נוף

מתחלף

הפסטיבל השווייצי״נופי תרבות" מתמקד השנה בתרבות
גומלין
הישראלית .שלאכבעבר ,הפעםייערכו גם ביקורי
פסטיבל ״נופי תרבות״ (שמו
הלועזי
מוצלח יותרculturescapes,

״) ,הוא
$DN2$האמ!$DN2$

פסטיבל

1$2ND$וק$2ND$

אמנויות רב־תחומי

המתקיים מדי

שנה ברחבי שוויץ ומציע יריעה

תרבותית

$TS1$האמ!$TS1$
האמ־
התוכנית חובקת את כלל השדות
נותיים.

בתחום

1$1ST$וק$1ST$קו־
יועלו בארץ
המוסיקה

נצרטים של מקהלתהמדריגל מבזל עם
הקאמרטההישראלית; שלישיית ״נוטה

$TS1$מולי$TS1$,
מולי־
ממדינה מסוימת,הכוללת תיאטרון,מחול ,בנה״; נגןהקלדנית השווייצי ארנסטו
והטריו
נרי שינגן עם אנסמבל המאה ה-
קולנוע וספרות.
אמנות חזותית ,מוסיקה,
׳ /המשלב פסנתר בם ותופים.
השנה ,במסגרת מהדורתו התשיעית של
who
$TS1$קופרודו'$TS1$
קופרודו־
באגף התיאטרון יוצגו כמה
והמנהל האמנותי
הפסטיבל,החליט המייסד
$DN2$קופרודו'$DN2$
ישראליות־שווייציות ,בהן פרויקט
קציות
יוריאן קוימן להתמקד בהיצע התרבותי של
$TS1$והכוו$TS1$
והכו־
$TS1$קיתונות $TS1$של הזירה הבין־תחומיתבירושלים
ישראל .בעקבות ההחלטה ספג קוימן קיתו־
$DN2$והכוו$DN2$
נות
ריאוגרפית השוויצרית
$DN2$קיתונות $DN2$של ביקורת משלל ארגונים שמותחים
תביאה מרטין;
ביקורת עלישראל.
םשה
ושיתוף פעולה של רובי אדלמן
במשר תקופה של כשלושה חודשים ,אנגל וקבוצת התיאטרון השוויצרית ״פנג!
שהחלו בספטמבר וייחתמו בתום נובמבר ,פאלאסט״.
1$1ST$צומש $1ST$שמוצ־
מוצגים בשוויץ ״הנופים התרבותיים״ של
במחול ,בנוסף לשני המופעים
ארצנו ,דרר שורה של אמנים והרכבים שמב־
$TS1$לה$TS1$,
לה־
$TS1$שמבקרים $TS1$גים השבוע sidewaysRain ,של
מרכולתם,
$DN2$שמבקרים $DN2$בערים השונות ופורשים את
קרים
קת"אליאס״!״'  P.A.Dשל פבריםמצליח
בת
תאנים מנדפונים ,יתקיים מופע של בלט
להקת
הניג,
אופירה
בהם עמוםעוז,
שבע,
ירושלים ,ציריר ,״הרוח בחללהריק״.
יסמין גורר ,הקאמרטההישראלית
רייכל,יוסי ברג ועודד גרף,
יסמין
בתחום האמנות החזותית יוצגו עבודות
לוי,עידן
ג׳יג׳י וכריםטוף בושלבביאנלה
של פבריס
יעל ברתנא ,גלויינשטיין ,רון לשם וסייד
בחולוןובבזל
בהרצליה ,מוזיאוני הקומיקס
קשוע.
1$1ST$שיב $1ST$ביש־
יקיימוחילופי תערוכות ,ויתארחו
אלא שהשנה,לראשונהבתולדות הפ־
$TS1$הפסטיבל$TS1$,
ראל שני צמדים של אמנים שיפתחו כאן
$DN2$הפסטיבל$DN2$,הוחלטלקיים מתכונתכפולה שבה
1$2ND$שיב$2ND$
סטיבל,
$TS1$ובי$TS1$
וב־
פרויקטים :מריהיוריוורפאל קומו מהד,
אמנים והרכבים משוויץ יתארחו במדינה הנ־
$TS1$הנבחרת$TS1$,
ורודולף שטיינר מאירה כמו כן
דברה מייד
״חילופי תרבות״ בין
בחרת,
$DN2$הנבחרת $DN2$,וכרליצורמעין
$TS1$הפסטיבל $TS1$יוקרנו סרטים שווייציםבפסטיבלי
לפיכך ,הרכיבו קברניטי הפ־
שתי המדינות.
קולנוע
ברחבי הארץ ויתקיימו מפגשים של סופרים
$DN2$הפסטיבל $DN2$תוכנית אמנותיתשווייצית ,שמוצגת
סטיבל
ישראלים עם סופריםשווייצים.
בישראל.
החל מהשבוע ועד סוף נובמבר
1$2ND$צומש$2ND$

