל

לרשןתן.העןמדים

גםבמינןמיןחדלנדיהנדרהמחןלתיאטרןן

בניהרקדנים.לגילההתייחסןתבתחןם

מןברןבםנעלמןאמנםהראשןניםהדןרןת

 ,כשאשתן ,שניםכחמשלפניאבל ,הבימה

קןפפרברג,בינה.סאהמצןינתהרקדנית

לפרןשלארבעים,קרןבבגיל ,החליטה

הןאגאןני.רעיןןקיליאןהעלהמהבימה,

יםחיבתןחלתהמצטיינתשבתקןפתנן,החליט

מנןסיםרקדניםלזרןקפשעזהמתארכת,

הקרשים,עלהדרךאתהעתכלןלפנןת

אתמסמליםהםאםאפילןהצעירים,לצעירי

שילר.המשןררבשעתןשאמרכפי-העןלם

אצלשהצטברהעצןםהניסיןןאתלנצלכדי

החליטהןא ,מח.ןלשנןתבעשרןתהןןתיקים

 )('מ'מ('ינ'בוקאיל(משמאל)ק'ל,א(ייי'

במוסולבההאדומהבכוכר

CARL BJRNJE AND JJRJ KYLJAN ON THE RED SOUARE JN MOSCOW 

בז'ארמןריסמאנן,ןאןאק,מאץביניהם

מיןחדןת,רןתיציעבןרםיןצריםעצמן,ןקיליאן

בשנה.פעםכחמישיםמןפיעיםהםשאיתן

שלןשכלמשתתפןתהעשריםבחגיגת

הראשןןבחלקהתיאטרןן.שלהמסגרןת

מיןשלתפקידהןןתיקיםארבעתממלאים

שןלחןמאחןרייןשביםהםחבר-שןפטים.

להקתןרקדניהבימה,פניעלהנןסע

כמיןאןתםמשרתיםהצעירההמילןאים

מלצרים.

בהכנתכןריאןגרפיםשישהשיתףקיליאן

רןבכשלעצמןהחגיגית.לתןכניתמחןלןת

הכלליהמבנהאבלמרשימןת,אינןהיצירןת

אמיתית,מחןלחגיגתזןמקסים.הערבשל

המסךאפילן ,התיאטרןןכלמשתתףבה

המנצנצים,הענקייםהפייטיםעם ,הקדמי

אתבמיןחד.בהםגאההיהבירנישקארל

המסךפתיחתלאמסמלתהמןפעתחילת

הגדןלהמסךןשןבשןבןבמהלכןסגירתן,אלא

 .לעןלמןך,שהללבירניכמחןןה-יירןקד"

דרךאלאהרגילבפתחלאלאןלםנכנסהקהל

כלירןאיםןשםלבימה,שמתחתחדרי-האיפןר

טכניים,אמנןתאביזריןשארתלבןשןתתאןרה,

 65מלפפןניםותפוחים,עגבניןתבעזרתהמעוצבים



ארצ'ימבולדו.הציירשלרוחופריירקות,שארו

היכןליטחלהוחייביםלבימהעוליםמשם

אוהבימהבירכתיטריבונהעללשבת,רוצים

הרגילהאולםמושבימעלהרגיל.באולם

כמוייהאנאמישי",המכונהגשרמיןמתנוסס

מתרחשיםשעליוהמסורתי,היפניבתיאטרון

בידומטאטאעליועולהעצמוקיליאןאירועים.

ב"חלוםפוקכמולרקדנים,הבימהאתומכין

לאוהביםהיערקרחתאתהמטאטא ,קיץ"ליל

 ."יימבייםשהוא

מסתייםהצבעוניהמופעשלהשניחלקו

היתהשלא ,הרקדניםכלשלהמוניתבתמונה

כלמברודווי.מיוזיקלשלענקיפינאלהמביישת

 ,אדומותוחצאיותשמלותלבושיםהרוקדים

 ,חשוף)בחזה(הבחוריםומתנפנפותקלילות

אור.שלוניצוצותזיקוקיםיורדיםוממעל

לונעניםלאבתשואות,פוצחכשהקהל

ולאהבימהאתהממלאיםהרביםהרקדנים

ומשתתקים,הרמזאתמביניםהכלמשתחווים.

