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שלהגרסהאתלראןתליהזדמןבקןפנהגן

ןיןליה",רןמיאן IIלהבריטיאשטןןפרדריק

אחתהיתהזן .מזמןלאהעלההדנישהבאלט

ניהןלןתחתשהתקיימההאחרןנןתהבכןרןת

שהןזמןדני)(ממןצארקדןשאןפןס,פטרשל

אנדרסןשלפיטןריןאחריהלהקהאתלנהל

היתהשבחירתןהסכימןכןלסןשבדיעבד

המלכןתיהתיאטרןןהנהלתשלגדןלהשגיאה

המסןרתעתירתהלהקהאתמנהל(כרגע

מנהלכמ"מ ,אליאסןגיןניהןןתיקהרקדן

ןקבןע.חדשכןכבשיימצאעדאמנןתי,

נמשכיס).ההןלמתהאישיןתאחריהחיפןשיס

שלהכןריאןגרפיהרדןס,ממשהיההמןפע
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המלכןתיהבאלטהתבשרשבהעיתןנאיס

שלישי,אןלסלבנןתהחליטהשהממשלה

שמעבר IIחדש IIןה"הישן"הבתיסלצדמןדרני,

הדרמטיהתיאטרןןללהקתמיןעדהןאלרחןב.

האןלסכי ,ןהבאלטהאןפרהעלגסיקלאך

המצברקעעלבלבד.אןתסישמשןהטןבהישן

התרבןתתקציביצימצןסשלהעגןסהכללי

התרבןתשרתהיתהבצדקכמעט,אירןפהבכל

הבנייהלתחהתעללהןדיעגאהדנמרקשל

קרןנןת.במיליןניתסתכסשעלןתה

המוכשר'מהחבריה

סוזנהשל

עשריסכברהיאגרמניה,שבצפןןברמן,העיר

התיאטרןןל IIמנכתיאטרןן-מחןל.שלמרכזשנה

 ,) Arno Wuestenhoffer (ןיסטנהןפרארנן
יצירתהבשנןתבאןשפינהאתשעןדדהאיש

זעסמפניעליהןהגןבןןפרטאלהמןקדמןת

ןשסלברמן,לבסןףעברעיר,אןתהבןרגני

חדשני,תיאטרןן-מחןליןצרילעןדדהמשיך
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תיאטרןן IIןהמןבהקפןליטיאישהןא

היהלסגנןנן)שלן(הכינןישלן IIהכןריאןגרפי

כשעברגסכזהןנשארןפרןבןקטיבילןחמני

לברלין.מברמן
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צעיריס","כןריאןגרפיסהכןתרתתחת , 0לעצמ

מקןריןתשלכזהבשפענתקלתילאןמכבר

כגןןסןלן,עבןדןתשסהיןיצירתית.ןיכןלת

" II) "Wirbel השדרהבעמןדחןליהII ( מאת

 " Wirbel "המעןלה.ןבביצןעהבארתלגיטה
אישטסמילכלהיטבמןכרתבסצינהמתחיל

במסכתהשימןשאתמדגימהדיילתפעס:

נאמאליה.הצןרךבשעתשתיפןל II (החצמן

עלאןתהןלחבןשהסיגריןתאתלכבןת

תחמתהנמצאת II (ההצלהןבאפןדתהפניס")

שבןטראגי-קןמי,פנטןמימהמןפעלמןשביי),

ןזההנןסעיסאדישןתמןלמתאמצתהדיילת

דגסתלןיהרקדניתלידבזמן.בןןעצןבמצחיק

משמשןהןאיס,סןסןןדמןישדרהעמןדשל

ןמקןרי.משעשעמצןין,בהמשך.אןתה

שבכלבבניין,לטיילהקהלמןזמןבהפסקה

הילדיסמאגדןתאחתמתרחשתבןןחדרפינה

אפשרלמשל,הנמה","היפהפייהאתהידןעןת.

