
צעדתל-אביבעירייתעשתהאחרןנהל
הבימהאמנןיןתלקידןםמרשים

לאמנןיןתהחדשהמשכן .בישראל

למרכזהעיראתלהפןךעתידהבימה

אןפיינייםהרבןהדרןגןדלןמפןאר.תרבןתי

ןאלההאירןפיםהתרבןתשבהיכלןתלטןבים

תיאלץלאהאםאןלם ,בארה"בהקיימים

האמנןיןתביתשלהאמנןתיתההנהלה

פניעלקלןבידןרפןפןלריתאמנןתלהעדיף

הביתהןצאןתגןבהבשלעכשןןיתאמנןת

הקבןעןת?

בתישלבניסיןנםנמצאלהשערהחיזןק

להלןשתנןתחהדןגמה .שניםעתיריתרבןת

גםןבהןהבימה,אמנןיןתגןרלאתתדגים

ביתקנדי,ע"שבמרכזהמחןל,אמנןת

ארצןתבירתבןןשינגטןן,המפןארהאמנןיןת

 .הברית

משפחתמכספיהןקםהזההאמנןיןתבית

חייאתלהעשירבמטרה , 1971בשנתקנדי

חמישההמשכןמבנהזהן .העירשלהתרבןת

בית-ןביןפייםבממדיהםמרשימיםאןלמןת

קןנצרטיםאןלם ,שבים)מן 2318 (אןפרה

ע"שתיאטרןןאןלםשבים),מן 2759 (

המרפסתתיאטרןןמקןמןת), 1142 (איזנהאןר

 384 (ניסיןניתיאטרןןןאןלםמקןמןת) 513 (

לקדם ,לשרתיןעדןהביתאןלמןת .מןשבים)

בבירההבימהאמנןיןתאתןלבסס

מןפעימגןןןאירןחידיעל ,האמריקאית

לאפשרכדי .ןתיאטרןןמחןלאןפרה,מןסיקה,

ןמןסיקהאןפרהסדרןתשלהקמתןאת

ןהמחןלהתיאטרןןסדרןתעלנןסף ,קבןעןת

תזמןרתנןסדן ,חןץמןפעיעלשהןשתתן

 .ןאןפרת-ביתסימפןנית

האמנןיןתבביתמןצעןתאמנןתסדרןתארבע

 ,מןסיקהתיאטרןן,סדרתהןןשינגטןני:לקהל

כארבעיםמןעליםבמסגרתן .ןאןפרהמחןל

הןפעןתמיתןספןתןאליהםבשנה,מןפעים

האמנןתמקטגןרייתלקהל,פתןחןת

המחןלאמנןתאתהמשלבןתהבינתחןמית,

אמנןתןעםאחרןתבימהאמנןיןתעם

פלסטית.

אמניםכיןלחשןבלטעןתניתןאלהמנתןנים

שלמגןשפנקאנהניםמקןמיתןאמנןת

להןפיעלהםניתןשהריהאמנןתית,ההנהלה

איןהצערלמרבהאןלםהאמנןיןת,בבית

האמנןתיהקןשלמעמיקניתןחכך.הדבר

תקציביתבעיןת,שתישלקיןמןעלמצביע

ןמשפיעהמנןןטתבדרכהאחתשכלןפןליטית,

ההנהלהשלהאמנןתיהקןעלמכרעתהשפעה

הבעיהמקןרהאמנןיןת.ביתשלהאמנןתית

 .המןסדשלמטרתןבהגדרתנעןץהתקציבית

54 

שללאןמימרכז"להיןת-המטרההשגתאת

הפרןיקטמתכנניתרגמןהבימה",אמנןיןתכל

שבשלןשהממדים,עצןםבנייןשללהקמה

מקןמןתמאלףיןתראןלמןתיןחמשתמתןד

בהרבהגדןלנמצאשבדיעבדמספרישיבה,

ביןתרהפןפןלריתהאמנןתשאפילןממה

הישירההתןצאהזמן.לאןרדלממןיכןלה

סדרןתשלהשתתתןהיתהזהמנתןן

שלקטגןריןתשתיעלןהמןסיקההתיאטרןן

מסןרתיתןאמנןתפןפןלריבידןר :מןפעים

קהלמבטיחהמהשתייםאחתכלקלאסית.

