


בןעמיםשלגןרלםאתהמשנןתכבירןת,היסטןריןתתהפןכןת

לאשניםכעבןררקהאמנןתבתחןםביטןילידיבאןתלילה,

הקןמןניזם,נפילתאחרישניםששאןחמשעכשין,רקמעטןת.

הבימתיהמחןלבתחןםממששלבהתחלןתלהבחיןאפשר

ןסלןבקיהצ'כיהבפןלניה,החדיש

מודרנימחולשלפסטיבליםשני ..........

""'IIIIIIIIIII פעםשהיהבמה ' 96ביוניהתקיימו
והשניצ'כיהבירתבפראגאחדהמזרחי,הגוש

בפולין,שלזיהבאזורביטוםהנידחתבעיר

שניוזרות.מקומיותמחוללהקותבהשתתפות

הגוברתלהשפעהטובהדוגמההיוהפסטיבלים

שלהדעיכהלעומתהמודרניהמחולשל

אלהבאזוריםששלטסובייטי,בסגנוןהבאלט

מיצרים.ללאשלטוןשנהכחמישים

המחולשלוהיסטוריוןכוריאוגרףיסד-1991ב

מודרנימחוללהקתלומינסקייאצקבשם

המחולייתיאטרון-בפוליןראשונהמקצוענית

הבירהבוורשהנוסדהלאהלהקהשלזיה".של

אלאקרקוב,שלזיה,מחוזבבירתלאואפילו

בעיקרהמתקיימתביטום,בשםשדהבעיר

עלשמעולפולניהמחוץמעטיםושרקממכרות

 .אודותיה

לזןשייךלחייו)-30השנות(באמצעלומינסקי

עקשנותבזכותשמצליחיםהלהקןתמייסדי

שלאחרבפולין ,-1991בנלאית.ובלתישקטה

מכלדופןיוצאהיהשלוהמעשה ,הקומוניזם

שלהעירייההסכימופנייתו,בעקבותהבחינות.

ומנהלתתושבים)מיליוןכרבע(שבהביטום

בשנותשנבנהתיאטרוןלרשותולהעמידהמחוז

ניתנתאבלגדולהלאבימהשבוהשישים,

באלט,לשיעורימאודיפהאולםלשימוש,

ישהזההמיוחדהצעדאת .ומשרדיםמחסנים

והאזורהעירפרנסישללרצונםלזקוףכנראה

התרבותבמיניסטריוןתלותם-איאתלהדגיש

בלהקותרקתומךעדייןשעקרוניתבוורשה,

בפולין.ענפהמסורתשלהןהקלאסי,הבאלט

לעבודהחלהרקדנים,שבעההמונהלהקתו,

ביניהםמחו"ל,שהוזמנויוצריםעםבעיקר

וריסהחייםמארקקייזר,אביסוקולוב,אנה

כולםקייזראביאת(להוציאיארוסלב

שכולםהעובדה .יהודים)וכולםמארה"ב

יאצקשכןמקריתאינהאולייהודים

כחוקרדרכואתהחלגמור,גוילומינסקי,

ואפילופולין,שלהמחוליתהיהודיתהמסורת

בוורשההיידי"הממלכתיב"תיאטרוןשיחק

לודרושהשהיתהיידיש,ללמודכאמצעי

במוטיביםמשתמשהואלעיתיםלמחקריו.

מסורתיתיהודיתובמוסיקהבתנועה,יהודיים

לצורך.תמידולאבעבודותיו,

בארצות-לפוליןמחוץגםכברהופיעהלהקתו

בארה"בוארה"ב.ישראלבגרמניה,וכןשכנות

מחולאנשיעםאמיציםקשריםיצרהוא

~ 
קוכומב(ה 1פלסיופיטר :'כור ,"יימיחזור

.Rס : PETER PALACI סRECYCLE", CH " 

BEATRIZ VELEZ ס,CUERV סDANCERS: FRANCISC 

SACUA סMAN סALEJANDR ס:T סMBIA, PH סL סC 

-בביטוםבפסטיבלניכרוותוצאותיהם
והלהקהממיניאפוליסרקדניםבוהשתתפו

יוצריםשלבעבודותהופיעההפולנית

ממינסוטה.

