הבית לאמנים נועזים ,קהלים ורעיונות

צילום ,Daniel Beaty :על ידי Max Gordon

צילום ,Amkoullel :על ידי Mike Benigno

צילום ,Meng Chan Chara :על ידי Jack Vartoogian

צילום ,Atys:על ידי Stephanie Berger

) BAM (Brooklyn Academy of Musicהוא מרכז לאמנויות הממוקם בברוקלין ,ניו יורק .במשך למעלה מ 150-שנה  BAMמהווה את הבית לאמנים
נועזים ,קהלים ורעיונות ,ונקודת משיכה לקהילות מקומיות ובינלאומיות כאחד BAM .מציג לראווה את עבודותיהם של אמנים מתחילים ושל אמנים
מודרניים חדשניים ידועים באמצעות תכניות בעלות שם עולמי בתחומי התיאטרון ,המחול ,המוסיקה ,האופרה ,הקולנוע ותחומים רבים אחרים.

עובדות בקצרה על BAM
•  BAMהוקם ב ,1861-והוא המרכז לאמנויות הבמה הוותיק ביותר הפועל ברציפות מאז
הקמתו .הנהגת המוסד :הנשיא ,Katy Clark ,המפיק בפועל.Joseph V. Melillo ,
• בין האמנים שהופיעו ב BAM-בעבר נמנים Paul Simon, Patrick Stewart, Cate
Blanchett, Philip Glass, Anne Teresa De Keersmaeker, Youssou N’Dour,
 Marisa Monte, Juliette Binoche, Caetano Velosoו.Gilberto Gil -
•  BAMהוא המרכז היחיד לאמנויות הבמה בארצות הברית עם שלושה אולמות מרכזיים
וקולנוע רב-מסכים.

• הגלריה של ) BAM (BAMartמציגה יצירות של אמנים מקומיים ובינלאומיים ,ובעבר
הזמינה עבודות מאמנים ידועי שם כמו Shinique Smith, William KentridgeוJean--
.Michel Basquiat
• התוכניות הקהילתיות של  BAMמשרתות את אוכלוסיית השכונה המגוונת סביב BAM
ומעבר לה ,וכוללות תכניות רבות ללא תשלום עבור אזרחים ותיקים וילדים ,כמו גם את
האירוע השנתי הציבורי הגדול ביותר בעיר לזכרו של ד”ר .Martin Luther King, Jr
• להקות המחול שהופיעו ב BAM-כוללות את Urban Bush Women, Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch, Royal Shakespeare Company, Batsheva Dance
Company, the Royal Ballet of Cambodia, Cloud Gate Dance Theatre of
 Taiwanו.The Fugard Theatre-

 BAMבברוקלין

הקמפוס הייחודי של  BAMעם שלושה אולמות מרכזיים וקולנוע רב-מסכים ,מושכים למעלה
מ 700,000-מבקרים מדי שנה.
בית האופרה ע”ש  HOWARD GILMANבBAM-
בית האופרה ע”ש  Howard Gilmanאירח כמה מהאמנים המפורסמים ביותר בעולם ,החל
ב ,Enrico Caruso-דרך  Pina Bauschוכלה ב .Youssou N’Dour -בית האופרה הוא
שילוב מהמם של סגנון הBeaux Arts-האקלקטי עם טכנולוגיית קול ותאורה מודרנית ,והוא יכול
להכיל  2,109צופים בשלוש קומות (פיט ,אולם ויציע).
תיאטרון  HARVEYבBAM-
מבנה ייחודי זה ,שיכול להכיל  840אנשים ,נרכש ב 1987-על ידי ,Harvey Lichtenstein
נשיא  BAMלשעבר ,כבימה להפקה פורצת הדרך של The Mahabharataעל ידי Peter
 .Brookהבניין החל את חייו כתיאטרון מסורתי ,שימש אחר כך כבית קולנוע ,ומאז שופץ באופן
יצירתי .העיצוב הפנימי המדהים של תיאטרון  Harveyמעניק מאופיו הייחודי -לכל הופעה
המתקיימת בו.

 BAMבעולם

בנוסף לתוכניות המקומיות ,יש ל BAM-כיום גם תכניות המגיעות אל מחוץ לניו יורק,
לערים ברחבי העולם .בעזרת  DanceMotion USASM, BAMמפיק תכניות חילופי תרבות
בינלאומיות באפריקה ,אסיה ,מרכז אסיה ,דרום אמריקה והמזרח התיכון .באמצעות The
 Bridge Project, BAMשיתף תיאטרון קלאסי עם קהלים בערים כמו הונג קונג ,לונדון,
מדריד ואוקלנד.

