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מלים של עורכת

ה

פעם אני רוצה להחליף את הכותרת "דבר
העורכת" במלים על מעשה המרכבה
של עריכת חוברת .אפשר לקבוע את נושא
החוברת ,להתקשר למחברים פוטנציאליים,
לקבל את הסכמתם ולקבוע תאריך יעד לקבלת
המאמרים .בקצרה :להיות בשליטה .אני מודה
שאני פועלת אחרת ,למרות ההכרה בחשיבות
הדרך שתוארה זה עתה ,שגם אותה אני מאמצת
לפעמים.
בשבילי יצירת חוברת דומה למעשה היצירה
הכוריאוגרפי .גם כאן מדובר באמנות וגם כאן
מצויים הריגוש והלהט .יש ,כמובן ,כיוון כללי
מוצהר :כתב העת ייתן במה למחול בישראל.
אבל קיימת גם פתיחות וסקרנות לנושאים אחרים.
שיקול אחר שמנחה אותי הוא חיפוש אחר סוג
כתיבה מסוים .אפשר ,במלוא הזהירות ,להגיד
שאני מחפשת כתיבה אקדמית ,אבל גם פתוחה
ומתקשרת .אני אוהבת את הכתיבה הישירה,
שנוגעת במהות העניינים .בשביל כתיבה כזאת
נחוצה עין שרואה בבהירות ומאתרת את מרכיב
הליבה ובאותה בהירות מעלה את הדברים על
הנייר .כמו שהתנועה אינה משקרת ,בהתייחס
לדבריה של מרתה גרהאם ,כך גם הכתיבה
מגלה הרבה על אישיותו של של האדם הכותב.
ידע ,יושר וטעם טוב הם בעיני מרכיבים חשובים,
ואת השילוב ביניהם אולי אפשר לכנות תרבות
של כתיבה.
כמו שביצירה הכוריאוגרפית אני מקשיבה
לרחשי הגוף ,פותחת את הצינורות כדי לאפשר
ל"בפנים" לפרוץ החוצה ,כך אני מבקשת
שהתכנים בחוברת ייוולדו מתוך הרצונות
שבשטח ,ישקפו את מה שמעניין חוקרים ,מורים
ויוצרים לכתוב באותו רגע .אני מאמינה בכוח
הלהט פנימי של הכותב ,שמאפשר לו לומר
משהו בזמן מסוים ,כמו רעב של הגוף שגורם
לו ברגע ספציפי לנוע כך ולא אחרת .את הרגע
החמקמק יש לתפוס ולהנציח במלה הכתובה.
לכן כשאני פונה לעמיתים ולאחרים ומבקשת
מהם לכתוב ,אני נוהגת לשאול אותם מה בוער
בתוכם .השאלה אינה נובעת מדלות ברעיונות
לנושאי כתיבה ,אלא מתוך תחושת עוצמה פנימית
ואמונה ,המאפשרת לשחרר לפעמים את רצועת
השליטה ולתת מענה שמקורו בבעירה או ברעב
של הרגע .התשובות שאני מקבלת בדרך כלל
מגוונות לאין שיעור ממה שיכולתי לתכנן באופן

שכלתני .אני זוכרת את עצמי כרקדנית צעירה,
בתקופה שבה הרקדנים ביקשו שהכוריאוגרף
יגיע מוכן ויכתיב את הצעדים .רק אחר כך הגיעו
כוריאוגרפים שיצרו עם הרקדנים ,מתוך אמונה
בכוח הפנימי שלהם ,שמאפשר להם לשתף
אחרים בתהליך.
כך נוצרות הלבנים הראשונות בפאזל .כמו
בתהליך יצירה כוריאוגרפי ,מתחילות להיוולד
אסוציאציות הקשורות לעולם הפנימי של העורך
ולמערכות ידע פנימי היוצרות הקשרים ביניהן.
וכשהלבנים הראשונות מונחות מתחיל תהליך
הקומפוזיציה .מה חסר ,מה יש לחזק ,מה עדיף
אולי לדחות לפעם אחרת .ואם יש מאמר על
נושא ספציפי ,אולי יש מקום לחזקו במאמר נוסף
המאיר פן אחר של אותו נושא? כך לפעמים,
בלי שהתכוונתי לכך מראש ,מתאספים כמה
מאמרים על אותו נושא באותה חוברת .נוצר
אקורד שאולי לא אני יזמתי את תחילת היוולדו,
אבל תרמתי להמשך התפתחותו לכדי צליל
ברור .אחרי כמה חוברות כאלה ,שנולדות מתוך
רצונות של הכותבים ומשקפות את הצרכים
בשטח ,מגיע הזמן לקבע עוגן באופן שכלתני,
להציע נושא שיאתגר את הכותבים וישלח אותם
לחקור מחוזות חדשים .אחר כך שוב אפשר
להקשיב לשטח ,לצאת לשיט ולתת לרוח ולגלים
להוביל.
כך הצטרף למאמר של הילה קובריגרו-פנחסי
על הרוטציה במפרק הירך מאמר יותר פילוסופי
של עינב רוזנבליט על חוכמת הגוף .ואולי
כהד למאמרים שהתפרסמו בשתי החוברות
הקודמות התווסף הפעם מאמרו של רן בראון
בנושא החינוך.
מתוך הסתכלות רחבה על הנושאים שעלו
בחוברות האחרונות ,כעל קומפוזיציית-על
גדולה אחת ,הבחנתי שקולם של היוצרים עצמם
לא בא לידי ביטוי חזק דיו ,בהשוואה לכמות
המאמרים החוקרים את יצירתם .כך יזמתי את
הפנייה לכוריאוגרפיות רונית זיו ואורלי פורטל,
שהוזמנו לשתף את הקוראים במחשבותיהן.
בכתב העת מצוי גם מאמרה של רונית זיו,
התוהה מדוע בעיות כוריאוגרפיות נפתרות
לעתים מאליהן ומדוע לא ,מתי צריך "ללחוץ"
ומתי לוותר כדי שאולי הפתרון יגיח ,וכל זה מתוך
פנייה למחקריו של ויקטור טרנר .אורלי פורטל

משתפת את הקוראים בתהליך שהתפרש על
פני שנים ,שבו יצרה מחול בטן עכשווי שהבשיל
בתכניתה האחרונה .ובאותה הסתכלות רחבה
אני גם מזהה שקולם של הרקדנים לא נשמע דיו
ובעתיד אשתדל ליזום פנייה אליהם .כך שאני
יוזמת פתיחת שערים ,אבל משאירה את בחירת
הנושאים הספציפית פתוחה.
יש גם שאיפה לאתר את הדור הבא של חוקרים
ואנשי מחול ולתת להם במה .גידול הדורות
הבאים הוא אחד היעדים החשובים שאני רואה
בתפקידי כעורכת .לעורך אין דבר משמח
יותר מהתחושה שהוא שותף במתן הזדמנות
לדור הצעיר .הרי גם הוא עצמו קיבל הזדמנות
כזאת מקודמו .אני חייבת תודה למבקר ,החוקר
והקולגה גיורא מנור ז"ל ,על ההזדמנויות הרבות
שהעניק לי.
והמערכת? אני מאמינה בסיעור מוחות ,שהוא
דרך לתת לרעיונות לצוף וליצור אסוציאציות ,עד
שהכל מתנקז ומתועל ,מתבהר ומקבל מיקוד.
ליצירת כתב העת מספר  19התווספו למערכת
יונת רוטמן ועינב רוזנבליט ,שכתיבתן מוכרת לנו
ושמייצגות בעיני את הדור החדש של חוקרות
איכותיות .פניתי לרונית זיו כדי להוסיף למגוון
הקולות את הקול של היוצרת הכוריאוגרפית.
ועדיין הפאזל של הרכבת המערכת לא התייצב
סופית.
לקראת סגירת כתב העת התבשרתי על פרסום
שלושה ספרים חדשים בשפה העברית" :נע
ללמוד" מאת רחל שגב–טל ורינת גלילי ,העוסק
בחינוך; והספרים "טרפסיכורה בסניקרס" של
סאלי ביינס ו"מחול כאמנות במה" של סלמה
ג'ין כהן ,שתורגמו לעברית .לספרים אלה נתייחס
ברצינות הראויה בחוברת הבאה.
זה המקום להתנצל על טעויות שנפלו בכיתובים
שליוו חלק מהתמונות בכתבה "נזיריות ,נהנתנות
ווירוס :מפתחות להבנת יצירתו של אוהד נהרין".
הרקדנית בתמונה בעמוד  ,3ביצירה אנאפאזה,
היא אנה וייסמן; הצילום בעמ’  8הוא מתוך
וירוס; הצילום בעמ’  6הוא של גדי דגון; ואילו
צלם הפורטרט של נהרין בעמ’  8הוא מקסים
ואראט (.)Warrat Maxim
ד"ר רות אשל
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אב ונוצה
מיכאל גטמן

ב

חלל הבמה מרחף בקלילות מוט מתכת
בוהק ,גדול ,כמו אלו שאקרובטים ההולכים
על חבל מעל תהום אוחזים בידיהם .על הקרקע
מיכאל גטמן ,רקדן עטור שבחים ,ניצב על רגל
אחת ,מחפש איזון אחר .לידו זוג משקולות
וידיים שאוחזות בהן .בהמשך יתגלה האדם
המחובר למשקולות האלו ויתברר גם שהוא כנר
וספורטאי.
העבודה של גטמן ,הנאבק למצוא איזון בין כוח
המשיכה המצמיד אותנו לקרקע לבין הרצון
להמריא ,מתייחסת למיתוס של דדלוס ובנו

Private I`s by Dana Ruttenberg,
dancers: Ofir Yudilewitz & Uri Shapir,
photo: Gadi Dagon

איקרוס .השניים הכינו לעצמם כנפיים מנוצות
והמריאו ,אבל איקרוס התרומם גבוה מדי ,הדונג
שהדביק את נוצות כנפיו נמס והוא נפל.

שמפריע לרצף .ויתור על חלק מן הרמזים
למשמעויות חבויות יחשוף את שלד העבודה,
שיש לה כל הנתונים להיות מרתקת.

הרעיון של גטמן מרתק ,אבל בביצוע הקשר בין
הדמות עם הכינור (ליושה טובה) ,המשקולות
המחליפות ידיים והתנועה בין שתי הדמויות הולך
ומסתבך .כאשר כבר מצליחים לעקוב אחרי
המאבק בין גטמן והאיש הזר ,אולי דמות אב,
אולי מוזה חמקנית (בשלב מסוים טובה מרחיק
את הכינור ומפרק את מחזיק התווים) ,חוזרות
לסיפור המשקולות שקשה מדי להרימן ותפקיד
הכנר מתפזר לכל רוח.

חולה בית
איריס ארז

לא מוכרחים להבין את העלילה ,אבל גם הריקוד
של גטמן הולך ונעשה לא ממוקד .לצד רגעים
יפים להפליא ,שבהם גטמן וזרועותיו הפרושות
מצליחים לרגש ,העבודה לוקה בעומס חזותי

הרקדן אסף אהרונסון נע על הבמה בצעדים לא
יציבים ,כמבקש להיעלם ,מתקפל לתוך עצמו,
עד שהוא פוגש ברקדן השני ,אופיר יודלביץ’.
יחסים מסובכים — ספק התגוששות וספק רצון
להתחברות — מטלטלים אותם על הבמה .בשלב
מסוים יודלביץ’ נעלם .הוא לא יוצא מן הבמה,
אלא משתחל מתחת למעטה הרצפה שאינו אלא
כיסוי דמוי קרטון .בהמשך מוענק לכיסוי הזה
תפקיד משמעותי ,של תפאורה נושמת ומשתנה.
איריס ארז כותבת בתוכנייה ,שמושג הבית
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מקבל משמעות מפתיעה בשעה שהגבולות בין
הבטוח למאוים מיטשטשים וקורסים.

מה זאת עשית
תמי ורונן יצחקי

מאוחר יותר נכנסת לזירה תמי ליבוביץ .כמו
ילדים במשחק מחבואים ,הרקדנים נכנסים זה
אל מתחת לחולצת הטריקו של זולתו ,בניסיון
למצוא מסתור או חום .מוטיב החולצות כאזור
מחיה הופיע כבר באני רעה אני של יסמין גודר,
וביצירה הזאת התפתח ליחסים של אלימות
והרס זהויות .ביצירה של ארז מודגשת הבדידות,
עד שלבסוף כולם מתחפרים בתוך כיסוי הקרטון
אשר הרקדנית ,תוך כדי התקדמות ,קורעת
לפיסות קטנות .אחד הרקדנים מצליח להתעטף
בחומר העמיד והגמיש כאחד וברגע האחרון,
המפתיע ,הוא זוחל כצב ענק במורד המדרגות
של הבמה ,עד שהוא נעצר לרגלי הקהל.

שגרה מסוג אחר יוצרים תמי ורונן יצחקי ,בני
זוג “בחיים וגם על הבמה" .בסדרת תנועות
מכניות של סידור ,קיפול וליטוש הם עומדים
זה ליד זה ,אולי תקועים בעולם שאין בו יותר
חושניות והתרגשות .ביניהם נעה דמות נשית
המוצגת כפתיינית — נחש גן העדן בדמות אשה.
תלבושתה וכל תו בהתנהגותה מעוצבים לפי
כל כללי הפיתוי ,ובכלל זה עמידה מצודדת
שבה שמור תפקיד ראשי למותן הקעור ולישבן.
זוהי יפהפייה ,שעצם קיומה הוא סכנה לטוהר
המידות .כאשר הדמות הזאת נעה בין בני הזוג
היא מעוררת אותם לחיים אחרים .שפת הגוף
המקובעת שלהם נהפכת לרכה וחושנית יותר,
כאילו היא מלמדת אותם את סודות החיים
החושניים .אבל אחרי שהיא מלמדת אותם לרקוד
טנגו ,כביכול המחול הסקסי ביותר ,מתברר
שבהתעוררות הזאת טמונה גם הסכנה של גילוי
דבר מה אסור ,סקרנות לשונה ולמסוכן.

עבודה טובה ,שבה ממשיכה איריס ארז במלאכת
הבנייה של מילון תנועה אישי ,אמיץ ומרשים.
מסך 2
ניהול אמנותי :רונית זיו
זנבסוס
עפרה אידל

האם היה צורך בדמות שכאילו יצאה מדפי מגזין,
ששפת התנועה שלה מוגבלת וחד משמעית?
התחלת העבודה הבטיחה יותר משקיים הפיתוח
שלה.

זוג כלוא במלכודת הזוגיות ,שבה מתחלפות זו
בזו חיבה ואלימות .למרות אמיתותם האפשרית
של יחסים כאלה ,חילופים מסוג זה כבר נהפכו
לשבלונה התנהגותית ,המוציאה מכלל אפשרות
קשר אחר ,עשיר יותר.
בתחילת המחול מושך רובי אדלמן ,יוצר בזכות
עצמו ,בזנב הסוס של הרקדנית עפרה אידל .אם
בשלב זה יש אפשרות לפתח את המחול בכיוונים
שונים ,אלו נדחים הצדה באופן מיידי בגלל
הקרבה הפיסית בין בני הזוג ובגלל הנוסחה של
סימטריה ביחסים ,המחייבת שגם הרקדן יספוג
גערה גופנית בדמותם של אגרוף ,פליק וכדומה.
אדלמן גדל הגוף מרים את הרקדנית על גבו
בקלות וכך שובר את הסימטריה .המאבק הלא
סימטרי נמשך בנוסחים שונים של חיבוק ,מכה
וניסיון להימלט מן ההיצמדות שכנראה אין ממנה
מוצא .לפי התוכנייה ,קטע המאבק בין בני הזוג
מתרחש לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות
של שיחה ב"שפת גוף נינוחה".
ברקע ,על מחציתו התחתונה של המסך האחורי,
מוקרן ציור מופשט אשר יש בו זרימה איטית של
מה שנראה כלבה — חומר לוהט הפורץ ממשהו
קפוא .אולי זהו הסאב–טקסט של העבודה,
אשר יוצריה בחרו להראות רק את הקטע היותר
גלוי ומוכר ,כמעט עד לעייפה ,של יחסי זוגיות.
טכניקת הקונטקט ,שבה השתמשו גם יוצרים
אחרים במסגרת הזאת ,התגלתה כחרב פיפיות.
גם אם הטכניקה מאפשרת מגע מפתיע ,לפעמים
היא רק כיסוי לתנועה שגרתית ושבלונית.
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אנדרטאות מאת רותם תש"ח ,צילום :גדי דגון
Monuments by Rotem Tashach, photo: Gadi Dagon

אנדרטאות
רותם תש"ח
רותם תש"ח הוא לא רק רקדן ויוצר ,אלא גם
בעל תואר שני ביישומים אינטראקטיביים
מאוניברסיטת ניו יורק .ייתכן שתחום התמחות
זה יכול לתאר את המופע המשעשע והנבון
שהעלה עם כרמית בוריאן ורן בראון.
השלישייה הצליחה במקום שבו רבים הכישלונות
— לדבר מעל הבמה בזמן שמתנועעים ,בלי לפגום
באיכות הטקסט .הדיבור נשמע זורם ,צלול ושנון
והרקדן הדובר לא נחנק מחוסר אוויר.
במופע שלושת הרקדנים קשורים זה בזה ,סבוכים
אחד בתוך גופו של רעהו ,כמו באנדרטאות
חגיגיות לגבורה .הם נעים במהירות במבנים
הדוקים ,מתגלגלים האחד סביב רעהו בלי לאבד
קשר .גבר אחד ,שמגלם תש"ח עצמו ,מפיק

שאלות מתחכמות על מהות הנשמה ומיקומה
בגוף ,מתגרה בידידו שרקדנית פטפטנית ומיומנת
רוכבת ומתפתלת עליו וסביבו (כרמית בוריאן ,רן
בראון) .מדי פעם השלישייה נחה באחת מפינות
הבמה ,שם מקובצים גם בקבוקי בירה שמהם
הרקדנים שותים לפעמים .האווירה נינוחה,
כמו שיחה ידידותית שבה מנסים לברר סוגיות
פילוסופיות על בירה ומצב רוח טוב .השיחה
חושפת את היחסים בין שני הגברים ,בעוד
האשה היא הרוח הטובה עם מענה הלשון החד
והעולץ .החיבור בין דיבור בלתי פוסק לתנועה
שגם בה אין הפסקות מוצלח ומפתיע .כמו שיח
קוצים המתגלגל ברוח נוצר גל תנועה ,ושירת
“משירי ארץ אהבתי" שולחת רמז עבה ואירוני
למצוות אהבת הארץ.
מסקרן ,מאתגר ומבוצע לעילא.
מסך 3
ניהול אמנותי :רננה רז
אישונים
דנה רוטנברג
אופיר יודלביץ’ ואורי שפיר ,שלובשים ופושטים
חליפות ,מעבירים אותן זה לזה ולקראת הסוף
כמעט נחנקים בהן ,יוצרים שתי דמויות מעניינות.
אם בתחילה יש התמודדות של כוח והשאלה
שבמוקד היא ידו של מי תהיה על העליונה,
בהמשך כל דמות מחפשת את גורלה ואת
דרכה .הריקודים נפרדים ,ותזמורת קטנה אך
משמעותית (נועם ענבר ורן שפלן) ,יושבת
לצד הבמה ,מעודדת ומעטרת את ניסיונותיהם
להגדרה עצמית .הרקדנים מאוד מרוכזים ,סוג
ההתמודדות ביניהם מקורי ולאט לאט מתגלה
שדמות אחת מתקשה בהגדרת הזהות שאליה
מחייבת אותה החליפה.
לקראת סיום נדמה ששפיר מתקשה לשלוט
ברעד שבאיבריו .בהתקרבות המחודשת בינו
לבין הדמות השנייה ,בעודו נבלע מאחוריה,
לפתע הם נראים כאותו אדם ,שפחד ואימה
חבויים מתחת לדימוי החזק ,העשוי ללא חת,
שהוא מציג .עבודה בנויה היטב ,המבוצעת
במסירות ובכשרון.

עם הגוף ,אשר הוסיפו לחוסר המיקוד ובעיקר
משכו את העין דווקא למה שלא חשוב.
חבל ,משום שהקבוצה מבטיחה ונראה כי היא
יכולה להגיע להישגים מרשימים יותר.

המופע מאת מאיה ברינר ,רקדניות :מאיה ברינר ושני בן–חיים,
צילום :גדי דגון
& The Show by Maya Briner, dancers: Maya Briner
Shani Bar-Haim, photo: Gadi Dagon

קשה לתאר את העבודה הזאת .אולי הכותרת
ההולמת היא “תהליך ההכרזה על הגעתנו".
היא מתאפיינת בחיפוש זהות ובניסיון להגדרה
עצמית ,אלא שחוסר הזהות העצמית הזמני
מטשטש גם את קווי המתאר של העבודה
עצמה .פה ושם יש סולו מוצלח יחסית ,למשל
של מאמי שימזאקי או של אלה רוטשילד ,אבל
הערפול התוכני גובר על הטכניקה הטובה שיש
לרוב הרקדנים היוצרים .אין מנוס מלהזכיר את
הבחירה בתלבושות הרפויות ,שאינן מיטיבות

***

המופע
מאיה ברינר
בעודן מתכוננות לשואו הגדול של חייהן ,כמוסבר
בתוכנייה ,הרקדניות חוזרות על רוטינות של
עולם הבידור ,נלחמות בתשוקתן המובנת לאוכל.
בהיותן עסוקות כל כך בחשיפת החלקים הירודים
בעולם התיאטרון התאב למחיאות כפיים ,הן
עוברות את סך הקלישאות הדבוק לעולם הזה
בלי להתפנות למה שאולי באמת מעסיק אותן.
זוהי דוגמה לתהליך ידוע של חשיפת הבעיה
שבביקורת בעוד התהליך עצמו משחזר את
נקודות התורפה ,אך אינו מציע אלטרנטיבה
מפתה אחרת.
הרקדניות מאיה ברינר ושני בן חיים אכן חיות
בכאב את ייסורי הרצון להצליח ,אבל אינן
מעוררת הזדהות או סקרנות בנוגע לטבען
האמיתי .ההיתלות בז’אנרים אחרים ,כמו המלה
“אפלאוז" המופיעה לפתע כתזכורת להוראות
הניתנות באולפני טלוויזיה ,אינה מוסיפה לאיכות
המחול ומכשילה את היוצרות .לפחות המוסיקה
של יובל מסנר רב הכשרון ניצלת מגורל דומה
לזה של המחול עצמו.
מסך 4
ניהול אמנותי :סהר עזימי

CHECK IN

גילי נבות פרידמן

שלקראת הסוף מוצאים את עצמם במעשי זימה,
אורגיה ,בגידה וגילוי עריות .לא רק שאלה אינם
משעשעים במיוחד ,הם גם מגולמים בבוטות
— לאו דווקא בגלל התוכן המיני ,נהפוך הוא,
שיעשו זה עם זה ככל העולה על רוחם בכל
התשוקה המתבקשת — אבל הכורסה שטסה
לאורך הבמה כשעליה בחורה פשוקת רגליים
היא סוג של ויתור על יצירתיות ,על מחשבה
שמסוגלת להפוך את מה שקשה ומכאיב
לצעקה יותר עשירה ומשכנעת ,כמו בסצינת
הפתיחה .תחתונים כמו בבית הם רעיון שמסביר
את תמימות הילדות ,אבל בהמשך הם מעיקים
בחוסר ההבחנה שהם יוצרים בין האמן לאדם
הפרטי .לא באנו להציץ להם .או שמא כן?

הפוניסים
אלעד שכטר
בתחילת המחול עומדים ארבעה רקדנים
ורקדניות יד ביד ,בתחתונים ובגופיות .כמו ילדים
תמימים בקיבוץ ,הם רק מתבוננים זה בזה .לאט
לאט מתפתח המחול לביטויים תמימים פחות
של יצריות ,העדפות ,עלבונות ויצירת זוגיות ,עד
הבגידה הגדולה בסוף שחושפת את הקלקול
שבבסיס “המשפחה המושלמת" .המוסיקה
המעניינת של משה בן–משה מלווה את אלעד
שכטר ,יפתח מזרחי ,ענת יפה וקוראלי לאדאם,

וקעקועים מקולקלים — כמו מסיבה של רוק,
פאנק וכל מה שעכשווי וכבר התיישן .מתנהלת
מעין תחרות ,בעניין לא ברור :מוות וגוויות צורחות,
מומיות עטופות בסלוטייפ אדום ורביעיית נשים
מתפתלת בשחור מרוח ...אחרי בכי ,זעקות
ותרועות ניצחון עולה על הבמה דמות על אופנוע,
בידה הפרס הגדול — רובה עטוף בפלסטיק
אדום ,הבטחה לעתיד נפלא ולא צפוי.
זוהי חגיגה של נונסנס ,המצטיינת בטווח הדמיון
ובקשר הלגמרי מקרי שלה למציאות המופרעת
לא פחות .אסנת קלנר ,גבריאל שפיצר ,נעה כהן,
עדי פלד ושקד דגן מתמסרים לראש הפרוע של
אריאל כהן ,משתפים פעולה אתו ללא עכבות
של טעם טוב או נהירות המסר .היינו צריכים את
ההשתוללות הזאת.

ראשומון מאת שלומי פריג’ ,רקדניות :מאמי שימיזקי,
איה שטייגמן ,צילום :גדי דגון
Rashomon by Shlomi Frige, dancers: Mami
Shimijazki, Aya Shteigman, photo: Gadi Dagon

ראשומון
שלומי פריג’
הסיפור ידוע ,אבל האופן שבו בחר פריג’ לתאר
את נקודות המבט השונות מצטיין בעיצוב מקורי
ובכוריאוגרפיה מעודנת ,איכות שכבר אינה
באופנה במופעים האחרים של הרמת מסך.
על הרצפה מוקרנת דוגמה מקווקוות ,המדגישה
את נקודת המפגש של כף הרגל והקרקע ,שהיא
עצמה מציעה מורכבות וכמה נקודות מבט .פריג’,
מוסיקאי בהכשרתו המקצועית ,יצר קולאז’ עם
דגש קלאסי כליווי לעבודתו.
הרקדניות רוני ננר ,טליה פז ,מאמי שימזאקי
ואיה שטייגמן הן בעלות טכניקה מעולה ,שתרמה
למחול המובנה .המוסיקליות של הקטעים ,היופי
של הביצוע ,הניקיון התנועתי ,הרוו לפתע את
הצימאון למחול שאין צורך למחול לעילגותו בשם
תוכנו .אם זו היפניות המוצהרת בשם העבודה
או הצורך להיות בעל טקט ,כמוסיקאי ,העבודה
הזאת היתה מענגת ,הביצוע קרוב לשלמות.
ברגע האחרון של היצירה טופפות הרקדניות,
כמו בבלט ,על בהונות רגליהן היחפות ,כביכול
מערבלות את הסיפורים השונים ואת הקווים
המצטלבים שעל הרצפה.
מאבקים לאהבתה של המאה ה–21
אריאל כהן

בהרמת מסך  2010נבחרו מנהלים אמנותיים מתוך
קבוצה של כוריאוגרפים צעירים ,שלא מזמן היו גם
הם בין היוצרים שהשתתפו בהרמת מסך .הקרבה
שלהם ליוצרים העכשוויים יוצרת קושי ,משום שאין,
ולא יכול להיות ,מרחק ביקורתי בין קבוצת היוצרים
וקבוצת המנהלים .הם מדברים באותה שפה
תנועתית ומתעסקים באותם חומרים .חוסר המרחק
אולי יוצר אווירה נעימה לעבודה ,אבל ייתכן שדווקא
משום כך המנהלים לא הצליחו לדחוף את רוב
היוצרים להרחיק בחיפושיהם אחר דרכים אחרות,
או חדשות ,בעבודותיהם ובמחקר התנועתי שלהם.
המחול העכשווי התכנס בתוך עיסוקיו האינטימיים
— בדיקת יחסים ,חיפוש זהות .כאילו האדמה אינה
רועדת גם מתחת לרגליהם של הרקדנים והיוצרים.
כבר היו תקופות כאלו במחול הישראלי ,שהחוץ
הממשי היה בלתי נסבל מדי ורק יוצרים מעטים
רצו או יכלו להתמודד אתו.
אבל התכנסות כזאת היא אולי הזדמנות לבדוק
את האמירה שבגוף עצמו — ביציבה המרושלת,
ברגליים המתנפנפות ללא אדון ,בוויתור על
פרטים שהם אלה שבסופו של דבר מגדירים
יצירת אמנות — יש אמת רחבה יותר .אולי הגוף
כבר אינו חופשי כבעבר ,אלא הולך בתלם
שפעם היה הכרחי ומבורך .אולי כדאי להקדיש
מחשבה שנייה לישראליות של “כאלו אנחנו".
גבי אלדור ,מבקרת וסופרת מחול ,במאית
ושחקנית .מייסדת ומנהלת אמנותית שותפה של
התיאטרון הערבי–עברי ביפו .בין יתר תפקידיה
שימשה מנהלת אמנותית שותפה בתחרות
המחול הבינלאומית "הבניולה" בצרפת ,כתבה
את הערכים על מחול ישראלי לאנציקלופדיה
לארוס .קיבלה את פרס רוזנבלום לאמנוית
הבמה .מלמדת בסמינר הקיבוצים .בקרוב
יתפרסם ספרה ואיך רוקד גמל על משפחתה,
מחלוצות המחול בא"י.

האור עולה על אוסף של דימויים ,תלבושות
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עשרים שנות עבודתי עם בני העדה
האתיופית ,החל במבצע לתיעוד המחול
שלהם בהזמנת הספרייה הישראלית למחול
( )1995-1991ובהמשך בייסוד להקות המחול
אסקסטה ( )2005-1995וביתא ( 2005ואילך)
וביצירה עם רקדניהן ,קיימתי מפגש ותהליך
יצירתי בצומת שבין ה"אותנטי" ל"מתחדש"
( re-vitalization, re-inventionאו .)re-cycled
העיסוק ב"אותנטיות" וב"התחדשות" מאפיין
חברות החוצות גבולות גיאוגרפיים ,הנושאות
באמתחתן את תרבותן עם תנועת ההגירה שלהן.
כזאת היא גם העדה האתיופית בישראל .במפגש
בין התרבות ה"מיובאת" לתרבות שפוגשים
המהגרים ,מתעורר ויכוח בין אלה שטוענים
שיש לשמר את המחול ה"אותנטי" שהביאו
אתם ושעליו גדלו ,לאלה שטוענים שתרבויות
מתאימות את עצמן לצורכי הקהילה המקומית
החדשה ושיש מקום לשינוי ולהתחדשות .סוגיה
זאת מצויה במרכז הדיון בספרים ובמאמרים
שחיברו חוקרים רבים ובהם קורת (Kurath,
 ,)1960קרוסבי ( ,)Crosby, 2007ברונר
( ,)Brunner, 2005דוידהאייזר (Davidheiser,
 )1999וניאשובסקי (.)Nayhachewsky, 1995
מרבית הרקדנים חברי להקות אסקסטה
(ריקודי כתפיים באמהרית) וביתא (בית בגעז)
עלו לישראל במבצע משה באמצע שנות ה–80
ובמבצע שלמה ב– .1991בעוד הרקדנים בהרכב
הראשון בלהקת אסקסטה ( )2000-1995הגיעו
לארץ כשהיו בני  15-8ואתיופיה ותרבותה עדיין
היו טריים בזיכרונם ,רוב רקדני להקת ביתא
באו לישראל כעוללים ,שלא נצרו בזיכרונם
חוויות מארץ הולדתם וניזונו מסיפורי הוריהם.
חלקם גם נולדו בארץ .בעוד שלנגד עיניהם
של הרכבים מאוחרים של להקת אסקסטה,
שלא לדבר על רקדני להקת ביתא ,עמד מודל
העשייה של ההרכב הראשון באסקסטה והם
יכלו להתייחס אליו ,לקבל או לדחות מרכיבים
שלו .ההרכב הראשון וכן המפגש שלי עם העדה
בעבודת התיעוד ,עמדו בלב הסערה ,במרכז
הצומת .במאמר זה בחרתי להתייחס לאירועים
המאירים את ההתרחשויות בצומת.
ה"אותנטי" בלב הסערה
הגירה של קבוצות אתניות וכיבושים — שני הכוחות
ההיסטוריים הגדולים המאיימים על ה"אותנטי" —
היו קיימים מאז ומעולם .אל כוחות מאיימים אלה
התווספו עוד במאה ה– 19סיורים שקיימו אמנים
ולהקות ברחבי העולם ,שהביאו אתם את בשורת
האקזוטיקה של תרבויות מרוחקות ועתיקות.
במאה ה– 20הצטרף למגמה זאת האוונגרד של
העולם המערבי ,השועט קדימה בחיפוש אחר
חידושים .כיום ,בעידן הגלובליזציה ,הטלוויזיה
והאינטרנט ,תרבויות נחשפות לקהל הרחב
ונודדות על פני הגלובוס בקלות רבה מאי פעם
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בעבר .גם התרבות הפוסט מודרנית מתייחסת
לתרבויות העולם בכל הזמנים כאל ארסנל עצום
של חומרים העומדים לרשותה .עם מאגר זה
היא מתכתבת ובה בעת נותנת לגיטימציה לא
רק לשילובים בין תרבויות ,שבתוכם כל אחד
שומר על עצמאותו ,אלא גם למיהול של תרבויות
ולמחיקת אפיונים ייחודיים .כך גובר המאבק בין
אלה שמבכים את “אובדן האותנטי" לבין הכוחות
המברכים על “התחדשות".
לטענתי ,מבט דמיוני על פני הציר האופקי של
הזמן ההיסטורי ,יגלה שני כוחות אנכיים מנוגדים
המסתערים על ה"אותנטי" בזמנים שונים
ובעוצמות שונות .הראשון הוא כוח חיצוני (הגירה,
כיבושים וכדומה) ,ואילו השני הוא כוח פנימי
המבקש לצאת מהסתגרות לפתיחות .מהו אותו
“אותנטי" העומד בלב הסערה? חוקרים רבים,
שחלקם נזכרו לעיל ,עסקו בסוגיה זאת וחילוקי
הדעות ביניהם רבים .לא אנסה ליישב אותם
כאן ,אבל אציין כי ברובד העממי ,כשמרואיין
מבני העדה מדבר על “אותנטיות" הוא מקשר
אותה למושגים נוספים ,כמו “מסורת"“ ,אמיתי",
“טהור"“ ,מקורי" .לפי תיאור זה“ ,אותנטיות"
מכילה את “תמצית" רוחה של אומה או עדה,
שמקורה בהיסטוריה הקדומה .לכן ל"אותנטי" יש
ערך רגשי ,הן בתחום של זהות ה"אני" ו"מהיכן
באתי" והן במסגרת השאיפות הלאומיות .במלים
אחרות ,מצפים כי מי שמבקש לשמור על “כבוד
העדה" יתנגד להשפעות זרות .כך ה"אותנטי"
מתקשר לכפר המבודד בטבע ה"טהור" ,כניגוד
לעיר שבה השפעות זרות .כששואלים את
המרואיין מהו אותו מחול “אותנטי" ,קרוב לוודאי
שהוא יתאר איך רקדו הוריו וסביו .מעבר לכך
קיים מחסום הזיכרון האישי שלו ,אלא אם כן
מדובר בתרבויות שתיעדו את ריקודיהן.
בתרבויות שהיו תחת כיבוש קולוניאליסטי,
ה"אותנטי" מתקשר לעתים קרובות לתקופה
שקדמה לבואם של הזרים או הכובשים ,כאילו
לפני כן לא היו באותם אזורים מלחמות ,כיבושים
והגירה ( .)Kaeppler, 2004: 295-310לפיכך
טוען החוקר אדוארד בינר (Edward Binner,
 ,)2005: 93כי “אין תרבות אחת אותנטית
מקורית שקיימת וכל תרבות ברגע קיומה היא
אותנטית ,כי היא קיימת" .על כך מוסיף רוב ואן
ג’ינקל (“ ,)Rob van Ginkel, 2004כל תרבות
שוכחת וזוכרת ,מאמצת ודוחה ,משנה ומשתנה".
לפי גישה זאת ,כמו בחיים ,אין אפשרות לחזרה
מוחלטת אל העבר ,מפני שאי אפשר לעצור
את הזמן .במקום העתקה מושלמת של העבר
עומדות לפנינו אפשרויות של בחירה ,הסתכלות
מחודשת ובחינה של מארג השורשים .לפיכך,
הניסיון לומר שה"אי–אותנטי" הוא היפוכו
של ה"אותנטי" בעייתי .ניסיון זה מתייחס אל
ה"אותנטי" כאל משהו מקובע ולא משתנה בזמן
(.)Brunner, 2005: 92-96

תופעות לוואי של “להיות בצומת"
המפגש בין המחול ה"אותנטי" שהביאו אתם
מהגרים לבין המחול והתרבות של הארץ שאליה
הגיעו ,מוליד תופעות לוואי פוליטיות ואמנותיות.
אמנים יטענו לכתר ה"אותנטיות" ,כדי להגיע
לקהל מקומי ובינלאומי ולהשיג פופולריות
ומעמד .להקות נתמכות של מדינות משחזרות
ריקודים “אותנטיים" ומשתמשות באסטרטגיה
רטורית ,כדי לשכנע את הקהל שהן מעלות על
הבמה את ה"תמצית" ה"אותנטית" של תרבותן
( .)Shay, 1999לייצוגיות הלאומית של ה"אותנטי"
יש חשיבות רבה ,מפני שהיא מצדיקה ,לטעמן
של להקות אלה ,את דרישתן לתמיכה כספית
לאומית ומעניקה להן גיבוי של כוחות פוליטיים.
אבל יש גם כוריאוגרפים שאינם מחפשים ייצוגיות
או “אותנטיות" ,אלא מעוניינים ליצור מחול
לבמה כמקור לביטוי אישי בהשראת תרבות
אתנית .יוצרים הבוחרים בדרך הזאת ניצבים
לפני קשיים אמנותיים הכרוכים במעבר ממחול
אתני למחול לבמה .עליהם להתמודד גם עם
ההשלכות הכספיות שיש לבחירתם בדרך זאת,
הקשורות לקבלת תמיכה ולסיכויי ההישרדות
של להקתם .בעוד להקות “אותנטיות" ו"ייצוגיות"
נהנות מתמיכה מובטחת ,להקות המתמקדות
במחול אמנותי לבמה ממקורות אתניים מצויות
“בין לבין" .מצד אחד הן מושמצות כ"הורסות"
תרבות על ידי המבקשים לשמר את ה"אותנטי";
מהצד האחר קהילת המחול לבמה דוחה אותן
בביטול ,כלהקות חובבניות ו"אתניות" ,והן אינן
נהנות מתקציבים המיועדים למחול לבמה.
מחול בשינוי
במבצע התיעוד שערכתי פגשתי לראשונה
את העדה האתיופית רוקדת ריקודי כתפיים
(אסקסטה) ,האופייניים למחול של השבט
האמהרי שבקרבו התגוררו רוב בניה .אפשר
לתאר את האסקסטה כמארג תנועה עשיר
ווירטואוזי ,המרוכז בשכמות ובכתפיים ונע על
פני צירים אופקיים ואנכיים ,עם תחנות קצרות
במסגרת מוטיבים מקצביים .כהד העצמה
לאסקסטה מתלווה לעתים תנועה בחזה ,בעורף
ובראש .ריקוד נוסף שפגשתי בתקופת התיעוד
הוא המחול התיגריני של יהודים שחיו בקרב
השבט התיגריני ,שכיום הוא חלק מאריתריאה.
תיאור של ריקודים אלה נמצא במאמרי “המחול"
(סלומון.)119-111 :2008 ,
בעשרים השנה שבהן אני עוקבת אחר המחול
האתיופי בישראל חלו בו כמה שינויים .בעוד
באתיופיה רקדו היהודים בשמחות תחת כיפת
השמים ,בליווי כלי נגינה מסורתיים ,בארץ
הריקודים הועתקו לאולמות סגורים .בשנות
ה– 90עדיין אפשר היה להבחין במבנה של ריקוד
אסקסטה שנראה כך :גוש של אנשים מוחאים
כפיים ויוצרים מעגל ,פניהם מופנים אל החלל

יצירה
בצומת שבין
האותנטי
למתחדש:
סיפור אישי
רות אשל

שנוצר במרכז ,שבו נערכות תחרויות בין זוגות
של סולנים .בהמשך מתקדם הגוש במעגל נגד
כיוון השעון ,בצעדים מלווים במחיאות כפיים או
תוך קפיצות מעוטרות באסקסטה .הגוש המעגלי
נעצר שוב ,פניו אל החלל הפנימי ,וסולנים חדשים
נכנסים לתחרות של יצירתיות ווירטואוזיות
המלווה בתנועות העידוד של הגוש .כך ,לסירוגין,
הגוש עומד על מקומו או מתקדם ובתווך הסולנים
הנפלאים מתחרים ביצירתיות ובווירטואוזיות של
האסקסטה .אם כך ,מדובר בצורה שחוזרת על
עצמה ומתפרשת על פני שירים אחדים.
כיום ,כך מתוך התרשמות כללית ,גוש הרוקדים
אינו שונה מחבורות שאפשר לראות במועדונים,
שבהן כל אחד רוקד לעצמו .הסולנים איבדו
מכוכבותם ,אם כי פה ושם נוצר חלל לריקוד
הסולנים 1.אם בעבר אפשר היה להבחין
בקבוצות של נשים הרוקדות בנפרד ורק מעטות
מהן מתערבבות בין הגברים ,היום כולם רוקדים
ביחד .בעבר ,בעיקר בחגיגות בר מצווה ,ליוו
את הריקודים מתופפים ונגני קראר או מסנקו.
היום מככב הדי–ג’יי וגם כשמגיע מוסיקאי בן
העדה ,הוא בדרך כלל מנגן נעימות אתיופיות
בקלידים .מספרם של הנגנים השולטים בכלים
המסורתיים פחת .היום מגיעים לאירועים בלבוש
מערבי והתלבושת המסורתית היא נחלתם של
הזקנים בלבד ,ובעיקר של הנשים המבוגרות.
בעקבות העלייה באמצע שנות ה– ,80נוסדו

האריכו ימים .מריבות ומתחים פנימיים ,קושי של
הרקדנים לעמוד בהתחייבות לאורך זמן ובעיות
כספיות האיצו את התפרקותן.
במסגרת מרכז בהלצ’ין (תרבותנו באמהרית)
לתרבות יהדות אתיופיה ,שנוסד ב– ,1996פועלת
בפתח תקוה להקת בהלצ’ין בניהולו של שלמה
אקלה .הלהקה טוענת לכתר הייצוגיות המסורתית
וכוללת תזמורת של כלים מסורתיים ,עם נגנים
משובחים ,זמר וזמרת וקבוצה של רקדנים.
הנגינה והשירה בולטות לטובה בהשוואה למחול.
בהופעותיה לפני הקהילה ,בהלצ’ין מדגישה שוב
ושוב שהיא הלהקה הייצוגית של העדה ושהיא
מעלה מחול אתיופי “שורשי ובה משתתפים בני
העדה המבקשים לשמר את המסורת" ,כפי
שנכתב באתר של הלהקה.
המפגש עם אליהו קאוסו
באירועים שתיעדתי פגשתי רקדנים אתיופים
מופלאים — רובם גברים .אחד מהם היה אליהו
קאוסו .כשפניתי אליו ואמרתי שאני רוצה להקים
להקה אתיופית ,אורו עיניו .כן ,הוא מכיר את
הריקודים האתיופיים ,יש לו חברים שמביאים
לו קלטות חדשות מאתיופיה .הלהקה ,כך פסק,
תופיע בחתונות ותרוויח כסף .הוא גם סיפר שבעבר
ניסה לארגן קבוצה ,אבל בין חבריה פרץ ריב והם
נפרדו .ככה זה אצלנו ,הוסיף ונתן בי מבט ,כאילו
אמר ,אבל את — פרנג’ית (כינוי לאנשים לבנים)
ותדעי איך לנהל את הלהקה ביד רמה.

בישראל להקות מחול אתיופיות הטוענות
ל"אותנטיות" ול"ייצוגיות" של העדה .המודל
לפעילותן של להקות אלה מבוסס על קלטות
וידיאו של להקות פולקלור ידועות באתיופיה.
קלטות אלה מיובאות לישראל ואפשר לרכוש
אותן בחנויות למצרכים מאתיופיה ,שבהן נמכרים
תבלינים ,בגדים ומוסיקה .בקלטות אפשר לצפות
ברקדנים ,וירטואוזים של ריקודי כתפיים ,המלווים
על ידי תזמורת קטנה וזמר או זמרת .בדרך כלל
הן צולמו בשדה או במלון לתיירים ,על רקע ציור
נוף מאתיופיה שעושה אידיאליזציה של החיים
במדינה מוכת העוני .ההעמדה של הריקודים
פרונטלית .המבנה התמוסס לטובת אפקטים של
וירטואוזיות ,המאפיינת שבט זה או אחר .ובכל
זאת ,המחול בקלטות אלה נחשב בעיני העדה
בישראל המחול ה"אותנטי" האתיופי.

ביקשתי שיגיע אלי לסטודיו והוא שאל מיד ,כמה
תשלמי? אמרתי שלא אשלם ,אבל אבוא במכונית
לאסוף אותו מביתו .הסעתי את קאוסו לסטודיו
שבביתי בכרמל .הוא נעמד באמצע הסטודיו
והמתין .השמעתי מוסיקה אתיופית והכנתי את
מצלמת הווידיאו כדי לתעד את הרקדן המופלא,
אבל קאוסו לא זז .תגידי לי מה לעשות ,הוא אמר.
הצעתי שנתחיל בכך שהוא ירקוד כמו שרקד
בחתונה .הוא נראה מאוכזב ,זז קצת לפה ולשם,
כמסמן ,העיף מבט במראה הגדולה שבסטודיו,
כאילו הבחין לראשונה בדמותו ,הרים מבט נבוך
אלי ,כאילו ביקש לקלוט מה אני חושבת .זה לא
היה קאוסו המופלא מהחתונה.

מאמצע שנות ה– 80קמו בישראל כמה להקות
אתיופיות מסורתיות .הראשונה היתה להקת
מסרת (מסורת) ,שנוסדה בנצרת עילית ופעלה
במסגרת מרכז לשימור התרבות האתיופית
שכלל מוזיאון שהציג עבודות יד ,כלי נגינה
מסורתיים כמו קאברו (תוף) ,מסנקו (תיבת
תהודה עם מיתר בודד) ,קראר (נבל קטן)
ואשיט (חליל מקנה סוף); בחצר המוזיאון הוקם
טוקול (סוכה מקש) .במחצית הראשונה של
שנות ה– 90פעלה בבאר שבע להקת הכוכבים
ובתחילת שנות ה– 2000נוסדה ברחובות להקת
צ’ילי (דבורה) .להקות אלה ,כמו אחרות ,לא

הוא ביקש שאגיד לו מה לעשות ,אבל אני לא
יכולתי להדגים לו מחול אתיופי .ביקשתי שיתקדם
בסטודיו תוך ריקוד כתפיים — נמוך או גבוה ,רחב
או צר — והדגמתי למה אני מתכוונת .עכשיו כבר
שיתקתי אותו לחלוטין .הרגשתי שאני חייבת
לו הסבר .שיתפתי אותו בחלומי ליצור ריקוד
אתיופי “אחר" ,שונה מזה שהוא מכיר .אמרתי
שאני רוצה שנעבור תהליך דומה לזה שעברו
שרה לוי–תנאי וחבריה לתיאטרון מחול ענבל.
במצחו עלו קמטים .אחר כך הוא הניע מעט את
כתפיו והחזרה הסתיימה .הסעתי אותו הביתה.
במכונית שוחחנו .מצב רוחו השתפר.
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המפגשים אתו ועם רקדנים מופלאים אחרים
שהגיעו בעקבותיו ,הבהירו לי שרקדן “אותנטי"
זקוק לסביבה “אותנטית" ,מפני ששם הוא
מרגיש את הביטחון שמעניקה העדה התומכת.
למדתי גם ,שההנחיות המוכרות לי כמורה
וככוריאוגרפית אינן מובנות להם ושבמקום
לעודד אותם לנוע ,הן מחשקות ומגבילות אותם.
היה עלי למצוא דרך אחרת ללבם .מעל לכל,
הסתבר לי שהשאיפות שלי שונות משלהם .בעוד
אני מבקשת מסע יצירתי ניסיוני להתחדשות ,הם
מחפשים את ה"אותנטי" ,כפי שהיה מוכר להם
מקלטות הווידיאו ,ואת הלהקה כמקור פרנסה.
יתרה מזאת ,העובדה שפרנג’ית היא שיזמה את
הקמת הלהקה רק העצימה את הציפיות שלהם
לתגמול כספי .הרמתי ידיים ונטשתי את הניסיון
להקים להקת בוגרים.
בתחילת שנות ה– 90פעל המוסיקאי שלמה
גרוניך עם להקת שבא ,המורכבת מילדים בני
העדה ,ועשה חיל .חיה סאבאן ,שהיתה אז
מנהלת המחלקה לפולקלור בעיריית חיפה,
ידעה על מבצע התיעוד שערכתי והציעה שאקים
קבוצת רקדנים שתכלול ילדים אתיופים .בשכונת
הקרוואנים נווה דוד ,בכניסה לחיפה ,התגוררו
מאות משפחות מבני העדה והמקום המה
ילדים .סאבאן העמידה לרשותי סטודיו משובח
ברחוב הגנים בעיר (כיום מכללת ויצ"ו) וגם
מימנה אוטובוס להסעת הילדים .סוכם שקאוסו
יתוגמל ,כדי שיפנה להורים ולילדים וידאג שיעלו
על האוטובוס שימתין באתר הקרוואנים בשעה
 .14:00כשהגעתי למקום ,האוטובוס המתין .אבל
ילדים או קאוסו לא היו שם .חיפשתי אחריו,
קראתי בשמו ,צעקתי ,אבל לא זכיתי לתשובה .רק
האוטובוס עמד שם .אחר כך ראיתי אותו מרחוק,
מתקדם לאטו ,מדבר ומברך את הנקרים בדרכו
והוא לבוש חולצה לבנה מעומלנת כביום חג.
ומה עם הילדים ,צעקתי .הוא נדהם ,נעלב מהטון
חסר התרבות שלי .כן ,הוא כבר הולך לקרוואנים
לאסוף את הילדים .שני סיפורים קצרים אלה
מתארים על קצה המזלג את הקשיים הרבים
שהמתינו לי במפגש בצומת באותן שנים.
ויתרתי על השאיפה להקים להקה אתיופית.
העברתי לספרייה למחול עשרות שעות שבהן
תיעוד וידיאו של ריקודים בחתונות ובחגיגות בר
מצווה ,של תנועה בלוויות ,של קטעי נגינה ואורחות
חיים .תיארתי את האירועים וניתחתי בתיאור
מילולי חלק מהריקודים .ב– 1993השתתפתי
בכנס לינקולן סנטר ,שיזמו Congress of
 Dance Researchו–.Dance History Society
כך ,חשבתי ,נחתם הפרויקט האתיופי שלי.
המפגש עם סטודנטים אתיופים
באוניברסיטה
ב– 1991התחלתי להרצות באוניברסיטת חיפה.
לימדתי קורסים על תולדות המחול ועל המחול
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בישראל והנחיתי קורס מעשי למה שקראתי
“קומפוזיציה בתנועה" .לאחרון נרשמו כמה
סטודנטיות ממוצא אתיופי .הן בחרו בקורס ,מכיוון
שתאם את מערכת השעות שלהן .הן היו ביישניות
ולא הזכירו במאום את הגברים האתיופים
הנפלאים שראיתי בחתונות .ההנחיות המופשטות
בשיעורי הקומפוזיציה — מוצרים של ידע שכלתני
 /אנליטי מערבי — היו זרות להן .היה עצוב לראות
עד כמה קשה להן להשתלב בשיעור .החוויה
זאת רק חיזקה את התחושה שצדקתי בהחלטתי
לוותר על הרעיון של הקמת להקה אתיופית.
ב– 1995נפתח באוניברסיטה חוג לתיאטרון
בראשותו של ד"ר אבי עוז ולקורס הקומפוזיציה
הגיעו סטודנטים גברים ממוצא אתיופי .היצירתיות
פרצה מהם .הם אמנם עשו מה שרצו ,בלי קשר
להנחיותי — או כך לפחות נדמה היה לי — אבל
מה שעשו עורר השתאות .הן השפה התנועתית
והן כנות הביצוע הותירו בי רושם עז .לראשונה
פגשתי בני העדה שרוקדים בחופשיות ,בסביבה
שאינה “אותנטית" .כסטודנטים למשחק ,הם
היו מתורגלים באימפרוביזציה וכושר ההבעה
שלהם לא היה תלוי מקום .מאותו קורס נולדה
להקת אסקסטה.
כשהצעתי להם להקים להקה הם חשבו ,בדומה
לקאוסו ,שכוונתי ללהקת פולקלור כמו אלה
שבהן צפו בקלטות הווידיאו .הסברתי שכוונתי
ליצור מחול אתיופי “אחר" .כלומר ,מחול לבמה,
לביטוי אמנותי אישי ,שיתבסס על מאפייני
האסקסטה .היה ברור שאין להם מושג על מה
אני מדברת .למען האמת ,גם אני לא ידעתי איך
ייראה אותו מחול אתיופי “אחר" .אבל מכיוון
שהייתי המרצה שלהם באוניברסיטה ,דמות עם
אוטוריטה במסגרת מוסד אקדמי ,הם היו מוכנים
להעניק לי ימי חסד.
הם הביאו כמה מחבריהם ללימודים וצירפו
אותם ללהקה .החזרות הראשונות החלו באיחור
של למעלה משעה ,שבה המתנתי להם מיואשת.
לא פעם יצאתי לדרכי הביתה ,נשבעת לעצמי
שבזאת הסתיימה ההרפתקה ,ואז פגשתי אותם
במסדרון ,צוחקים ,מחייכים ,שמחים לקראתי
ולא מבינים מה הבעיה.
האוניברסיטה נרתמה בהתלהבות לסייע
והחזרות הוכרו כנקודות זיכוי לסטודנטים .משך
האיחורים פחת ,בהתאם למצב רוחם ,אבל אז
החלו היעדרויות מחזרות בטענה לקשיים כספיים
(אין כסף ,צריך לעבוד) .האוניברסיטה השיגה
להם מלגות כדי לפצותם על הזמן שהשקיעו
בחזרות ,שבו יכלו לעבוד ולהשתכר לפרנסתם.
לאחר כמה חודשים שבהם הגיעו לחזרות באופן
סדיר יחסית ,שוב החלו היעדרויות מחזרות.
הפעם תירצו את ההיעדרויות בשלל תירוצים
— פעם חתונה ,פעם לוויה ופעם אחרת צורך

להסיע את האמא לפה או לשם .לפעמים היתה
אמת בהסבריהם ,פעמים אחרות התברר שלא.
כל ההסברים על הצורך בעמידה בלוח זמנים
ומחויבות לא הועילו .הם טענו ש"אני פרנג’ית",
ולכן איני מבינה את החשיבות שהעדה מייחסת
להשתתפות בלוויה ,לבקשותיה של אמא וכדומה.
הרגישויות היו רבות וגבוהות והיה עלי לברור
את מלותי בזהירות ,כדי לא להעליב או חלילה
להתפרש כגזענית .אפשר לכתוב מאמרים
מרתקים על השיחות בינינו :מה אמרתי ,מה הם
השיבו וכן הלאה .יש לזכור גם ,שבאותן שנים
עדיין לא היה טלפון סלולרי לכל רקדן ובעיות
המחויבות והעמידה בלוח הזמנים היו מקור
לאין–ספור מתחים.
עם זאת ,החזרות הראשונות היו למוקד
עלייה לרגל של כל הסטודנטים האתיופים
באוניברסיטה .חלקם הביעו התפעלות ,בעוד
אחרים היו נבוכים .זה ריקוד אתיופי? אבל מעמדי
כמרצה וההתלהבות של חבריהם בני עדתם
מההתנסות במשהו “אחר" עוררו אצלם סקרנות
ונכונות לקבל .רבים ביקשו להצטרף ללהקה,
אם מתוך עניין ואם מכיוון שקיוו למצוא פרנסה,
אבל מספר המלגות היה מוגבל .לא פעם הגיע
לאוזני השמועה ,שרקדן שלא התקבל ללהקה
סיפר שבחר שלא להצטרף אליה מפני שאנשיה
אינם רוקדים מחול אתיופי “אמיתי".
בחזרות זנחתי את ההנחיות המוכרות משיעורי
הקומפוזיציה .במקום זאת נתתי להם משימות,
שמקורן היה דימויים הלקוחים מתרבות העדה,
או תיארתי סצינות מדומיינות המבקשות תנועה.
ככל שנתתי דרור לדמיוני ,קרסו המחסומים בינינו
ויצאנו למסע מתוך טירוף משותף .עדיין בלט הפער
בין הגברים היצירתיים ,שהפגינו ביטחון ,לבין
הנשים הפסיביות .הן הגיעו מתרבות שבה הגבר
הוא עמוד התווך במשפחה ואשה מחונכת אמורה
לא רק להיות יפה ,רצוי בהירה ,אלא גם ביישנית.
כל זה בא לידי ביטוי בולט בחזרות .הנשים הגיעו
מאופרות ,לבושות בחצאיות קצרצרות והדוקות
ושיערן מסורק לתלי–תלים של מגדלים .הן
התקדמו ,קפואות ומחייכות ,בצעדים מדודים ,על
נעלי פלטפורמה גבוהות .הן ישבו בצד והתבוננו
בגברים .כשנעתרו להפצרות להצטרף ולהתנסות,
הגיבו בצחקוק .חודשים עברו עד שחלקן החלו
לבטא את עצמן בחופשיות.
החזרות היו מקור להנאה ולהתרגשות מגילויים
שונים .הן פיצו על כל שאר הבעיות וכאילו
הקטינו אותן .הרקדנים נהנו מהאווירה היצירתית
הפתוחה ,ששברה את המחיצות בין סטודנטים
למרצה .הם לא היו רגילים לכך באתיופיה,
שם מקובלת מערכת יחסים קשוחה וקורקטית
בין מורה לתלמיד ובין מנהל להקה לרקדנים.
ב– 2002הגיע לארץ עבדו נגאש ,כוריאוגרף
תיאטרון המחול האתיופי ,שעבד עם הלהקה.

