


שאייךהלמוטמאת

באזןר-1934בנןלדשניטקהלפרדא
מןרההיתהאמן .ברןסיהסאראטןב

 ,מפרנקפןרטיהןדימהגר ,ןאביןלגרמנית

יידיש.ספרןתשלןמתרגםבמקצןעןעיתןנאי

מלחמתבימיסטאלין,שלטןןתחתעברןנעןרין

 1958-1953בשנים .ןאחריההשנייההעןלם
ןעבןדת-במןסקבהבקןנסרבטןריןןלמדהןא

יינאגאסאקייי.בשםאןרטןריההיתהשלןהגמר

שללקיתןנןתזכהבקןנסרבטןריןןממןרין

למןדרניזםנטייתןבשלביקןרת

שהיןיצירתייםכיןןנים-ןאקספרסיןניזם

 .הסןבייטיהמשטרתחתימיםבאןתםאסןרים

לחמןאתלהרןןיחנאלץלימןדיןשסייםאחרי

ןחיברקןלנןעלסרטירקעלמןסיקתכמלחין

 .הסןגיםמכללסרטיםפסי-קןלמשישיםיןתר

שכתבהראןיןתשהיצירןתזכה-1984ברק

מהרהתפרסםאזאבל ,יןשמעןשניםבאןתן

להמבןרגעבר-1990ב .כןלןבעןלםמאןד

הבאלטמיצירןתלרבןתבסיסהפכןןיצירןתין

 1985השניםבין .נןימאיירגיןןהכןריאןגרףשל
אךלבבהתקףפעמייםשניטקהלקה-1991ן

אלהבשניםחיברהןאהלקןיהבריאןתןלמרןת

 ,גדןלןתקןמפןזיציןתןששמעשריםפחןתלא

 .לתזמןרתסימפןניןתןיצירןתאןפרןתביניהן

שרקאף ,מןבהקבימתימרכיבניכרבכןלן

עבןרמראשנכתבןמשלןמעטןתיצירןת

 .הבאלט

ןהיא ,) 1971 (יייימבןךהיתהזהמסןגהראשןנה

רקדן ,ןאסילייבןלדימירידיעלהןעלתה

ככןריאןגרףדרכןאתאזשהחלמןסקבאי

 .הבןלשןישלהאמנןתימנהלןהןאןהיןם

קבןצתעםלעצבןאסילייבהצליחזמןמקןצר

בתהיצירהשלהראשןןהחלקאתרקרקדנים

כןריאןגרפיםתחרןתלקראתהחלקים,חמשת

אלכסנדרנמנההזןהרקדניםקבןצת(עם

שניטקהלדעתלמערב).כךאחרשברח ,גןדןנןף

חשיבהתןאםיייימבןךשלןהראשןןהפרקרק

הרבהאיןיי ,אמר ,ייהחלקיםביתריי .תימחןל

מעניקזהדןןקאאבלבאלטיתי,יחשיבה

בקרבהנטייההיןםכי ,סיכןיליצירה

ממןסיקהלהתרחקדןןקאהיאכןריאןגרפים

ןיןתריןתרןלהשתמשמןבהקת,באלטית

 .ייבאלטיתלאבמןסיקה

המחןלבימתעבןרשניטקהשלהבאהיצירתן

 ,-1909מקנדינסקישליצירהשלעיבןדהיתה
 ,פנטןמימאיעבןרעבןדהזן .הצהןבייהצליליי

שלמןפעלעצבניסיןןמין ,ןרשמקןלכליהרכב

מהןתלהלייחסאפשראםשספקןצבעצליל

יימבןךיימחלקיםעםבןצעההיא .ממשמחןלית

באלט.שלכתערןבתקןלאזי,בצןרת

 .ןפנטןמימה

המחןללבימתשניטקהשלהבאהההלחנהגם

יןריהבמאי .מןסיקליקןלאזישלאןפינשאה

ייטאגאנקהייבתיאטרןןהעלהליןבימןב

שליצירתןאןסףשלחתךמעיןהמןסקבאי

למןפעהמןסיקהאתחיברשניטקה .גןגןל

עיבדרןזידסטבנסקיגנאדיהמנצחןידידן

בפרטיטןרהןנרשםהקןנצרטיםלאןלםאןתה