$DN2$ובי$DN2$

דיאלוג עם הקהל והתשוקהלהקשיב יותרלר־
$TS1$לרקדנים$TS1$
$DN2$לרקדנים$DN2$ולגוף שלהם,הובילו אותו בסופו של
קדנים
דבר להקים אתהאנסמבל הנוכחי,שעליו הוא

״חשבתי
אנחנו

שזה

נכון להציב

לא מדברים על

סאונד כזה כי

אדם מסוים,

אלא על

האנושות באופןכללי ,זה הרבה יותרגדול.
ומבלי להיות גרנדיוזיים,הצלילים של מו־
$TS1$מורקוף$TS1$
מנצח כבר כמעט  20שנה.
רקוף
משקפת ביקו־
$TS1$ביקורת$TS1$
$DN2$מורקוף $DN2$יוצרים אווירה של משהו שהוא מעבר
האם Sideways Rain
$DN2$ביקורת $DN2$חברתית אופוליטית?
רת
למקום שבו אנו נמצאים כרגע .הוא מתעסק
עם ממדים אחרים ,בסקאלה הרבה יותר גדו־
$TS1$גדולה$TS1$,
״כן ,אבל באופן מעודן .אם יש יצירה
$DN2$גדולה $DN2$,הוא מדבר על היקום .זאת מוסיקה מאוד
שהייתי רוצה להביא לישראל זאת היצירה לה,
מטאפיזית והיא מסייעת לאסתטיקה שרציתי
הזו ,כי אתה רואה בה שכל בני האדם הם אותו
ליצירה״.
הדבר ,אף אחר לא טוב יותר מהשני .למרות להעניק
שלא מדובר ביצירהתיאטרלית ואין בה הצה־
$TS1$הצהרה$TS1$
האם ההתבוננות הנרחבת הזאתעל האנו־
$TS1$האנושות$TS1$
רה
$DN2$הצהרה$DN2$
משקפת את התקופה הנוכחית בחייך?
שות
$DN2$האנושות$DN2$
פוליטית או נרטיב הצהרתי דרךמלים ,היא
״כן ,ללא ספק .אני חושב שזו תקופה שבה
יוצרת תחושה של זכויות שוות ותנאים שווים
יש לי פרםפקטיווה אחרת על החיים ואני מת־
$TS1$מתבונן$TS1$
לכל אדםבאנושות״.
מסתכל
לא
אני
יותר.
באופן
בהם
בונן
$DN2$מתבונן$DN2$
אלקטרונית
מוסיקה
חכם
מלווה
את המחול
על
מה שקורה היום ,אלא על הקשר בין היוםלבין
עתירת שכבות סאונד ,שעוטפת את התנועה
ולבין המקוםשאליו אני
המקום שממנו אני בא
ומחזקת את האווירה המרחביתונטולת הגבו־
$TS1$הגבולות$TS1$.
$DN2$הגבולות $DN2$.היא מורכבת מקטעים שבחר
לות.
רוצהללכת .הבנתי שאני נמצא באמצע ח־ר,
בוטליו מתור
ואני חייבלהיות מודעלכר שבדרר הזאת יש
האלבום ״קוסמוס״ של פרננדו קורונה ,יוצר
שעליתי קודם לכן ויש את הבחירות
מדרגות
אלקטרוני ממקסיקו שמוכר יותר תחת הכינוי
$TS1$פלנטרית״ $TS1$,העתידיות .זה נדמה ברור ,אבל חשובלהיות
״מודקוף״ .״היא מאור קוסמית ומאוד פלנט־
שאתה לאיכוללהבין היכן אתה
$DN2$פלנטרית״ $DN2$,אומר
רית״,
בוטליו" .היא׳גדולהיותר׳ מארם מודעלכר
נמצא אם איןלר את התמונההמלאה״.
עולמות אחרים.
אחד .יש בה משהו שמדבר על