תעלהןאסצדדית,בדלתצרפתחדרךלראןת

אתשסתגלההאןלסבירכתימדרגןתבגרס

,משמעבחןרדןןקאזה(במקרהסינדרלה

II סינדרלןII ( הנשףמחלצןתאתןפןשטתלןבשת

שלשלסמבחרהלאה,ןכךשלה,הקסןמיס

 .סאטיריןתאןדמיןניןתבמןטציןתאגדןת

ביצןעביכןלתהצטיינןהעצמיתהיצירהבמןפע

פיליפיני,ממןצאאמריקאירקדןמבריקה

בסןלןהרחןקמהמזרחןרקדנית ,קרןזליאןנרד

ביצןעית.ןיכןלתיןצרכישרןןשלשפעמסעיר.

לינקהסןזנהמאת IIהמלטמתןך"סצינןת

כעשרשאחרילמדי,אניגמטימןפעהןאעצמה

שלןשהבןישפתרןנן.אתלחפשחדלתידקןת

אךאןפליןת,הזהןכמספרהמלטיסארבעה

לאהסאסגסמצןיניסןביצןעההתנןעה

לינקהפירןששלהמיסתןריןאתפןתריס

בידיהס,כשמצלמןתרקדןהרקדניסלשקספיר.

אתאלהלהנציחחדלןלאןהסהבהיקןפלשיס

כךכלהמאפיינתהזאת,המרכזיתהתמהאלה.

 IIתןכן IIעבןריהיתההמןדרנייס,חיינןאת

ןלינקהמאןדחיןניתלהקהזןבהחלט.מספיק

 Urs (דיטריךאןרסלניהןל,ןשןתפה
Dietrich (, הצעיריסלרקדניהסמספקיס

לרןב.ןאתגריסגירןייס
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קרוזלואונרדייטנגו",

"TANGO" , LEONARD CRUZ 

בד"מלדורףגבר"ח"לופ"

התעשייהשל,מרכזההאןכלןסיןצפןףהאזןר

נןרדהיין-ןסטפאלןמדינתהןאהלאהגרמנית,

רבגםדןמני, ,הןאהרןהר,שבחבל

ןהמחןלהבאלטלהקןתןצפןףהתיאטראןת

 .גרמניהאזןרימכלהמןדרני

שלהשןןייצריהמנהלהןדיעשעברהבשנה

דיסלדןרף),שלהבאלט(להקתהרייןבאלט

למרןתתפקידןאתמסייםשהןאשפרלי,היינץ

אחדןת.שניםבעןדרקלפןגעתידשלןשהחןזה

שפרלי,אתעקץמהבדיןקהביןלאאיש

מקןם,מכלא,ךבעבןדתן,מאןדשהצליח

ןבמקןמןלציריךעןברהןאהבאהבעןנה

רקדן ,) Yuri Vamos (ןאמןשיןריהתמנה

שעבןדההןנגרי,ממןצאןכןריאןגרףלשעבר

בהמשך·כךןעל ,במינכןראיתישלןחדשה

באלטלהקןתמנהליביןמןסיקלייםכיסאןת

שלשיבתןאבל ,בגרמניהמקןבלדברהם

למדי.צןרמיםבקןלןתלןןתהלמןלדתןשפרלי

המחןלפסטיבללמנהלהתמנההןאכשנהלפני

 .שמידטיןכןהמבקרבמקןםהאזןר,של

שניםאןתןניהלזה,פסטיבלעיצבשמידט

הרחןקמהמזרחלהקןתהזמיןשנהןכלרבןת

המנעדאתהרחיבהןאכךבמסגרתן.להןפיע

בעצם,אןתן,ןהפךהפסטיבל,שלהסגנןני

מהזמןאחריאסיה.שלהבימהלאמנןתלחלןן

חבלשלהתיאטראןתמנהליעלנמאסןכנראה

סיניןתאינדןנזיןת,הןדיןת,להקןתהרןהר

לשפרלי.הניהןלאתהעבירןהםןאזןיפניןת,

תפקידלמלאמהרעיןןהתלהבלאכללשפרלי

הפסטיבליהיההשנה .ללחציםנכנעאבלנןסף,

מןכרןתלהקןתעלןיתבססןמגןןןחדשניפחןת

הבאלטקנינגהם,מרסלהקת-ןמכןבדןת

-בלגיןתלהקןתשתיהןלנ,דשלהלאןמי
II רןזסII המןפיעהןאנדקיבןסןיםןלהקת)