צןרכיםרביםשכןמראש,גדןלצרכנים

הםןרביםקלןבידןרשעשןעלשםאמנןת

המסןרתית,הקלאסיתהאמנןתצרכני

 .מראשהמןכרת

נתןניםאבלבסיסאיןזןשלהנחהאןלינדמה

ביתשלהפרסןםמשרד"יעשסןפקן

ןלהלןאןתה,ןמחזקיםמאשריםןתיהאמנן

עלבנןיההמחןלסדרת .הדבריםניתןח

כיסאןת) 513 (האכסדרה"ייתיאטרןןהשכרת

 W ASHJNGTONהאמנןתלסןכנןת

) PERFORMING ARTS SOCIETY (WPAS . 

WPAS עצמאיכגןף , 1965בשנתנןסדה, 

היכלות

בן-ציוןגליתמאת

הבימהאמנןיןתאתלעןדדשמטרתן

חייאתןלהעשירבןןשינגטןןהמתפתחןת

להקןת ,מןפעיםהבאת"יעהעירשלהתרבןת

מכליןצריםשלהחדשלדןרהשייכיםןאמנים

הבימה.אמנןתתחןמי

העצןמהבחשיבןתמכירהזןסןכנןת

כבסיסעכשןןיתבאמנןתמפןרשתשבתמיכה

להבאתאחראיתןהיאעתידית,ליצירה

בשנתארה"ב.לבירתחדשניתמחןלאמנןת

מןפע KODOלהקתהעלתהלמשל, , 1995

 DANCEןלהקתיפניתיפןףשלמרתק

GHETTORIGINALPRODUCTIONS הדגימה

היפבסגנןןמשתמשיםאיךהןןשינגטןנילקהל

חברישלהאישיסגנןנםלפיתןחכבסיסהןפ

הדגימה CHEN & DANCERSקבןצתלהקה.

אסיהממזרחתנןעתייםבחןמריםשימןש

עתידהנימהלאמנויותהחדשהמשנז

תונותילמונזהעיואתלהפוי

תיאלץלאהאםאולםמפואו,

ניתשלהאמנותיתההנהלה

פופולויתאמנותלהעדיףהאמנויות

ענשוויתאמנותפניעלקלונידוו

הקנועותךהכיתותהוצאנונהנשל

מתמןדדיםשדרכה ,תנןעתיתלשפהכבסיס

בחברהזהןתשאלןתעםהלהקהחברי

הגיען 1994-1992השניםביןהאמריקאית.

