
  حضور لیدي جمیل خرازي در جشن ساالنه باله لس آنجلس
  

جشـن  ورلی هیلتون بهامین جشن ساالنه خود را در هتل  ۱۳آنجلس   باله لس کمپانی آوریل ۱۱در روز پنجشنبه 

ای بخشـیدند و  ای که دعوت شده بودند به این مراسم شادی ویژه فرش قرمز این مراسم و مهمانان ویژه. گرفت

  .آوری کمکهای مالی بسیار موفق بود جمع

ل خرازی، بنیانگذار و مدیر بنیاد توس، که خود نیز سابقه درخشانی در هنر بالـه و موسـیقی لیدی جمی

  .دارد، نیز از جمله مهمانان افتخاری این مراسم بود

  

توانـد همچـون مرکـز  آنجلـس میلـس  یک کمپانی باله در شهر جوان و از نظر فرهنگی به شدت متنوعی مثـل

ای در تمام شهرهای بزرگ حضور دارند، اما در شهری که ذائقه  حرفههای باله  انیکمپ. فرهنگی شهر به شمار رود



 دهد جایگـاه کمپـانی بالـه عمومی موسیقی تجاری را به موسیقی کالسیک و محبوبی مثل چایکوسفکی ترجیح می

  آنجلس کجاست؟لس 

 فرشتگان آپولـوکتاب خود به عنوان  جنیفر هومانز، بنیانگذار و مدیر مرکز باله و هنر در دانشگاه نیویورک، موخره

ایم در حـال  نویسد که باله، آنگونه که ما آن را شناخته وی در این موخره می. را به مدح باله اختصاص داده است

بـه آیا زمانی خواهد رسـید کـه . رود گیرد که باله اگر رشد نکند از بین می طور نتیجه می از بین رفتن است و این

جای نوشتن درباره چگونگی نجات دادن باله کالسیک رشد و غنای آن را در ایاالت متحده جشن بگیریم؟ حتـی 

و طراح رقص معروف، تور باله خود را در سراسر آمریکای شمالی با کمترین منابع مـالی  رقصندهجورج بالنچین، 

  .به انجام رساند

  

العـاده زیبـای  هـای فوق انان روی آن حک شده بود و میزآراییهای چرمین و کارتهای ویژه که اسامی مهم صندلی

نایجل لیتگـو، تهیـه کننـده، : تعدادی از مدعوین عبارت بودند از. شرکت کننده بودند ۲۷۰این مراسم پذیرای 

دلنشـینی بـر لـب،   نایجـل بـا خنـده توانی برقصـی؟ کنی می فکر میکارگردان و مجری سری تلوزیونی محبوب 

لیدی جمیل خرازی، بنیانگذار بنیاد . در دست با دوستان و همکارانش در حال گپ و گفت بودویسکی اسکاچ 

با میخائیل باریشـنیکوف، یکـی از بزرگتـرین طراحـان رقـص و بـازیگر  های گذشته که در سال توس،

تیگـران سارگسـیان نیـز بـه  .کـرد میالنشین با تحسین یاد های کالسیک ب رقص از ه بودمعروف، رقصید

  .نجلس حضور داشتآلس  نمایندگی از کمپانی باله



کننـده و طـراح رقـص معـروف، بـود کـه بـا مطایبـه و بیـان  یهمجری این مراسم آدام شانکمن، کارگردان و ته

: گفتبا مطایبه هایش  در جایی از صحبت. ای خودش از باله همه را موجب تحسین همگان شد های حرفه تجربه

ای  گربـه اشاره کرد که منظـورش ویـدیوی رقـص بچهو البته به سرعت » ها مناسب نیست باله برای بچه گربه«

. ها در برابر باله واقعی بختی بـرای خودنمـایی ندارنـد بچه گربه .چرخد است که در اینترنت دست به دست می

هاست باز هم باید گفـت کـه  ها همان گربه گربه حتی اگر در یک سناریو فرض را بر این بگذاریم که منظور از بچه

. در جهـان اسـت بلکه برای بزرگداشت و ارج نهادن برای بشـریت و هنـر. ها ساخته نشده است باله برای گربه

هـای درس بالـه خـودش  شـانکمن دربـاره کالس .تر سازد تواند روحیه ما را باال برد و زندگی ما را غنی رقص می

ی را ادامـه داد و بـه و همچنـان شـوخ شـود ها در منطقه البرئا برگزار می صحبت کرد و اشاره کرد که این کالس

های  اثر آدولف آدام به ارتباط باله جیزلرا با باله مقایسه کرد و با اشاره به باله رمانتیک  تو میعنوان مثال جنبش 

  .کالسیک با مسائل اجتماعی روز پرداخت

  

طر تورستن کریستینسـن و جـولی ویتـاکر بـه خـاری، توضیح داد که چطور او و سپس کولین نیری، کارگردان هن

دالری کـه ۹۲۵۰۰۰آنهـا از . سیزده سال پیش در کنار یکدیگر قرار گرفتنـداز اشتیاق زیادی که به باله داشتند 



دالر  ۶۰۰۰۰۰فقط در همین مراسم گـاال موفـق شـدند  آوری کنند جمع ۲۰۲۰-۲۰۱۹قصد داشتند برای سال 

  .آوری کنند جمع

و کـامیال بـل، بـازیگر، بـه اثـرات مفیـد برنامـه  برقصـی؟توانی  کنی می فکر میکننده برنامه  نایجل لیتگو،تهیه