המחןללהקתישראל),בפסטיבלגםהשנה

ברןסכריסטןפרשבראשה ,מלןנדןןראמבר

הקנדית. La la la Human Stepsן-

איפהלהבחיןאפשר(שאיהסמןכהקלןבעיר

שניםפןעלתנגמרת)ןשכנתהמתחילההיא

היא . IIז anz-Forumllןשמהלהקהרבןת

אבלקלןשלהעירןנימהתיאטרןןחלקהיתה

בעןלםהמשאביםצימצןםעקבכשנתיים,לפני

בטןבתהשלאנפרדהבגרמניה,הבימה

יןכןעןמדבראשה .העירןנימהתיאטרןן

הביתבתיאטרןן .) Jochen Ulrich (אןלריך

עבןדהשלבכןרההתקיימהלשעברשלה

בשםןעשירצבעןנימןפעאןלרי,ךמאתחדשה

השחןרים".המחןלןת-"גןיה

הספרדיהציירשלהאפליםציןרי-המלחמה

 IIהעירןמהמאיה II ,-18ההמאהבןהגדןל
היטב,מןכריםשלןהפראיים IICaprichosllןה

מןפיעיםאכןגןיהמציןריהללןהאלמנטיםןכל

 ,עשירמחןלזהאןלריך.יןכןשלבעבןדתן

ללאגםממנןליהנןתשניתןןנמרץ,צבעןני

מההבנתיבדיןקלאכי ,מזל .רעיןניתפרשנןת

הציירשלזהדיןקןמאחןריהכןןנההיתה

בתנןעה.הגדןל
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W ובעr8עבודוW הזכבוצה 8רזכדגצרוW לה

יםיי 8ר 8צעם 8אוגרפ 8ייכורהכוrורrוrוחrוילעצימם

וrו 8ימזכורל Wכזהפע Wב 8גrוזכלrולאוימכבר

rו 8רrו 8צ 8כולrו 8ו

בשימןשרק(ןלאפןרסייתבילישלהשפעההמחולארץהולנד

ןלאחדשניתמאןדבמסגרתבנעלי-בהןנןת

מאת IINothing Originalllןאת ,באלטית)

מחןלהאיטלקי, ) Antony Rizzi (ריציאנטןני

חברתייםיחסיםמשקףהכיןןנים,לכלהיןרה

שבה,מןזרה,מסיבהשלאןןירהןיןצרמשתנים

מעלמחבליםרקדניםתלןיים ,היתרבין

ןיםשללהקתןאתריציראה(האםהבימה

ריציזה,מןפעפיעללשפןטאםןאנדקיבןס?).

מרתק.ליןצרלהתפתחעשןי

פניםברחןבפגשתילהאגכשהגעתימיד

מיןחבןשנהריןאןהדשלדיןקנןאת ,מןכרןת

תןכיצןרתלןהמשןןהנזירים,שלמצנפת

המןדעןת.לןחןתכלעלמתנןסס ,גרןטסקי

בימיםמבןצעתמשלןשיצירהמשןםןזאת

 .ההןלנדיהמחןלתיאטרןןידיעלאלה

נמשכיםנהריןלאןהדקיליאןייריביןהקשרים

בלהקהביתבןממשןהואשנים,כבר

ההןלנדית.