BAM.org

צפו בקדימונים בוידאו
קראו עוד אודות  BAMוהאמנים בBAM-

בית קולנוע  ROSEבBAM-
בית הקולנוע עם ארבעת המסכים של  BAMשימש במקור כאולם קונצרטים ,אחר כך הוסב
לאולם תיאטרון ,ובשנת  1998הפך לבית קולנוע רוז ,תוך שימור ההיסטוריה של המבנה בד בבד
עם יצירת חווית צפייה מתקדמת ועדכנית.
מרחב לפרק ()LEPERCQ SPACE
באולם דרמטי זה ,המתאפיין בתכנון פתוח ,נמצאת המסעדה של .BAM – BAMcafé
כאן גם מתקיימות הקראות ספרותיות ,תערוכות של אמנות חזותית ,שיחות עם אמנים ואירועים
ציבוריים ופרטיים.
BAM Fisher
מרחב המופעים החדש ביותר של  ,BAMשנפתח ב ,2012-נועד לאפשר מגוון רחב של צורות
אמנות ותצורות ישיבה .הוא כולל גם מרפסתהגג הפתוחה כל השנה ,אולם חזרות ,חדר כיתה
ואזור לתערוכות.

 BAMבאינטרנט

 BAMמעביר אירועים נבחרים בשידור ישיר לקהלים ברחבי העולם ,וערוץ הווידאו שלו
מאפשר גישה למספר רב של שיחות וקונצרטים מוקלטים ,וקטעי וידאו .יוזמות חינוכיות
של  BAMמציעות הזדמנויות לחיבורים דיגיטליים באמצעות למידה מרחוק ,כמו גם מדריכי
למידה מקוונים מפורטים אודות אמנים והפקות .מבקרים מכל קצוות תבל יכולים ללמוד על
התוכניות של  BAMבאתר .BAM.org
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הבית לאמנים נועזים ,קהלים ורעיונות

צילום ,Chuck Davis :על ידי Jack Vartoogian

צילום ,Mortal Engine :על ידי Julieta Cervantes

צילום ,Kronos Quartet :על ידי Stephanie Berger

צילום :ז’ול וג’ים ,באדיבות Les Films du Carrosse

התוכניות של BAM
פסטיבל NEXT WAVE
פסטיבל ( Next Waveספטמבר-דצמבר)
מאז כינונו ב ,1983-פסטיבל שנתי זה מציג מגוון יוצא דופן של מחול ,תיאטרון ,מוזיקה,
סרטים ואמנות חזותית ,פרי יצירתם של כמה מהאמנים פורצי הדרך והחדשנים ביותר מרחבי
העולם .בין האמנים ניתן למנות את Garth Fagan, Robert Wilson, Eiko+Koma, Ivo
 Van Hove, Donald Byrdו.Miranda July -
חורף/אביב
עונת חורף/אביב (ינואר – יוני)
תכנית שנתית זו מציגה אמנים ולהקות המגדירים מצוינות ברמה עולמית בתיאטרון,
מחול ,מוזיקה ואופרה .בין האמנים ניתן למנות את Cate Blanchett, Royal
 Shakespeare Company, William Christie and Les Arts Florissantsו-
.Ballet Nacional de Cuba
איכלו ,שתו ותיהנו מספרות (ינואר – יוני)
כמה מן הסופרים המפורסמים ביותר של זמננו קוראים מעבודותיהם דנים בתהליך
היצירה על ארוחת ערב וכוס יין באווירה האינטימית של  .BAMcaféאורחים קודמים כללו
את Salman Rushdie, Yivun Li , Marlon James, Jonathan Franzen, Zadie
 Smith, Chinua Achebeו.Francine Prose-
( DanceAfricaמאי)
התכנית הוותיקה ביותר של  – BAMוהחגיגה הגדולה בארצות הברית של מחול,
מוזיקה ותרבות אפריקנית ואפרו-אמריקנית ,מתקיימת כל שנה בסוף השבוע של יום
הזיכרון ( .)Memorial Dayהיא כוללת מופעים של להקת מחול אורחת ,כיתות אמן,
אירועים קהילתיים ,סרטים ויריד מלאכות יד ,אוכל ואופנה תחת כיפת השמיים בהשתתפות
 250מוכרים.
קיץ
פסטיבל הקולנוע של )( BAM (BAMcinemaFestיוני)
פסטיבל סרטים שנתי זה מציג את הסרטים החדשים הדינמיים והמבדרים ביותר ,מהכשרונות
החדשים המבריקים ביותר של הקולנוע ,לרבות הקרנות רפרטואר מיוחדות ,מוזיקה חיה,
סרטים תחת כיפת השמיים ,שאלות ותשובות עם במאי סרטים ,ועוד .פסטיבל הקולנוע של
 BAMאירח את הקרנות הבכורה של סרטים אמריקנים עצמאיים מפורסמים כגון התבגרות
של  ,Richard Linklaterרהיטים זעירים של  ,Lena Dunhamסיירוס של Duplass
 ,Brothersו Beeswax-של .Andrew Bujalski
פסטיבל רית’ם אנד בלוז ( )R&Bבמטרוטק (יוני – אוגוסט)
סדרת קונצטים ללא תשלום תחת כיפת השמיים בשעות הצהריים במרכז ברוקלין הכוללת
מגוון רחב של אמנים פורצי דרך אגדיים ואנשי חזון צעירים בתחום הרית’ם אנד בלוז ומוזיקת
עולם .בעבר השתתפו בפסטיבל זה Allen Toussaint, LadySmith Black Mambazo,
 ,Los Lobos, George Clinton and P-Funk, Dr. John, Wilson Pickettו-
.Toots and the Maytals