חדשות.קרייןשלקולומהרמקולבוקעואז

להזכיריוגוסלביה,עלשומעיםאנודקהלחצי

ומלאשסועעולםישלחגיגותשמחוץלנו

לבדההשרה ,זמרתעולההבימהואלטרגדיות,

 "בתיבת-הנגינהנגןיישיראתהעמוקהבדממה

אתלנולהזכירבאהשירשוברט.פרנץמאת

המסייםהמוותואתלעוצרושאיןהזמןפעמי

תמיד.החייםאת

רעיונותלבטאאדירהויכולתנפשיתעדינות

ייריאתמציינותמללוללאהטפהללא

בימינו.ביותרהגדוליםהאמניםאחדקיליאן,

זונות!!ב'תש.לשועךייכפו

66 
תהילתובשיאושמונה,ארבעיםבגיל

שלניהולהשנותעשריםוגגחהףככוריאוגר

שלגינוניםקיליאןלייריאיןמפורסמת,להקה

רארד'וגקופפרברגסבינה N.D.Th .של " Dוותיקוכודקתיירjלדגי

 "עד-"יירוקמאנןואןהנסשלבעבודתולמווטר

" GERARD LEMAITRE IN HANS VAN MANEN'S "EVERGREENS 

בקומהמשרדומפונק.כוכבאונערץאליל

בהאג,המוסיקליהתיאטרוןביתשלהרביעית

המחולתיאטרוןלהקותלשלושביתהמשמש

ומעשיצנועגדול,לאחדרהואלנדי,הנדר

 .מאוד

('הסגנןןכזהדבר ןיא'('(

לאאניקיליאן('.של

לןקחדבר('שןםמגדיר

בעיני('חןשמןצאמה

דברכלןהןפךמערבב
למןפשט('('

 ,בפריסבוקרמביקורחזרקלהשעהלפני
קלילהשחורהבחליפהלבושהואוכבר

לבנהחולצה ,האופנהכמצוותומתנפנפת

השחורהזקןאתהמבליטה ,צווארוןפתוחת

האמון.מעורריפניואתהעוטרמאפיר,שכבר

מהזונות,ביתשלשוערכמואניייבאמת

האיש , SOUTENEURמכניםשהצרפתים

איןכימבוקשו.אתלקוחלכללמצואשחייב

מגדירלאאניקיליאן'.שלהסגנון'כזהדבר

מערבב ,בעיניחןשמוצאמהלוקחדבר,שום

כמואניבעצםלמופשט,דברכלוהופך

 ." ....נפה

כי.'צמאודמשהוישזובמודעבאקלקטיות

פרשתעלקטנהארץאירופה,שלליבהצ'כיה,

השייךסלאביעםאימפריות,ביןדרכים

ימימאזתרבותיתדרכיםפרשתהיא ,למערב

משבעתאחדהיהבוהמיהכשמלךהביניים,

מישבחרווהמלכיםהנסיכים ,האלקטורים

 .הקדושהבגרמניההקיסרותבראשיעמוד

קיליאןרואהבהעוסקשהואהאמנותאת

(תנועה),מחולממדים:ארבעהבעלכעולם

עבודתוראשיתמאזואור.חללמוסיקה,

בולטולאצעיררקדןעדייןכשהיההיצירתית,

בשטוטגארט,קרנקוג'וןשלבלהקתובמיוחד

שלעבודותיומצטיינות ,-70השנותבראשית

אצלואיןלתנועה.מיוחדתבגישהקיליאן

מבודדות,שגרתיות,תנועותולאומצבים,פוזות

לסיבובהופךצעדכלתנועה.שלרצףאלא

אלאבעצירהמסתייםאינולעולםוסיבוב

זוהכרוכותנוספות,לתנועותמתהפךאוהופך

אורגנית.בצורהבזו

אחתלמשל,נדיר.לבאומץלקיליאןלוויש

ייסימפונייתביותר,המעולותמיצירותיו

בכ,ךמסתיימתלסטראבינסקי,התהילים"

לאטונעלמתלצופיםבגבהפונהשהלהקה

לשטיחיםמתחתהבימה,שבירכתיבחושך

המוסיקהאבלמעליה.המתרוממיםכבדים,

אודקהנשמעיםהאחרוניםוהצליליםנמשכת,

לאחרהבימה),עלמאודממושך(זמןשתיים

יצירהלסייםמהבימה.הרקדיםאחרוןשנעלם

כמובן,מזמין,בלב,דוצליליםריקהבבימהכ,ך

קלקולואתבעיתן,שלאכפייםמחיאות

הנקודההואההתחלה,כמושממשהסיום,

בתשובהאמנותית.יצירהבכלביותרהחשובה

קרה.לאמעולםשזהקיליאןמספרלשאלתי

מודרנית,בתנועהשימוששלרבותשניםאחרי

קיליאןהפתיע ,הקלאסיהבאלטעלמבוססת

שלומשחקתפאורהשכולובבאלטהכלאת

והקסמים",ייהנערמהמציאות,גדולותדמויות

ונעורקדוהבימהעלראוול.מאתלמוסיקה

שלמחלומותיומשעשעותדמויות ,ענקיספל

משלושהיותרשגובההענקית,ואמא ,הילד

בניגודשעמדחפצים,שלבאלטהיהזהמטר.