 ,אחרתלהקהשלבמןפעלחזןתנסעתילהאג

II סאקפינןII ןןבהאד ,""סאקפינןשל(מנהלה

Ed WubbeJ [, שלןעבןדןתבזכןתבארץמןכר

הלהקהשלהראשיןהמןרהבת-דןר,בביצןע

תמידהמחןלבעןלםאןגן.ג'ייהישראליהןא

 ,עבןדןתשתיכללהמןפעמכרים).פןגשאתה

ןןרטמןמריהמאת ," Dangerous Choir "את
) Maria Voortman ( יינגהדהברטןןרן

) Roberto De Jonge (, בןשניכרתמחןל

באממטרדםפולנ"ם

שמןשבהההןלנדי,הלאןמיהבאלטלהקת

שלהחדשהביצירתןהןפיעהבאמסטרדם,

 ,) Krysztof Pastor (פסטןרקשישטןף
עשרכברשעןבדפןלניממןצאהכןריאןגרף

 ,השלישית"הסימפןניה II ,במערבשנים

בןפןלנימלחיןגןרצקי,הנריקמאתלמןסיקה

לאחרןנהמתחיליםשכןריאןגרפיםזמננן
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,החורג-וכתתפ-וכ Wתרב-תבג-וכ-צרפסןכור

ורות Wורות Wל Wהתקובלהבאלןכ-תהןכ-פול

,תאתהוו-ת-ת Tה ,הקוו-תהתגועה .תעגל-וכאו

 .והתפאורההתאורהאתלהפל-א
בוגרתל-ןכה W,התוכ-חותרתקרצ-ג-תחול

וברקדג-וכבב-תה

משלושיסליותרממדיסגדולתצירהיזו .לגלות

 .שעהכמעטהנמשכתרקדניס,

החורגיסמשתתפיס,רבימבניסיצרפסטור

שורותשורותשלהמקובלהבאלטימהטיפול

תאמההזוויתית, ,הקוויתהתנועהמעגליס.או

רצינימחולוהתפאורה.התאורהאתלהפליא

בבימהבוגרתשליטההמוכיח ,ומרתק

הולנדשלהלאומיהבאלטרקדני .וברקדניס

 ,תנועתיבברקהאחרונותבשניסמצטייניסלא

הצעירוגילוהתלהבותובזכותאוליהפעס,אך

הרגילההפלגמטיותעלהתגברו ,) 36 (היוצרשל

ומענייניס.לתנועהמסוריסכניס,והיושלהס

לימודיסייסשסבגדנסק,וגדלנולדפסטור

ב-השורה.מןלרקדןוהיהבאקדמיהמחול

הכרזתאתשליוותההמהומהבשעת , 1982

הצבאי,החירוסמצבעלירוזלסקיהגנרל

שעברהבשנהלמערב.להגיעשהואאיךהצליח

מרקדניסמורכבתלהקהעסעבדהוא

שבשנות ,והונגריססלובקיסיוגוסלביס,

מובנתוהבלתיהמזוויעההאזרחיסמלחמת

אצלכמו ,כחולההיתהלאביוגוסלביה

באלטשמה .מדסאדומהאלאשטראוס,

נערכוחזרותיהס .) Donau Ballet (הדנובה

שישה .הסרביסתותחיהפגזותתחתזגרבבעיר
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 ,נפצעוהלהקהרקדניושישהמשלושיסעשר
אורסיסחטףפסטורגס .אנושבאורחאחד