ב-שהתקייםמודרני",למחולהשלישיה"כנס

הואלהופעות.בימהרקהיהלאביוני, 23-14

מכלשמוריםקיץקורסמעיןבעיקרהיה

באוצעיריםממאהויותרבולימדוהעולם

 .השונותהמודרניהמחולשיטותאתבוללמוד

רובם-גדולהיההסטודנטיםשלהתיאבון

היושלאמאמץהשיעורים,לכלנרשמו

עליהםוהיהכמובן,בו,לעמודמוסגלים

כללהיתרבין ,להיצמדמורהלאיזהלהחליט

והתכנסותמחולתלבושותלעיצובסדנההכנס

יוצריםעםמהעולםמחולמבקרישל

פולניםמבקריםלהפגישכוונההיתהמקומיים,

מוושינגטון,קסון'גג'ורג'(ביניהםהאורחיםעם

אלה),שורותוכותבמווינהאמורטאנדריאה

מהעיתונאיםאישהסמינריו"רמלבדאבל

שמוכיח,מה ,להופיעלנחוץמצאלאהפולנים

שלמצבהקשהמההמקום,אנשילדברי

הפולנית,בעיתונותהמחולביקורת

בכנסביותרוהמעודדתהחשובההתופעה

מודרנימחוללהקותשלההופעותהיוהמחול

להקתביניהן ,שכנותומארצותפוליןמרחבי

הניסיוניהסטודיו ,מלובליןמצוינתסטודנטים

ומהארצות ,מקאליש Alterולהקתמקרקוב

ההונגרית- Vertigo-Artusלהקתהשכנות

בבאניולהמהופעותיה(ששבהישראלית

מלובליאנהלהקותצרפת), ] Bagnoletנ
וכן(ליטא),ומקובנומווילנה(סלובניה),

כמו ,יותררחוקותארצותמאסטוניה,רקדנים

לכנס,רקדניםהןגםשלחווארה"ב,אוסטריה

 Alterהיוהבולטותהפולניותהלהקותשתי
הראשונהמלובלין,הסטודנטיםולהקת

מאתומרוכזותאפלותעבודותשתיעםהופיעה

המורהיורביץ.'ויטולדהלהקהכוריאוגרף

הסטודנטיםקבוצתשלוהכוריאוגרפית

פאליחלבחנההעירונימהפוליטכניקום

) Hanna Palichleb ( העבודהאתהיטביודעת
מצוינותמיומנותרקדניותכמהמונהוהקבוצה

רקדניםכמה-בפוליןנדירוזה-ואפילו

בהחלט,מרשימים

הופיעו ,"השלזיהמחולייתיאטרוןהמארחים,

יותרהרבהשהיולומינסקי,שלבעבודות

הלהקהבהופעתשראינוממהמעניינות

 ,שנתייםלפנידללבסוזןהבינלאומיתבתחרות

ובמופעממיניאפוליס,קוסטהסםשלבעבודה

ממאהיותרבנות(מריונטות)בובותשלמוזר

ויטיורק,בניוהחיצ'כיבמאישגילהשנה,

והרקדניםלומינסקי ,שמו ) Vit Horejs ( 'הורז

במופעמסוגננת,בתנועהלבובנאיםהצטרפו

ובדמותומפראגהגולםבסיפורלכאורהשעסק

הצלחתיכךכללאאניכיאףהמהר"ל,של

זו,מקסימהלאגדההקשראתלראות

החזקהבפסטיבלשהופיעוהזרותמהלהקות

רקדןהקולומביאנית,לדעתי, ,היתהביותר

מלאכמעטבעירוםביצעומרתקיםורקדנית

רובאתגםשיצרהארוגה,פלסטיקיריעתעם

בשםמחולשלהם,לדואטהקוליהרקע

איכותשמירתשעניינו ,)" Recycle "(יימיחזור"

