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نبذة عن دانس موشن DanceMotion USASM
لقد تم إنتاج هذا المقال من قبل دانس موشن DanceMotion
 USASMلغرض تقديم المعلومات الخاصة بالرقص األمريكي
لجمهور عالمي .حيث أن دانس موشن DanceMotion USASM

هو برنامج مقدم من قبل مكتب الشؤون التعليمية والثقافية في
وزارة الخارجية األمريكية ،والذي تنتجه ( BAMأكاديمية بروكلين
للموسيقى) ،من أجل تسليط الضوء على أفضل أنواع الرقص
األمريكي المعاصر للخارج ومع تسهيل التفاهم المتبادل .كما يقدم
برنامج دانس موشن  DanceMotion USASMالمساعدة لسفارات
الواليات المتحدة األمريكية لإلشتراك مع المنظمات الكبيرة المعنية

بالثقافة والخدمة االجتماعية والمجتمعية وكذلك المؤسسات التعليمية
من أجل خلق إقامات فريدة من نوعها تسمح بالتبادل والمشاركة.
وباإلضافة إلى التفاعالت الفردية ،يصل البرنامج إلى جمهور أوسع
عن طريق المبادرة األجتماعية النشطة من قبل وسائل االعالم
الرقمية ،وأيضا ّ من خالل الموارد التعليمية الموجودة في المكتبات
الخاصة بالسفارة والقنصلية.
الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني على dancemotionusa.org

دانس موشن  DanceMotion USASMهو برنامج مقدم من وزارة الخارجية األمريكية ومنتج من قبل
 BAMأكاديمية بروكلين للموسيقى
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نبذة عن الكاتبة
سوزان يونغ
سوزان يونغ هي مديرة المنشورات في أكاديمية بروكلين
للموسيقى  ،BAMتقوم بإنتاج البرامج والمحتوى التحريري،
وغيرها من المشاريع المختلفة ،وكذلك المساهمة وتحرير
مدونة الـ  .BAM Blog BAMوكانت تشغل منصب محرر
مشارك في الـ  :BAMاألعمال الكاملة The Complete
 ،Worksوهو الكتاب الشامل الذي يحتفل بذكرى 150
عاما ً للمؤسسة ،وساهمت كذلك في كتابة العديد من المقاالت
حول مشاهير الفنانين ،بما فيهم بينا باوش و بيل تي .جونز.
ولكونها كاتبة مستقلة تر ّكز أعمالها في مجالي الرقص والفنون
البصرية ،فأنها تكتب مدونة على الموقع ، Ephemeralist.com
حيث ساهمت في العديد من المنشورات والمواقع األلكترونية
بما في ذلك مجلة الرقص WNET ،Dance Magazine
مدونة الفنون ليوم االحد ،بوانت  ،Pointeصوت القرية،
رقص الباليه( Tanz-برلين) ،سكك حديد بروكلين ،والكثير
من األعمال األخرى .ولقد خدمت يونغ في لجنة جوائز بيسي
 Bessieو لمدة ثماني سنوات حيث كانت تفصل فيها وتمنح
الجوائز لصالح العديد من المنظمات الثقافية.

نبذة مختصرة عن تاريخ رقصة الباليه األمريكي
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نبذة مختصرة عن تاريخ رقصة الباليه األمريكي
مقدمة
بدأت جذور رقصة الباليه في أمريكا من روسيا وأوروبا ،وفي
المقام األول فرنسا وانكلترا .وتشمل الشركات األولى الكبرى
والتي ما زالت حيوية وهامة مسرح الباليه األمريكي ،والتي
تأسست في عام  1939من قبل لوسياتشيس وأوليفر سميث؛ وسان
فرانسيسكو للباليه ،والتي أصبحت كيانا ً خاصا ً بها في عام 1942
تحت إشراف وليام كريستنسن بعد تركه لشركة أوبرا المدينة؛
وباليه مدينة نيويورك ،والتي تأسست رسميا ً في عام  1948من
قبل لينكولن كيرستين وجورج بالنشاين .تم تأسيس العديد من فرق
الباليه الهامة في أميركا من قبل مصممي الرقص والراقصين الذين
انتقلوا بين تلك المنظمات وفي غضون نصف القرن الماضي.
جورج بالنشاين GEORGE BALANCHINE