 ۵۰۰۰۰اشـاره کـرده و بـه ) ای ملی با هدف آموزش هنر در مدارس فقیر سراسر کشـور برنامه(اروند آرتس ترن

. آنجلس بلیط رایگان دریافت کننـدلس  ای اشاره کردند که موفق شدند برای تماشای اجراهای باله کننده شرکت

 توان زمینه تعاملی پیدا کـرد؟ اما چگونه می. رای نهادهای هنری غیرانتفاعی پدیده جدیدی نیستها ب این برنامه

گرایانـه بالـه  ها و انزوای نخبه میان فرهنگ مردمی، توده. توان به اقشار مختلف دسترسی پیدا کرد اما چگونه می

  .شکافی وجود دارد

آنها به دنبال اشتیاق خود رفته و در این مسیر ذهن . »درقصندگان ورزشکاران خداوند هستن«  : گفت اینشتین می

آنها منبع خـالص الهـام در جهـان . دهند تا بتوانند آثار سحرانگیزی برای ما بیان کنند و اندام خود را پرورش می

  . امروزند

انـوار سـفید و آبـی  ازپوشـاند  ای که انتهـای صـحنه را می النچین پردهسرناد باثر آنجلس از لس  اجرای بالهدر 

هـا  شـد و فضـای ورود بالرین ای در آغاز گشوده نمی درآمد باله کمی تغییر داده شده بود چون پرده .درخشید می

  . خیلی زیاد نبود

در آغـاز همـه نگـران . در آمدند جنبشوقتی رقصنده اصلی، پترا کونتی وارد صحنه شد باقی اعضای باله نیز به 

در فضای محدودی که وجود داشـت . ای بر لب آغاز کردند دگان اجرای خود را با خندهبودند اما در نهایت رقصن

وقت شام که رسید و با به جنبش درآمدن فضای سالن . هماهنگی میان رقصندگان از اهمیت زیادی برخوردار بود

  .کردند تا توجه ما را جلب کنند و خدمه جای تعجب نیست که رقصندگان تالش می

بـا . اجراهـای آینـده او را از نظـر دور نداریـد. آنجلس اجرای چشمگیری داشتلس  قصنده بالهمادلین هوک، ر

رقصندگان بعد از این اجرا بار وجود این برایم سوال بود که چرا رقصنده اصلی، بیانکا بول، در صحنه حاضر نبود؟ 

  . صحنه شدند العاده طراح مد، بری میلکن از بوتیک میلک، وارد دیگر برای نمایش آثار فوق



ای به دستمزد لبرون جیمـز اشـاره  آنجلس و پدر یکی از رقصندگان حرفهلس  مارک والبرگ از حامیان قدیمی باله

دلربا و مدیر جلسـه در ادامه لسلی کاونون . دالر هم رقم قابل توجهی است ۲۰۰۰۰آوری کرد که  کرد و به ما یاد

  . ادامه داد

تـامین .۲تغییر مـدل اجرایـی و . ۱: در سال مالی جاری بر دو اساس است آنجلسلس  تمرکز جدید کمپانی باله

دومین هدف در این شب کامال موفقیت آمیز بود چرا که موفق شدند در یـک شـب بـیش از . منابع بیشتر مالی

سـه اما وقتی این رقم را با منابع مالی بالـه نیویـورک و تئاترهـای بـرودوی مقای. آوری کنند یک میلیون دالر جمع

دالر رقـم زیـادی  شویم که یـک میلیـون شان چند میلیون دالر خرج دارد متوجه می کنیم که فقط ادامه فعالیت

  . نیست

خوانی رقص زنده با موسیقی از پیش ضبط  ناهم. های کمبود منابع مالی نبود موسیقی زنده بود یکی دیگر از نشانه

آنجلس و مـادرش از نیـاز لس  کلر، یکی دیگر از حامیان باله اوا. گیرد شده سحر و جادوی اجرای باله را از آن می

ارضای نیازش به اجرای باله قدرتمند همراه بـا اوا کلر قرار است برای . به داشتن کمپانی باله قدرتمندتری گفتند

  .ارکستر زنده به آلمان برود

آنجلـس لـس  رمانی دانشـگاهی جایزه گلوبال ایمپکت به جانیز اسپیسو، از اعضای هیات مدیره و مدیر شبکه د

)UCLA(گذاری برای جامعه ماست گذاری در هنر سرمایه سرمایه«: وی در سخنانش گفت. تعلق گرفت«.  

  



ایـن زن  .اش به باله سـخن گفـت هنرپیشه زیبای هالیوود، سوفیا کارسون، جایزه سفیر را دریافت کرد و از عالقه

گفت که دختربچه کـوچکی  ای که بر تن داشت با از زمانی می کننده ساله با لباس شب قرمز رنگ خیره ۲۵جوان 

  .های باله شرکت کند کرده تا در کالس بوده و مادرش او را ترغیب می

جوانان بیست و چند ساله  .آنجلس کمک بزرگی به این باله استلس  انرژی جوان این هنرمند در حمایت از باله

بالـه لـس آنجلـس تـالش . باید امکان دیدن باله را داشته باشند تا زیبایی آن و اثراتش را بر جهـان درک کننـد

البته ایـن . های این کمپانی شرکت کنند های مردمی دعوت کند تا در اجراها و برنامه کند تا از جوانان و چهره می

  .تر و فولورهای اینستاگرامی بیشتر جبران خواهد شدتالش و زحمت با بخت و اقبال بیش

  :های باله لس آنجلس به لینک زیر سر بزنید برای اطالع از فعالیت

https://losangelesballet.org/individual-giving 
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