 :הבאןתהלהקןת WPASדרךלןןשינגטןן

, THE PAUL TA YLOR DANCE COMPANY 

DA YTON CONTEMPORARY DANCE 

KY DANCE wחz COMPANY, BELLA LE 

COMPANY, MARK MORRIS DANCE 

& GROUP, BILL T. JONES/ARNIE ZANE 

COMPANY, RALPH LEMON COMPANY 

AND HUBBARD STREET DANCE 

. COMPANY , תןכניןתלבירהסיפקןןחלקן

 .שנהאחרשנהמחןל

שללקטגןריהשייכןתהללןהלהקןתכל

המןדרניהמחןלבתחןםהפעילןתהלהקןת

 ,ןהגדרהכיןןןמחפששעדייןזה ,המתפתח

לקהלמציעןת ,הכללמןיןצאללא ,ןכןלן

תןך ,קןנבנציןנליתןלאמקןרית ,שןנהאמנןת

ןראייהאתנייםבמקןרןתמכןןןשימןש

שלהם.חדשניתןפרשנןת

האחרןנןתהשניםבשלןש ,זאתלעןמת

האמנןתיתההנהלההביאה

ששרקהאמנןיןתביתשל

 1994ברבאןקטןמחןל.תןכניןת

עם AMERICANBALLETTHEATRE-ההןזמן

תןכניתלהעלןתתארפטןןילההכןריאןגרפית

יימנןן"היצירןתאתשכללה ,משןתפת

הןזמנן-1993-1992ב ."האדןמןתן"הנעליים

שלהלאןמיןהבאלטטיילןרפןלשללהקתן

שלהן.הרפרטןארמיטבאתלהעלןתקנדה

 ,ניאן-קלאסיבסגנןןרןקדןתהלהקןתשתי

תןךחזןתיתןאשליהיןפיביצירתהמתמקד

הקלאסית.בטכניקהרקכמעטשימןש

 1993בשנתהןזמנההמןדרניהמחןלבתחןם

תארפ,טןןילההידןעההכןריאןגרפיתרק

 ,המרחבמןשגימשמעןתאתןלבחןןלהמשיך

 .נידרהמןבמחןלןהאנרגיההמהירןת ,הגןבה

שנפטרהפרימןס,פרלהעלתה 1992בשנת

היסטןריןנית,(אנתרןפןלןגית,בינתיים

כןריאןגרפיןתעבןדןתערבכןשית),ןרקדנית

 .האפריקניתהמסןרתבהשפעת

אתלהזמיןראשןןניסיןןנערךזןבשנה

ליצןרמןריסמרקהסנסציןניהכןריאןגרף

 DIDO AND EANEASלאןפרהכןריאןגרפיה

שמןריסהיההתכנןן .פרסלהנרישללמןסיקה

ןאתבנין-יןרק,הכןריאןגרפיהעליעבןד

ןהאןפרההתזמןרתיפיקןןהאןפרההמןסיקה

בןןשינגטןן.האמנןיןתביתשל

המכיל ,איזנהאןרתיאטרןןהןקצהזןלהפקה

המןסיקה,שילןבכיבהנחה ,מןשבים 1142

שלןשמנןיירןבאתימשןךןהאןפרההמחןל

כשמןניםןאמנם,כרטיסים.לרכןשהסדרןת

הערביםלשלןשתנמכרןמהכרטיסיםאחןז

הןזמןלאמאזאןלם .ההפקההןעלתהשבהם

להעלןתאחרייסנסציןני"כןריאןגרףאף

הסיבההאמנןיןת.בביתזןכדןגמתעבןדה

לתרגםמןריסבחרשבןבאןפןנעןצהלכך

 ,דידןקרטגן,מלכתשלאהבתהסיפןראת

מןתה.חרפתןאת ,בהשבגד ,הרןמילאנאס

שהציג ,מהפכנימחןלהיתהזןכןריאןגרפיה

ןכנשןכיבשריםאהבתכלהןטיהגבריםאת

משימןשהאמןשלהבןטההחריגהשררה.



הכניס(הןאהתנןעהבשפתקןנבנציןנלי

במפרקילהשתמשןהרבהרחבןתאגןתנןעןת

ןיןרדןת),עןלןתבתנןעןתהידייםןכפןתהאמה

הנהלתשלהטןבהרצןןשללגןןיעתןהביא

כלפין.האמנןיןתבית

כיןלןמר,לסכםניתןהאלההנתןניםלאןר

לנכןןרןאהאיננההאמנןיןתביתהנהלת

אםאלאמחןל,הפקןתןלהעלןתליזןם

בינלאןמי,שםבעלילהקהאןבאמןמדןבר

ברןרמסןרתי,קןנבנציןנלי,מחןלהמעלים

התנגדןת.מעןררשלאןמןכר,

איןהאמנןתיתשלתפיסתםהאמניםהםמי

מחןליןצריהםאלההאמנןיןת?בביתמקןם

פןלתארפ,טןןילההדרךלמןריהשניהדןרבני

הספרביתבןגריבראןן,ןטרישהטיילןר

לרמן,ןליזג'ריסלןלריסהכמןבנינגטןן

 ,ג'נקינסמרגרטןארןן,כדאגדרכםןממשיכי

ןןרשאןרנדיאלקינס,דאגנינג,ה'ןילי

שםלהםרכשןשכבראמניםןאחרים,

כןלהןבאמריקהבןןשינגטןןהמחןלבקהילת

שפיתחן.החדשניתהעבןדהצןרתבזכןת

קרןבןתלעתיםשלהםהמןצאנקןדת

ממשיתלהתעמקןתמןבילהןהיאמןפשטת,

הזמן.ןבהבטיהכבידהכןחהחלל,במןשגי

שמבטאמחןלהיאהמתקבלתהתןצאה

קהילתיתזהןתבשאלןתהתעמקןת

ןלאןמית.

בבירהאלהמןפעיםמןעליםהיכן

שןכרת WPASסןכנןתהאמריקאית?