وفرقة باليه مدينة نيويورك

يعد بالنشاين  (1983-1904) Balanchineأحد الشخصيات
األكثر تأثيراً في تاريخ الباليه األمريكي ،ولد في روسيا حيث درس
الباليه والعزف على البيانو منذ صغره وبدأ في تصميم الرقص وهو
في سن المراهقة .إلتحق بباليه ماريانسكي  Mariinskyفي عام
 ،1921و غادر روسيا في عام  1924لينضم إلى الباليه الروسية
في باريس ،والتي صمم لها الرقصات ،وبما في ذلك أماكن أخرى.
و في فترة العشرينات والثالثينات ،قدم العديد من رقصات الباليه
التي ال تزال من صفوة ما قدم ،بما في ذلك أبولو و سيريناد Apollo
 ،and Serenadeوالتي ال تزال في أداء باليه مدينة نيويورك
إلى يومنا هذا .و في عام  ،1933جذبه الفنان المشهور لينكولن
كيرستين  Lincoln Kirsteinللقدوم إلى نيويورك لبدء مدرسة
الباليه األمريكي ،حيث قام بتدريب الراقصين ممن سيمثلون الشركة
في نهاية المطاف .كما عمل كمصمم للرقصات و/أو معلم للباليه
في أوبرا متروبوليتان ،وأوبرا باريس للباليه ،والباليه الروسي ،و
في برودواي ،و في أفالم هوليوود .و كان مقر فرقة باليه مدينة
نيويورك في مركز مدينة نيويورك حتى عام  ،1964عندما انتقلت
إلى مكانها الحالي ،في مسرح كوخ في مركز لينكولن .والتي ال
يزال أداءها األساسي األعمال الكاملة لبالنشاين ،ويشرف عليها
الصندوق اإلستئماني لبالنشاين.
ألف بالنشاين العديد من رقصات الباليه على أساس األساطيرأو
القصص حين تشكل المسارالتاريخي لباليه الحداثة وليس
بذات الحبكة ،ويعود جزء من ذلك بسبب ولعه بموسيقى
ايغورسترافينسكي Igor Stravinskyالحديثة جذرياً .وهي تشمل
البعض من الرقصات المفضلة لديه ،مثل الالهون ، Agonالياقوت
 ، Rubiesسيمفونية في ثالث حركاتSymphony in Three
 ، Movementsوالثنائي المتضافر . Duo Concertantوفي كثير
منها ،فإن عناصر اإلنتاج ضئيلة ،وغالبا ً ما يرتدي الراقصون ثيابا ُ
سوداء وبيضاء بسيطة .يمكن تقديرحركة بالنشاين لموسيقاها،
واإلبداع الحركي والمكاني ،والجمال ،واإلنسانية.
أصبح جيروم روبنز Jerome Robbinsمصمم الرقصات
المشهور في برودواي األمريكية ،المخرج المساعد لفرقة باليه مدينة
نيويورك NYCBفي عام  1949و ألف العديد من رقصات الباليه
المحبوبة ،وغالبا ً مع نكهة مسرحية وإيقاع جازي ،مثل وهم الحرية
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 ، Fancy Freeوظهيرة اآللهة فون، Afternoon of a Faun
وقصة جناح الجانب الغربي .West Side Story Suiteتسلم هو
و بيتر مارتينز( Peter Martinsالراقص األساسي السابق) وهو
من مواليد الدنمارك ،اإلدارة الفنية المشاركة بعد وفاة بالنشاين؛
وأصبح مارتينز  Martinsرئيس الشركة في عام  ،1990وقام
بتأليف العديد من رقصات الباليه لمصلحة  NYCBمثل ليلة خفيفة
بالكالسيوم . Calcium Light Nightوشكلت أعماله الجديدة باللغة
الكالسيكية قلب أداء باليه مدينة نيويورك  ، NYCBو منذ عام
 ،1992قام مشروع دايموند لباليه مدينة نيويورك  NYCBو معهد
الرقص اإليقاعي في نيويورك بتقديم الدعم إلي وتكليف العشرات من
مصممي رقص الباليه المعاصر في نطاق العملية اإلبداعية .وقد شهد
العقد الماضي ظهور كريستوفر ويلدون Christopher Wheeldon
(دائري  ،Carouselوما بعد المطر  .)After the Rainو اليكسي
راتمانسكي ، Alexei Ratmanskyالذي كان يدير البولشوي
Bolshoiقبل أن ينتقل إلى نيويورك (كونشرتو ،Concerto DSCH
نامونا ، Namounaوحاليا ً في  ABTالفنان المقيم)  ،وبنيامين
ميالبيد( Benjamin Millepiedالذي أسس مشروع الرقص في
لوس إنجليس ، LA Dance Projectوالذي سيكون المخرج الفني
في أوبرا باريس للباليه) ،وفي المواسم األخيرة ،ظهر جستن بيك
 ، Justin Peckوهو عازف منفرد في .NYCB
تشتمل المنظمات الشهيرة في الواليات المتحدة ذات الصلة
بـ NYCBعلي:
*مسرح الرقص من هارلمDance Theater of Harlem
(نيويورك) والتي بدأها آرثرميتشل Arthur Mitchellفي عام
(1969تم احياؤها مؤخراً تحت إشراف فيرجينيا جونسون
 Virginia Johnsonبعد فترة من اإلنقطاع).
*باليه مدينة ميامي  ،والتي تأسست في عام  1985من قبل ادوارد