הרקדניםעלנפלומסויםברגעהסביבה,

תוצרתזבלושארריקיםפלסטיקבקבוקי

פיטרשלהכוריאוגרפיה,המודרני.האדם

אתהיטבמנצלת ,) Peter Palacio (פלסיו

ממקצביםונעההרקדניםשלהתנועהכשרון

יפהריתמיתבצורהוחזרהלמהיריםאיטיים

 ,מאוד

שרובומשוםגדולה,לאעירהיאביטום

לעירמחוץומיושןדלבמלוןשוכנוהמשתתפים

שללמקוםאכסדרותיו,כלעלהתיאטרון,הפך

 ,חםחברתימפגש

קוזאנקולומיבאצובהזוזנה ,'כוראיתך",יי

היסלובק ,ארטיסילהקת

, ZANEK סVA & MILAN K סR. : ZUZANA BAC סU"), CH סU" ("WITH Y סS TEB " 

L BREIER סPAV :סT סVAKIA, PH סARTYCI, SL 

שהןפיעןהזרןתמהלהקןת

ביןתרהחזקהבפסטיבל

 ,לדעתיהיתה,

רקדןהקןלןמביאנית.

ביצעןמרתקיםןרקדנית

יריעתעםמלאכמעטבעירןם

גםשיצרה ,ארןגהפלסטיק

לדןאטהקןליהרקעברןאת

יימיחזןר"בשםמחןלשלהם,

)" Recycle "(, שעניינן

הסביבהאיכןתשמירת
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בשםנמרצתאשההיאזהשנתיפסטיבלמאחןריהמניעהכןח

בתנאיםאיד,.להביןמצליחאינן.אישקרןיצמןיאןןנה

מדילגייסמצליחההיא .,היןםבאירןפההשןרריםהכלכליים

לגייסמצליחהשהיאןהחסןיןתהתקציביםכלאתשנה

הלהקןתמיטבאתלפראגלהביאכדיגדןליםממפעלים

עינין.לנגדשהתרחשןהמחרידיםהאירןעים Tanec Praha-אגפרמחןל

במלההמןפעאתכינהלשןןחדצ'כיעמית

קלףגיליןןשפירןשה , palimpsestהלטינית

אחרןכתבןהמקןריהטקסטאתמעליןשמחקן

מתחתשרידיםרקנןתרןשמהמקןרכך ,תחתין

החדשןת.לאןתיןת

היפהבבירתההתקייםביןלי-2ןביןני 15בין

הפסטיבלהשמיניתהפעםזןצ'כיהשל

- Tanec Prahaמןדרנילמחןלהבינלאןמי
פסטיבלמאחןריהמניעהכןחפראג.שלהמחןל

יאןןנהבשםנמרצתאשההיאזהשנתי

בתנאיםאי,ךלהביןמצליחאינןאישקרןיצמן.

היאהיןם,באירןפההשןרריםהכלכליים

התקציביםכלאתשנהמדילגייסמצליחה

ממפעליםלגייסמצליחהשהיאןהחסןיןת

הלהקןת.מיטבאתלפראגלהביאכדיגדןלים

יןםמדילהתקייםהיןאמןריםהתןכניתפיעל

שלבעיקרהעתיקה,העירבכיכרמןפעים

הקיציהגשםאבלןסלןבקיןת,צ'כיןתלהקןת

לראןתלנןהזדמןזאתבכלרןבם.לביטןלגרם

אתייאקרןפןליס",באןלם-מקןמיןתלהקןת

 Monika (רבצןבהמןניקהשללהקתה
Rebcova (, אתןכןןאשה"ייגברבעבןדה

 Regina (הןפמנןבהרגינהשלרקדניה
Hofmanova ( טנגן".מחןלןתב"חמישה

במרכז,עמדןהצרפתיםזה,בפסטיבלכרגיל

ןז'ןסףדיאסנסהרבהשלהלהקןתעםןהפעם

ביכנרשללמחזהשלןעיבןדהביאנאדג'נאדג.'

לקןפסתהרקדניםאתהכניסהןאייןןצק".

פרטיםהרבהןשלהלהחרידצפןפהתפאןרה

המסכןהחיילאןדןת(עלביכנרשלמסיפןרן

אהןבתן,רצחכדיעדןהגיעלקשייםשנקלע

כאילןאבלהשפיןת)ןאיבןדמקנאהבנן,אם

שלאשמיכךהעלילה,אתלצןפיםלספרשכח

אחרילעקןבהיהיכןללאהמחזהאתמכיר

 ,טכניתיכןלתהןכיחההןפמנןבהשלהלהקה

בלהקןתחסרה(שלרןבהתנןעהעםהזדהןת

לשעבר),הקןמןניסטיןתבארצןתהמןדרניןת

ןחןשאירןניהקצתמאן,דחשןבןזה ,ןבעיקר

הנןשאתמסלןבקיה, ,אחתלהקהרקהןמןר.

