
יי
ובהולכדהמחולשלומצב

נוךמאךויגמאת

פסטיבלבהאגהתקיים 1995אןקטןברכ
שכבראירןע ,הדן-שנתיההןלנדיהמחןל

בהשתתפןתבינלאןמית,למסןרתהפך

רבןת.מארצןתלהקןת

אשלרןת "בישראללמחןלייהרבעןןעןרכי

הפסטיבל.אןרחיהיןמנןרןגיןרא

מ-יןתרההןלנדיהמחןלבפסטיבלהןפיעןהשנה

ןמחיאןתהתקבלן,שבהןהחמימןתלהקןת 15

היןהקהללהןשהעניקהממןשכןתהכפיים

מחןלאןהביםההןלנדיםהתפעלןת.מעןררי

כללהעשירההיצעזאת.להראןתןיןדעים

שלןשכלןרקדניקיליאןייריכמןנןדעיםיןצרים

ןכןההןלנדיהמחןלתיאטרןןשלהלהקןת

רקדניהששבעתבארישניקןב,שללהקתן

יצירןתןמבצעיםשניםששכברבעןלםנןדדים

לצד ,מןריסכמרקנןדעיםכןריאןגרפיםשל

אןקןנןרטרכמןצעיריםיןצריםשלעבןדןת

הגרמני.שלןמרןיןאכיםהאמריקאית

 .ידןעיםמבצעיםהןפיעןהנןדעיםהיןצריםלצד
 ,למשל .מןכריםפחןתיןצריםשלביצירןתפחןת

רקדניקבןצתהתארגנההפסטיבללקראת

באלטבשםאירןפהןמרכזממזרחבאלט

ממדינןתמחןללאמנילהעניקבמטרההדנןבה

התנסןתשלהזדמנןתלשעברהמזרחיהגןש

בפרסיםשזכתהלהקהןגםבינלאןמית,

סןזןבמרכזהאחרןנההבינלאןמיתבתחרןת

מברסלןנה, IMPERIAL LANONIMA-דלל

בהאג.הןפיעה

בשלןשהןפיעןבראןןןדרקאפריןריתאןהצמד

מילראמנדהמאתבכןרה,עבןדןת

ןןיליאםהישראליגליליאיציקהאמריקאית,

זכתההתןכניתעבןרם.במיןחדשנןצרן ,פןרסיית

ןהמענייןהבןגרהביצןעבגללבעיקרלשבחים

אתבהןפעתן(שמזכירבראןןאתהרקדנים.של

נןכלרבןת)שניםבארץשעבדסאגאןהילג'ין

מןריסמרקשלהלהקהעםכשיןפיעלראןת

הבאה.השנהבראשיתבארץבסיןרה

עלהביצןערמתעלתההפסטיבלמןפעיברןב

שלבמקרהכןלאאךהכןריאןגרפיהרמת

ראפינן,פרנסןאהשלהצרפתיתהלהקה

היההתנןעהעיצןבןגםהביצןעגםשבהןפעתה

ביןתנןעהלהעבירמצליחראפינןמעןלה.

אתשחןתכתבתאןרה,ןמשתמשהרקדנים

מתןחכמתבצןרהןאןר,חןשךלפרןסןתהבימה

מאןד.ןיפה

 " 8ELLA FIGURA " ;ןיאקיל«רי

יההולנדהמחולתאטרון

נקאמורהמי·מגורקדנית,
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כללהעשירההיצע