 .באפועדייןתקועוהואכדור,

הישראלי,הבאלטעסבארץ,גסעבדפסטור

הןומהואוסטרליה.ניו-זילנד ,בקנדהוכן

הלאומיהבאלט-שלוהאסבלהקתתוכניותיו

אחריזו.משאלתינבוךקצתהואהולנד?של

ומנהלבעצמולרקודחדלהואשסשניסעשר

החליטלאעדיין ,איגלינגוייןהאנגלי ,הלהקה

מקוס,מכלהבאה.בעונהייצורהואמה

שונותמארצותפסטוראלזורמותהזמנות

עבודה.מחוסרלאוהוא

כמעטמקץייקוו"סיי

שגהעשר"ס

 ) Krisztina de ChateI (אטלשדהקריסטינה
יותרכברשעובדתהונגריממוצאיוצרתהיא

שנהעשרהשבעלפניבהולנד.שנהמעשריס

מנהלו(היוסהנדריקסדיקאותיגרר"יי

למיןהלאומי)הבאלטשלהאדמיניסטרטיבי

ראיתיושססחורותמחסןדמוינידחמבנה

 .מוזראפילו ,ביותרחדשניהיהשאזמופע,

ייקוויס".שאטלדהשליצירתההיתהזו

הנעותנשיס,ארבעידיעלמבוצעתהיצירה

ריבועבתוךמדויקיס,גיאומטרייסבמבניס

פלורצנטנורותשלעמודיסידיעלתחוס

,הרקדניותכיווןשינתההתנועהדולקות.

הכניסולאלעולסאבלוחזית,מקוסהחליפו

כזורקמהלתנועתן.הבעהאורגששלשמץולו

חדשיסודאזהיתהמופשטתתנועהשל

זה".את"לאכולאיךבדיוקידעתיולאבמחול,

מצוינותעבודותראיתייותרמאוחרותבשניס

היאשאטל.דהקריסטינהשלמרגשותומאוד

המוחלטהגיאומטריהמופשטמתחוסיצאה

 .וספרותיותמעלילתיותנמנעהתמידאך

עלמבטינפלבמקרה,כמעטהנוכחי,בביקור

שעלבתעלהממשלאמנות,גלריהשלחזיתה

מבצעתא'שביוסוהתבררהתגוררתי,גדתה

הישנההיצירהאתשאטלדהשלהלהקהשס

איךלבדוקכמובן,הלכתי,ייקוויס".ההיא,

העיקריהשינוי .היוסיצירהאותהעלאגיב

ביןשרקדוהסגבריסארבעהשהפעסהיה

אותס-כללהשתנהלאהמחולהאור.עמודי

אבלמדויקות,זוויותאותן ,ישריסקוויס

שלובהחלטיותבעינימרתקהיההמופעהפעס

עיןשובהאבלצונן,מופע .להפליאואסתטי

צריךחדשניתשאמנותנוכחתיושובולב.

המיוחדתלשפהלהסתגלשיש"לקרוא",ללמוד

תהליךהואהזההלימודמקורי.יוצרשל

בקימבקראצלאפילושניס,להימשךשיכול

 .ורגיל

טרסזומצוינתלהקהמדועמובןלאממש

 .ארצההוזמנה

הגבוההגבר"הקולתרבות

קולעסהזמררמבוטס,פיטראתזוכריסכולנו

בת-שבע.בלהקתשרקדהמדהיסהקונטרטנור

אחרוןשסורסאחרישנהמאתייס

הגבריהקולכנראה,חזר,ה"קאסטראטי",

שאמניסמסתברבימינואךלאופנה,הגבוה

מיוחדיסצליליסלהפיקמסוגליסרביס

כישרוןבאמצעותרקמגרונס,אלהומתוקיס

סוער.מחולבשעתואפילווטכניקה,

הספרדילעמיתוחבררמבוטסמקוס,מכל

שרקד , Joaquim Sabate (סאבאטהחואקיס

שלנו,גליליאיציקמאתביצירהמכברלא

והשנייס,שניס),חמשכברבאירופההעובד

בקונטרטנור,לשירוגסלרקודהמסוגליס

המנגנתפסנתרנית-רקדניתבחברתמופיעיס

הרוחות ,ייאנחנובשסמיוחדבמופע ,בצ'מבלו

ייהסערה"מתוך(ציטוטהאווריריות"

ניסקלאסיקומאתלמוסיקהלשקספיר),

 .ואחריסהנדלפרסל,מוצרט,כוויוואלדי,

אקרובטיתולפעמיסמצחיקהלעיתיסהתנועה

ומבוצעתרעיונותשופעתוכולהומסוכנת

והשעשועהיופיהתוכניתבכללהפליא.

