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קוראיםאבלהרשמי,השםזהבואנויונהאבי

יששלבמבימשוםמתוקהשםבמבי.לו

עללחשובואפשרבמבי"לא"שלגוףבהחלט

לכלשמשותףמהועל ,פילעלאולוויתן

 ,והתבונהוהכוחהרכות-הללוהגדולותהחיות

בתוךזוזו,לידזו ,ישהאיששלבמביתכונות

וניגודודברהוא ,סתםלאהואהשםולכן ,זו

באהבה.לבךאתוממלאמצחיקגםוהוא

לאאךבמקרה,תאורןלהיותהתחילבמבי

הפועלביותרהמענייןהתאורןהואבמקרה

ושלתיאטרוןשלתאורןהוא .הישראליתבבמה

התחילשהואומאזמחול.ושלרוקושלאופרה

דבר.אותונראיתלאכברבארץהתאורהלעבו,ד

מעולםתאורההתיאטרוןלבמתהביאיבמב

היוםשנראהמהאחרים.עולמותומאלףהרוק

בגבהעזותהשמשקרני ,מאליומובןכךכל

 ,הפנסיםכמויות ,לבןניאוןשלתאורה ,הבמה

להיראותשיכולמהסימטרית,לאתאורה

לעצירתעדמפעיםולעיתיםשחרכחסר

 .במביזה ,הנשימה

שנותןהאלמנטהיאשתאורההאמנופעםאם

עלמחפה ,שחשובמהאתמאיר ,אווירה

לפרטלבתשומתמעניקמקום,מדגיש ,פגמים

שונה.סיפורזהבמביעם-אחראוזה

נוספתיצירההיאבמבישלהתאורה

אוהריקודעםביחדהבמה,עלהמתרחשת

ויוצרלהםנענהשבמביוהגירוייםהמוסיקה,

מהוראתבאיםלאבעקבותיהםהתאורהאת

 ,ערבשלתאורהצריכיםאנחנועכשיוייהבמאי

שבמבירגשימהליךאלאקודר"משהואו

האנשיםמןשיוצאמשהומהבמה,קורא

לאשאפילומשהוהשרים, ,המדברים ,הנעים

והראהבאורגילףשבמביעדשם,שהואידענו

לנו.

התאורהאתיצרבמבישנים,כמהלפני

פסטיבלעבורשהכנתייונה"ייסיפורלאופרה

תקציבדלמיוח,דפרויקטהיהזה ;ישראל

היידו.אנדרהכתבהמוסיקהואתכמובן,

מיכל ,אמנותייועץהיהל"זשטרנפלדמשה

-אמרומשהותלבושותתפאורההכינהגמזו

המוסיקהאתשמעבמביבמבי.אתקחי

שיגעהתנועה,אתראה ,תפילהמיןשהיא

תוכניתבליהכלליתלחזרהבאהואכיאותי,

מינימכלפנסיםוהביאחזראךתאורה,

אתהמםהבכורהובערבמזוהיםלאמקומות

אתשהפכו ,אורשלבמחזותואותיהקהל

ההתרחשותכלואתמאודהפשוטההתפאורה

 ,ימי-ביניימימחזהכמו ,מופלא ,אחרלמשהו

מתולדותאזכורים,מלאמסעיר ,מבעעז

המדויקבסולםלברניני,גרקומאלהאמנות,

המתרחשתוהחיצוניתהפנימיתהדרמהשל
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אותהחריגה,אותהועם ,יונהשלבסיפורו

של ,אותהמכנהשבמביכפי ,"קטנהתזוזהיי

אוחסר,יוצאהמופלאשבלעדיו ,פגסאותו

מראש.צפויאו ,קיטשי

הוא ,ותיאטרוןמחולבמותהאירשבמבילפני

מספרוהואמפורסמות,רוקלהקותעםעבד

פלוידהפינקשלהתאורן ,בריקמןמרקאיך

שהתאורהלוהעיר ,שניםוארבעעשריםבמשך

 ".מכוונת"לארוקלמופעהכין(במבי)שהוא

לכווןכדישעותשלושעבדתי-ענהובמבי

שלאכדיאח,דבצבעפנסיםוארבעהשישים

צעקה.כמויצאוזהמכוונים.ויירא

היאהקטנהוהתזוזהמושלם,לאהוא "בסדר"ה

 .הרגשאתהצורה,אתהחיתו,ןאתשנותנתזו

ושלנהריןאוהדשלהקבועהתאורןהואבמבי

ירושלמירינהעםעובדהואבת-שבע.להקת

היא ,איתהקשהשיהיהידעתייי(

לעבודשהחלטתיברגעאבלפרפקציוניסטית,

תאורהעושההוא ,לכל")מוכןהייתיאיתה

לאוהם ,מצייראניבגשריי(ולגשרלקאמרי

היוםושם ,ובחו"לכאןולאופרהמתערבים")