הוא לא אהב את אופן העבודה שלי — התייעצתי
עם הרקדנים ,התחככתי בהם ,רקדתי אתם
ושאלתי לדעתם .הוא חשב שאין זאת דרך
עבודה נכונה .כך לא נוהגים באתיופיה ,פסק.
היצירתיות והתחושה שהרקדנים מבטאים את
עצמם ומתפתחים נתנו להם חיזוק מול טענות
שהטיחו בהם לא פעם חברים ובני העדה,
שעיקרן היה שהריקודים של אסקסטה אינם
דומים למראות המוכרים מקלטות הווידיאו.
הרקדנים ידעו שבלהקות ה"אותנטיות" אין מקום
ליצירה משלהם וכי שם לא נבנה רפרטואר
שהם חלק ממנו.
התלהבות והתנגדות
בהופעות פגשנו קהל פרנג’י וגם את בני העדה
האתיופית ,שהתלהבו מהצפייה במחול אתיופי
שונה מזה שהכירו .אבל היו גם צעירים ומבוגרים
שחשבו שאני הורסת את המסורת וטענו
שהלהקה רוקדת מחול מודרני .כל ההסברים שלי,
שהריקודים של הלהקה נולדו מתוך אימפרוביזציה
של הרקדנים ,נפלו על אוזניים אטומות .גם
השימוש ב"צ'רה" — אותו מקל קצר עם זנב סוס,
שבו אוחזים בעיקר המבוגרים שמנענעים אותו
לכאן ולשם כדי לסלק זבובים טורדניים — היה
מקור לטענות על פגיעה במסורת .היו כאלה
שלא אהבו את השימוש שעשיתי באביזר ,שהיה
שונה מזה שהכירו ,ואת העניין שלי באיכויותיו —
קשיחות העץ מול גמישות השיער .כשסיפרתי על
כך לרקדנים ,הם הגיבו בביטול.
לעומת זאת ,לבקשת רקדני הלהקה נגנזה אחת
ממחרוזות ריקודי התפילה ,מחשש לתגובות
שליליות .הריקוד התבסס על רטט שטלטל את
הגוף כמו מכת חשמל .הופענו אתו לפני קהל
של פרנג’ים ,אבל כשנודע לרקדנים על הופעה
שעתידה להתקיים לפני העדה ראיתי שהם
מתלחשים ביניהם .מאחר שהרטט מתקשר
לזאר (דיבוק במסורת האתיופית) ולטקס נוצרי,
הם חששו שאנשי העדה יחשבו שהם לא יהודים.
הריקוד נגנז לבסוף.
הטענות שהושמעו הזכירו את דברי המקטרגים
על תיאטרון מחול ענבל ואת הוויכוחים האין–
סופיים על דרכו האמנותית ויעדיו (טולידאנו,
 .)2005גם ענבל לא ראה עצמו כמייצג המחול
התימני ה"אותנטי" ,בניגוד ללהקת עמקא
המסורתית .גילה טולידאנו ,שהיתה יד ימינה של
שרה לוי–תנאי ,הפכה לבת שיח נאמנה בשיחות
טלפוניות שבועיות ,שבהן תיארתי באוזניה את
הקשיים הרבים .שוב ושוב אמרה ,כמו במנטרה,
שהקשיים שתיארתי מוכרים לה מראשית דרכו
של תיאטרון מחול ענבל.
ב– ,1998שלוש שנים לאחר היווסדה ,הופיעה
להקת אסקסטה באתיופיה במסגרת חגיגות

לרגל יום הולדתה ה– 50של מדינת ישראל .היוזם
היה שגריר ישראל באתיופיה ,שביקש להראות
לתושבי המדינה מחול אתיופי “אחר" ,שנוצר
בישראל בעקבות המפגש של בני העדה עם
תרבות החדשה .הלהקה הופיעה לפני ממשלת
אתיופיה ,דיפלומטים נציגי מדינות שונות והאליטה
התרבותית .היא התקבלה בעניין ובהערכה ,שיש
לזקוף להעדר עבודה ניסיונית במחול אתיופי
בגלל קולותיהם של שומרי חומות ה"אותנטי".

החומרים התנועתיים האתניים .מדובר בהרחבת
לקסיקון התנועה באמצעות וריאציות ,בדומה למה
שעשה יוהן סבסטיאן באך בפוגות ,בפרלודים
ובסוויטות שחיבר .הפתרונות היצירתיים עוסקים
בווריאציות הנולדות ממשפטים מוסיקליים
ויוצרות את ה"בשר" של היצירה .במלים אחרות,
היצירה נולדת מתוך עבודה עם חומרי הגלם
ומתוכם .אפשר לתאר אופן עבודה זה גם כעיבוי
של גזע ושל ענפים ,היונקים מאותם שורשים.

ייצוגיות
הרקדנים הרבו להתראיין בכלי התקשורת
ובכל הראיונות הדגישו שהם מייצגים את העדה
האתיופית ,אף על פי שידעו שלי לא היו כל
יומרות כאלו .הדברים נאמרו ברצינות תהומית,
כאילו הם ממלאים חובה קדושה כבנים נאמנים
לעדה .בהרכבים מאוחרים יותר פסקו הרקדנים
לדבר על ייצוגיות והעדיפו להדגיש שהלהקה
מכבדת את המסורת ויוצאת לדרך חדשה.

בד בבד עם תהליך הגילוי של הווריאציות מתקיים
גם תהליך של “מתיחה" ,כלומר ,התבוננות
בווריאציות ובפיתוחים למיניהם ובדיקה עד
כמה הם מתרחקים מהמוטיבים המקוריים .לפי
תפישתי ,יש לוודא שאלה יישארו קשורים ,ולו
בחוטים דקים ,לדי–אן–אי של המוטיב האתני
המקורי .כלומר ,יש לראות מתי אלמנט נמתח
עד שהוא עשוי לחצות את “הגבול" ולהפוך
למטמורפוזה המזוהה עם תנועה מסוגה אחרת
ואפילו אופיינית לה .במלים אחרות ,אפשר
לשאול היכן לעצור את ה"מתיחה" והיכן לאפשר,
מתוך מודעות ,יציאה מהגבולות וחזרה אליהם.

המעבר ממחול אתני למחול לבמה רצוף
מכשולים ופיתויים ל"קפיצות דרך" .מצד אחד
זקוק הכוריאוגרף לחופש אמנותי שמחייב ,בין
השאר ,את הרחבת השפה התנועתית .הוא חייב
להיות מודע לצורכי הבמה .ב"חופש היצירתי"
שלוקח לעצמו הכוריאוגרף אני מזהה שני
מסלולים מנוגדים :הראשון הוא הרחבת השפה
על ידי פנייה למאגרים חיצוניים ,השני הוא
הרחבת השפה “מבפנים".

בתהליכי היצירה עם להקות אסקסטה וביתא
גיליתי שככל שהתנועה האתנית ,ובהקשר זה
האסקסטה ,חומקת מהגדרה ומציעה מארג של
פרטי פרטים בשטח המצומצם שבין השכמות
והכתפיים ,היא דווקא פתוחה יותר לתהליכי עיבוי
ומתיחה .לעומת זאת ,ככל שהתנועה מוגדרת
וברורה לניתוח ,תהליכי העיבוי והמתיחה ייגעו
במהירות רבה יותר בסוגות מוכרות (אשל,
.)2000

בעיני ,המסלול הראשון לוקה בפשטנות .בדרך
כלל ה"התחדשות" באה לידי ביטוי בבחירת נושא,
מוסיקה ותלבושות אתניות ,אבל לקסיקון התנועה
מזוהה עם סוגות שבהן רגיל הכוריאוגרף ליצור,
כמו ג’ז ,מחול מודרני או בלט .לעתים קרובות
התהליך מלווה ב"ערבוב" ,כלומר ,לצד החומרים
הזרים המושאלים שזורים חומרים אתניים וכל
סוגה שומרת על עצמאותה .לפעמים מתווסף
לכך תהליך של מיהול ,שבו הכוריאוגרף מעטר
את הסוגות המוכרות הזרות במרכיבים מהמחול
האתני או מעמיס על החומרים האתניים חומרים
שמקורם בסוגות זרות .דרך זאת עשויה לקצר
את תהליך הבנייה של הריקוד ,להרשים את
הקהל בווירטואוזיות שנובעת מהשילוב בין סוגות
מוכרות לאלמנטים עם ניחוח אתני ולתת מענה
לרצונם של הרקדנים — שעברו הכשרה מקצועית
או חלקית בסוגה אמנותית מסוימת — להפגין
את יכולתם הטכנית .פתרונות מסוג זה אפשר
לראות בהופעות של להקות פולקלור כמו בלט
פולקלוריקו ממקסיקו או של קבוצות העוסקות
במה שמכונה במחוזותינו מחול ישראלי לבמה.

מאגר נוסף להרחבת השפה מ"בפנים" נוצר
באמצעות אימפרוביזציה על דימויים ,שם הרקדן
מביע את עצמו בתנועה טבעית המגלה את מה
שטמון בתוכו לפעמים בלי שהוא עצמו מודע
לכך .אם הרקדן קשוב לעצמו בכנות ,התנועה
שתיוולד תהיה “אותנטית" לאותו רגע והחומרים
האתניים שעליהם גדל יפלסו לעצמם נתיב
וייכתבו בגוף הרוקד .בעיני זהו מסלול המכבד
את המסורת ,ניזון ממנה ויוצא לדרך חדשה.

תובנות על “התחדשות"

המסלול השני ,הרחבת השפה מ"בפנים",
מושתת ,לפי תפישתי ,על עיבוי ומתיחה של
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מרוקאית מסורתית ומוסיקה מצרית קלאסית,
כמובן עם דגש מיוחד על שיריה של אום כולתום.
לפעמים הייתי חוברת לאבי ושרה אתו דואטים
בערבית ,בצורה של שאלה–תשובה ,או מסתכלת
על הנשים רוקדות .כך גדלתי ,בסביבה שופעת
ניגודים בין חיים עמוסים בקשיי יומיום לבין
התעלות הנפש לשמע צלילי המוסיקה הערבית.
בנעורי החלטתי להשאיר מאחורי עולם תרבותי
זה .עזבתי את “הכפר" ויצאתי לבדי לעיר
הגדולה ,ללמוד באקדמיה למחול בירושלים.
בעת שקיבלתי הכשרה כרקדנית בלט קלאסי
ומחול מודרני ,תפסה את מקומה של המוסיקה
הערבית מוסיקה קלאסית מערבית.
נביעה פנימית של תנועה אינטואיטיבית.
מסגרת ללא מסגרת
לאחר שהשלמתי לימודים תיכוניים באקדמיה
למחול בירושלים הצטרפתי ללהקת קול ודממה
( ,)1990-1987בניהולו של הכוריאוגרף משה
אפרתי .אפרתי ,יוצר ממוצא ספרדי ,יצר עבודות

 1ראו מאמר מאת דון הורביץ על ריקודים של
צעירי העדה במועדונים.
Dawn Lille Horwitz, “Ethiopian Dance in
Israel", Jewish Folklore and Ethnology
Review, vol.20, no.1-2, (Jewish Folklore
and Ethnology Section of the American
Folklore Society, 2000): 98-106.
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המעבר היה מאתגר מאוד .ממסגרת תובענית של
עבודה יומיומית בלהקה — באנסמבל בת שבע
ובקול ודממה — אחרי חמש שנים רצופות של
הופעות ,שיפור הכושר הגופני וחיזוק השרירים,
עברתי למסגרת ללא מסגרת .הרגשתי פחד לאבד
את הטכניקה שבניתי עם השנים ,פחד לוותר על
הידע הגופני הקלאסי שרכשתי ,פחד מפני הלא
נודע .כך נאלצתי ליצור לעצמי מסגרת עבודה של
תרגול יומיומי אחר ובניתי לעצמי סדרת תרגילים,
כדי לתמוך בריקוד ולתחזק את הגוף .הגוף שלי
החל להשתנות ,שריריו התרככו וצורתו השתנתה.
במשך שלוש שנים מרתקות נעתי לצדו של אריה,

תהליך יצירה

כל הריקודים של אורלי פורטל
ולהקתה ,כל הצילומים :דפנה טלמון
All pictures of Orly Potral
Dance Company, all photos:
Dafna Talmon

אורלי פורטל

מ

ילדות נחשפתי לתרבות הערבית ,חייתי
ונשמתי את המוסיקה ,הקולות ,הזיכרונות
והריקודים שלה .מאז הלכתי וחזרתי ,נעניתי
ונסוגותי ,נעתי הלוך ושוב ,לתוך התרבות הזו
והחוצה ממנה ,עד שהבנתי איך למזג בתוכי
מזרח ומערב ואיך לשלב בגוף ובנפש את מה
שלמדתי עם מה שכבר ידעתי .המיזוג הוליד
מופע מחול שלם ,המורכב משלוש יצירות.
המופע נוצר ללהקה שנוסדה במיוחד בשביל
פרויקט זה“ :להקת פורטל :בין עולמות המחול".
במאמר זה בחרתי לספר ולהיזכר ,ביחד אתכם,
בדרך שעברתי ובתחנות עיקריות שבהן ביקרתי
בדרך ליצירת המופע ולהקמת הלהקה.

גדלתי בשכונה שכל תושביה יוצאי צפון אפריקה.
חוויתי את המקום כמו היה כפר מרוקאי שבו
הזמן עמד מלכת ,מוקפת באנשים פשוטים,
אנשי משפחה ,שחיו על פי המנהגים והתרבות
שהביאו אתם מהרי האטלס הרחוקים.

שהן שילוב של בלט קלאסי ומחול מודרני ובחלק
מיצירותיו השתמש במוסיקה ספרדית .כבר
אז הרגשתי קשר חזק למוטיבים המוסיקליים
המזרחיים והתחברתי היטב לעוצמה ולחושניות
בתנועה המיוחדת של יצירותיו .בתום שלוש
שנים הצטרפתי לאנסמבל בת שבע ,בניהולו
של אוהד נהרין (.)1992-1990

את אהבת הריקוד והמוסיקה ספגתי שם ,בבית
הורי .אני זוכרת את החפלות (חגיגות מרוקאיות
מסורתיות) ,שאבי היה עורך בביתנו .הוא היה
שוחר מוסיקה ואף על פי שחי חיים פשוטים
וצנועים ,לא ויתר מעולם על מוסיקה איכותית.
את זיכרונות ילדותי מלווים צלילי להקות הנגנים,
שאבי הזמין לחגיגות שערך .הם ניגנו מוסיקה

הקשר שלי עם עולם האימפרוביזציה והקונטקט
החל כשהכוריאוגרף אריה בורשטיין בא לעבוד
עם אנסמבל בת שבע ובחר בי לעבודת סולו
שיצר .בעקבות העבודה עם בורשטיין החלטתי
לעשות מעבר אמיץ ,עזבתי את אנסמבל
בת שבע והפסקתי לתרגל טכניקה קלאסית
ומודרנית ,לטובת חקירת תנועה טבעית וזרימה

צלילי ילדות

בדרך חזרה ארצה אמרתי לאריה שיש לי חזון
לחיבור בין שני עולמות המחול :מחול עכשווי–
מערבי וריקוד מזרחי .התשובה שלו היתה
משמעותית ביותר מבחינתי“ :אורלי ,אם יש
מישהו שיכול לחבר בין עולמות אלו — זאת את".
כמו מים המחלחלים בסלע

ריקוד בטן
עכשווי

הערת שוליים

ד"ר רות אשל חוקרת מחול ,כוריאוגרפית
ורקדנית .הופיעה ברסיטלים של “מחול אחר"
בשנים  1986-1977ובתוכניות שהעלתה בבתי
ספר במסגרת נוער מוסיקלי (,)1989-1978
מחברת הספר לרקוד עם החלום — ראשית
המחול האמנותי בארץ ישראל ,1964-1920
תחקירנית הספרייה למחול להקמת ארכיון
התיעוד של המחול בישראל (,)1991-1987
עורכת שותפה של כתב העת מחול בישראל עם
גיורא מנור ( ,)1998-1991עורכת מחול עכשיו
(החל מ– 1993ואילך) .בעלת תואר שלישי
מאוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה לאמנויות,
בנושא “תיאטרון-תנועה בישראל ,"1991-1976
מבקרת מחול של עיתון הארץ החל מ–.1991
מנהלת אמנותית וכוריאוגרפית של להקות
המחול האתיופיות אסקסטה וביתא ,כותבת
ספר על התפתחות המחול בישראל.

אינטואיטיבית הבאה מהקשבה למתרחש בגוף
פנימה .לא יכולתי לפרק את מה שרקדתי או
להבין את התנועות עד תום ,אבל יכולתי לחוש
בנביעה פנימית של תנועה אינטואיטיבית
עוצמתית ומספקת ,ברמות שלא יכולתי לחוש
קודם לכן .הנשמה שלי השתחררה לחופשי,
לעתים בפראיות חייתית ולעתים ברוך ,בעדנה
ואף בחוויית דיוק כמו זאת שמאפיינת אומנויות
לחימה ותנועה קדומה.

בתוכי תשוקה גדולה לחקור את ריקוד הבטן.
הרגשתי שחזרתי הביתה.

למדתי ממנו וביחד אתו .אחת לחודש העלינו,
ביחד ,מופעי קונטקט-אימפרוביזציה במרכז סוזן
דלל .כך למדתי את אמנות האימפרוביזציה על
הבמה במלוא עוצמתה.
בתום השנה השלישית לעבודתנו המשותפת,
נסענו יחד למפגש אימפרוביזציה בטוסקנה
שבאיטליה .עם עוד עשרים אוהבי תנועה חקרנו
אלתור בתנועה בסטודיו ובסימטאות העיר .ודווקא
שם ,בכפר רוקטדריגי ( ,)Roccatederighiצצה
בתוכי תשוקה עזה לרקוד ולחקור את ריקודי
הבטן .בשעה שכולם אלתרו ברחובות ,מצאתי
את עצמי מסתגרת בסטודיו ,שמה מוסיקה ערבית
קלאסית ורוקדת בשכיבה ,מטלטלת את המים
שבגוף ובמיוחד את המים שבאגן .כך הבנתי שיש

כך אמר אריה ואני הלכתי לשם ,מצוידת
בידע ובחוויות רבות של תנועה אינטואיטיבית.
מאותו רגע הפסקתי כל עשייה תנועתית אחרת
והתמסרתי לעולם ריקוד הבטן .ימי התמלאו
בתרגול עצמי ,בלימוד ובחקירה בלתי פוסקת.
חקרתי את אפשרויות התנועה במפרקי האגן,
את החיבור בין תנועה לנשימה ואת משקל
הגוף והאגן .התברר כי מימוש האפשרות להניח
את משקל הגוף במלואו על הרצפה אינו סיפור
פשוט בכלל .כל איבר והסיפור שלו .בהתחלה
רק שכבתי שעות על הרצפה ,כדי לאפשר
למשקל הידיים ,הכתפיים ,הראש והאגן לנוח
עליה .לאחר מכן התחלתי לחפש את האיכות
של הרפיה אין–סופית בזמן תנועה .לאט לאט
התפתחה והתגבשה סדרה של תרגילים
ותנוחות ,שמיושמים על הרצפה ,בישיבה או
בשכיבה על הגב .נוצרה סדרה של תנועות
רפטטיביות ,בעלות אופי מחזורי ,שעם התרגול
הולכות ונהיות קטנות ומדויקות יותר.
התחלתי לגלות ולחקור את איכות המים בגוף.
תוך כדי התרגול ,הגוף התחיל להיחוות כמכל
מים גדול .המים נחשבים יסוד רגשי :הם שוטפים,
מחלחלים ,סוחפים ,עמוקים ,מסתגלים ,מציפים
ומשתנים .ההרפיה ,החלחול העמוק של המים
אל תוך הרצפה והאדמה ,וכן תנודות המים תוך
כדי תנועה ,הובילו אותי לחוויות פיסיות ורגשיות
עמוקות שהעלו זיכרונות מודחקים ורגשות עתיקים.
הפירוק הרגשי וההצפה שחוויתי בתקופה זו הובילו
אותי להשלמה עם הגוף ועם עצמי ובסופו של יום
לשמחה גדולה — לרגעי אושר גדולים מחוויה של
תנועה ונוכחות מלאה בגוף.
אוצר חי ומשתנה .הפוטנציאל היצירתי שבאגן
כעבור שנתיים של התכנסות פנימה וחקירה
מענגת הכרתי את אבי בני ,נכנסתי להריון
והמשכתי באותה חקירה תנועתית במצב חדש
ומשתנה מיום ליום .התרגול בזמן ההריון היה
מבחינתי תהליך מרתק ,עמוק ומדיטטיבי .הבנתי
שהרחם מכיל בתוכו אוצר חי ומשתנה וחוויתי את
הפוטנציאל היצירתי שנמצא באגן שלנו ,הנשים.
התרגול התנועתי שלי הושפע והשתנה בעקבות
השינויים הגופניים שחוויתי והתובנות שרכשתי.
הבנתי שהתנועה חייבת לתמוך ולהגן על אזור
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הבטן והגב התחתון .תובנות אלו מלוות אותי
עד היום בריקוד ומחוץ לו :היכולת להתחבר
ליצירתיות ולמלאות דרך האגן ,התחושה שהבטן
עגולה ורב–ממדית (ולא שטוחה) והצורך לשמור
עליה רכה ומוגנת.
למדתי גם להיות אמא לבני ולהכיל את רגשותיו.
היה עלי ללמוד איך לשלב את התרגול שלי
בתוך חיי החדשים — כל זה חייב אותי להיות
מרוכזת יותר בזמן התרגול והשיעורים שלמדתי.
האמהות היתה ועודנה שלב משמעותי בחיי.
השינוי הפנימי שעברתי השפיע מאוד על אופן
העבודה שלי ועל התייחסותי אל הגוף.
הדרך מהפנים לחוץ
החוויה שהחלה ברמה האינטימית ביותר ,על
השטיח בסלון ביתי ,ביקשה לצאת החוצה.
התחלתי להופיע ולחשוף את מה שגיליתי על עצמי
ועל ריקוד הבטן .הופעתי בקטעי סולו שיצרתי
בפסטיבל גוונים במחול עם מהבטן (,)1997
ובפסטיבל עכו עם מהבטן של אורלי (,)1996
ביחד עם כמה מהמוסיקאים הבכירים בישראל.
הופעתי גם בפסטיבל ישראל עם המוסיקאי הדגול
עומאר פארוק ( )Omar Farukולהקת “בוסתן
אברהם" .התנסויות אלו ,המפגש עם מוסיקאים
מוכשרים ,בניית כוריאוגרפיות ואלתור בהופעה
חיה ,היו הישג גדול ומרגש .כל התרבות שספגתי
וההתנסויות התנועתיות שחקרתי קיבלו ביטוי
אחר ,מדויק .העבודה עם המוסיקאים הנדירים
הללו אפשרה לי להפגין וירטואוזיות על הבמה
ולהרגיש כאילו גופי הוא כלי נגינה.
לצד התנסויות מעצימות אלו ,חוויתי חוויות
מבלבלות ולא נוחות בכמה הופעות מעטות
באירועים פרטיים .התנסויות אלו עוררו בי
דחייה והתנגדות לריקוד בטן והיו פעמים ,שאחרי
הופעה הרגשתי בזויה וטמאה .באותה תקופה
חשתי כי הצופים תובעניים ושהם מצפים כי
כרקדנית בטן אעניק להם סיפוק ובידור .לא
תמיד התחברתי למסר שמשדרת רקדנית בטן,
שרוקדת כדי לרצות את הקהל ,גברים ונשים
כאחד ,שרוצה להיות הכי טובה ,סקסית יותר
מכל חברותיה ונחשקת בעיני הגברים .הופעות
אלו ,שלא היו מעל במה מקצועית ,שם יש גבול
ברור בין הרקדנית לקהל ,היו חוויות קשות.
הרגשתי כאילו אני כלואה בתוך דבש מתוק
ודביק ,מול עיניהם החושקות של הצופים.
חוויות אלו העלו בי שאלות רבות על עצם היותי
רקדנית בטן .שאלתי את עצמי אם אני בתחום
הנכון .ההתמודדות לא היתה פשוטה ,מכיוון
שנמשכתי לריקוד עצמו ולרטט בגופי ,אבל לא
התחברתי למה שבא עם ההופעה מול קהל .לא
התחברתי לתלבושות המגרות ולחשיפה הגופנית
המקובלות בתחום זה .הרגשתי פער גדול בין
החוויה המעצימה שחוויתי באמצעות התנועתיות
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האינטימית של ריקוד הבטן ,לבין תחושת
ההשפלה שהרגשתי לאחר הופעות מסוג זה.
רציתי להביא לקהל את העומק הגופני והרגשי
שחוויתי תוך כדי ריקוד ,אבל הרגשתי שאני
לא תמיד יודעת איך להגן על עצמי מתובענותו
של הקהל .התפישה שלפיה על רקדנית הבטן
לרצות את הקהל הצופה בה ,עימתה אותי עם
מצב כואב המושרש בחברה שלנו ברמה רחבה
הרבה יותר — נשים נדרשות לרצות את הגברים
ולהשביע את גחמותיהם.
מבולבלת ונבוכה נוכח הקונפליקט שהתעורר
בתוכי המשכתי ללמד ולחקור ,להעמיק את התנועה
ולהבין את מקורה הגופני והרגשי ,הנשי והחושני.
כמעט ולא הופעתי כרקדנית בטן .כשכן הופעתי,
עשיתי זאת על הבמה ,הרחק מעיניו החושקות
של הקהל .ככל שהעמקתי את חקירתי והבנתי
את המתרחש בגופי ,המבוכה והבלבול היטשטשו
עד שנעלמו .בנוסף ,ברגע שיכולתי לראות בעצמי
חלק מאותן נשים שההתניות החברתיות גורמות
להן סבל והתחלתי לחוש חמלה כלפיהן והזדהות
עמן ,יכולתי לפרוץ את המסגרות ולהיות אדם
חופשי ,חושני ושורשי שקשור לתרבות ולעומקים
שאינם תלויים בציווי החברתי .כך יכולתי לצאת
לדרכי בתחום הריקוד המזרחי ,עם הבנה עמוקה
של שורשי הדיכוי של הנשים בחברה .ואז החלה
החגיגה האמיתית .יצאתי לדרכי בעולם ריקוד
הבטן ומצאתי שם נשים מופלאות ,שרוקדות כמו
אלות ושהיו לחברותי למסע .הנחיתי שיעורים
בפסטיבלים גדולים בארץ ,שחשפו אותי כרקדנית
והביאו לתודעה את עבודתי כמורה והפכתי לחלק
חשוב ורצוי מהעולם זה.
בין עולמות המחול
בד בבד עם ההעמקה ההולכת וגוברת שלי בתחום

ובחוכמה נשית ,אנו לומדות איך מחלחלים מים
בסלע ואיך מחוללים נסים בגוף ובנשמה.

ריקודי הבטן ,חזרתי לתחום האימפרוביזציה.
יצרתי קשר עם קבוצת חברים ויחד חקרנו אלתור
בתנועה ,במוסיקה חיה על הבמה ובסטודיו.
החזרה לעולם המחול העכשווי ולאימפרוביזציה
היתה גדושה בהכרה רחבה יותר של גופי ושל
פנימיותי ,ביחד עם יכולת לפרק תנועות גדולות
לתנועות קטנות והבנה של מרכיבים עדינים
יותר בתנועה .העולמות של ריקוד הבטן והמחול
העכשווי ,של התנועה הטבעית והאימפרוביזציה
החלו להתחבר בתוכי ולחלחל זה לזה .מצאתי
שתרגילי הרצפה מתאימים גם לאימפרוביזציה
ואילו שיעורי ריקודי הבטן קיבלו נפח נוסף ,של
חקירה תנועתית הנובעת מעולם המחול העכשווי
והאימפרוביזציה .הריקוד נעשה מלא בפרטים
וביחסים מורכבים בין חלקי הגוף השונים.
ככל שהתעמקתי במתרחש בתנועת הגוף על
מרכיביו השונים ,הרגשתי סיפוק בתנועה פשוטה
ואורגנית ולא היה לי צורך בהפגנת טכניקה
גופנית מוחצנת.
בזמן עבודתי המשותפת עם אנסמבל אימפרוביזציה
נפגשתי עם שי דיין ,חוקר ומוסיקאי מחונן .ביחד
הנחינו קורסים משותפים לתנועה ולמוסיקה.
בסמינרים ,שאותם כינינו “בדרך הבית" ,חקרנו
את המורכבות והקושי של היות ברגע ,נוכח וערני.
בעידודו של דיין נפתח קולי והתחלתי לשיר .שרתי
מאותם מקומות שמהם אני רוקדת :מהקשב
לתנועה של הקול בגוף .הערוץ הקולי נפתח לפני
וחיבר אותי לעולמות עמוקים של התת מודע.
הלימוד נמשך וההקשבה לנשימה ,למרחב
הפנימי ,החיפוש אחר תנועה ללא מאמץ ,קיבל
הדהוד מיוחד והעמקה גדולה בקורס ויפסאנה
שבו השתתפתי .בעקבותיו נשביתי בקסמיה
של מדיטציית הוויפסאנה ,שאותה אני מתרגלת
כל בוקר וכל ערב עד היום .בעקבות קורס

שבו על המזרן ברגליים משוכלות (“ישיבה
מזרחית") ,באופן שנוח לכם .חושו את עצמות
הישיבה .העבירו בעדינות את המשקל של הגוף
מעצם ישיבה ימנית לשמאלית ,במינימום של
תנועה ,ובקצב שנעים לכם .לאט לאט הגבירו
את התנועה ,כאילו אתם מטלטלים בעדינות
קערת מים באגן .תרגישו איך המשקל מתחלק
בין שתי עצמות הישיבה באופן שטוח ,בקו
מקביל לרצפה ,כמו “מריחה" עדינה של משקל
האגן על הרצפה .זאת תנועה שלוקח זמן לסגל
— היו סבלניים ותנו לגוף מרחב להגיע לנינוחות
בה .בעזרת התנועה של טלטול המים מצאו את
המיקום הנכון של האגן.
שימו לב ,אם יש צד אחד שאתם מרגישים באופן
יותר ברור מהצד השני — הצד שבו עצם הישיבה
פחות מורגשת ,או מפרק הירך פחות פתוח —
לכו לצד הפחות ברור וכוונו את המשקל אליו,
ואחר כך חזרו לצד השני ,הברור יותר .חזרו על
כך כמה פעמים — טלטלה עדינה של המים באגן,
תוך כדי הטיית הגוף לצד אחד ולצד שני.
זה הרגשתי שאני יכולה ליישם את התובנות
הגופניות הנוגעות לזרימה ולתנועה ללא מאמץ
גם בחיי הפרטיים .תובנות הריקוד והתנועה
חלחלו גם לחיי היומיום שלי ,ליחסים שלי עם
עצמי ועם הסובב אותי .העמקתי גם את לימודי
על תנועת הגוף ותבונתו במסגרת קורס להוראת
פלדנקרייז ,שם מצאתי את אבי התנועתי ושם
קיבלתי אישור מדעי לחוויות גופניות רבות
שאליהן נחשפתי עם השנים.
גדושה בידע שרכשתי בלימודים ובשעות רבות
של תרגול עצמי ובתחושה של שלום פנימי,
הרגשתי שאני מוכנה ליצור יצירה שבה ישתקפו
ויתחברו העולמות השונים שבהם ביקרתי .הגיע
הרגע שבו הרגשתי ששליחות הנעורים שאליה
יצאתי בברכתו של אריה בורשטיין הגיעה לשיאה.
עולמות המחול השונים שאליהם נחשפתי התחברו
בתוכי בצורה עמוקה ושלמה .כך הרגשתי מוכנה
ליצור יצירת מחול ראשונה שתשקף זאת.
"שלוש יצירות" ( — )2010מופע בכורה
של להקת פורטל
להקת פורטל התגבשה מרקדניות ותיקות
ונאמנות ,שליוו אותי בעבודתי במשך שנים,
ואליהן הצטרפו רקדניות נוספות בעלות רקע
בתחומי מחול שונים .כך החל מסע משותף
אל עולם הכוריאוגרפיה והיצירה ,שהיה טוב
ומשמעותי מבחינתי .יצרתי את מה שהיה טבעי
לי ,את התנועות הפשוטות ,המחוברות לחוויות
עתיקות ,שורשיות ושבטיות ששכנו שנים בתוך
גופי .העברתי אותן לרקדניות באמצעות חזרות

רבות ,כמו שנהוג בעולם הפולקלור ,שבו
ההפנמה התנועתית היא באמצעות חזרתיות.
החזרתיות מאפשרת ליצור את הקסם באמצעות
פשטות תנועתית ,יעילות ודיוק.
העבודה עם בנות הלהקה ארכה כשנה ,שבה הן
עברו ביחד תהליך מעמיק ולא פשוט של השלת
הרגלים ישנים ורכישת הרגלים חדשים .הן למדו
איך לעבוד בתור קבוצה ,כשבט ,כשהריקוד
משרת לא רק את האינדיווידואל אלא גם את
הקבוצה כולה ואת הדבר שמעבר לה — אותה
תנועה גדולה שעוברת הלאה לצופה ומזינה
אותו בשמחה ,בחיוניות ובמשמעות .המופע עלה
לראשונה בפסטיבל מחול לוהט בסוזן דלל.
כעת הלהקה עובדת לקראת העלאה של יצירה
חדשה ,בקיץ הקרוב ,שבה נמשיך לחקור את
החיבור בין עולמות המחול ,את ההופעה בריקוד
ממקום של הודיה ולא של ריצוי ,את האפשרות
לרקוד ריקוד בטן חושני ממקום של חופש
פנימי ושמחה ,את התנועה ללא מאמץ ממקום
של פשטות ודיוק ואת מידת הרלוונטיות של
הפולקלור לחיינו העכשוויים.
שני תרגילים של אורלי פורטל
תרגיל ראשון
כמו מים המחלחלים בסלע ,באותה סבלנות
ומסירות ,שוהים במקום ,בזמן וברגע הזה ,נותנים
לגוף להרפות ממשקלו וממשאו ,מאפשרים
זרימה נינוחה של אוויר פנימה .וכך ,בסבלנות

שימו לב לנשימה בשני הצדדים ,ולהבדלים ,אם
ישנם.
החליפו את שיכול הרגליים וחזרו על אותו תהליך.
שימו לב למשקל של כפות הרגליים ושל
הברכיים.
תרגיל שני
שכבו על הגב ,הניחו את כפות הרגליים על
הרצפה והעמידו את הברכיים ,כשהן פונות
לתקרה .ידיים מונחות לצדי הגוף .חושו את כובד
משקל האגן ובה בעת את משקל הראש .הניעו
את עצם הזנב מצד לצד וחושו בחיכוך מתמיד
של האגן ברצפה .תנועות קטנות ונינוחות בקצב
קבוע.הניעו את האגן כך ששני צדיו יישארו
מקבילים לרצפה .הקפידו לא להרים צד אחד
למעלה ושני למטה .שימו לב למשקל האגן
לאורך כל הנענוע .חושו את המים בחלל האגן,
במיוחד בתחתית האגן ,בישבנים ובירכיים .אחרי
כמה דקות של תנועה רצופה ונינוחה ,הניחו
לתנודות העדינות לעבור לאורך עמוד השדרה
עד שתחושו תנודות קלות במשקל הראש.
אורלי פורטל כוריאוגרפית ,יוצרת ורקדנית
בעלת ניסיון של  20שנים .רקדה בלהקת “קול
ודממה" של משה אפרתי ,ב"אנסמבל בת שבע"
ובאנסמבל “אימפרוביזציה" שבו היא חברה,
אשר חוקר את אמנות האלתור .כיום חוקרת את
משנתו של ד"ר משה פלדנקרייז ,יוצרת ורוקדת
בין עולמות המחול.
עזרו בהכנת המאמר :טליה אורבך ויעל מבור
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מאמר זה ברצוני לבחון כיצד השפיעה
עבודתה של מרי ויגמן ()Mary Wigman
על התפתחות המחול בישראל .אתמקד
בהשפעות של גישות פוליטיות על מאפיינים
כוריאוגרפיים מסוימים ובאופן שבו היתרגמו
השפעות אלה לסביבה הציונית החדשה.
הניתוח יתבסס על תיאוריית האידיאולוגיה של
מייקל פרידן ,המבקשת לדון במושגים מרכזיים
שהם אבני הבניין של אידיאולוגיות (Freeden,
 .)2008: 48מושגים ,מטבעם ,יוצרים פרשנויות
מגוונות ומשפיעים על התוכן בהתאם למיצובם
באידיאולוגיות שונות .בה בעת ,בתוך ההקשר
הספציפי שלהן ,אידיאולוגיות מצמצמות את טווח
המשמעות של מושג (.)Freeden, 2008: 76
לפיכך ,חלק מהתפקיד שממלאות אידיאולוגיות
הוא הסרת חוסר הוודאות בנוגע למשמעות של
מושגים מסוימים.
הדיון המושגי שלעיל יסייע בביסוס הטענה
המרכזית המועלית במאמר; בימיו הראשונים
של היישוב היהודי בארץ–ישראל התייחסו ויגמן
וכוריאוגרפים רבים אחרים למושג הקהילה,
שמילא תפקיד מרכזי הן באידיאולוגיה הנאצית
והן באידיאולוגיה הציונית ,וסייעו לעיצוב פרשנות
ספציפית שלו .הפרשנות מקבלת משמעות שונה
בתכלית בהקשר הנאצי ובהקשר הציוני ,אבל
למושג עצמו יש משקל בשתי האידיאולוגיות
והמחול ממלא תפקיד חשוב בשני ההקשרים
הפוליטיים.
כמו המחול הציוני כולו ,גם עבודתה של ויגמן
היתה כלי אידיאולוגי ,מכיוון שסייעה להבניית
המשמעות של מושגים מרכזיים.
ההתבססות על תיאוריית האידיאולוגיה של
פרידן מבקשת להסיר שיפוט נורמטיבי מהבנת
המושגים; כל אידיאולוגיה יוצרת פירוש משלה
לאותם מושגים .זהו פירוש תלוי מקום ותלוי
זמן ,שתמיד נטוע בהקשר ההיסטורי .מהעובדה
שוויגמן והמחול הציוני התייחסו למושגים דומים
אין להסיק שהם מביאים לפירושים אידיאולוגיים
דומים ,שכן כל אידיאולוגיה יוצרת מערכת
פירושים נפרדת ושונה .עם זאת ,העיסוק
במושגי ליבה דומים ,ויתרה מכך ,העברתם
באמצעות אמצעים כוריאוגרפיים דומים ,דורשים
התייחסות.
מאמר זה אינו דן באידיאולוגיות השונות ובפירושים
שהן נותנות למושגים דומים; הוא מבקש להדגיש
כי שתי אידיאולוגיות שונות ,בשתי תקופות
נפרדות במאה ה– ,20יצרו מיקוד באותו מושג
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ליבה .בשני המקרים המחול שימש כלי ליצירת
משמעות מחד גיסא ולבניית מנגנון לגיטימציה
מאידך גיסא.
מרי ויגמן — מחול ,אידיאולוגיה ,קולקטיב
מחול מודרני היה חלק בלתי נפרד מחיי התרבות
בגרמניה הנאצית .קשה עד בלתי אפשרי לנהל
דיון אסתטי על מחול בגרמניה בשנות ה–30
מחוץ להקשר הפוליטי .פוליטיקה היתה אלמנט
מכונן בעבודתה של מרי ויגמן .ב– 1934וב–1935
ויגמן השתתפה בשני פסטיבלים למחול מודרני
בחסות המחלקה לתרבות ולהשכלה פופולרית
( .)Karina & Kant, 2003: 103ב– 1936פירסמה
את ספרה אמנות המחול הגרמנית (Deutsche
 ,)Tanzkunstשהיה הצהרת תמיכה באסתטיקה
הפשיסטית .ויגמן גם היתה שותפה בהכנות
לאולימפיאדת ברלין ב– ,1936שלכבודה יצרה
את נוער אולימפי (.)Manning, 1993: 199
הקשרים היסטוריים אלו עומעמו בביוגרפיה של
ויגמן וגם בעבודתה לאחר המלחמה .היא מעולם
לא נשאלה שאלות ישירות על עברה ,ובמעין
הסכם שבשתיקה “שכחה" חלק ממנו .עבודתה
של ויגמן היתה אידיאולוגית במובהק ובמוצהר;
היא יצאה מתוך הקשר פוליטי ספציפי ,קיבלה
את תמיכתם של מנגנונים מוסדיים שנתנו אישוש
לעליונות המוסרית של הקשר פוליטי זה ונרתמה
באופן גלוי לביסוסה הפרקטי של האידיאולוגיה.
בה בעת ,ויגמן פירשה מושגים מרכזיים
באידיאולוגיה הנאצית באמצעות עבודתה
הכוריאוגרפית .היא שאבה משמעות מההקשר
שבתוכו פעלה וחיזקה אותה באמצעות דיון
מושגי .ההקשרים לא היו כוריאוגרפיים בלבד;
ויגמן כתבה מניפסטים פוליטיים של ממש ,שבהם
חיזקה את הרשת המושגית של האידיאולוגיה
הנאצית והעניקה לה לגיטימציה.
אף על פי שמחול ההבעה שם דגש רב
על אינדיווידואליזם ,כפי שאטען בהמשך,
ליצירת קהילה שלמעשה מייתרת את הצורך
ברפלקסיה מוסרית אישית יש חלק משמעותי
במחול ההבעה .ביטוי אישי הוא אולי המוטיבציה
ליצירה (מבחינת הכוריאוגרף) ,אבל הקבוצה
הרוקדת על הבמה היא קולקטיב חסר פנים ולא
תצרף של אינדיווידואלים אותנטיים.
המושג הפוליטי המרכזי ביותר שעבר
אינטרפרטציה כוריאוגרפית בעבודתה של
ויגמן הוא מושג הקהילה .היא כותבת“ :הרעיון
המגונה תכופות של קהילה ()Gemeinschaft
אינו אשליה אוטופית .איננו משלים את עצמנו

כשאנו מניחים שזמננו מאופיין על ידי דחפים
לקראת קהילה .דחפים כאלו קיימים וניכרים
בכל מקום" ( .)Manning, 1993: 147במלים
אלה מאששת ויגמן את מיקומו המרכזי של מושג
הקהילה במורפולוגיה הנאצית .דרך עבודתה
הכוריאוגרפית היא מספקת פרשנות למושג זה.
הפרשנות הזאת פועלת בד בבד עם מנגנונים
אידיאולוגיים אחרים של הבניית משמעות.
בעבודתה טוטנמאל ()Totenmal, 1930
עוסקת ויגמן בקהילת החייל שנפל ,תוך שימוש
במקהלות נעות ובמקהלות מדברות .ויגמן
הכניסה אלמנט כוריאוגרפי חדש ,באמצעות
הפרדת המקהלה הנעה מהמקהלה המדברת
( ,)Manning, 1993: 149שהעצימה את כוחה
של המקהלה הנעה בהעברת מסרים .השימוש
באבל וההתייחסות לחיילים שנפלו יוצרים קשר
בין–דורי וקהילה על–זמנית; המקהלה מקבלת
תפקיד מוסרי–פוליטי .באופן זה ויגמן מפרשת
את מושג הקהילה כבין–דורי ,על–זמני ,פוליטי
בהכרח ובעל תפקיד מוסרי מובהק .תפקיד
הקהילה אינו רק לספק לאדם תמיכה רגשית;
לאדם אין משמעות מוסרית ללא השתייכות
לקבוצה גדולה ממנו ,שמקנה לו את תפקידו
המוסרי .ויגמן יוצרת הקשר למקהלה בטרגדיה
היוונית ,ובעיקר לשינוי בתפקידה�.1

דגש מושגי זה היה מובהק עוד יותר בעבודתה
ריקודים הימנוניים (,)Hymnic Dances, 1935
שעל פי התוכנייה עסקה ב"יכולתו של האדם
להעביר את אהבתו המושרשת לכל מה שקושר
אותו לאדמה ולמדינתו" (.)Manning, 1993: 185
מבחינה כוריאוגרפית הושג האלמנט הפוליטי
באמצעות יצירת מבנים שוויוניים ,שמשכו את
תשומת הלב של הצופה לכלל הרקדנים ולצורה
שיצרו ביחד ,ולא לכל אחד מהם בנפרד .כפי
שנכתב באחד ממאמרי הביקורת“ :אף אחד
מהרקדנים אינו בולט יותר כאינדיווידואל.
אכן ,לקול האינדיווידואלי כמעט ואין משמעות
מיוחדת בעבודה הכוראלית הגדולה .הרקדנים
מסודרים בתוך האירועים העל–אינדיווידואליים
של המחול" ( .)Manning, 1993: 187הקהילה
נתפשת כקודמת לפרט ,מבחינה אונתולוגית
ומוסרית ,וכמכוננת אותו; המחול מבוסס על
תפישה זו ובה בעת ממחיש אותה.
בעבודה זאת ויגמן שמה דגש על הקשר
הרגשי של האדם למולדתו; על מבנים המקנים
לאינדיווידואל משמעות ואפשרות ליצור קשר עם
הדורות הקודמים לו ולהפנות את מבטו הרחק
מההווה שלו .בכך היא יוצרת אינטרפרטציה

אידיאולוגיות,
מושגים ומחול:

מרי ויגמן
ומחול ציוני
דנה מילס

מושגית דרך הכוריאוגרפיה שלה :היא מפרשת
את מושג הקהילה כמכונן את הפרט ובאמצעות
דגש זה יוצרת לגיטימציה לקהילה .עיצוב המרחב
משייך את הצופה לקהילה גדולה ממנו ובכך
מקנה לגיטימציה לפירוש הנאצי למושג הקהילה.
הצופה מרגיש שהוא חלק מגוף חברתי רחב,
המתכונן על ידי השתייכות זו .כך ויגמן מפרשת
את מושג הקהילה ובה בעת משרישה ומאששת
אותו .עבודתה הכוריאוגרפית היא כלי אידיאולוגי
ראשון במעלה .ההקשר ההיסטורי הייחודי של
משטר טוטליטרי שמשתמש באמנות ככלי גיוס,
וההקצנה של מאפיינים לאומניים רומנטיים,
באים לביטוי בעבודתה של ויגמן מתוך הדגש
על מושג הקהילה.

מציאות מסוימת ומנסה להמחישם באמצעים
חזקים ,דוקרניים ומקוממים .היסוד החברתי,
הפורץ את התחומים האישיים ,המעוגן בבעיות
הכלל ,מתבטא במקהלת התנועה ,בתהלוכות
החג ברחובות ,בשיתוף הפעולה עם ארגוני
הפועלים ואיגודים מקצועיים .הבוז לטכניקה
המבריקה כחזות הכל הוליד את מחול ההמונים,
את שלילת הווירטואוזיות .אם כי ביטוי אמנותי
זה ,הקשוב אל האובייקטיבי ,אל ההתרחשות
החברתית ,נבע מעוצמת רגשות אישית ביותר,
מן הזעם ומן הנהייה הפרטית אחר צדק וחופש
והתקוממות נגד הניצול ,הסבל והעוני" (מנור,
 :1987עמ’  )11החירות המבוטאת במחול
ההבעה כללה בבסיסה דחייה של דיסציפלינות
קודמות — כלומר ,של הבלט הקלאסי .המחול
הציוני צמח מתוך מסורת מחול ההבעה והושפע
ממנו רבות ,וכך גם מוויגמן.

המחול הציוני הוא חלק בלתי נפרד מהתפתחות
האידיאולוגיה והפוליטיקה הציוניות .במדינת
ישראל נתפש המחול ככלי ליצירת גמיינשפט
— תחושת יחדיו ,שחזקה יותר מכל קיום
אינדיווידואלי .הוא סייע לפירוש מושג הקהילה
וגם ליצירת לגיטימציה לפירוש זה במתווה
המורפולוגי של האידיאולוגיה הציונית.

אלמנט כוריאוגרפי ראשון שקושר בין עבודתה
של ויגמן לבין הכוריאוגרפיה הציונית של ימי
קום המדינה הוא השימוש במקהלה ,כמאפיין
אידיאולוגי וכוריאוגרפי כאחד .במחול הציוני
המקהלה קיבלה ביטוי ב"מסכתות החגים".
“מסכתות החגים" עוצבו בשנות ה– 30וה–40
בהתיישבות העובדת על ידי יוצרים שונים,
ביניהם לאה ברגשטיין ,מתתיהו שלם ,יהודה
שרת ,רבקה שטורמן ועמנואל עמירן ,ירדנה
כהן ,גרטרוד קראוס ,יהודית אורנשטיין ,אלזה
דובלון ,צ’סקה רוזנטל ,שרה לוי–תנאי ,עמנואל
זמיר ואחרים .המסכתות היו שילוב של טקסט
עברי מדוקלם ומושר ,מוסיקה ומחולות חג
(רונן" ,ריקודי עם הם שירים" )24 :2002 ,בשנות
ה– 40עזרה גרטרוד קראוס בהכנת חגיגות
רבות משתתפים בקיבוצים .אחת מהן היתה חג
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החלוצים אימצו את מחול ההבעה שפרח במרכז
אירופה בין מלחמות העולם .רות אשל מתארת
את מחול ההבעה כ"מחול צעיר ,אוונגרדי ,שייצג
רעיונות של חופש ושל מעורבות חברתית"
(אשל .)4 :2000 ,ההקשר החברתי שבו צמח
מחול ההבעה התאים להקשר החברתי של
המחול הציוני .מנור טוען כי "האקספרסיוניזם
גילה את הביטוי האישי הבא כתגובה על

החמש ,שהועלתה במלאות יובל שנים לקיבוץ
הראל .באותה הופעה הציגה קראוס את חוטב
העצים ,עבודה ששילבה תנועה ומלל ,שבה
עיצבה את הבמה בעזרת תנועות פשוטות של
גושי מקהלה (מנור )92 :1987 ,היא גם הכינה
את שמשון לחגיגות באשקלון ב–( 1955מנור,
 ,)94 :1987כמחול שיועד לביצוע באירועים
"עממיים" ,בקיבוצים ובהתיישבות העובדת.
אבל גם במחול שיועד לבמה ,המחול "האמנותי"
בראשית ימיה של מדינת ישראל ,המעבר בין
התנועה למלה היה נפוץ .תיאטרון מחול ענבל
העלה את העבודה שירת דבורה ,שהוגדרה
יצירה באלמנטים הקיימים בטרגדיה היוונית:
שילוב של מלה ,שירה וריקוד (טולדאנו:2006 ,
 .)45המעבר בין טקסט ,מחול ,מוסיקה ודרמה
היה הפניה ישירה למחול ההבעה ובמיוחד לצעד
שביצעה ויגמן בטוטנמאל ,שבו יצרה תפקידים
הן למקהלה נעה והן למקהלה מדברת .ההפרדה
בין שתי הפונקציות של המקהלה ושילובן באותה
עבודה יצרה ז’אנר חדש ,המתבסס על המקהלה
בטרגדיה היוונית ומאשש את חשיבות התנועה
בהעברת מסרים פוליטיים וקהילתיים ואת
החשיבות של עבודת המחול ככלי אידיאולוגי.
אין זה המקום להכביר מלים על תפקיד
המקהלה בטרגדיה היוונית; אבל השימוש בה
כאמצעי אמנותי ,ויתרה מכך כוריאוגרפי ,היה
חוט מקשר בין ויגמן ,בעיקר ויגמן של טוטנמאל,
למחול הציוני של ראשית המדינה .השימוש של
ויגמן ושל הכוריאוגרפים הציונים במקהלה יוצר
הקשרים כוריאוגרפיים ופוליטיים (הרצון ליצור
אינדיווידואל מתוך הקהילה ולא קהילה שנוצרת
על ידי אינדיווידואלים).
מעבר למאפיין כוריאוגרפי זה ,המחול הציוני
שאב ממחול ההבעה של ויגמן את הדגש הרב
על ה"ביחד" ,על תחושת הקהילתיות ,הצוותא,
שניתן להשיג באמצעות המחול .מדינת ישראל
יצרה מנגנונים מוסדיים לתכלית זאת .אחד
הבולטים שבהם היה המרכז לחינוך ותרבות,
שליד הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית
של העובדים .מדור זה היה הגוף התרבותי–
המפלגתי–האידיאולוגי ,שיצר והפעיל את תנועת
ריקודי העם מראשיתה .פעולתו נמשכה ברציפות
כמעט  50שנה .בין עיסוקיו של המדור :בחירת
ריקודי העם שיופצו לקהל הרחב ,הקמת אולפני
לימוד לריקודים ,הפעלת קורסים להכשרת
מדריכים ,ארגון הרקדות המוניות ועוד (רוגינסקי,
.)18 :2000
הפולקלור הישראלי הוא יצירה חדשה ,שנוצרה
בידי האבות המייסדים מתוך כוונה ליצור
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תרבות עממית עברית ,לאומית וחילונית ,מעין
“פולקלור עכשווי" מודרני .כך נוצרה בישראל
“תרבות עממית רשמית" .תרבות זו הושפעה
מהאידיאולוגיה הלאומית ומתודעה היסטורית
מכוונת והופצה בפעילות יזומה על ידי “סוכני
תרבות" כמו הטיול ,החג ,השיר וריקוד העם
הישראלי .כאמור ,ריקודי העם נוצרו כחלק
מניסיון ליצור תרבות ישראלית חדשה; לפשר בין
תחושת הזרות והניכור של הפרטים המרכיבים
את העם החדש לבין השאיפה ליצור קולקטיב
מלוכד ובעל תחושת קהילה .גורית קדמן (-1987
 )1900עמדה מאחורי מדור זה וגם מאחורי
המפעל לטיפוח ריקודי עדות ,שפעל מתחילת
שנות ה– 70ועד שנות ה–( 90רוגינסקי:2000 ,
 .)19מפעל חייה של קדמן ,שביקשה ליצור זהות
לאומית ישראלית חדשה באמצעות הריקודים
העממיים ,התבסס מפורשות על יצירת קשר
מחודש בין העם העתיק וארץ האבות הקדומה
לבין הלאומיות היהודית המתחדשת (רוגינסקי,
 .)20 :2000הן המנגנונים המוסדיים והן המאפיינים
הכוריאוגרפיים ביטאו רצון ליצור קשר בין עבר
רחוק ,עבר קרוב ,הווה ועתיד; הריקוד שימש כלי
ובה בעת שיקף תפישת זמן ייחודית זו .דבורה
ברטונוב ז"ל כותבת" :מדובר באדמה שקראה
לחוזרים אליה ,שחידשו איתה ברית אבות"
(ברטונוב .)184 :1982 ,כאן ניכר אחד הסממנים
המרכזיים ביותר של ריקודי העם — הקשר בין
עבר ,הווה ועתיד (רונן ,פולקלור לבמה ובמה
לפולקלור .)2002 :בדומה לתחושת האחווה
הבין–דורית שניסתה ויגמן לייצר בהתייחסותה
לחייל הנופל ,הפולקלור הישראלי ניסה לגשר בין
דורות שונים ,בין חיים למתים ובין הווה לעבר
וכמוה ביקש ליצור חזון לעתיד .חיפוש האחווה
הבין–דורית קשור בטבורו לתחושת האחדות
שביקשו ריקודי העם להעביר .הן המחול הציוני
והן עבודתה של ויגמן רושתו היטב במנגנונים
שלטוניים ,שאפשרו את קיומם דה–פקטו
וסיפקו להם משאבים ותמיכה .כך הפונקציה
האידיאולוגית של המחול קיבלה דגש משמעותי;
המחול היה חלק מרשת מוסדית ,שביקשה ליצור
לגיטימציה לאידיאולוגיה שבה היא תומכת.
ריקודי העם הישראליים הדגישו את עבודת
האדמה ונתנו ביטוי לחלום הציוני על “יצרנות"
ועל שיבה אל האדמה ואל העבודה .כמו
בלהקות פולקלור של עמים אחרים ,הלהקות
הישראליות הציגו ,כפי שהן מציגות גם היום,
את החיים בכפר כ"חיים טובים" ,חיים שלמים
ואופטימיים ,חיים של פשטות ,צניעות ושמחת
חיים ,חריצות ומוסריות ,אף על פי שהמציאות
לא היתה תמיד כזאת ובוודאי אינה כזאת גם
היום .בין ההנחות שעמדו ביסוד הקמתן ופיתוחן
של להקות הפולקלור הייצוגיות היתה ההנחה,
שהן מבטאות המשכיות היסטורית ושהן מייצגות
את “הרוח הישראלית האמיתית" במושגים של
תרבות ופולקלור תמימים ולא פוליטיים (רונן,
 ,2002ב’.)53 :
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כשריקודי העם הישראליים נוצרו כחלק
מהמפעל הציוני ,הופיע מאפיין נוסף הקושר
את ויגמן אליהם בעבודותיהם של כוריאוגרפים
שונים :התפישה הרואה בקהילה מקור לקשר
רגשי בין אדם לאדמתו .אין זהו רק ניסיון לגשר
בין דורות; מדובר בקשר שבין האדם לארצו,
קשר עמוק ,אינטנסיבי ואמוציונלי .המחול
נתפש כאמצעי ליצירת קשר מחודש בין דורות
שונים ,בין אדם לאדמתו ,הן בעבודתה של
ויגמן והן בקרב ראשוני המחול הציוני .תפישת
הקהילה העל–זמנית ,הקושרת בין דורות שונים,
וההתייחסות לאדמה שנגאלת בדם ,מהווה מקור
השראה לוויגמן ולכוריאוגרפים ציוניים רבים .גם
בעבודתם של כוריאוגרפים ציוניים יש קשר
למושג הקהילה ,השואב מהפרשנות של ויגמן
אך נפרד ממנה ,בשל ההקשר השונה בתכלית.
היישוב הציוני מבקש מהאינדיווידואל להירתם
למבצע בינוי האומה ,אך זוהי פנייה לאינדיווידואל
כישות מוסרית נפרדת מהקהילה ,מקבל
החלטות עצמאי שצריך לעבור תהליכי שכנוע
תבוניים מעבר לאינדוקטרינציה הרגשית.
מסקנות
מאמר זה ביקש להדגים את ההשפעה
הכוריאוגרפית של מרי ויגמן על כוריאוגרפים
ציוניים בראשית היישוב .השפעתה העיקרית
ניכרה בשימוש במבנים המוניים בכוריאוגרפיות
כדי ליצור תחושת יחדיו ,וכן בשימוש כוריאוגרפי
במקהלות ,הן מדברות והן נעות ,להעברת
מסרים קהילתיים–פוליטיים .ויגמן והכוריאוגרפים
הציוניים פעלו כחלק מאידיאולוגיה ,שביקשה
לבסס את עצמה בתקופות שונות בהיסטוריה
וסיפקו מקרי מבחן מרתקים לדרך שבה
מחול יכול להעניק פירוש מושגי ייחודי ברשת
מורפולוגית אידיאולוגית .ויגמן והציונות חולקים
מאפיינים משותפים רבים ובראשם דגש
על קהילה כמכוננת את הפרט ורצון ליצור
לגיטימציה מוסרית להשתייכות לקהילה .ויגמן
פעלה בתקופה היסטורית דומה לזו שבה פעלו
הכוריאוגרפים הציוניים וגם היא יצרה בהקשר
של תנועת תחייה לאומית .אין זה המקום
להכביר מלים על הרקע האידיאולוגי לצמיחת
הנאציזם (פרשנות להרדר ,ניטשה ועוד) או
על הפילוסופיה הציונית כשבר בזמן .הנקודה
שביקשתי לבסס במאמר זה היא ,שמתוך מבנים
אידיאולוגיים שונים בתכלית צמח פירוש דומה
למושג ליבה ,לפחות לפי התיאוריה של פרידן.
רבים מהכוריאוגרפים הציוניים שנידונו במאמר
למדו אצל ויגמן ואצל אנשי מחול הבעה אחרים.
כמו ויגמן ,גם הם פעלו בתקופה שבה היה רצון
ליצור קהילה ,תחושת יחדיו וקשר בין–דורי;
כמו ויגמן ,גם הם ניסו ליצור דרך המחול קשר
בין אדם לאדמתו .זהו קשר רגשי ,עמוק ומכונן,
שמביא עמו השלכות פוליטיות בנות קיימא.
בשתי התקופות הנידונות אידיאולוגיה ומחול,

מושגים פוליטיים וכוריאוגרפיים ,שזורים זה בזה.