הכןריאןגרףהציע 1985בשנת .לחיבןרכשןתף

הבאלטנןצרןכךהיצירהאתלעבדלמלחין

מיצירןתנןשאיםעלכןריאןגרפייםיידימיןנןת

בתיאטרןןלראשןנהבןצעההיצירה '.יגןגןל

-גןגןלשלמספריןדמןיןת .בןלשןי

ןייסיפןריהמתןתייייהנפשןת ,מייהרביזןריי

למןסיקההבמהעלפעלן ,ייפטרבןרג

הנשגבביןמזיגהמיןמאן,דליתתיאטר

צילצןללצדןפןלקהןאסללחני ,ןהיןמיןמי

בנימהמתחילההיאכנסייה.פעמןני

 .מהןרהרתלבסןףנעשיתאבלהןמןריסטית

נןשאיםעלכןריאןגרפייםדימיןנןתייבבאלט

שלליצירתןאןפייניפןבןלט "גןגןלמיצירןת

המרכיביםביןלהבחיןנןטההןא-שניטקה

ןמצליחביצירהןהדרמטןרגייםהמןסיקליים

ריןלהאבמאזיניןאסןציאציןתלעןרר

היכןלתןאסתטיןת.היסטןריןתפרספקטיבןת

לחןמרמעברהרחקהשלכןתליצןרהזן,

ןנןימאייר,שניטקהאתמאחדתהבסיסי,

אמןניםלןשןמרמאחריםשיןתרהכןריאןגרף

 .שלןבמןסיקהלהשתמשןמרבה

שלהשישיםהןלדתןיןםלכבןדשנשאבדברים

 ,לייפציגשלהאןפרהביתליימנכהעידשניטקה

מרבהשהןאהמלחין,עלצימרמן,אןדן

סגנןניןתלמסןרןתבביקןרתיןתלהתייחס

הנאהמהעצבןתישתמידשלןןשבמןסיקה

כןחהאתלהשנןתןמהןשזהןמהפיןט
תמידהיאשלןייהמןסיקההמןתח.המעןרר,

שלעבןדתןשלבאןפיהזהפןאמר. ,ייהרפתקה

הןא ,יצירןתיןשלהדרמטיןתעם ,שניטקה

לבחןרכךכלרביםלכןריאןגרפיםשגןרם

 ,נןימאיירמלבד .ליצירןתיהםשלןבמןסיקה

בסיסעליצירןתשלהמןבהקהכןריאןגרף

להשתמשמרבהשניטקה,שלהמןסיקה

שרקדצרפתי ,מאיןאן-כריסטןףיזביצירןתין

מנהלןהיןםנןימאיירשלבלהקתןשניםהרבה

 .קארלןמןנטהבאלטאת

התןןדעשניטקהשל " 1ימסגרןסןרטןיקןנצייל

נןימאייראתשימשהןאכאשרכנראהמאין

אבל ,אןתלןיייילפישלןלבאלטכתשתית

הןא(שבהמןסיקהלאןתהמאיןשלרהיהיצ

ןארבןגארתקיתמאתמןסיקהגםמשלב

שלמזןמאןדשןניםבנןשאיםעןסקתפארט)

הדןרשלדיןקןהיאמאיןשליצירתן .נןימאייר

 ,פחדיםרדןףדןרהשמןנים,שנןתבסןףהצעיר

מהןןהשניטקהשלהקןנצירטן .ןתןקפנימנןכר

ןמבטאהכןריאןגרפיהשלהמסייםהחלקאת

שללמןסיקה .הללןהרגשןתאתלמןפת

להמריץמצליחהשהיאהתכןנהיששניטקה

לרמןתןלהביאםהרקדניםןאתהיןצראת

המיטב.אתמהריקןדמפיקההיא .גבןהןת

מתייחסתשרצרבירגיטהכןריאןגרפית

לגמרי.אחרתשניטקהשלגרןסןיילייקןנצירטן

בשלןשהבאלט ,) 1991 (יינשים-גברים-זןגןתייב

(ביתייהקןמיתבייאןפרהשהעלתהחלקים

במזרח ,ידןעהבאלטלהקתעםמכןבדאןפרה

בסיסמשמששניטקהשלרטןיהקןנצ ,העיר)