-שמועלהנקראתתאורהישהאופרהבבתי

המוארכותהקופסאות(אלובלסטרס"במבייי

הבמה).קדמתעל

בקפהישבכאשר ,במקרההגיעלתאורה

הקפהשהיה,פרישמןדיזנגוףבפינת "פינתייי

סבל,או, ,טכנאילהסוחסרהבמהפועלישל

כברחודשיסשלושהאחרימספר.במביכך

אחרבצוותא.כספימתישלהמופעאתהאיר

אישוהתפאורן,המעצבשטרנפל,דמשהכך

לנושחסרואמןחבר ,הוויתובכלהתיאטרון

מקבת"ייעבור .לתיאטרוןאותוהביאכאב,עד

ארבעיםבמביחצבגורביץמיקישל

-היוםהתיאטרון.בקירות "אמבואים'ייג

שהביאעל-זהעללומודהאני-במביאומר

לתיאטרון.אותו

בת-להקתשלהמנהלתפורטיס,נעמיואז

עםאותוהפגישהבצבא,שירתאיתהשבע,

ואניוהואהתפתלנוואניהואיינהרין.אוהד

לדבר.בליזהאתזהמביניסהם ."התאהבנו

והאירישנה,עבודהעלןלהתאמהציעבמבי

אתמצאתיייואזהטיטניק."יישקיעתאת

מכתעםייקיר"היהכברכךאחר "החיבור

ו"מבול".ו"ארבוס"ובתאורה,במוסיקההרוק

-דומיםלאומאודדומיםמאודואניאוהדיי

לראותיכוליםאנחנואבל-במביאומר

ספירהבאיזוכמוולהבין.אותו-דברולשמוע

שהואמהמרגישאניהאור.יורדשניות)(שש

 ."הרקדניםאתמרגיש ,איתומשתתף ,מרגיש

הואבכוריאוגרפיה.בדעתומתחשבואוהד

זכוושניהם ,קישוטועדתבמקוםעומקקיבל

משפחה.בן ,בחבר

קשוריםתמידשלאדבריסמרגישאנייי

שלבתאורהנזכרתואניבמבי,אומרלריקו,ד"

עבורפארט.ארוושלהמוסיקהעסבוס",ייאר

עםוכמו ,מהותיהואלמוסיקההחיבורבמבי

פארטשלוהמוסיקההרגש "ב"מבולויוולדי

 .אותוהפעילו

מדברישבטשלכמומחולהוא "ארבוסיי

אתהדוחקתהמוסיקה-דתיתחוויההעובר

עדועודעודההרמוניהפתרוןאת ,הקצה

 ,שלהכנסייתיהכמוהמבנהנשימה,לעצירת

והתנחשלויותקפיצותבושישהריקו,ד

חמלההמלאהטקסלצדומרהיבותגבוהות

 ,הבמהבקדמתהנפרשהירוק,השטיחשל

יונגמן;יוסילרגליושובשובונפתחנאסף

הרוכנותהנשיםשלמה"פייטה"האיזכורים

מןהוציאו ,לשאתישאותולגברמעל

אזהלבישהלוירקפתהמיטב.אתהיוצרים

בשמלותוהנשיםהגבריםאתלראשונה

שנענהב,דעתירימופשליסבמעיליסרחבות,

אורוהבלחותצלליםבשללבמבישללתאורה

הצדמןהמחולאתהאירובמביפתאומיות.

עשרותסימטרי:לאוגםסטנדרטילאבאופן

לאשמקורוצידיאורשלמקוריצרופנסים

 ,אורשלשמיםאותקרהכמובתחילה ;ידוע

אור,שלפוסקתבלתינביעהכמוובהמשך

ותהאופרץהבמהתחוםאתשהגדיל

אחרחללאומדברכמומדומיינים,למרחבים

תשעשלבספירהעלההאורגבולות.חסר

ועולה.ועולהעולההאורבמבי.נזכרדקות,

בסוף.אומרהוא ,נדירוזה

הספריםאתאיתו.שלםעולםמביאבמבי

מותאת .הילדותאת .וקוראקוראשהוא

מוותפעמייםלושהיהמאחרייהאהוב.אחיו

חזקאורבקצהישאיךליסיפרהואקליני,

אורמלאוהכולומתחזקומתחזקשהולך

 ."וכלוםמפסיק,זה ,אחתבבתופתאום

האיר ,מתהילדכאשראיבסן,שלב"רוחות"

שהם-קוורציםשישיםהחלוןמתוךבמבי

I מזהלברוחהיהאפשרואי-ובוהקלבןאור. 

ששרוקדותהפתיחה,לאחרמידבאנאפאזה",

הן .עבורימסתורינותרשתמידריקודנשים

מתגליםגופןאיברי ,בחלקןרקמוארות

אניבאפלולית.ממשיכההתנועהונעלמים,

שעמדהג'וסט,ד'ורליאנססוניהאתזוכרת

 .הפיסוליותהעצירותואתהימניהבמהבקצה

במביאומרהרקדניות"שללגוףיינכנסתי

פנסניצברקדניתכלליד :התאורהאתומתאר

שעליוגבוהמוט-בחשיכהמכניסיםאותו

והואאוגדה".מפקדייכמומלמעלהפנסמנצנץ

השםבאור".יימתרחצותהזהלקטעקורא



אלדןרגבי

ז'ו-א"ל,רותשלההפקותבמרב'תהשתתפהאלדורגב'

רוקד'ס""הערבובהורבות,הצגותשלהתנועהבמא'ת

 ."הע'ר"ע'תוושלממולמבקרת .לבנ'ס"הכ'םאותו"םמטת

בהר'ן,אוהדכור'אוגרפ'ה:

במב'תאורה:דגון,דג' :טול'!::

, Batsheva Dance Company 
: Anaphase" Choreography " 
, Ohad Naharin 
, light design: Bambi 

photo : Gadi Dagon 
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 ,המרוכזתהשקטה,התנועהזיכרוןאתמעציס

הבמה,עללבדהרקדניותמןאחתכלכאילו

כמובאוררוחציסאיבריה ,עצמהעסלבד

 .מענגיסבמיס

בתועסאותולראותבמבי.עסלדבר

ראשהעלידוכתף,עלמונחתעליו,המתרפקת

הילדיס,בשבילמשהולעשותצריךהבהיר.