שלמזדמנתייהתכנסןתהמשןנההשםאת
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פול,וולאלוש,להקתייאלטר",

 " ALTER". KALISZ COMPANץ

כןלהכיאןלי,לה(המתאיםמזדמנים"רקדנים

-סןבייטיממשמשהןהביאהכאילן"),ייכזה
ישייהאםבשםסנטימנטליפטריןטיקיטש

פאלןהכןריאןגרףמשלהאל?"בעינידמעה

זןסטיאק·

שלבעבןדתןלחזןתיכןלתישלאהצטערתי

לשעבררקדן ,סנדרןניסימןנההאיטלקי

כמהכברהמלמדןאנדקיבןסןיםשלבלהקה

היתהשעברהבשנהעבןדתןכיבפראג,שנים

 .מצןינת

פאבלשלבהנהלתןפראגשלהקאמריהבאלט

ייהרבעןן 'ר(למדיידןע ) Pavel Smok (סמןק

ביצעהןאהשנהבפסטיבל .) 8גיליןןלמחןל",

-1787בהתקיימה(שםהעתיקבתיאטרןן
מאתג'ןןאני"יידןןשלהמקןריתהבכןרההצגת

פטרהצעירהיןצרמאתעבןדןתשתימןצרט)

שלהביתכןריאןגרף ,) Petr Zuska (זןסקה

עבןדההלאןמי".ייהבאלטאתעזבמאזסמןק

שיריםלצליליתלייה",ייעמןדי-אחת

ןכןלהןפיןטיתעצןבההיאענןגים,מןראביים

 " Seul "-השנייהןאילןעדינהתנןעתיתרקמה
השישים),משנןתברלשלשירשם(ייבדד",

מחןלהיאברל,ז'אקשיריבהשראתשנכתבה

שלתפקידןאתהממלאןרקדןלכיסאןתדינמי

שלהמןפעהחייאתלטעמי,ןהמלחין.הזמר

מדי.סנטימנטלימעשההןאברל

היהלערבסמןקהאמנןתיהמנהלשלתרןמתן

" Stabat " מחןלזהדבןר'אק.מאתלמןסיקה

עלילתי,להיןתמבליהחדשה,הבריתעלהנשען

 ,) Petr Kolar (קןלארפטרביצעהקןרבןןאת
בעבןדתןגםמרכזימבצעשהיהמצןין,רקדן

זןסקה.של

כךכללהםשישעלכים'בצלקנארקאפשר

עדמסמטנהמעןלה,מקןריתמןסיקההרבה

ןיאנאצ'ק.מרטינןדבןר'אק,

ם
מנורגיורא

לפסטיבלמסערשמי
מןדרכילמחןלהשלישי

בפןלין

לצןרןתיהאנןשית,לתקשןרתהתייחסןת

פסיכןתרפיסט.שלעבןדתןעיקרהיאהשןנןת,

דןןקאבהתרשמןיןתי,אתכםלשתףמבקשאני

מהפסטיבלהמחןל,מעןלםבאשאינןכאדם

ביטןם,בעירמןדרנילמחןלהשלישיהבינלאןמי

 .פןלין

נפלאהתקשןרתראיתי

בהתרחשןתה

ביןהמגשרןתלשפןתנחשבןתןמחןלמןסיקה

כיצדראיתיפןלניה,ביטןם,בעירלאןמים.

מארחיםעםלמעשההלכהמתגשמתזןאימרה

בשיעןרמןרהבלב,דפןלניתדןבריםשרןבם

מדרןםמןסיקהגרמנית,שמדברתלדןגמה

זילנ,דמניןרקדניםשלןקהלאמריקה

ןעןד.אסטןניהדניה,קןלןמביה,



לםןכמיןתר.המתןרגמןנעשהשעהיצחבתןך

צחקןהרקדניםתנןעה.-אחתבשפהדיברן

גןברתבפתיחןתקהיהמןסבתןךןהשתןללן

ביחדאכלןכןלםאחדיןםיןאחר ,ןהןלכת

ימיםארבעהאחרי .חברןיןתנרקמןתןהחלן

חמה ,גדןלהאחתמשפחההיןכברכןלם

תרפיסטים-שלבכנסיםאפילןןמתקשרת.