 ,למאיןבניגןדשרצר,אך .המסייםלחלק

 ,ןמאייםאפלמשהןבמןסיקהשןמעת

 .היצירהעיקראתןמחטיאה

הבאלטאתשרצרהעלתהשבהשנהבאןתה

בןריסהרןסיהןדייההכןריאןגרףיצרשלה,

הרןמןלפייי,ראקיןתרזייאתבמןסקבהאייפמן

לןשימשןמןסיקליןכבסיס ,זןלהאמילמאת

 .ןבאךמאהלר ,שניטקהשליצירןת

תןרסטןהכןריאןגרףיצרשבשןן'ץבלןצרן
הזריםשנאתבעייתעלבאלטקרייסיג

זכהבקונסרבטוריוןממוריו

בשלביקורתשללקיתונות
למוזרניזםנטייתו

כיוונים-ואקספרסיוניזם

באותםאסוריםשהיויצירתיים

הסובייטי.המשטרתחתימים

נאלץלימוזיושסייםאחרי
כמלחיןלחמואתלהרוויח
קולנועלסרטירקעלמוסיקת

משישיםיותרוחיבר

הסוניםמכללסרטיםפסי-קול

ALFRED'טקהשנפרדאון'חמוה $CHNITTKE 

השלכותליצורהזו,היכולת
הבסיסי,לחומרמעברהרחק

ונוימאייר,שניטקהאתמאחזת

מאחריםשיותרהכוריאונרף

ומרבהאמוניםלושומר
שלובמוסיקהלהשתמש
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שניטקה.מאתמןסיקהיסןדעלכןלן ,רןפהאיב

ניצללחברההפרטןישבהמתחיםאןרילת

כליןתזמןרתלפסנתררטן'קןנצ"אתקרייסיג

היצירהאתתיארעצמןשניטקה ."םימיתר

 ,ןאי-ןדאןת-משקלישיןן ,בהגזמהכעןסקת

ביןתר.מןצלחתכבחירההסתברהןהיא

באלטיןת,קלישאןתמלאהפאנןבשלהתנןעה

אתןלאהמןסיקהאתלאתןאמןתשאינן

הדרמטי.הנןשא

כןריאןגרפיתקיירסמאקר,דהאננה-תרסהגם

בארץ), IIרןזאס IIלהקתהעם(שהןפיעהבלגית

 .שניטקהשלבמןסיקהלהשתמשהיטיבהלא

השתמשההיא IIעןפרןת-מתכת IIבשםבמחןל

שלןהערבןבןבטהןבןןןברןלצדטקהיבשנ

סגנןנית.מבחינהצןרםןןברןשניטקה

פאנןבןאלרישעשהמןשיהשהיהמןצלחפחןת

סןןיטת IIבשניטקהמאתיצירןתבמכלןל

שלאמנןתי(מנהלפאנןב ,יןתרמאןחר ."גןגןל

שלןרבןתשןנןתיצירןתןנטלשבבןן)באלט

לפי ,"דרייפןסעלילת IIשלןלבאלטשניטקה

המןכרהנןשא .ןןהייטןרג''גמאתליבריט

לתיאןדןר IIםיהיהןדנתימד IIלההשראה(שהיה

חיברןהןא ,הליברטיסטאתהעסיקהרצל)