כזכונודעיםיוצרים

ורקדניקיליאןיירי

הלהקונרשלושכל

הזכחולנריאטרוושל

להקנרווכוההולנדי

בארישניקובשל

מעןלים)שנייםאן(ןרקדומעניינתתנןעה

סלןןיופןל- "טיסגלןיישלישייתגםהפגינה

הביצןעליין,ןאנדראהרןבנהןנן'האריזנןרטןו,

הלהקהשלהאמיתיתהנדןניהאךמבריקהיה

ןרןבנהלייןשטבעןהתנןעתיתהשפההיא

- IF WE COULD ONL Yביצירה EVEN IF WE 
COULD , ןמעיואימפןלסיםעלשמתבססת

אתששןטפןתאנרגיהשלפנימיןתמערבןלןת

לראש,במעברןנקטעןתןהגפייםהטןרסן

מרןטרדםלמחןלהספרבתישלהמןפע

הטןבהןהעבןדה ,מסקרוהיהןאמסטרדם

 ,האנהניפר'גשלהיתהזןבמסגרתביןתר

רקדנית ,גליליאיציקשלארה"בילידתאשתן

המחןלןבתיאטרןוקןלברגבבאלטלשעבר

אמסטרדם,שלבאקדמיהמןרהןהיןםההןלנדי,

השנהבליבפסטהגדןלההאמנןתיתהחןןיה

יירימאתחדשמחןלשלעןלמיתבכןרההיתה

 ," BELLA FIGURA "להקתן,בביצןעןקיליא
ישןבעבןדהבארןקימןנחהןא ,לחןהמשם

 'קןלאזהיתרביו ,בארןקייםסממניםהרבה

 ,פןסלןקאסמאתיצירןתשלשלםמןסיקלי

מןסיקלייןצרשרקןען,דןיןןאלדי ,פרגןלזי

לצד ,אןרגניתלחטיבהלהפןךיכןלכקיליאו

.... -. ... ;. 

."" 

 " BELLA FJGURA "ל(אן(ק (ר« iוכזכיס"היונוםייא

ורואבנהל«ן ,'כור (ההולנדהמחולתאטרון •

JF WE COULO" GLOTTJSDANS " , 

CHOR,: LEJNE AND ROEBANA 

JIRI KYLIAN "BELLA FIGURA" 

NOT 
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רוטרדםמהעזרלהקה

ס'מונסטון,'כור

: TON SIMONS 

"COMPOSITION FOR DANCERS 

AND COLORS" 

מלאתביצירהרןקדיםרקדנין

הבמהמסכיגםהזןהדמיןו

הכןריאןגרפיהאמיתית.ןאש

בכתפיים.מתמקדת

המרכזיתהלהקהרקדני

המחןלאתגםביצעןהמצןינים

דןאטןנאצ'ןשלהןןתיק

לשעבר(רקדוהספרדי

ןתיקהןעבןדהבלהקה)

למןסיקהקיליאושלמצןינת

-מרטינןכי'הצהמלחיומאת
לצדהקרב'!בשדהיימיסה

תיאטרןושלהמרכזיתהלהקה

להקתהןפיעןההןלנדיהמחןל

העתןדה.ןלהקתהןןתיקים

הלהקהשביצעההיצירןתרןב

רקדניםידיעלחןברןהצעירה

לייטפןט,-הראשיתבלהקה

היההביצןעןאינגר.דלקרןאה

שלעבןדתןמלבדאךמצןיו

שראינן ,"ייבדידןתלייטפןט

השנה,בארץגם

יןתרדמןהמחןלןת

זכופעיברוב

עלנרההפסטיבל

עלהביצוערזכנר

הכוריאוגרפיהרזכנר

בזכקרהכןלאאר

הלהקהשל

שלהצרפנרינר

ראפינו,פרנסואה

גסשבהופענרה

עיצובוגסהביצוע

היההנרנועה

זכעולה

אתגםשהפעילןחיישניםחןברןלרקדנים

בעצםמןסיקה,לזהלקרןא(מןגזםהמןסיקה

 ,המסכיםאתןגם ,סתמיים)ליםיצלהיןאלה

אןתםהפכההצבעןניתןשהתאןרהןעלןשירדן

עלחזרהכלקיטשיןת.מזרחיןתלטןכריןת

כיןןוללאןבעיקרהיגיןוללא ,מבנהללאעצמן,

התקדמןת.

לתרגילים

מאשרבכןריאןגרפיה

המחןל .בשלןתלעבןדןת

דלקרןאהשל "תשןבהללא"