המןמחיםלהיןת(שאמןריםםיפסיכןלןג

 .שכזןנפלאהנמיקהדינןצרתלא ) ...לתקשןרת

מדעי-אנשיצריכיםאןליקנאה.מעןררממש

הרקדנים?מןללמןדההתנהגןת

הציגהבפסטיבלשהשתתפהחבןרהכלבערבים

בדבקןתזאתןעשתה ,בןדתהעאת

עדשןבלהיןןכחהיהיפהכמההבןת.לןבהת

רקדניםאכן, ."הןאחדדארבעהסדנאיימה

גןףשפתבאןתהשןחחןתבלקצןתמכל

המןסיקלייםהקטעיםשאפילןןימעני .נהדרת

נחצבןכמןמןפעיהםןןייללהלהקןתשבחרן

סגנןןעםיחדשןנהשהןאדןמה-מקןרמאןתן

 ...מזכירשמאןדאחר

הפריהמתישקיבחשבןןלהביאכמןבןיש

ממןריםןלמידהטריתידן-סמהיזר ,תיהדד

נקלטתהתנןעהששפתהעןבדהאך ,םימשןתפ

אתמןכיחהצןרהבאןתהכןלםאצלכמעט

הרןחניהפנימי,בעןלםהבסיסיהשןןיןן

 ,אספרנטןבמקןםאןליהאדם.בנישלןהרגשי

להיןתהיהיכןלמחןל ,זמנהןףר"דשלחזןנן

 .בינלאןמיתשפה

ראגפש.לימרקאהט 7אהב ,כ;בר'אקז 'ייש ,"ובדיי

הק Dזוטרפ ,'כור

CHOR.: PETR ZUSKA .זSEUL ". THE PRAGUE CHAMBER BALLE " 

מפחידיםלאםימבקרראיתי

המלהמהלכתןכןריאןגרפיםרקדניםהרבהעל

במןשגכי ,ןרעדהחיללאאםיראהמבקר

משהן.ימתימאמשמעןתגלןמה "ביקןרתיי

אמןרהןא ,מקצןעיתסמכןתהןאהמבקר

שלןהניתןחפרספקטיבת ,ידעעתירלהיןת

שלמזןןאףהמבצעהרקדןשלמזןרחבההינה

לחרןץבמזי,דאןבשןגג ,עלןלהמבקר .היןצר

רקדניםלפעמיםישמעתקריירה.שלגןרלה

בעןלםהחייםכאנשיםמחןלמבקריריםיהמגד

המבקריםהרקדנים,שללטעמםמשלהם.אחר

הבימתית-העשייהמןמאןדמרןחקים

 ,המבצעיםשלראייתםמזןןיתת.יהאמנןת

אחריאקדמית.אליטהמעיןהםהמבקרים

עבןרינמןגבביטןםהפסטיבלשלקןרטןב

לחלןטין.זהמיתןס

יבעלמבקריםביןמרתקיםמפגשיםחןןיתי

לשיחןתהשמיםרןחןתמארבעשהתכנסן ,שם

ןבעלי ,יאןגרפיםרכן ,רקדניםעםרציניןת

היההדיאלןגהמחןל.בתחןםנןספיםמקצןעןת

הגןבהכשרף ,"נייםיהעב"גןבהןהתרחשכן

במפגשיםגם ,כןעליתר .לכןלםשןןההיה

 )"דיןניםייאן "סמינריםיי(פןרמלייםהבלתי

תםיהיממש.שלאינטראקציההתפתחה

ה"תןןיןת"התערבבןאיךלראןתצריכים

ישבןןרקדןמבקר-נמןגןמפתיעהןבמהירןת

ןכןריאןגרפיתמבקרת ,רעיםחתילששעןת

 .דדןיהתי

למטבעצדדיםשניקיימיםשאמנםהתברר

יןתרהרבהלמטבעשישמסתבר(ןבאמנןת

ממשמתייחסיםכןלםבפןעלאךצדדים)משני

משמעןתיתתקשןרתשןבמטבע.לאןתן

היןצרים ,םיהמבקרביןתייאמשיחדן .קןלחת

עצמםאתלראןתלאמניםמאפשרןהמבצעים

בהלהימצאיכןליםאינםעצמםשהםמזןןית

בעתעצמןאתרןאהאינןהרקדן(שהרי

שהןא ,השלםאתלרקדןמגישהמבקרהמןפע).