וצריךבעולס.הילדיסלכלומתכוון ,אומרהוא

שלהיהודיסהסהילדיסלתת.רק ,לתת

למענס.לעשותוצריךאומרהואהציוויליזציה,

כמובדיוק ,תהלמאיהמכיןהואובינתייס

מרגשתבת-שבעלהקתרקדנישלהמסירות
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 ,פורסייתרקדנישלהמיומנותמןיותראותו

הביןעבודתואתשראההשנייהבפעסשרק

 ,אומרהואריקו,דמכונותהס .גדולתואת

ועלמכונותעללדברמתחיליסאנחנווכאשר

II בייבי 'סבוטאזII הואשבעצסמגלהבמבי

ההולנדיס,המוסיקאיסבשנימקנא

והטרטורהרעשמכונותאתשממציאיס

ששכחוילדיסשניכמווהצלצול,והשריקות

המחברתאתומביאקסהואואז .לגדול

וזהואור,מכונות-מעוטרבכתבכתובשעליה

מופלאות,אורלמכונותסקיצותשלספר

קטניסאורות ;שימושלהןהיהכברשבחלקן

-עליהסדורכיסכאשרהכביס ,הבמהכלעל



שלמנג'טיםאחרים.שלחייםמכביםאנשים

מכונהפעמונים,כמוהרקדניםקרסוליעלאור

עםמסתובבמאוורר ,אורשלקוביותהזורעת

תאורה,ומאזניתאורהמנופייהלומים,

שלבומיםבהם,השתמשכברארציששלמה

ורקבקולנוע,סאונדשלבומיםכמותאורה

לתערוכהמואריםדולפיניםשניהכיןעכשיו

לילות.שנירקשדלקוהעירייה,של

יותראור,-מלמלהאחרונות,במילותיוגתה,

אוהנצחיהאוראתראהאםנדעולא ,אור

לנומזכירבמביבסופו.המצפההחשיכהאת

היאאותהביצירהמאשריותרנוגעתשתאורה

 : •• :ערבכלאור"ייויהישלהפלאהיאמאירה,

מחדש.

"אנאפאזה"בת-שבע,להקת

נהרין,אוהדכוריאונרפיה:

במבי,תאורה:דנוןדניצילוס:

, Batsheva Dance Company 
: Anaphase" Choreography " 
, Naharin 
, Iight design: Bambi " 
 photo: Gadi Dagoח
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עלמחמאותלקבלמצפהולאלהופעה,אותםמזמינהאני .החבריםליאומריםבתאורה"מביניםלאייאנחני

אתמשבחיםהםהערבבסוף .אותהשיראוורציתיההופעהאתאוהבתאניכיאיתםהזמנתי .שליהעבידה

וינידויבואולפעמים .מביניםאינםהםשבתאורהאומריםהתנצלותובנימתהרקדנים,אתאיהשחקנים,

אורוקרניעשןמלאבערבמדוברכללבדרד .טובהממשתאורהעםהופעהראוהםיפה,דברזהתאורהשבאמת

עזים.בצבעיםמתרוצצות

לכדלהקדישהתחלתיאבלמחמאןת.ולנרןףלהתבלטבהכרחאינןהתאןרהתפקידשכןלי,מפריעלאזהכל

רןאיםשהםבעןבדהנעןצהבתאןרהמבחיניםאינםשהםשהסיבההבנתי .כדזהמדועלהביןילנסןתמחשבה

מתפקידיאחד .להיןתצרידכדלנתח.ביכןלתםאין ,כללבדרד ,מרכיביהשאת ,כןללתבימתיתתמונהמכלןל,

ןיכולתעוצמהישןמאןרגןאחידלמסרכי ,הכוללתהבימתיתהתמונהשללאינטגרציהלסייעהןאהתאןרה

לנביההתפיסהאתשיחדדבאןפןהתאןרהאתלנתחניתן ,סקרניםאןתםלמען ,זאתןבכל .הצופהאללהגיע

מתה.בתרןלהבחיןןיאפשר

 ,כללבדרדאןררןאיםאיננןהאןר.שלהשןניםהפרמטריםביןלהפרידצןרדשיתאןרהעושהמהלראןתכדי

אידמביניםןאיננןהמןארים,העצמיםאתםירןאאנן .סמידבעשןהאןרקרנינראותבהםמצביםלאןתםפרט

 ,האןרשלהשןניםהפרמטריםשלאנליטיניתןחלערןדישזאת,להביןכדי .המראהעלמשפיעהאןרבדיןק

תמןנהעלהסתכלןת ,זמניתבןהפרמטריםמכלןלאתרןאיםשאנןלמרןתלגןפו.מהםאחדלכלןלהתייחס

כד.להיראןתלהשגרםבתאורההדברןמהןכדתינראהיאמדןעלהביןתסייעבימתית

המןארהעצםמראהאתמשנהצבעןנישאןרמשןםאןלי ,הצבעיהיההשןרהמואדםשיצייןהראשןןהפרמטר

מצפיםאנושכן ,בתיאטרוןמאשריןתרנןעזבאןפןצבעעםלעבןדכללבדרדניתןבמחןל .ביןתרהבןלטבאןפן

ליצןרהמנסה ,ריאליסטיתתיאטרןןבהצנתמאשריותרמןדגשבמחולהריאליסטיהמצב .] stylizationנלסגנןן

הישדאליולהקתהבלטבת-דוד,להקתתאודה,עיצבהלהןהמחוללהקותב'ן .-1977בולהצגותלמחולתאודהלעצבהחלהקופךמןג'ודי

תל-אביב.באוניבךםיטתלתיאטךוןבחוגלתאודהמדצהודט'גו.
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מציאיתשלתחישההבמהעל

מחילבהופעתהמציאיתאמיתית.