فيليال ، Edward Villellaويقودها حاليا لورديس لوبيز Lourdes
 ،Lopezالراقصة األساسية السابقة في  ،NYCBوهي أيضا ً مديرة
المورفوسز .Morphoses
*سوزان فاريل للباليه (واشنطن العاصمة) منذ عام 2001
بقيادة الباليرينا والتي كانت واحدةً من مصادر الوحي
األسطوري لبالنشاين.
*شمال غرب المحيط الهادئ للباليه (سياتل) ،واآلن في ظل بيتر
بوال  Peter Boalالذي تولى بعد فترة طويلة من إدارة فرانسيا
راسل Francia Russellوكينت ستويل ،Kent Stowell
والمشهور كذلك بأداءه المتنوع والتقنية المتطورة.
*مهرجان فيل للرقص الدولي ،الذي تنظمه داميان وتزل Damian
 ،Woetzelحيث يوجد التعاون المشترك والممتع بين الفنانين من
شركات وأساليب مختلفة.
مسرح الباليه األمريكي
بدأ مسرح الباليه األمريكي في عام  1940كمصدر لألعمال و
الكالسيكيات الجديدة ،وبعدها تطور ليقدم في المقام األول الباليه
المسرحي الذي يروي الحكايات .وتُشكل باليه السرد الكالسيكية
الكبرى جزءاً كبيراً من أداءها مثل  :بحيرة البجع ،وروميو و
جولييت ،وجيزيل ،وال بيادري  .La Bayadèreباإلضافة إلى ذلك،
مساهمة مصممي الرقص من ذوي األصوات المميزة في األداء
أمثال أغنيس دي ميل ،وأنطوني تيودور وفريدريك أشتون ،وتويال
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ثارب ،ومارك موريس .وقد ألف الفنان المقيم اليكسي راتمنسكي
رقصات باليه هامة على مسرح ABTفي المواسم األخيرة ،بما في
ذلك اإلنتاج الجديد لـ كسارة البندق The Nutcrackerحيث أقيمت في
 BAMمنذ العرض األول في عام  ،2010وإحياء رقصة ديمتري
شوستاكوفيتش سيئة الصيت التيار المشرقThe Bright Stream
 ،وثالثية شوستاكوفيتش .Shostakovich Trilogyوفي حين أن
البعض من الفرقة تلقى التدريب في مدرسة أوناسيس التابعة للشركة،
فإن الكثير من عناصرها الرئيسيين هم نجوم مولودين في الخارج.
(وهذا يتناقض مع  ،NYCBحيث ينشأ العديد منهم في مدرسة الباليه
األميركية ).أدار نجم الباليه الروسي ميخائيل باريشنيكوف مسرح
الباليه األمريكي  ABTلمدة عقد من الزمن ،وشغل األمريكي كيفن
ماكنزي منصب المخرج الفني منذ عام .1992
أصوات قوية مستقلة
قام البعض من مصممي رقص الباليه الموهوبين باإلنتقال فيما بين
الشركات العاملة والعمل على أساس العمولة والمشاريع وبشكل
مستقل .أسست تويال ثارب Twyla Tharpشركتها في عام 1965؛
ومثلت أسلوبها المبتكر ،الطليق ،والعمل الذي ينصب على موسيقى
الجاز ،وكذلك برعت في صياغة الباليه بأسلوب التحدي تقنياً .والقت
نجاحا ً كبيراً في مجال العديد من أساليب الرقص ،بما في ذلك في
برودواي (الخروج  )Movin’ Outوفي الفيلم ،وعملها المشهور
مع باريشنيكوف في الدفع أتى ليصدPush Comes to Shove
وغيرها من الرقصات .وفي السبعينات والثمانينات ،صممت راقصة
ميرسكننغهام السابقة كارول ارميتاج Karole Armitageرقصة
“الباليه الفاسق” ،علي موسيقى الروك أند رول .وقد تم تقديرصوتها
المتميز في برودواي وفي شركتها الخاصة ،أرميتاج ذهب
! ،Armitage Goneوالتي تمت إعادة تشكيلها في نيويورك
في عام  2006بعد عودتها من مهمة في إيطاليا.
الشركات واإلتجاهات البارزة
تتضمن الشركات البارزة األخرى في الواليات المتحدة ما يلي:
· سان فرانسيسكو للباليه .San Francisco Balletهيلجي توماسون
 ، Helgi Tomassonالذي شغل منصب المخرج الفني منذ عام
 ،1985والذي بنى مراجع متنوعة لتشمل الكالسيكية والعمل
المعاصر ،وال سيما من قبل مارك موريس Mark Morris
ويوري بوسوكوف ، Yuri Possokhovمصمم الرقصات المقيم.
· الباليه الالتيني ، Ballet Hispanicoقامت بتأسيسها تينا
راميريز  Tina Ramirezفي نيويورك ،ويركز على تصميم
الرقص من قبل فنانين من أصل إسباني مثل أنابيل لوبيز أوتشوا
.Anabelle Lopez Ochoa
· باليه جوفري ، Joffrey Balletأسسها روبرت جوفري في عام
 ،1956ومقرها اآلن في شيكاغو؛ حيث قدم أسلوب الدنمارك
ألوغطس بورنونفيل  August Bournonvilleإلى الواليات
المتحدة ،وقام بإحياء باليه عصر ديغيلف ،Diaghilev-era