BAM.org
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בכל השנה
קולנוע רוז בBAM-
ארבעת המסכים בקולנוע רוז ב BAM-מושכים מדי שנה למעלה מ 200,000-צופים
להקרנות בכורה ,סרטים עצמאיים חדשים ,סרטים זרים חדשים וסרטים קלאסיים365 ,
ימים בשנה.
סינמטק ( BAMפברואר – דצמבר)
תכנית סרטי הרפרטואר של  BAMמציגה סרטים חדשים וסרטים בני זמננו שהוצגו
לעתים נדירות ,סרטים קלאסיים ,עבודות של אמנים מקומיים ,רטרוספקטיבות ופסטיבלי
סרטים מרחבי העולם ,לעתים קרובות בשילוב הופעות מיוחדות של במאים ,שחקנים
ואורחים אחרים.
שידור חי ב HD-של הופעות מ Metropolitan Opera-ושידור חי מNational Theatre -
קולנוע  Roseב BAM-מקרין שידורים חיים ב HD-של הופעות מMetropolitan -
 ,Operaהכוללים שיחות עם מומחי אופרה ידועי שם ,ומהNational Theatre -
של לונדון.
חינוך בBAM-
תוכניות החינוך של  BAMמציתות את הדמיון ומחוללות רעיונות באמצעות הופעות בתקופת
הלימודים ,סדנאות בבתי ספר ,חוגים לתלמידים בשעות אחרי הלימודים ,וסדנאות השתלמות
מקצועית למורים .התוכניות מגיעות ל 37,000-תלמידים ומורים בלמעלה מ 200-בתי ספר
בניו יורק.
הופעות חיות בBAMcafé -
תוכנית  BAMcafé Liveמציעה מוזיקה חיה בחינם ב BAMcafé -בערבי שישי ושבת
נבחרים ,בהשתתפות אמנים ותיקים וחדשים בתחומי הרוק ,ג’ז ,רית’ם אנד בלוז ,מוזיקת
עולם ,ופופ מברוקלין ומחוצה לה.
אמנות חזותית בBAM-
תוכנית האמנות החזותית ב BAM-מתקיימת לאורך כל השנה וכוללת מכירה פומבית
שנתית ,הצגת אמנות לציבור הרחב בקמפוס של  BAMובסביבתו ,הזמנת יצירות אמנות,
מכירה קבועה של תדפיסים ותערוכות מיוחדות ,שכל הכנסותיהן קודש לתמיכה במאמצי גיוס
הכספים של .BAM
DanceMotion USASM
 DanceMotion USASMהיא תוכנית של משרד החוץ האמריקני המופקת על ידי ,BAM
שנועדה לסייע לחילופים בין תרבויות על מנת לחבר את להקות המחול האמריקניות הטובות
ביותר עם אמנים וקהילות בעולם .להקות היוצאות לסיורי הופעות מציעות סדנאות ואירועים
קהילתיים) ,מקיימות כיתות אמן לרקדנים מקומיים ,משתתפות בתהליכי יצירה יחד עם אמנים
מקומיים ,ומציעות הופעות לקהל ושיחות עם אמנים כדי לקדם תקשורת והבנה טובות יותר.
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