ראיון עם
נדיה
טימופייבה

כפי שנטען במבוא ,מאמר זה מבקש לבחון
אידיאולוגיה ככלי מושגי ולא מתוך שיפוט ערכי.
הניסיון לרקום תיאוריה פוליטית שאינה מתיימרת
לראות בעצמה תיאוריה מחייבת מוליד השוואות
בין אידיאולוגיות ,שאחרת היו נדחקות לפינות
שונות לחלוטין במחקר היסטורי.
ביבליוגרפיה
Michael Freeden. (2003). Ideologies and
Political Theory. Oxford: Oxford
University Press. (2008).
Karina, Lialiana & Kant, Marion. Hitler’s
Dancers: German Modern Dance and
the Third Reich. New York, Oxford:
Berghahn Books.
Manning, S. (1993). Ecstasy and the
Demon: Feminism and Nationalism
in the Life of Mary Wigman. Berkely,
London: University of California Press.

שרון טוראל
רקע
נדיה טימופייבה ( )Timofeyevaהיא המנהלת
האמנותית של להקת בלט ירושלים ובית הספר
שבצדה .היא עלתה ארצה עם אמה וסבתה
ב– ,1991וכבר ב– 1992זכתה במקום הראשון
בתחרות מיה ארבטובה לבלט קלאסי .אמה,
נינה ,היתה פרימה–בלרינה בבולשוי והחזיקה
בתואר אמנית העם של רוסיה .בישראל ,נינה
לימדה באקדמיה למוסיקה ולמחול על שם רובין
בירושלים וב– 2004הקימה את בית הספר לבלט
“נינה" ברחוב בלפור בבירה .ב– 2006פרשה
נינה מהתחום ומאז מנהלת את בית הספר,
שעבר לאיצטדיון טדי ,בתה נדיה .ב– 2007קיבל
בית הספר הכרה ממשרד התרבות וב–2008
קיבל גם מימון מעיריית ירושלים.

אשל ,רות“ .)2000( .הבלט הקלאסי :בן חורג
במחול הישראלי" ,מחול עכשיו  ,2עמ’ .8-2
ברטונוב ,דבורה .)1982( .מסע אל עולם הריקוד.
תל אביב :רשפים.
גילה לוי–טולדאנו .)2006( .סיפורה של להקה —
שרה לוי–תנאי ותיאטרון מחול ענבל .תל
אביב :רסלינג.
גיורא מנור .)1987( .חיי המחול של גרטרוד
קראוס .תל אביב :הקיבוץ המאוחד.
דינה רוגינסקי“ .)2000( .ריקוד כפול" ,מחול
עכשיו  ,3עמ’ .24-18
דן רונן“ .)2002( .פולקלור לבמה ובמה
לפולקלור" ,מחול עכשיו  ,2עמ’ .56-48
________“ .)2002( .ריקודי עם הם שירים" ,מחול
עכשיו  ,8עמ’ .26-24

איך אמא התחילה לרקוד?
“סבתי היתה מורה לפסנתר באקדמיה וגנובה
לבלט בסנט פטרבורג .בתקופת מלחמת העולם
השנייה לא היה אוכל ,ומישהו העלה את הרעיון
לתת לאמא שלי קצת לרקוד ולהופיע ,כדי
שתקבל פרוסת לחם בתמורה .היו לה כמובן
כל הנתונים והכישרון המתאים ,וכך היא החלה
לרקוד בבלט קירוב ,עד שקיבלה הזמנה להיות
פרימה–בלרינה בבולשוי".

הערת שוליים
 1השינוי בתפקיד המקהלה מתבסס על קריאתה
של ויגמן בפילוסופיה של פרידריך ניטשה ,אך
קצרה היריעה מלדון בעניין זה כאן.
דנה מילס תלמידה לדוקטורט במחלקה למדעי
המדינה באוקספורד .כותבת על הקשר בין
מחול לפילוסופיה פוליטית ,בהנחיית פרופ’
מייקל פרידן .בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה
ובמדעי המדינה (בהצטיינות) ותואר שני במדעי
המדינה (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב.
בעבר לימדה מחול והיתה אסיסטנטית של
הכוריאוגרפית אלמה פרנקפורט.

ואת ,האם היתה לך בחירה בדרכך?
“לא .לא היתה לי בחירה .מגיל שנה ראיתי את
כל הופעותיה של אמי ,נולדתי בבולשוי ,לא
חשבתי שיש משהו אחר בחיים".

נדיה טימופייבה
Nadya Timofeyeva

את למדת בבית הספר שליד הבולשוי .מדוע
אמא התאכזבה כשקיבלו אותך לתיאטרון
הקרמלין?
“בסוף כל שנה מגיעים כוריאוגרפים מכל
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הלהקות ,לבחור רקדנים ללהקתם .בסוף אותה
שנה לא הגיע אף אחד מהבולשוי ,כי הכוריאוגרף
יורי גרגורוביץ’ ( )Grigorovichהיה עסוק בבניית
להקה נוספת ,לתכלית שונה :הופעות בחו"ל
ונסיעות חוזרות ונשנות מחוץ לרוסיה .לא
רציתי לנדוד ,ונוסף על כך ,חיים מסוג זה קשים
לרקדנית בתחילת דרכה .רציתי להיות בלהקה
כמו הבולשוי ,שהיא כמו בית; יש שיעורים ,יש
יציבות ,רוקדים באולם התיאטרון של הלהקה.
זה מה שרצינו אמא ואני.
“להקה נוספת שנפתחה באותה שנה היתה
תיאטרון הקרמלין .זהו תיאטרון גדול ,המכיל
 6,000מקומות ישיבה .הם הזמינו אותי להיות
פרימה–בלרינה .בשנה שרקדתי שם קיבלתי
תפקידים ראשיים .אבל את אמא זה איכזב ,מפני
שהיא רצתה שאלך בדרכה .היא רצתה שאני
אתפוס את מקומה .זה החזון שעליו גדלתי".

“לפני שהאקדמיה למוסיקה ולמחול עברה
לגבעת רם ,היא היתה בבית הלל שברחוב
בלפור .שם לימדנו כשהגענו לארץ .כשעברה
האקדמיה לגבעת רם ,נשארנו באותו סטודיו,
שם פתחנו את בית הספר לבלט ‘נינה’ .מאוחר
יותר קנו את הבניין והחליטו להרוס אותו ,וכך
עברנו לטדי .בינתיים אמא פרשה .נמאס לה
להיאבק .זה היה מאבק של  14שנה".

“יש הרבה פרויקטים במקביל ולכן אני עובדת
כל יום עד הלילה .הפרויקט הראשון שעליו
אספר הועלה לאחרונה בחיפה .זוהי הופעה
בשני חלקים .הראשון הוא קלאסי ,מסולו ועד
שישייה .החלק הזה מראה היטב את הפוטנציאל
של הרקדנים .הוא מתפתח .החלק השני הוא
יותר עכשווי".

את לא חשה החמצה שלא מימשת את עצמך
כרקדנית?

איך מתמודדים הרקדנים עם החלק הראשון?
עם קלאסיקות ישנות ,אולי מיושנות אפילו,
של מריוס פטיפה למשל?

“כן .אני מאוד אוהבת לרקוד ובעצם לא רקדתי
כמו שרציתי .אני תוצר של הבולשוי ,אבל יש
לי עוד הרבה מה ללמוד .הייתי עושה הכל כדי
שהחזון של אמא ייהפך למציאות .בתחילת דרכי
בארץ ,ולרי פאנוב ( )Panovהזמין אותי לרקוד
בלהקה שלו ונתן לי אפשרות להמשיך ולנהל

“הייתי מאוד רוצה להרחיב את הרפרטואר שלנו
לעוד ריקודים ניאו–קלאסיים ומודרניים ,כמו שהיה
בחלק השני של המופע .הבעיה היא שהתקציב
שלנו דל וקבלת זכויות על כוריאוגרפיות של
יוצרים עכשוויים עולה הרבה מאוד כסף (רק
 70שנה אחרי מותו של כוריאוגרף או מלחין,

“התחלתי את הקריירה שלי מהתפקיד האחרון
שבנו במיוחד לאמי — ליידי מקבת .את המוסיקה
לריקוד כתב קיריל מולצ’אנוב (,)Molchanov
שהיה בעלה של אמי ,והוא מת שבע דקות לפני
תחילת המופע .אמי נאלצה לרקוד את התפקיד
שלה ,כי האמינה שזה מה שהיה רוצה קיריל,
למרות הקושי והמשבר .כשפרשה מהריקוד
היא כבר היתה מבוגרת למדי .תיאטרון הקרמלין
קנה את ליידי מקבת מהבולשוי .ולדימיר
ואסילייב ( ,)Vasilievהכוריאוגרף ,בא לעבוד
אתנו ,והתפקיד הראשון שאתו עליתי על במה
היה ליידי מקבת".

האם את מביאה כוריאוגרפים כדי ליצור
רפרטואר ללהקה שלך?

“להיות רקדן בארץ זה מאוד קשה .כולם עובדים
בכמה עבודות כדי להתפרנס ואז מגיעים לחזרות
ולפעמים פשוט אין כוח .הם עובדים מכל הלב,
אבל לפעמים כמה אפשר? לעתים קבענו חזרות
בשבע בבוקר בשבת ,לפעמים עבדנו עד 12
בלילה .יש פער מאוד גדול בין הרצון למציאות".
כמה רקדנים יש בלהקה?
אוקיאנוס ופנינים מתוך סוס שחור הגב ,רקדנים :מאיה טלמור ,בינה רביץ ומיכאל שניידר
Ocean & Pearls from Little Humpbacked Horse, dancers: Maya Talmor, Bina Ravitz, Michael Schnaider

את בית הספר ,ועל כך אני מודה לו .אבל עבדתי
מאוד קשה והייתי בעומס נוראי ונפצעתי ,כי לא
שמרתי על עצמי כמו שצריך .לא התחממתי
טוב לפני עבודה וקרעתי את גיד אכילס .עברתי
שלושה ניתוחים מאז".

“השנתיים הראשונות היו מאוד קשות .זאת
היתה ממש הישרדות .אילתרנו תיאטרון קטן
בתוך הסטודיו ,עם תאורה ותפאורה וכל מה
שצריך ,ומדי שבת בערב היינו עורכות מופעים.
אני רקדתי ,אמא רקדה ,כך גם התחילה הלהקה.
נתנו במה לתלמידים".

מרינה ,המנהלת הכללית של הלהקה ,מצטרפת
אלינו ומספרת שלפני שנה רקדה נדיה אדג’יו
לסימפוניה החמישית של מהלר ,ומאז היא
מחכה שנדיה תחזור לבמה .לדבריה ,יש בה
איזו עוצמה פנימית ורגישות מאופקת יוצאת
דופן ,שמוקרנת מבפנים.

למה עזבתן את בית הספר “נינה" ברחוב
בלפור?

מה הם הפרויקטים שבהם את מתעסקת
בימים אלה?
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“ברוסיה מופע כולל תפאורה מתאימה ,תיאטרון
ענק ,המון רקדנים ,תזמורת חיה .כאן לוקחים
רק חלק קטן ,בלי כל האלמנטים מסביב,
ובשביל זה צריך איכות גבוהה מאוד של ריקוד.
בתנאים הללו זה נראה לא מרשים ,אפילו נראה
מיושן .חשוב לרקוד את הקלאסי כמו שהוא ,כי
זה מאוד מחזק את הרקדנים ,אבל חשוב גם
שהחומרים יהיו מעניינים לקהל".

למה הכוונה?

מדוע הגעתן ארצה?

איך הקמתן את בית הספר .איך התחלתן
ליצור יש מאין?

מדוע לדעתך קשה להציג בישראל יצירות
קלאסיות?

“מה שאני הכי רוצה לרקדנים שלי ,זה שיהיה
להם רפרטואר משלהם .אז הזמנו את יואן טוג’ארו
( ,)Tojaroכוריאוגרף ניאו–קלאסי מרומניה ,והוא
בנה לנו כוריאוגרפיה למוסיקה של בנימין יוספוב
( — )Yosepovקונצ’רטו לצ’לו ולתזמורת .זה היה
החלק השני של המופע שעליו סיפרתי ,שנקרא
מאוויים ומאבקים .הוא היה מאוד גמיש וסבלני
בעבודה אתנו".

מה היה התפקיד הראשון שביצעת?

“בסוף השנה קיבלה אמא הזמנה מהאקדמיה
למוסיקה ולמחול ,לבוא וללמד .פעמיים לפני
כן היא נסעה להעביר קורסי קיץ באקדמיה.
בהתחלה חשבה אמא שזה יהיה רק לשנה ,אבל
היא נשארה שם  12שנה .גם אני לימדתי שם עם
אמא .כשהיא הגיעה לגיל פנסיה פיטרו אותה.
כך החלטנו להקים את בית הספר".

היהודי השני הוא אסף מסרר ( ,)Messererדודה
של מיה פליצסקיה (.")Plisetskaya

אין כבר צורך לקנות זכויות) .לילדים אני בונה
כוריאוגרפיות ואילו לגדולים יותר אני משחזרת
קטעים פחות מוכרים מהרפרטואר העולמי".
האם תוכלי לתת דוגמה?
“יש שני כוריאוגרפים יהודים שהיו מאוד מוכרים
ברוסיה בתקופה הסובייטית ,ומשום מה כאן
בארץ הם לא מאוד מוכרים .השנה אנחנו נותנים
חשיפה לשניהם .מדובר בליאוניד יעקובסון
( ,)Yakobsonשהקים תיאטרון משלו ,יצא
מהקלאסיקה השמרנית ועשה דברים יוצאי דופן.
אני משחזרת פה–דה–קאטר (pas de quatres
ריקוד ברביעייה) שלו ,שזו ממש פנינה .כולם
מכירים את הפה–דה–קאטר של טגליוני .לדעתי
בזה של יעקובסון יש זווית חדשה .הכוריאוגרף

“העיקריים הם  .12על הבמה יש  .15יש
ביניהם סטודנטים לפסיכולוגיה ,לביוטכנולוגיה,
לכימיה"...
על אילו עוד פרויקטים את עובדת כרגע?
“פרויקט נוסף ,שייצא בדצמבר ,הוא סדנה
לכוריאוגרפים צעירים .אני נותנת את הרקדנים
שלי ,וכל כוריאוגרף צעיר שרוצה לבנות
כוריאוגרפיה בא לעבוד אתם .בדצמבר היתה
ההופעה .הגיע כוריאוגרף מהלהקה של פאנוב,
הגיעו כמה שרקדו אצלי ,הגיע מנהל בית ספר
לבלט באשקלון וגם תלמידות שלי שלומדות
באקדמיה בנו כוריאוגרפיות .הייתי רוצה בעתיד
להפוך את זה לפסטיבל או תחרות ,כי לדעתי
יש בעולם בעיה עם כוריאוגרפים ניאו–קלאסיים.
יש כמה גדולים וטובים ,אבל חוץ מהם קשה
למצוא".

איך את משתלבת בקהילה הירושלמית?
האם ישנם פרויקטים שקשורים ישירות
לקהילה שבה את מתגוררת?
“יש קהל רחב של נשים דתיות שבאות לרקוד
אצלי ,חלקן אפילו עם ילדים .אני מודעת לעובדה
שזה דורש מהן הרבה מאוד מאמצים .אלה
שמגיעות ,כנראה בני ביתן קיבלו את הבחירה
שלהן .אני מתכוונת להעלות אתן מופע לנשים
בלבד ,בלבוש צנוע כמובן".

אז יש גם דברים טובים יותר ממה שהיה
ברוסיה...
“הכי טוב ,אם היתה איכות כמו ברוסיה ואווירה
כמו כאן .כאן ,אני מתקנת את תלמידי על ידי
הסברים ומחכה שתהיה הפנמה .כך התהליך
ארוך יותר וההתקדמות בדרך הזאת צורכת
יותר זמן .הרי בבלט קלאסי הכל בנוי על הקניית
הרגלים".
שיטת הלימוד היא שיטת וגנובה טהורה?

את מי עוד את מלמדת?
“כל מי שרוצה לרקוד .גם מבוגרים וגם ילדים
מגיל ארבע וחצי .גם ילדים כאלה צעירים יודעים
שבאים לעבוד .המשימה הראשונה שלי היא
לחזק אותם .אני לא משחקת אתם .לשם כך
יש מקומות רבים אחרים .בשנה הראשונה יש
להם תרגול רב על הרצפה :חיזוק בטן ,שפגט,
מתיחות .כך אני מכינה את הגוף הצעיר לפעילות
פיסית מאומצת שתבוא אחר כך .הם יודעים
שהדרישה שלי היא ,שכשבאים עובדים .מי שאין
לו מצב רוח יכול לנוח בצד ,אבל כשהוא מצטרף,
הוא עובד .כשאני רואה שהם עומדים היטב על
הרגליים וגם המותן חזק ,אפשר להביא מורה
מודרני שיעבוד על גו משוחרר יותר .דרך אגב,
אני גם מביאה להם מורה להתעמלות אמנותית,
כי הדרישה הכללית היום בעולם היא שהרגל
תגיע אל מאחורי האוזניים ,וגם מורה לפיתוח
קול ,כדי לשיר ולעבוד על הנשימה .הם עובדים
המון שעות".
מצפייה בתלמידים הצעירים של נדיה ניכר כי
העבודה אכן יסודית ומדויקת .מרגש לראות
ילדים כל כך צעירים עובדים ברצינות ,מתקנים
שוב ושוב את אותו תרגיל ,באים לפני השיעור
להתחמם ,אוהבים את מורתם עד אין קץ וטוענים
שהאווירה בחוג היא כמו משפחה.
מה לגבי בנים?
“יש בנים ,אבל לא הרבה .בכל מקום קשה יותר
עם בנים .זה לא כל כך פופולרי או לא מספיק
רציני להיות רקדן .מי שיש לו מספיק כוח רצון
ללכת נגד הזרם ,מגיע .הטובים באמת עוברים
למודרני או עוזבים לחו"ל ,כי משם יותר קל
להתברג ללהקה טובה .גם שכר רקדן זה שכר
נמוך .איזה גבר יבחר בזה מראש?"
איזו אווירה יש בשיעור?
“אווירה של עבודה .אני לא יודעת מי מהם יהיה
רקדן ,אבל חשוב לי שהם יהיו בני אדם טובים.
אני מנסה לשמור על אווירה טובה ,שהתחרות
תהיה בריאה .יותר חשוב שתהיה לנו מטרה
קבוצתית .לכן אני נותנת סולו לכולם".

“לא באופן נקי לגמרי .בבית הספר שבו למדתי,
למדנו בשיטת וגנובה .חסרה היתה לי איכות
כפות הרגליים ,חינוך של כפות הרגליים .את
זה למדתי מפאנוב ,ואת זה אני מצרפת לשיטה
שבה אני מלמדת .אני מוסיפה לשיטת וגנובה
משיטות אחרות ,על פי מה שנראה לי חסר".
מה את חושבת על תופעת כוכב נולד ונולד
לרקוד?
“אני לא נגד מה שמביא אנשים אל האמנות.
מובן שעדיפים דברים ברמה גבוהה ,אבל כל עוד
אנשים הולכים ללמוד לרקוד בעקבות זה ,מה
טוב .אני באופן אישי לא עוקבת ולא רואה ,כי אין
לי זמן לטלוויזיה .בלילה כשאני חוזרת מהעבודה,
אני יושבת מול  YouTubeורואה סרטי בלט".
אילו להקות הן מקור ההשראה שלך?
“יש הרבה; בוריס אייפמן ( )Eifmanמסנט
פטרבורג ,ז’אן קריסטוף מיו ( )Maillotמלהקת
מונטה קרלו וגם פורסיית ( ,)Forsytheקיליאן
( )Kilianונאצ’ו ( .)Nachoבכל פעם שאני הולכת
להופעה כזאת ,אני לא יודעת למה לצפות .תמיד
יש הפתעה וזה מאוד מסקרן .הם כוריאוגרפים
גדולים .לכל הרקדנים שלהם יש בסיס קלאסי
חזק מאוד והם הביאו את הקלאסי לדרך חדשה.
יש במופעים שלהם שילוב של הקלאסי עם
העכשווי ,טכנולוגיה ,וידיאו ארט ,סיפורי אגדה
שהפכו לעכשוויים .זהו החזון שלי .כדי להצליח
צריך לשאוף גבוה .לשם אני שואפת".
הראיון נערך בתיאטרון ירושלים.8.6.2010 ,
שרון טוראל היא מאסטרנטית למחול באקדמיה
למוסיקה ולמחול על שם רובין ,ירושלים.
בעלת תואר שני מהאוניברסיטה העברית
בחקר סכסוכים .מרצה בתחום תולדות המחול
במסגרת השתלמויות ללימודי תעודה וכותבת
ביקורות מחול .רקדנית ומורה למחול מזרחי.
sharontr@gmail.com
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האם אתה רואה הבדל בין הפיסיולוגיה של
תלמידי מחול ברוסיה בזמנך לזו של תלמידים
שאתה פוגש היום בישראל?

רקדן והכוריאוגרף ואלרי פאנוב
(לשעבר שולמן) היה אחד משלושת
כוכבי הבלט הסובייטי שברחו למערב
בשנות ה– 60וה– 70של המאה הקודמת .בעוד
רודולף נורייב ומיכאיל ברישניקוב ערקו כשהיו
בסיבוב הופעות ,פאנוב ואשתו אז ,הבלרינה
גלינה ,ניהלו מאבק מתוקשר וממושך ,שבסופו
התאפשר להם לעלות לישראל ב–.1974

“זה רק חינוך .למה מרצדס היא המכונית הטובה
ביותר? מכיוון שמתחילת עידן המכונית מרצדס
הצטיינה בייצור מכוניות ,נבנתה מסורת ,יש ממי
ללמוד .קונקורנציה (תחרות) .אותו דבר ברוסיה.
לפני  300שנה ,לפני פטיפה ,הסטנדרטים של
הבלט הרוסי היו גבוהים מאוד".

פאנוב התגורר בירושלים ,אבל המשיך ליצור
ריקודים ללהקות המובילות בעולם והיה
כוריאוגרף ראשי ומנהל אמנותי בבית האופרה
בברלין ,בבלט הבלגי המלכותי — אנטוורפן
ובבית האופרה בון — גרמניה .בבון פגש את
אשתו השנייה ,אילנה אורלוב .ב– 1998הקים
הזוג קבוצת בלט קלאסי ובית ספר להכשרת
רקדנים באשדוד ,שאותם ניהלו בד בבד עם
עבודתם בחו"ל.
בתחילה ניסו בני הזוג פאנוב להקים להקה
בראשון לציון ,בעקבות הזמנה מראש העירייה
לשעבר ,מאיר ניצן .משנוכחו לדעת שהסיוע
שקיוו לקבל מבושש לבוא ,עברו לאשדוד ושם
הם נמצאים עד היום .אילנה פאנוב שמה קץ
לחייה בסוף .2009

ואלרי פאנוב

Panov Valery

אני רוצה לחזור אתך לשנים הראשונות שלך
בארץ .הגעת לכאן ב– ,1974כאשר היה קשה
ומסוכן מאוד לצאת את גבולות רוסיה .ספר
לי כיצד זה קרה.

שכתב שלום עליכם .מי שחושב שאפשר ללמד
מישהו להיות מוכשר ,טועה .אתן לך דוגמה:
אנחנו רוקדים את היפהפייה הנמה כשנה ,לאורך
העונה כולה .אחרי שאילנה (ילין–פאנוב ז"ל)

“האנשים המעטים שהצליחו לצאת את גבולות
ברית המועצות באותן שנים היו צעירים משכילים,
אשר החלו למרוד בשלטון המדכא של התקופה.
החלה מהפכה אינטלקטואלית ,משהו היה חייב
להשתנות .אנשים כמו המוסיקאי מסטיסלב
רוסטרופוביץ’ והסופר אלכסנדר סולז’ניצין
יצאו נגד השלטון .הממשלה לא היתה מוכנה
לכך ואנשים נענשו על ידי הק–ג–ב ,ולא רק
במאסרים .ניסו להרעיל אותי ממש .זאת היתה

ראיון עם
ואלרי פאנוב
מיכל רוזנצוייג

מלבד להקתו של פאנוב ולהקת הבלט הישראלי
הפועלת בתל אביב ,נעשה בשנות ה– 80ניסיון
להקים להקת בלט בישראל .אדם ואילנה
פסטרנק ייסדו אז את בלט חיפה ,שנסגר לאחר
שנים ספורות.
בראיון עם ואלרי פאנוב ניסיתי להאיר את
הקשיים שעמם מתמודד אמן עולה ולהבין את
תפישת עולמו האמנותית .הראיון נערך ב–20
במאי השנה באשדוד ,בעת שפאנוב היה בחזרות
לבלט היפהפייה הנמה.

מתה ,אני לא תיפקדתי .הבסיס שלי הוא קלאסי,
זה הכלי המרכזי שלי .בעיני אין כוריאוגרף
רציני בלי הכשרה קלאסית .המושג מודרני לא
מאוד נהיר לי .על הבסיס הזה אני מוצא צורות
נוספות ,כמו מרתה גרהאם או איזדורה דאנקן.
היא רצתה לרקוד את הגוף בעירומו ,להראות
את הטבע והטבעי בגוף הרוקד .היא סימלה את
תחילתה של דמוקרטיה באמנות ,של שחרור.
בהשכלה הקלאסית המסורתית אין דמוקרטיה,
נוהגים לבדוק את הפיסיולוגיה של הילדים בגיל
צעיר .אני לא עושה זאת .בנוגע לכוריאוגרף
הבא ,הפקתי ערב מיוחד לתלמידים הצעירים
שלי ,שרוצים ליצור כוריאוגרפיה .אני לא מחליט
שום דבר ,רק מעיר למי שמעוניין".

הקמת בית ספר ולהקת בלט בישראל .האם
אתה מצפה שמבית הספר יצמחו רק רקדנים
מבצעים או שיש לך תקווה שיבוא ממנו גם
הכוריאוגרף הגדול הבא?

באיזה גיל אתה מתחיל ללמד בלט?

“שאלה קשה .ראי ,כשרון הוא מתנה משמים,
כמו כסף בכיס .אם יש — יש ואם אין — אין ,כפי

“מגיל  .5יש הבדל ,היום ילדים גדלים מהר
יותר".
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מלחמה נגד אנשי הרוח מתנגדי המשטר".

הריקודים מתוך הבלט סינדרלה מאת ואלרי פאנוב

מה היתרונות ומה החסרונות של הקמת
הלהקה באשדוד?

מה עשית בהגיעך?
“באותה תקופה כבר הייתי רקדן וכוריאוגרף ידוע
באירופה כולה .לחזור לרוסיה לא איפשרו לי ,אף
על פי שברוסיה יש כבוד לכשרון .הזמינו אותי
ליצור בלהקות בלט ברחבי העולם .כתבתי ספר
ביוגרפי על התקופה ההיא ואני עתיד להפיק סרט
על חיי ,לרקוד את חירותי ,בישראל ובעולם".
את הלהקה שלך הקמת באשדוד.
“אילנה ,אשתי המנוחה ,הקימה את הלהקה.
היה לה חזון ,להקים להקת מחול רצינית .אני
אהבתי אותה ורציתי למלא את מבוקשה .מרגע
שהחלטנו ביחד על הקמת הלהקה ובית הספר,
הקרבנו הרבה מאוד בעבורם .עבדנו מהתחלה
ללא תמיכה .בנינו ובנינו".

All pictures from Cinderella by Valery Panov

“בכל מקום זה קשה ,מרגע שמתערב הפן
העסקי .באמנות יש קושי .לשמחתי ,ב–12
השנים שהלהקה פועלת ,יש לנו רק הצלחה.
אנחנו מוכרים מופעים והקהל שלנו גדל .אילנה
השתמשה בשמי ובמוניטין שלי .בשנים הראשונות
הייתי עורך שיחות עם הקהל לאחר כל הופעה וזה
עורר עניין .היא עשתה הכל למען בניית הלהקה.
אחרי הקירוב ,הבולשוי ,האופרה של וינה ועוד,
היו כאלה שאמרו‘ ,מי צריך את הפאנוב הזה?’
כולם אומרים שהוא מפורסם ,זה הכל".
אבל באשדוד יש מי שמגיע מהתרבות
הרוסית ,לא?
“אמת ,אבל זה לא תמיד בא לביטוי בתמיכה
מגורמים פורמליים .עכשיו ,עם ראש העיר יחיאל

לסרי ,מצאנו חיים וקיבלנו הכרה משמעותית.
כשהגעתי לכאן ב– 1974הכנסתי  30מיליון דולר
דרך קרן טדי קולק ,סכום ששימש להבאת
עולים מברית המועצות לשעבר .לא כל עולה
חדש מכניס כזה סכום של כסף (צוחק) .כשאני
חושב על כמה שהשקעתי — עדיף לשכוח.
ועוד היינו צריכים לחזר על הפתחים בבקשה
לתמיכה נוספת .עכשיו אנחנו חשים שמתרחש
שינוי משמעותי".
בניסיון להגדיר מהו הסגנון הייחודי לך — עם
אילו חומרים מוסיקליים אתה עובד?
“אני עובד עם כל הסגנונות .ג’ז ,קלאסי ,מעניין
אותי השילוב ,יוצא ממנו משהו רענן ,אנושי .אני
יוצר מחולות אבסטרקטיים ורוצה להעלות אותם
גם כאן ,אבל אני מקבל את הרושם שהקהל לא
מבין .עוד לא".

עד כמה אתה משתמש בהומור כשאתה
מלמד כוריאוגרפיה?
“אתה צוחק — משמע אתה יודע .אני משתמש
בהומור כל הזמן .הדבר הראשון באמנות הוא
יופי ואהבה .בגלל זה אני לא אוהב מחול מודרני,
אף על פי שיש לי כבוד לכל כשרון .זה נוקשה
מדי בשבילי ,מכוער מדי".
הרקדנים שלך אומרים שאתה משתמש
הרבה בזרועות .מדוע?
“להשתמש בזרועות בכשרון ,זאת התבונה
הנעלה ביותר .בדרך כלל ,לרקדנים אין ידיים.
הראה לי בזרועותיך את הריקוד שלך ואומר לך
איזה מין רקדן אתה .רק העלית של רקדני הבלט
מצליחים להביע באמצעות הזרועות .אני מתכוון
בעיקר לרקדנים רוסים כמו ניז’ינסקי (,)Nijinsky
פאבלובה ( ,)Pavlovaמקארובה (,)Makarova
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פליסצקאיה ( ,)Plisetskayaואסילייב ()Vasiliyev
— הטופ של הרקדנים ,עם ידיים פנומנליות,
מלאות הבעה ,בכל קפיצה ובכל פירואט .את
זה לא לומדים בבית הספר ,רק בתיאטרון ורק
רקדנים ראשיים".

מה יש בזרועות שכל כך חשוב?
“הזרועות מרחיבות את אוצר המלים התנועתי
והן מלאות ברגש ובהבעה .הזרועות מניפות
אותי מעלה .אם אני כרקדן לא משתמש בהן
כדי להתרומם ,זה לא בלט .הרקדנים שלי לא
פחות טובים מרקדנים בגרנד–אופרה .אני מלמד
‘יחד עם ידיים’ .זאת עבודה קשה".

איך היית מאפיין את היחסים שלך עם
הרקדנים?
“אני לא נמצא בקשר הדוק עם הצעירים ביותר.
הם מסתכלים עלי כמו על איזו בבושקה זקנה
ומפורסמת (צוחק) .עם הרקדנים זה משתנה.
אני חושב שכל אחד מהם רוחש כבוד ,אבל עם
כל אחד יש תהליך שונה .חלקם חברים טובים,
אנחנו ביחד הרבה שנים".
איך הגיבה הלהקה אחרי מות אילנה?
“אף אחד לא עבד חודשיים ,עדיף לא לדבר על
זה".

וחצי לכל היותר ,אחר כך הרקדנים צריכים
ללמוד כמה חודשים .זה מהשמים (צוחק) .לכן
כוריאוגרפיה היא אמנות נעלה .היא מכילה
בתוכה גם פילוסופיה ,גם אסתטיקה ,גם תרבות.
האישיות שלך נוצקת פנימה".
האם אתה תופש את העיסוק בכוריאוגרפיה
כייעוד?
“אני כוריאוגרף מגיל  ,7נולדתי ככה .אני גם
מצייר ,בעיקר בשמן ,לרוב פורטרטים .ההשכלה
שלי כוללת גם מוסיקה ,מגיל צעיר מאוד .אני
פייטר (לוחם) חזק ,פרטנר חזק .הייתי גם רקדן
מודרני חזק ,עבדתי עם מרתה גרהאם שנים
רבות".
הושפעת ממנה ככוריאוגרף?
“לא ממש .יותר ממי שעסק
בחומרים קלאסיים כמו יירי
קיליאן ,מוריס בז’אר ,ג’רום רובינס
בסיפור הפרברים .אני רקדתי
בברודוויי כמעט עשרים שנה,
כמעט יומיום .אשתי הראשונה
רקדה בברודוויי בהפקה גדולה
מאוד .אני חושב על זה ובוכה.
לפחות אני רואה את החלום שלה
מתגשם".
מה אתה שואף להשיג בעתיד?
“בעתיד הקרוב אני מקווה להביא
את סינדרלה לקהל הרחב ,רומיאו
ויוליה בירושלים בהפקה משותפת
ליהודים וערבים והמלך דויד — בלט
ענק .להמשיך ולפתח את הלהקה
ובית הספר .כעת ראש העיר החל
לבנות בשבילנו מרכז בעיר .כואב
לי שמה שאילנה בנתה בזיעה
היא לא יכולה לראות עכשיו.
אילנה אהבה אותי מאוד וחשבה
שאני הכי טוב בעולם ,והבחירה
שלה בלהקת בלט בארץ נבעה
מכך שהיתה ציונית גדולה .היא
וכל משפחתה".

שאלתי את הרקדנים על הסגנון שלך והם
הדגישו את הזרועות במפורש.
“כשאני עובד אתם הם אומרים לי :ואו ,מר
פאנוב ,או ידיים או רגליים ,לא הכל ביחד
(צוחק) .הרקדנים עובדים קשה ,משתדלים
ורוצים לקבל ,לא כולם .אלה שיודעים להניע את
הזרועות למדו אצלי הרבה שנים".
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איך אתה זוכר את היצירות שלך?
“אני פשוט זוכר .זה בדם שלי .אני זוכר שהופעתי
בבתי אופרה גדולים באירופה וכל הכוריאוגרפים
ישבו עם רשימות וסקיצות של הריקודים .אני
הייתי עולה לבמה וזוכר כל פרט ,וכולם היו
מתלחשים מאחורי‘ :איך הוא עושה את זה?’
(צוחק) .אם אתה לא מוכשר במקצוע שלך,
עדיף שלא תעסוק בו .תחפש את הדבר שאתה
מוכשר בשבילו .אני יוצר ריקוד שלם בחודש

מיכל רוזנצוויג ילידת הרצליה,
 .1980בוגרת תנועת הנוער העובד והלומד ,בית
הספר למחול “הקבוצה ביפו" ובעלת תואר B.Ed
בהוראת תיאטרון מחול מסמינר הקיבוצים.
יוצרת הסולו דינדוני והטריו Play-Mo-Beast
וכותבת במחול עכשיו.

אלכסנדר אלכסנדרוב בקופליה1990 ,
Alexander Alxandrov in Coppelia, 1990

ה

צצה ביומנו של אלכסנדר
אלכסנדרוב חושפת סדר יום
עמוס להתפקע .בכל שבוע הוא
מלמד עשרות שעות וכל השיעורים
מתועדים ביומן בכתב יד צפוף .כדי
לקבוע פגישה ,מומלץ להתקשר אליו
שבועיים לפני המועד הרצוי .לפגישה
שהתקיימה באקדמיה הגבוהה ב–9
בנובמבר  2010הגיע אלכסנדרוב
רציני ומאורגן ,עם תשובות מוכנות
ומסודרות מראש.

ראיון עם
אלכסנדר
אלכסנדרוב

האם רצית להיות רקדן עוד מילדות?
אמי ילדה אותי במנח רגליים .הרגליים הן אלה
שיצאו ראשונות .יום למחרת חיפשה המיילדת
את אמי בין כל שאר היולדות ,לשאול לשלומה
לאחר הלידה הקשה“ .איפה האמא של הרקדן?"
היא שאלה וכשראתה את אמי קבעה“ :בנך יהיה
רקדן!" הקביעה הזאת נשענה על מבנה כפות
רגלי ,שהיה יוצא דופן ,עם עצם מאוד בולטת
שמאפשרת פוינט חזק.
אמי סיפרה לי סיפור זה רק בהיותי בן עשר ,לאחר
שהתקבלתי לאקדמיה בקייב .רקדתי כבר בגן,
כי תמיד רציתי לרקוד ,ורציתי רק בלט קלאסי.
אמנם לא ראיתי סביבי רקדנים קלאסיים ,לא
היה אף אחד במשפחה שעסק במחול או בכל
סוג של אמנות ,אך הנשמה רצתה לרקוד .אני
חושב שהריקוד בחר בי במובן מסוים.

שרון טוראל
לאקדמיה ניסו להתקבל עוד כ– 700ילדים .אמא
סיפרה לי אז שאני יהודי ,כי היא חששה שלא
אתקבל בהנחה שיהודים הם בתחתית סולם
העדיפויות .עד אז לא ידעתי שאני יהודי .ראיתי
שסבתא ואמא צמות ביום כיפור ומדברות יידיש.
הבחנתי בסימנים נוספים ,אבל לא ידעתי שאני
יהודי .לשמחתי התקבלתי והייתי שם עד גיל
שמונה עשרה.
אילו תפקידים רקדת?
בסיום האקדמיה קיבלתי הזמנות רבות ממקומות
רבים וטובים ,כמו תיאטרון בסיביר שנפתח אז
ותיאטרון באודסה .אני בחרתי בלהקה בחרקוב
שבאוקראינה ,כי העדפתי את הכוריאוגרף

והמנהל שלה ,גאזייב מראט (Gaziyev
 .)Maratהוא אמנם לא הציע לי את

המשכורת הגבוהה ביותר ,אבל
רציתי מאוד לרקוד אצלו .הגעתי
ללהקה ממש לקראת יציאה לסיבוב
הופעות ,ומיד קיבלתי את פה דה דה
מתוך ג’יזל בתפקיד הראשי .שבועיים
ימים בלבד עמדו לרשותי להתאמן
על התפקיד .לאחר חודש רקדתי
את התפקיד הראשי בהסילפידות של
פוקין (.)Les Sylphides

כשגאזייב עבר לקישינב במולדביה ,עברתי אתו.
שם כבר הייתי רקדן ראשי ,קיבלתי משכורת
בהתאם ורקדתי את כל הרפרטואר של הבלט
הקלאסי :דון קישוט ,אגם הברבורים ,מפצח
האגוזים ,ג’יזל ,הסילפידות של טגליוני ,קופליה
ועוד ...אשתי היתה הפרימה–בלרינה ,ואת כל
התפקידים הללו רקדנו יחד.
מדוע עליתם לארץ?
חשנו באנטישמיות .למרות היותנו רקדנים
ראשיים ,מעולם לא קיבלנו פרס כלשהו ולא
זכינו בהכרה או בכבוד .היה מקובל שלאחר
בכורה ,שאליה הגיעו שרים רבים ,שגרירים
ואנשים חשובים נוספים ,היו הרקדנים מקבלים
פרסים .תמיד הצביעו בעדנו ,אבל מעולם לא
קיבלנו שום דבר .אשתי ואני עבדנו ללא הפסקה,
גם אם היינו חולים וגם אם מסע ההופעות
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הגיע למחוזות מרוחקים ולא אטרקטיביים.
לאחר האסון בצ’רנוביל ,איש מחברי הלהקה
רצה לנסוע לשם .אשתי ואני נסענו .היינו מעין
סלבריטאים במולדביה .אנשים רבים הכירו
אותנו ,קהילה גדולה מאוד הגיעה לכל מופע
שהעלינו .כבר אז הייתי מורה ולימדתי בקולג’
בקישינב עשר שנים בקירוב ,ואף אחד לא מצא
לנכון לתת לי פרס כלשהו .מנהל התיאטרון
שלנו הבטיח לי באופן אישי שיעניק לי פרס,
אבל גם לאחר שמונה לסגן שר התרבות ,הוא
לא מצא לנכון לעשות זאת .כשנפגשתי אתו ,הוא
אמר לי“ :אנחנו נותנים קודם כל לאנשים שלנו,
אתה יהודי" .עלינו לארץ ב– 1991והתקבלנו כאן
בחמימות רבה.
איך היתה תחילת הדרך בארץ?
כשהגענו ,נירה פז הזמינה אותנו ללהקה קטנה
שהיא בנתה .יאיר ורדי הזמין אותנו לסוזן דלל,
שם רקדנו פה דה דה מתוך אגם הברבורים,
ובפסטיבל כרמיאל הופענו עם בת שבע בדון
קישוט.

הגשתי תלמידים רבים לתחרויות .מעבר לזה
הזמינו אותי ללמד בארה"ב ,בברזיל ,בהולנד,
באוסטרליה ,באנגליה ,בקרואטיה ,בגרמניה
ובספרד.
האם אתה מלמד את
( )Vaganovaבאופן טהור?

שיטת

וגנובה

גם תלמידתה של וגנובה ,שהיום היא בת
למעלה משמונים ,איננה מלמדת את שיטתה
של וגנובה באופן טהור .הבלט מתקדם כל הזמן,
הוא מתעדכן ומתחדש .גם בסנט פטרבורג לא
מלמדים וגנובה באופן טהור ,כי הם רוקדים
ריקודים של ביל פורסיית ( )Forsytheושל
נאצ’ו דואטו ( )Nacho Duatoוהדבר מחייב
מיומנויות נוספות.
כמורה בבת שבע נסעתי הרבה בעולם ,וכך
היתה לי הזדמנות להיכנס לשיעורים של מורים

כשעליתי לארץ הייתי בן  .32הופעתי רק עוד
שש שנים נוספות ,כי נהוג לפרוש בסביבות גיל
 .38האמת ,אורות הבמה לא חסרים לי .ההוראה
ממלאת אותי .נולדתי להיות מורה .אני כל כך
נהנה ללמד ,ויש לי אהבה רבה לתלמידים שלי.
מורה ,לפני הכל ,צריך להיות אדם טוב .בשיעורים
שלי אני מרגיש כל תנועה ,מלמד מהבטן .אם יש
מקום שאני לא מרגיש כך ,אני לא נשאר שם.
לכן אני יכול ללמד סביב השעון.
למעשה ,ההוראה החלה הרבה קודם .עוד בהיותי
בקישינב לימדתי .כשהגעתי לארץ ,אורדמן נתנה
לי ללמד שיעורים קבועים בבת דור .בנוסף לזה,
בת שבע חיפשו מורה קבוע ולימדתי גם שם.
עם כל זה ,הזמינו אותי לבחון ב"רקדן מצטיין"
ופעמיים בתחרות “מיה ארבטובה" ,ותוך כדי כך
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אני מאמין שזהו בסיס מצוין לבנות רקדן .יש
טכניקות רבות ,אבל כולן יוצאות מהקלאסי.
גם אם רקדן פונה למחוזות אחרים לאחר מכן,
הבלט מחזק מאוד את הגוף ומאפשר מיומנות
וטכניקה טובים מאוד.
האם ניסית ללמד אנשים לא מיומנים?
כן .אין חשיבות לשאלה אם עומדת לפני להקה
מקצועית או אנשים שבשבילם הריקוד הוא
תחביב .מה שחשוב זה הנכונות לבוא לשיעור,
האהבה לריקוד והרצינות שבאה עם זה.
מה אתה חושב על כל תוכניות הטלוויזיה כמו
נולד לרקוד ורוקדים עם כוכבים?

רוטציה של  90מעלות
במפרק הירך ,האומנם?
הנחיות שכיחות
איכותיות לתנועה מול
אפשרויות קינסיולוגיות
וביו–מכניות של הגוף

כל מה שחושף אנשים לריקוד הוא חיובי בעיני.
אינני צופה בכל זה ,כי אני מלמד.

האדם הויטרובי מאת לאונרדו דה וינצ’י1942 ,
The Vitruvian Man by Leonardo da Vinci, 1942

הילה קובריגרו–פנחסי

מהם מקורות ההשראה שלך? אילו תחומי
אמנות נוספים אתה אוהב?

הפער בין בריה"מ וישראל היה גדול מאוד .הוא
בא לידי ביטוי ברמת הביצוע ובמסורת הבלט
הקלאסי ,שהיתה עמוקה מאוד במקום שממנו
הגענו .עם זאת ,יש כאן מורים ממקומות רבים
בעולם .כל אחד מלמד לפי שיטתו ,והדבר טוב
ומפרה .התקבלתי מיד לבת דור הן כמורה והן
כרקדן .רקדתי בלהקה כשש שנים והמשכתי
ללמד עד שג’נט אורדמן נפטרה .אשתי התקבלה
מיד לבלט הישראלי ורקדה שם כארבע שנים.
משהו נפתח בי כשעליתי ארצה .אשתי טוענת
שאני כמו פרח שהיה סגור בבריה"מ וכאן בארץ
הוא נפתח .ייתכן שבגלגול הקודם חייתי כאן ,כי
כאן אני מרגיש חופשי .ישראל היא ללא ספק
ביתי.
איך המעבר מהיותך רקדן לתפקיד של מורה?
האם לא חסרים לך אורות הבמה?

האם הבלט הקלאסי בעיניך הוא הבסיס
לכל?

אני נהנה מאמנות רק כשאני בחו"ל ,כי אז יש
לי זמן .אני מאוד אוהב מוסיקה קלאסית .את
הזמן הפנוי שיש לי אני מקדיש לאשתי ולבנותי
האהובות .כשבוריס אייפמן ( )Eifmanהיה בארץ,
הלכתי להופעה והתרגשתי מאוד .הדבר הטעין
אותי באנרגיות ונתן לי  passionרב.

אלכסנדר ומרגריטה אלכסנדרוב בלה ביאדרה1990 ,
Alexander and Margarita Alexandrov in La
Bayadere, 1990

רבים ,להסתכל ,ללמוד ולהעשיר את שפת
ההוראה שלי .כל עוד יש שיטה מדויקת ,מובנית
וברורה ,אפשר להסביר באופן מתודי וללמד נכון
ומדויק.
שיטת וגנובה בנויה לתוכנית של שמונה
שנים .איך מלמדים סטודנטים באקדמיה את
מיומנויות השיטה במשך ארבע שנים?
השיטה התעדכנה והיא מעתה למשך תשע
שנים .עם זאת ,שיטת העבודה שלי שונה :אני
מלמד כל כיתה לפי הרמה שלה .אני צועד
בקצב של המתקדמים בכיתה כדי למשוך
את כל השאר אחריהם כלפי מעלה .ברבים
מהמקרים אין צורך להתחיל ממש מההתחלה,
כי לרוב התלמידים יש רקע.

תרצה להגיד כמה מלים לסיכום?
בעבר היו מעט מורים לקלאסי ומעט רקדנים
באופן יחסי .היום יש רבים .אני חושב שהציונות
שלי באה לידי ביטוי בדורות של תלמידים
שחינכתי על ברכי הבלט הקלאסי .זוהי תרומתי
למדינת ישראל.
הערה :התלמידים באקדמיה ביקשו להוסיף כי
השיעורים עם אלכסנדרוב הם חוויה במלוא מובן
המלה .הם מלאי הומור ,אלכסנדר מוצא כינוי
חיבה לכל תלמיד ,מעניק להם תשומת הלב חמה
ואוהבת והוא מקצועי ומדויק .הוא מודע לעובדה
שרבים מהם יהיו מורים בעתיד ,ולכן שם דגש
רב על כך ,והוא מהווה דוגמה אישית מצוינת .גם
אם הוא נכנס לשיעור החמישי שלו באותו יום,
האנרגיה תהיה בדיוק כמו בשיעור הראשון.
שרון טוראל מאסטרנטית באקדמיה למוסיקה
ולמחול על שם רובין בירושלים .בעלת תואר
שני בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית בחקר
סכסוכים .מרצה בתחום תולדות המחול במסגרת
השתלמויות ללימודי תעודה וכותבת ביקורות
מחול .רקדנית ומורה לריקוד מזרחי.