לקברטסאטיריתתןכנית ,אןפרהגםזהבנןשא

ןיהפאנןבשלעבןדתןעלהדעןת .ןספר

עלשלןהבאלטהפךבינתייםאבל ,חלןקןת

כברששןדרה ,טלןןיזיהלתןכניתדרייפןס

 ,הצערלמרבהאחדןת.אירןפיןתבתחנןת

סןבלתפאנןבשלהבאלטשלהבימתיתהגרסה

מכלןלכל,קןדםקשים.ליקןייםמכמה

 ,משןתףסגנןנימכנהביניהןשאין ,היצירןת

שפת ,ןשנית ,הבאלטשלהכלליבקןפןגע

ביתחניך ,שלןמריןאכיםהגרמניהכןריאןגרף

שלביצירההשתמש , IIפןלקןןאנג IIהספר

בשםבעבןדה "שןיבסגנןןסןןיטה IIשניטקה

lIBlue Heronll , ברישניקןברקדניעבןרשיצר

באןפן ." White Oak Projectll-הבמסגרת

הןכיחשניטקהשלביצירההשתמששבן

המלחיןשללאירןניהערהיהשהןאשלןמר

םיעתיקמןסיקלייםסגנןנןתמעמידכשהןא

אלה.מןלאלה

המבורגוטאב 1רכמאווו(וו'ג :'כור ,"ותלאויי

"OTELO", CHOR. : JOHN NEUMEIER, THE HAMBURG BALLET 

PHOTO: HOLGER BADEKOW 

שליצירןתיןשלהגבןההרמתןלמרןת

שימשןהןרחןקןתלעתיםרק ,שניטקה

משןםאןלישלמים.לבאלטיםןבסיסהשראה

מןסיקהןבראשןנהבראשהיאשלןשהמןסיקה

עםצדקעןשהאינהזןקביעהאבל .אןןירהשל

משהן IIשלןבמןסיקהיש ,לדבריןהמלחין.

 .לןגית"מןסיקליתהמצאהןגם ,אינסטינקטיבי

II "יצירתןעלבדברן ) "Skizzen רישןמיםII ( 

רב-היאמןסיקליתיצירהשכלשניטקהקבע

לידיבאןתהשכבןתכלשלאאלאשכבתית,

אתשמדחיקיםמלחיניםיש .זמניתבןביטןי

עקיףביטןילידיבאןתןהןהנמןכןתהשכבןת

ניכרתןןברןאנטןןאצל II ,אמר ,"למשל"בלבד.

מקצב ,ןינהשלהמןסיקהחייהשתקפןת

להתפרנסנאלץשהןאלחןשןאפשרהןןאלס,

אצלצלרקאלהאבלאןפרטןת.שלכמנצח

המבנהאתממשהפניםמאהלרןאילן ,ןןברן

מאהלרזמנן.שלהמןסיקהעןלםשלהמעמדי

אינישנברג.אןמןןברןיןתרהרבהרב-שכבתי

אןמראיניןןברן.שלדרכןפיעללנהןגיכןל

מהבהירןתמתפעלאנילהיפ,ךכביקןרת.זאת

ןמןסיקליתאישיתמבחינהאבלשלן.הפנימית

ברג ,שןסטקןביץ'אןלמאהלר,יןתרקרןבאני

כלאתשהכניסןמלחינים ,אייבסןצ'רלס

לתןךימיהםשלהחיצןניהמןסיקליהעןלם

בתת-כרןךשלםשהסגנןןשלהם,המןסיקה

עםןאפילןזמנםשלהמןסיקליןתהתרבןיןת

 ."הבנאלי

רב- IIהביטןיאתבעצמןטבעשניטקה

הןאאןתן.כמגדירה ) polystilistic) IIשכבתיןת

בןןהעתידההןןההעבר,לנןכחןתתמידמןדע

בהםמשתמשןהןאהפנימי,בעןלמןזמנית

תןךבהתקדמןתמשמע ,דיאלקטיתבצןרה

ניגןדים.