· سيدار ليك للباليه المعاصرCedar Lake Contemporary Ballet

 ،في نيويورك ،حصلت في أثناء عقد من الزمن على عمولة أو
إكتساب تشكيلة رائعة من فنانين الباليه المعاصر المشهورين الدوليين.
· ملك الخطوط الونزو للباليه، Alonzo King Lines Ballet
ومقرها في سان فرانسيسكو ،والتي تؤدي في المقام األول
تحديث الملك ،والباليه المعتمد على الرياضة.
· بوسطن للباليه ، Boston Balletمع أداءالتحول من
الكالسيكية إلى المعاصرة؛ وجورما إيلو Jorma Eloهي
مصممة الرقصات المقيمة.
· مورفوسيز  ،Morphosesبُنيت في األصل حول تصميم
الرقصات من قبل كريستوفر ويلدون ،Christopher Wheeldon
ولكن أبرزت في السنوات األخيرة فكرة الفنان السنوي المقيم.
· شارع الرقص هوبارد شيكاغوHubbard Street Dance
 ، Chicagoانتقلت في السنوات األخيرة نحو أداء انتقائي بما
فيها الباليه المعاصر؛ في وجود اليخاندرو سيرودوAlejandro
 Cerrudoمصمم الرقصات المقيم وجلين إجيرتون المخرج الفني
السابق لجوفري للباليه.
· بنسلفانيا للباليه ، Pennsylvania Balletتم إنشاءها في عام
 1963من قبل تلميذة بالنشاين باربرا ويسبيرغير Barbara
 .Weisbergerوتحت إشراف المخرج الفني روي كايزر ،حيث
قامت الشركة بتوسيع مراجعها المستمدة من بالنشاين.
· واشنطن للباليه  ، Washington Balletأسستها معلمة
الباليه األسطورية ماري داي في عام  1944ويشرف فنيا ً
عليها حاليا ً سيبتام ويبر.
هنالك العديد من شركات الباليه الصغيرة التي تقع في مدينة
نيويورك في السنوات األخيرة ،هذه الشركات تركز على
أعمال مصمم رقص واحد (بام تانويتز للرقص Pam Tanowitz
 ، Danceمع نهج معاصر للغاية) ،أو ميزة حجم الغرفة
أو تقليص األداء (مسرح نيويورك للباليهNew York Theatre
 ، Balletأسس من قبل ديانا بير ،والتي تحيي الكالسيكية،
بما في ذلك عن طريق تيودور ،وتصميم رقصات الباليه
التي تحكي قصة جديدة ،وعادةً ما تكون أقصر) .وتشمل
غيرها :الباليه الجماعية ، Ballet Collectiveوهي مزيج من
الرقص والفن والموسيقى والشعر والتي بدأها تروي شوماخر
لمصلحة NYCB؛ والباليه التالي  ، Ballet Nextوالتي أُسست
من قبل ميشيل ويلز من ،ABTوباليه نيويورك، Ballet NY
حيث أوجدته جوديث فوكايت ومدهي بهيري ،ألداء األداء
المعاصر ،وباليه  ،Ballet Xوقام بتأسيسها مديري بنسلفانيا
للباليه السابقين كريستين كوكس وماثيو نينان.
بدأت الساللة القوية للباليه األمريكي من جذور أجنبية ،ولكنها أثبتت
جدارتها في تاريخ الرقص من خالل أدائها القوي والحديث وتنوع
الراقصين من جميع الجنسيات ،فضالً عن تنمية المواهب المحلية.

باإلضافة إلى تأليف األعمال.
· هيوستن للباليه ، Houston Balletبقيادة ستانتون ويلش
 ، Stanton Welchالذي صمم العديد من رقصات الباليه
باإلضافة إلى أداءه كأداء من قبل العديد من الفنانين المعاصرين.
· أسبن سانتا في للباليه ، Aspen Santa Fe Balletذات النموذج
المبتكر لألعمال ،و قواعد البيت المزدوج ،واألداء الواسع
النطاق والشعبية.
نبذة مختصرة عن تاريخ رقصة الباليه األمريكي
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