ב

קרב העוסקים במחול ,אין חולק על
ההצהרה “המחול הוא אמנות" .אבל יהיו
גם יהיו כאלה שירימו גבה ,או אף ימחו נמרצות,
לשמע האמירה “המחול הוא סוג של פעילות
גופנית" .המחול הוא אכן אמנות .באמצעותו
כוריאוגרפים נותנים ביטוי למתחולל בנבכי
נפשם או לפילוסופיה שבה הם דוגלים .למחול
אסתטיקה משלו .עם זאת ,אנו מרבים לשכוח
כי המחול הוא גם פעילות העוסקת בגוף וככזה
הוא שבוי באנטומיה ובמגבלותיה .יכולתו של
הגוף ,למרות הניסיונות לאמנו ,מוגבלת על ידי
הגנטיקה וחוקי הפיסיקה.
היות שהמחול משלב בתוכו אסתטיקה אמנותית
ועיסוק גופני ,לפעמים יש התנגשות בין ההנחיות
האיכותיות לבין התנועה הלכה למעשה.
ההנחיות שנותנים המורים למחול אכן משפרות
את איכות התנועה ,אבל במקרים מסוימים הן
מנוגדות לפעילות שמתרחשת הלכה למעשה
בשרירים ,קרי הפעילות הקינסיולוגית והביו-
מכנית של הגוף .במאמר זה אבחן שלוש הנחיות
שגורות בפי מורים למחול ואברר אם יש להן
בסיס אנטומי ,קינסיולוגי וביו-מכני או שמקורן
רק בדגש על איכות התנועה.
( TURN OUTרוטציה חיצונית) של
 90מעלות במפרק הירך — אפשרי או
בלתי אפשרי?
האסתטיקה של המחול מייחלת לרוטציה חיצונית
במפרק הירך .עם השנים והשיפור בטכניקה,
עלתה דרישה לרוטציה של  90מעלות בכל

רגל .הסיבות לדרישה האסתטית קשורות ,בין
השאר ,לגינונים של חצרות מלוכה היסטוריות,
ללבוש ,לצורת הבמה ואף ליתרון של הגדלת
טווח התנועה בהרחקת הרגל לצד .למראית עין,
רקדנים מקצועיים אכן מגיעים לרוטציה כזאת.
השאלה היא אם סיבוב בזווית כזאת אפשרי
ואם הוא אכן קיים אצל רקדנים מקצועיים .האם
ה– Turn outהאידיאלי הוא אכן הפונקציונלי?
על פי גילברט ועמיתיו (,)Gilbert et al., 1998
אצל רוב הרקדנים המקצועיים הסיבוב
הפונקציונלי במפרק הירך קטן מ– 90מעלות בכל
רגל .הרוטציה החיצונית הפונקציונלית במפרק
הירך אצל רקדנים מקצועיים היא עד  70מעלות,
ולא יותר .מסתבר כי גם הרקדנים המקצועיים
משתמשים ברוטציה הנוספת ,שמאפשרים
מפרקי הברך והקרסול ,כדי לייצר תמונה של
מפתח ירך בזווית של  90מעלות .ליתר דיוק,
רקדנים מקצועיים משתמשים בסיבוב האפשרי
בברך בזווית של  5מעלות ואת  15המעלות
הנותרות הם מייצרים באמצעות סיבוב מפרקי
כף הרגל .ממחקרים נוספים התברר כי אפשר
לשפר את מידת הרוטציה בירך בשתיים–שלוש
מעלות בלבד .על כן ברור ,כי מידת הסיבוב
במפרק הירך תלויה בגנטיקה ושרוטציה יזומה
ל– 90מעלות חושפת את הרקדן לפציעות.
הדבר נכון בייחוד בנוגע לרקדן שאיננו מקצועי,
שנוטה להשתמש יותר במפרקי הברך והקרסול
לצרכים שלא נועדו להם.
בעבר התבקשו כל תלמידי המחול לעמוד
ברוטציה של  90מעלות בכל רגל .אלו שלא

היה להם בסיס אנטומי טוב יצרו את הרוטציה
למראית עין ,מתוך שילוב רוטציה של כף הרגל
והברכיים ,והפציעות לא איחרו לבוא .ההנחיה
המפורשת הזאת התנגשה עם האנטומיה .לימודי
אנטומיה וקינסיולוגיה הביאו מורים למחול
להבנה ,שהנחיית התלמידים לעמוד ברוטציה
של  90מעלות בכל רגל ,במידה שאין לה
בסיס ,גוררת פציעות ומיותרת .כעת ברור שגם
הרקדנים הטובים ביותר אינם יכולים לעמוד
בדרישה לבצע רוטציה כזאת ,וגם הם חשופים
לפציעות במידת מה .על כן ההנחיה המתבקשת
היא לרוטציה החיצונית האפשרית (מעמידה
שישית לעמידה ראשונה) ,ללא “תיקוני" כף
רגל וברך ,מתוך שימוש נכון בששת מסובבי
הירך העמוקים ( .)Six deep rotatorsזו ההנחיה
המדויקת והבריאה ביותר ,שגם הולכת יד ביד
עם האסתטיקה .לא כולם נועדו להיות רקדנים
מקצועיים ומי שגופו מסוגל לכך אכן יביא את
עצמו ,דרך הנחיה זו ,לרוטציה המקסימלית.
הנחיה :הנפת הרגל לפנים ב–GRAND
 BATTEMENTמהשרירים שמאחורי הירך

זה שנים רבות שומעים תלמידי המחול את
ההנחיה הבאה בתרגיל Grand Battement
לפנים — “הרימו  /הניפו את הרגל מלמטה".
 Grand battementלפנים היא פעולה שמערבת
כיפוף ( )Flexionבמפרק הירך .את כיפוף הירך
לפנים מבצעים שני שרירים הממוקמים בקדמת
הירך :השריר הארבע–ראשי ()Quadriceps
ושריר המותן כסל ( .)Illiopsoasההנחיה להניף
את הרגל מתוך שימוש בשרירים האחוריים
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מה הגוף יודע?
על חוכמת הגוף ועל האחדות בין
גוף לרוח בתורה הבודהיסטית
איננה נכונה מבחינה קינסיולוגית .עם זאת,
התנועה עצמה נראית משוחררת יותר ,זורמת
יותר ואסתטית יותר בעת מתן ההנחיה .השחרור
בתנועה נובע מהסטת תשומת הלב מכיווץ
השריר הארבע–ראשי ,שמתבצע בכל מקרה
באופן טבעי ,וכך נמנע כיווץ השריר כולו באופן
מודע ,שאיננו יעיל לביצוע התנועה .על כן יש
לזכור כי מקור ההנחיה איננו אנטומי ,אלא
איכותי .היות שיש יתרון לשימוש בהנחיה זאת,
אך לא לחינוכו של דור רקדנים שחושב שכיפוף
הירך מתבצע מהשרירים האחוריים ,חשוב לציין
לצד ההנחיה המועילה הזאת גם את העובדה
האנטומית.
הנחיה :יש להשתמש בשרירי מקרבי הירך
( )ADDUCTORSבעת עלייה ל–RELEVÉ /
( ELEVÉעלייה על קצות האצבעות)
הנחיה נוספת ששגורה בפי מורים רבים למחול,
היא שבעת העלייה ל– Relevé / Elevéיש
להפעיל את השרירים המקרבים .הדעה הרווחת
היא שהפעלתם מסייעת לעלייה אסתטית יותר
וליציבותו של הרקדן .דעה זו מעלה כמה שאלות:
האם אכן רקדנים מפעילים את השרירים
המקרבים בעת עלייה לרלווה יותר מאילו שאינם
רקדנים? האם קיים צורך בהפעלתם? ואם
לא ,האם ההנחיה היא איכותית בלבד ומשיגה
אסתטיקה גרידא?
במחקר שערכתי ,שבו השוויתי בין רקדנים
מקצועיים ללא רקדנים ,גיליתי כי אצל רקדנים
מקצועיים קיימת פעילות חשמלית רבה יותר
של השרירים המקרבים בעת עלייה ל–Relevé
 / Elevéב– .Turn outעולה השאלה מדוע זה
המצב.
השימוש במקרבים נובע מכמה סיבות
קינסיולוגיות ואיכותיות :על פי קושנר ועמיתיו
( ,)Kushner et al., 1990כאשר מתרחשת
רוטציה חיצונית במפרק הירך ,מתרחשת בה
בעת הרחקה ( )Abductionבמפרק .על פי
קוטדקיס ועמיתיו (,)Koutedakis at el., 2004
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שימוש במקרבי הירך בעת רוטציה חיצונית
“מקבע" את מפרק הירך ומסייע ליציבות .כדי
לשמור על האסתטיקה ועל היציבות ,קרי קירוב
העקבים זה לזה ,נדרשים הרקדנים להפעיל את
השרירים המקרבים בעלייה ל–.Relevé / Elevé
סיבה נוספת קשורה ביציבות מפרק הקרסול.
בעת העלייה ל– Relevé / Elevéמפרקי שורש
כף הרגל ( Calcaneus-Talusבעיקר) מגדילים
את המרווח המפרקי .בעקבות הגדלת המרווח
קיימת סכנה לאי יציבות במישור החזיתי
( ,)Frontal planeשבו מתקיימות תנועות
לצדדים כגון  Inversionו– .Eversionבייחוד
נחשף מפרק הקרסול לתנועות של .Inversion
החשיפה גוררת אי יציבות וכמובן סכנה לנקעים.
רקדנים מבצעים את הפעולה בעת שהירך
ב– ,Turn outולכן נדמה כי התנודות הן לפנים
ולאחור במישור החיצי ( ,)Sagital planeבעוד
שהן לצדדים במישור החזיתי .השימוש בשרירים
המקרבים עוזר ליצירת  ,Eversionוכך יוצר
התנגדות לכוחות שמעודדים  Inversionועוזר
לייצוב מפרקי שורש כף הרגל.
להנחיה יש מקור איכותי וביו–מכני נוסף .מבחינה
אסתטית נדרשים הרקדנים לעלות בצורה
סימטרית ל– .Relevé / Elevéואכן ,על פי לין
ועמיתיו ( ,)Lin et al., 2005בבדיקה של רקדניות
מקצועיות בעלייה ל– Relevéהתגלה כי התנועה
אצלן היא סימטרית והסימטריה אכן משפרת את
יציבותן .על כן ההנחיה לשימוש במקרבי הירך
בעת העלייה ל– Relevé / Elevéלא רק נכונה
מבחינה קינסיולוגית וביו–מכנית ומאפשרת יציבות,
אלא גם מעודדת איכות נכונה של תנועה.
מחול הוא אמנות .כאמנות בעלת קווים
אסתטיים ,ההנחיות המשפרות את איכות
התנועה והאסתטיקה הן חלק בלתי נפרד ממנה.
במסגרת חינוכית של הכשרת תלמידים ורקדנים
יש להקפיד ,לצד הנחיות האיכות ,להדגיש גם
את הרציונל האנטומי והקינסיולוגי .כך נרוויח
רקדנים בעלי איכות תנועתית טובה ובעלי ידע
והבנה אנטומית וקינסיולוגית.
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“כתוב בגוף" ,שהתקיים במסגרת אירועי
“הרמת מסך" ,דצמבר .2010

מ

שה פלדנקרייז אומר“ :הגוף והרוח הם
שני פנים של מציאות אובייקטיבית
אחת ,אחדות ושלמות שלא ניתנות לפירוק".1
פלדנקרייז בנה את שיטת האימון והריפוי שלו
על ההבנה ,שבאמצעות התנועה נחשפים בגוף
מרחבים מנטליים וביניהם רגשות ,מאוויים,
מחשבות ,זיכרונות ודפוסי התנהגות; הגוף,
לדידו ,אינו ישות פיסית בלבד ,אלא יש בו שילוב
של איכויות פיסיות ומנטליות.
הנחת היסוד שעליה מבוסס המאמר שלפניכם
היא ,שהגוף והרוח אינם נפרדים זה מזה ,אלא
הם שני היבטים שיוצרים אחדות אחת .תחילה
אציג את התפישה הבודהיסטית ,שמבחינתי
היא נקודת המוצא לדיון על האחדות בין גוף
לרוח .אחר כך אתמקד בהיבטים הפיסיים של
הגוף ואבחן מה הגוף הפיסי יודע והתודעה —
פחות .בהמשך אראה כיצד הבנת האחדות בין
גוף לרוח מאפשרת צמיחה מנטלית והתנהלות
נכונה יותר בעולם.

הדוקטרינה הבודהיסטית ייחודית ביחס
לפילוסופיות אחרות בכך שבתשתיתה מונחת
אחדות בין תיאוריה ופרקטיקה .התלמיד
הבודהיסטי יכול לקרוא ערימות של כתבים ,אבל
אם לא יתאמן מעשית ,הוא לא יגשים את התורה.
אני סבורה שהחיבור בין תיאוריה לפרקטיקה
חסר גם בחלק מהמחקרים על הגוף; מעטים
מהם מתייחסים ממש למערכות הפיסיולוגיות,
לבשר ולעצמות .כדי ליצור חיבור בין קונספט
לבין המציאות האנטומית של הגוף ,אבחן יסודות
פרקטיים הקיימים בתרגול מדיטציה ובאימון
במחול .אתמקד בתהליך בסיסי שמתחולל
בגוף הפיסי :כיווץ ושחרור ,ואתייחס גם לשחרור
המנטלי שתודעתנו מבקשת כל הזמן .באמצעות
הדיון בכיווץ ובשחרור אדגים למה אני מתכוונת
בביטוי “חוכמת הגוף".

עינב רוזנבליט
אחדות גוף–רוח
רנה דקרט ( )René Descartesאומר ,בהגיונות
על הפילוסופיה הראשונית...“ :מתוך זה בלבד
שאני מכיר בביטחון כי אני קיים ,ושבה בעת
איני מבחין כי לטבעי או למהותי שייך בהכרח
שום דבר מלבד היותי דבר שחושב ,אני גוזר
ללא כל קושי כי מהותי היא אך ורק שאני דבר
שחושב ,או עצם שכל מהותו או כל טבעו אינם
אלא לחשוב .ואף שייתכן כי יש לי גוף שאליו אני
חובר באורח הדוק ...הרי אין כל ספק בכך שאני,
כלומר נפשי ,אשר באמצעותה אני מה שאני,
מובחנת היא מגופי באמת ובאופן מוחלט ,ויש
באפשרותה להיות או להתקיים בלעדיו.2"...

אחד מרובדי הקיום האפשריים; אפשרי גם רובד
קיום שאין בו מחשבה ,ואין בו ניתוחים אנליטיים.
נוכחות ברובד כזה מאפשרת חיבור בלתי מתווך
עם המציאות ,במקום האינטימי ביותר של הקיום;
מחול ואימון במדיטציה מאפשרים נוכחות כזאת.
להבדיל מדקרט ,שמיקם את החשיבה מעל
ליתר האיכויות של הגוף–רוח ,לפי הדוקטרינה
הבודהיסטית החשיבה היא רק אחד הכלים של
המודעות .הבודהיזם מתייחס לחשיבה כאל עוד
חוש ,שאינו בעל קדימות על החושים האחרים.
לגוף ,לפי הדוקטרינה הבודהיסטית ,יש גם ידיעה
שאינה שכלתנית ,ודווקא היכולת הרפלקטיבית
של האינטלקט עשויה להרחיק אותנו מבינתו
של הגוף.
חוכמת הגוף

גישתו של דקרט הבנתה את התפישה המערבית
ככזו שמפרידה בין גוף למחשבה ובין חומר
לרוח .הרוח והמחשבה ,לפי דקרט ,ממוקמות
ממעל ,וגם התרחשויות הגוף עוברות דרכן.
לפי התורה הבודהיסטית ,בין גוף לרוח יש
אחדות ,לא דיכוטומיה ,ועשויה להיות ביניהם
הפרדה אינסטרומנטלית ,אך לא מהותית .אימון
במדיטציה מאפשר לחוות את הגוף כישות
פסיכו–פיסית כזאת .כך ,לטענתי ,גם אימון
במחול; כשרקדן מבצע תנועה פיסית ומפעיל
את מערכת השלד והשרירים ,הוא מניע גם
את הרבדים המנטליים של הגוף ,אלה שלא
תמיד ניתן לכנותם בשם ושהגדרתם חמקמקה.
למעשה ,כל פעולה שלנו — חיוך ,מבט ,צעקה
או פיהוק — מערבת את הממדים הפיסיים
והמנטליים ,במינונים שונים.
הנחתו של דקרט נכונה אמנם .אני אמנם חושבת,
ומשמע אני קיימת .אבל הבודהא ישאל עם איזו
איכות חיים; לפעמים דווקא החשיבה הופכת
את קיומנו לקשה יותר מכפי שהוא באמת.
אנחנו אמנם נצרכים לחשוב ,ומורגלים בחשיבה,
אלא שקדימות החשיבה ,והחשיבות הרבה
שמיוחסת לה — עשויות לבלבל .לפי הדוקטרינה
הבודהיסטית ,דרך הקיום המחשבתית היא רק

בעוד המחשבה נוהגת לקחת אותנו אל המחוזות
הרחוקים של העבר או של העתיד לבוא ויודעת
לרקום מארג מורכב של סיפורים על מי שאנחנו,
לדמיין ,לפנטז ולהשתוקק — גופנו נוכח בהווה
והוא התקיים עוד לפני שעמדנו על דעתנו וידענו
על קיומו.
הגוף האנושי הוא האורגניזם המורכב ביותר על
פני כדור הארץ :דמיינו מיליארדים של חלקיקים
מיקרוסקופיים ,שלכל אחד מהם זהות ייחודית,
הפועלים יחד במשותף ומייצרים הוויה משוכללת;
מדענים מצאו שסטייה של מילימטרים במהירות
כדור הארץ ,או בטמפרטורה ,או במיקום של
השמש ביחס אליו ,לא היו מאפשרים קיום
אנושי .בדת היהודית מוגדר הקיום האנושי
“נזר הבריאה" .אני אוותר על היוהרה ,שנגזרת
מהתפישה שאנחנו הדבר הטוב ביותר שיצא
ממעבדתו של הבורא ,ואעדיף ,ברוח התורה
הבודהיסטית ,לגזור מכך דווקא התבוננות צנועה
בקיום ובאופן שבו אנחנו הכרחיים בו.
בגוף האנושי הכל מצוי בנדיבות ובמדויק מאוד.
איזון חומרים עדין ומערך מוקפד של מנגנונים
מאפשרים את קיומו של הגוף והכרחיים לו .חוכמתו
של הגוף נתונה לו עוד מאז התהוותו ברחם האם.
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לפי התורה הבודהיסטית ,דווקא החשיבה נגועה
לפעמים בבורות ומתרחקת מחוכמת הגוף.
המנגנון הבסיסי בגוף הוא הנשימה .הנשימה היא
הפעילות המחברת בין גוף לרוח ומפיחה חיים
בגוף .הנשימה נוכחת בי בכל רגע ,וגם משתנה
בכל רגע .באמצעות דיון בנשימה ,אדגים להלן
את כוונתי במונח “חוכמת הגוף".

באופן טבעי; אנחנו ניזונים מהאוויר ומזינים אותו
בלי להחליט החלטה מושכלת ,שאנחנו מוותרים
עכשיו או לוקחים עכשיו .השאיפה והנשיפה
באות מאליהן ,וכל שנדרש מאתנו הוא להיענות
למה שמגיע ולשמוט את מה שהולך.
באופן מצער ,לתודעה ( )mindקשה יותר לקבל
את תהליכי ההתרוקנות וההתמלאות .אנחנו
מתקשים לוותר ולשמוט וחוששים לקבל ולהכיל.

שאיפות

מתחלפים בתאי עצם בבגרותו .התכלות של סוג
אחד של תאים מולידה התמלאות של הסוג אחר.
חוכמת ההתרוקנות ,אם כן ,מצויה בגוף ,ורק
אנחנו ,בגלל החשיבה שדקרט הילל ,מתקשים
כל כך להתרוקן .אנחנו נטועים ,לפעמים,
בעמדות צרות וחושבים שהן הן המציאות ,בלי
לראות עד כמה הן כולאות אותנו ומונעות מאתנו
לחוות את העולם כפי שהוא מתהווה ומשתנה
ממש עכשיו ,ברגע הנוכחי.

נשיפה והתרוקנות
אימון במדיטציה ואימון במחול מפתחים מודעות
לנשימה .מודעות לנשימה מבהירה ,ראשית ,את
נוכחות הניגודים בגוף ואת הכרחיות שני הניגודים
לקיומו; כל נשיפה הכרחית כדי לקיים את
השאיפה שאחריה ,ולא נוכל להתייחס לתהליך
הנשימה כאל שאיפה או נשיפה בלבד .מודעות
לנשימה מחזירה אותנו לרגע הנוכחי .זוהי איכות
שנדרשת למתאמן בדרך הבודהיסטית ,כמו גם
איכות הכרחית לרקדן; האינטלקט חייב לפנות
מקום לתנועה שהרקדן מבצע בכל רגע קונקרטי
נתון .כך גם במדיטציה — התלמידים נתבעים
לשוב אל הרגע הנוכחי בכל פעם שהמחשבה
נטלה אותם הרחק ממנו.
אף שתמיד נדמה לנו שמחר יהיה טוב יותר,
ושהאתמול היה טוב יותר מהיום ,האמת היא
שהרגע הנוכחי הוא היחיד שקיים במציאות ,כי
שאר הרגעים נוכחים רק בחשיבה .הנשימה היא
תזכורת להבנה הזאת .הנשימה מקיימת אותנו,
אבל באמצעותה איננו מגיעים לשום מקום — אלא
רק לכאן .אנחנו נוהגים לחשוב שאנחנו נבנים
מהמטרות שאנחנו מציבים לעצמנו ,ממחשבותינו
ומשאיפותינו לעתיד ,אבל למעשה אנחנו נבנים
בעיקר משאיפות האוויר ,ומהנשיפות ,וממה
שמתחולל ממש עכשיו בממד הפיסי של הווייתנו.
המתאמן במחול נוכח לדעת שהנשימה אינה
מתמקדת באיברי הנשימה בלבד .דימוי שכיח
בקרב מורים למחול הוא“ :נשמו אל הגב
התחתון" .אין איברי נשימה בגב ,אבל בכל זאת
אפשר להזרים יותר חמצן לשם ,וזה עוזר להפיג
כאב אם התעורר באותו אזור וגם לאפשר תנועה
חופשית יותר שלו .הנשימה מקיימת את התנועה
ומודעות לנשימה עשויה לשכלל אותה .למעשה,
הגוף כולו נוהג כריאה גדולה .הנשימה היא גם
בראש ,בגו ,בגפיים .כל אלה מקבלים ומתרחבים
בשאיפה ,נותנים ומתכווצים בנשיפה.
הנשימה היא פעילות ,שככל שאני עוסקת בה
בתשומת לב ,מאפשרת לי לראות מחזור של
התרוקנות והתמלאות .האוויר נכנס בלי שאנחנו
מחליטים שייכנס ,ובלי שאנחנו לוקחים משהו
ממישהו אחר .כך גם האוויר שאנחנו מוציאים:
איננו מרגישים נדיבים ,איננו מרגישים שאנחנו
מוותרים על משהו שהיה שייך לנו ,אלא נותנים
לעולם אוויר ,בלי תמורה .נשימה היא התרחבות
והתכנסות ,קבלה ונתינה .בנשימה זה קורה
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לשחרר
ההתבוננות בנשימה מבהירה שאנחנו לא ישות
קבועה ,אלא בעצם תחנת מעבר לאוויר ,לחומרי
מזון ,למוצרי צריכה שונים ,לדעות ולהשקפות .כל
חיינו אנחנו מתאמצים לייצר “אני" ברור ,מאובחן,
שונה מאחרים וקבוע .בפועל ,לפי התורה
הבודהיסטית ,אנחנו אוסף אירועים שמשתנים
במעגליות ,כמו השאיפה פנימה והנשיפה החוצה.
לפי הבודהא ,קשה לדבר על “אני" מדויק
כלשהו .אני רק צינור ,כמו חליל ,כלי להתרחשות
שעוברת בי ומפנה מקום להתרחשות הבאה.
זה לא רק רעיון רוחני ,אלא גם פיסי לגמרי .כמו
האוויר שנכנס ויוצא ,כמו האוכל שנכנס ויוצא,
כך גם האירועים המנטליים שעוברים בי .אם לא
איאחז בהם ,הם לא יותירו עקבות.
הביטוי לכך בבודהיזם הוא ריקות ,3sunyata
השונה מריקנות .ריקות היא שהות באירועים
כפי שהם ,וניקיון מהמחשבה על מה שעומד
מאחוריהם .ריקות היא מצב של תפישה ,דרך
של התבוננות בחוויה .היא לא מוסיפה ולא גורעת
מהפרטים הפיסיים והמנטליים של האירועים,
אלא חווה אותם כמות שהם באמת .ריקות
היא הלוך–רוח ריק מהנחות קודמות ומסיפורים
שאנחנו בדרך כלל מוסיפים לחוויה .מה שנשאר
אחרי שמתרוקנים מהפסולת התודעתית ,זה
הרגע הנוכחי כמות שהוא .ריקות מאפשרת
לחוות את הדברים כהווייתם ,בלי להעצים כאב
ופחד ,שממילא נוכחים בקיומנו .בגלל החשיבה,
גם חוויות נעימות מעוררות כאב ,כי אנחנו
משתוקקים שהעונג יישאר לעולם .באותו אופן,
חוויות לא נעימות הופכות לקשות יותר ,כי אנחנו
משקיעים את כל האנרגיה בניסיון להימלט
מהן .לפי התורה הבודהיסטית ,כדברי יעקב רז,
מורה זן וחוקר בודהיזם“ :בידינו החירות ליהנות
מהעונג ,בלי ליפול להיאחזות כפייתית ,ובידינו
גם החירות לברוח ממה שמאיים ,בלי להפוך
אותו למושא לחרדה".4
כדי לאמץ הלוך–רוח של ריקות אפשר להתבונן
בגוף הפיסי ,שיודע להיענות לה .כשם שהריאות
יודעות להתרוקן מאוויר כדי להתמלא אוויר
בנשימה הבאה ,כך יודעת לעשות גם מערכת
העיכול וכך יודעים יתר האיברים להשתנות ,לא
להתקבע ,אלא לאפשר תנועתיות .תאים בגוף
מתהווים ,ומתכלים כל הזמן .כך קורה במערכת
הדם ובעור ,למשל .גם תאי סחוס אצל תינוק רך

הנשימה היא פעולה של כיווץ ושחרור .שתי
האיכויות הללו נוכחות בגוף ,בלי שנתאמץ או
נשתדל שיקרו .בנשימה נכונה ,עמוקה — של
תחילת שיעור תנועה או תחילת שיעור מדיטציה —
כל הגוף מתרחב בשאיפה וכולו מתכנס בנשיפה.
הגוף הפיסי יודע בעיקר להתכווץ ולהשתחרר.
כך פעימות הלב ,שהן הממצא הראשון שנצפה
בעובר המתפתח ברחם אמו ,כך השרירים,
שיודעים להתכווץ ולהשתחרר ,כך הנשימה —
שאיפה ונשיפה — וכך המפרקים והשלד כולו.
תנועות ה– Contraction and Releaseהן
5
מושגי יסוד בטכניקת התנועה של מרתה גרהאם
6
ובעצם הן מגדירות את כל הווייתנו .הגוף הפיסי
בקיא באומנות השחרור ,אבל התודעה ,למרבה
הצער ,מתקשה בכך עד מאוד.
הפילוסופיה המערבית וגם הפסיכולוגיה לגווניה
מבקשות לעזור לממש את שאיפתו העיקרית של
האדם :להשתחרר .ה"שחרור" התבקש אצל הוגים
מדיניים מאז ומעולם ואצל אבי הפסיכואנליזה
ותלמידיו מאז תחילת המאה ה– .20בעידן ה–new-
“ ,ageשחרור" הוא אחת ההבטחות השכיחות של
רבים מהתנועות החברתיות ,הסדנאות והגופים
שמבטיחים עתיד טוב יותר letting go .הפך
לביטוי שכיח ושחוק ,ובעברית ברבות מהשיחות
אנו משלבים את ההמלצה“ :שחרר".
אם נתבונן בגוף ,נראה שהוא ,בשונה מהתודעה,
יודע להשתחרר .ולא זו בלבד ,אלא שהשחרור
הוא תנאי ראשוני לקיומו .נוכל להרחיב את הדיבור
על שחרור ,לכתוב עליו מאמרים ומסות ולהביא
דוגמאות ומטאפורות .הדרך הבודהיסטית מציעה
משהו אחר :לחוות את השחרור .לא את רעיון
השחרור במחשבה — אלא את השחרור בגוף.
לפי התורה הבודהיסטית ,תורות המבטיחות
שחרור באמצעות חשיבה חיובית ,למשל — הן
שגויות .מקור השגיאה הוא ,שהשחרור האמיתי
איננו ויתור על התמכרויות ,על דיכאון ,על פחד
או על פרטנר לחיים .השחרור לפי הבודהא הוא
בראשיתו שחרור מה"אני" המבקש להשתחרר.
דווקא הניסיון האנושי האין–סופי לשחרר
ולהשתחרר הופך להיות הכובל ביותר .האימון
הבודהיסטי מציע לחדול מההשתדלות לשחרר
ופשוט להתבונן במציאות .השחרור קיים שם,

ואנו נדרשים רק להיענות לרגע שבו זה קורה.
כשהמתרגל הבודהיסטי מצליח ,גם אם לרגעים,
לא להיות יותר “אני" שחייב להשתחרר ,השחרור
מגיע מאליו.
באמצעות מדיטציה או תנועה אפשר להחליף את
הדיבור על  letting goבתרגול הלכה למעשה.
לפעמים שחרור פירושו ההיפך ממאמץ; לפעמים
אנחנו צריכים להתאמץ כדי לשחרר שריר כלשהו
ולפעמים אנחנו יכולים להניח לגוף להתנהל
מעצמו ,ואז מערכות הגוף עוסקות בכיווץ ושחרור
במינון הטבעי וההכרחי להן.
השחרור אינו גאולה; אי אפשר לומר שזהו מצב
שבו כל התחושות נעימות ,או שאני משתחררת
מכל קושי .לפי הבודהא ,אין באמת דרך להגיע
למצב שבו דבר אינו כואב ,פיסית או מנטלית,
או שיש רק מחשבות חיוביות והכל נהדר.
ה"שחרור" לפי התורה הבודהיסטית ,הוא מקום
מורכב יותר ,שבו אני משחררת את המציאות
להיות כפי שהיא ,בלי להתעקש להיות במקום
אחר מהמקום הנוכחי .הגוף ,דווקא משום שאינו
חושב ,יודע לשחרר ולכווץ מתי שנדרש ,ובדיוק
במידה הראויה .ל"שחרור" בגוף לא מתווסף ערך
של מצב ראוי יותר מהמצב המכווץ .לכן הוא יכול
להתבצע ללא הפרעה ,כדרך הטבע.
ואולם ,גם השחרור הוא שחרור בתוך תבנית.
שריר שמשתחרר אינו יוצא מהגוף ונעלם לטיול
בעולם ,אלא ממשיך להיאחז בשתי עצמות משני
צדיו .כך שהשחרור בגוף ,שהוא השחרור הנכון
יותר מזה שאליו אנחנו משתוקקים בחלומותינו,
הוא שחרור בתוך מסגרת.
מדיטציה וגם מחול מלמדים לשחרר בתוך
תבנית ולמצוא חופש בתוך מסגרת .מי שתירגל
מדיטציה ,יודע שאין מדובר בשקט במובן
המקובל .זאת עבודה קשה .הישיבה בלי תנועה,
גם אם היא עוברת בלי כאבים מיוחדים ,תובעת
אומץ להתגבר על הקושי שבישיבה שאינה
מכוונת לסיפוק הצרכים של האגו המכונה “אני".
מדיטציה היא נוכחות ברגע הנוכחי ,והשהות
ברגע הנוכחי היא הכתבה מאוד לא פשוטה.
אבל דווקא משום כך ,אימון במדיטציה מאפשר
שחרור .המתרגל הבודהיסטי יכול לחוות
שחרור דווקא בתוך התכווצות השרירים ,גם זו
התודעתית ,שהחיים מזמנים בכל פעם מחדש.
השילוב בין מסגרת וחופש ,תבנית ושחרור ,נוכח
גם בגוף הרקדן .רקדן מאמן ומשכלל את גופו
כך שיוכל להגיע ליכולות שמעל ליכולות הגוף
האנושי הנורמלי .אבל גם הנטייה לנקודות קיצון
מתורגלת במסגרת של תבניות תנועה .הרקדן
המאומן ימצא חופש דווקא בתוך המסגרת,
כובלת ככל שתהיה .רקדן חייב למצוא רגיעה
בתוך המאמץ ,אחרת לא יוכל לבצע היטב את
המשימה הכוריאוגרפית .המסגרת בתנועה היא
אמצעי להשגת חופש.

השחרור ,והשחרור בתוך תבנית ,הם דוגמאות
לאיכות שהגוף הפיסי יודע ולתודעה ,המתבססת
על ידיעה שכלית בלבד ,קשה יותר להשיג .קשה
לנו להרפות מאחיזתנו בדברים ,או לאפשר את
ההתכנסות כשהיא מתרחשת.
הגוף יודע
בשונה מהתפישה הדתית המערבית ,שמניחה
שהשחרור המוחלט ייתכן רק בעת היפרדות
הרוח מהגוף ,לפי התורה הבודהיסטית הארה
תתרחש רק אצל מי שיחווה אחדות מלאה בין
גוף לרוח .מאסטר הזן דוגן ( )Dogenמכנה
את המסע אחר האמת “למידת האמת עם גוף
ונפש" .7ערנות לזיקה בין הפיסי למנטלי מאפשרת
נגישות לידיעה עמוקה על הקיום ,וידיעה כזאת
מאפשרת התפתחות מנטלית וריפוי .באמצעות
הבנת האחדות בין גוף לנפש ,אפשר להיענות
לשחרור כשהוא מתחולל בגוף הפיסי ,ולאמץ
אותו גם בתודעה.
בדרך כלל אנחנו מעדיפים חשיבה על התבוננות
בגוף .אם אנחנו כועסים ,או פגועים ,או נדהמים
בגלל מאורע בלתי צפוי — נשקע מיד במחשבות,
ננתח את הסיטואציה ,נגדיר אותה ונסיק
מסקנות .האימון הבודהיסטי מציע לעזוב אז את
המחשבה ולהתמקד בתחושת הגוף .זאת יכולה
להיות קשה לרגעים ,אבל אחר כך להשתחרר.
בדרך כלל הגוף מאומן לציית למחשבה ,אבל
מחול ,כמו אימון במדיטציה ,מאפשר לשנות את
ההייררכיה :המחשבה לא חייבת להיות האדון;
לפעמים כדאי דווקא להאזין לגוף .בעוד המחשבה
נוטה להתקבע ,הגוף כולו תנועה והשתנות.
השהות בגוף ובמה שהוא חווה ,פיסית או
מנטלית ,מאפשרת לחוות את ההשתנות האין–
סופית שמתרחשת בכל רגע .בפועל אנחנו לא
מודעים אליה ,מכיוון שאנחנו שוהים רק מעט
בהווה כפי שהוא באמת .כשמפנים מבט אל
הגוף אפשר ללמוד מההתנהגות הפיסית ולאמץ
אותה גם לרבדים המנטליים של הקיום .כך
באשר ליציבה הפיסית ,שהיא גם יציבה מנטלית,
באשר לנשימה ובאשר לאמנות השחרור ,שהגוף
יודע ואנחנו יכולים לנסות להיעתר לה.
בשונה מהמחשבה ,שבדרך כלל עסוקה בעבר או
בעתיד ,מה שבאמת קורה עכשיו הוא הגוף ברגע
הנוכחי .משום כך עלינו לנהוג בו ,בגוף ,ביראת
כבוד .השהות ברגע הזה מאפשרת שחרור,
גם מה"אני" המתגעגע וגם מה"אני" השאפתן,
והתמסרות לשאיפה ולנשיפה ברגע הזה.
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תיאור אירוע בסטודיו

ה

יא מתבוננת ברקדנים ,סופרת את הטעויות,
רואה את החסר .למרות הזהירות ואופייה
המדוד והרהוט של היצירה החדשה ההולכת
ונבנית ,הטעויות והפגמים כאילו מזנקים למולה.
היא אובדת עצות .לרגע היא רוצה לקום וללכת,
לעצור את החזרה ולחדש אותה כשיצוץ רעיון
טוב יותר ,אבל לא מאפשרת זאת לעצמה.
זה כל כך ילדותי ומתפנק .מה פתאום? שהיא
תעזוב ,תנטוש את המערכה? לא היא .המוסיקה
משתתקת ,הרקדנים מפסיקים לרקוד ובעודם
מתנשפים מעט הם מפנים אליה מבט שואל,
מחכים למשוב ,לתגובה ,מחפשים רמז למשהו,
שעוברות
למחשבות
במוחה .היא לוקחת
נשימה ,קמה ,צועדת לתוך
מרכז הסטודיו ,לתוך לב-
לבה של העשייה ,להרגיש
את החסר בגוף ,למצוא
את התשובה .היא מניפה
זרועות ,מנסה לדמיין מאין
מתחילה התנועה ,עוצמת
עיניים ,נותנת לרגע לסחוף
אותה ואת גופה .עיני
הרקדנים עוקבות אחריה
בניסיון לתייק ,לזכור ולשנן,
כמו היו עדים לאירוע בעל
חשיבות נדירה .מתוך
הלהט היא משחררת חיוך,
מאותתת לרקדנים לנסות
לשחזר את התנועות
וממשיכה לבנות אתם,
בסבלנות ,רגע אחרי רגע.
וזה בסדר ,זה מתאפשר.
החזרה נמשכת והיא
מנווטת את דרכה בחזרה
לכיסא בתחושה טובה.

איך אפשר להבין את חוויית ה"אין" ,אם באותו
מרחב ובאותו זמן התחולל השינוי? מהו הרגע
שבו מתקבלות ההחלטות בתוך היצירה? ברור
כי אין זה רגע חולין יומיומי ושגרתי .זהו מצב
אפוף מסתורין ,שלפניו מצוי “האין" ואחריו בא
רגע שבו “היש".
הניסיון לפענח מצב זה הוביל אותי לחפש
טקסטים שיבארו מה מתחולל בו .מצאתי דמיון
בין טקסי מעבר הנהוגים בקבוצות שבטיות
שונות לבין תהליך היצירה .החניך ,שעובר
ממצב אחד למשנהו באמצעות שלבי הטקס,
דומה ליוצר ולשלבי היצירה שהוא חווה בעת
עבודתו בסטודיו.

בכתביו הוא נוהג לצטט לא רק אתנוגרפיות,
שהן תיאור של תופעות בחברה האנושית על
סמך עבודת שדה ,אלא גם תיאטרון ,ספרות
והיסטוריה.
טרנר אמנם החל את עבודתו כחוקר של מבנה
חברתי ,אבל מלכתחילה היתה תשומת לבו
נתונה לדינמיקה של שינוי המתקיימת בתוך
המבנה .התקופה שבה ערך את המחקר
התאפיינה ב"רוחות של שינוי" ,שנשבו בכל מרכז
אפריקה .לאחר סיום הקולוניאליזם פקדו את
האזור שינויים פוליטיים שעיקרם הקמת מדינות
עצמאיות ,אבל טרנר התעקש לא לדלג גם על
שינויים חברתיים שמקורם פנימי .הוא הבחין כי

ויהי אור —
הרהור על
נקודת תפנית
ביצירה

לתסריט הזה יש סוף
טוב ,אבל קיים גם תסריט
אחר ,שבו היא מסתכלת
על אותה חזרה ומרגישה אותה תחושה — אלא
שהכוונה אינה צולחת ,הרקדנים לא ממושמעים
ולא מתאימים לכוריאוגרפיה והזמן קצר מדי .היא
מחליטה שזהו ,צריך לשים לזה סוף .היא קמה,
לוקחת את התיק ,יוצאת ,מרימה טלפון לאי אלו
מנהלים ומודיעה כי המופע החדש יידחה למועד
אחר עקב בעיה טכנית ,פרישה של אחת הרקדניות
או השד יודע מה .מועד חדש ייקבע בהמשך.
מה קרה ,אם כן? מה אפשר את הרגע המכונן
בתסריט הראשון ומהיכן נולדה ההחלטה לוותר
במקרה השני? הייתכן שרק גחמה ,מעין רעה
חולה ,היא שגרמה לבטל ,למחוק ,לשכוח
ולהרוס? מה עמד בין הרגע שבו לא היה פתרון
לרגע שבו הגיח לחלל משב הרוח החדש?
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רונית זיו

הרעיון קשור לתיאוריות של ויקטור טרנר
()Victor Turner, 1965, The Ritual Process

שמבוססות על מחקר שערך בשנים 1954-1950
בקרב הנדמבו ( )Ndembuבצפון מזרח זמביה,
בגבול עם זאיר ואנגולה .זאת היתה קהילה
קטנה ,שמנתה פחות מ 20-אלף איש ,שחבריה
שמרו על רמה גבוהה יחסית של ניידות אישית
(בגלל השילוב של מטרילינאליות ,מגורים של
נשים עם בעליהן וגם הרבה גירושים ונישואים
מחדש) .טרנר חקר את המבנה החברתי של
קהילת הנדמבו .תשומת הלב שהקדיש לדינמיות
במבנה החברתי וההערכה האסתטית הרבה
שלו לסימבוליזם הובילו אותו לחקור טקסי
מעבר ,דרמות ,עליות לרגל ותיאטרון מודרני.
אף שטרנר אינו חוקר אמנות אלא אנתרופולוג,

מתרחשת תנועה באותה מידה שקיים מבנה וכי
יש המשכיות באותה מידה שבה מתחולל שינוי.
למעשה ,הבין ,התמדה היא מרכיב בולט של
שינוי.
שלושת השלבים בטקסי המעבר
על פי טרנר
טרנר מאמץ את המודל שפיתח ארנולד ואן
גנפ ( )Arnold van Gennepלניתוח טקסי
מעבר ומחיל אותו גם על מכלול של תופעות
תרבותיות המקיימות ,לטענתו ,מצבים לימינליים.
מצבים כאלה פוקדים את המשתתפים בטקסי
מעבר .בטקס יש מצב של בין לבין — מעבר
מסטטוס מסוים לסטטוס אחר .לפי המודל של

ואן גנפ ,המשתתפים בטקסי המעבר עוברים
שלושה שלבים — ניתוק ,שוליות או ספיות
והתאחדות מחדש עם הקבוצה .השלב הראשון
כולל התנהגות סמלית ,המציינת את ניתוקם
של היחידים מהקבוצה .המשתתפים בטקס
מעורטלים סמלית וגופנית ממעמדם הקודם,
כדי להיכנס לסטטוס החדש .הם נמצאים בשלב
שהוא בין לבין“ ,לא מתים אך גם לא חיים" ,בין
מיקומים חברתיים שהועידו וקבעו להם החוק,
המנהג ,המסורת והטקס .שלב זה מאופיין
בסבילות ,כניעות ,עירום כמעט — בסביבה
סמלית המייצגת קבר ורחם כאחד .בטקסי
חניכה שתקופת הבידוד בהם ארוכה ,כמו טקסי
מילה הנהוגים בחברות שבטיות רבות או טקסי
כניסה לחברות סודיות ,יש לעתים תכופות שפע
של סמלים לימינליים .מצב זה מקושר עם
דימויים של מוות והתפרקות או עם מצב של
עובריות ,שבהם עדיין איננו נמצאים בעולם.
המצב הספי יוצר פרדוקס ,עמימות ובלבול של
מנהגים ומערער את הסדר המוכר.
בשלב הבא ,השלב הלימינלי ,מתרחש היפוך
של סדרי עולם .המלה לימינליות נגזרת מהמלה
הלטינית לימן ( ,)Limenשפירושה מפתן .המצב
הלימינלי מתרחש בעת תהליך המעבר על פני
ה"מפתן" והכניסה לחדר נוסף ,שבו “זה" מתחיל
לקרות .המצב הלימינלי מאופיין בחוסר בהירות.
הזהות העצמית אינה ברורה וכך נוצרת חוסר
אוריינטציה .לימינליות היא שלב מעבר ,שבו
הגבולות הרגילים של המחשבה וההתנהגות
משוחררים מעט ,באופן הפותח את הדרך
למשהו חדש .טרנר ממשיך ומתאר זאת כמצבים
יצירתיים ,שמאפשרים שינוי מתמיד .באופן
מעשי מדובר בטקס עצמו .המשתתפים בטקס
נמצאים בניתוק מסוים מהיומיום וממה שקדם
לטקס ,ומצד שני הם עדיין לא התחברו למציאות
שאחרי הטקס .המצב מתאפיין במודעות של
המשתתפים להתנתקות מהיומיום ובהתכוננות
לשגרה שתבוא בעתיד .במיוחד הם מודעים
לערכים החברתיים שעולים בטקס .לדוגמה,
בחתונה עולים ערכים חברתיים מרכזיים כמו
משפחתיות ,המשכיות ,זוגיות ,מסורת ,מונוגמיה.
בטקס המעבר הערכים עולים בצורה גלויה
והמשתתפים מרגישים חופש להתייחס אליהם
באופן חופשי ואפילו בקלות ראש מסוימת.
כלומר ,יש שחרור כלשהו מהשגרה לטובת
בנייה מחדש של המשמעות ההגמונית .זוהי
עצירה לשם רענון והמשכיות“ .לימינליות מושווית
לעתים קרובות למוות ,לשהייה ברחם ,לבלתי
נראות ,לחושך ,לדו-מיניות ,לישימון ולליקוי חמה
או לליקוי ירח" (טרנר .)126 :תקופות לימינליות
מצויות לא רק בתוך ומחוץ לזמן ,אלא גם בתוך
ומחוץ למבנה החברתי .היפוך סדרי העולם היה
הזדמנות לפרוק משקעים שנאגרו כל השנה.
המצב הלימינלי תלוי במבנה שמתקיים לאורך
כל השנה ,שאותו הוא פורע .דוגמה לכך היא חג

השוטים שהיה נהוג בימי הביניים ,שבו המלך
ושאר רמי המעלה היו מורדים מכיסאם ותחתם
היו שולטים ליום אחד שוטי העיר.
טרנר וחוקרי תרבות ותקשורת אחרים טוענים
שאפשר להרחיב את ההגדרה של המצב
הלימינלי .לכן אפילו צריכת תרבות ,למשל
הליכה להצגה ,היא סוג של מצב לימינלי .טרנר
מוסיף ואומר שבאמצעות צריכת תרבות האדם
מתחבר לכל מיני אמיתות על החיים והמציאות.
לדבריו“ ,נביאים ואמנים נוטים להיות אנשים
לימינליים ושוליים‘ ,אנשי קצה’ הנאבקים ביושר
ובלהט להשתחרר מן הקלישאות הקשורות
לנשיאה בסטטוס ולמילוי תפקיד" (טרנר:2004 ,
.)164
מרכיב חיוני בטקס המעבר —
הקומיוניטס ()COMMUNITAS
חלק חשוב מהמצב הלימינלי ,לפי טרנר ,הוא
הקומיוניטס .המושג קומיוניטס מבטא את תחושת
האחווה האופפת את אלו שעוברים יחד את טקס
המעבר .הסיבה למצב זה היא ,שכל השותפים
לטקס נמצאים באותו מצב ,כך שהסטטוס
החברתי שבו הם מגיעים אל הטקס אינו משפיע
על מהלך טקס המעבר ואינו משנה אותו.

לכתוב ולחקור תיאטרון מודרני ,משום שסבר
כי צורה אמנותית זאת היא המשך של הטקס
המקובל בחברה הקדם-תעשייתית .בטקס ניתן
ביטוי לרעיונות ולדימויים של קוסמוס וכאוס ,יש
בו מקום לקרוא תיגר על הדברים הקדושים והוא
מפעיל את כל טווח החושים ויוצר שילוב של
מוסיקה ,ריקוד ,שפת גוף מסוגים שונים ,שירים,
מזמורים ,צורות ארכיטקטוניות גרנדיוזיות,
קטורת ,סעודות ענק ,שתייה ,כאב ,ציור על הגוף
והטלת סימנים ומומים בגוף.
ומטקסי מעבר בחזרה לתהליך היצירה .הרגע
שבו קמה היוצרת וכמו התחברה למעין מקור
השראה והחלה לרקוד ,מדומה למעבר ב"מפתן".
היא חלפה דרך השלב הלימינלי ,שבו חוותה
בלבול ואובדן דרך .בשלב הזה מתבלבלים
הנכון והראוי וסדרי עולם מתהפכים עד שנוצר
דבר מה חדש .הכאוס מתבקש ,כדי שהקול
האישי יוכל לצאת .הרגע עצמו נחווה על ידה
כהימצאות במערה חשוכה .מאפיין נוסף של רגע
זה הוא הציפייה הדרוכה ל"הארה" ,השתוקקות
לפתרון או לתשובה ראויה לרקדנים .הרגע
הנכסף משול ,אולי ,למעין התחברות לכוח נסתר
שמוביל אותה לקום ממקומה ,לעמוד במרכז
החדר ולנוע .אלה אינם רגעים פרטיים .בתהליך
היצירה בסטודיו הם מתרחשים מול הרקדנים
והשותפים הנוספים ליצירה ולכן מאפיינת אותם
מידה רבה של התערטלות מול הנוכחים ,בדומה
להתערטלות הפיסית ולטשטוש החושים שחווים
משתתפי הטקס השבטי .אם במבנה של תהליך
היצירה מעמדם של הרקדנים נחות מזה של
היוצרת ,במצבי יצירה ההייררכיה מתהפכת והם
נעשים שיפוטיים מולה — מקבלים את הצעותיה
או מתנגדים להן ,מצייתים להוראותיה או מוחים
עליהן .אפשר לראות בכך היפוך של הסדר
המבני ,כמו בטקסי המעבר ,שבהם מתקיים
טשטוש במבנה החברתי ובתפקודו.

על פני השטח ,התכונות האופייניות לתופעות
של מצבי קומיוניטס משותפות לכולם — חניכים
בשלב הלימינלי של הטקס ,עמים קטנים ,ליצני
חצר ,מסדרי קבצנים ,קדושים ,שומרונים טובים,
תנועות מטריליטרליות (של האם) במערכות
פטריליניאליות וההיפך ומסדרי נזירים .כל אלה
נופלים בין הפרצות של המבנה החברתי ונמצאים
בשלבים הנמוכים ביותר של הסולם החברתי.
כלומר ,קומיוניטס צץ במקום שבו מבנה חברתי
אינו עושה כן .הקומיוניטס נושא אופי ספונטני
מיידי וקונקרטי ,בניגוד לאופי הממסדי המופשט
והנשלט על ידי נורמות של מבנה חברתי .הוא
פורץ מבעד לבקעים של המבנה בלימינליות,
מבעד לפיאותיו ,בשוליו ומתחתיו .בכל מקום
כמעט הוא נתפש כמקודש או כקדוש .ככל
הנראה ,הסיבה לכך היא שהקומיוניטס מפר או
ממוסס את הנורמות השולטות ביחסים מובנים
וממוסדים ושהוא מלווה בניסיונות בעלי עוצמה
חסרת תקדים .לכן לימינליות ,שוליות ונחיתות
מבנית הן תנאים שבהם נוצרים לעתים תכופות
מיתוסים ,סמלים ,טקסים ,שיטות פילוסופיות
ויצירות אמנות.

בתקופת החזרות מקובל לחשוב ,כי ההתנסות
החווייתית המשותפת ,היצירה בקבוצות עבודה,
שילוב של משחקים בתהליך היצירה ,הם גורם
מקדם ומפרה .הטענה היא שקבוצת הרקדנים
עוברת יחד תהליכי התפתחות משותפים בדרך
להבשלתם עם השלמת היצירה .מכאן נובעת
המשמעות החשובה של התהליך ,שכולל
שיעור ,חימום ,אלתור ודיון ,לצד החזרה על
הכוריאוגרפיה .אפשר לראות בכך הרחבה
של מושג הקומיוניטס ,שהוא מרכיב הכרחי
בהיווצרות הטקס השבטי.

טרנר חקר ,בין השאר ,את מבנה הדרמה של חיי
היומיום .הוא בדק ,למשל ,מה קורה כשאנשים
רבים ביניהם .הוא זיהה שלבים קבועים :שבירה
(של היחסים) ,משבר ,התפייסות ,איחוד מחדש.
שלבים אלה זכו להרחבה בתיאור הטקס
השבטי .שבירה ,משבר והתפייסות קיימים אף
בטקסטים דרמטיים ואמנותיים .כך הוא הגיע

אם כך הם פני הדברים ,האם המצב הלימינלי
ייווצר בהכרח רק כשאחרים נוכחים בסטודיו?
מצב לימינלי יכול להתקיים ללא כל הנוכחים
באופן פיסי ,בתנאי שהוא מקיים דיאלוג עם
נוכחים נפקדים ,רעיונות .עם זאת ,בהימצאות
האחרים באופן ממשי יש חוויה שמאיצה
תהליכים.
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השלבים שאותם גילה טרנר :שבירה (של
היחסים) ,משבר ,התפייסות ,איחוד מחדש,
קיימים גם ביחסים של היוצר עם יצירתו ועם
שותפיו ליצירה ,רקדניו .שני המרכיבים הללו,
היצירה והרקדנים ,קשורים קשר הדוק .ברגע
היציאה המשותפת לתחילת תהליך היצירה
מתקבלות ההחלטות סביב הרעיון ובהמשך
מגיע שלב הקרע ,שלרוב מתאחה .בעקבות
האיחוי בא שלב של איחוד מחדש בין היוצר
ויצירתו ומלאכת היצירה נשלמת.

לשינוי ,שמוליך אל עבר מבנה חדש והמשך
היצירה .מי לא מכיר את הרגע שבו קיימת
התלבטות בנוגע לסוף היצירה .ההתלבטות
מתחילה בסטודיו ,מלווה לאורך כל היום ולפתע
התשובה עולה ,עם היקיצה ,בין שינה לערות
או בנסיעה ברכבת ,במצב של מעבר ממקום
למקום או לעתים ברגעי שכרות וערפול חושים.
מצבי גבול אלו משחררים ,יוצרים תנועה במבנה
המחשבה ולפתע מתגבשת תמונה ברורה של
רגע הסוף ,או כל פתרון אחר.

במידה שהתנאים מבשילים ומאפשרים ,יש
איחוד מחדש בין היוצר ויצירתו .אבל אם אחד
מהגורמים המרכיבים את המבנה של המצב
הספי חסר ,יתקיים פירוק שיוביל למהלך של
ביטול מופע הבכורה או דחייתו.

סיבה נוספת שייתכן שמנעה מתהליך היצירה
להתקיים היא האווירה בסטודיו .ייתכן שלא
נוצרה אחווה בין כל השותפים לתהליך ,לא
נוצרה קומיוניטס — תנועה חזקה שמטלטלת את
המבנה וגורמת לשינוי בדינמיקה ,שינוי במבנה
והמשך ליצירה חדשה .חשוב לזכור כי ייתכן
שלדברים יש זמן משל עצמם וכי לא נכון להציב
זמן חיצוני לתהליך יצירה ,כאילו הוא מחויב לזמן
מבני חיצוני.