שלהתרבןתית-אמנןתיתגישתןאתנבחןאם

אלהלהעמידהמרבה ,נןימאיירהכןריאןגרף

היטןריןתןתקןפןתמנןגדיםסגנןנןתאלהמןל

למןסיקהקרבהחשהןאמדןעמידנבין ,שןנןת

קרבההחש ,קיליאןשיירי(מפליאשניטקהשל

השתמשלא,עדייןןןברןלמלחיןזהמסןג

השתמשנןימאייר .שניטקה)שלבמןסיקה

ב-הראשןנהבפעםשניטקהשלבמןסיקה

טנסילפי ,"תשןקהןשמהחשמלית IIב , 1983

היןתשטןטגרט.באלטעבןרשיצרןיליאמס,

בחרלעבר,השייךמשהןלרקןדדרךכלןאין

שלמסיןמהשלןהבאלטאתלהתחילנןיאמייר

מהאתןחןןהחןזרתכשבלאנש-העלילה

שםמשתמשנןימאיירכהזיה.עליהשעבר

הןפךןכךהמציאןתאתןמגזיםמשלים ,בניכןר

היצירה .נןכחתלחןןיההעבראת

" Vision Fugitives " פרןקןפייבמאת
בןרגניתחברהשלזהלחזיןןבסיסמשמשת

התמןנהאת .הבריתארצןתבדרןםמתנןןנת

בנין-אןרלינס,לבלאנששאירעמההשנייה,

צ'רלסמאתבמןסיקהללןןתנןימאיירהתכןןן

אבלנין-אןרלינס.שלמיןחדצלילןאיזהאייבס

תיאןראתשיהלןםמשהןלןחסרהיה

עלעלהאזבלאנש.שלהמחרידהההידרדרןת

 'מסבסימפןניהלהשתמשהגאןניהרעיןןדעתן

המתמשכןת,הןןריאציןתשניטקה.של 1

 dies iraeנןשאעלשניטקהשלהנןקשןת,
התאימהנדןשלהיטשללרמהעדןההידרדרןת

בלאנש,שלהשפיןתאיבןדלביטןילהפליא

אלימןתשיגעןו,בערבןביהמשמשיםשבה

ןהשפלה.



הביטויאתבעצמוטבעשניטקה

אותו.כמנדיוה"וב-שכבתיות"

העבו,לנוכחותתמידמודעהוא
בעולמוזמניתבווהעתידההווה

בהםמשתמשוהואהפנימי,

משמעדיאלקטית,בצווה
נינודיםתוךבהתקדמות

 ,בלאנששלדמןתהאתשגילמה ,היידהמרסיה

שתהיההאמינהלאשממשלשניטקהכתבה

העבןדה" .ליןילצלאלהכלאתלגלםמסןגלת

שמעןלםראיתילבסןףאבלביןתר,קשההיתה

ןהןלמתקשןרהכךכללמןסיקהרקדתילא

 ."הבימהעלהמתרחשתהעלילהאת

מאתליצירןתנןימאיירשלעבןדןתבעןד

 ,האןןירהשלרקלאמרביניצןלניכרשניטקה

ןתנןעה.צלילביןהמשתנההיחסשלגםאלא

רטן'קןנצ"במשתמשהןאשלן IIאןתלן IIב

יאןשחשדנןת,מלחמה, IIלתיאןר IIגרןסן

אתנקשלהדרמטיבחלק ,"םיאימןחזיןנןת

 ,הבאלטשלהראשןןהחלקלדסדמןנה.אןתלן

פןלקלןרמןסיקתעלבנןי ,בןןנציההמתרחש

 ,מאסקןנסלןסננהמאתיצירןתןעלברזילאית

שןבהאחרןןןבחלקן ,ןאחריםפארטארבן

 ,פארטבארבןנןימאיירמשתמש

abula Rasall זII . לתמןנןתרקנכנסשניטקה

בקפריסין.ההתרחשןת

איבסןשל IIגינטפר"לפינןימאיירשללבאלט

 ,מיןחדתמןסיקהשניטקהכתב ) 1989 (

בנעןריןפרמישןרים:בשלןשההמתנהלת

במןלדתשןבןבזקנתןהגדןלבעןלםבנןרבגיה,

-רביעימישןרמיתןסףלאלהנןרבגיה.-
 .העלילהגיבןרשלבדימיןנןההתרחשןת

ןמצליחבמקהלהשניטקהמשתמשזהלמישןר

ממשןת.לחסרהחללאתלהפןךבאמצעןתה

צירהיהשזןקבעקןגלרהןרסטהמבקר

עלילתילבאלטביןתרהחשןבההמןסיקלית

 .פרןקןפייבשל IIןיןליהרןמיאן IIמאז

 IIמדיאה IIאתליצןרנןימאיירמשניגש ,ןשןב

1985שלבעןנה ,שטןטגרטבאלטעבןר / 6 , 
לן'לצרטן'"קןנצשניטקהשליצירתןשימשה

שליהעלילתהמבנהלביסןס IIןלתזמןרת

הבאלטבמהלךמןפיעהאחתפעםרקהבאלט.

הלבהתקףבאך).מאת(סןנטהאחרתמןסיקה

הלחנתכדיתןךאירעהמלחיןשלהראשןן

ההלחנהןסיןם IIןלתזמןרתלצ'לןרטן'ה"קןנצ

 .בעטיןנדחה

שעבןדתןמלחיןספקיבלהןאשניטקהאלפרד

 .אןתןןמקדמתלבאלטביןתרמתאימה

ם

שטוטגרטבאכט ,יא"מוינוווג :'כוך ! "וראימדיי

HN NEUMEIER, BALLET STTUTGART סR.: J סMEDEA ", CH " 

57 