כךעל .ןיחלקשלהכלסךמאשריןתרהרבה

אתלהעריךאןגרפיםיןהכןרהרקדניםיכןלים

המןשחזמעטןלחשןשןלאהמבקרשלתרןמתן

אתראיתיבביטןםנןעד.לקטילהרקלןיכא

שלרצןנםלשביעןתהבןנהההתקרבןתתןפעת

הכל.

חיובישיגעוןגםיש

אתהכרתישנתייםלפניכרמיאלבפסטיבל

גבןלעלרזה , 38בןאיש ,לןמינסקייאצק

לןמינסקיןבאיפןק.בשקטמדבר ,הסגפנןת

מחןלשלקטנהלהקהמנהלשהןאסיפר

 ,מןלדתןבפןליןשפןעלתהיחידהמןדרני,

מרחק ,ביטןםבשםקטנטנהבעירשבסיסה

החזקהרןשםאת .מקרקןבנסיעהכשעה

 .הדןברשלצניעןתןביהןתירהביןתר

עםלןמינסקייאצקהגיעחןדשיםכמהאחרי

למחןלמיתלאןבינהלתחרןתרקדניןחמשת

הגםשהציג,המןפעדלל.בסןזןימןדרנ

אןתיהרשיםלאיהןדית,במןסיקהשהשתמש

ןפןלקלןרתרבןתייעםקשרין(ראשיתבמיןחד

באןניברסיטהלימןדיןבשנןתנקשרן "אידי

אך ,בפןלין)היהןדיהמחןלתןלדןתעלןמחקרן
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מןצאאנישנתייםכעבןר-האלדרכינפלאןת

האישןאתלןמינסקי,שלבעירןעצמיאת

מסתבראזבינלאןמי.פסטיבלמארגןהרזה

הצליחהןאלדבר".יישיגעןן-כזהדברשיש

כמעט,תקציבללאקצרה,תקןפהבתןך

הןאממש.שלאימפריהלבנןתנמלים,בעבןדת

לאמנןתחסןתלהעניקעירןראשאתשיכנע

להעלןתכדרךבארצם,כהעדידןעההבלתי

לקבלהצליחהןאהמפה.עלהעירשםאת

ממלאשיפןץמעטשאחריישן,תיאטרןןבניין

מןקדלחזרןת,מעןלהכמרכזתפקיד

 .מצןיןמןפעיםןמרכזאדמיניסטרטיבי

אמריקאי.יןצרמשלכןריאןגרפיהקיבלן

חןללןביטןםבפסטיבלמהביקןר,כתןצאה

המאסטרןשללשרביטןהלהקןתשתי

 .מיןחדנןסף,קטעגםעבןרםשיצר ,לןמינסקי

ןמבטיחןתחדשןתןהיכרןיןתחדשיםיחסים

נרקמן.

במעיןניחןהןאןמרתק.מדרבןמניע,כןח

רקדניםעלהשפעתהאשררןעמת",יישתיקה

הפלאיםייחלילהשפעתאתמזכירהצעירים

 .המלין"של

קריירהלאישמנבאאני ,במפעלןיתמיךאם
 .מ"שיגעןנן"יבריאשלאלןןמאחלמזהירה,

זיידריוסי ~
רקדןהכירהןאיןרקבנין-נןספתןדןגמה

ןהצליחבןןשינגטןןהיןםשחיסנגליממןצא

אתללמדהעןלםשלהשנילצדלהגיעלשכנען

היהזהאפריקאי.ריקןדהפןלנייםתלמידין

השחןרבמןרהלהתבןנן ,,בתחילהמןזרמאןד

שעןתכמהכעבןראךהלבנים,תלמידיןעם

העןלםסדרי-מאליןמןבןכאילןהיההמיזןג

מבראשית.