 .ומהנהמבדרתבערבוביהמשמשיס

לבאלטחדשאמגות"מגהל

שטוטרגט

ואלמונית,קטנהרקדניתשלסיפורהזה

-קרנקוג'וןהכישרונותציידבזכות-שהפכה
והתמנתהעולמי,מידהבקנהבלרינהלפרימה



קרנקן,שלכיןרשתן ,שטןטגרטבאלטאתלנהל

אישההאמיןלאאיש .מןתןאחרישנתיים

םיכעשראןלםהרם,בתפקידלשאתמןסגלת

בצןרהשרביטהתחתהלהקההתפתחהשנה

כשמרסיה ,להתפןררהחלהכלמעניינת.מאןד

מחצבתהלצןרהתעניינןתהאתהסיטההיידה

ןיןתריןתרמבלההיאשם-אמריקהדרןם-

אתלהתירדרכיםמחפשיםהיןםמזמנה.

שנןתעדמגיעשתןקפןשלה,החןזה

 ...האלפיים

הבינהשהיאייאמרהיידהמרסיהשללזכןתה

קדחתנייםןחיפןשים ,לפרישתההמןעדשהגיע

אתלהןציאכמןעמדהעלןאמנןתימנהלאחר

הןאאנדרסןאנדרסן.רידאתמהבןץהלהקה

ארןכןתשניםרקדשבצעירןתןקנדי,רקדן

חזרשניםכעשרןלפניקרנקןשלניהןלןתחת

אתבהצלחהניהללקנדהשןבןאחרילמןלדתן.

הקנדי.הלאןמיהבאלט

ןבתןךהתפקידאתעצמןעלקיבלאנדרסן

אחתאתלפתןרהצליחאחדיםחןדשים

שלן,האםלהקתשלהמעיקןתהבעיןת

ןתיקיםרקדניםשלשלמהמחבןרהלהשתחרר

 .ןהתרעננןתלהתחדשןתהדרךאתשחסמןמדי,

לאנשיםלןמרנעיםאןקלדברהיהלאייזה

קלןסןלדימירקייל,בירגיטכמןגילי,בני

שניםןעבדתירקדתישאיתםקריגןן,ןריצ'רד

הןןעלהריקןדנעליאתלתלןתרבןת,

הצליחהןאאבלאנדרסן,אןמר ," ...ןללכת

למלאתקציביתאפשרןתלןישןעכשיןבכ,ך

מןכשרים.בצעיריםהמצבהאת

אחריםמןעמדיםפניעלמסןיםיתרןןלייייש

היטבמכיראני-היידהשלמחליפהלתפקיד

אני ,הגרמניהממסדשלהחשיבהדרכיאת

שטןטגרטתיאטרןןהנהלתאתאישיתמכיר

תיגרמנמדברןאניכאןשעבדתימהזמנים

אחריחןדשייםאךאנדרסן.אןמר ,"רהןטה

מתקשהעדייןהןא ,היידהעםלחפיפהכניסתן

להכניסבדעתןשישהחידןשיםאתלפרט

שהןא ,קרנקןןן'גשיצירןתברןרלרפרטןאר.

תןכניןתמרכזלהיןתישןבן ,העןלםבכלמלמד

באלטשלהגדןלהנכסהןהריןבצדק,הלהקה,

שטןטגרט.

לנהללעבןרמתעתדקריגןןרד'ריצבינתיים

חברןעןברןעימןבברליןהאןפרהבאלטאת

דהרןברטןהצעירהכןריאןגרף ,הקרןב

 ,למדיחלשיןצראבלסימפטיבחןראןליביירה,

הבאהןבעןנהאנדרסןדילרפנןישהשטחכך

להקתןעלחןתמןאתלהטביעיןכלהןא

החדשה-ישנה.