ארבעעדמאתייםשלקטנים,תיאטראןת

קכך(פ.וו Iגע"שהבומהלאמנווותהמרכז

בוואשוגגטון

THE JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 

WASHINGTON 

ניתהנהלתניולוםו,לסנםניתז

ליזוםלננוזוואהאיננההאםנויות

אםאלאםחול,הפקותולהעלות

שםנעלילהקהאונאםזםדונו

םחולהםעליםוםי,נינלא

וםונו,נוווםסוותי,קונבנציונלי,

התננדותםעווושלא

הדרןשבכלהמצןידיםמןשבים,מאןת

המסכים,התאןרה,מחןל.מןפעלהעלאת

הנןחיםןהמןשביםהקלעיםההלבשה,חדרי

עדעשריםבגילאיצרכניםלקהלמאפשרים

עכשןןית.מחןלאמנןתלצרןךחמישים

ביןמןעליםאינםהחדשנייםהמןפעיםכלאם

האמנןיןתביתרכשזאת,בכלכיצ,דכתלין

האמנןתיתההנהלהלרשןתהמכןבד?שמןאת

האחתהדרךזן.מטרהלהשגתדרכיםשלןש

פןפןלריתבאמנןתהביתאןלמןתאכלןסהיא

מתמדתתמיכההיאהשנייההדרךנצרכת,

 ,ןבאןפרת-הביתהסמפןניתבתזמןרת

ןהדרךקלאסיקה,תןכניןתשמספקןת

עםחןזיםעריכתעידןדהיאהשלישית

שלכמפיקןתשמתפקדןתחןץ,סןכנןיןת

 .האמנןיןתבביתמיןחדיםאירןעים

ןהיאעדיין,הןזכרהשלאנןספתדרךקיימת

אמניםמןזמניםבמסגרתהלחינןך.התןכנית

סדנאןתלערןךןאןרחיםמקןמיים

שתימןעלןתןבסןפןנןער,בהשתתפןת

כזןסדנהנערכה 1994בשנתהןפעןת.

כןריאןגרפיתבןרג,סוסןןטידיינהבהנחיית

לחקןרשרצתהאסייניממןצאןןשינגטןנית

הדןרבנישלהזהןתשאלתןאתהמןרשתאת

הכניסהבחינןתמאסיה.למהגריםהשני

 1995בקיץזה.ממןצאלנןעררקהןגבלן

בהנחייתקלאסימחןלסדנתהתקיימה

סןזן NEW YORK CITY BALLETה-רקדנית

רחביבכלהתקיימןהכניסהבחינןתפארל.

שןחרלנןעריןעדהזןסדנההברית.ארצןת

קלאסירפרטןארלהפיקהמסןגלאמנןת,

קצר.זמןתןךמקצןעיתברמה

שלצרצרכניםלקהלמיןעדןתהיןתןבשל

מנןיכברשלרןבהמחןל,אמנןתאןהדי

לנןערההעשרהתןכניןתמחטיאןתלמןפעים,

הרחבהציבןראתלענייןכדי(שנןסדן

המטרה.אתשןבהמחןל)באמנןת

קיןמםכיהמקןרית,הטענהאתלבססידכ

האמנןתיתההנהלהאתמאלץפארבניינישל

כלקןדםשיבטיחמסןים,אמנןתיקןלבחןר

להדגיםןכדיהבניין,הןצאןתכיסןיאת

להלןהמחןל,בסדרתרקלאקיימתשהבעיה

אתהמנחההאמנןתיהקןעלנןספיםפרטים

סדרתןהמןסיקה.התיאטרןןסדרןת

למןפעיעליןנהעדיפןתנןתנתהתיאטרןן

ןלסאטירהמןסיקלייםלמחזןתברןדןןי,

 " THE WHO'S TOMMY "דןגמתןהןמןר

" CRAZY FOR YOU", "FL YIN WEST ". 

 " HOW TOלמחזהגםנתנהעדיפןת

SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT 

" REALLYTRYING פרסיאתהנןשא

במיןח.דאטרקטיביהןאןלכןןהטןניהפןליצר

מלאהתפןסהמבטיחןתאלההפקןת

קהלישלםשבהםבשנה,ערביםלארבעים

ארבעיםביןהנעיםמחיריםנלהבצןפים

אגב,דרךבןדד.לכרטיסדןלרלשמןנים

כיייאמר,האמנןתיתההנהלהשללזכןתה

אתלארחההזדמנןתאתהחמיצהלאהיא
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ההפקהעםהבריטיהשקספיריהתיאטרןן