תהליך היצירה עצמו ,גם אם הוא מתרחש
ב"מגרש הביתי" ,מאופיין בהתרחקות מחברים
ומבני משפחה .השותפים ליצירה הופכים להיות
קרובים ביותר ,כמו קהילה קטנה .כמו שציין
טרנר ,הקבוצה המלווה (הקומיוניטס) ,שחווה
רגעים אלו ביחד ,היא חלק הכרחי במעבר
משלב לשלב בטקס החניכה .בתהליך היצירה
אפשר לראות קבוצה זו ,שמורכבת מהרקדנים
והשותפים ליצירה ,שמלווים ברגעים הללו ואף
הם חווים שינוי והתחדשות .בעצם הבחירה של
הרקדנים ואנשי הצוות טמון הסיכוי ליצור משהו
חדש בלי לפחד לחטוא .אין דבר שיישבר .נהפוך
הוא ,היפוך סדרי העולם חיוני ליצירת החדש.
כאמור ,טקס החניכה מתקיים ביציאה מתוך
הזמן והמקום המוכרים .כך גם תקופות היצירה,
המאופיינות לא פעם בצורך להרחיק ממקום
המגורים ולעבוד בחו"ל .היוצר נוסע למקום
חדש ,הרחק מהידוע והיומיומי ,כדי להאיץ את
תהליך היצירה .כך הוא יכול בקלות יחסית
להתרחק מהעולם הישן שמלווה את חייו ואת
יצירתו .עול המסורת ,החברה ,המשפחה,
אינו רובץ על כתפיו .אלה תקופות דרמטיות
וחריפות ואחריהן חוזר היוצר לארצו וחש שדרכו
היצירתית התפתחה.
נקודת המפנה באירוע שמתואר בסטודיו למעשה
דומה לשינוי בתוך המבנה .השינוי המבני הוא
שאפשר ליוצרת לעבור דרך מצב סף ,מצב גבול,
התהליך היצירתי .בניגוד גמור לאירוע השני ,שבו
לא הצליח להתחולל השינוי במבנה ,היוצרת
המשיכה להתבונן בריקוד שנרקד לפניה .היא
חשה זרות ממנו ,כאילו התחולל במרחק של
קילומטרים ממנה .היא הפסיקה את התהליך,
כי עמוק בתוכה הבינה שלא עברה את מצב
הסף שכה ייחלה לו ,שהוא חיוני ליצירה .מצב
הסף מאפשר את הכאוס ,את החיפוש היצירתי,
את החקירה .זהו מצב פורה ,שיש בו הצפה של
אפשרויות רבות .היא הרגישה בחסרון המצב
הלימינלי בחדר החזרות .זה המצב שגורם
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מקובל כי בוגרי הטקסים בקרב שבט הנדמבו
זוכים לעיטור המציין כי עברו את טקס החניכה.
מהו האות המוענק ליוצרים בסטודיו? האם
מדובר במציאת פתרון ,בתחושה החדשה
שמלווה רגע זה ונחרטת בתודעה או בהכרה
ובהערכה מצד הרקדנים השותפים לתהליך?
ההבנה שתהליכי יצירה או “גחמות יצירתיות"
אינם עניין פרטי וכי אין מדובר רק בשיטת
העבודה של יוצר זה או אחר ,אלא בחלק
ממרקם וממארג של אמונות ומנהגים המקובלים
בחברות שונות ,בשינויים תרבותיים ובתובנות
על טבע האדם ,מאפשרת העזה ,יוצקת ביטחון
ומוציאה יוצרים מהבדידות שהם חווים.
ביבליוגרפיה

טרנר ,ויקטור ,התהליך הטקסי ,מבנה ואנטי
מבנה ,רסלינג ,תל אביב.2004 ,
מקור אינטרנט ,לימינליות וקומיוניטס  /טרנר
— סיכום מאמר
bgu.uniclass.co.il/psicho06/uploader.
=php?file...doc&id

רונית זיו היא כוריאוגרפית ורקדנית בעלת תואר
 B.ed.במחול ותנועה .כלת פרס כוריאוגרף
צעיר לשנים  2002ו .2005-יצירותיה מועלות
בארץ ומוזמנות לחו"ל .בימים אלו חזרה מסדרת
הופעות פרי שיתוף פעולה עם הבמאית אוטה
ראוואלד ,שהועלו באסן ובהמבורג שבגרמניה.
מנהלת אמנותית של מסך  2בפסטיבל הרמת
מסך  .2010בינואר  2011תעלה את יצירתה
החדשה ,עם כתוביות.
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מעניינת באמנות המחול :השילוב של
מלה ותנועה .ככוריאוגרפית ומבצעת ,שבין
השאר משתמשת ביצירתה בשילוב זה ,אני
מוצאת שהחיבור בין מלה לתנועה הוא עניין
מרתק ומורכב מאוד .ההתלבטויות והקשיים
שחוויתי בתהליך היצירה שלי הם שכיוונו אותי
להעמיק ולבדוק כיצד יוצרים אחרים משלבים
מלה ותנועה ,כיצד הם מתמודדים עם סוגיות
שאני חווה כמעוררות קושי ואילו פתרונות הם
מציעים.1
כדי להבין את היחסים בין תנועה לדיבור קולי
פניתי לחקור את התופעה המוכרת והשגרתית
ביותר בחיי היומיום ,שלמרבה הפלא אנחנו
מקבלים כמובנת מאליה .כוונתי למחוות
הגופניות המתלוות לדיבור הקולי .תופעה זו
מעוררת שאלות רבות .מערכת היחסים בין מלה
לתנועה מחזירה אותנו אל מקורות התקשורת
האנושית .לפי ליקי ולוין ( ,1980עמ' '' ,)20שפת
המחוות בשילוב עם קולות עתירי–מבע ותנועות
בשרירי הפנים היתה אולי 'הניסיון הראשון' של
האבולוציה ההומינידית בעידן הפליוקני (לפני
 5-2מיליון שנה) לפרוץ את מחסום התקשורת,
שהוחלפה בשפה הקולית רק בשלב מאוחר
יותר."...
עבודת המחקר שלי" ,מחווה ,מלה ,מחול ,יחסי
מלה ותנועה בחיי היומיום ובמחול" ,שהתבססה
בעיקר על מחקריהם של הדר (,)Hadar, 1997
רים ( )Rime, 1991והול ( ,)Holle, 2007מניחה
שבחיי היומיום קיימים תהליכים נוירולוגיים
אוטומטיים שמשפיעים על היחסים בין דיבור
למחווה וכי הפקת המחווה והפקת הדיבור
כרוכות זו בזו .2גם חוקר המוח פינקר ()2007
טוען ,שבאבולוציה האנושית קדמה המחווה
להבעה המילולית הקולית ,ושהיא גם מקדימה
את המלה או באה בד בבד אתה בתהליך
הפקת הדיבור .כלומר ,בעזרת המחשה תנועתית
של הדבר שהדובר רוצה לומר ,הוא מחפש
ומוצא את המלה הנכונה ב"ספרייה" שבמוחו.
מחקרים אחרים מראים את הקשר בין מערכות
העצבים (נוירוני המראה) ,שמעורבים בקשר בין
המחווה לדיבור .בבדיקות שנעשו בסורק fMRI
נצפו פעולות בצד השמאלי של המוח ,בעיקר
כשהתנועה והדיבור תאמו זה את זה (לדוגמה:
הדובר אומר "בניין גבוה" ומרים את ידו) .הממצא
מחזק את ההשערה ,שהאזור האחראי לקשר
בין הדיבור והמחווה הוא אותו אזור במוח (2007
.)Holle,
ממחקרים אלה אפשר להסיק שהמחוות אינן
בגדר איור למלים ותו לא ,אלא שהן חלק מעצם
הפקת הדיבור (לראיה ,גם אדם שמדבר בטלפון
משתמש במחוות ידיים) .לפי תיאוריה זו ,אחד
מתפקידיה המרכזיים של המחווה הוא לעזור
בשליפת המלה הנכונה מ"הספרייה" שבמוחנו

Alice Dor Cohen interviews Bill T.Jones
(Jerusalem 2010), photo: Doron Adar

אליס דור כהן מראיינת את ביל טי .גו’נס
(ירושלים  ,)0102צלם :דורון אדר

מחווה ,מלה ,מחול:
יחסי מלה ומחול
ביצירותיהם של טרישה
בראון וביל טי ג'ונס
( .)Rime, 1991, p. 243למחווה יש תפקידים
נוספים ,כמו הדגשת הנאמר באופן ויזואלי
והדגשים המתייחסים לקצב הדיבור (Hadar,
).1997, p. 148
בדרך כלל ,המחוות מוצגות לפני החזה ולא
מעל לגובה הכתפיים .תנועות הידיים מתחילות
לרוב במיקום מוגדר מול בית החזה ובנקודת זמן
ברורה ,באופן יחסי ,והן מופיעות לפני הדיבור או
בד בבד אתו .כניסת המחווה איטית ,יחסית ,וסוף

אליס דור כהן
המחווה ברור פחות מתחילתה ).(Hadar, 1997
נראה שברגע שהמחווה סיימה את תפקידה אין
בה צורך והיא מתפוגגת .על סמך ממצאים אלה,
אנסה להבין את המורכבות של יצירת מופע מחול
המשלב דיבור ואת הקשיים הכרוכים בביצועו,
מתוך הנחה שהמורכבות נובעת מקשרים
נוירולוגיים אלה ומתפקידה של המחווה בהפקת
הדיבור בחיי אנוש.

כדי להמחיש את הצדדים הדומים בין יחסי
מלה–מחווה בחיי היומיום לקשר בין תנועה
ודיבור ביצירות מחול ,וכן את ההבדלים בין שתי
מערכות קשרים אלה ,ערכתי טבלה המעמידה
זו מול זו את המלה והמחווה בחיי היומיום ואת
הדיבור המופיע ביצירת מחול (ראו טבלה מס'
.)1
במאמר זה אבחן כמה מרכיבים של יחסי מלה
ומחול ואנסה להראות כיצד ,לדעתי ,באה לידי
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טבלה מס'  :1מלה ,מחווה ,מחול
מלה ומחווה בחיי היומיום

תנועה ומלה במחול

 .1ההמיספירה השמאלית בקליפת המוח
הקדמית עוסקת בשפה :ביטוי מילולי,
ביטוי המחוות במרחב ופענוח שפתיים
(פינקר.)2007 ,

 .1בגלל הקשר ההדוק ,בדרך כלל,
בין המלה למחווה בחיי היומיום ,נוצרת
אצל הרקדן המדבר הכנעת (השתקת)
המחווה האוטומטית והלבשה
''מלאכותית'' של תנועה (או של דיבור).

 .2הפקה בתהליך אוטומטי.
 .2הפקה בתהליך מתוכנן.
 .3תפקידה העיקרי של המחווה הסמלית
הוא לעזור לדובר לשלוף את המלה
הנכונה מה"ספרייה" שבמוחו.
 .4המלה והמחווה יוצרות אפקט רטורי,
שמגביר ומעצים את המשמעות של
הנאמר.
 .5המחווה משקפת את הנאמר.
למשמעות המלה מיוחסת חשיבות
עיקרית .המחווה יכולה לעזור להבין
את משמעות המשפט המילולי.
 .6תזמון מדויק בין מחווה למלה :הפקתן
מתרחשת בד בבד ,או שהמחווה באה
לפני המלה.
 .7המחווה מתרחשת בעיקר בזרועות,
באמות ,בכפות הידיים ובאצבעות.
תנועות קצרות וקטנות ,שמבוצעות
בעיקר מול החזה.

ביטוי ההשפעה של הנוירולוגיה האוטומטית
שהיא חלק ממנגנון הדיבור בחיי היומיום,
בריקודים המשלבים דיבור .אתמקד בשתי
יצירות מחול בנות זמננו .האחתAccumulation ,
) ,with Talking Plus Watermotor (1978של
הרקדנית והכוריאוגרפית האמריקנית טרישה
בראון ( ,Brownנולדה בשנת  ,)1936מהיוצרות
העכשוויות המרכזיות .השנייהThe Breathing ,
) Show (1999של ביל טי ג'ונס (,)Bill T Jones
רקדן וכוריאוגרף ממוצא אפרו–אמריקני (נולד
בשנת  .)1952שתי היצירות מיועדות לרקדן
אחד ,סוגיה שהקלה על ניתוחן.
בחרתי לנתח את יצירתה של בראון בשל הקשר
הבלתי רגיל שמתקיים בה בין תנועה טהרנית
(חסרת פשר) ופורמליסטית ,לבין דיבור בעל
משמעות .מבחינה זאת היא עומדת בניגוד
למשמעות הדומה שבין מחוות לדיבור בחיי
היומיום .סיקרן אותי להבין כיצד הכוריאוגרפית
יצרה את האקורדציה (תיאום) בין התנועה למלה
ומה הופך את יצירתה למעניינת בעיני .יצירתו
של ג'ונס ,לעומת זאת ,מדגימה באופן מרתק
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 .3התנועה והטקסט ידועים מראש.
לפיכך ,הפונקציה של תפקיד המחווה
בשליפת המלה מדוכאת.
 .4שפת המחול — חידתית ,מסתורית ,לא
ניתנת לתרגום חד משמעי .לשון
המלים — נשאית של מסר לוגי ברור.
המלה ממשיגה ,אמנות המחול מציגה.
 .5המלה והתנועה יוצרות אפקט
תיאטרלי–מחולי ,שמגביר ומעצים את
החוויה החושית והאסתטית .הטקסט
יכול לעזור לצופה להבין במה מדובר.
 .6שימושים שונים ,יצירתיים ומתוכננים
בתזמון בין הטקסט למחול.
 .7אפשרויות תנועה אין–סופיות .הגודל,
המקצב והדינמיקה נתונים לבחירה
(מתוכננים).

את השאלה המעסיקה אותי :כיצד אפשר לשלב
ביצירת מחול באופן מעניין תנועה בעלת משמעות
מילולית–מושגית עם מלה בעלת משמעות ,כך
שלא ייווצר מצב שבו אחד מאמצעי ההבעה יהיה
מיותר (מה שאנו מכנים ''אחד לאחד'') ,ולבדוק
את הדרכים הכוריאוגרפיות שבהן השתמש ג'ונס
— פתרונות מודעים ולא–מודעים .בשתי היצירות
יש עבודת ידיים אינטנסיבית ,שהזכירה לי את
מחוות הידיים בחיי היומיום והקלה את הניתוח,
מכיוון שאינן מורכבות במיוחד.
עקב קוצר היריעה אינני עוסקת ,במאמר זה,
במשמעויות של המחוות  /התנועות עצמן ,אלא
רק יוצאת מתוך הנחה שבמחול יש תנועות
המביעות דבר מה והן בעלות קוד מוכר .לעומתן,
יש תנועות מופשטות  /טהרניות ,שהמבצע אינו
מבקש לומר באמצעותן משהו בעל משמעות
מושגית.
יצירתה של בראון
בין  1972ל– 1978יצרה בראון את סדרת ריקודי

 .Accumulationהריקודים הללו ,המוצגים ללא
דיבור ,מורכבים מאותו חומר תנועתי ,שמועלה
במגוון דרכים :סולו ,רביעיית נשים המבצעות
אותו בשכיבה ועוד .גם היצירה שבחרתי
מתאפיינת בהתווספות של תנועות למוטיב
הבסיסי (רוטציות נשנות בסדר מובנה :כפות
ידיים מאוגרפות והבוהן מזדקרת לצד) ,אך היא
משלבת גם חלקים מהיצירה Watermotor
) (1978ושני טקסטים :באחד היא מספרת על
תהליך היצירה של המופע ובאחר על התחושות
והמחשבות שלה.
בראיון עם קלאוס קרטיס ( )Kertessמספרת
בראון ( )Brown, 2004כיצד התחילה לעסוק
בשילוב בין ריקוד לדיבור .היא אומרת" :ב–1973
הרציתי באנגלית בפריס; חשבתי שאני לא יכולה
להסביר שם לאיש את הדברים שאני עושה ,לכן
החלטתי לדבר תוך כדי ביצוע ...Accumulation
ב– 1978החלטתי לעשות את זה מורכב יותר
ולהוסיף עוד ריקוד ,שהיה אינטנסיבי מאוד .היה
לי מאבק גדול מאוד בנוגע לביצוע הריקוד הזה.
אלה היו שני ריקודים שונים כל כך ...בריקוד
 Watermotorהתנועות הן מימטיות ומדי פעם
יש תנועות המבטאות רגש ...ופתאום — תנועה
עצבנית של היד .אני אוהבת לעשות דברים
מפתיעים וגם לבדוק שיווי משקל .את התנועות
האלה הכנסתי לריקוד"...
הטקסטים — הסיפורים שבראון מספרת ביצירה
— נשמעים כמו ספק הרצאה ספק שיחה אישית
ואינטימית עם חברה .הם עומדים בניגוד לתנועות
הפורמליסטיות ,חסרות הרגש ,המונוטוניות,
שחוזרות על עצמן בווריאציות ללא הפסק .תוך
כדי התנועה בראון מספרת לקהל כי בתחילה
ארך הריקוד ארבע דקות ונרקד לצלילי היצירה
 Uncle John's Band Lyricsשל ה–Grateful
 ,Deadולבסוף הוא ארך  55דקות ונרקד ללא
מוסיקה .היא ממשיכה ומספרת כי המשיכה
להתאמן על הריקוד בזמן חופשה ,על דיונה
הנשקפת לים" .יום אחד הופיע זר מצד ימין שלי
ולא חשוב מה עשה ,הוא לא הצליח לגרום לכך
שסוסו יעבור אותי "...היא מספרת .בחלק אחר
בראיון היא אומרת ,שבשבילה לרקוד ולדבר
יחדיו זה כמו לפתוח מכונת כביסה באמצע
פעולתה ותוך כדי כך לכתוב במכונת כתיבה
(.)Brown, 2004a
בניתוח היצירה רציתי לבחון ,בין השאר ,אם
שילוב המלה בתנועה מובנה וארוג בכוריאוגרפיה
של בראון בסנכרון מדויק ,עד כדי כיוון של תנועה
ספציפית למלה ספציפית ,מיד בסמוך אליה או
לפניה .כן רציתי לבחון אם הקשר בין המלים
לתנועות קיים גם בהפוגות ,או שמא יש שם מידת
חופש גדולה יותר .לא הצלחתי למצוא ראיות
לכאן או לכאן .אני מסיקה ,שהבחירות שלה
מתוכננות מראש על סמך המבניות שחוזרת על
עצמה (ראו טבלה מס'  )2ועל סמך ההתחלה
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והסיום של הריקוד ,היוצרים סיפור מסגרת וקשה
להניח שהם אקראיים .בראון פותחת את הריקוד
בווריאציות מילוליות על הפועל "התחל" ומסיימת
בווריאציות מילוליות על הפועל "סיים" .מעניין
שגם ג'ונס — כפי שנראה בהמשך — משתמש
בווריאציות על המלה "סוף" (ג'ונס ובראון הכירו
זה את זה ואולי השפיעו זה על זה).
המשפט התנועתי הבסיסי (שהוא מוטיב היצירה
 )Accumulationמורכב בעיקר מעבודת ידיים.
לפיכך אסתפק בתיאור עבודת הידיים והחלק
העליון של הגוף — אף שכל הגוף שותף לביצוע
— כדי להשוות אותן למחוות בחיי היומיום .בחרתי
לנתח קטע מסוים מתוך המחול ,משום שחשתי
שיש בו מקצב ומבניות ברורה ,יחסית ,אשר
עשויים לעזור לי לבחון ביתר דיוק את ההתאמה
בין הטקסט למחוות .מצאתי שאפשר לחלקו
לחמש תיבות ,ושאף על פי שהריקוד אינו מבוצע
עם מוסיקה ,אפשר להבחין בו במקצב של 4/4
לתיבה .המשפט המילולי ,שבראון אומרת תוך
כדי המשפט התנועתי ,הוא"The next time it :
"was fifty five minutes long and in silence

("בפעם הבאה זה נמשך  55דקות ובדממה").
טבלה מס'  :2תיאור עבודת הידיים
והחלק העליון של הגוף מהדקה ה–2:10
תיבה ראשונה —  4ספירות ראשונות
נקודת מוצא :עמידה על שתי רגליים מקבילות
ברוחב האגן ,חזית לאפס (לקהל) ,שתי הידיים
כפופות כך שהזרועות צמודות לצדי הגוף
והאמות מקבילות לרצפה וזו לזו ברוחב החזה,
פנים האמות פונה כלפי הרצפה ,כפות הידיים
מאוגרפות (בהמשך ישיר לאמות) באגודלים
מזדקרים החוצה ,שפונים האחד אל השני
במתיחה מקסימלית מכפות הידיים.
מהלך א' :ספירה ראשונה — יד ימין שהיתה
כפופה ,פנים האמה פונה כלפי מטה ,מתיישרת
לפנים (עדיין ,בזווית של תשעים מעלות לגוף)
מתוך רוטציה ימינה ,כך שגב היד פונה לרצפה
(מה שנראה ומורגש כמסירת התנועה כלפי
הקהל) .בד בבד עם פעולה זו ,אמת שמאל
עושה אותה רוטציה לשמאל אבל לא מתיישרת,
כך שהזרוע נשארת לצדי הגוף .אפשר לספור את
מקצב המשפט התנועתי ולראות שמדובר ב–4/4
(מטרונום  .)1=80-84בראון מתחילה ליישר את
יד ימין בקדמה לרבע הראשון ואז גם נאמרות
המלים " ,"The nextואילו הספירה הראשונה
נופלת על המלה  ,timeבשיא הושטת היד קדימה,
מה שיוצר מעין סינקופה .תוך כדי פעולה זו ,יד ימין
 +דיבור ,יד שמאל מבצעת את הרוטציה בסיבוב
שמאלה (כמתואר לעיל) .במהלך א' נוצר מצב
שבו שני האגודלים פונים האחד מהאחר.
מהלך ב' :ספירה שנייה — יד ימין מתכופפת ועושה
את תנועת הרוטציה שמאלה (ברוורס ליישור

שבוצע קודם לכן) ,הפוך ובסימטריה לאמת
שמאל שעושה את הרוטציה ימינה (ברוורס
לרוטציה שבוצעה קודם לכן ,כך שהאגודלים
שוב פונים אחד אל השני למצב מוצא) .ספירה
שלישית — תנועת רוטציה של שתי האמות +
כפות הידיים לכיוון השני (הזרועות צמודות לגוף
והאגודלים פונים זה מזה) .בספירה הרביעית —
שוב רוטציה לצד השני (למצב מוצא) .בספירות
 4 ,3 ,2אין דיבור כלל.
תיבה שנייה —  4הספירות הבאות — חזרה מדויקת
על התנועה בשני המהלכים ,ללא דיבור כלל.

ברוטציה של שתי האמות פנימה ,אין דיבור.
תיבה רביעית —  4הספירות הבאות.
חזרה מדויקת על המשפט התנועתי בשני
המהלכים ,ללא דיבור כלל.
תיבה חמישית —  4הספירות הבאות.
מהלך א' :ספירה ראשונה — חזרה מדויקת על
המשפט התנועתי ,בהבדל בפרט אחד :המלה
" "andנופלת על הספירה הראשונה ,כשהיד
מתיישרת סופית.

תיבה שלישית —  4הספירות הבאות.
מהלך א' :ספירה ראשונה — חזרה מדויקת
על המשפט התנועתי וגם כאן — הדגשת יישור
המרפק (תוך הדגשת סוף הנאמר) בזמן אמירת

מהלך ב' :בספירה השנייה ,כשהיד מתכופפת,
בראון אומרת את המלים "( "in silenceבמקביל
ליד הימנית ,היד השמאלית עושה את שתואר
לעיל).

"."it was fifty five
מהלך ב' :בספירות "minutes long" — 3 ,2

(הדיבור הולך ונחלש) .בספירה הרביעית,

מהלך ג' :בשתי הספירות הבאות —  — 4 ,3בראון
מבצעת קפיצה תוך כדי השלכת פלג הגוף העליון
והראש כלפי מטה ,הנפת זרוע שמאל כפופה
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לאחור (תנועה חדשה ,הלקוחה מתוך הריקוד
השני — " .)"Watermotorהתנועה שוברת לפתע
את הרצף המונוטוני ,שהרגיל את הצופה להיות
מהופנט ושלֵו .התפרצות בלתי צפויה זו מכניסה
מתח המשולב בהומור ,מכיוון שהתנועה החדה
והפתאומית יוצרת ניגוד מעניין למלה ","silence
שנאמרה שנייה אחת קודם לכן.
מסקנות מניתוח יצירתה של בראון
הביצוע הווירטואוזי של בראון ,הכרוך
בקואורדינציה תובענית ביותר ,מעורר הערכה.
בזכותו ובזכות אישיותה עולה בידה לרתק את
הקהל שבסטודיו (שם מבוצע הריקוד בשעה
שהצופים באים ויוצאים) ,להצחיק את הנוכחים
ולתקשר אתם ברבדים אישיים ,אף על פי
שאינה נוגעת ברבדים אינטימיים של חייה .כך
גם אתנו — הצופים בסרט הווידיאו שמתעד את
הריקוד .הדיבור והבעות הפנים — הבעות הגוף
כולו — מוסיפים לריקוד חיים ,שמחה ,תשוקה
ורגש עז .עוד גורם שמוסיף עניין ליצירה הוא
הדינמיקה המשתנה ללא הרף ,מכוח ההבדל
בין שני הריקודים המרכיבים אותה.
בתהליך יצירת הטבלה ,הממחישה את הקטע
הנבחר ,למדתי דברים נוספים :כאשר בראון
מיישרת את המרפק בפשיטה קדימה לקהל,
קולה הולך ומתחזק ,וכפי שיש הדגשה ביישור
כך יש הדגשה של המלה שמלווה את סוף
היישור .התהליך מתהפך כאשר היא מסיימת
את המשפט במלים " ,"minutes longתוך כדי
משיכת היד וכפיפתה לכיוון החזה ,כשקולה
הולך ונחלש .עוצמת קולה גוברת רגע לפני
שהיא מבצעת את הקפיצה ואת כפיפת בית
החזה במהלך ג' ,באומרה " ;"in silenceכלומר,
יש הלימה בין קצב התנועה לקצב אמירת
הדברים ,ממש כפי שהדר טוען בנוגע למחוות
ולדיבור בחיי היומיום (.)Hadar, 1997, p. 148
לדוגמה ,אפשר לראות כיצד פוליטיקאי המדבר
בהתלהבות ולפתע הולם בידו בשולחן ,מגביר
באופן אוטומטי את קולו עם מגע היד בשולחן.
התנועות ביצירתה של בראון ,שנראות כמחוות–
דיבור ,מבוצעות מול החזה של הרקדנית /
הדוברת ,הפונה אל הקהל .מצב זה מזכיר
את התהליך הקדם מילולי — חיפוש המלה
ב"ספרייה" שבמוחנו — התהליך שבו מתחילה
המחווה (פינקר ,2007 ,עמ'  .)85לדוגמה ,בראון
חוזרת על המלה " "the, theתוך כדי ביצוע
נמרץ יותר (היא מפעילה טונוס שרירים גבוה
יותר) של המוטיב הבסיסי ,וניכר שהיא מחפשת
לומר משהו ש"עומד לה על קצה הלשון" .בנוסף
הבחנתי בתופעה חוזרת ונשנית כמעט לאורך
כל הריקוד :התנועה מקדימה את המלה ,או
מבוצעת בד בבד אתה ,בדומה לדיווחים של רים
ממחקריו (.)Rime, 1999, p. 244
ניכר לעין ,שחשוב ליוצרת לתקשר עם הקהל
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באופן שיהפוך אותו לשותף בתהליך התנועתי
ובנושא הסיפורי שהיא מספרת .למרות ההפוגות
שקוטעות את רצף המשפט המילולי (כפי שעולה
מתיאור המהלכים) ,האיטיות היחסית והמבניות
הברורה שחוזרת על עצמה מאפשרות לצופה
להיות מרוכז יותר במתרחש ואף מוסיפות מתח
ועניין מכיוון שהן גורמות לצופה להמתין בציפייה
לבאות .נראה שההפוגות מאפשרות למבצעת
להשקיט את הלמות לבה ואת נשימתה .מכיוון
שאין קשר מובהק של משמעות בין המחוות
שבראון עושה לבין מה שהיא אומרת ,המוח
— שרגיל להפיק תנועה ודיבור מכוונים לאותו
הדבר — עובר מתגובה אוטומטית להתכוונות
ולבחירה (ראו טבלה מס'  .)1כדי להגיע לתוצאה
זורמת ,על המבצעת להתאמן ביכולת ההפרדה
בין דיבור בעל משמעות לתנועה טהורה חסרת
משמעות ספציפית .בעיני ,התוצאה מרתקת.
בראון מאפשרת לנו הצצה לתוך הגוף ומעל
לכל — לתוך המוח .אין ספק שכדי להגיע
ליכולת הווירטואוזית ''לזרוק ולתפוס ארבעה
כדורים באוויר'' — שני קטעי הריקוד ושני סוגי
הסיפור — בקצב מתואם ובקלילות של לוליין
מיומן ,נדרשו ממנה שעות ארוכות של אימונים.
רק כך אפשר להשיג את האוטומציה הדרושה
לדיבור תוך כדי תנועה .בחינניות ובגאוניות ,אני
מעזה לומר ,היא מתארת זאת בסיפור על אותו
סוס ,שעמד מרותק לנוכח ביצועיה על הדיונה
בחוף הים .מערכות היחסים המורכבות שהיא
יוצרת בין ריקוד לדיבור כוללות תנועות ,שנראות
כמחוות–דיבור ,ותנועות שאינן "מילוליות" ,שאינן
נושאות משמעויות הכרוכות בטקסט שהיא
אומרת .ליתר דיוק ,התנועות שנראות כמחוות–
דיבור עשויות להיות ,באותה המידה ,חופשיות
ממשמעויות ספציפיות .כך מתעצמים המורכבות
והעניין שביצירה.

כריעה אחת על הברך .למופע חמישה חלקים:
הראשון — תנועתי בלבד; השני — הרקדן מתאר
במלים את מה שהוא עושה (בדומה למורה
בשיעור מחול); השלישי — הרקדן מתאר
במלים את מה שהוא עושה ,אך מדי פעם
עובר לאסוציאציות אישיות; הרביעי — הרקדן
משנה באופן אסוציאטיבי את הדיבור ובעקבות
כך גם את התנועה; החמישי — משפט תנועתי
בסיסי הנרקד במרחב ,בשילוב מוסיקה וקטע
אימפרוביזציה עם מתנדב מהקהל.
אני בוחרת להתייחס לקטע מתוך החלק הרביעי.
חלק זה מכיל בתוכו קטעי תנועה ודיבור מובנים
(שמופיעים במקור בקטע השני) ,ביחד עם קטעי
תנועה ודיבור אסוציאטיביים .בחרתי להתמקד בו
משום שמצאתי בו עניין רב .למרות התחושה שיש
בו כפילות של תנועה ודיבור המכוונים לאותה
משמעות ,סיקרן אותי להבין מה יש שם ,ביחסים
בין המלה לתנועה ,שמרתק אותי כל כך.

אין ספק שהמלה "סוף" כרוכה באסוציאציות
של ג'ונס על המוות .5התוצאה הריקודית
המיידית (האוטומטית) היא תנועות הנראות
כאיור למשמעות המלים — אותה שקיפות ,שבה
המחווה והדיבור הן בבואות זו לזו .גם קולו נהיה
רך מאוד ,בהתאם לסיטואציה הכאובה.
מהלך ד' :אמירת ","it comes, the end it comes
תוך כדי הזדקפות קלה של הטורסו עד יישור מלא;
סיום התנועה האיטית (כמו הגעה להכרה שזה
סופי); המבט פונה עדיין כלפי מטה (דימוי של
מבט מעל קבר) .יד שמאל מתרופפת וחוזרת לצד
הגוף ,תוך העברת משקל אחורה ,לרגל שמאל.

מהלך ח' :אמירת המלה " ,"endורק לאחר מכן,
הורדת יד ימין לכיוון הרצפה ,תוך יישור המרפק.
מהלך ט' :אמירת המלה " ,"endורק לאחר
מכן ,הורדת יד שמאל לכיוון הרצפה ,תוך יישור
המרפק (ראו טבלה מס'  .)3זוהי דוגמה למצב
שבו הכוריאוגרף פועל נגד הנטייה האוטומטית
של הגוף להקדים את המחווה למלה .שילוב
המלה והתנועה ,שג'ונס נוקט ,מוריד ,לדעתי,
מעט מהדרמטיות .האופן שבו כפות הידיים
מסתובבות ויורדות יוצר אסוציאציה של זליגה
עדינה של דמעות.
מהלך י' :השלמת הטיית הגוף ,עד שהגוף ,רגל
שמאל והאמות מקבילים לרצפה ,כשפנים כפות

טבלה מס' 3

טבלה מס'  :3תיאור החלק הרביעי
מהדקה 7:23
הטקסט בקטע זה:

"Back to... back to the end... the end it
comes... I put my mother in the ground...
it comes, the end, it comes... and, glory,
glory... beautiful hands, generous hands...
loving hands... end... end... fini... fini".

"חזרה אל ...חזרה לסוף ...הסוף ,הוא בא ...הנחתי
 /טמנתי את אמי באדמה ...הוא בא ,הסוף ,הוא
בא ...ותהילה  /תפארת  /ניצחון ...ידיים יפות,
4
ידיים נדיבות ,ידיים אוהבות ...סוף ...סוף"...
תיאור התנועות של הקטע הנבחר:

יצירתו של ביל טי ג'ונס

נקודת מוצא :ג'ונס עומד ישר על שתי רגליו ,ידיו
לצדי גופו ,חזית לקהל.

המופע של ג'ונס הוא סולו אישי ,המשלב מחול
עם דיבור .הוא בנוי כמחול מודגם או מוסבר,
ספק הרצאה ספק הופעת ריקוד אישית על גבול
התרפיה .נראה לי ש"מחול עם דיבור" הוא השם
המתאים ביותר לסוג זה של מחול .בריקוד עומד
ג'ונס מול הקהל ומסביר מה הוא מתכוון להראות.
הוא אומר'' ,הסתכלו עלי באימפרוביזציה
ובצורות ''...ממשיך ומסביר שהיצירה בנויה
מחמישה חלקים תנועתיים ,אומר ''חלק ראשון''
ואף מסמן באצבע כף ידו את הסימן "אחת" —
מחווה המכונה אמבלמטית ( — Emblemאות,
סמל ,סימן) — 3ומבצע את הריקוד .כך הוא עושה
גם בארבעת החלקים הנוספים.
המשפט התנועתי הבסיסי ,שחוזר על עצמו
בווריאציות ,מבוסס על טכניקה מודרנית (ברובה
גרהאמיסטית) ומורכב מהעברות משקל ,כמעט
ללא תזוזה במרחב .רובו מבוצע בעמידה ,מלבד

מהלך א' :הרמת יד ימין בתנועה רכה ומעגלית
מלמטה לעבר החזה ,קצות האצבעות מרפרפות
על החזה ,ופתיחת האמה קדימה (מחווה
המזכירה השתחוויה מרומזת ,בראש מורכן
מעט) ,תוך צעידה לאחור והעברת משקל אל
רגל שמאל .תוך כדי כך הוא אומר."back to" :

""THE BREATHING

ממהלך א' (סוג תנועה זה מזכיר עד מאוד את
הטכניקה של מרתה גרהאם בסגנון התנועה
המיוחד לה ,המושתת על עקרון הכיווץ וההרפיה)
ואומר."I put my mother in the ground" :

של הטיית הגוף קדימה תוך הרמת רגל שמאל
ישרה מהרצפה.

מהלך ב' :צעידה לאחור אל רגל ימין ,תוך מחווה
הדומה למהלך א' ,אבל ביד שמאל ,אלא שהפעם
— הרחקת הזרוע מהגוף ויישור הדרגתי של
המרפק ב– 90מעלות מהגוף ,תוך אמירת המילים
"."back to the end, the end it comes
מהלך ג' :יישור מרפק יד שמאל תוך הרמת
היד מעבר ל– 90מעלות ,תוך כיווץ בית החזה
והמותנית ( )contractionומבט מרוחק באלכסון
לכיוון הרצפה — נקודה שאליה הוא מכוון החל

מהלך ה' :העברת המשקל קדימה לרגל ימין
וסיבוב פרקי שתי כפות הידיים בתנועה סימטרית
— ימין עם כיוון השעון ,שמאל נגד כיוון השעון
— כך שפנים כפות הידיים פונה כלפי מעלה
והן קרובות לצדי הגוף ,תוך כדי אמירת "and,
( "glory, gloryותהילה  /תפארת  /ניצחון).
מלה זו נמצאת בניגוד לסיטואציה (הרהורים על
המוות) — היא אינה ליווי או תחליף לתנועה או
למחווה ,אלא מנוגדת לה — ולכן ,לדעתי ,היא
''מצילה'' את המצב ומעלה את הקטע לדרגה
גבוהה יותר של עניין ומסתורין.
מהלך ו' :אמירת המילים"beautiful hands ,
" ,generous handsתוך כדי הושטת שתי הידיים

ויישורן קדימה באלכסון כלפי מטה ,כשפנים
כפות הידיים פונה קדימה והמבט לעבר הקהל.
מהלך ז' :יחד עם אמירת המלים "loving
" handsמתרחש סיבוב אמות הידיים כלפי פנים
וכיפוף קל של המרפקים ,המסתיים כשכפות
הידיים פונות לרצפה .תנועה זו מתבצעת תוך
התבוננות בגב כפות הידיים ,והמשך המהלך

הידיים מופנה כלפי מטה .במצב זה — אמירה
ברכּות"fini… fini…" :

כמו במהלך ב'"back to the end, the end it :
 ."comesהניגוד שנוצר בין התנועה ,שממשיכה
להתקיים באיכות של לגאטו ( ,)legatoובין
המלים ,שיש בהן תחושת סטקאטו (,)staccato

מעניין בעיני .מצד שני מתקיימת חפיפה צמודה
מדי ,לדעתי ,בין תנועה שמתבצעת בהמשכיות
לבין מלים שחוזרות על עצמן מבחינת משמעותן
הדומה .כך האקורדציה בין התנועה למלה נעשית
דלה וצפויה מדי .הקיטש ביצירה זו ניכר ,למשל,
בכיווץ בית החזה אגב אמירת "טמנתי את אמי
באדמה" .מחווה זו של כאב מוכפלת בתנועת
הכיווץ ובמשמעות המלים .אני סבורה ,שלאורך
יצירתו של ג'ונס אפשר להבחין בשילובים
אוטומטיים מהסוג שמאפשר להגדיר את יצירתו
בנאלית; מצד שני ,ג'ונס מצליח ליצור הנגדה
) )contrastבאמצעות מעברים חדים בין קטעי
המחול ,הבנויים כך שהצופה ''התרגל'' אליהם,
לבין קטעי האימפרוביזציה בתנועה ובמלים ,שיש
בהם התפרצויות מפתיעות .כמו כן ,ג'ונס יוצר
ציפייה באמצעות המבנה ההולך ומתפתח של
היצירה .זאת ציפייה לסוג של פתרון ,שלדעתי
בא לידי ביטוי במשפט החמישי.
לסיכום ,לדעתי זוהי יצירה חדשנית ומעניינת,
מהסיבות הבאות( :א) המבניות הכללית שלה
— דברי הסבר החוזרים במבניות שיטתית לפני
כל משפט ותורמים לאווירה בלתי פורמלית ,ועם
זאת הם מעוררים עניין ומתח מכיוון שהצופה
שואל את עצמו אם הם חלק מהריקוד( .ב)
אומץ לבו של היוצר ,המאפשר לנו להיכנס
לרבדים עמוקים וכואבים של נפשו תוך כדי
האימפרוביזציה( .ג) קלילות ,הבאה לידי ביטוי
בהומור מילולי שתורם להרגשה שהאמן אינו
מתייחס לעצמו ברצינות רבה מדי ושעומד בניגוד
לחומר התנועתי השמרני והדרמטי.
מסקנות וסיכום

מסקנות מניתוח יצירתו של ביל טי ג'ונס
הטבלה ממחישה את תזמון המלה והתנועה
ומראה שג'ונס מדבר ונע ללא הפסקה לאורך
כל הקטע וכי ההפוגות הקצרות מתחילות
ונגמרות בה–בעת .כלומר ,תנועות הידיים מלוות
את הדיבור כמעט כל הזמן ,למעט התנועות
שנשארות למהלכים הבאים — כפי שאפשר
לראות בטבלה מס'  — 3ולמעט מהלכים ח' ו
ט' ,שם המלים קודמות לתנועה .נראה שג'ונס
מנסה לשמור על הרצף התנועתי מתוך מניעים
כוריאוגרפיים ובגלל החשש לאבד את תשומת
לבו של הקהל .שמירת תשומת הלב של הנמען
מאפיינת גם מחוות יומיומיות — רגעים של
היסוס ,שבהם האדם מחפש את הביטוי הנכון
ב"ספרייה" שבמוחו ,מלווים לעתים קרובות
בתנועות ידיים נמרצות (פינקר ,2007 ,עמ' .)85
הטבלה מראה שביצירתו של ג'ונס רווחת תנועה
הנמשכת לאורך זמן וגדלה במרחב ,בשעה
שהוא אומר אותה מלה בחזרה כמעט מדויקת,

מחווה היא שריד ועדות שנשארו לנו מהעבר
הרחוק של התקשורת האנושית .מדהים להיווכח
עד כמה אנחנו זקוקים לה עדיין בחיי היומיום,
עד כמה היא משפיעה על יוצר המחול המשלב
דיבור ביצירותיו ועל המבצע .מתוך יצירותיהם
של בראון וג'ונס אפשר ללמוד עד כמה חזקה
התלות בין מלה לתנועה.
מניתוח שני קטעי הריקוד ,המוצג גם בטבלאות,
אני לומדת שביצירות מחול המשלבות דיבור,
המחווה או התנועה המחולית מקדימה כמעט
תמיד את המלה ,או מתרחשת בד בבד אתה,
כפי שקורה בתהליך הפקת הדיבור בחיי היומיום
(ראו טבלה מס'  .)3בנוסף ,מצאתי כי אצל בראון
ואצל ג'ונס יש הלימה בין קצב התנועה לאמירת
הדברים ,ככל הנראה בגלל הקשר האוטומטי
שקיים בין דיבור למחוות בחיי היומיום .לצד
הדמיון בין יצירותיהם של בראון וג'ונס ,המשלבות
מחול עם דיבור ,קיים גם שוני ביניהן .יצירתה של
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מה בין מחול עכשווי
לחינוך הומניסטי?
בראון מאופיינת בתנועה שאינה חד משמעית
ולעומתה לדיבור יש משמעות מאוד ברורה;
ביצירתו של ג'ונס המשמעות של התנועה ושל
הדיבור ברורה למדי.
לדעתי ,שתי היצירות ,אף על פי שיש ביניהן פער
של  20שנה ,עושות שימוש יוצא דופן וחדשני
בטקסט .בנוסף ,בשני המקרים הטקסט אינו
נראה מיותר ואינו מצטייר כתוספת למחול ,אלא
משולב ביצירה באופן שהוא מוסיף ליצירה ולא
פוגם בה .שני היוצרים  /המבצעים נשמעים
אמינים וניכר ששעות רבות של תרגול ויכולת
הפרדה שקיימת אצל רקדנים  /שחקנים
מיומנים ,תרמו לביצוע המשוכלל.
אצל ג'ונס אנו מוצאים שילוב של מחול מודרני,
הבעתי ומסוגנן עם דיבור בעל משמעות .אף
שביצירתו יש למלים ולתנועות משמעות זהה
ומקצב דומה ,והן אף חופפות אלה לאלה
מבחינת התזמון ,הוא מצליח ליצור מתח
ועניין אצל הצופה .המבנה הכללי של היצירה,
המורכב מקטעים מובנים הנחצים על ידי מלות
ההסבר שלו והמשובצים בקטעי אימפרוביזציה
ספונטניים ,תורם למכלול .בנוסף ,לדעתי מרתק
השימוש שג'ונס עושה בטקסט כשהוא נעזר
בעובדה בעלת משמעות כדי לתת לצופים
אינפורמציה ברורה ,כפי שעושה גם בראון
בסיפורים שהם חלק מיצירתה .כך הוא מכניס
את הצופה לרבדים עמוקים בנפשו ובמוחו
ולמערכת האסוציאטיבית הקיימת בדמיונו,
המשותפת למערכת דימויים הקיימים אצל
הצופה .המלל המושגי והברור במשמעותו
השקופה מקצר ומבהיר את התקשורת בין
הרקדן על הבמה לצופה בקהל ,כפי שחוויתי
בשתי היצירות הללו.
אף על פי שהאוטומציה מתרחשת בשתי היצירות,
אצל בראון ,לדעתי ,היא ניכרת הרבה פחות בגלל
השימוש שהיא עושה בתנועה טהרנית המשולבת
עם דיבור בעל משמעות .כמובן ,יש להיזהר
בהכללות .האיכות האמנותית של יצירה תלויה
בגורמים נוספים ,שאותם קשה לנסח ולמנות.
אחת המסקנות העולות מניתוח היצירות ומתוך
הניסיון שלי כיוצרת וכמבצעת של ריקוד המשלב
דיבור ,נוגעת למתח שקיים בין תנועה למלה.
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מצאתי שניגוד במשמעויות ביניהן גורם מועקה,
קונפליקט ודיס–הרמוניה ,אבל מאתגר ויוצר עניין
גם אצל המבצע וגם אצל הצופה .אני מבקשת
לטעון ,שכדי לבצע מחול עם דיבור ,בעיקר אם
יש ביניהם ניגוד כוונות ,על המבצע להיות מרוכז
אף יותר משהוא מרוכז בריקוד בלבד .עליו
להפעיל מנגנונים של קואורדינציה ושל הפרדה,
בניסיון לעקוף את האוטומציה שבחיבור בין
תנועה למחווה שמאפיינת את שגרת היומיום.
ההשפעות יכולות לחול לחלופין על המקצב ,על
הדגשת המלים ועל איכות הדיבור או התנועה.
מאמרה של ליאורה בינג–היידקר "טקס/טורות"
( )2008חשף לפני את משנתו של אדורנו ,שחיזקה
בי את המסקנה כי רצוי ליצור פער מסוים בין מבע
מושגי–מילולי למבע תנועתי ,כדי לשמור על מתח
בין השניים .לכן לדעתי ,ככל שהתנועה מובהקת
במשמעותה (שקופה) וככל שהיא מצטרפת
למלה מובהקת במשמעותה ,שעה שהמשמעויות
אינן עולות בקנה אחד ,הפער ביניהן מקשה על
ביצוע זורם וקואורדינטיבי .מצד שני ,הפער יכול
להוסיף עניין ולהעמיק את רובדי היצירה.
שילוב טקסט בעל משמעות עם תנועה מופשטת,
שאין לה משמעות ברורה ,יכול לבוא במגוון
וריאציות .ביצירה של בראון באה לביטוי וריאציה
אחת ,ביצירתו של ג'ונס השילוב מתקיים באופן
שונה .לדעתי ,כאשר המבצע מצליח להכיל את
הסתירה ,את כל רובדי ההיגד ,באמצעות הפרדה
בין המלה למחווה ,ועם זאת למזג אותן לכדי היגד
ברור ,התוצאה האמנותית מעניינת ומרתקת.
הערות
 1בתהליך היצירה של המופע ''קצת אחרי
האמצע'' ( ,)2007קיבלתי הערות על כך
שלפעמים הקול שלי נשמע מלאכותי או
מונוטוני מדי .הערות אלה עוררו התלבטויות
בשאלה מתי ,כיצד ואם בכלל לשלב דיבור
בעבודה ''דבר אתי'' (.)2009
 2עבודת המ''א נכתבה בהנחיית שרי אלרון
באקדמיה למוסיקה ולמחול על שם רובין
בירושלים.2009 ,
 3תנועות קצרות ומהירות שנועדו בעיקר להדגשה
ושמתייחסות לקצב הדיבור .סוגי המחוות שהדר

( )Hadar et al, 1997, p. 148מכנה מחוות–
הפעימה ( )beatוהן מתייחסות לקצב הדיבור.
 4ג'ונס אומר את המלה "סוף" בצרפתית — .fini
ביבליוגרפיה
בינג–היידקר ,ליאורה".טקסט(ורות)" ,מחול עכשיו.
 ,2008 .14עמ' .26-24
ליקי ,ר' ,לוין ,ר' ,אנשי האגם (מאנגלית :נעמי
כרמל) ,תל אביב :מעריב.1982 ,
פינקר ,ס' ,כיצד פועל המוח .תל אביב :מטר,
.2007
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אליס דור–כהן היא יוצרת בתחום המחול,
תיאטרון מחול ומופעים רב–תחומיים .למדה
אמנות פלסטית באקדמיה "בצלאל" .בעלת תואר
שני במחול מהאקדמיה ע"ש רובין בירושלים.
לשעבר רקדנית סולנית וכוריאוגרפית–בית
של להקת המחול "בת-שבע" .זכתה בפרסים
יוקרתיים על יצירותיה .לאחרונה העלתה את
דבר איתי ( )2008ועד כאן! (.)2009

מ

אמר זה בוחן כיצד מורות המלמדות במוסד
להכשרת רקדנים בישראל תופשות את
הוראת המחול העכשווי .1המאמר דן בהוראת
המחול העכשווי ובקשר שלה לתפישות הרווחות
כיום בהוראת המחול ולפדגוגיה חינוכית
הומניסטית .השאלה המרכזית העומדת בבסיס
המאמר היא :אילו היבטים נדרשים בהוראת
המחול העכשווי על פי תפישתן של אותן מורות?
מתוך שאלה זו נגזרות השאלות הבאות :מהם
המאפיינים של רקדן המחול העכשווי? ומכאן
גם — אילו מאפיינים נדרשים בהוראת המחול
העכשווי? אילו מאפיינים אישיים ותפקודיים
נדרשים ממורה המחול העכשווי? אילו היבטים
תוכניים נדרשים בשיעורי הטכניקה במחול
העכשווי? איזו התייחסות נדרשת כלפי התלמיד
בשיעור המחול העכשווי?
החינוך ההומניסטי
מחשבת החינוך ההומניסטית נולדה באתונה
הקלסית ,ומאז עברה גלגולים רבים עד שזכתה
בתמיכה הכללית הניתנת לה כיום .2אלוני ()1996
קובע ,כי מחשבת החינוך ההומניסטית מחויבת
ל"הומניזציה" של האדם (מימוש אנושיותו
והרחבתה) באמצעות זימון של התנסויות
חינוכיות ,שיאפשרו לכלל בני האדם לממש את
המשאבים האנושיים הגלומים בהם ולחיות חיים
אנושיים מלאים.
הוגים ומחנכים מודרניים רבים ניסו לכונן דגם
של חינוך הומניסטי ,שניזון הן מבחינה של יסודות
שונים בגישות חינוכיות קיימות והן מהערכת
מצב ביחס לבעיות ולאתגרים הייחודיים
העומדים בפנינו .אחד ההוגים הללו היה ג’ון דיואי
( ,)Deweyשהקפיד לשמור על איזון בין “עשיית
הילד לשותף–יורש של נכסי השכל והמוסר של
האנושות" לבין הגשמת טבעו הייחודי של הילד,
צרכיו ונטיותיו (שם).
בסוף שנות ה– 30של המאה הקודמת ביקש
דיואי לדחות את הדיכוטומיה שבין “החינוך הישן",
הרווח ,לחינוך החדש ,המעמיד את הילד במרכז.
תחת זאת ביקש לחתור לחשיבה מורכבת יותר,
לסינתיזה כלשהי בין “החינוך הישן" המסורתי
ל"חינוך החדש" הפיידוצנטרי ,ולעצב מודל
שלישי .אבל למרות המאמץ של דיואי לבטלו,

רן בראון
הדואליזם “חינוך ישן/חינוך חדש" הלך והעמיק
בשיח החינוכי ,וכל תיאוריה או גישה חינוכיות
נמדדת ביחס אליו ונעה על ציר שבין “החינוך
הישן" ו"החינוך החדש" (הרפז.)2007 ,
הרפז ( )2007מצביע על מודל שלישי בחינוך,
שהתהווה על רקע האכזבה משני המודלים
הוותיקים ושאותו אפשר לכנות בשם הכללי
“קהילת לומדים" .בהתאם לקריאתו של דיואי
ללכת מעבר לדיכוטומיה ,הצגת המודל השלישי
כסינתיזה של המודלים הוותיקים עשויה ,לדעת
הרפז ,להאיר את המודל השלישי מזווית מועילה.
המודל השלישי מהווה סינתיזה של המודל
הראשון (תיזה) והמודל השני (אנטיתיזה).
בסינתיזה זו שני המודלים “מתעלים" לרמה
אחרת ויוצרים מסגרת מושגית–מעשית חדשה.
הוא מתאר זאת היטב במלים אלה“ :המודל
הראשון מצדד במסגרת ,המודל השני מצדד
בחופש ממסגרת ,המודל השלישי מצדד בחופש
במסגרת" (עמ’ .)45
המודל השלישי ,לפי הרפז ,אינו דוגל בביטול עצמי
(המאפיין את “החינוך הישן") ולא במימוש עצמי
(המאפיין את “החינוך החדש") ,אלא בבניית
עצמי מתוך אינטראקציה מתוכננת ,מאומצת
ופורייה עם אנשים וידע (שם) .המודל השלישי
מצדד בלחץ חינוכי רגיש ודיאלוגי “מבחוץ" ,לשם
עיצוב התלמיד “מבפנים" (המירכאות מלמדות
על הסתייגותו מהחלוקה בין פנים לחוץ) .כדי
להמחיש את העיקרון הדיאלקטי הזה מציע
הרפז “נוסחת הוראה" ,שלפיה בתהליך החינוכי
יש חמישה “איברים" :מורה ,הוראה ,ידע ,תלמיד
ומטרה ,המתגבשת בדימוי “הבוגר הרצוי".
המטרה קובעת את תפקידם ואת אופיים של
שאר ה"איברים" ב"משוואה".
לפי מודל זה ,המורה אינו “מעל" ללומדים ואינו
אחד מהם .הוא יודע יותר מהם ,אך אינו יודע
הכל .הוא שותף בכיר בתהליך הלמידה .תפקידו
להניע ולהנחות את הלומדים לאתר ,לעבד,
לבקר ולייצר ידע ,כלומר לחשוב ולהבין ,מתוך
התמודדות עם בעיות משמעותיות .ההוראה,
לדעת הרפז (שם) ,היא הנחיה אינטלקטואלית

מקצועית אשר בשיטתיות מאפשרת ומעודדת
עיסוק פעיל ,ביקורתי ויצירתי בידע .הידע כולל
“רעיונות גדולים" ו"בעיות מהותיות" ,המסייעים
לתלמידים להבין את העולם ולחשוב עליו,
והמאורגנים בתוכנית לימודים גמישה .לפי
המודל השלישי ,הילד אינו טוב או רע מנעוריו,
שכן הוא מתהווה במגעיו עם תרבות ,ולכן יש
לקיים מפגש בונה בין התלמיד לבין התרבות.
כך מתגבש “האדם המחונך" — מי שמתפתח
מתוך דיאלוג מתמיד עם התנהגויות ,אמיתות
וערכים ,מי שהחשיבה הביקורתית והיצירתית
שלו נובעת מהתמצאות בתחומי הדעת ובעולם
הרעיונות (הרפז.)2007 ,
השימוש בדיאלוג כבסיס לכל פעילות חינוכית
אינו ייחודי להרפז .למעשה ,בשנים האחרונות
הפך הדיאלוג ליעד מרכזי בחינוך ,כחלופה
ראויה ללמידה השגרתית (נווה .)2007 ,אלוני
( )2008מבקש להדגיש את החשיבות והדחיפות
שבפיתוח פדגוגיה המבוססת על דיאלוגים.
לדעתו ,הצלחה חינוכית אפשרית רק אם נזמן
לתלמידים התנסויות חיים ממשיות באותן איכויות
ותכונות שמן הראוי שהם ירכשו ויפתחו .לדבריו,
אפשר לעשות זאת רק באמצעות דיאלוגים
חינוכיים ואינטימיים בין מורים לתלמידיהם.
הכשרת רקדנים במחול העכשווי
חוקרי מחול רבים ;(Bales & Nettl-Fiol, 2008
Baston, 2008; Dempster, 1998; Foster,
)1997; Monten, 2008; Nettl-Fiol, 2008

מצביעים על כך שהכשרת רקדנים במחול
עכשווי (מאז תקופת ג’דסון) היא שונה ומובחנת
מגישות מוקדמות יותר במחול המודרני .הם
מבחינים בכמה מאפיינים עיקריים של המחול
העכשווי:
ראשית ,חל ניתוק בין טכניקות האימון לבין
ההופעה והכוריאוגרפיה .יותר ויותר האחת
איננה מכתיבה את האחרת או עוקבת אחריה.
בנוסף ,חלו שינויים במבנה הלהקות ובמערכת
היחסים בין רקדן וכוריאוגרף .כוריאוגרפים אינם
מאמנים עוד רקדנים במובן המסורתי .כלומר,
אינם מעבירים שיעורי טכניקה בנפרד מהחזרות.
במקרים רבים ,החזרות מחליפות את האימון.
הציפייה היא שרקדנים יבואו לחזרות לאחר
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חימום .לעתים קרובות כוריאוגרפים מגלים עניין
דווקא באידיוסינקרטיות של הרקדנים ומקבלים
ממנה השראה .למעשה ,עבודתם של רקדנים
מתמקדת יותר במאמץ להיות הם עצמם מאשר
בניסיון לשמש מראה לאלה שהם עובדים
בשבילם .מכאן ,שרקדנים הם גם המנחים של
עצמם ,בהרכיבם את “חבילת האימון" שהם
זקוקים לה בהתאם לצרכיהם ולתחומי העניין
שלהם.3
מאפיין שני המבחין בין דרכי אימון והכשרה
עכשוויות לשיטות שננקטו בעבר הוא הגישה
האקלקטית לאימון .זאת יכולה לבוא לביטוי
בבחירות המגוונות של כל רקדן ורקדן בנוגע
לדרכי האימון שלו ,וכן באופן שבו מעבירים את
שיעור המחול עצמו .מורים רבים משתמשים
בשיעורי טכניקה במשפטי תנועה ,שנובעים
ממקורות רבים ומגוונים וגם מהאידיוסינקרטיות
שלהם .מונטן ( )Monten, 2008קושר מגמה
זו גם למגמה רווחת בכוריאוגרפיה העכשווית,
העושה שימוש באקלקטיות מסוג זה.
המאפיין השלישי והאחרון הוא שילוב של גישות
סומטיות ופיסיקליות לתוך טכניקות מחול.
בשלושת העשורים האחרונים צמחו בתחום
ההכשרה והאימון במחול פרקטיקות חדשות.
פרקטיקות אלו מציעות מתודות שתכליתן
לפטור את הגוף מהרגלי תנועה בלתי רצויים,
למצוא יעילות תנועתית וליצור דפוסים מחדש
( .)repatteringהפרקטיקות האלו נכללות תחת
המטרייה המכונה סומטיקה .הדור החדש של
יוצרי המחול ניסה לשלב פרקטיקות סומטיות
ומחוליות זו בזו .אחדים אף החלו לתהות על
טיבן של טכניקות מחול מסורתיות .נוצרה
הבחנה משמעותית בין הגדרות שונות של אימון
והכשרה — לימוד מילון תנועה קיים והוצאת
מיומנויות טכניות מלימוד זה ,או התמקדות
במיומנויות עצמן דרך פרקטיקות אלטרנטיביות.
ביילס ( )Bales, 2008מזהה שתי מגמות
בתהליך האימון וההכשרה של רקדנים במחול
העכשווי ומכנה אותן דקונסטרוקציה ובריקולאז’;
לדעתה ,דקונסטרוקציה באה לביטוי באותו
תהליך של בדיקה ו"ביקור מחדש" באימון,
שעשוי להיות תהליך דקונסטרוקטיבי .גישות
כמו רליס ( )releaseאו רעיונות המובעים גם
בשיעורי טכניקה אחרים ,כמו להיפטר מהרגלים,
להשתחרר ממתח ,לנקות את התנועה ,הם כולם
חלק ממגמה זו.
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הבריקולאז’ מקבל ביטוי בהבנייתן של כל אותן
פרקטיקות נפרדות ,שכבות שכבות ,בגופו של
הרקדן .האקלקטיות שתוארה כאן יוצרת תהליך
שבו מופקעות פרקטיקות תנועה שונות ,מסורות
מחול קיימות ושיטות אימון מאמנויות אחרות,
וכולן נפגשות מחדש בגוף הרקדן.
ביילס (שם) אף קובעת כי ביסוד מה שנראה
כתוהו ובוהו בהכשרת רקדנים עומד למעשה
תהליך של תיזה–אנטיתיזה–סינתיזה .לדעתה,
אפשר לראות בתהליך זה יצירתיות מכוונת
ורפלקטיבית ,המבקשת לממש את זכותם של
הרקדנים לבחור .היא מצביעה על כך שזהו
תהליך מורכב למדי ,שעשוי להיות גם מתסכל
ומבלבל .ועם זאת ,זהו תהליך חשוב ביותר.
היא מוסיפה ומתארת את המפגש בין הגישות
והפרקטיקות השונות ,הנפרדות לכאורה,
כתהליך דיאלקטי של הבניית הידע האישי.
מתודולוגיה ושיטות מחקר
מאמר זה מתבסס על מחקר שהשתתפו בו
שלוש מורות ,אשר מלמדות מחול מודרני
במוסד מרכזי להכשרת רקדנים בוגרים (מעל
גיל  .)18המחקר נערך בשנת  ,2009על פי
הגישה האיכותנית (שקדי .)2003 ,גישה זו
מדגישה את ההבנה ההוליסטית של התופעות
הנחקרות ואת חשיבות ההקשר בפרשנותן .על
פי גישה זו ,הידע והמושא של המחקר מתקיימים
מתוך זיקה הדדית ואינם ניתנים להפרדה זה
מזה .בהתאמה ,האנשים המהווים את מושא
המחקר (המורות הנחקרות במקרה זה) מבנים
את הידע שלהם באמצעות חוויותיהם בעולם.
בהתייחס לכך ,משמעות התופעה הנחקרת
היא סובייקטיבית ויחסית ,הן על פי פרשנות
הנחקרים והן על פי פרשנות החוקר (שם).
לפיכך נמצאה גישה זו כמתאימה ביותר לנושא
המחקר העוסק בהשקפותיהן של מורות למחול.
סוג זה של מחקר מאפשר לחשוף את תפישת
עולמן של המורות הנחקרות ואת השקפותיהן
מנקודת הראות שלהן.
בהתאם לכך מתמקד המחקר בנרטיב שהמורות
הוזמנו לחלוק עמי .הנתונים למחקר זה נאספו
באמצעות ראיונות עומק (שם) .כל אחת מן
המורות רואיינה באופן אישי במשך שעה ורבע
עד שעה וחצי .הנתונים שנאספו משלוש המורות
נותחו באמצעות טכניקה של ניתוח תוכן (צבר
בן–יהושע ,)1995 ,וכך התקבלה תמונה רחבה
ביותר של האופן שבו הן תופשות את ההיבטים
הנדרשים בהוראת המחול העכשווי.