פריזמהדרדתמידכמעטמועברת

שלמסיימיםלסוגיםובניגודכלשהי,

ייריאליסטי"במחולאפילותיאטרוו,

שאינהחוויהברמתמדובר

עםעבידהזאת,ובכלכלל.יומיומית

כיללתאינהרובפיעלבתאורהצבע

הואעזצבעעזים.צבעיםמריחת

חדאפקטיצירתלצורדשימושי

אתלראותיותרקשהאדובולט,

מוארתהיאכאשרהבמהעלהנעשה

יותרנראיםוהרקדניםחזק,בצבע

היאמאליהברורהפחית

עיצמ'יברמיתהמיאריםהבמהשל

ייירח l\החהעבידהאדחריף,באופונעשה

כמהעדהשפעה:בעלתתכינההיאהאוראיכותגם

מאיכיתרקנובעאינוהאפקטאדר,ןצליטילדיפיוזי

 "'··., LJ'.>Yןמתחתהעימדמישהינראהאידלדמייונסוהעצמים.

 .שמשיוםבצהריהרחובבאמצע

איהזיייתהואהתאירן,שלבייתרהחזקיאיליהסידיהנשקשהואהפרמטר,

מאידקלבי.להבחיןמיימנתהבלתילעיןקשהכיסודינשקזהוובבמה.ברקדן

מאי,דקשהבהקרנית.מיאריהרקעקציבבאופןמהבהביםשהאורותבאדום,הבמה

שבהןקרייתהעיהדרכיםאחתזיאבלשריאים,מהעלמשפיעיתההארהזוויותאידלהבין

 .מיליםמספרלכדלהקדישראוילכן,מטרותיו.אתהתאורן

7 





ישרשמגיעאורהיאהארהזוויתשלקיצוניתדוגמה

הגדרות ,זאתעםיחד .צללהטילבליהאדםשלפניועל

מכיווןמשמעיות,חדאינןואקספרסיביותהארה

הפנים.בתווילהבחיןהעוזר ,הצלבלעדימושלמתאינההראות

מאחוריממשהממוקםפנסהיאאקספרסיביתהארהשלקיצונית

הרקדן.שלפניואתכללמאירואינולפניםהיישרצלמטיל,והוא

נהוג ,תיאטרוןבתאורתהשונותהזוויותהשפעתאתולסווגלסהביר

מעברעלולהצביע ,השחקןדמותסביבאנכיומעגלאופקימעגל

האופקיהמעגלאתניקחאםלדוגמה,לאקספרסיביות.הארה" l/מהדרגתי

 "הארהיימקסימוםייצור ,השחקןשלפניומול ,מלפניםהממוקםפנס-

אפקטייצורהשחקןבצדהממוקםופנס ,אקספרסיביותומינימום

הבאפנס ,האנכיבמעגל ,כןכמוואקספרסיביות. "ייהארהבושמשולבים

אלהמעגלים .דומהבאופןמשולבאפקטייצורלשחקןמעלהיישר

ההארה.זוויותשלוהבנהלניתוחעזרככלימאודשימושימודלמהווים

מעונייניםאנורובפישעלמכיוון ,במקצתשונההמצבלמחולבתאורה

חשיבותפניולהבעתואילו ,הרקדןשלובתנועההגוףבצורתיותר

בניגודמחולבתאורתהבסיסית,הזוויתלכןזניחה.לאכיאםמשנית,

תאורנית ,] Jean Rosenthalנרוזנטלין'ג .מהצדאורהיאלתיאטרון

באורהשתמשהבאלנשין,יורגיגועםגראהםמרתהעםשעבדה ,אגדית

נדהמו ,רופהילאבאלנשיןשללהקתועםרוזנטלכשנסעה .לראשונהזה

באורמואריםהיוהרקדניםשהציגה.החדש "לוק"מההאירופאים

ל-חריףבניגודמצע,עלהמונחיםתכשיטיםכמוונראומהצדנגוהות

footlights באירופהאזנהוגיםשהיוהפרונטליוהאור. 