הפקהקיץ",לילחלןם IIלשלןהאיכןתית

במשךהאןפרהביתבאןלםשהןעלתה

במחירןנמכרה , 1994בשנתערביםשלןשה

למקןםדןלרןעשריםמאהעדשמןניםשל

הקדמיןת.בשןרןתטןב

ביטןיאפשרןתלתתכךכלחשןבמדןע

שתןלדןתמשןםהניסיןנית?המחןללאמנןת

 ,בפרט-20הןבמאהבכלל,המחןלאמנןת

היןבזמנםאשריןצריםשלדןגמאןתרצןפה

לאמנןתבגישתםאןבתפיסתםמהפכנים

בצנעהדרכםאתהחלןאלהאמניםהמחןל.

הדרךמןביליהיןהםלאחןרבמבטאןלם

שלןהפילןסןפיתהאידאיתבהתפתחןת

המחןל.אמנןת

שלהאמנןתיתההנהלהשלהאמנןתיהקן

שכןטין,לןלחשגןיאינןקנדיש IIעהמרכז

החלטןתקבלתעלהמשפיענןסףגןרםקיים

האמנןיןתבית .הפןליטיהשיקןל-אמנןתיןת

ןתרןמןת.עירייהכספימקןרןת,משניממןמן

אמנןתלעןדדמעןניינתאינההעירייה

ןגםהממסדאתשתבקרסנסציןנית

מעןנייניםלא ,קבןצןתאןיחידיםהתןרמים,

אמנןתיקןהמעןדדמןסדעםמזןהיםלהיןת

מאהבהאןניתנןתהתרןמןתקיצןני.

להיןתרצןןמתןךאןהבימהלאמנןיןת

ןשלכןמןניטיןלןשרכשמןסדעםמזןהים

לאמניםגבןה.חברתילמעמדסמלהןא

מנוי

מקווות,משניממומזהאמנויותנית

הייויהעומות,ותועיוייהפיסנ

אמנותלעודדנתיימעוננהיא

ונםהממםדאתשתנקותיוניםנםצ

לאקנוצות,ואםידייחם,יהתוומ

מוםדעםםימזוהותילהםיניימעונ

יצוניקאמנותיקוהמעודד

אמנןיןתלכליבשתיכלללמרכזהפיכתן

הנןכחיתהגרנדיןזיתשבמתכןנתןהרי ,הבימה

קירןת ,מטריםעשרחמישהבגןבה(תקרןת

איננןהןאנןצץ)זהבןאריחישישןרצפןת

 ,הזמןאמנןתאתרציניבאןפןלעןדדמסןגל

האןןנגרד.

יתייה ,הבימהאמנןיןתשלמןשבעתכתןמכת

האמנןיןתביתמניסיןןכילקןןתרןצה

המנהלים ,בתל-אביבגםילמדןבןןשינגטןן

יןצריםלהבריחקלשכן .האןהדיםקהלןגם

שהםעלשניםלאחרלבכןתןקלמישראל

מחןל"גליליאיציקשל(סיפןרןל IIבחןגדלים

ימיימצאכילקןןתיש .) 1995מאי ,בישראל"

הבימהאמנןיןתמשכןאתלהפןךשיפעל

בתחילתליןצריםשןאבתלאבןבתל-אביב  ,"תנןעהחןקרי IIןלכןריאןגרפיםמקןמיים

לביתפעןטערך ,בכןתרןתעדייןשאינם

מקדםהמןסדשלהעדיפןיןתסדר .האמנןיןת

בעלןת ,יןקרתיןתלהקןתןבראשןנהבראש

קשרשןםןבלאארןכה,ןהיסטןריהשם

שאיננןמיכלהמןצע,האמנןתילתןכן

בחןץ.נשארזןבקטגןריה

דרכם.

ם

ביתכיןלןמרלחטןאאסןר ,דברשלבסיכןמן

הבירהאתמעשיראיננןקנדיש IIעהאמנןיןת

עןשהבהחלטהןאלהיפ,ךאמנןת.בהפקןת

העןמדןתהאפשרןיןתבמסגרת ,מאמץ

הידןעןתההפקןתאתלבירהלהביא ,לרשןתן

ככלאןלם .היבשתרחביבכלהמןצגןתמאלה

קרי, ,הביתשלהאמנןתיליעןדןנןגעשהדבר
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