רובשלוהזורמתהמופשטתלתנועהקוטבי

יצירותיו.

שעיצבמהמכלהשוניםמחולותשלושהעוד

למחולותשנתוודעאחריקיליאןיצראזעד

קורחלהלךהמקוריים,אוסטרליהתושבישל

ליבשתמהמסעושבהללו,המסורותאת

הרחוקה.

 ,שיצריפני"ייבאלטהיהמפתיעפחותלא
KAGUY AlllME . יפניתבאגדהובתופיםשימוש

(סיפורתמסתוריירח"ייעלמתעלמסורתית,

קיליאןאתהביאדבר),אומראינו ,למשלשלי,

שידעמהמכלאחרבימתיבסגנוןלהתנסות

אז.עד

דיכאוןריחאוהחלמהחופשמשנתוכששב

ספרייביתשלשלםערביצרקשהנפשי

מאתלמוסיקהעתיק,ספרלפילמחול",

בסגנוןקאגל.מאוריסיוזמננובןהמלחין

גרוטסקיות,מוזרות,ודמויותבארוקיתיאטרון

ול,חלממורהשלדמותעיצבהואזהבמחול

רקדניו,ידיעלנרדףובעיקרמפחידקצת

 ,שלובנפשוהאפליםוהכוחותתלמידיו
שלמסווהתחתוחושפני,כןאוטופורטרט

עתיק.מחול

שלולצופיםולהעניקלהפתיעממשיךוהוא

השעשועיםשרמוסר,הטפתללאתענוגות

שלו.חצרושלוהעינוגים

יםחהאייבאומאזארוכות,שניםבמשך

וכבשוהצ'כים),שלהאירוני(כמאמרמרוסיה"

סוציאליזםליצורהניסיוןאתוהרסופראגאת



לשובקיליאןהיהיכוללאאנושיות,פניסעס

אמצעלקראתורקהיפה,הולדתובעירלבקר

במולדתו.להופיעלוהתאפשר-80השנות

עלהנדרלנדיהמחולתיאטרוןהופיעבוהיוס

ובשורהפראג,שלהלאומיהתיאטרוןבימת

בימירקדנית(בעצמהאמוישבההראשונה

הדמותהיאשלדבריושלו,והסבתאנעוריה)

היה,בחייו,ביותרהחשובהההשפעהבעלת

חייו.שלהשיאלדבריו,

רצוןלקיליאןהיההקומוניזסהתפוררותמאז

אבלהישנה,במולדתוהמחוללעולסלעזורמובן

המיושןהסובייטיהסגנוןכלל.פשוטהיהלאזה

בפראגהיוולאהצ'כיהמחולבעולסשלט

בצורהעבודותיואתלבצעהמסוגליסרקדניס

עבודותמצאזאתבכלדעתו.אתשתניח

שאפשרהחייליס",שלייהמיסהכגוןמסוימות,

ייריייקרןאתבפראגויסדבצ'כיהלבצען

שס.המחוליהחינוךאתעודדלמעןקיליאן"

של "הקטיפהמהפכתייאחרישניסחמשהיוס,

ועכשוויחדשמחולשלניצניסישהאבל,ואצלב

!בצ'כיה.

הישךא('הקשך

 "לנדיהנדרהמחולתיאטרוןיישלההופעותסיור

השני.לאואפילו ,הראשוןאינוהשנהבישראל

-60השנותבראשיתבארץשלוההופעותמסע
שלהראשוןהבינלאומיהסיורלמעשההיה

הצעירה.הלהקה

מצבההיההלהקהייסודאחרישניסכשלוש

איךידעלאבירניקארלרע.בכיהכלכלי

ממשכשהיה .ידועההלאלקבוצהמימוןלמצוא

שלאאשהאליוצלצלה ,פעסליסיפר ,מיואש

עצמהאתוהציגהבהולנ,דשביקרההכיר,

מופעלראותרצתההיא .ביאבמתלכאמרגנית

להביאאסלהחליטמנתעל ,הנדרלנדסשל

לאשבועסוףבאותובדיוקאבל .ארצהאותס

בעלתהישראליתואילו ,מתוכננתהופעההיתה

וסיבכברארצהלשובהיתהאמורההיוזמה

 ...שני

מתחשבתשאינההנמרצתבדרכו-בירני

בכלמופעלמענהלארגןהחליט-במכשוליס

וסיבלרשותסשיעמודאולס,מצאהואמחיר.