אתולתאריותרמעטמפורטבאופןתאורהזוויותעללהתעכבכדאי

מדגישותאקספרסיביותשזוויותלומרניתןכלליבאופןשלהן·האפקט

זוויתהפנים.אתמאירות "ייהארהוזוויות ,מימדיותותלתצורה

מפנסיםיבואהאורמעשיתמבחינה .מלפניםבאהבסיסית "הארהיי

 ,קדמייםמסטנדים ,לאולםמעלבגשרים ,הקהלבאזורהממוקמים

יהיההואיותרתלולהמזוויתיבואשהאורככל .יציעממעקהלעיתים

אתיותרלתחוםיהיהוניתןהפנים,עלצליותריהיהיותר,אקספרסיבי

עלהבמהבקדמתבפנסיםהשימושבמחולנפוץכיוםההארה".ייאזור

אפקטויוצריםלרקעשנזרקיםלצלליםבנוסף ."הארהיילצורך ,הרצפה

יוצרקדמיאורכלאך .פניםלראותגםאלהפנסיםמאפשרים ,דרמטי

כשהואברקע,הרקדןאתממזגשהואמכיווןבראייה,מסויםקושי

אופן.באותושמאחוריוהרקעאתוהןהגוףאתהןמאיר

מאודמעטלנויהיוואם ,במחולהעיקריתהזוויתהואמהצדאור

אותםלשיםיהיהשכדאילוודאיקרוב ,מחולהופעתלהאירפנסים

 ,מואראינווהרקעמוארכשהגוףכזאת,בתאורה .הבמהבצידי

שמאחוריו.מהרקעהנפרד ,ממדיתלתכיצורהרקדןתפיסתמתחדדת

מהצדברקדןפוגעאורכאשרמספקת.במידהמואריםהפניםגםלרוב

הוא ,סיבובעושהוהואבלבדמימיןמוארהרקדןאםהתנועה:מודגשת

למצבושובלשמאלפונההואכאשרחשוךלמצבמוארממצביעבור

נראהי,דמריםהרקדןאם .הדגשהיקבלעצמושהסיבובכךמואר,

בעיפרוןעברוכאילוהשני,מצידהומוצלתהאחדמצידהמוארתשהיא



התנועה.אתלהדגישכדיהצדדיםמשניושחורלבן

ופחותהארה"יישליותרגדולהמידהנרצהאם

יותר,גבוההצידיהאוראתנמקםאקספרסיביות,

יוארווהפניםיותרקצריםצלליםייווצרוכך

יבואהפניםעלהאורוטבעי.ברוריותרבאופן

ולהאירלאףמעברלהגיעכדידיהגבוההמזווית

קואותויימנעוכךהפרצוף,שלהשניהצדאתגם

הזוויתכאשרשנוצר ,הפניםומרכזהאףעלשחור

בבלטיותר.נמוךאוהרקדןשלראשובגובההיא

הצדדיהאוראתלמקםתמידכמעטנהוגקלאסי

משתיוזאתמודרניבמחולמאשריותרגבוה

לרקדן.ועזרהיותר,טבעיאפקטהשגתסיבות:

והואמסנוור,פחותהואמגבוהבאהאורכאשר

עללריקודבמיוחדחשובפרטהרצפה,אתמאיר

מעוניינים(בהכללה)מודרניבמחולבהונות.

לראותאפילורצויולעיתיםיותרדרמטיבאפקט

הבאצדדיאוריותר.מופשטבאופןהתנועהאת

שיגרוםמהארו,ךצליטילעצמוהרקדןמגובה

וצורתהתנועהאךטבעיים,פחותלהיראותלפנים

ברור.מאודדגשיקבלוהגוף

היאמודרנילמחולביותרשימושיתצדדיתזווית

להקהשלתאורההקמתבכלרצפה.שבגובהזו

פנסיםשלסידרהלמצואתוכלומודרנית

האמריקאיבסלנגהבמה.בצידינמוךהממוקמים

יימכסחיכלומר ," shin busters "לזהקוראים

לידםכשעובריםנזהריםלאאםכי ,"קרסוליים

 ."סיכון"האתשווההאפקטאבלשקורה!מהזה

הרצפה,אתמאיראינונמוךממקוםהמגיעאור

בחללהנערקדןשלתחושהליצורניתןוכך

בצבעהרצפהאתלצבוענוכלכןכמואינסופי.