קשריםלןמינסקיפיתחשניםכמהבתןך

כןריאןגרפים, ,מןריםרקדנים,עםאישיים

לאט,תבל.יבשןתמחמשתןעיתןנאיםמבקרים

בןנההןאבהיחבאכמעטבשקט,בהתמדה,

ןהרקדניםהיןצריםאתןמפתהיחסים

-מןרה-יןצרהןאבמקבילמפעלן.עםלהתיידד
גםממשיפןטנציאלעםמחןללהקתבנההןא

בינלאןמי.מידהבקנה

לןמינסקיטןרחהאחריםעיסןקיןכלעלבנןסף

פןלין.לרחביהמןדרניהמחןלדבראתלהביא

שלןשעןדלפחןתבמדינתןצמחןשהכרתיןמאז

ייאבאגםהןאשלןהמןסדןלכןלןלהקןת,

נןסעלןמינסקי .השתלמןיןתמרכזןגםרןחני"

המעןנייניםפןליןןרקדניללמד,פןליןברחבי

הזמיןשעברבקיץ-לתהליךדןגמההנה .לביטןםלרגלעןליםמןדרניבמחןל

ב,"ארהבמינסןטה,לביקןרעצמןאתלןמינסקי

שללחשיפהבנןסףשם,רקדנין.חבןרתעם

עבדגםהןאהאמריקאיהקהלבפניעבןדתן

ןרקדניןמשלן,מחןלעלמקןמיתקבןצהעם

נכחתי .מכליןתרהאישאתמאפייןשקט

שיזםבסמינריםןגםבחזרןתבשיעןרים,

יששלןלשקטאבלשלןןה,הקריןהןאןבכןלם

--,, 
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ברניריעלבהנהלת

 נ.....י-...ב::: LLJ-ך-~~נח-ווף
ל Iחמח.ח IJמ Nל I JI"ף 1Jמףכז

למחולמבוא •

קלאסיבלט •

מודרנימחול •

מחולתיאטרון •

המחולתולדות •

רפרטואר •

הגוף-בעיצוב •

מודרנמחוללהקת •

יח' 5בגרותבחינות •

מחולמפגשי •

אורחיםמוריםעםסדנאות •
 .קיץקורסי • ~

באולםלתלמידיםמחולמנויי •
~ -
~ 

ארצייםכנסיםארוח •

מיועדיםהלימודים

המוריםצוות •

מיהבן-ישי,ראןבןאכמןן,עפרה

מרינהחנןן-לין,עפרה ,ןרןבלמרים

בפסנתרמלווה •
למזןבריטה

המקוםלהשכרתאפשרות

אולמותשבוע.ובסופיהשבוע

זוליםארוחחדריפסנתרים

DOR Beer-Sheva ז·BA 
MUNICIPAL DANCE CENTER 

 07-6275577פקס. 07-6275577 , 6231521טר. 84111שבעף Nב O 16וש'ן

16 Yad Vashem Str. Beer·Sheva 84111 P.O.B. 1220 Tel. 07·6275577, 6231521 Fax.07·6275577 

C1f ךjד~ 99~ןC1f 
אלוןמירישלבניהולה •ואתניאורינטאלילמחולסטודיו

כטוייקודי •אודיבטאליכמחולהכעה

רבותדרכיםישנןהאורינטאליכמחול
עםהתפתחותההתנועה,שמחתלהבעת
ופיתוחפיסיולוגייםהאנטומייםהגוףחוקי

הריקודדרךהחושים

ח"ש 110שלםחודש ,ש"ח 30ניסיוןשיעור
מראשתיאוםי"עפפרטיםלשיעוריםהרשמה

 6.10.96בתאריןמתחילהההרשמה

תרבותערבי
אזהבטןריקודיבנושאהרצאות

כשילוב(התפתחותו)ומקורותיווהיום

הקהל.בשיתוףלדוגמאושיעורהופעה

~ 
-אלוןמיריבהנהלת:
אומנותיתבטןרקדנית

כוריאוגרפית

לתנועהמוסמכתמורה
 04-8528554 , 8515196טל.
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