שלהחשמלאיאתשכנעהצהרייס,אחרי 'א

סיגי,התיאטרוןישעראתולפתוחלבואהאולס

נוספותהרפתקאותואחריהרקדניסאת

לבדהלה(שישבההישראליתהמופע.התקייס

והסיור ,שראתהממההתלהבההריק)באולס

וריסאותושכר ,בירניקארללדברי .לפועליצא

המחולתיאטרוןשלפעילותוהמשךאתאיפשר

היסטוריה.כברווזיתרהנדרלנדי,

לישראלשמורהיההלהקהאנשישבכבכמובן

הארץאתמכירקיליאןגסאבלמיוחד.מקוס

 ,אצלנוההולנדיסשליותרמאוחרבסיורהיטב.

המחוללהקת"וארנוןיהודיתעסנפגש

מהאווירהנרגשהיההואבגעתון.הקיבוצית"

קילהענוהחליטבגעתוןהסטודיושלהמיוחדת

בשסרביעייה ,במתנהמשלומחול "קיבוציתייל

 ."שקועההקאתדרלהיי

מנשהמחולאולפן
לויטעיהבהנהלת

Menashe Dante Center 
Director: Ada Levitt 
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לפחול.פבוא
קלאטי.בלט
פוךרני.פחול

ג'אז •
היצירה.אפנות

בפחולפוטיקה •
הפחול.תולךות

רפרטואר •

L..-י 

i::::S 

פלךנקרייז·.
לטיפולפחלקה •

ופחולבתנועה
העשרה.תוכנית

ותראפיטטיםלפורים
קיץ·קורט

פופעיםטךנת •

המורים:צוות

הופמן,זבורהאשל,טליהאברהמי,פיטאברהם,חפציבה
קלקין,ניניקזם,סוזןקזם,אמירהלויט,עזהורובל,מרים
שמיר,לילךשומגרליסה
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 .ומחו"להארץמןמוריםמצטרפיםקיץ,לקורטיהעשרהלתוננית
איבקרקלרלמנהלה:עוזרתנטג'יציפיהאולפו:מזכירת

 06-3708ר 6סל.

להולנדיגיעוהרקדניסארבעתשאסהודיע,הוא

היה.וכךמתאיס,מורהלרשותסיעמידהוא

בא ,חזרותשלשבועייססיימושהסיאחר

הענקתאתואישר ,הערותהעיר ,ראה ,קיליאן

תמורה.ללאהזה,היפהלמחולהביצועזכויות

אלא ,תמלוגיסעלויתררקלאהוא ,מזויתרה

האחוריהמסךאתלקיבוצניקיסנתןגס

המוסיקה.קלטתואתהתלבושותאתהמצויר,

אתגסיותרמאוחרביצעה "בוציתיהקיי

בהצלחההכיסאות"משחקייהמצוינתעבודתו

בעולס,בסיוריהגסאלאבארץ,רקולא ,רבה

 .אלינושלוהמיוחדהיחסבזכותשוב

אחדנוספות:ישראליותנקודותושי

עסלעבודושובשובהמוזמניסהכוריאוגרפיס

 ,שאיתונהרין,אוהדהואקיליאןשלההולנדיס

וכלפיומשותפתשפהלויש ,קיליאןשאומריכפ

מיוחדת.אישיתקרבהחשהוא

היוסההולנדיתבלהקהביותרהוותיקהרקדן

ויינר,אריההישראלימאשראחרלאהוא

הגדולהבחגיגה "דורבתיירקדןלשעבר

בתפקידיסמופיעהוא "ימבולדו'ארצייששמה

להקתאלדרכואתאריהימצאהאסאחדיס.

נדרלנדס"?"השלהוותיקיס

שנהעשריסייסודה,אחרישנהוחמששלושיס

דנסה"נדרלנדס ,קיליאןיירישלשרביטותחת

אחד ,שובתרצואסאו ,עדייןהוא "תיאטר

 _-rהמחולבתחוסהמוביליסהמוסדות
 ~בעולס.המודרני

כירושליםייהסינהיי Iלטןו~וכ~דנם'ו ~
אחה"צבשערת 18עד 5מבילנרעררבנילילדים

זרברתריקרדילבאלס,הכנהקלאסי,באלס

 ,לתיאסררןריקודמודרני,מחרל

וב'אזתנועהסספס,רפרסואר,

וביברתצעירהלהקה

יולישלהראשוניםשבועייםמרוכזקיץקורס

~ 

בלנוה"צחא , 02 ' 630017 :סקטלפ , 22רפא'סקעמ ,סונה"הייתויולאמנוה Iס"ולמןונסובטור'וקםה:שרה
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