וכך,יותרבהירבגווןעצמוהרקדןאתולהאיר

 .אנושינראההאדםאךחזקצבעשלאפקטנוצר

 ,טובהכזוויתזוזוויתנחשבתקלאסיבבלטגם

למשל :כהשלמה ,גבוהצדדיאורעםבשילוב

 ,מלמטההדגשהיקבלווהרגלייםהזרועות

שלהן.ההרמהאתשתבליט

הרבהתכלולמחולתאורתשלטיפוסיתהקמה

בסרטילמשל(אועשירותבלהקותמהצד.פנסים

שישהאוחמישהלמצואאפשרמחו"ל)מחול

 ,למטהעדמלמעלהפנסיםשורתשעליהם ,עמודים

האפשרויות ,לצעריבארץ,הבמה.דיימצאחדבכל

עשרותתכלולטיפוסיתהקמהאד ,ותריועותנצ

מהצדרים.סיםגפ

 , toplightהיאמחולבתאורתנוספת

ינהאו ,הרקדןגוףאתמקצרתהיא .לתנועהמחמיאהשאינהזוויתזו .מלמעלהישרעישמגאור

אתתלולבאופןהמאירפנסהמיקום.בהדגשתהואיתרונה ;התנועהאתאוהצורהאתמבליטה

אחרתזוויתמכלאור .חשוכההבמהשארכאשראורשלבשלוליתאותולבודדמסוגלהרקדן

 .אחריםלאזוריםבהכרחיישפך

ברורומעברחדש,אפקטיוצרהשינוישגםלזכורכדאי ,מחמיאהאינהעצמהשהזוויתלמרות

בליעובדהדמיון .רבהעוצמהבעליהיהתלולאורשללמצבצדדיאורשלממצבוחד

שלהבימתיתלעוצמהסיבהעודזוהימקורו.עלחושביםאנואוררואיםוכשאנו ,שנרגיש

ייתןמלמעלהואור ,האורמקוראתלדמייןאלאיכוליםאנואיןאקספרסיביות:זוויות

למעלה.מרחביםשל ,גובהשלתחושה

בקלייט :אפשרויותלשתיזוזוויתמחלקיםאנו .במיוחדאקספרסיביהואמאחוריעגהמאור

כלומר ,לגמריישרהאחוריתמזוויתהמגיעלבקלייטאלכסוני.ייטלובקישר )"אחוריאוריי(

נזרקשהרקדןתחושהנוצרת ,ביותרדרמטיאפקטיש ,למעלההרקדןמאחורימוקםמהפנס

אהו ,המעגליהמודלאתתזכרו(אםדרמטיפחותקצתהואמאחוראלכסוניורא .קדימה

אםהפניםאתמעטמאירואפילואקספרסיבי)לחלוטיןולאהארה""הלכיווןקצתממוקם

תחושהיוצרהוא ,בנוסף .הגוףצורתאתנהדרמאירהואאךהאור,בכיווןמסתכלהרקדן

להיותיידיתמסיבהאיןומאחור)מהצד ,(מקדימהישרותלאיותולזואחרת.אותימצשל

קופסהבעצםשהוא ,בחללהאורשמקורותמצפיםאנו .החלללצורתקשורותאינןהן :שם

מציאותעלמרמזהואולכןלזהמתקשרלאאלכסוניאורהמלבן.צורתאתישקפומלבנית,

שבאאורגראהםשללעבודותשלההתאורותברובלשלבלנכוןמצאהרוזנטלין'ג .אחרת

אצלההתקשרזה ."מרתהשלהאלוהיםאצבעיילזהקראההיא .מאודגבוהאחורימאלכסון

הריקודים.שלהפנימילתוכן

להסתכללהתחילרקצריךיותרלהביןכדיעצמן.הזוויותהשפעתעלעודלומרהרבהאין

זהאפקטאיזהולחשוב ,העיקריהאורמגיעזוויתמאיזולהביןל,הצבעזרת ,לנסות ,סביב

הסתכלוהגדוליםהצייריםשכן ,בתאורהההבנהלהרחבתמצויןמקורהואציור .יוצר

 .האנשיםמרוביותררבהלבבתשומתהאורועלהעולםעלומסתכלים

מאמנותעליוגםללמודניתןשבעצם ,במהבתאורתהזוויותלהשפעתנוסףפןישתאזבכל

שבהרבהמכיוון ,במחולבמיוחדחשובזה .והדגשתהבימתיתקומפוזיציהיצירת :הציור

היאהתאורןשלוהמטרותהבעיותאחתריקה.במהעלרקדניםיש-תפאורהאיןמקרים

חללליצורניתןהריקוד.אתותשרתשתתאיםצורה ,הזההכללילחללברורהצורהלתת

הלאה.וכןמלמעלה,מגיעהעיקריכשהאור ,תחוםחללאו ,ברוריםמאלכסוניםהמורכב

מוארתהבמההמקריםברובכי ,בהופעההאלההדבריםאתלזהותיתקשההסקרןהצופה

כדי .דומיננטיתאחתבזוויתלהבחיןכללבדרךניתןט~בהבתאורהאךיחד.זוויותמכמה

 .הנבתמוהדומיננטישהוא ,תאורהשלאלמנטהתאורןבוחר ,ברוראופיעםתמונהליצור

העיקריתמהזוויתהפנסיםאתתחילהמדליקים ,תאורה)(מצבמסוים "קיוייקובעיםכאשר

 ,פחותהבעוצמהכיאם ,וכהשלמהכתמיכהאחרות,מזוויותאורמוסיפיםמכןלאחרורק

על .הדומיננטיתבזוויתיישארהכוחשעיקרולוודא ,זוויותשלהיררכיהאותהעללשמורכדי

הזווית.ידיעלנוצרהאפקטעיקראך ,צבעעםבעבודהמגובותאלההחלטות ,רובפי

הדגשתהבמה,תיחום ,"הארהייבלבד:הזוויתפרמטרבאמצעותהשגנודבריםכמהתראו

רקזהכל ,לדרמטימהריאליסטי ,אווירהאפשרויותשלרצף ,החללשלמבנהיצירת ,תנועה

כאשר ,זאתהרקדן.עליוטלממנההזוויתוקביעתהאורמקורשלמיקומובחירתידיעל

למניפולציהבצבע!כולההבמהמצביעתהדברשונהכמה .האפקטבמקורמבחיןאינוהקהל

מבינים"לאאשרשליחבריםאותם ,כמובןמקורה.אתמביניםאיןאם ,כוחמאודהרבהיש

שיוכלומקווהאניאך ,זוויותעלאלהמיליםמעטמקריאתלמומחיםיהפכולא "בתאורה

 . . .. . . .סביבהעולםעלגםאוליאלא ,הבמהלערקלאהדברים,עליותרמפורטבאופןלהסתכל



-10ההמאהועד-16המהמאההבמהתאורת

 ] stageבמהתאורתשלובמובןבמינוחבתיאטרוןלתאורהאזכורים

] Lighting , סרליוזההיה .-16המהמאההחלבכתוביםלמצואאפשר

] 1475-1554 , Serlio [, בספרושכתבאיטלקי,במהומעצבאדריכל

)" utto L'opera D'architecttura לתיאטרון:המוקדשהשניבפרק )"ז

לשלושההבמהתאורתאתחילקסרליובאור".מקושטתהיתהייהבמה

שימושידיעלהשיגאותהולשחקנים,לקהלכלליתתאורהתחומים:

כדילהתרחשות.בהתאםהמשתנהותאורהתפאורה,תאורתבלפידים,

שנקראזכוכיתבכלילהשתמשסרליוהציעצבעונית,תאורהלהשיג

-האחדכפול:ושימושעגולהצורהבעלכליזההיה .] bozze [ייבוצה"