מחקר זה נערך לאור העקרונות האתיים,
המכתיבים הסכמה מדעת ,פרטיות ואנונימיות
(דושניק וצבר בן–יהושע .)2001 ,משום כך,
במאמר ניתנו למורות הנחקרות שמות בדויים,
וכן הושמטו פרטים העשויים להסגיר את זהותן
במדויק .כל שלוש המורות הנחקרות נתנו
הסכמה מדעת להשתתפות במחקר זה.
ממצאים
מניתוח הנתונים עלו חמש קטגוריות תמטיות
מרכזיות ,המתייחסות למרכיבי משוואת התהליך
החינוכי :מורה ,הוראה ,ידע ,תלמיד ומטרה (הרפז,
 .)2007בין הממצאים קיים קשר של השפעה
הדדית; על פי הרפז ,המטרה ,המתגבשת בדימוי
“הבוגר הרצוי" ,ובמקרה זה רקדן המחול העכשווי,
משליכה על תפקידם של שאר האיברים ב"נוסחה"
ועל אופיים .במלים אחרות ,המודל הרצוי של רקדן
המחול העכשווי מכתיב את התכנים שיש ללמד
בשיעור מסוג זה ואת אופן הוראתם .מכאן גם
נגזרים מקומו של התלמיד בשיעור מחול עכשווי
ותפקידו של המורה בשיעור זה.
מאפיינים של רקדן המחול העכשווי
כל הנחקרות הסכימו שאין מודל קבוע אחד של
רקדן המחול העכשווי ,ובכל זאת נמצאו דפוסים
משותפים שבאמצעותם אפשר להגדיר מאפיינים
של רקדן זה :רקדן המחול העכשווי הוא בעל
יכולת בתחומים רבים ובעיקר בעל מיומנויות,
שיאפשרו לו לחולל בסגנונות שונים .לפי תפישתן
של המורות ,אפשר להשיג ריבוי מיומנויות זה
באמצעות הבנת הגוף האנושי על ידי הרקדן,
הבנה עצמית של הרקדן בנוגע ליכולתו והבנתו
את עקרונות התנועה .מכאן גם נובע שתהליך
הלמידה של רקדן המחול העכשווי אינו מסתיים
עם סיום הכשרתו .זהו תהליך מתמיד של חקירה
אישית ,הנובע מסקרנות ומתשוקה למקצוע .לפי
תפישתן של הנחקרות ,רקדן המחול העכשווי
הוא אמן מבצע ולא “טכנאי–מחול" .מהות זו
תלויה במידה רבה בתשוקה הפנימית של
הרקדן ,בהווייתו ,בייחודיותו ובקולו האישי.
עוד נמצא כי לפי תפישתן של המורות הנחקרות,
מאחר שהמחול העכשווי נשען על האינדיווידואל
ובנוי על ייחודיותו של הפרט ,הממד המקצועי
קשור בהכרח גם בממד האנושי–האישי .מסיבה
זו נמצאת העמדתו של האדם במרכז הוויית
הרקדן ,וניתן מקום מרכזי לזהותו האישית,
לאינדיווידואליות ולייחודיות שלו.

היבטים תוכניים בשיעור הטכניקה
במחול העכשווי

מאפיין את אופן ההוראה וגם עומד בפני עצמו
כערך חינוכי עיקרי.

מניתוח הנתונים עלו שני היבטים המתייחסים
לתכנים בשיעור המחול העכשווי :הגדרת
הטכניקה של המחול העכשווי וארגון התכנים
בשיעור המחול העכשווי .לתפישתן של המורות
הנחקרות ,מכיוון שההגדרה של מחול מודרני–
עכשווי היא עמומה ,הפרשנות האישית של
המורה מרכזית לתוכנית ההוראה ולהבנייתה.
עם זאת ,העדר שפה מקודדת ומתן ביטוי לפרט,
אשר מייחדים את המחול העכשווי מן המחול
מודרני ,מוצאים את ביטוים גם בטכניקה של
מחול עכשווי .לכל מורה הגדרה משלו לטכניקה,
בהתאם לתפישת העולם שלו .קיימות הגדרות
המתייחסות להיבט הגופני בלבד ,לצד הגדרות
הכוללות גם היבטים רגשיים ורוחניים בטכניקה;
הגדרות המתמקדות בטכניקה כתכלית המסייעת
לגוף לממש את כישוריו ,לצד הגדרות הרואות
בטכניקה אמצעי לתיווך אקספרסיבי.

התלמיד בשיעור המחול העכשווי

התוכן בשיעור המחול העכשווי מורכב מאסופה
של תכנים רבים ומגוונים ,על סמך בחירה מודעת
ומכוונת למזגם בהתאם לצרכים של המורה,
השיעור והתלמידים .בתכנים אלו אפשר למצוא
השפעות של סגנונות מחוליים ,לצד השפעות
של טכניקות שאינן מחוליות בהגדרתן.
לפי תפישתן של המורות ,תוכנית הלימודים
הנדרשת היא דינמית ויש לשנות אותה
בעיקר בהתאם לקהל היעד ,כלומר בהתאם
לתלמידים .גמישות זו בתכנים מקבלת ביטוי
בהצגתם כ"עקרונות" ,ללא קידוד אסתטי קבוע
של אותם עקרונות כמרכיבים בשיעור .עקרונות
אלו מנוסחים כבעיות שיש לפתור או כמושא
לחקירה תנועתית אישית.
מאפייני הוראת המחול העכשווי
לתפישתן של המורות הנחקרות ,כדי להפיק
את המיטב מכל תלמיד באשר הוא ,ההוראה
במחול מודרני עכשווי מחייבת התייחסות
פרטנית לכל תלמיד ותלמיד ,באמצעות
הנחיה אישית המכוונת ליכולתו של התלמיד
והמותאמת אליה .לפי תפישתן ,ההוראה במחול
העכשווי מבקשת להקנות לתלמיד מיומנויות
שיאפשרו לו למידה עצמאית מתמדת .כן נמצא
שההוראה מתמקדת בהנחיית התלמידים
במציאת הפתרונות התנועתיים ובהבנתם
באמצעות התנסות אישית .הדיאלוג המתקיים
בהוראה הוא מהותי למימוש יעד זה והוא

מניתוח הנתונים עלה כי התלמיד נתפש כאדם
שלם בעל ידע ומסוגלות ,בד בבד עם הפוטנציאל
שלו להיבנות כרקדן .הוא נדרש למוכנות למסע
של חקר עצמי ,תוך ביטול הרגלים ישנים .כל
זאת מבלי לוותר על הממד המקצועי .יתרה מזו,
לתפישתן של המורות הנחקרות ההתייחסות
לתלמיד כאל אדם היא תנאי הכרחי להתפתחותו
כאמן בעל אמירה אישית.
מאפיינים אישיים ותפקודיים
של המורה למחול עכשווי
המורות הנחקרות תופשות את אישיותו של
המורה כהוויה שלמה ,ואין נתק בין דמותו של
המורה כאדם ,על שלל היבטיו ,לבין דמותו
כמורה בסטודיו .לתפישתן ,המורה אינו יודע
כל ,כי אם “ראשון בין שווים" מבחינת הידע
והסמכות שלו ,ואלה נשענים על ניסיונו המקצועי.
לתפישתן של המורות ,הוראת המחול העכשווי
עוסקת בסופו של דבר בגוף האנושי ,שאינו
משתנה בהתאם לסוגה הנלמדת .תפקידו של
המורה ,על פי תפישה זו ,הוא למצוא כיצד יכולה
ההוראה להפגיש שדות ידע שונים ולעשות בהם
שימוש כדי לקדם את הרקדן .לכן על המורה
למחול לפתח שפה אישית או סגנון אישי,
המורכבים מסך התנסויותיו וחוויותיו ,ולהנכיח
אותם בתהליך ההוראה .בנוסף ,לתפישתן של
המורות הנחקרות על המורה למחול להימצא
בדיאלוג מתמיד עם החומר ועם ההוראה.

“מקרה פרטי" של בוגר המודל השלישי בחינוך:
כישוריו הפרפורמטיביים ,הטכניים והיצירתיים
נובעים מהתמצאות בעולם התוכן הרלוונטי לו
והוא נדרש ,כאמור ,לקיום דיאלוג מתמיד עם
התוכן ועם עצמו.
בהתאם לכך ,הוראה המבקשת להצמיח רקדן
כזה שואפת להפיק את המיטב מכל תלמיד
באשר הוא ,ולהקנות לתלמיד מיומנויות שיאפשרו
לו למידה עצמאית מתמדת .ההוראה מתמקדת
בהנחיית התלמידים במציאת הפתרונות
התנועתיים ובהבנתם באמצעות התנסות אישית.
היבטים אלו של הוראת המחול נמצאו דומים
לגישת המודל השלישי בחינוך (הרפז,)2007 ,
שבה נתפשת ההוראה כהנחיה אינטלקטואלית
מקצועית המאפשרת ומעודדת בשיטתיות עיסוק
פעיל ,ביקורתי ויצירתי בידע .בדומה לסינתיזה
המתקיימת במודל השלישי ,אין מדובר בחופש
מלא של התלמידים בפירוש התנועה אלא
ב"חופש במסגרת" .עוד נמצא ,כי הדגש ששמים
על התנסות אישית נותן ביטוי להשקפה חינוכית
הומניסטית ,שלפיה הצלחה חינוכית אפשרית
רק אם נזמן לתלמידים התנסויות חיים ממשיות
באותן איכויות ותכונות שמן הראוי שירכשו
ויפתחו (אלוני.)2008 ,
גישה זו בפדגוגיה ההומניסטית העכשווית הולכת
יד ביד עם השינוי שחל בגישה לטכניקה במחול
העכשווי .העדר השפה המקודדת ומתן ביטוי
לפרט מייחדים את המחול העכשווי מן המחול
המודרני ,והם שהביאו לשינוי בגישה לטכניקה:
חלה הבחנה בין לימוד מילון תנועה קיים והפקת
מיומנויות טכניות מלימוד זה ,לבין התמקדות
במיומנויות עצמן דרך פרקטיקות אלטרנטיביות
(.)Beavers, 2008

דיון
העמדתו של האדם במרכז הוויית הרקדן נמצאה
כמשקפת את מחשבת החינוך ההומניסטית,
אשר מבקשת לראות בכל אחר אדם במלוא
מובן המלה ואשר מחויבת ל"הומניזציה" של
האדם (מימוש אנושיותו והרחבתה) .העדרו של
מודל יחיד לרקדן המחול העכשווי תואם תפישות
חדשות בחינוך ,שלפיהן אין “בוגר רצוי" כללי ,אך
יש קווים כלליים המאפיינים אותו (הרפז.)2007 ,
ב"מודל השלישי" בחינוך“ ,האדם המחונך"
הוא מי שמתפתח תוך כדי דיאלוג מתמיד עם
התנהגויות ,אמיתות וערכים ,מי שהחשיבה
הביקורתית–היצירתית שלו נובעת מהתמצאות
בתחומי הדעת ובעולם הרעיונות .במובן זה,
המודל הרצוי של רקדן המחול העכשווי הוא

את הדגש הרב שניתן להתנסות האישית
אפשר להסביר גם בהשפעתן של השיטות
הסומטיות על המחול העכשווי .למידה דרך
חוויה פנימית ולא מתוך חיקוי נמצאת ביסוד
הגישות הסומטיות ( ,)Batson, 2006וידוע
כי שילובן עם טכניקת המחול מסייע לפיתוח
מודעות עמוקה והבנה של הגוף ופעולתו ,כמו גם
ליכולת של התלמידים לעבוד באופן רפלקסיבי
יותר ולהשתפר ( .)Berardi, 2008בשיטות אלו,
תפקידו של המורה לסייע לתלמידים בתהליך
שבו הם הופכים למומחים לגופם שלהם ולחייהם,
באמצעות העלאת שאלות וניתוח ההתנסויות
והניסיון של התלמידים (.)Fortin, 1998
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דמותו של “הבוגר הרצוי" ,הרקדן ,משפיעה
כמובן גם על בחירת התכנים בשיעור המחול
העכשווי .זוהי תופעה של אקלקטיות מודעת
ומכוונת במיזוג התכנים .בתכנים אלו ניתן למצוא
השפעות של סגנונות מחוליים לצד השפעות של
טכניקות סומטיות שונות .מסקנה זו עולה בקנה
אחד עם תופעה המוכרת בספרות המקצועית
בשם אקלקטיות או בריקולאז’ .התופעה מאפיינת
את המחול העכשווי וגם את תהליך ההכשרה
הפיסית .האקלקטיות באה לביטוי בהפקעתן של
פרקטיקות תנועה שונות ,מסורות מחול קיימות
ושיטות אימון מאמנויות אחרות ,שכולן נפגשות
מחדש בגוף הרקדן או בשיעור .זהו הבריקולאז’.
השימוש בפרקטיקות שאינן מחוליות רווח
בשדה המחול המודרני מאז שנות ה– 80של
המאה ה– .20הן הפכו לחלק כמעט אינטגרלי
מחינוכו של הרקדן העכשווי והכינוי הכולל שלהן
הוא פרקטיקות סומטיות .אקלקטיות זו נתפשת
כתהליך יצירתי ,מכוון ורפלקטיבי ,שתכליתו
הבניית הידע האישי באמצעות בחינה דיאלקטית
של התכנים והמפגש שלהם בגוף הרקדן
;(Bales &, Nettl-Fiol, 2008; Beavers, 2008
) .Dempster, 1998; Foster, 1997מעניין לציין,

שגישה אקלקטית בהוראת המחול אינה תופעה
חדשה .זו איפיינה כבר את הפדגוגיה החלוצית
שהציגו רות סט’ דניס ( )St. Denisוטד שון
( )Shawnבבית הספר דנישון ובלהקתם ,מתוך
תפישת עולם שסברה שאמנות המחול היא
רחבה מכדי שייעשה בה שימוש בשיטת הוראה
אחת (רוטנברג .)2008 ,השוני הוא שבבית ספרם
האקלקטיות קיבלה ביטוי באמצעות הוראה של
מגוון סגנונות שונים אך נפרדים ,ואילו כאן מדובר
בעירוב תכנים רבים במתודה אחת.
בהתאם לזאת ,תוכנית הלימודים היא דינמית
והתכנים בה מאורגנים כ"עקרונות" ,ללא קידוד
אסתטי קבוע של אותם עקרונות כמרכיבים
בשיעור .עקרונות אלו מנוסחים כבעיות שיש
לפתור או כמושא לחקירה .ניסוח הידע כעקרונות
או כבעיות שיש לפתור אופייני לגישה החדשה
בחינוך ,כפי שמציג אותה הרפז ( .)2007בגישה
זו הידע כולל “רעיונות גדולים" ו"בעיות מהותיות",
המסייעים לתלמידים להבין את העולם ולחשוב
עליו והמאורגנים בתוכנית לימודים גמישה .גם
השימוש האקלקטי בתכנים הוא ממאפייניה של
הפדגוגיה החדשה .אלוני ( ,)2008למשל ,מצביע
על כך שלצורך טיפוח אישיות עשירה ורב צדדית
דרושות התנסויות בדיאלוגים רבים ומגוונים.
מתוך כל אלה התלמיד ,הן בחינוך הדיאלוגי והן
במחול העכשווי ,נתפש כבעל ידע ומסוגלות,
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אך נדרש להיות מוכן לצאת למסע של חקר
עצמי ולהיפטר מהרגלים ישנים .ההתייחסות
לתלמיד כאל אדם שלם ולא רק כאל פוטנציאל
לרקדן נמצאה כתנאי הכרחי להתפתחותו כאמן
בעל אמירה אישית .התייחסות זו משקפת את
האופן שבו נתפש התלמיד בחינוך ההומניסטי
בכלל ,בהוראה המבוססת על דיאלוגים ובמודל
השלישי בפרט .בגישות אלו האדם נתפש כבעל
ערך פנימי בלתי מותנה ושווה לזולתו ,כסובייקט
אוטונומי בעל מאוויים ,רגשות ,ערכים ,השקפת
עולם ושיקול דעת .מכאן מתבקשת פנייה אל
מלוא אישיותו של התלמיד — לאנושי הכללי
ולייחודי הסגולי — ולפי הממצאים כך אכן פועלים
המורים המלמדים מחול עכשווי.
כל המאפיינים המתוארים לעיל דורשים מן
המורה למחול העכשווי להנכיח את אישיותו
במלואה ,ולקיים דיאלוג עם התלמידים כ"ראשון
בין שווים" מבחינת הידע והסמכות שלו .לתפישת
המורות הנחקרות ,המורה נדרש להפגיש שדות
ידע שונים ולעשות בהם שימוש לטובת ההוראה,
לפתח שפה אישית או סגנון אישי המורכבים
מסך התנסויותיו וחוויותיו ולהישאר בדיאלוג
מתמיד עם החומר ועם ההוראה .לתפישה זו
נמצאו כמה תימוכין בספרות המקצועית .פוסטר
( )Foster ,1997מצביעה על שימוש בשדות ידע
המשויכים יותר לביולוגיה ,לקינסיולוגיה ולחינוך
גופני לטובת בנייה של תוכנית הכשרה יעילה,
“נייטרלית וחסרת פניות" .פורטין ()Fortin, 1998
מדגישה את השימוש בשיטות הסומטיות במחול
על מנת לאפשר מציאת דרכים חדשות להוראה,
וליצור שינוי בתפישת המשולש מורה–תלמיד–
ידע .ביילס ( )2008רואה באקלקטיות המאפיינת
את הכשרת הרקדנים סינתיזה של גישות קודמות.
המשותף לחוקרות מחול שונות אלו הוא תפישת
ההוראה כמיזוגן של גישות ושדות ידע שונים.
גם מונטן ( )2008מצביע על כך שכוריאוגרפים
ומורים רבים עושים שימוש אקלקטי בתכנים
תנועתיים שנובעים ממקורות רבים ומגוונים ,כמו
גם מתוך האידיוסינקרטיות שלהם.
מאפיינים אלו של המורה למחול נמצאו זהים
לאידיאל של המורה המועמד בחינוך ההומניסטי
ובמודל השלישי בחינוך (אלוני ;2008 ,הרפז,
 .)2007בחינוך ההומניסטי ,כמו בהוראת המחול,
המורה הוא שותף בכיר בתהליך הלמידה ,הוא יודע
יותר אך לא הכל .מכאן גם נובע תפקידו ,להניע
ולהנחות את הלומדים לאתר ,לעבד ,לבקר ולייצר
ידע ,כלומר לחשוב ולהבין ,תוך כדי התמודדות
עם בעיות משמעותיות .המורה אינו נתפש כטכנאי
הוראה בלבד ,ונדרשת הנכחה מלאה של אישיות

המורה ,באשר החינוך הוא פעילות המכשירה
לחיים אנושיים מלאים וראויים.
עוד בשנת  1994הצביעה ד"ר רות אשל 4על סכנת
השטחיות הטמונה באימוץ גישה המאפשרת
לכל מורה לעשות כהבנתו ,כשהוא מלמד על פי
דרכו ,מתוך עירוב שיטות הוראה קיימות .ביקורת
דומה הושמעה גם כלפי “החינוך החדש" ,הדוגל
במתן חופש מוחלט לתלמיד ובמזעור ההוראה.
מורת רוח זו הובילה בסופו של דבר להיווצרות
מודל שלישי ,אשר מצא את דרך הביניים בין
מסגרת נוקשה לבין חופש מוחלט בדמותו של
אותו “חופש במסגרת" (הרפז .)2007 ,בדומה
לכך ,המודל הנשאף של המורה למחול אשר
מועלה כאן אינו מצביע על שטחיות .נהפוך הוא,
המורה נדרש לעבודה מעמיקה ובלתי פוסקת של
התבוננות ביקורתית ,עיבוד ידע ופיתוח שפה .זאת
ועוד ,ממש כשם שהספרות מתארת את רקדן
המחול העכשווי כמי שנדרש להבנות מחדש את
התובנות שלו בכל עת ,ולכן להמשיך ולהימצא
בתהליך של למידה מתמדת ;(Bales, 2008
) ,Dempster, 1998כך גם על המורה מוטלת
האחריות לבדוק שוב ושוב מה הוא מלמד ומה
לומדים התלמידים (בורשטיין .)2008 ,גם הדרישה
לקיים תוכנית לימודים גמישה ודינמית מחייבת
את המורה להימצא בבחינה מתמדת של החומר
הנלמד ודרכי הוראתו ,להיות “עם היד על הדופק"
ולוודא שלמידה מיטבית אכן מתרחשת.
סיכום
ממחקר זה עולה כי הוראת המחול העכשווי
היא שדה בעל מאפיינים ייחודיים ,שחלקם
משותפים לו ולהוראת המחול המודרני וחלקם
שונים ממנה ואף סותרים אותה .הסיבה
לשונות במאפייני ההוראה ,אשר משפיעה על
כל היבטיה ,היא אופיו רב הפנים של המחול
העכשווי והעובדה שאין מודל קבוע אחד של
רקדן המחול העכשווי .תפישה זו עולה בקנה
אחד עם אבחנתן של חוקרות המחול פוסטר
( )1997ודמפסטר ( ,)1998כי להתפתחותה של
האסתטיקה הפוסט–מודרנית במחול העכשווי
היתה השפעה מכרעת על טכניקת המחול ועל
גישות להוראת המחול .תפישתן המקצועית של
המורות הנחקרות נמצאה כתואמת את השינויים
שחלו בהכשרת הרקדנים ,המקובלת כיום
במחול העכשווי.
עוד נמצא ,כי קיים קשר הדוק בין הוראת המחול
העכשווי לבין החינוך ההומניסטי בכלל ולגישה
עכשווית בחינוך המכונה “המודל השלישי"

בפרט .אישוש למסקנה זו אפשר למצוא
בפדגוגיה עכשווית בהוראת מחול ,שבה חינוך
באמצעות מחול והכשרת מחול מקצועית אינם
בעלי יעדים שונים לחלוטין ,והם נתפשים כזירות
ידע משלימות (רוסקין–ברגר .)2004 ,מן הדיון
בממצאים עולה ,כי התפישה שלפיה הוראת
המחול חשובה לצמיחה של כל פרט ,אין פירושה
ויתור על דגשים בהכשרה מקצועית למחול.
תפישתן של המורות שהשתתפו במחקר זה
עולה בקנה אחד עם תוכניות הכשרה עכשוויות
שבהן מתמקדים בהתפתחות הרקדנים כמחנכים
שלמים ,ובפילוסופיה המדגישה את החשיבות
של המחול לצמיחה של כל פרט .זאת ,בלי לוותר
על דגש מהותי על ההתפתחות של כישורי מחול
טכניים ,הבעתיים וקומפוזיציוניים (שם).
בשנים האחרונות מורגשת פריחה כוללת במחול
העכשווי בישראל (אשל .)2008 ,במוסדות
להכשרת רקדנים ,במגמות המחול ובבתי ספר
פרטיים פועלים מורים רבים העוסקים בהוראתו.
ברוח החינוך ההומניסטי העולה מתפישתן
של המורות הנחקרות ,יש לקוות כי העוסקים
במלאכת הוראת המחול ימצאו לנכון להמשיך
ולשאול שאלות משמעותיות ולהימצא בדיאלוג
מתמיד עם החומר ,עם ההוראה ועם התלמידים.
עוד ראוי כי מוסדות המכשירים מורים למחול
ייתנו דעתם לשאלה כיצד אפשר להכשיר מורים
כאלה ,כיצד אפשר להעניק להם כלים לברור
את העיקר מתוך מאגר הידע העצום שכבר קיים
בעולמנו ,להפנימו ,לעבדו ובסופו של דבר —
לסייע בצמיחתם של רקדני הדור הבא.
הערות
 1המאמר מבוסס על עבודת גמר ,שנכתבה
במסגרת המסלול למורים בפועל בבית הספר
לאמנויות המחול במכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
ולאמנויות ,סמינר הקיבוצים .תודה מיוחדת
למנחה ,הגב’ רנה בדש ,על הנחייתה שהיתה
הד לדיאלוג החינוכי כפי שהוא מתבקש
בפדגוגיה ההומניסטית העכשווית.
 2ראשיתה של מחשבת החינוך ההומניסטית
הקלסית ביוון העתיקה והמשכה בגלגולים שונים
ברומא ,ברנסנס ובעת החדשה עד לימינו אלה.
במאה ה– 18התפתחה גם גישה רומנטית–
נטורליסטית ותרפויטית בפילוסופיה החינוכית
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הפנומנולוגי והכתבים האקזיסטנציאליסטיים
התפתחה גישה אקזיסטנציאליסטית ,ובשנות
ה– 60התגבשה גישה רדיקלית ,שמיוצגת כיום
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רן בראון רקדן ,יוצר ומורה למחול עכשווי.
בוגר סמינר הקיבוצים ( )B.ED.והסדנה למחול
שבקיבוץ געתון .חבר צוות ההיגוי במחלקה
למחול ,איגוד אמני ישראל .עורך את מעקף —
כתב עת מקוון למחול ,תיאטרון חזותי ומיצג.
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אוריינות תנועתית

מושג “אוריינות תנועתית" (עופר)2001 ,
מבטא תפישה של בקיאות בתחום הדעת
התנועתי ,ושוזר במסגרתו יכולות ביצוע (תנועה),
קריאה ,כתיבה ויצירה מבוססות שפה .תפישה זו
מכוונת לקדם תהליכי חשיבה ,יצירה וביצוע של
מחול ,לאפשר פיתוח תשתית מושגית ותנועתית
משוכללת ,לבסס פיתוח דרכי הוראה להדרכה
ולהכשרה של מורים בתחום ולסלול את הדרך
לשילוב המחול בין תחומי הדעת השונים
הנלמדים בבתי הספר.
למאמר שלפניכם שלושה חלקים :סקירה
היסטורית ועיונית של המורכבות המובנית
בפיתוח כתבי מחול ובשימוש בהם; הצגת המושג
“אוריינות תנועתית"; והדגמת יישום ייחודי של
האוריינות התנועתית בתהליך שבו פותחו באופן
עצמאי כתבי תנועה על ידי ילדות .בסיכום תוצג
התרומה הייחודית של לימוד תנועה בגישה זו
לפיתוח היכולת הן בתחום התנועה והן בתחומים
כלליים של למידה ,חשיבה ,המשגה וסימול.
כתבי מחול מנקודת מבט
פילוסופית והיסטורית

מעצם הגדרתה ,היכולת האוריינית נשענת על
שפה — מערכת מושגים הניתנים לקידוד ולסימול
גרפי ,הקשורים ביניהם במערך מוסכם של חוקים
וכללים ( .)Olson, 1994לאורך ההיסטוריה נעשו
ניסיונות חוזרים ונשנים לפתח מערכות תיווי
לייצוג עולם המחול .המניע הראשוני למאמצים
אלה היה הרצון לתעד ריקודים כדי לשמרם.
הקושי בפיתוח מערכת תיווי טמון ,לפי גודמן
( ,)Goodman, 1983במאפייניה הייחודיים
של אמנות הריקוד .אמנות זו משלבת בין
תכונות של האמנויות החזותיות (ציור ופיסול,
לדוגמה) ,המאופיינות על ידי תוצר מוחשי ,מקורי
וחד–פעמי ,הנשאר לאחר תהליך היצירה ,עם
תכונות של האמנויות המתרחשות בזמן (כמו
דרמה ומוסיקה) ,שקיומן תלוי בביצועים חוזרים.
העברת המידע שיאפשר ביצועים חוזרים ,שלא
ייפלו מהביצוע המקורי ,הביאה להתפתחות
מערכות תיווי משוכללות .המחול ,המשלב בתוכו
תכונות של שני סוגי אמנות — החזותית ,החד–
פעמית ,והמתרחשת בזמן ,התלויה בביצועים
חוזרים לשם מימושה — הוא תחום אמנות ייחודי,
שפיתוח שפת תיווי בשבילו הוא משימה מורכבת.
בעניין ערכם התיעודי של כתבי המחול מוסיפה
ישקה ( ,)Jeschke, 1999כי הכתבים הם אמצעי
לבחינה של המחול המופעי בהקשר שבו הוא
מועלה ולהתבוננות במרכיביו כתנאי לביצועם.
הדרישה החברתית לבקיאות בריקודי חצר
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שלומית עופר

הביאה לפיתוח מערכות תיווי רבות לריקוד
בחצרות אירופה במאה ה– 15ובמאה ה–.16
פיתוח מערכות תיווי נמשך עד ימינו :בספרות
מתוארות  53מהן ,ומאז  1928פורסם כתב ריקוד
חדש אחת לארבע שנים בממוצע (Hutchinson-
.)Guest, 1984
מעבר לתרומתם לעולם המחול ,לכתבי תנועה
יש חשיבות בתיאור ,בתיעוד ,בניתוח ובפיתוח של
אפשרויות הדיון והחקירה במגוון תופעות תנועתיות.
לדוגמה ,פארנל ( ,)Farnell, 1994שתיעדה תקשורת
בתנועה בקרב שבטים אינדיאניים באמצעות כתב
לאבאן ,מדגישה כי כתבי התנועה יכולים לגבור
על המגבלות של הייצוגים המילוליים בתיאור
תנוחות ותנועות של הגוף .ביטוי המכוון לתאר
תנועה פשוטה ,כדוגמת “הרמת יד" ,עשוי להיות
טעון במשמעויות מעבר לתיאור העובדתי (לדוגמה,
משמעויות סותרות של “הכאה" או “ברכת שלום").
משמעויות עודפות אלה עלולות למנוע דיון ממוקד
בתופעות תנועתיות.
למרות החשיבות שבפיתוח “כתב" לתנועה ,רק
מערכות תיווי מעטות עמדו בהצלחה יחסית
באתגר של יצירת מערכת ייצוג לעולם התנועה וזכו
להכרה ולשימוש מעבר לחוג שבו פעלו ממציאיהם.
הכתבים המשמשים כיום בתרבות המערבית הם
כתב ֶּבנ ֶש ( ;)Benesh & Benesh, 1956כתב
לאבאן ,המכונה Labanotation (Hutchinson-
 )Guest, 1977או ((Laban, 1956/1975
 ;Kinetographie Labanוכתב התנועה אשכול–
וכמן EWMN Eshkol-Wachman Movement
).Notation, (Eshkol & Wachman, 1958
מוכר גם ה–Coordination Method Dance
) ,Notation (CMDNכתב–תנועה שפותח בסין
ופורסם בעברית בתרגומה של נועה אשכול (וּו ג ִ’י
מֵי וגאֹו צ’ּון לין .)1991 ,העובדה שלא התגבשה
הסכמה סביב מערכת אחת מעידה גם היא על
מורכבות התחום ועל הקושי לייצגו (Jeschke,
 .)1999בהקשר זה מעיר גודמן (Goodman,
 ,)1983כי כל מערך תיווי שהוא אינו יכול — ואף
אינו אמור — לבטא את כל מרכיבי התוכן של
התחום המיוצג .על מערך התיווי לאבחן ולייצג את
התכונות המהותיות של התופעה ,כדי שניתן יהיה
לשייכן ליצירה המסוימת .לשם כך נדרש פיתוח
מערכת לסיווג ולמיון של כלל המרכיבים הכלולים
בתופעה ,באופן שאינו תלוי בהיסטוריה של החיבור
או באופן ביצועו.
כבסיס לניסוח מושג האוריינות התנועתית
בחרתי בכתב התנועה אשכול–וכמן ,המאפשר

ניתוח תנועה בהקשרים רחבים ,שאינם תלויי
סגנון ומסורת ריקודית ,שתכונותיו יפורטו להלן.

של משפטים שונים; וכשם שהשפה ,כתובה
ודבורה ,מאפשרת רישום של צורות ותכנים
שונים של ביטוי מילולי — כך מזמין תהליך רישום
התנועה פירוק של תופעות תנועתיות למרכיביהן
הבסיסיים ,ויצירה של צירופים מגוונים של
מרכיבים מביאה להיגדים תנועתיים חדשים.
בזאת מאפשר כתב התנועה מגוון עשיר של אופני
ביטוי וסגנונות כתיבה ,תיעוד וחיבור תנועתיים.

כתב תנועה אשכול–וכמן ואוריינות תנועתית
אוריינות תנועתית
כתב תנועה אשכול–וכמן ( )EWMNמאפשר לתאר
את מבנה הגוף ואת תנועתו במרחב ובזמן
בהתבסס על כמה עקרונות מבניים פשוטים,
המספקים תיאור וניתוח של מגוון תנועות אין–
סופי .על כתב התנועה ועקרונותיו אפשר לקרוא
במקורות רבים (לדוגמהEshkol & Harries, ,
 .)1998; 2000אציג שלוש מתכונותיו הבולטות,
המבססות את התשתית לפיתוח אוריינות
תנועתית.
תכונות כתב התנועה אשכול–וכמן
פירוק והרכבה :כתב  EWMNמאפשר את פירוקן
של תופעות תנועתיות למרכיביהן ,בנייה ויצירה
של הרכבים מיחידות תנועה נפרדות .הצירופים
החדשים מתאפשרים על ידי חיבור יחידות
התנועה הן באופן “אקורדי" (כמה אירועים
תנועתיים המתרחשים בו–זמנית ,למשל
באיברים שונים) והן באופן ליניארי (אירועים
העוקבים זה אחר זה).
מגוון אופני ביטוי :בכתב  EWMNיש ,לרוב ,יותר
מדרך סימולית–גרפית אחת לבטא תופעה
מסוימת .הבחירה באופן הסימול מאירה היבטים
שונים ביחס לתופעה התנועתית (& Eshkol
 .)Harries, 2000למשל ,אפשר לרשום תנועה
ביחס למערכת הגוף ( )body relatedאו למערכת
המרחבית ( ;)absoluteאפשר לרשום תנועה של
איבר באמצעות הפוזיציה הסופית ,או באמצעות
רישום מסלול התנועה בדרך אליה .מוכרת גם
האפשרות לבטא נושא ריקודי מסוים בדרגות
קושי שונות — הן של תנועה והן של כתיבה
(.)Sapir, 1987
רפרטואר מגוון :קיים רפרטואר עשיר בכתב
 ,EWMNהמתאר מגוון רחב של תרבויות תנועה
ומדגים את האפשרות להחיל את עקרונותיו
לתיווי סגנונות תנועה מגוונים :בלט קלאסי,
טאי–צ’י–צ’ואן ,שיטת פלדנקרייז ,ריקוד דבקה,
מחזורי ריקודים מאת נועה אשכול ויצירות רבות
נוספות.
התכונות שלעיל הן המאפשרות את השימוש
במושג “אוריינות" בהקשר תנועתי :כשם שרישום
של מלים מצריך את פירוקן לאותיות; צירוף
אותיות בסדר שונה יכול ליצור מלה חדשה בעלת
משמעות שונה ,וצירוף של מלים מוביל ליצירה

ארבעת מרכיבי היסוד של האוריינות התנועתית
— המשגה ,סימול ,פענוח וביצוע — מאפשרים
הבנה של התהליכים המעורבים בשימוש ב"כתב"
בתהליכים של הוראה ,למידה וביצוע של תנועה.
המשגה — המשגה היא האפשרות לחשוב
ו"לדבר" תנועה .החשיבה במושגי ה"כתב"
מאפשרת את היכולת לתאר במדויק תנועה
קיימת ולהגדיר את מרכיביה ,או ליצור חיבורים
תנועתיים חדשים מיחידות–תנועה מובחנות.
היכולת התנועתית שלובה ביכולת המושגית–
המילולית לכל אורך תהליך הלמידה :התנועות
המבוצעות נהפכות לידועות וברורות והן ניתנות
להגדרה הן בהיבט התנועתי והן בהיבט המושגי.
התיאור יכול להיות כוללני או מפורט ,בהתאם
לרמות השונות של הלמידה ,ליעדיה ,לעניין
התנועתי ולגיל הלומדים :החל בתיאור כללי של
פעולות (לדוגמה“ :קפיצה ,ריצה ,גלגול" — אצל
לומדים מתחילים) ועד לרישום מלא ומדויק של
כל מרכיבי התנועה :האיברים הפועלים ,מסלולם
במרחב ,זמן פעולתם וכל היבט אחר של העשייה
התנועתית .פירוק מושגי זה מביא להבניה של
הידע התנועתי ולארגונו ברמות גבוהות יותר.
למשל ,הוא מאפשר להבחין במכנה משותף
מִבני בין תנועות הנראות ,על פניהן ,שונות זו מזו.
ביטוי נוסף ליחסים הדו–כיווניים בין שפה
לפעולה תנועתית מתבהר בתהליכי הוראה.
מצד המורה משמש התיאור המילולי של
התופעות התנועתיות להמשגתן לשם הכוונה,
הסבר ופתרון בעיות .דרך הוראה כזאת דורשת
מהתלמידים הבנה של המסרים המושגיים–
המילוליים ,פענוחם ותרגומם לכלל פעולה.
זאת בניגוד לאופן ההוראה המקובל בשיעורי
המחול ,המבוסס תכופות על חיקוי דפוסי תנועה
המודגמים על ידי המורה .מצד שני ,אפשר לבקש
מהלומדים לתאר מילולית את התנסויותיהם
ואת המרכיבים השונים של תנועותיהם ,ובכך
להעלות את מודעותם להיבטים אלה.
הסימול — סימול הוא התהליך שבו מסמנים
תנועה קונקרטית או רצף תנועות ומקודדים אותן
באופן גרפי באמצעות הסימנים המתאימים.
תהליך הסימול מתאפשר בשני מסלולים שונים,
המציבים לפני הכותב דרישות שונות:

מסלול התיעוד של רצף תנועתי נתון (לדוגמה,
תיעוד של ריקוד עממי ,רישום תנועת בעלי חיים או
תיאור בכתב של כל רצף תנועתי קיים) .במסלול
זה נדרשת יכולת התבוננות ,זיהוי וניתוח התופעה
התנועתית למרכיביה ,ובעקבות זאת — בחירה
וארגון של סימנים רלוונטיים ,בהתאם למקובל
בכתב .הדבר דומה לרישום פרטיטורה של
יצירה מוסיקלית לפי השמיעה .תהליך זה דורש
כושר גבוה של זיהוי ואבחנה ,ומיומנות בבחירת
אופני הסימול וברישומם .וריאציה על מסלול זה
של תיעוד אפשרית בתהליך פיתוח עצמאי של
דרכי ייצוג וסימול למשפטי תנועה נתונים (עופר,
 ,)2009שדוגמאות ממנו יובאו בהמשך.
מסלול החיבור (קומפוזיציה) בכתב תנועה .EWMN
מסלול זה מבוסס על תהליך מחשבה מקדים
במושגי הכתב ,בהתבסס על אפשרויות הרישום
בדף הכתיבה .כאשר תהליך החשיבה והיצירה
נעשה מראש באמצעות שימוש במונחי השפה
של  ,EWMNאפשר לתרגם ביתר קלות את מסלולי
התנועה למושגים ולקודים הסימבוליים המוסכמים
(איור  .)1בעולם המוסיקה מקובלת מאוד דרך
דומה .מלחינים רבים יוצרים מתוך התבססות על
מערכת תיאורטית ידועה ,המבוססת על סולמות,
מרווחים ,אקורדים וכדומה.
בשני המסלולים נדרש מהכותבים תהליך ייצוג
של מרכיבי התנועה באמצעות קודים סימבוליים
ידועים ,וארגונם בדף הכתיבה .מכאן כי על
הכותבים לבחור את דרכי הייצוג המתאימות
ביותר לרעיונותיהם.
פענוח — פענוח משמעו האפשרות לקרוא את
הסמלים הגרפיים ולהבין את משמעותם .תהליכי
קריאה ופענוח של טקסטים בכתב תנועה
 EWMNדורשים יכולות מגוונות ,שחלקן מצויות
בכל תהליך קריאה וחלקן ייחודיות ,מורכבות
ומאתגרות (ראו איור .)1

לאורך הדף ,ולברר בכל יחידת זמן נתונה אילו
איברים פועלים; זוהי קריאה של צירופי סמלים
היוצרים אקורדים תנועתיים ,קריאה שאינה
קיימת בטקסט מילולי .בהשוואה לקריאת תווים
בשפה המוסיקלית יש כאן קריאה של פרטיטורה
לתזמורת ,שבה לוקחים חלק כלים (איברים)
שונים ,או אף התזמורת כולה.
הגדרת פוזיציית מוצא :בשונה מטקסט מילולי או
מוסיקלי ,המתאר את תחילת ההתרחשות החל
מהמלה או מהצליל הראשון (לפניו יש דממה),
הגוף המתנועע אינו מופיע יש מאין והוא קיים גם
קודם לתחילת התנועה המתוארת בטקסט .עם
ראשית הקריאה יש לפענח ולהבהיר מהו מצב
המוצא (הפוזיציה) של הגוף בסביבת הביצוע,
שממנו יתחיל המהלך התנועתי.
משקל הגוף :גוף האדם נמצא תמיד במצב שבו
משקלו נישא על ידי חלק מהאיברים ,היוצרים
מגע עם משטח הבסיס לתנועה — לרוב הקרקע.
בירור המידע לגבי נתון זה חיוני מיד עם תחילת
הקריאה .הוא מעצב את כיוונה ומביא את
המפענח/ת לקשר את הידע התיאורטי ,המבוסס
על “מערכת מתווה" סימבולית ,וליישמו לניתוח
מצב הגוף במציאות ,במרחב התנועה.
הסמלים הגרפיים :הסמלים הגרפיים של הכתב
אינם מורים על הביטוי התנועתי ,אלא על הוראות
פעולה לגוף המתנועע .רק מימוש הוראות הפעולה,
מתוך חיבור רצוף של כמה סמלים ,יביא לתנועה
המבוקשת .כמו–כן ,הקשר בין המאפיינים הגרפיים
של הסמלים ובין צורתם של מסלולי התנועה אינו
ישיר .זאת בשונה מחלק ממרכיבי התיווי המוסיקלי,
אשר בו ,למשל ,ככל שהצליל גבוה יותר הוא יירשם
במקום גבוה יותר בחמשה.
הפרדה בין פענוח לביצוע :בעוד שבשפות אחרות
(שפה מילולית ,שפה מוסיקלית) יכול קורא מיומן

איור  :1דוגמה לטקסט של הריקוד בראש השנה מאת תרצה ספיר ,כתוב בכתב תנועה אשכול–וכמן

דו–ממדיות של קריאה :תהליך הפענוח מתקיים
בו–זמנית בשני ממדי הדף .בממד הראשון,
לרוחב הדף ,מתואר רצף האירועים התנועתיים
של כל אחד מן האיברים המשתתפים .רצף
התנועה של כל איבר מתואר בשורת כתיבה
נפרדת; זוהי קריאה של תהליך ליניארי רצוף
ועוקב של פעולות הבאות בזו אחר זו בזמן,
בדומה לקריאת טקסט מילולי או מוסיקלי.
בו–זמנית יש לקרוא בטקסט גם בממד שני,

לקרוא ,לפענח ולבצע (לדבר ,לנגן) בו זמנית,
בשפת התנועה אחיזה בדף הקריאה תוך כדי
התנועה תפגום בביצוע .כך נוצר מרחק בין שני
השלבים — קריאה ופענוח; ביצוע .המרחק הזה
מחייב זכירה של הרצף הנלמד והפנמתו ,כדי
לאפשר את ביצוע המהלך התנועתי בשלמותו.
סך המרכיבים האלה הופך את מעשה הקריאה
לתהליך מורכב ורב שלבי .בדומה לתהליכי
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קריאה בתחומים אחרים ,תהליך הפענוח עצמו
תלוי בסגנון האישי של הקורא/ת ובבחירותיו/ה.
לכל אורך תהליך הפענוח מתקיים דיאלוג בין
קריאת הטקסט ופענוחו לבין הביצוע התנועתי.
ביצוע — ביצוע משמעו הוצאה לפועל באופן
תנועתי של המידע המתקבל מן הקריאה.
בשלב הביצוע התנועתי יש לערוך פעולות של
מימוש ,תיאום ושילוב מרכיבי התנועה הנפרדים,
וגיבושם לכלל תוצאה תנועתית הומוגנית .כאן
באים לביטוי היבטים אחדים:
היבט קואורדינטיבי :נדרש לימוד מדוקדק וקפדני
של כל תפקיד (איבר או קבוצת איברים) בפני
עצמו ,באמצעות עבודה גופנית המתמקדת
ביכולת להפריד בין תנועת האיברים השונים,
וביצירה של צירוף תנועתי רב–קולי מבוסס
קואורדינציה ( ,)Al-Dor, 2004שבו מתלכדים
הקולות העצמאיים לטקסט תנועתי שלם.
אי הפרדה בין ה"מבצע" וה"כלי" :בדומה לתחומי
ביצוע אחרים הנכללים בשדה של “אמנויות הגוף",
אי אפשר להפריד בין המבצע לכלי הביצוע,
השלובים זה בזה כישות מתנועעת אחת .לכך יש
להוסיף את היותו של הגוף כלי ביצוע בלתי יציב,
שיכולתו משתנה ,הן בהיבטים יומיומיים (מצבי
רוח ,פציעה וכדומה) והן בהיבטים ארוכי טווח
(צמיחה ,התבגרות והזדקנות) .פעמים הכישורים
במישור הקוגניטיבי אינם הולמים את כישורי הגוף,
הכלי המבצע ,והם עדיפים עליו או נופלים ממנו.
היבטים אלה מציגים דרישה להתמדה בתרגול
ובאימון לשם שמירה על כושר הביצוע ופיתוחו.
כל המרכיבים של האוריינות התנועתית בתחומי
ההמשגה ,הסימול ,הפענוח והביצוע יוצרים
הזדמנות ייחודית לעסוק בשני תחומים אלה
כקשורים ושייכים זה לזה ,ולא באופן נפרד,
כפי שהם מופיעים ,לרוב ,בתרבות ובחברה
( .)Eshkol et al., 1973תהליכים אלה מזמנים
הרחבת הרפרטואר התנועתי (העיוני והריקודי);
מאפשרים לכל אחד מהלומדים למצוא ולמצות
את הטעם הייחודי לו; ומקדמים יצירה של
מערכות חברתיות–תקשורתית בתחום התנועה
בקרב קהילת הלומדים .השילוב של שיטת
ניתוח ורישום תנועה נתפש כבעל משמעות
לפיתוח התודעה של האדם המתנועע ושל
חברת הרוקדים והצופים.
בהקשר של הכשרת מורים בתחום התנועה
והמחול ,תפישת האוריינות התנועתית מאפשרת
מתן מענה לרעיון של הוראת התנועה והמחול
כגוף ידע ,שלאורו אפשר להבנות את מושגי
היסוד בתוכנית הלימודים ,להתוות את הציר
המרכזי בהכשרה ובאימון תנועתי ולהציע דרכים
לעשות זאת.

 | 46מחול עכשיו | גיליון מס'  | 19ינואר 2011

דוגמה ליישום של גישת האוריינות
התנועתית — פיתוח עצמאי של כתב תנועה
במסגרת מחקר שנערך באוניברסיטת חיפה,
בהדרכת ד"ר בילי עילם מהפקולטה לחינוך
ובסיוע מקצועי של תרצה ספיר ממכללת סמינר
הקיבוצים ,נבחנו תהליכי פיתוח עצמאי של
תווי תנועה בתהליך לימודי המבוסס על גישת
האוריינות התנועתית .תכונותיו של כתב התנועה
אשכול–וכמן ,שהוצגו לעיל ,שימשו לבניית
תוכנית לימודים בתנועה ,אשר כללה גוף ידע של
ארבעה נושאים מרכזיים :כיווני הגוף היחסיים,
כיווני המרחב ,איברי הגוף הנעים וזמן התנועה.
המשתתפות ,קבוצת ילדות בכיתה ד’ ,לקחו
חלק בתוכנית לימודים בתנועה ,שכללה את
המרכיבים המושגיים והביצועיים ,בלי שנחשפו
לכתב אשכול–וכמן ולמאפייניו הגרפיים .התוכנית
נמשכה יותר משנת לימודים אחת ובה הוצגה
למשתתפות סדרה של  11משפטי תנועה
בדרגות מורכבות הולכות וגדלות .הילדות,
שעבדו בקבוצות של כשתיים–שלוש משתתפות,
יצרו “סקריפטים" — תווי תנועה המבטאים,
לדעתן ,את הוראות התנועה שהוצגו להן ,שאותן
רשמו על דפים חלקים .כבקרה ומשוב ,שויכה
לכל קבוצה “מפענחת" — ילדה שהיתה שותפה
בתהליך הלמידה המושגית והאימון התנועתי של
כל אחד מנושאי התנועה ,אך לא נחשפה למשפט
שהודגם ,שאותו סימלו חברותיה (ראו איור .)2

מבחינת הפילוסופיה החינוכית ,תהליך המחקר
התבסס על גישה קונסטרוקטיביסטית ,שלפיה
ידע אינו “נקנה" או “נרכש" ,אלא נבנה באופן
פנימי על ידי כל אחד מן הלומדים (& Piaget
 ;)Inhelder, 1969יתרה מכך ,ידע זה אינו
נשאר בזירה הפרטית ,הפנימית ,אלא מקבל
ביטוי מוחשי במרחב הציבורי ,שם הוא משמש
לתקשורת ,לדיון ,לבקרה ולהמשך פיתוח .המושג
המתאר תהליכים כאלה — הConstructionism-
( — )Papert & Harel, 1991נועד להדגיש כי
למידה משמעותית עשויה להתרחש כאשר
תהליך הלמידה מתמקד בבניית תוצר ממשי
של “אובייקטים לחשוב באמצעותם" ,מתוך
אינטראקציות לימודיות וחברתיות אשר במקרה
זה נועדו לבסס את היכולת האוריינית.
יישום האוריינות התנועתית — דוגמאות
מבין  60הסקריפטים שנוצרו בארבע קבוצות
ל– 11משפטי תנועה שונים ,אציג כאן את
הסקריפטים שנוצרו למשפט התנועה הראשון
והפשוט ביותר — תנועה של הגוף כולו כיחידה
אחת במרחב ,לכיווני הגוף היחסיים “קדימה"
ו"אחורה".
משפט התנועה המיוצג בסקריפטים המוצגים
בדוגמאות הבאות מורכב מתנועה לכיוונים:
קדימה ,קדימה ,אחורה ,קדימה ,אחורה ,אחורה,
אחורה.

איור  :2דוגמה ללמידה בגישה של אוריינות תנועתית :ילדה קוראת ומבצעת תנועות שרשמו עבורה חברותיה

כשהביצוע של המפענחת היה זהה למשפט
התנועה שהוצג ,אפשר היה לעבור לשלב
הסימול הבא; כשהפענוח שהציגה היה שגוי,
התבקשו המסמלות לזהות את השגיאות ולתקן
את הסקריפט ,או אף לפתח סקריפט חדש ,עד
לביצוע מתאים .בתהליך זה הודגש ההיבט של
הכתב כאמצעי לתקשורת ולהעברה של מידע
תנועתי בקרב המשתתפות.

איור 3א :הסקריפט של קבוצה  1מאורגן באופן נוסחאי .סקריפט
זה לא פוענח

איור 3ב :גירסת השכלול של הסקריפט שלעיל — פירוק הנוסחה

(ולא קפיצה ,למשל) .מכיוון שסקריפט זה פוענח
רק באופן חלקי נדרשו המפתחות לייצר גרסת
שכלול .בסקריפט השכלול (איור 3ב) “פירקו
את הנוסחה" וייצגו כל אחת מהתנועות בנפרד.
הוראות התנועה עדיין מסומלות באמצעות שילוב
של סימנים קונוונציונליים (חצים) ואיקוניים (דמות
קווית המניפה רגל אחת) .זמן התנועה ,במובן של
סדר הפעולות ,מיוצג על ידי קו אופקי המפריד
בין תנועה לתנועה ואילו קו אנכי מפריד את
החלק הארגוני (המספרים הסידוריים) מהחלק
התוכני .ליתר ביטחון הוסיפו המפתחות ציון של
כמות הצעדים ,הספרה  1בכל יחידת תנועה,
והקיפו אותה בעיגול ,כדי להבחינה מהספרות
הסידוריות שהוקפו במסגרת ריבועית.

קטע הסקריפט שבו מיוצג המידע התנועתי של
קבוצה ( 3איור  ,)5כולל כף היד המורה קדימה
והאות א’ הרשומה בהיפוך ,כמורה “אחורה".
במקרה זה הסקריפט הנוסחאי פוענח במדויק.
ייתכן כי סימני הפעולה החשבונית — הכפל
— הם שאִפשרו למפענחת להבין את הרעיון
המגולם באופן הסימול.

איור  :6הסקריפט של קבוצה 4

בסקריפט של קבוצה  4אפשר לראות ,מלבד
הסימבולים הקונוונציונליים ,כלומר החצים
מעלה ומטה ,גם שימוש בקונוונציות תרבותיות
של “דלת פתוחה" ,המזמינה לצעוד קדימה,
ו"דלת סגורה" ,שהודפת אחורה.