בב"רתהא"ר"תהשושנה

פ"נ"ענלח".לצל"ל" .בוואר"ה

אחרי ,בןןאריהבירת,למינכןמגיעכשאתה

לחןששלאיכןלאינך ,בשטןטגרטשהייה

ןאילןממש,שלבירהעירהיאשמינכן

לא.ןתןןתרבןתיחביבכרךשטןטגרט

עשרןתשללהקהי,הבןןארהממלכתילבאלט

 ,קהיהןןתןרנןןקןנסטנץבהנהלתרקדנים

הלהקההןפיעההשנהבמרס .מפןארתמסןרת

ןאמןשיןרימאתעלילתילבאלטבבכןרה

כברבגרמניהןעןבדשחיהןנגרי(כןריאןגרף

בראשיתלהחליףןהמןעמד ,שנהמעשריםןתרי

כמנהלשפרליהיינץאתהקרןבההעןנה

 .בדיסלדןרף)בןשמןש ,הרייןאזןרשלהבאלט

עלטיפןסיאיריסיפןרמיןלןרקחןאמןש

הסינתטיבסיפןרןלעצמאןת.האיריםמאבק

רהענ-הצפןייםהאלמנטיםכלמןפיעים

סןכן ,בריטיחייל- "אןיב"בשמתאהבתצעירה

המתאמץ,הכפר,אידיןטהנערה),(אביאנגלי

ערמןמי?)שהןאלנן(להראןתלצלןע ,מהמשןם

כלשלא ,הנערה)של(בעלהתמיםכפריןמןרה

ןאמןש,טיהחלעןדלאשתן.קןרהמהמביןכך

זהשיש "איריתייהכישהמןסיקה ,תמןהבאןפן

אן'זהפיניהלאןמיהמלחיןשלרןתיציה

 .ןסיסיבל

 ,אתמניעהןא .מיןשנתהכןריאןגרףשלגישתן
שלןםיהתנןעתיהמבניםןכלבשןרןתרקדנין

יריןתכןללהדרמטיים,הרגעיםסימטריים.

מחןלןתביןמתרחשים ,םיאיריירקןתןשאר

אןרכים ,לענייןשלאבאלטיןתשלארןכים

 .ממששלרישןםמןתיריםןלאעיןכהרף

שפעשמזמנתבארץהעןבדןצריש ,מדהים

מעןליםיםיעלילתבבאלטיםלחזןתהזדמנןיןת

במןשגיםדבקןאחרים),נןימאייר ,קרנקן(של

כלאתלבטאשמנסה ,באלטשלמיןשנים

תנןעןתבאןתןההתרחשןיןתכלןאתןתיהדמן

 .שגרתיןת

ןהתנןעההבימהעלבנעשההתבןננתי

אלא ,הרקדניםשללאהיתהביןתרהמעניינת
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עימהאןתןהביאהמשםןבלרינה ,נגרדבלני

קטעיםלרקןדרצתהכיבארץ,להןפעןת

היהמלניקןבייג'יזל".שלהשנייהמהמערכה

בתנןעןתשגםמשןםבמיןח,דאזמרתק

אתזנחלארבהטכניתמיןמנןתהדןרשןת

שלהזדהןתמלאהיהןהכלשגילם,התפקיד

רןקדמעטןתלאשניםכברפנימית.אמת

עםנמנההןאןהיןםאירןפה,במערבמלניקןב

בןןאריה.שלהממלכתיהבאלטשלהסןלנים

תפקידאתגילםהןאןאמןששלבבאלט

פשןטלאתפקידהגיבןרה,שלבעלההמןרה,

עליתרפשןטאבלהפסיכןלןגיההיבטמן

שלאכ,ךכדיעד .ריקןדיתבמחינההמידה

ןלמהלאאןהתפתחהןאאםלהבחיןיכןלתי
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החלטתןעלהרבעןןלקןראידיןןחנןכשנהלפני

משטןטגרטלעבןרזאנלהרנאטןשלהנןעזת

שלהבאלטלמנהלשםןלהתמנןתלןןינה,

שלא-המסןרתעתירתהממלכתיתהאןפרה

המנהלשללנןחיןתןאןלטןבתההיאתמיד

האמנןתי.
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