פיעליין,אוצבעונייםמיםלתוכושהכניסוצבעונית,לתאורהכפילטר

המתאים.בגווןהאוראתשיצבעהייןלסוגבנוגעסרליושלהוראותיו

 htל-יעדמהנר
ה Moving Lightל-ועדמהנרהתלהתאךרה,שלכךתה

שהשפיעטכנךלךגי,פיתותשלמרתקטיפךרהךאימינך,

האתרךנךת.השניס-400בהתיאטרךןהתפתתךתעל

הבמהתאורתהתפתחות

-20ההמאהועד-16המהמאה

רגדלרדן

ייהבוצה"לתאורה.שנועדשמןלאחסוןככליהיההשניהשימוש

והשניקמורהאחדשצידהעדשה,צורתבעליהיויותרהמשוכללים

האור.אתשהגבירהשטוח,

להתייחסותהבמהתאורתנושאזכהיותר,מאוחרשניםכמאה

האריותמשערסומידייהודההעבריהדרמטורגשלמפורטתמקצועית

'] 1527-1592 , Portaleone Leone Di Somi [, מהדמויותאחתשהיה

מחזותכתבהיהודים),ביןרק(לאבאיטליההרנסנסבתקופתהבולטות

בשם:בענייננו,העוסקחיבורכתביוביןמחזות.והפיקובייםושירה,

הןאשוןהמוזיאוןקומפיול"ס':-"דנאוןמוזיאוןאתוהקיסיזסדנאון,חבןת,מנהלןנדלןדן

במה","תאוןתהספןמחבןהבמה.תאוןתהתפתחותאתהמתעדובעולס,בישןאל(והיחיד)

האנגלית.בשפה CDגביעלגסשמופיע
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 ] Materia Dialoghi In Di IIהבמהעלההצגותבענייןשיחות"
] Rappresentazioni Sceniche בתאורתעוסקשלוהרביעישהדיאלוג

אך ,כתב IIושמחהשעשוע ,אורלבמהלתתהואהתאורהתפקיד IIבמה.

זולביןטרגיבמחזהתאורהביןברורבאופןהבחיןהואזאתעם

אתמעמעמיםכאשרשקורהמהאתסומידיתיארכךקומי.שבמחזה

הצופיםבקרבאימהשלתחושהיוצרזה"הטרגי:בקטעהאור

 ."לתהילהזוכותוהדמויות

והיא ,התיאטרוןבתחוםרבותזכויותהרנסנסתקופתשללאיטליה

רקלאעסקוהללו .אירופהמכללארכיטקטיםמשיכהמוקדהיתה

בתפאורותוהשתמשו ,במהבעיצובגםאלאתיאטראותבבניית

ליצירתמתאימהלתאורהזקוקותשהיו ,בפרספקטיבהמצוירות

ג'וזףהגרמניהארכיטקטבכתביומציין 1628בשנת .הבימתיתהאשליה

בעקבותוזאת ,הבמהבחזיתשמןומנורותנרותהציבכיפורטנב,ן

יותרמאוחריכונהתאורהשל ·זהסוגבאיטליה.בתיאטרוןשערךביקור

סאבטיניהאיטלקיהתיאטרוןמעצב .] footlights [רצפהתאורת

ודרמטיותברקיותרנותנתצדשתאורת ,בספרוכתב ) 1654-1574 (

פניאתהופכת ,התפאורהעלצלליםהמטילה ,קדמיתמתאורה

הקהל.לעברעשןושולחתלחיוורים,השחקנים

 , cressetשנקראובלפידיםהשתמשו-17ההמאהראשיתשלבאנגליה

יוםבאורהסתפקוהציבורייםבתיאטראות .ובנרותשמןבמנורות

היתההפרטייםבתיאטראות .הסצנהשעתאתשסימלותאורהובאבזרי

דרךשנכנסיוםבאור(משולבתכלליתמלאכותיתתאורה

בתיאטרונימיוחדת.במהתאורתלא ,כנראהא,ן ,החלונות)

 ,החצרנשפיבמסגרתהמופעיםעיקרנערכושבהם ,החצר

שמן·ומנורותנרות ,נברשותשכללהתאורהמערכתהיתה

התאורהעלגםכתבותקופהמאותההתיאטרוןמבקרי

משנתבספרוציין ,] Flecknoe [פלקנו ,מהםאחד ;בתיאטרון

1658 " A Discou rse Of The Eng lish Stage " התיאטרוןכי

בתחוםוהאיטלקיהצרפתיהתיאטרוןאחרימפגרהאנגלי

כיצדעדייןיודעיםאיננומיוחדב IIוציין: , IIספקטאקל IIה

בהארתועוצמהיעילותשנשיגכך ,התאורהאתלמקם

הוא Lincoln's Inn Fieldsבתיאטרוןביקורלאחר ."הבמה

 ."עיניאתהשחיתהכמעטבהצגההנרותתאורת IIכתב:

לראותכדילתיאטרוןהקהלהגיעבצרפת,עת,באותה

בקרדינללהבחיןניתן(בתמונהולהיראות

תיאטרוןבאולם ,צרפתמלךאתמארחרישליה

לאחרהאולם).אתהמאירותנברשותמלא

לרשותהאולםהועבר ,רישליההקרדינלמות

 ] Palais Royale [רויאללפלהשונהשמוהמל,ן

 .מוליירשלהביתלתיאטרוןהפךוהוא

חברינאלצו-1673במוליירשלמותולאחר

בעיראופרהלביתלעבורהנותריםהלהקה

הםהמעברבזמןלפריז.הסמוכה ] Lulli [לולי

בתמונה)(מהנראותנברשותעשראיתםלקחו

והנרותהנברשותנושאנרות.שלגדולומלאי

שחוקריעד ,דיוויקרחשובכנראההיה

למי ,הנברשותעלילותאתלתארמרביםהעיתים

הנברשותאתהמזיניםהנרותכסף.ובכמהאותןהשכירו

 ,הזולים ] tallow [הנרותפשוט.לאעניין ,לצייןיש ,היו

לטיפולנדרשו ,כללבדרךחזיר ,חיותמשומןהעשויים

קצהוירו,דמחומרהיההפתילההצגה.במהלךשוטף
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-15כבתוךדועכתהיתההנראורועוצמתלזלוג,לחלבוגרםנשרףהיה

שמן,ומנורותנרות-אורמקורותמאותנדרשוגדול,בתיאטרוןדקות.