הסקריפט שיצרה קבוצה  2לאותו משפט
תנועה (איור  )4נרשם על מצג דף אופקי ,ואילו
הסימנים נרשמו באופן “התייחסותי" .כלומר,
משמעויותיהם ניתנות להבנה מתוך יחסם זה
לזה .החצים ,הרשומים בפועל לכיוונים ימינה
ושמאלה ,מייצגים התקדמות לכיוונים “קדימה"
או “אחורה" ביחס לדמות המרכזית המצוירת
בפרופיל .הספרות מייצגות את סדר הפעולות
(פעולה ראשונה ,פעולה שנייה וכך הלאה),
ומסודרות מן המרכז כלפי חוץ (עם טעות קלה
בסדר הספרות  1ו–.)2

הסקריפטים ומשמעויותיהם
הערה מקדימה :חשוב להזכיר כי אלו סקריפטים
שפותחו בתחילת תהליך למידה וסימול הדרגתי,
בשלב המורכבות התנועתית הנמוכה ביותר.
המידע הכלול בהם מתייחס להוראה לגוף כולו
לנוע במרחב לכיוונים היחסיים “קדימה" ו"אחורה",
ובשלב זה טרם נלמדו מושגים המאפשרים פירוט
של התנועה (למשל ,אופן ההתקדמות או תנועת
איברי הגוף) .נתבונן בסקריפטים משתי נקודות
מבט ,זו של הוראות התנועה וזו של השפה
הסימבולית המיוצגת בהם.

הסקריפט הראשון ,שיצרה קבוצה ( 1איור
3א) ,מאורגן באופן “נוסחאי" :הוראות תנועה
עוקבות לכיוון זהה (לדוגמה ,שני צעדים קדימה)
מכונסות יחד לסימן אחד (החץ) ולצדו ציון
מספרי של הכמות — מספר הפעמים שיש לבצע
את הפעולה (.)3 ,1 ,1 ,2
הסימנים עצמם משלבים בין סימול קונוונציונלי
(חצים ,ספרות) לסימנים איקוניים — כפות
הרגליים המונחות על הקרקע מסמלות צעידה

ייצוג מרכיבי התנועה

איור  :4סקריפט "התייחסותי" של קבוצה 2

איור  :5קטע מסקריפט נוסחאי של קבוצה 3

כיווני ההתקדמות — ברוב הסקריפטים מיוצגות
הוראות ההתקדמות לכיוונים השונים באמצעות
שימוש בסימבול קונוונציונלי — החץ (איורים 3א,
3ב :)6 ,4 ,חץ המכוון למעלה כוונתו “קדימה"
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וחץ המכוון למטה הוראתו “אחורה" .לסימבול
זה נלווים בדרך כלל סימנים נוספים — סימבולים
איקוניים של דמויות (איורים 3ב )4 ,ושל דלתות
פתוחות וסגורות (איור  .)6כן מצורפים סימני
ספרות המייצגים את מספר הפעולות או הסדר
שלהן (על כך בהמשך).
החצים באיור  4רשומים לכיוונים שמאלה
וימינה .מערך סימול זה מרמז שהמשמעויות של
הסימבולים המופיעים בו נגזרות מתוך יחסם
זה לזה .כך מייצגים החצים את הכיוונים לפנים
ולאחור ביחס לדמות המרכזית הרשומה בפרופיל.
בקבוצה היחידה שלא השתמשה בחצים
בסקריפט זה (איור  ,)4מיוצגים כיווני ההתקדמות
באמצעות סימבולים הנשענים על קונוונציות
תרבותיות — כף יד מצביעה (כמורה “קדימה"),
וסימן האות א’ הרשומה בהיפוך ומסמלת את
ההוראה “אחורה".
זמן התנועה — נמצאו שלוש דרכים שונות לייצג
את זמן התנועה :הדרך המקוצרת ,הנוסחאית;
הדרך המפורטת והרציפה; והדרך ההתייחסותית,
המפוצלת.
בדרך הנוסחאית עשו המסמלות שימוש בקונוונציה
המקובלת משפת החשבון ,שבה הוראות זהות
מכונסות תחת סימן יחיד בצירוף הוראה המעידה על
כמות או הכפלה .מבין שני הסקריפטים שסומלו כך,
אחד לא פוענח (איור 3א) ,ואילו זה שפוענח (איור
 )5כלל סימני הכפלה ,שייתכן כי סייעו בפענוחו.
בדרך המפורטת ,הרציפה ,יוצג בציר האנכי,
מלמעלה למטה ,רצף סימנים המייצגים את הוראות
התנועה (איורים 3ב .)6 ,כאן נשענו המפתחות על
התפישה התרבותית של הזמן כזורם באופן רצוף
ועקבי (.)Lakoff & Johnson, 1999
בדרך ההתייחסותית מיוצג הזמן באופן לא רציף;
ייצוגי התנועות חולקו בין שני צדי הגוף (איור )4
וסדר ביצועם מיוצג על ידי ספרות.
היבטים בפיתוח שפה תקשורת לתנועה
בהיבט של תהליך פיתוח שפה סימבולית
לתקשורת בתחום התנועה הגיעו המשתתפות
לדרכים שונות לייצג מידע תנועתי נתון .בכך
נחשפו תפישות שונות בנוגע לייצוג הוראות
התנועה וזמן ביצועה .כמו כן באו לביטוי
קונוונציות תרבותיות ,מערכות תקשורת ויחסים
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חברתיים (אשר כללו הקדשות וחתימות שנמחקו
כאן ,כדי לשמור על הפרטיות) .כל המשתתפות
— מסמלות ומפענחות — פיתחו בהדרגה את
יכולתן לייצוג ,לפענוח ולביצוע של תנועה; אולם
בשלבים של ייצוג תנועה מורכבת ,שלא תוארו
במאמר זה ,נדרש זמן רב יותר לתהליכי הפענוח.
מסיכום ההתנסות עולה כי התהליך חידד את
מודעותן של המשתתפות למרכיבי התנועה
שנלמדו וקידם את יכולתן לתקשר בתחום
התנועה ברמה המושגית ,הגרפית והתנועתית.
סיכום ומסקנות
טכניקות לשכלול היכולת בתחום המחול
נלמדות ,על פי רוב ,באמצעות חיקוי של תנועות
המורה על ידי התלמידים .בתהליך זה מתרגמים
הלומדים את הייצוג התנועתי הנצפה לייצוג
תנועתי המבוצע על ידם ,אך הוא נשאר ברמה
המַקרוסקופית ,המכלילה ,ללא שלבי עיבוד של
פירוק התופעה המורכבת ,ועל פי רוב גם ללא
ייצוגה ברמה הסימבולית (מושגית–מילולית).
בתהליכי לימוד אלה נשאר ידע המחול ברמה
בסיסית של למידה חווייתית .גישת האוריינות
התנועתית מציעה הרחבה של דרכי הוראה
המקדמות את למידת התנועה ,ביסוס תהליכי
עיבוד המידע התנועתי לסוגים שונים של ייצוגים
ושילובם במסגרות השונות של הוראת המחול.
תוכנית הלימודים שפותחה על בסיס גישת
“האוריינות התנועתית" הדגימה אפשרות של
הוראת תנועה לילדים המשולבת בהתנסות
בתהליכי המשגה ,סימול ופענוח ,אשר ניתנת
להתאמה ללומדים בעלי רמות כישורים שונות
כדי להביאם למיצוי יכולתם — במישור התנועתי
ובמישור הקוגניטיבי–הסימבולי.
תחום התנועה והמחול נתפש פעמים רבות
כתחום חווייתי או בידורי יותר מאשר כתחום
לימודי .הראיה — התחום אינו נכלל בתוכניות
הלימודים המחייבות במסגרות ההוראה השונות.
במאמר זה ראינו כי התחום מאפשר שילוב ייחודי
בין תוכני לימוד עיוניים לתכנים מעשיים–גופניים,
אימון בפירוק תופעות מורכבות וזיהוי יסודותיהן
ותרגול בתרגום בין אופני ייצוג שונים — תכונות
הנדרשות במרבית תחומי הלימוד .לכך מצטרף
האימון בכישורי מחול “רגילים" ,כמו שכלול יכולות
מוטוריות (קואורדינציה ,גמישות ,חיזוק חלקי
הגוף ,זריזות) ויצירה של חוויה אסתטית ,רגשית
ותרבותית .תחום התנועה מאפשר ביטוי לכל אחד
מהלומדים בהתאם ליכולתו ובאמצעות המדיום

המוחשי הקרוב ביותר לכל אדם — גופו .כאשר
מצטרפת ליסודות אלה ההתנסות בפיתוח עצמאי
של ייצוגים סימבוליים ,מתאפשר תהליך פיתוח
של ידע ייצוגי כללי ,אשר עשויה להיות לו השלכה
על תחומי למידה מגוונים; בנוסף ,מתאפשרת
הצצה אל תהליכי חשיבה ועיבוד מידע ,שבדרך
כלל נותרים סמויים מהעין .כך מהווה למידת
תנועה בגישה של “אוריינות תנועתית" שדה ייחודי
של הזדמנויות לימודיות וחינוכיות.
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ד"ר שלומית עופר היא חברת סגל בבית הספר
לאמנויות המחול במכללה לחינוך ,לאמנויות
ולטכנולוגיה סמינר הקיבוצים ומשמשת רכזת
פרויקט הגמר של בוגרי המסלול למחול .תחומי
התמחות אקדמית :אוריינות תנועתית ,פיתוח
תוכניות לימודים בתנועה ובמחול והוראתן בגיל
בית הספר היסודי ,כתב תנועה אשכול–וכמן
והוראתו .חברה בקבוצת המחול “ריקודנטו",
בניהולה האמנותי של תרצה ספיר; כוריאוגרפית
ויוצרת של למעלה מ– 20יצירות מסוג סיפור–
מחול במסגרת קהילת קיבוצה — מענית.

אדוה קידר

 Otrosמאת מיכל נתן ,צילום :יוגב עמרני
Otros by Michal Natan, photo: Yogev Amrani

יולי
אנה ,16.7 ,מרכז סוזן דלל ,אולם ירון ירושלמי
כוריאוגרפיה וביצוע :תמר בורר
וידיאו :תמרה ארדה
בימוי ,פסקול ,עיצוב במה :תמר בורר
ותמרה ארדה
תאורה :תמר אור
תלבושות :אורין לינדר
טקסט :מחמוד דרוויש
 ,30.7 ,Egobusמרכז אתני רב–תחומי ענבל
במסגרת פסטיבל מחולוהט
כוריאוגרפיה :דנה כ"ץ

רקדניות :דניאל יצחקוב ,אליאור בריסקין
ודנה כ"ץ
מוסיקה מקורית :אופיר לייבוביץ
אמן וידיאו :רועי ורנר
תלבושות :ג’ניה מלצר
,30.7 ,Old Cherry Blossom Road
מרכז אתני רב–תחומי ענבל
במסגרת פסטיבל מחולוהט
כוריאוגרפיה :דנה כ"ץ
רקדניות :מור גור אריה ,דניאל יצחקוב,
שמרית גולן ,רעות בן דור ואפרת לוי
מוסיקה מקורית :אופיר לייבוביץ
תאורה :דני קינן
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 ,30.7 ,Uiמרכז אתני רב–תחומי ענבל
כוריאוגרפיה :דנה כ"ץ
ביצוע :מור גור אריה ודנה כ"ץ
מוסיקה :אלבה נוטו
תאורה :דני קינן
אלאדין ומנורת הקסמים,5.7 ,
מרכז אתני רב–תחומי ענבל
כוריאוגרפיה :רוני ברנדשטטר
רקדנים :קרן שבת ,אלכס מישק,
מריאן אורניצב ,קובי משה ,טפת אוסטפילד,
לירון כהן ,בר טהר ,מתן ריכליס ,מלכה חג’בי
עיבוד ובימוי :רענן פררה ומשה בן שושן
עיצוב תפאורה :בתיה סגל–פיק ומיכאל פיק
תלבושות :אלה קולסניק
מוסיקה :שי אלון
תאורה :אינה מלקין ומישה צ’רנייבסקי
באנו ,9.7 ,מרכז אתני רב–תחומי ענבל
במסגרת פסטיבל מחולהט
כוריאוגרפיה :נעה דר
רקדנים :קוראלי לאדם ,אלון ברכה ,נעה שילה
מוסיקה מקורית :רועי ירקוני
תלבושות :עינת ניר
עיצוב במה :נעה דר
תאורה :אסי גוטסמן
הסוסה ,28.07 ,מרכז ברוך ,כרמיאל
תיאטרון מחול רנה שינפלד
כוריאוגרפיה :רנה שינפלד
רקדנים :רנה שינפלד ,ג’ואנה עופר,
יפעת אהרוני ,רחל לי לביא ,הדס יעקובי,
עדי אנשל ,אביב חלפון
טקסטים :רנה שינפלד
מוסיקהFrank Sinatra, John Cage, :
 David Darlingוחוה אלברשטיין
וידיאו :יובל כהן
תלבושות :ענבל ליבליך
תאורה :יעקב ברסי
 ,17.7 ,Glory Monsterתיאטרון קליפה
במסגרת פסטיבל קליפה אדומה
כוריאוגרפיה :מיכל הרמן
רוקדות :מור נרדימון ,מיכל צנקל,
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אוריין מיכאלי ,סתיו מרין
תלבושות :יערית אליהו
עריכה מוסיקלית :קרן ביטון  /אולפני דיבי
רק היום ,8.7 ,תיאטרון המעבדה
להקת המחול טרנטולה
רקדנים :סנונית ברבן ,ליל גורן ,מרב שחף,
אהרון מנור
מוסיקה :קולאז’ בעריכת שאול בוסתן
אוגוסט
‘ ,31.8 ,Uoמרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :רייצ’ל ארדוס
רקדנים :אסף אהרונסון ,אלון ברכה,
אורי לנקינסקי ,ענת מרון
מוסיקה מקורית :אלברטו שוורץ
תלבושות :שני אלקין
וידיאו ארט :אפרת עיני
תאורה :יעקב ברסי
מתוך בחירה ,27.8 ,מרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל מחולוהט
כוריאוגרפיה וביצוע :דפי אלטבב
פסקול :איתמר צור
תלבושות :רומי קיסילוב ודפי אלטבב
ציצושקה ,28.8 ,אולם ירון ירושלמי
מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :אודליה קופרברג
רקדנים :מיה ברינר וישראל אלוני
מוסיקה ,עיבוד ,עריכה ומקורית :דידי ארז
עיצוב תאורה :תמר אור
תלבושות :חגית בנימיני ,לי מאיר
 ,14.8 ,Danzas Espanolasמרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל מחולוהט
סילביה דוראן ולהקתה מארחת את David
Sanchez

כוריאוגרפיה :סילביה דוראן ,חואנחו לינרס,
מנואל בטנסוס ,אנטוניו פרז ,דוד סנצ’ז
רקדנים :גינת קליד ,חן מגן,
מורן רון ,נועם רז ,דוד סנצ’ז
רקדנית אורחת :שוהם ברמן
פסנתרנית :טטיאנה פוטפייקו

תאורה :יעקב ברסי
תלבושות :ברטה קוורטץ ז"ל ,אביב רון
מנקס מדריד
 ,29.8 ,Top Secretמרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל מחולוהט
כוריאוגראפיה וביצוע :ענת גריגוריו
מוסיקה מקורית והפקה מוסיקלית :חן מצגר
אדר
עיצוב תלבושות :איילת שקד ואלון בירגר
 Homesickמאת איריס ארז ,רקדנים:
אופיר יודלביץ ואסף אהרונסון ,צילום :גדי דגון
Homesick by Iris Erez, dancers:
Ophir Yudelewitz and Asaf
Aharonson, photo: Gadi Dagon

מוזאיקה ,10.8 ,אולם ירון ירושלמי,
מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :סיגל זיו
רקדנים :לירון בן יעקב ,קרן אהרוני ,מור גפן,
שרון נחום ,שרון שגיא ,סיגל זיו
מוסיקה :לקט מוסיקת עולם
אוקטובר
ספטמבר
אלף לילה ולילה ,28.9 ,תיאטרון חולון
במסגרת פסטיבל צלילי ילדות
כוריאוגרפיה ודרמטורגיה :יורם כרמי
מחזה ובימוי :מאור זגורי
רקדנים :להקת המחול פרסקו — יורם כרמי
תלבושות :מאור צבר
תאורה :אורי מורג
מוסיקה :עמית פוזננסקי
שחקנית :מורן ארג’נטרו
שואה לייט26.9 ,
במסגרת פסטיבל עכו 2010
כוריאוגרפיה :רובי אדלמן
משתתפים :איילה פרנקל ,רעות ויינברגר,
סשה אנגל ,רם מזרחי ,גליה רפאל ,רובי אדלמן
מוסיקה מקורית :סשה אנגל ויניב ויינברג
אמן וידיאו :סשה אנגל
עיצוב תלבושות :איה גבריאל
עיצוב תאורה :שחר ברקת
ליווי אמנותי :אנדריאס שאפנברג
הפקה :מחול שלם — בית עכשווי למחול
ע .הפקה :דודי שץ
בניית תפאורה ואביזרים :מקסים פרננד

,3.10 ,Animal Lost
מרכז אתני רב–תחומי ענבל
כוריאוגרפיה :יוסי ברג ועודד גרף
רקדנים יוצרים :יוליה גירץ ,סירי וולתורן,
פייר אנוק ,סורון אורופ ,עודד גרף ויוסי ברג
סוד הייחוד ,27.10 ,המעבדה ירושלים
כוריאוגרפיה ובימוי :סמדר אימור
בהשתתפות :קרן אלון–גולן ,סופיה שיסטיק,
דנה רזניק ,חמוטל פליישר ,יעל כהן,
דפנה שפירא ,דלית שסקין ,ברניקה שניידר
יצירה ווקלית :רלי מרגלית
מעצבת תלבושות :רקפת לוי
מיס ברזיל ,14.10 ,תיאטרון ירושלים
מריה קונג בשיתוף עם הכוריאוגרף עידן כהן
רקדנים יוצרים :אנדרסון בראס ,טליה לנדא,
לאו לרוס ,יערה מוזס
יוצר :עידן כהן
רקדנים :אנדרסון בראס ,ארתור אסטמן ,דניאל
גל ,טליה לנדא ,יערה מוזס ,שניר נקר ,שרון וזנה
מוסיקה :ביזה ,ברטוק ,טל בן–ארי,
David Bowie, Mad Zoo Remix,
Wilson Simonal, Max De Castro,
DJ Patife Remix

עיצוב תלבושות :מיקי אבני
עיצוב תאורה :אבי יונה בואנו (במבי)
עיצוב תפאורה :יוסי טייב ,מאור אבני
עיבוד ועריכה מוסיקלית :טל בן–ארי
עיצוב דימוי :אורי בן שבת

רקדנית :נעה דר
טקסט :שאול טשרניחובסקי
מוסיקה :אריק שפירא
עיצוב במה ותלבושת :נעה דר
תאורה :שי יהודאי

שאול ,27.10 ,תיאטרון המעבדה ירושלים
במסגרת מחול ברוח
רקדנים יוצרים :מאיה מיכלל ,אפרת הנדלר,
רובי אדלמן ,עפרה אידל
מוסיקהDj Antoine – Arabian Adventure, :

אלוהים ישמור,28.10 ,
תיאטרון המעבדה ירושלים
במסגרת פסטיבל מחול ברוח
כוריאוגרפיה :נמרוד פריד
רקדנים יוצרים :להקת תמי — איציק גבאי,
אלינור צ’רטוק
מוסיקה חיה :מאת אריק סאטי; פסנתר:
אלכסיי פוליאנסקי
ניהול חזרות :נירה טריפון
תלבושות :ענבל בן זקן ,אלינור צ’רטוק
תפאורה וניהול אומנותי :טליה בר–און פריד

Lost Aim Slumberegg

עיבוד מוסיקלי ולחן :רמי טרייסטמן
תלבושות :תמר לוית
דרמטורגיה :אסף מזרחי
דרמטורגיה ותנועה מונולוג :איציק גבאי
טקסט תפילה :מתוך “תפילה קודם התפילה"
ר’ אלימלך מליז’נסק
טקסט פסקול :שיעור בתורת ברסלב מאת רבי
אליעזר ברלנד
טקסט מונולוג :עפרה אידל ,איציק גבאי
הפקה :מחול שלם
הדומם והמחכה לתורו,26.10 ,
תיאטרון המעבדה ירושלים
במסגרת :מחול ברוח
כוריאוגרפיה :נעה דר

נובמבר
באחו ,29.11 ,המעבדה ירושלים
להקת DeDe Dance
כוריאוגרפיה :יערה דולב
רקדנים :נועה שביט ,אורן טישלר,
מיכל גימלשטיין,
עדי אלזם ,נועה גימלשטיין
מוסיקה :משה בן משה ,ויוולדי
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המופע ,27.11 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :מאיה ברינר
יוצרת שותפה :שני בן חיים
רקדניות :מאיה ברינר ,שני בן חיים
מוסיקה :יובל מסנר
עיצוב תלבושות :אדם קלדרון
אנדרטאות מאת רותם תש"ח ,רקדנים :רן בראון,
כרמית בוריאן ורותם תש"ח ,צילום :גדי דגון
Monuments by Rotem Tashach, dancers:
Ran Brown, Carmit Borina,
Rotem Tashach, photo: Gadi Dagon

עיצוב תלבושות :מאור צבר
עיצוב במה :כנרת קיש
ליווי אמנותי וניהול חזרות :עמית גולדנברג
הפקה :אופיר גז
ניהול טכני :אלון כהן
אלסקה ,12.11 ,מרכז אתני רב–תחומי ענבל
כוריאוגרפיה :מיה שטרן
רקדנים :רוזלינד נקטור,
אוליביה קורט מסה ,מיה שטרן
עיצוב תלבושות :ענבל ליבליך
חינוך גופני ,17.11 ,אולמות האבירים ,עכו
כוריאוגרפיה :מאיה לוי ,חנן אננדו מרס
רקדנים :אורי שפיר ונעה פארן
מוסיקה מקורית :מאי לב
עיצוב תלבושות :שירה וויז ,ברק אביעם
איש–שלום
כביש מס’ ,27.11 ,1
תיאטרון המעבדה ירושלים
במסגרת מחול ברוח
כוריאוגרפיה :תמי ורונן יצחקי
רקדנים :אמיתי שטרן ,אהוד שגב ,חנניה שוורץ,
אוהד שטיין ,אלון בן יעקב
תלבושות :אהרון מנור
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 ,28.11 ,Otrosמרכז סוזן דלל
 Compasלהקת הפלמנקו הישראלית
כוריאוגרפיה:
מספרדRafael Amargo, Miguel Angel, :
Miguel Canas, Inmaculada Ortega,
Manolo Marin, Javier Cruz

מישראל :אריק אלפסי
ניהול אמנותי :מיכל נתן
ניהול מוסיקלי וגיטרה :יחיאל חסון
שירה :שוקי שוויקי
כלי הקשה :מוי נתנזון
עיצוב תלבושות :גלינה גולצמן
עיצוב תאורה :יעקב ברסי
זנבסוס ,24.11 ,מרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל הרמת מסך
כוריאוגרפיה :עפרה אידל
רקדנים יוצרים :רובי אדלמן ועפרה אידל
מוסיקהSlumbermusic :
עיבוד מוסיקלי :רמי טרייסטמן
תלבושות :תמר לוית
מה זאת עשית ,24.11 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :תמי ורונן יצחקי
רקדנים :גליה צור ,איילה פרנקל ,יגאל פורמן
עיצוב תלבושות :דנה פלמון ,ימימה כרמל
מוסיקה :אורי דרומר

אנדרטאות ,24.11 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :רותם תש"ח
רקדנים יוצרים :כרמית בוריאן ,רן בראון
עיצוב תלבושות :כרמית בוריאן ,רן בראון,
רותם תש"ח
מוסיקה :משירי “ארץ אהבתי"
מאת חוה אלברשטיין
ייעוץ אמנותי :ומוזיקלי רן שבי ,רן בגנו
אב ונוצה ,25.11 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה וריקוד :מיכאל גטמן
כנר :ליושה סובה
עיצוב במה ותלבושות :עירד מצליח,
מיכאל גטמן
מוסיקה מקורית :ליושה סובה
עריכת מוסיקה :מיכאל גטמן
מוסיקה נוספת :באך ,שטוקהאוזן ,ויוולדי ,ריזה
 ,25.11 ,Homesickמרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :איריס ארז
רקדנים :אסף אהרונסון ,אופיר יודילביץ’,
תמי ליבוביץ’
עיצוב פסקולReckless Feet :
מוסיקהMount Eerie, A Silver Mt. Zion, :
Reckless Feet

עיצוב תלבושות :ענבל ליבליך ,תמר לוית

 ,27.11 ,Check-Inמרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :גילי נבות–פרידמן
רקדנים יוצרים :יניב אברהם ,אלה רוטשילד,
מאמי שימזאקי ,דורון רז
מוסיקה :ביניה רכס
עיצוב תלבושות :אלין שטרן
אישונים ,27.11 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :דנה רוטנברג
רקדנים :אורי שפיר ואופיר יודילביץ’
מוסיקה :נועם ענבר ואדם שפלן
עיצוב תלבושות :חגית אביר
מאבקים לאהבתה של המאה ה–,21
 26.11מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :אריאל כהן
רקדנים :אסנת קלנר ,גבריאל שפיצר ,נעה כהן,
עדי פלד ,שקד דגן
מוסיקה :משה קוטנר אקא “מישל לה
היסטריק"
עיצוב תלבושות :אריאל כהן ,יפעת קנפי
ראשומון ,26.11 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :שלומי פריג’
רקדנים יוצרים :רוני ננר ,טליה פז,
ממי שימאזאקי ,איה שטייגמן
מוסיקהThrobbing gristle, Kurtag, :
Stockhausen, prokofieve

עיצוב תלבושות :אלקסה רזניק
עיצוב במה :ארז יוסף
עיצוב פסקול :שלומי פריג’
איפור וסטיילינג :ליטל נווה

הפוניסים 26.11 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :אלעד שכטר
רקדנים :אלעד שכטר ,יפתח מזרחי ,ענת יפה,
קוראלי לאדאם
מוסיקה :משה בן–משה
עיצוב תלבושות :ובמה חגית בנימין–גרציאני
ניהול טכני :דני פישוף — מג’נטה
דצמבר
טורוס ,8.12 ,אולם נחמני
כוריאוגרפיה :ענבל פינטו ואבשלום פולק
רקדנים :עינת בצלאל ,לזארו גודוי ,נגה הרמלין,
שי הרמתי ,אריאדנה מונטפורט ,יוקה סייק,
צביקה פישזון
עיצוב תלבושות במה ופסקול :ענבל פינטו
ואבשלום פולק
עיצוב תאורה :יואן טיבולי
מעצמה ,8.12 ,אולם נחמני
כוריאוגרפיה :טליה בק
רקדנית :שיר מדוצקי
עיצוב במה ותלבושות :טליה בק
מוסיקה מקורית :תום טללים
עיצוב צל :נעם דובר ומיכל צדרבאום
 ,9.12 ,What on Earthמחסן  ,2נמל יפו
במסגרת פסטיבל מחול שלם
בימוי וכוריאוגרפיה :מתן זמיר ,ניקולה מאשה
רקדנים יוצרים :מיכל אגסי ,לילך לבנה,
אנדראס מרק ,גל נאור ,יסמין פרבר
עיצוב פסקול :פנדה פורן (עלמה בן יוסף,
תומר רוזנטל)
עיצוב תלבושות ואיורים :מקס אלן
עיצוב תאורה :אבי יונה בואנו (במבי)
עיצוב תפאורה ואביזרים :מתן זמיר,
ניקולה מאשה
ניהול אמנותי :סמדר יערון
דרמטורגיה :אסנת שנק

מתוך בחירה שנייה ,26.12 ,תיאטרון תמונע
כוריאוגרפיה :דפי אלטבב
רקדנית יוצרת :רוזלינד נקטור
פסקול :איתמר צור
שלולית ,30.12 ,המעבדה ירושלים
כוריאוגרפיה :ענת יפה
רקדנים יוצרים :אלון קרניאל ,אייל ויזנר,
ענת יפה
עיצוב פסקול :בניה רכס
עיצוב תאורה :מרטין עדין
תלבושות :אופיר חזן
ליווי אמנותי :שחר דור
ריקוד ופסל,27.12 ,
הזירה הבין תחומית ירושלים
כוריאוגרפיה וביצוע :ענת שמגר
פיסול :אביטל כנעני
מוסיקה :קיקי קרן הוס
נגינה בצ’לו :דן ויינשטיין
מראות ים ,30.12.10 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :תרצה ספיר
ביצוע :קבוצת ריקודנטו
עריכת מופע וקישורים :שרון רשף–ארמוני
תאורה :יעקב ברסי

בכורות ,הופעות ,שיעורים ,סדנאות ,כתבות ודעות,
אנשים וגישות ,בפורטל 'דרך גוף' לאמנויות בתנועה.
www.bodyways.org
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לרקוד בקצב אחר
נ

סעתי להודו לחפש מהי משמעות הריקוד
בשבילי ,למצוא פירוש אישי למחול כבחורה
מערבית ,שגופה מכיר רק את שפת הבלט
הקלאסי וששפת המחול ההודי שונה כל כך
מעולם המושגים שלה .ביקשתי את הקשר בין
שני העולמות.
המסע שלי החל כשראיתי לראשונה את מחול
האודיסי ,מהסגנונות העתיקים ביותר בהודו ואחד
משמונת הסגנונות של המחול הקלאסי ההודי.
כל סגנון מגיע מאזור אחר בהודו ,לכל אחד מהם
אמצעי ביטוי משלו והוא מלווה במוסיקה מקומית
אופיינית לאזור ,אבל הנושאים משותפים לכולם
והם לקוחים מכתבי הקודש הדתיים .האודיסי,
הבחנתי מיד ,הוא היפה ביניהם .נשביתי בקסמם
של רקדני האודיסי ובעיקר בקסם של הרקדניות.
הרכות והיופי ,התנוחות הדקורטיביות ,תנועות
הגוף העדינות בעיטורן היוצרות תבניות מרתקות
בחלל ,המוסיקה הנעימה והמלים שהתחברו אליה
באופן כה שלם ,תנועות הידיים המסוגננות והבעות
הפנים המרגשות — כל אלה ריתקו אותי .השירה
שליוותה את המופע היתה בסנסקריט ,ובכל זאת
הרגשתי שאני מבינה את השפה ונשאבת לתוך
עולם דמיוני שבו האלים נלחמים ואוהבים.

אורטל כהן
המורה .אהבתי את הרעיון של מסגרת מסודרת
וכבר ביום המחרת שלאחר בואי התייצבתי
באקדמיה .מוקפת בילדות ובנערות הודיות
הסתובבתי מחויכת ,חוקרת את האקדמיה.
נכנסתי לאולם גדול שבו התקבצו לאט–לאט
כ– 15נערות בחמש שורות .ביניהן הצלחתי
לזהות זרה אחת .הן היו בנות  14עד  .20במראה
שממול ניסיתי למצוא את עצמי בין כל כך הרבה
נערות ,לשווא .הגורו ,שישבה על שטיח מולי,
זכתה לקבל ברכה מכל אחת שנכנסה לחדר
וכלל לא שמה לב לנוכחותי .אחת אחת הן
התכופפו לפניה ,נגעו בידן הימנית בכפות רגליה
ולאחר מכן נגעו בראשן ובלבן .התלבטתי אם
עלי לנהוג כמותן .כשהחל השיעור ,ניסיתי לעמוד
בקצב במשך שעה .נגן התוף ישב לצד הגורו
והיא הצטרפה אליו בצלצלים קטנים שהוצמדו

מה שנראה על פניו כעניין פשוט — חיפוש
אחר מורה — התגלה כמסע מתיש .נסעתי
הלוך ושוב ברחבי הודו ,בין מורים ומוסדות,
התדפקתי על דלתות שונות והבנתי שהמושג
מורה לריקוד אינו קיים .בהודו מחפשים אחר
גורו ,דמות רוחנית בעלת ידע ,והרוחניות היא
לב האמנות .לא קשה להבחין שהאמנות
התפתחה מתוך תשוקה רוחנית ,שהיא הולכת
יד ביד עם הדת עוד מתקופות עתיקות ושנושאי
הסיפורים המתוארים בה לקוחים מהדת .בעוד
הדת היא אמונה ,הרוחניות היא חוויה שמימית
והדחף לאמנות הוא יותר רוחני מאסתטי .הרקדן
המתמסר לאל נהנה מהריקוד ומהמוסיקה ,עובר
למצב תודעה רוחני וכך מקדיש את הריקוד
לאל ,כמחווה שנועדה להשביע את רצונו .על
פניו הריקוד משדר יופי ואסתטיקה ,אבל מאחורי
כל מבט וכל תנועה מסתתרת משמעות.
תרתי את הודו לאורכה ולרוחבה ,ביקרתי במגוון
מקומות ,למדתי אצל מורים שונים ,התאמנתי
בלימוד השפה החדשה שנוצרה בגופי ,אבל
המורה המתאים איחר לבוא .החלטתי לבקש
מילגת לימודים ,שכלל לא היה ידוע לי מה בדיוק
היא כוללת ,וכך נחתתי בדלהי .הפעם ,לשם
שינוי ,היו בידי כתובת של אקדמיה למחול ושם
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כהן אורטל בתנוחת אודיסי
Ortal Cohen in an Odissi position

לכפות ידיה .התלמידות ביצעו צעד אחר צעד,
תרגיל אחר תרגיל ,ואני ניסיתי לעקוב אחריהן
ולצמצם את הפער.
בסוף השיעור נחשפתי לאמת מפתיעה ,לאחר
שאחת הבנות סיפרה לי שהשיעור מתקיים
פעמיים בשבוע למשך שעה .אם ארצה ,אני
יכולה להישאר גם לשיעור הבא .פעמיים
בשבוע? התקשיתי להסתיר את תדהמתי ,אבל
היא חייכה בשלווה כאילו אלה הם פני הדברים
ואין דרך לשנותם .ידעתי שבהודו הכל קורה
לאט ,זמן הודו ,אבל הפעם סירבתי לקבל זאת.
ברגע אחד החלו לשטוף מחשבות את ראשי:
האם זאת אכן האמת ,האם אין כל דרך לשנות
אותה? והלוא כל כולי מחכה לרקוד וללמוד ,בלי
לנוח ,כמה שיותר שעות ביממה .אני לבד בעיר
זרה ,מה אעשה בשאר הזמן? הבנתי מיד שלא
בשביל זה אני פה והחלטתי לצאת ולחפש את
המורה בעצמי .שוב התחלתי בחיפוש מתיש ,אבל
הפעם בגבולות דלהי .החלטתי לא להתמהמה,
כדי שאצליח להעביר את המילגה למוסד
אחר ,שבו הלימוד הוא אישי ויותר אינטנסיבי.
לבסוף מצאתי את מקומי אצל גורוג’י קאוויטה
דוויבדי ) ,(Smt. Kavita Dwibediבתו של אחד
הגורואים החשובים לאודיסי וצאצאית למשפחה
של רקדנים שעקרו לדלהי לפני שנים מאוריסה,
מדינה במזרח הודו ,שם הומצא ריקוד האודיסי.
הגעתי לבית קטן וצנוע בדרום העיר .מצאתי שם
גורו בשנות ה– 40לחייה ,אשה קטנה ואמהית,
שהקשיבה לסיפור שלי ובעיניים גדולות וחיוך
רחב הציעה לעזור לי בעניין המילגה.
למחרת כבר הגעתי לביתה של גורוג’י ,נרגשת
לקראת הפגישה עם התלמידים .לסלון ביתה
נכנסו בזו אחר זו תלמידות ,שהתכופפו וכרעו
לרגליה כפי שכבר ראיתי .אחר כך הן סיפרו
לי שכך מכירים תודה למורה ומבקשים ממנה
להעביר את הידע שלה אל הראש ואל הלב.
בין התלמידות ההודיות הבחנתי מיד בשלוש
בנות מערביות .הראשונה שקיבלה את פני
היתה מאדינה ,בחורה חייכנית מאוזבקיסטאן,
שלמדה אצל גורוג’י זו השנה הרביעית .לצדה
היו אנדריאה ,רקדנית מחול מודרני מקוסטה
ריקה שלמדה בהודו שלוש שנים ,וקאורי ,יפנית
ביישנית שלמדה אודיסי ביפן שלוש שנים והגיעה
לגורוג’י ימים ספורים לפני .בשיעור ,שנמשך
שלוש שעות ,השתתפו עוד שתי נערות ונער
מהודו ,כולם בני  .13בכל השיעור ישבה גורוג’י
וטפחה בשני מקלות לפי הקצב ,במחזוריות של
ארבעה “בולים" שהם מעין תווים.

למחרת ,מרוב התרגשות ,הגעתי מוקדם וצפיתי
בשיעור של הבנות הקטנות — עשר ילדות בנות
שש .גורוג’י הסתובבה ביניהן עם המקלות,
שבהם אחזה באיום ליד כל תלמידה שחרגה מן
השורה או שעמידתה היתה לא יציבה .הילדות
ציחקקו ביניהן ,אבל השתתקו בכל פעם שהיא
שלחה בהן מבט .כשהסתיים השיעור הן פנו
לכפות רגליה והודו לה בביישנות ,במלים של
כבוד והערכה .בסלון ביתה של גורוג’י היו מראה
גדולה לאורך הקיר ,פסל של ג’אגנאת ,האל של
מדינת אוריסה ,ופסל של האל שיווה בדמות
רקדן .על הקיר תמונה של רקדן ,גורו שאינו בין
החיים ,מושא הערצה של גורוג’י ,ולידו תמונות
של גורוג’י בהופעה ,כשהיא בתנוחה מתמסרת
ברגע שמימי עד כדי הערצה.

על פי מדידת הזמן והקצב; נריטייה — ריקוד
הבעתי; ונאטיה — דרמה ומימיקה .מחוות
הידיים ,המודרה ,מהותית בריקוד ההודי הקלאסי
ומבדילה אותו משאר סוגי הריקוד בעולם .בכל
הטקסטים על המחול ההודי מפורטת חוקיות
משוכללת ,המתייחסת למודרות .תנועות הידיים
הן אמצעי הבעה ושפה שלמה ,שבאמצעותה
אפשר לתאר את משמעות השירים.
מרכיב חשוב באודיסי הוא תנועת הראש .תמיד
נדרשתי לזכור שאת הפנים והראש יש להזיז
בתיאום ושהרטט בפנים יקבל אותה משמעות
כמו הרטט בראש ,האחד משתלב בשני .חשיבות
דומה מיוחסת לתנועת הצוואר ,שמכילה מגוון
תנועות שמעצימות את יפי הריקוד וביטוי התנועה.
את תנועת הצוואר למדתי מיד והרגשתי כי היא
רלוונטית לאימון הראשוני בריקוד ולפיתוחו .אבל
שילוב כל האלמנטים יחד בצורה הרמונית הפך
את המחול לשפה חדשה ,שבה כל חלק בגוף
משתתף בצורה עצמאית .גורוג’י ייחסה חשיבות
רבה לתנועות העיניים וטענה שביטוי התנועה
אינו יכול לפרוח בשלמותו ללא תנועת העיניים
המתאימה .לדעתה ,תגובת הקהל וההזדהות
הרגשית שלו תלויות במידת המיומנות של
הרקדן ובשליטתו בתנועות העיניים.

יומיום נפגשנו עם גורוג’י ארבעתנו ,הזרות ,למשך
שלוש שעות .לכך הוספנו שעתיים של אימון,
שבו עבדנו בעצמנו על הצעדים הבסיסיים,
מתקנות זו את זו .מדי פעם הצטרפו אלינו שלושת
הרקדנים ההודים הצעירים .שניים מהנגנים היו
מגיעים תכופות — נגן פקוואג’ ,תוף שמנגנים בו
בשני צדיו ,ונגן הרמוניום — שליוו את שירתה של
גורוג’י .לאחר האימון היינו מתיישבות על הרצפה
והטבחית הגישה לנו ארוחה ומטעמים הודיים.
נהניתי להתאמן עם רקדניות מערביות ,הרגשתי
טוב בחברתן ושמחתי שהן יותר מיומנות ממני ,שכן
הבנתי שכך אוכל להתקדם במהירות .התחלתי
מהצעד הראשון“ ,בהומי–פראנאם" ,קידה לאמא
אדמה .בצעדים אלו מתחיל הרקדן את האימון
או את ההופעה ובהם הוא גם מסיים אותם .זוהי
תפילה ,ברכת כבוד ,שבה מבקש הרקדן מחילה
מאמא אדמה שאותה הוא עומד לרמוס .גורוג’י
קמה להדגים ,הניחה בעדינות שתי ידיים על
הקרקע ,אספה אותן יחד והניחה על ראשה .עם
התנועות הסבירה שמחול האודיסי נחשב הסגנון
העדין והנשי ביותר  .התנועות העדינות והמעוגלות,
אבל היציבות ,היו מוכרות לי מהבלט הקלאסי.
גורוג’י הדגימה לי את התנוחה הבסיסית של
אודיסי“ ,הטריבהנגי" ,התנוחה הפיסולית .התנוחה
מתקבלת על ידי חלוקת הגוף לשלושה חלקים,
שהם שלושה מצבים שפועלים יחד :הראש,
הטורסו והגפיים .כשהטורסו מוטה לכיוון אחד,
הראש והמותן נוטים לכיוון ההפוך .כך נוצרת
תחושת חצי ישיבה בטכניקה הבנויה על פי עיקרון
של חלוקה לא שווה של המשקל והעברת המשקל
מרגל אחת לאחרת .ה"ישיבה" האודיסית ,ברגליים
כפופות ,היתה החלק הקשה ביותר בלימוד .גורוג’י
התעקשה לומר לי “לשבת" בתנוחה זו פעם אחר
פעם ,בעיקר מכיוון שהייתי הגבוהה מכולן.

בהגדרת תנועות הרגליים וכלה בצעדים
המסודרים לפי סדר ,שעברו במשך הדורות
כמסורת ממורה לתלמיד .גורוג’י האב היה מגיע
אחת לכמה חודשים ובוחן אותנו אחת אחת,
מעיר ומחמיא באותה אדישות .הוא כבר היה
מבוגר והליכתו איטית ,אבל רגליו נראו חזקות.

בתוך מחברת עבה כתבתי יום יום את הצעדים,
הספירות והתווים שגורוג’י הכתיבה לנו ,ובבית
המשכתי לשנן אותם בקול .נדהמתי לגלות את
הדרך שבה אפשר לכתוב את שפת הריקוד.
לריקוד האודיסי חוקים רבים ומדויקים ,החל

שיטת הלימוד והצעדים נכתבו כטקסטים
בין המאה ה– 15למאה ה– 18לספירה .אחד
הטקסטים החשובים בהם הוא ה"נאטיה
שאסטרה" ,שמחלק את הריקוד לשלושה
חלקים :נריטה — הריקוד הטהור ,שמתחלק

אורטל בתנוחת הטריבהנגי Ortal in the Tribhangi position

לאחר ארבעה חודשים גורוג’י כינסה אותנו
לשיחה והחלה לספר על מופע שהיא מעלה
כשבועיים לאחר מכן .היא הסתובבה אלי
ואמרה שהיא רוצה שאופיע אתה ועם הבנות.
שתקתי .עוד לא הספקתי ללמוד את הריקוד
היטב ובלבי היו חששות רבים :איך אוכל לרקוד
בלבוש המאסיבי המסורתי המיועד להופעה על
במה? איך אעטה לגופי תכשיטים רבים כל כך,
איך אתמודד עם שכבות האיפור הרבות ועם
הפעמונים הכבדים שיהיו מלופפים לרגלי? היא
חייכה ושתקה .בשבועיים שקדמו להופעה ייחלתי
לכך שגורוג’י תשנה את דעתה ואני אשיל מעלי
את האחריות הרבה ,אבל ככל שקרב המועד
הרגשתי שאני מוכנה .גורוג’י פתחה דלת לחדר
קטן ובו בדים בוהקים וצבעוניים .הייתי צריכה
לבחור תלבושת ותכשיטים והתרגשתי מכל פרט
קטן .ביום המופע התקבצנו יחד .הבנות התכוננו,
כל אחת בדרכה ,בשקט מופתי .גורוג’י סירקה
את שיערי ואיפרה אותי בריכוז .הבטתי בפניה,
בעיניה שיודעות כל כך הרבה .חשבתי על כך
בכל פעם כשכרעתי לברך אותה ,כשידי נגעה
בכפות רגליה ואחר כך בראשי ובלבי ,ביקשתי
לקחת ולו רק מעט מן הידע שלה .רגע לפני
העלייה לבמה ,התקרבתי לרגליה של גורוג’י,
לבקש את ברכתה .אצבעות ידי שנצבעו באדום,
מנהג קבוע בהופעות שנועד להבליט את יופיין
למרחוק ,התערבבו בצבען האדום של אצבעות
רגליה .היא הביטה בי בעיניה ,שעכשיו נראו אף
גדולות יותר עם האיפור השחור שבו הציפו אותן,
וחיוכה השלו ביקש ממני רק להיות.
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לונדון — שיחות על
בלט — סתיו 2010
א

אורטל בתנועת ידיים של מודרה מתבוננת בראי ופרח לראשה
Ortal in hands mudra posture looking at the mirror with a flower on her head

האורות כבו ,קצב פעימות הלב גבר עם צלילי
תוף הפקוואג’ ,שאליו התלווה חליל שחדר היישר
לתוך נשמתי וליטף אותה בעדינות .אחר כך
נשמעו צלילי ההרמוניום ובסוף באו הצלצלים,
הסימן שהגיע זמננו להתחיל בריקוד .יצאנו
בהליכה האודיסית המובהקת ,אצילית ורבת חן
בעדינותה .הלכתי אחרי גורוג’י .עם התקדמותה
נחשפו לפני הנגנים והזמרת ,שישבו בשורה
על בד לצדי הבמה .נגן הפקוואג’ ,האהוב עלי
במיוחד בחיוכו התמידי ,הביט בי הפעם במבט
חודר ומרוכז .מיד פתח ב"בולים" ,הקצב שתואם
את נגינתו ,והזמרת הצטרפה אליו בשירה ענוגה.
הקצב גבר וברגליים יחפות הובלתי ונסחפתי
לצלילי כלים עתיקים שהשמיעו מנגינות מהמאה
ה– .12לא חשבתי על הצעדים והספירות,
ברגע אחד שכחתי את התלבושת ההדוקה,
התכשיטים הכבדים והפעמונים שלרגלי .הידיים
הובילו את המבט והמבט הוביל את הלב בתוך
עולם דרמטי מנותק מהמציאות .בסיום פנינו
לברך את האל ,את הגורו ואת הקהל.
עבדנו חמישה ימים בשבוע .מהבוקר היינו
מתאמנות וכמעט בכל ערב נפגשנו שוב ,לראות
מופעים .ניסינו להספיק כמה שיותר — מופעי מחול
ומוסיקה בסגנונות שונים ,תיאטרון ,תערוכות וכל
מה שאפשר לראות בחינם כסטודנטיות בעיר.
הוקסמתי מהאמנות ההודית הקלאסית ,אבל
בעיקר אהבתי לראות מופעי מחול .רציתי ללמוד
על השימוש שעושים הרקדנים באוצר מלים
אין–סופי ,להבין איך הם מתקשרים עם הקהל
ולבחון כיצד הם משתמשים בהבעות הפנים כדי
להעביר יופי והנאה לעיני הצופה ,אך בעיקר
להעביר מסר.
בריקוד ההודי יש תשע טכניקות שונות להבעת
רגש ,ולכל אחת מהן צורת ביטוי משלה :אהבה,
גבורה ,חמלה ,פליאה ,בוז ,צחוק ,פחד ,כעס
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ושלווה .נסחפתי אחר סיפורי האלים ,שתיארו
אהבה ,קנאה ומלחמות .במופעים היינו נחשפות
לעיני האמנים ,המורים ,הרקדנים ,המבקרים
והסטודנטיות ההודיות והזרות שהיו בעיר.
אהבתי להתבונן בילדות הצעירות ,בנות קטנות
שהסתובבו בין רגליהם של גורואים חשובים,
דור העתיד של האמנות ההודית .כל כך הרבה
ציפיות נתלות בהן ,שיידעו לשמר את המסורת,
שלא תאבד .רקדנית אחת ,צעירה מאוד ,הזכירה
לי את עצמי .נזכרתי בילדה שהייתי ,בבגדי בלט
ובשיער הדוק .לאירועים היינו מגיעות לבושות
בבגדים מסורתיים .עם הסובבים שוחחנו בעיקר
באנגלית מאופקת .נמנעתי משימוש בשפה
ההינדית שרכשתי מהשכנים וברחוב .לא היה
ראוי להשתמש בה מול אנשים ממעמד גבוה.
כל כך אהבתי את שפת הרחוב הפשוטה ואת
הסלנג המקומי .העדפתי אותו על פני ההינדית
המתאמצת .בנימוס היינו מתייצבות לצדה של
גורוג’י ,שמבטיה והבעותיה היו ברורים ומדויקים,
כפי שהיו כשהופיעה על הבמה .גורוג’י היתה
ידועה בקרב הרקדנים כבעלת חוש מיוחד
וכשרון מולד להביע את שפת הריקוד ואת
הדרמה בעיניה ,במימיקה ,ה"אבינאיה".
במשך שנה נסענו להופיע ברחבי הודו .לפעמים
היינו רק אנחנו ,הזרות ,ולפעמים היו אתנו
רקדניות הודיות .ההופעה האחרונה שלי היתה
מרגשת במיוחד .נסענו להופיע באוריסה ,מדינה
במזרח הודו ,מקום הולדתו של ריקוד האודיסי
ומקום מוצאה של גורוג’י .אוריסה היא אחד
האזורים הציוריים ,העשירים והיצירתיים בהודו.
האמנות והריקוד תפסו מקום חשוב בהתפתחות
התרבותית של האזור רווי ההיסטוריה .יש
עדויות למחול האודיסי כבר בטקסטים ובפסלים
מהמאה ה– 2לספירה .אוריסה עשירה באופן
יוצא מן הכלל במקדשים ויש בה אין–ספור
אגמים ונהרות שופעי לוטוסים צבעוניים .הריקוד

הוא מוטיב מרכזי בפסלים המעוטרים במקדשים,
מה שמצביע על מסורת שנשמרה במקדשים
מתקופות קדומות .הריקוד מצא את ביתו הרוחני
במערות קדושות ,במקדשים ובמבני דת ותועד
כטקס דתי .במשך הדורות הוא היה לחלק חשוב
בחגיגות ובפסטיבלים חברתיים ודתיים .מקדש
השמש ,קונארק ,הידוע במקדשים באוריסה,
מכיל בתוכו מגוון רחב ביותר של פסלים
בתנוחות ריקוד מסורתיות לאודיסי ודמויות
הרקדנים והנגנים גדולות מממדי אנוש.
בנסיעה ברכבת מאוריסה חזרה לדלהי,
הירהרתי בחזרתי הקרבה לישראל .חשבתי על
התקופה שבה למדתי הרבה כל כך ,על הקשיים
שהיו בדרך ועל מה שאני לוקחת אתי מהמסע
בהודו .הנסיעה נמשכה  38שעות ,ונדמה היה
שלאורך כל הדרך הטמפרטורה היתה זהה.
גורוג’י לא הפסיקה לדבר עם חברתה הטובה
ואני ,שרק רציתי קצת שקט ,התחלתי להתרכז
ברעש שהשמיעה הרכבת הנוסעת .התמקדתי
בו ונשאבתי לתוך עולם שבו הידהו המקצבים
thei thei, taka dha, ta kititaka, ta jhum, ta
.hum, jam tari, hata hata, dhina kita dha

ביבליוגרפיה
Odissi Dance, Orissa Sangeet Natak
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אורטל כהן למדה בלט קלאסי .את ריקוד
האודיסי למדה באמצעות מילגת לימודים
בשיתוף עם  ICCRבאקדמיה למחול “Odissi
" ,dance akademi, Delhiאצל הגורו Smt.
 .Kavita Dwibediבימים אלה היא מופיעה,
מעבירה סדנאות ומלמדת מחול הודי.
orttal@hotmail.com

ני רוכסת את המעיל החם ,נושפת על כפות
ידי ומטפסת במעלה רוסלין היל .קר ,ונדמה
שאפילו השמש המפציעה במפתיע בשמי הבוקר
הכחולים נאחזת כגלד קרח בצמרות העצים.
סתיו .כמעט  40שנה עברו מאז הגעתי ללונדון
לראשונה בתחילת שנות ה– ,70כדי ללמוד
הוראת מחול ,ועכשיו ,בעיצומה של שלכת ,אני
שואלת את עצמי מה השתנה מסביב; בעולם
הריקוד בכלל ,ובממלכת הבלט הקלאסי והוראתו
בפרט .האומנם — במרחק השנים — ניתנת לי
כעת הזדמנות לסגור מעגל ולבחון את הדברים
מנקודת ראות אחרת ,שקולה או מפויסת יותר?
כדרכה ,לונדון שוקקת מחול .כבר במאה ה–18
הציגו על במותיה מיטב אמני הבלט של אירופה,
ומאז ועד לפריחת המחול הנוכחית ידע הסווינג
המקומי חילופי עונות למכביר .בעונה זו ,למשל,
מעלה הרויאל בלט בקובנט גארדן הפקה
מחודשת של סילביה ( ,)Sylviaבלט קלאסי
מאת פרדריק אשטון ( )Ashtonלמוסיקה של
דליב ( .)Delibesגלריה הייווארד מארחת מחול
אמריקני משנות ה– ,60בתיאטרון הסדלרס ולס
( )Saddlers Wellsמתכוננים להופעות של עמנואל
גת ויסמין ורדימון הישראלים ובינתיים אני מזמינה
כרטיסים לרוזאס ( )Rosasמבריסל ,וכמובן לבלט
וופרטאל של פינה באוש ( )Bauschעם איפיגניה
בטאוריס ( — )Iphigenia in Taurisיצירה אופראית
שאפתנית למוסיקה של גלוק ( ,)Gluckבליווי
תזמורת ,מקהלה וסולנים .לא להאמין ,אבל גם
איפיגניה של באוש כבר כמעט בת .40
פינה חמה שמורה בלבם של האנגלים לבלט
הרוסי של סרגיי דיאגילב ( ,)Diaghilevשהרים
בלונדון עונה בלתי נשכחת בשנות ה–20
של המאה הקודמת ,ובעקבותיה קבעו רבים
מרקדניו הגולים את מושבם דווקא כאן .כך עשו
הבלרינות הרוסיות אנה פבלובה (,)Pavlova
תמרה קרסבינה ( )Karsavinaולידיה לופוכובה
( — Lopukhovaהליידי קיינס ,לאחר נישואיה
לג’ון מיינארד קיינס) ,הכוריאוגרפית מרי רמבר
( ,Rambertבמקור מרים לבית רמב"ם) והמורה
המהולל של הלהקה ,אנריקו צ’קטי (,)Cecchetti
שלא לדבר על רקדנים כאנטון דולין (— Dolin
במקור סידני פרנסיס פטריק הילי–קיי) אליסיה
מרקובה ( — Markovaאליס מרקס) ,לידיה
סוקולובה ( — Sokolovaהילדה מנינגס) ,ורה
סבינה ( — Savinaורה קלארק) או קית לסטר
( ,)Lesterשהיו כמובן אנגלים לחלוטין .חשיבות
התקופה שעשה דיאגילב בלונדון אינה מתמצה