שניןעלןלאכוהמליםעלהתבסס

(כמןמפלסטיקריקיםגדןליםמכלים

אתמילאאינגרנהריו).שלבאנאפאזה

מהלןהיהשלאןנראהבאביזריםהבמה

שלבצילןליצןרפשןטלאכנראה .לןמר

 .אוכקיליגאןו
הפסטיבלכמנהלתפקידןאתסייםהשנה

מרק ,שנה 17לפניןןסדןיהמאזמנהלן

השןןייצריתפסמקןמןןאת ,טנקרןין

פשןטלאזהו.רסטיאלןסמן ,הצעיר

בינלאןמיפסטיבלמייסדשללנעליןלהיכנס

אתשאלנןשנה. 17מזההאמנןתיןמנהלן

היטבמןדעהןאתוכניותיו.מהווירסטוסמואל

יכןלת-החדשההכןריאןגרפיהשללבעייתיןת

לאמירהמנןצלתשאינהמצןינתתנןעתית

שבמרכזהחליטןלכו ,כלשהיאמנןתית

 .המבצעהרקדויעמןדשנתייםבעןדהפסטיבל

שפןעלתמרןטרדםהלהקההיתהמאכזבת

עבודהעםהןפיעהןהיארבןתשניםכבר

בהצלחהאיתהשעןבדיןצרמאת

סימונטטוו-שניםכבר

הפעםאך ,ההןלנדי

מןצלח.היהלאהמןפע

ללכתניטהסימןנס

מרסקבןתעב

ןלהשתמשקנינגהם

 "להתראות"רפ(נוסואנפך

FRANCOIS RAFFINOT 

" ADIEU" 
שלהמחןלפסטיבלשלמתקציבןשליששני

הנןתרןהשלישממשלתיתסןבטידיההןאהןלנד ביצירתן. 32



כללי,באופןשונות.מסחריותמחסויותבא

והממשלתיתהעירונית ,הציבוריתהתמיכה

הולנדקצרזמןלפניעדבנסיגה.בהולנדבמחול

רחבהתמיכהשמעניקהלמדינהנחשבה

כמואךבפרט,החדשולמחולבכלללאמנויות

דבריסמצבשסגסרבותאירופיותבארצות

השתנה.זה

האזכנונרינרהחוויה

בפסטיבלהגדולה

בכורההינרההשנה

זכחולשלעולזכינר

ייריזכאנרחדש

בביצועקיליאן

שםלהקנרו.

זכונחהואהזכחול

ישובעבודהבארוקי

סזכזכניםהרבה

בארוקיים

פחות.אףטובהקלאסיהבאלטשלמצבו

שמושבה ,הלאומיתהבאלטלהקת

ואמנותי.כלכליבמשברשרויהבאמסטרדס,

ידוערקדן ,האנגליאיגלינגווייןאותהמנהל

אך ,הבריטיהמלכותיהבאלטשללשעבר

מיכולתוכנראהנופלתאמנותיכמנהליכולתו

שניהלהקהאתשעזבומאזכן,עליתר .כרקדן

ואןרודיהמעוליסההולנדיסהכוריאוגרפיס

פרשדנציג(ואןמאנןואןוהאנסדנציג

רבהבהצלחהלעבודחזרמאנןוואןלגמלאות

מאודהדלדלההולנדי),המחולתיאטרוןעס

מבריקעשורלפנישהיהשלה,הרפרטואר

להזמיןמאפשראינוהכלכליומצבה ,וחדשני

המצטייניסהרקדניסרובגס .חדשותעבודות

שלתפקידממלאיסהסוהיוסמכברפרשו

מנהלי-חזרות.

בתוכניתהלאומיתהלהקהמופיעהאלהבימיס

הבריטיהכוריאוגרףשליצירותשלושהכוללת

 " SCENES DE BALLE "-אחת .אשטוןפרדריק

שללמוסיקהובחןטעסבטוברהנוצ-

הרקדניסאך , 1944בשנתסטרבינסקי

חייסרוחלהפיחמצליחיסאינסההולנדיס

מצליחיסלאגסהסזו.ותיקהבפנינה

עסלא ,האחרותהעבודותעסלהתמודד

 , 1946(משנת "סימפוניותותייואריאצי
סגנוןהדורשת ,פראנק)סיזרמאתלמוסיקה

למוסיקהקיץ",לילחלוסייעסולאקפדני,

חושיותרשדורשתמנדלסון,שלכךכלהמוכרת

לגייס.מצליחהההולנדיתשהלהקהמכפיהומור

באלטאוהבישלרגילשקהלהרעיון ,בכלל

מיוחדכוריאוגרףשליצירותשלושלעכלמסוגל

היאהתוכניתמיסודו.שגויאחדבערבכאשטון

יותרוטובותיקבריטיבבאלטמענייןשיעור

הבאלטשלבעיותיוחרףהרחב.לקהלממופע

ווייןשלהחוזהמכרלאהוארךההולנדי,הלאומי

ממששלושינוינוספות,שניסבחמשאיגלינג

באופק.כן,אסנראה,לא

ם

II ןמ':כנטידJ 

ש.להצעירההלהקה

יההולנדהמחולתיאטרו(

אינגריוהו :'כזר

"MELLANTJDE". NDT 2 

33 CHOR.:JOHAN JNGER 