ליאורה בינג-היידקר
רק בהתלהבות שהצית ביחס למחול האמנותי,
אלא גם בתשתית להתפתחות אמנותית עתידית
שהותיר אחריו .אין פלא שזמן קצר לאחר
מלחמת העולם השנייה הפכה לונדון לאבן
שואבת לרקדנים מרחבי העולם (וגם מישראל),
שפקדו את בתי הספר שלה ויצקו מים על ידיהם
של גדולי הדור.
במוזיאון ויקטוריה ואלברט מוצגת בימים אלה
תערוכה מיוחדת לציון העונה האנגלית של
דיאגילב (אגב ,באתר האינטרנט של המוזיאון
מוצע מסלול הליכה מפורט בעקבות הלהקה,
מופעיה ,ספקיה ,מוריה ורקדניה בכל רחבי
לונדון) .סמוך לכניסה לתערוכה מוקרן סרטון
קצר ,המציג את הפרימה–בלרינה קרסבינה
בריקוד סולו :אלגנטית ,אינטליגנטית ויפה להלל
בחמוקיה הנשיים ,בפניה האציליות ובעיניה
העמוקות ,היא מותירה בצופים חוויה בלתי
נשכחת .בימי כחניכה באקדמיה המלכותית
למחול בלונדון ( )RADזכיתי ללמוד על פי
הסילבוס הייחודי שהרכיבה לקורסKarsavina" ,
 — "Syllabusמבחר תרגילים המבוססים על
שיטת האימון שעל ברכיה התחנכה בבלט
הצארי הרוסי .התוכנית של קרסבינה לא נועדה
מלכתחילה לשמש מסגרת להכשרת רקדנים.
מחשש שתוצג באופן זה היא גם לא הותרה מעולם
לפרסום או לשימוש מחוץ לתחומי האקדמיה,
אבל לנו היא שימשה חלון הצצה נדיר אל הטעם
והטכניקה של העבר .על הוראת הסילבוס הזה
הופקד הרקדן והכוריאוגרף קית לסטר ,שניהל
את הקורס להכשרת מורים של ה– RADבשנות
ה– ,70שהעביר את השרביט לידיה של רייצ’ל
קמרון פרקר (.)Rachel Cameron Parker
הרוח גוברת והשמים מתקדרים .בפינת דאונשייר
היל ( )Downshire Hillאני מוצאת את עצמי
עוצרת ומתבוננת באשה קטנה וזקנה ,לבושה
מעיל שחור ,המטפסת עקב בצד אגודל אל הרחוב
הראשי" .רייצ’ל?" אני רוכנת לעברה לפתע ,לא
מאמינה למראה עיני .כן! מופתעות וצוהלות אנחנו
מתיישבות ללא דיחוי בבית קפה סמוך.
רייצ’ל
רייצ’ל ,בת  ,87היא אחת הסיבות להחלטתי
לצאת ללונדון עכשיו" .אם תהיי בלונדון בסתיו",
כתבה לי לפני זמן מה מורתי לשעבר" ,השתדלי

להישאר עד  10בנובמבר!" מסתבר שהאקדמיה
המלכותית למחול עמדה לכבד אותה בעיטור
הגבוה ביותר המוענק לנבחריהThe Queen: :
.Elizabeth II Coronation Award
בסוף שנות ה– ,40לאחר קריירה של
בלרינה בלהקותיהם של אדוארד בורובנסקי
( )Borovanskyוהלן קירסובה ( )Kirsovaבוגרי
דיאגילב שהשתקעו באוסטרליה והיו לחלוצי
הבלט האוסטרלי ,נדדה רייצ’ל קמרון פרקר
ממלבורן ללונדון .היא ובעלה ,איש החינוך קית
פרקר ,החליטו להקים ביחד בית ספר יסודי פרטי
שהושתת על עקרונות החינוך החדשניים של
מריה מונטסורי .בד בבד רייצ’ל המשיכה לרקוד
ולהופיע במסגרות שונות .באחת מהופעותיה חזתה
קרסבינה ,הפרימה–בלרינה של להקת דיאגילב,
שהזמינה אותה לשמש אסיסטנטית ומדגימה.
המהפך שחולל דיאגילב בתפישת הבלט
הקלאסי בא לביטוי ,בין השאר ,בשינוי רדיקלי
בדימוי האישי והציבורי של רקדני הבלט.
בניגוד לדעה הרווחת ,הרואה ברקדנים לא
יותר מאקרובטים חסרי דעת ,הוא ראה בהם
בראש וראשונה אמנים והציג אותם בפני העולם
כשגרירים נאורים של אמנות המחול .קרסבינה
בוודאי היתה כזאת .היא נחשבה רקדנית
אינטליגנטית במיוחד .האנגלית שהיתה שגורה
בפיה ,מספרת קמרון ,היתה משובחת (בשיחות
טלפון עם ידידה משותפת השתעשעו השתיים
בשיבוץ מלים אנגליות נדירות ,כדי לאתגר זו
את זו) ובנוסף לאוטוביוגרפיה שלהTheater ,
( Streetרחוב התיאטרון) ,כתבה ספר מאיר
עיניים על הוראת הבלט הקלאסיClassical :
“ .Ballet: The Flow of Movementבכל
מפגש למדתי מקרסבינה שלוש פעמים" ,אומרת
קמרון“ .ראשית ,בזמן הכנת השיעור .שנית ,תוך
כדי הוראתו ולבסוף — כשהיינו מתיישבות לכוס
קפה ודנות בלקחיו הפדגוגיים" .בהקשר זה היא
מפתיעה אותי בתיאור סגנון ההוראה המתחשב
של קרסבינה ,שמעולם לא היתה מתקנת מישהו
באופן בוטה בפרהסיה ,אלא להיפך ,נהגה
להסב את גבה אל הכיתה וללחוש את התיקון
בדיסקרטיות באוזני התלמיד.
בדרך דומה נהגה גם קמרון .לפעמים נדמה לי
שמי שניסח את המימרה “אנשים עשויים לשכוח
מה בדיוק עשית ,או אמרת ,אבל תמיד יזכרו איך
גרמת להם להרגיש" כיוון אליה .בזכות היותה
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רקדנית מחוננת ומחנכת בעלת יושרה ,פשטות
וחום אנושי ,היא היתה למתווכת שאין כמותה
בהעברת ההון התרבותי של אסכולת המחול
הישן לדורות הבאים .לפני שנים אחדות חזרה
בעצמה לספסל הלימודים וסיימה תואר ראשון
במחול ובלימודים קונטקסטואליים ,שבעקבותיו
נרשמה ללימודי תואר שני באוניברסיטת סארי
וחלמה גם על דוקטורט .בזריזות החשיבה
המאפיינת אותה למדה כמעט מיד כיצד
להשתמש במחשב ,אבל בגלל עיכובים שונים
נאלצה להפסיק את לימודיה באמצע“ .מאז",
היא אומרת בעצב“ ,אני מבזבזת את זמני".
לישראל היא הוגה חיבה מיוחדת :במסגרת
עבודתה עם להקות בלט ברחבי העולם (הבלט
האירי ,הבלט הסקוטי ,הבלט האוסטרלי והבלט
הדני) הוזמנה קמרון פעמיים ללמד בלהקת
בת–דור .באחד הביקורים האלה ,בשנות ה–,80
אירחתי אותה בסטודיו שלי בחיפה .לא אשכח את
הדמעות שנקשרו בעיניה כשזיהתה בדרך העבודה
שלי את עקבות המסורת הרוסית של ארכיפובה.
הפשטות האבודה
אני סובבת ברחובות ,בוחנת את החנויות שיש
שם ונזכרת באלה שאינן עוד .כמעט הכל השתנה
וכמעט שום דבר לא השתנה .כהרגלי משכבר
הימים אני שמה את פעמי לסימטת ססיל קורט
בלסטר סקווייר — מקדש–מעט ואתר עלייה לרגל
לחובבי בלט ואוהבי ספר ,ומגלה שהחנות לספרי
בלט אינה קיימת עוד .כלומר ,מחסן הספרים
ממשיך להתקיים אי–שם במחוז ברקשייר ,אבל
זהו קיום כמעט וירטואלי ,מכיוון שאת הספרים
עצמם אפשר להזמין רק באינטרנט.
ברחובות המפסטד מחייכים אלי מפתחי הבתים
פרצופי דלעת חלולים לכבוד ליל כל הקדושים
ונדמה שהעלים הנושרים מסתחררים במהירות
גדולה מאי פעם .הרבה דוכנים קטנים שמכרו
“פיש אנד צ’יפס" נסגרו ובמקומם נפתחו בתי
אוכל המוכרים סושי מהיר .אני קובעת פגישה
שנייה עם קמרון בביתה שעל גבול המפסטד
הית והפעם מבקשת ממנה לאפיין את התמורות
שחלו בבלט הקלאסי מנעוריה ועד עתה .בכוונה
איני אומרת לאיזה מהתחומים אני מתכוונת.
הביצוע ,ההוראה ,הטכניקה והכוריאוגרפיה
קשורים זה בזה ותלויים זה בזה ולכן בהכרח ,כל
תמורה במרכיב אחד באה לביטוי גם בשאר.
תחילה עולה על הפרק אובדן הפשטות .מהי
פשטות? קשה להסביר“ .כוונתי" ,אומרת קמרון,
“אינה לפשטות של האלמנטים המבוצעים,
בניגוד למורכבות או לצעדי ‘בראוורה’ ,אלא
לפשטות כאיכות של ביצוע ,בניגוד לראוותנות
לשמה .פשטות שהיא ,כידוע ,פרי עמל רב
המושקע בהסתרת המאמץ הדרוש להשגתה".
אפשר להבין את כוונתה בבירור ,כמדומתני,
מהתבוננות בריקודים שצולמו בפילם בשנות
ה– :30בסרטים אלה ניכרת בתנועה של
הרקדנים מידה של חופש וקלילות חסרת
יומרות ,שרקדני בלט עכשוויים אינם יכולים
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להרשות לעצמם“ .נדמה להם שהם מחויבים
להרשים ולפיכך הם מחושבים יותר ,מתוכננים
ואפילו מודאגים שמא ,חלילה וחס ,ייתפשו בעיני
הקהל כפשוטים מדי!"
האם פשטות היא בהכרח סוג של תמימות? ואם
כך ,האם קץ הפשטות מעיד על תום עידן החן
והתמימות של הבלט הקלאסי ,שמה שנותר
ממנו כעת אינו אלא מעטפת טכנית נוקשה,
אמנם מתוחכמת ומשוכללת פי כמה משהיתה
אי פעם ,אבל ריקה כחיוך של דלעת? “הקהל
אינו טיפש" ,אומרת קמרון“ ,אף על פי שלפעמים
אנחנו (הרקדנים) נוטים לזלזל באינטליגנציה
שלו" .אובדן הפשטות ,היא מרגיעה אותי ,הוא
עניין זמני שישוב וישתנה עם תנועת המטוטלת
בעתיד .לדעתה ,כל זה קשור באופן הדוק להעדר
מסירות בהעברת הכוונות הכוריאוגרפיות ,או
להעדר יראת כבוד ואחריות לנוכח היצירה.
נדמה לי שהיא מתכוונת לומר שהרקדן דבק
באגו שלו יותר משהוא מתמסר לתפקיד שעליו
למלא :העיקר שהוא עצמו ייראה במיטבו .קמרון
שייכת לאלה המאמינים בכוחו הסוגסטיבי של
אמן הבמה ,ומעל לכל — בניצחונה של האיכות.
היא מאמינה שהקהל מגיב לרגש שעובר אליו
מן הרקדן וכי גם אם הבלט אינו יכול ואינו צריך
לתרגם סיפור מילולי לתנועה ,עליו להעיר ולעורר
רגש או מחשבה.
קלאסי ,מודרני ,ומה שביניהם
בחנות הספרים של מוזיאון ויקטוריה ואלברט
אני עטה על תרגום אנגלי לכתבי המחול של
אקים וולינסקי ( ,)Volynskyהלוא הוא חיים לייב
פלקסר מווהלין ,בהוצאת אוניברסיטת ייל .אחד
מהם הוא ספר ההתעלות ,שבשנים האחרונות
אני מסייעת לד"ר אדה דוברובצקי לתרגם אותו
לעברית .אני קוראת בשקיקה את ההקדמה
מאירת העיניים שחיבר ד"ר סטנלי רבינוביץ’
ומבינה לפתע את טענתו המרה של וולינסקי
נגד חדשני הבלט; את חששו הגדול ,היהודי כל
כך במהותו ,מחילול הקודש .אמנות קלאסית
מושתתת על איזון עדין בין כל מרכיביה ,ואחת
מאמות המידה שלה היא הקפדה על המידות.
במובן זה השתבש משהו מהותי בבלט של
תחילת המאה ה– .20הפרופורציות השתנו
ואת וולינסקי ,שנפטר בשנת  ,1926אפשר אולי
להגדיר אבירו ומגינו של הגבול הקלאסי האחרון.
הקרבות על חלוקת הטריטוריה המדויקת בין
שתי האסכולות ,הקלאסית והמודרנית ,התחדשו
ביתר שאת לאחר שהעולם יצא ממלחמת
העולם השנייה כשהוא מלקק את פצעיו .נראה
שגם במחול ,כמו בפוליטיקה ,נוצרו לפתע שני
גושים שביניהם התנהלה מעין מלחמה קרה.
אמנים ,חוקרים ,אנשי עט ואנשי מעש כאחד
הרבו להסביר את המחול המודרני ולהגדיר
את ההבדל המהותי בינו לבין הבלט הקלאסי
הישן ,כאילו היו אלה שתי דיסציפלינות שונות
וזרות זו לזו מן היסוד .אבל אין לשכוח שתחילת
המאה ה– 20היתה תקופת שיא של התחככות

והפריה הדדית בין שתי האסכולות .הגל
האקספרסיוניסטי שסחף את אמנות אירופה
באותה עת טלטל בראש ובראשונה את הבלט
הקלאסי .בעזרת מיכאל פוקין ,איגור סטרוינסקי,
ליאון באקסט ,אלכסנדר בנואה ,נטליה גונצ’רובה
ומהפכנים אחרים בישר דיאגילב את המודרניזם.
היה זה הוא שפרץ את גבולותיו הברורים של
הבלט למשב רוח ניאו–רומנטי ,אוונגרדי .הוא
לא רק ניער מעליו את האבק ,אלא בפירוש
ערער ,מתוך לב הממסד הקלאסי ,על ההגמוניה
האקדמית הנוקשה ששלטה בו .רקדנים בוגרי
דיאגילב כמו ג’ורג’ בלנשיין ( ,)Balanchineסרג’
ליפאר ( ,)Lifarמרי רמבר ואחרים המשיכו את
דרכו והיו למחדשיו הגדולים של התחום ברחבי
העולם .עם זאת ,בראייה היסטורית רחבה
אפשר לומר כי דיאגילב לא רק הושיע את
הבלט מניוון ומדעיכה ,אלא גם החריב אותו ,כמו
שסבר וולינסקי ,או במלים רכות יותר — היה
זרז לחיסולו מבפנים .דווקא להקתו של דיאגילב,
שהיתה לדגם של החדשנות ,הרחיקה את הבלט
מן הקלאסיקה על ידי הטמעת אלמנטים זרים,
מזהמים ,בלקסיקון האקדמי הטהור שלו ובכך
סיכנה את עצם קיומו.
האם מחול עכשווי על קצות האצבעות הוא
מחול מודרני? האם בלט מודרני שמשתמש
בטרן–אאוט ובפוינט הוא בלט ניאו–קלאסי?
במה מדובר ,בצורה או בתוכן? באמצעי הייצוג
או באמירה? והיכן ,אם בכלל ,עובר הגבול?
התיוג מעוור את עיני התודעה והגדרות כמו
פוסט–מודרני או ניאו–קלאסי רק תרמו לבלבול
ההולך וגובר .רבים מבתי האופרה החשובים
ומלהקות הבלט הגדולות העטו על עצמם מעין
שריון של פרפקציוניזם ,שאפשר להם לשמר
יצירות מופת במיטבן ולהגן על האותנטיות שלהן.
ערכי השימור הפכו בלי משים לשמרנות והבלט
הקלאסי המסורתי בעידן פוסט–דיאגילב הפך
לטהרני מעבר לכל פרופורציה .בעוד המחול
המודרני הרחיב את גבולותיו וקיבל לשורותיו גם
פרפורמרים שכלל אינם רקדנים ,התגדר הבלט
הקלאסי בסוג מסוים של אסתטיקה ,שהלכה
והחמירה את דרישותיה :הרף הטכני עלה
משנה לשנה וחייב וירטואוזיות הולכת וגוברת
לצד חתירה למושלמּות ולאחידות .לכאורה אין
בכך כל רע ,אולם כתוצאה מכך התקבל מעין
פס–ייצור של רקדנים שעל כולם נגזרו תבנית
אחידה מבחינה גופנית וחזותית ויכולת אחידה
מבחינה טכנית .מובן מאליו שדרישה כזאת אינה
עולה בקנה אחד עם מושגים של חופש והעזה
אמנותית .יש ,כמובן ,לא מעט אירוניה בעובדה
שדווקא הגוש המזרחי ,הקומוניסטי ,היה למעוז
הבלט הקלאסי–השמרני לכאורה ,ואילו המערב
— שכל רקדני דיאגילב הרוסים השתכנו בו —
היה למעוז המחול המודרני.
בלט — אמנות או מדע?
מכאן עובר הדיון אל אובדן ההכשרה הקלאסית
של רקדנים קלאסיים .זהו עניין גדול ונכבד,

שאולי גם ביחס אליו ראוי לייחד כמה מלים
לעידן דיאגילב .אנחנו לוגמות תה בחלב ומקיפות
את הנושא בזהירות רבה ,אם כי נדמה לי שאיננו
מצליחות אלא לגרד את אפס קצהו :קיפוח
הפשטות ,הוויתור על המשקל ושכלול המיומנות
קשורים זה בזה לטוב ולרע .קמרון אמרה כי
נוכחה בכך לאחרונה כשלימדה בלהקת הבלט
האוסטרלי ,שם הזדמן לה לצפות בשיעוריהם
של מורים סינים אחדים .היא מתקשה למצוא את
המלים המתאימות :היא אינה סבורה שעבודתם
היתה מכנית ,אבל לטעמה היה בה משהו בלתי
אישי ומנוכר“ .הצרה" ,לדבריה“ ,היא שהוראת
הבלט נהפכה מאמנות למדע".
ההיסטוריה והפילוסופיה של הוראת האמנויות
בכלל והבלט בפרט ראויה למחקר בפני עצמו.
בלי להיכנס לעובי הקורה של הסוגיה המרתקת,
אומר רק שלצורת הלמידה הנוכחית קדמה שיטה
אחרת ,שהתבססה בעיקר על חיקוי ושינון של
חטיבות שלמות ופחות על ניתוח ופירוק לגורמים
של חומרי הלימוד .בשיטה הישנה של הוראת
הבלט עומתו התלמידים עם רפרטואר כנתינתו,
או לפחות עם נתחים שלמים מתוכו .התלמידים
הצעירים התאמנו במשותף עם גדולים וטובים
מהם והדוגמה האישית עמדה תמיד לנגד
עיניהם .הם שבו ושיננו את החומר מדי יום ,עד
שהצעדים הוטמעו בגופם והפכו להם לטבע שני.
נקודת המוצא היתה התמונה הכללית והידע
הספציפי הלך והתברר בתהליך דדוקטיבי ,שבו
הדקויות התחדדו אט–אט מן הכלל אל אחרון
הפרטים .כל זה התהפך במאה ה– ,20לאחר
שאגריפינה וגאנובה ( ,)Vaganovaהמורה
המיתולוגית שהניחה את התשתית לשיטת
ההוראה בבלט הסובייטי ,קבעה תוכנית לימודים
שש–שנתית והפכה את הלמידה לאינדוקטיבית
בעיקרה :שלב אחר שלב ,באופן מדורג ומבוקר,
הוקמו פיגומי הטכניקה עד להתהוותו של הרקדן
המושלם .מהי משמעות השיטה ,או השיטתיות,
של וגאנובה ביחס לרקדן? בראש ובראשונה
נטרול התהליך מכל גורם של מקריות או
הפתעה .שיטתיות מדעית מבטיחה את הצפוי
מראש :תוצאה הניתנת לחיזוי .שעתוק הוא
כמובן יתרון עצום ,המקצר תהליכים בהנחלת
מיומנויות ,אך הוא גם מספק תוצרים אחידים
מן הבחינה האמנותית“ ,שטאנץ" .אכן ,טכנית
ולעתים גם אמנותית ,קשה כיום להבדיל בין
רקדני הכור–דה–בלט לבין הסולנים .לכאורה אין
ביניהם שוני מהותי ואין שום חותם ברור ,אישיותי
או טכני ,שמבחין ביניהם .כמעט כולם — למעט
הכוכבים — אנונימיים לחלוטין .כך ,בה במידה
שהרקדנים מובטחים מפני נפילה או כישלון,
מובטח גם לקהל מעין שוויון נפש ...הוא לא ינחל
אכזבה וגם לא ,להבדיל ,ריגוש מפתיע .בניגוד
לכך ,מעניין לחשוב על הרקדנים של דיאגילב,
שהיו חבורה מרתקת של אינדיווידואליסטים
ונון–קונפורמיסטים לעילא.

תסמונת אנורקטית
אני שבה ושואלת את קמרון על מאזן הרווח
וההפסד של הבלט הקלאסי .אין מחלוקת על כך
שהטכניקה של הבלט התפתחה והשתכללה עד
מאוד במאה ה– ,20היא אומרת .טווח התנועה גדל,
והשתפרו הגמישות ,המיומנות ובמובנים מסוימים
גם הווירטואוזיות ,אבל לטעמה ,השינויים האלה באו
על חשבון טווח התזוזה במרחב .במלים אחרות:
לרקדנים של היום היקף תנועה גדול יותר ,אבל הם
מכסים פחות שטח על הרצפה ובחלל .היא זוכרת
חזרות עם פוקין ,שבהן דרש מרקדנית לחצות את
כל רוחב הבמה ב–Pas de bourrée couru
בוואלס בהסילפידות ,דבר שלמרבה הצער כבר
לא רואים כיום .ימים ספורים לאחר מכן ,בצפייה
בסילביה של הבלט המלכותי — נזכרתי בשיחתנו.
מוזר להיווכח שהרקדנים הנפלאים האלה ,שכל
כך מיטיבים לחולל את הכוריאוגרפיות העכשויות
של ויין מקרגור ( ,)McGregorמתקשים לרקוד
את פרדריק אשטון .נראה שהאלגרו הגדול שורד
את תהפוכות הזמן ,גם אם לא תמיד הוא מתרומם
באופן עוצר נשימה ,אבל האלגרו הבינוני והקטן —
הניתורים הזריזים והתזוזה המהירה בחלל — הם
הראשונים לסבול אם ניטלת מן הריקוד התכונה
הקפיצית המכונה בעגת הבלט .ballon
את הרידוד וההשטחה מסבירה קמרון בכך
שמרבית הרקדנים הקלאסיים העכשוויים
איבדו משהו מהותי :את הכובד (“ואני מתכוונת
לשימוש במשקל העצמי ,לא לרפיסות!" היא
מדגישה) .נדמה שבעקבות המלחמה הקרה בין
המודרני לקלאסי ניכס לעצמו המחול המודרני
את השימוש במשקל באופן בלעדי ,ואילו הבלט
אימץ את החשיבה הגורסת " ,"upתוך ויתור על
ה" ."Downרק שבהעדר הכבידה קופחה המסה
הקריטית של הבלט ונותר משהו דל וחסר משקע.
את התהליך היא מתארת במונח ""emaciation
כלומר הרזיה ,צמצום ,או דלדול .בהקשר זה ,קשה
שלא לחשוב על אנלוגיה מתבקשת בין הרזון
הקיצוני של רקדניות הבלט העכשוויות לבין הרזון
של הטכניקה עצמה .האם ייתכן שאובדן הכובד
משותף ,באופן כלשהו ,לשתיהן? גם המוסיקליות
הריקודית נעשתה כחושה וקלושה יותר .לדוגמה,
איש אינו מקפיד עוד על הסינקופה האופיינית
לצעד המזורקה וכך ,מה שהולך לאיבוד אינו רק
מרכז הכובד של צעד זה או אחר אלא התחכום
שבתזמון ( )subtlety of timingשקובע את “הטון"
— הגוון או הנימה של הצעד.
הניתור מעבר לזמן
“פעם השתתפתי בכנס מחול שבו הוצג מחקר
על היחס בין עומק הפלייה לגובה הקפיצה",
מספרת קמרון“ .נמצא שמבחינה מדעית ,לא
קיימת שום קורלציה בין השניים ...יכול להיות,
אבל האם משתמע מזה שאין שום הבדל בין
קפיצה שמקורה בכפיפה עמוקה לבין קפיצה
שמקורה בכפיפה שטחית? ומה ביחס לאיכות?
מה ביחס לאפקט? הרי על זה אנחנו מדברים!"

שתינו יודעות שהאמנות מתחוללת במקום שבו
היא ממריאה וחורגת מעבר להוכחות המדעיות
ושתינו מכירות בערך הפואטי והמטפיסי שלה,
בעוצמה שבה הוא משפיע על האמן ועל הקהל
ובכוחה של ההוראה להאיר את הערך הזה או
להצביע אליו .אנחנו יודעות היטב איך קפיצה
יכולה לעצור את הזמן בין שמים לארץ ואיך —
ברגע של נס — רקדן עשוי לחולל את הנצח.
אנחנו יודעות שמרחב נפשי ומרחב פיסי אינם
אותו מרחב ,וזמן השעון אינו דומה לזמן החוויה
האנושית גם אם שניהם מתוארים על ידי מלה
דומה .היכולת להיחלץ להרף עין מאחיזתו של
הזמן המכני ומן הכאן ועכשיו ולצלול שוב אל
תוך חלל–זמן אינטימי ,פיוטי ,היא מתת החסד
של האמנות; זוהי קפיצת הדרך "( "au delaמעל
ומעבר) המתאפשרת כשסד הדטרמיניזם של
המרחב הפיסי ושל הזמן הפיסי מפנה לפתע
מקום לחוויה המטפיסית של חירות.
מה מאפשר לרגע הזה להבקיע? מה מוליד
את הנס? באיזה אופן קשור הפלא הזה לא
רק לטכניקה אלא גם לכוונותיהם של הרקדן
והכוריאוגרף? איך והיכן נפגשות אלו עם חווייתו
של הצופה? כשם ששאלת היחס בין עומק
הפלייה לגובה הניתור איננה מוסברת באופן
מדעי ,נדמה לי שגם התשובה לשאלה הזאת
יכולה להתנסח רק במונחים של פליאה ,או של
נס :המדיום פונה אלינו בעצם הווייתו ובלשונו,
ואנחנו מבינים אותו בהארת פתע ,באופן היחיד
שבו ניתן לסובייקט לפגוש את האובייקט .אני
נזכרת בדברי ויטגנשטיין ( )Wittgensteinעל כך
שהדרך המדעית להתבונן בעובדה אינה דומה
לדרך ההתבוננות בנס ומצד שני — שכל מה
שנגיד על הנס המוחלט יישאר דבר הבל.
בדירת המרתף האפלולית אנחנו לוגמות מן
התה ושותקות .אין מה להוסיף .אנחנו מבינות
שכבר מזמן איננו דנות בשינויים שעברו על
הבלט הקלאסי ,או על הטכניקה שלו ,או על
דרכי הוראתו ,אלא דווקא על הממד הקבוע
שמקיים אותו :האופן שבו הריקוד טובל באותה
איכות בלתי מוסברת שהיא נשמת אפו ,איכות
שעשויה לתת מובן חדש לזמן ולחלל ומן הסתם
יש בה כדי להעניק טעם לחיים שלמים של
עיסוק באמנות.
ליאורה בינג–היידקר ,ילידת חיפה ,בוגרת
האקדמיה המלכותית למחול בלונדון ואוניברסיטת
דרהאם .ניהלה את הסטודיו לבלט חיפה וריכזה
את מגמת המחול בבית הספר התיכון ויצ"ו
בחיפה .לימדה בסמינר אורנים ,באולפן בת–דור,
בלהקת המחול הקיבוצית ובמסלולים להכשרת
רקדנים בבת–דור באר שבע ובביכורי העתים,
תל אביב .פירסמה מסות על אסתטיקה של
המחול .חברת המדור למחול במועצה לתרבות
ולאמנות .בינג–היידקר פרסמה שני ספרי שירה:
חצאי ירחים (הליקון )2001 ,וקרב פנים אל פנים
(פרדס .)2007 ,על שירתה זכתה בפרס משרד
התרבות לספר ביכורים.
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אקדמיה ברוקית אירופאית של
אמברוני ,צלם :ברטרה פישה
17e Academie Baroque
Europenne d`Ambronay,
photo: Bertrand Pichene

ההודים הרוקדים ,צילום :ברטרה פישה
Les Indes Dansantes,
photo: Bertrand Pichene

הביאנלה למחול ,ליון 2010
( 9בספטמבר עד  3באוקטובר)
Biennale de la Danse, Lyon
ה

מנהל האמנותי של הביאנלה למחול בליון,
גי דארמה ( ,)Guy Darmeבחר לקרוא
למהדורה האחרונה שלה הדרן (!.)Encore
ואכן ,רוח נוסטלגית ריחפה מעל הביאנלה .ברי
כי השם מסמל געגועים וצורך לסכם דברים.
תחושה זו מתקשרת לעובדה שזאת כנראה
הפעם האחרונה שדארמה ,שייסד את הביאנלה
וניהל אותה מראשיתה וכן ייסד וניהל את המרכז
למחול הנודע “מייזון דה לה דאנס" (Maison de
 ,)la Danseיורד מכיסאו אחרי למעלה משני
עשורים והתקף לב אחד ומעביר את המושכות
לדומיניק הרווה (.)Dominique Hervieu
הרווה היא שותפה ללהקת מונטלבו–הרווה,
שידעה הצלחה מסחרית בינלאומית וגם ביקרה
בישראל פעמים אחדות .בעקבות מינויה
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אורה ברפמן
למנהלת הביאנלה למחול בליון פרשה הרווה
מניהול להקתה .להרווה מחכה עבודה לא קלה,
משום שדארמה מזוהה עם הפיכתה של ליון
לעיר מחול תוססת ,שרבים נוהגים לכנותה בירת
המחול של צרפת .היא אחת הנשים הבודדות
שהגיעו לתפקיד כה משמעותי בתחום המחול.
במקרה או שלא במקרה ,המופע שפתח את
הפסטיבל היה פורגי ובס (,)Porgy and Bess
שהצמד מונטלבו–הרווה יצר ב– ,2008בביצוע
האופרה של ליון .המוסיקה ,כידוע ,היא של
גרשווין והמחול כולו בסגנון ההיפ–הופ ,עם צוות
אפרו–אמריקני ברובו .מונטלבו–הרווה מרבים
להשתמש בתעתועי מציאות ,באמצעות צילומי

תקריב ענקיים ווידיאו–ארט של דמויות דמיוניות.
כאן הם השתמשו בצילומי ארכיון בשחור–לבן
מגטאות השחורים בשנות ה– 30–40של המאה
הקודמת .בחלק מהצילומים הושתלו תמונות של
רקדנים בתוך הדימויים החזותיים הארכיוניים.
הרקע וההתרחשות מתקיימים בשלושה מפלסים,
שמעצימים את הגודש האופראי של המחזה.
השבוע הראשון של הביאנלה דמה למסע
במנהרת הזמן ,שכיסה את מאה השנים
האחרונות .המסע החל בפולחן האביב
החדשני של ניז’ינסקי מתחילת המאה ה–,20
בביצוע בלט מונטה קרלו ,נמשך באייקון
פוסט–מודרניסטי כמו טרישה בראון (Trisha
 )Brownוהסתיים בפרמיירה של מאגי מארן
( )Maguy Marinובפוליטיקל מאדר (Political

 )Motherהרוקיסטית של חופש שכטר .במבנה
הרטרוספקטיבי השתדל דארמה לכלול עבודות
המשקפות את הזמן שבו נוצרו ויצירות חדשות,
שאולי יהיו חלק מההיסטוריה בעתיד.
בלט מונטה קרלו (Les Ballets de Monte
 ,)Carloכמו להקות בלט גדולות מהשורה

הראשונה ,כמעט ואינה מגיעה לפסטיבלים
בפריפריה בגלל העלויות הגבוהות .כאמור,
בליון העלתה הלהקה את פולחן האביב (The
 )Rite of Springשיצר ואצלב ניז’ינסקי (V.
 )Nijinskyלבלט רוס על פי המוסיקה החדשנית
של איגור סטרווינסקי ( .)I. Stravinskyהמחול
שואב את תכניו מפולחן רוסי קדום מהעידן
הפגאני ,שבו נהגו להקריב בתולה כדי להבטיח
את שובם של האביב ותקופת הצמיחה והפריון.
שערורייה אדירה התחוללה בפרמיירה של פולחן
האביב בפריז של  ,1913בעיקר בגלל המוסיקה
החדשנית .ככלל ,אפשר לומר שהמוסיקה ניצחה.
יצירה זו נשמרה טרייה לחלוטין ,ואילו המחול
שנוצר אז מעניין בעיקר בגלל היותו סמן בולט
של המודרנה המתהווה ,מעין אבן פינה מקבילה
לעלמות מאביניון של פיקסו .היום אנחנו יכולים
רק לשער איך נראתה ההפקה הראשונה.
עבודת השחזור של מיליסנט הודסון וקנת ארצ’ר
( )Milicent Hodson, Kenneth Archerארכה
שש שנים .גרסתם נחשבת לנאמנה ביותר למקור
ונכללת ברפרטואר של ג’ופרי בלט ,בלט האופרה
של פריז ,רויאל בלט ועוד .במחצית השנייה של

הערב העלתה הלהקה את אלטרו קאנטו (Altro
 )Cantoשל מנהלה האמנותי ז’אן–קריסטוף מאיו
( .(Jean–Christophe Maillotכזכור ,בביקורה

האחרון בישראל הופיעה בלט דה מונטה קרלו
גם עם יצירה זו.
ציפורנים ( )Nelken, 1982של פינה באוש (Pina
 )Bauschותיאטרון המחול וופרטל (Wuppertal
 )Dance Theaterהיא עוד אבן יסוד במחול של

המאה ה– ,20לצד קפה מילר ופולחן האביב שלה.
באוש ,שמתה לפני שנה ,היתה מהיוצרות החשובות
של המאה הקודמת .לצערנו ,הפסיקה לכלול
את ישראל בלוח הסיורים של הלהקה בעקבות
הסכסוך עם הפלסטינים .דומיניק מרסי ,הרקדן
הראשי שלה שמשמש היום כמנהל האמנותי של
להקתה ,טוען כי באוש מעולם לא אמרה כי סיורים
שנקבעו בוטלו בגלל סיבות פוליטיות.
הסתבר כי חלק ניכר מרקדני תיאטרון המחול
וופרטל הם בני  50ומעלה .הם רקדו אותם תפקידים
שביצעו במקור לפני  30שנה .פניהם נראים
מוכרים מאוד ,בעיקר הודות לסרטה הדוקומנטרי
של שנטל אקרמן .הנה דומיניק בשמלה שחורה
פרופה מאחור ,מבצע סיבובים באוויר ,כועס ,הנה
כלבי הזאב מקפיאי הדם ,הנערה החשופה עם
האקורדיון בשדה אין–סופי של פרחים והתהלוכות
המתמשכות ,כמעט מתנגנות מאליהן .הרקדן
שביצע את “הגבר שאותו אוהב" בשפת הסימנים
היה אז בשיא פריחתו .היום ,כשהוא פושט את

החולצה ,שריריו הם שרירי גבר מבוגר ,אבל הוא
מרשים אף יותר משום שלאישיותו יש משקל
רב יותר .זאת ההרגשה שמעוררת כל החבורה
המיוחדת הזאת.
התרומה האמריקנית החשובה ביותר להתפתחות
המחול במאה ה– ,20שענפיה ממשיכים להשתרג
אל תוך המחול העכשווי ,היא הפוסט–מודרניזם.
מרבית היוצרים בתחום זה צמחו סביב כנסיית
ג’דסון ( ,)Judson Church, NYשהיתה לאסכולה
בפני עצמה ולמוקד האוונגרד בזמנה .אחת
מהפעילות בתחום היתה טרישה בראון ,שלימים
התמסדה ונהפכה לסמל המחול הפוסט–מודרני,
בעיקר שמשום שבאירופה ממשיכים לקשור לה
כתרים .בליון בראון העלתה עבודות מוקדמות
שהוצגו בפארק ואילו על הבמה הציגה ארבע
יצירות חדשות ובהן עבודה שיצרה בשנה שעברה,
בהיותה בת  .73היא עדיין נמרצת ,אבל כנראה
סובלת מהפרעה קוגניטיבית מתקדמת .עם זאת,
ביצירה מהשנה שעברה היו רעננות וחן שחסרו
בעבודות קודמות שלה ,שנכפה עליהן לפעול
במסגרת התוויות של חוקים נוקשים ,מקובעים,
של התנהלות בחלל .אין להגזים בחשיבותו
ההיסטורית של המחול הפוסט–מודרני ,אבל
רבות מהעבודות של שנות ה– 60קשה לתאר
כמסעירות.
מי שחיפש מכת אדרנלין בפסטיבל קיבל מנה
גדושה במופע שהעלה חופש שכטר ,ישראלי
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that are not dependant on social
commands. Thus I could embark on my
way in the area of Oriental Dance, with
deep understanding of the women’s
oppression roots in society. Then the
true celebration began. I set out on
my way in the belly-dance world and
found wonderful women dancing like
Goddesses, who became my voyage
companions. I gave lessons in big
festivals in the country that exposed me
as a dancer raising the consciousness
to my work as a teacher and I became
an important and welcomed part of this
world.
Between the Worlds of Dance
Along with my increasing deepening
in the field of belly-dance, I returned
to improvisation. I made contact with
a group of friends and together we
explored improvisation in movement,
live music on stage and in the studio.
Returning to the world of contemporary
dance and improvisation was filled with
a wider recognition of my body and my
internal self together with an ability to
take apart large movement into small
movement and the understanding
of more delicate components in
movement. The worlds of belly-dance
and contemporary dance, of the natural
movement and improvisation began
connecting within me and permeating
into each other. I discovered that the
floor exercises were suitable also for
improvisation whereas the belly-dance
lessons received an additional volume
of movement exploration stemming
from the world of contemporary dance
and improvisation. The dance has
become full of complex details and
relationships between the various body
parts. The more I delved in what was
happening in the body movement in its
various components, I felt satisfaction
with a simple organic movement
and I had no need for demonstrating
extroverted physical technique.
During my common work with the
Improvisation Ensemble I met Shay
Dayan, a gifted researcher and
musician. Together we gave mutual
courses of movement and music. In
the seminars, which we named “On
the Way Home", we investigated the
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complexity and difficulty of being at
the same moment present and alert.
With his encouragement my voice
opened-up and I began singing. I sang
from the same places I dance: from
being attentive to the movement of
the voice within the body. The vocal
channel was opened to me, connecting
me to the deep worlds of the subconsciousness.
The studying continued and the
attention to breathing, to the internal
space, the search for effortless
movement received a particular
reverberation and deepening in
the Vipassana course I attended.
Following it I was captured by the
charms of Vipassana Meditation
which I practice each morning and
night to date. Following this course I
felt that I was able to implement the
physical insights relating to flow and
effortless movement also in my private
life. The dance and movement insights
permeated also to my everyday life,
to my relationship with myself and
my surroundings. I deepened also
the study about the body movement
and its intelligent in the framework of
the Feldenkreis Instruction course,
where I found my movement mentor
and where I received a scientific
confirmation to the many physical
experiences I have been exposed to
along the years.
Crammed full with the knowledge I had
acquired in my studies and the many
hours of self-practice and a sense
of inner peace I felt I was ready to
create a work reflecting and combining
the various world I had visited. The
moment has come when I felt that the
youth mission I had embarked with Arie
Burshteins’s blessing has reached its
peak. The various world of dance I had
been exposed to blended within me
in a deep and complete manner. I felt
ready to create the first dance creation
reflecting it.
Three creations (2010) –
The Portal Company Premiere
The Portal Company was established
from experienced loyal dancers who
had accompanied me in my work for

years. They were joined by additional
dancers of various dance-field
backgrounds. Thus began our mutual
journey to the world of choreography
and creation, which was good and
significant as far as I was concerned.
I created what was natural for me,
the simple movements connected to
ancient, rooted and tribal experiences
that had dwelled within my body
for years. I transferred them to the
dancers by means of many rehearsals,
as customary in the world of folklore,
where movement internalization is via
repetition. Repetition enables creating
the magic through simplicity of
movement, efficiency and accuracy.
The work with the dancers lasted a
year, in which they underwent together
a deep process of casting old habits
and acquiring new ones. The learnt
how to work as a group, as a tribe,
when the dance serves not only the
individual but also the entire group
and what exists beyond it – that big
movement that passes on to the
viewer and feeds it with joy, vitality and
significance. The show was first staged
at the “Maholohet Festival" (Summer
Dance) at Suzanne Dellal Center.
The company is currently working
on staging a new creation, in the
forthcoming summer, in which we will
continue investigating the connection
between the worlds of dance, the dance
performance from a place of thanking
and not pleasing, the possibility of
dancing sensual belly-dancing from
a place of internal freedom and joy,
the effortless movement from a place
of simplicity and accuracy and the
extent of folklore relevance to our
contemporary life.
Orly Portal choreographer, creator and
dancer with 20 years of experience.
Danced in Efrati’s Kol Demama,
in the Bat Sheva Ensemble and in
Improvisation Ensemble, of which she
is a member, that investigates the art
of improvisation. Nowadays she is
investigating Dr. Moshe Feldenkreis’
theory, creates and dances between
the worlds of dance.

 שכטר פועל עדיין במסגרת המחול.ובתנועה
 אבל מארן ויתרה על המחול כפי שהוא,העכשווי
מוכר לנו והיא עסוקה בתנועה שמשרתת אג’נדה
 שבעת רקדניה פועלים כנמלים.אמנותית מושגית
 באים ונעלמים בחטף לפני שהצופה,עמלניות
, משתנים, חלקי סט מוסטים.מספיק למצמץ
, עשרות פריטי ריהוט,מוזזים ונגררים החוצה
.לבוש ומזון מובלים ומוצאים באותה נחישות
 כלים עוברים ניסיונות רפאות,כלים נשברים
, אנשים נמלטים מפני מלחמה קרבה.עקרים
 הבמה רוחשת התנהלות.נחבאים מסיוטים
.תזזיתית וסצינות שלמות מתחלפות בתוך שניות
לאט לאט כל הפעילות הופכת מאיום קיומי גדוש
 שבסופה שולחן עמוס,אימה למין קומדיית מצבים
,במאכלים שהפכו לחיזיון כאוטי רווי חומרים
 שכמו עוגות קרם נמרחים על,טעמים וצבעים
 הכל נגמר.גופות הרקדנים ועל הבמה כולה
. ורק משירד המסך אפשר לנשום,בקרשנדו
מארן מרבה לדבר באופן שוטף ומרשים על
 נושאים חברתיים תמיד.מקורות היצירה שלה
,העסיקו אותה — סוגיות כמו הגדרות תרבות
 קולוניאליזם ושימור זכר הנופלים,חמלה
 היא לא נזקקת.והמושמדים במחנות הנאציים
. כי האינטנסיביות עולה ופורצת מבפנים,למלים
 נבונה ורגישה,מארן היא אשה מרשימה ביותר
 במיוחד, יש בה צניעות מאוד לא מצויה.כמימוזה
 האותנטיות שלה ניכרת עד.בקרב יוצרי מחול
לצמה המדובללת ששמוטה על כתפה ובכל
.הדרך האמנותית שעשתה בעשורים האחרונים
מארן נחשבה מאז ומתמיד יוצרת רצינית ואף
 אבל מעטים,זכתה להוקרה מכל המובנים
היוצרים שמצאו דרכים חדשות בעלות תוקף
 במיוחד,אמנותי פורץ גבולות לבטא את עצמם
 האשה.בשלב מתקדם של הקריירה שלהם
הקטנה–גדולה הזו היתה האבן הנוצצת בכתר
.תוכנית הביאנלה שרקח דארמה לפני פרישתו
יש לקוות כי בביקורה הבא בישראל נראה
 אולי אחת,מהעבודות היותר מאתגרות שלה
 הא הא, טורבה, אומוולד:מארבע האחרונות
 עד עכשיו הועלו בישראל עבודות.וסלבה
 אולי מתוך ההנחה הפטרונית,שמרניות יותר שלה
שהקהל הישראלי לא יבין יצירות מסוימות או
 כל עוד יימנע מהקהל להיחשף.שאינו בשל לכך
 לא תהיה לו הזדמנות,לזרמים החדשים הללו
.להכיר אותם ואולי גם לרחוש להם הוקרה
 החל.אורה ברפמן עיתונאית ומבקרת מחול
 היתה מבקרת המחול של העיתונים1982–מ
 בתשע השנים האחרונות היא מבקרת.כלבו ודבר
 יצרה וביימה את.המחול של הג’רוסלם פוסט
 סרט דוקומנטרי על,)1993( הסרט ברגליים יחפות
 יו"ר ועדת רפרטואר.עבודתה של שרה לוי–תנאי
 מייסדת ועורכת של האתר.מחול של סל תרבות
."“ריקוד דיבור

Les Indes Dansantes, photo: Manon Milley

 גם כאן, כמו בקירשל אוהד נהרין בזמנו.שיצר
 על הבמה היו עשרה.חולקו לקהל אטמי אוזניים
 חמישה מהם עם גיטרות,רקדנים ושמונה נגנים
 גם, רמת הרעש היתה נסבלת בקושי.חשמליות
 ורמת האדרנלין,למי שהשתמש באטמי אוזניים
, העבודה מורכבת מפרגמנטים.היתה בהתאם
 התנועה עכשווית.פיסות קצרות בעלות גוון פוליטי
,מאוד ולא אחת היא קרובה מאוד לזו של נהרין
.בעיקר באנרגיות הרפטטיביות והרוקיסטיות
 אם כי נדמה,הרקדנים חזקים ותנועתם סוחפת
 ששכטרUprising–שהערב פחות מהודק מ
.העלה במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב
 יצירתה של מארן עוסקת בגודש,בניגוד לשכטר

 מאנון מיליי: צילום,ההודים הרוקדים

שרקד באנסמבל בת שבע וקצת בבת שבע
עצמה והפך לא מכבר לילד הפלא של המחול
 יצירתו של שכטר אמא.באנגליה ובעולם כולו
) עוררה באזז וכך גםPolitical Mother( פוליטית
Maguy(  מאת מאגי מארןSalves הפרמיירה של
 הכוריאוגרפית החשובה ביותר הפועלת,)Marin
 חלקם בעלי שם, אורחים רבים.כיום בצרפת
 באו לליון במיוחד כדי לראות את שתי,בתחום
.העבודות האלה
שכטר הוא היום כוכב על במת התיאטר דה לה ויל
 שהושקה,— המכה של פריז — ואמא פוליטית
 היא העבודה הראשונה באורך מלא,לאחרונה
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two worlds of dance: contemporary
western dance and oriental dance. His
reply was most significant for me, “Orly,
if there is anyone who can combine
between these worlds – it is you".

my coming to terms with myself and
my body and ultimately to a great
joy – to big moments of happiness
from experiencing movement and full
presence in the body.

Like water permeating a rock

A vivid and varying Treasure.
The creative potential of the pelvis

This is what Aryeh said and I went off
equipped with knowledge and many
experiences of intuitive movement. As
of that moment I have stopped any
other movement activity and devoted
myself to the world of belly-dancing.
My days were filled with self-practice,
ceaseless study and exploration. I
investigated the movement options
at the pelvis joints, the connection
between movement and breathing
and the body weight and the pelvis. It
turned out that materializing the option
of putting the entire body weight on
the floor is not that simple at all. Each
organ has its story. At first I lay down on
the floor for hour, allowing the weight of
the hands, shoulders, head and pelvis
rest on it. Then I began searching
the quality of endless relaxation
during movement. Gradually series of
exercises and positions were formed
and developed, implemented on the
floor, while sitting or lying on the back.
A series of repetitive movements, of a
cyclic nature, was created, increasingly
becoming smaller and more accurate
with practice.
I began investigating and discovering
the body water quality. In the course
of practice, the body began being
experienced as a large water container.
Water is considered an emotional
element: it is flowing, permeating,
sweeping away, deep, adaptable,
flooding and changing. Relaxation,
the water’s deep permeation into the
floor and the ground, as well as the
water’s fluctuation during movement
led me to deep physical and emotional
experiences which evoked repressed
memories and ancient emotions. The
emotional dismantling and the flooding
I experienced during this period led to
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After two years of introversion and
a delightful exploration I met the
father of my son; I became pregnant
and continued that same movement
exploration in a new and daily varying
condition. Practice in the course of the
pregnancy was a fascinating, deep
and meditative process. I realized that
the womb contains in it a vivid and
varying treasure and I experienced the
creative potential laying within our, the
women’s, pelvis.
My movement practice was affected
and varied following the physical
changes I had experienced and the
insights I had acquired. I understood
that the movement had to support and
protect the abdomen and lower back
area. These insights accompany me to
date in and outside dancing: the ability
to connect to creativity and fullness via
the pelvis; the feeling that the belly is
round and multi-dimensional (and not

flat) and the need to keep it soft and
protected.
I also learnt to be mother to my son
and to contain his feelings. I had to
learn how to combine my practice in
my new life – all that forced me to be
more concentrated during practice and
the lessons I took. Motherhood has
been, and still is a significant stage in
my life. The internal change I underwent
affected significantly the manner of my
work and the way I related to my body.
From the internal to the external
The experience that commenced on
the most intimate lever, on the carpet
in my living room, sought to emerge.
I began performing and exposing
what I had discovered about myself
and belly-dancing. I performed solo
parts “From the Belly" I created for the
Gevanim Bemakhol Festival, (1997),
and Acco Festival (1996), together
with some senior musicians in Israel.
I also performed in Israel Festival
with the distinguished musician Omar
Faruk and “Bustan Avraham" band.
These experiences, the encounter
with talented musicians, creating
choreographies and improvisation on
live shows were a big and exciting

achievement. The entire culture I
had absorbed and the movement
experiences I investigated received
a different, accurate expression. The
work with these rare musicians allowed
me to demonstrate virtuosity on the
stage and feel as if my body were a
musical instrument.
Along
with
these
empowering
experiences, I had some confusing
and uncomfortable experiences at
a few private events performances.
These experiences evoked in me
repulsion and resistance to belly-dance
and there were times I felt despicable
and impure after a performance. At
that time I felt that the viewers were
demanding and they expected me as a
belly-dancer to grant them satisfaction
and entertainment. I did not always
connect to the message conveyed by
a belly-dancer, who dances in order
to please the audience, both men and
women, who desires to be the best,
sexier than all her friends and desired
by all men. These performances, which
have been held on a non-professional

stage where there is no clear line
between the dancer and the audience,
were harsh experiences. I felt as if I
were confined in sweet sticky honey in
front of the viewers’ desiring eyes.
These experiences evoked many
questions regarding the essence
of my being a belly dancer. I asked
myself whether I was in the right field.
Coping was not simple since I was
attracted to the dance itself and the
vibration in my body. However, I did not
connect to what came along with the
performance before an audience. I did
not connect to the provoking costumes
and the physical exposure common in
this area. I felt a big gap between the
empowering experience I had through
the intimate movement of belly-dance
and the sense of humiliation I felt after
performances of this sort. I wanted to
bring to the audience the physical and
emotional depth I experience while
dancing, however I felt that I did not
always know how to protect myself
against the exigent audience. The
concept according to which a belly-

dancer should please the audience
observing her confronted me with a
painful situation rooted in our society
on a much wider level – women are
required to please men and satiate their
caprices.
Confused and puzzled in view of the
conflict that evoked within me I continued
learning and exploring, deepening
the movement and understanding its
physical and emotional, feminine and
sensual source. I hardly performed
as a belly-dancer, and when I gave
a performance on a stage, far away
from the audience’s desiring eyes. The
more I deepened my investigation and
understanding of what was occurring
within my body, the confusion and
embarrassment blurred till they
disappeared. Furthermore, the moment
I could see myself as part of these women
to whom social conditions caused
pain and I began feeling compassion
towards them and identifying with them,
I was able to break the frameworks and
become a free, sensual and rooted
person related to culture and depths
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Contemporary
Belly Dancing Creation Processes
Orly Portal

S

ince childhood I have been
exposed to the Arabic culture. I
lived and breathed its music, voices,
reminiscences and dances. Since
then, I have walked away and returned,
responded and retreated, moving back
and forth into this culture and away
from it to the point where I learnt how
to blend within me the Orient and the
West and how to combine into the body
and the soul what I learnt with what I
had already known. The amalgamation
has generated an entire dance show,
comprised of three works of art. The
performance was created for a dance
troupe established particularly for this
project: “Portal Company: Between
the Worlds of Dance". In this article I
chose to relate and to recall, together
with you, the path I went through and
the major stations I visited on the way
to creating the show and establishing
the dance company.
Sounds of Childhood
I grew up in a neighborhood whose
entire residents were of North-African
origin. I experienced the place as if it
were a Moroccan village where time
had stopped, surrounded by simple
people, family people living according
to the customs and culture they had
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dancer, the Arabic music was replaced
by classical Western music.
Internal Gushing out of Intuitive
Movement. A Frameless
Framework

כל הריקודים של אורלי פורטל
 דפנה טלמון: כל הצילומים,ולהקתה
All pictures of Orly Potral
Dance Company, all photos:
Dafna Talmon

brought with them from the remote
Atlas Mountains.
My love for dance and music I absorbed
there, at my parents’ home. I remember
the Haflas (traditional Moroccan festive
meals) my father held at home. He
was a music- lover and though he
led a simple and modest life he never
relinquished qualitative music. My
childhood memories are accompanied
by the sounds of musician bands my
father invited to the festivities he held.
They played traditional Moroccan
music and classical Egyptian music,
obviously with special emphasis on the

songs of Umm Kulthum. Sometimes, I
would join my father and sing duets in
Arabic, in a question-answer form, or
watch the women dance. This is how I
grew up, in an environment abounding
in contradictions between life laden
with daily hardships and rising of the
soul when listening to the sounds of
the Arabic Music.
In my youth I decided to leave this
cultural world behind me. I left “the
village" and moved alone to the big city
to study at the Jerusalem Academy of
Music and Dance. While I was being
trained as a classical ballet and modern

Having completed my high school
studies at the Jerusalem Academy
of Music and Dance I joined the Kol
Demama (Voice Silence) Company
(1997-1990),
directed
by
the
choreographer Moshe Efrati. Efrati,
a creator of Sepharadi origin (Jew
of Spanish origin), created works
combined of classical ballet and
modern dancing, using Spanish music
in some of his works. Already at that
time I felt a strong connection to the
oriental musical motifs and I connected
well to the intensity and sensuality in
the special movement of his works. At
the end of three years I joined the Bat
Sheva Ensemble, directed by Ohad
Naharin (1990-1992).
My connection to the world of
improvisation and contact began when
the choreographer Aryeh Burshtein
came to work with the Bat Sheva
Ensemble and selected me for the
solo work he created. Following the
work with Burshtein I decided to take

a courageous step; I left the Bat Sheva
Ensemble and stopped practicing
classical and modern technique in
favor of investigating natural movement
and intuitive flow stemming from being
attentive to what occurs to the body
from within. I was unable to take apart
what I was dancing or fully understand
the movements, but I could sense the
internal gushing out of intensive and
satisfying intuitive movement, in levels I
could not feel before. My soul went free,
sometime in a beastly wildness and
sometimes with tenderness and pleasure
as even with an accuracy experience
similar to the one characterizing war
arts and ancient movement.
The shift was very challenging. From
a very demanding daily work at a
troupe – The Bat Sheva Ensemble
and KolDemama – following five
consecutive years of performances,
enhancing the physical fitness and
strengthening the muscles, I moved to
a frameless framework. I was afraid to
lose the technique I had built along the
years, I feared to give up the classical
physical knowledge I had acquired,
I feared the unknown. Thus I had to
create for myself a different working
framework of daily practice and I built
a set of exercises to support the dance

and maintain the body. My body began
changing, its muscles softened and its
shape modified. For three intriguing
years I moved along Arie, learning
from him and together with him.
Once a month we staged, together,
contact-improvisation performances
at Suzanne Dellal Center. This is how I
studied the art of improvisation on the
sate at its full intensity.
Upon the end of the third year of our
common mutual work we went together
to an improvisation get-together in
Toscana, Italy. With additional twenty
other movement-lovers we explored
improvisation in movement at the
studio and the city alleys. Of all places
it was there, at Roccatederighi Village,
that my strong passion emerged
within me to dance and investigate
belly-dancing. While everybody was
improvising in the streets I found
myself secluded in the studio, putting
on classical Arabic music and dancing
lying down, shaking the water in my
body and particularly the water in my
pelvis. Thus I understood I had a great
passion in me to explore belly-dancing.
I felt that I returned home.
On the way back home I told Arie that I
had a vision of combining between the
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