הנרותקטימתהיההימיםבאותםמבוקשמקצועאחת.הצגהלמהלך

הלהקה,כחברימתלבשיםהיובמלאכהשעסקוהנערים i[snufferנ

זכושבהםהזריזיםהנרות.אתוקוטמיםנכנסיםהיוההצגהובמהלך

ימיםאותםשלפריזבתמונות.הונצחווגםמהקהלכפייםלמחיאות

חייאתלעוררמנתעלקיימת.היתהלארחובתאורתחשוכה,היתה

הבית.בחזיתנרלהדליקהבתיםלבעליפריזעירייתראשהורההלילה,

 ,תקנהלפרסםנאלץשהואעדרבות,כהמחאותעוררהזוהוראה

עלותמלא.הירחשבהםבלילותזו,מחובההבתיםבעליאתהפוטרת

אותקציבדלישתיאטרוניםעדגבוההכההיתההתאורהאמצעי

 rush lightה-כמונחותיםבאמצעיםלתאורההשתמשוהעםפשוטי
תעשיותמצאו-15ההמאהבסוףרקבחלב).טבולמיובשסוף(קנה

בתבניות,נרותלייצורהטכניקהאתהנרותותעשייתתלמאוהשמן

חיים,מבעליהופקלמאורהשמןופורחת.גדולהלתעשייהוהפכו

הגדולותההרינגדגישמןמיצואניותאחתהיתהשוודיהודגים.צמחים

למאור.בעיקרושימשזולהיהאירופהלכלסיפקהשהיאהשמןבעולם.

עדובקהל,בשחקניםבמפעילים,שדבקהחזקהריחהיה-בוהחיסרון

בתיאטרון.אמשביקראועב,ךמילהבחיןלמחרתהיהשניתן

-החדשאולמהאתפרנס'זהקומדילהקתחנכה 1783באפריל

 ] waxמשעווהעשוייםמשופרים,נרותדלקוהבמהבקדמת .האודיאון
הצרפתיהמדעןשלהמצאתואתדחתהשהלהקהלאחרוזאת , candleנ

בטענה ,פתילותשמונהאוששבתשמןמנורתשפיתח i,[Legerנלגר

כמודרמטיתלהקהשלהדיבורלסגנוןמתאיםאינומהןהעוסהשהעשן

 ...פרנש'זהקומדי

ולנגקווינקטהמדעניםצמדידיעלנעשהארובהעםשמןמנורתפיתוח

מנורת .] Argandנארגנדבשםשוויצריומדען ,] Quinquetand Langeנ

והחשובהמהפכניכשינויהתגלתה ,-1784בפטנטעליהשנרשםארגנ,ך

ונטולבהיראורהפיקההמנורהעת.אותהעדהתאורהבתולדותביותר

שהיההמנורה,פתילשעווה.נרותלעשרהשקולההיתהשעוצמנnועשן,

אתלשנותהיהניתןוכךיר,ךאועלהדפנות,שתיביןבעיגולקבוע

בבסיסהרחבהמיוחדת,במתכונתהיתההיאגםהארובה .האורעוצמת

עוצמתבזכות iהתיאטרוןפניאתשינתהארגנדמנורתבהמשך.וצרה

 ,הבמהרצפתמתאורתרחוקהבמה,בעומקלשחקהיה 'אפשרהאור,

 \פניהם,מראהאתועיוותהגרונםאתחנקההשחקנים,אתשהטרידה

אתלהאירהיהאפשרדגמים,במספרשיוצרהארגנ,ךמנורתבאמצעות

בההשימושאתצמצםהגבוהמחירהאך ,האולםואתהבמה

מנורותלפתחאחריםהמשיכובמקביל,ולכן,העשיריםלתיאטראות

יותר.וזולותפשוטותשמן

-19ההמאההגז,חאןרח Iבעידהבמהחאןרח

המאהותחילת-18ההמאהבסוףהחלהבתאורההאמיתיתהמהפכה

החלוציםשניהגז.בתאורתהראשוניםהניסיונותכשהחלו ,-19ה

ומורדוךהצרפתי ] Le Bonנלה-בוןהמהנדסיםהיוהגזבתאורת

קטןתנורהיהשבסיסהמנורהפיתחלה-בוןהבריטי. ] Murdochנ

ושימשצינורדרךהועברהשריפהמפעולתשנוצרהגז iעציםלשריפת

שהפיצההרעהריחאך ,לתיאטרוןהמנורהאתהביאלה-בון .למאור

המנורהאתהציבהואבתסכולו,שימוש.בהשיעשוסיכויכלביטל

יותר,הרבההצליחהבריטימורדוךלמבקרים.כרטיסיםומכרבביתו

וואט,שלהכותנהמפעלהנכון,במפעלעבדשהואהעובדהבזכותאולי
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לנצלכדיטוב,אורלמקורנואשותזקוקשהיה

מורדו,ךביום.נוספותעבודהלשעותעובדיואת

בנה ,דליקגזפולטמחומםפחםכישידע

ב-קצר,זמןכעבורוזיקוק.שריפהמערכת

בגז.הכותנהממפעליאחדהוארכבר , 1805

אישגםצריךמוכשר,במפתחדיאיןאבל,

החזון,בעלהגרמניהיזםהיהוכזהטוב,שיווק

מוויצלרשמואתושינה ,לאנגליהשעקר

יכולהגזכי ,חזהווינזור .] Winsor [לווינזור

העיראתאלאמפעליםרקלאלהאירוצריך

מפעללהקמתציבוריכסףלגייסוניסה ,כולה

הגזמתקנישלהתצוגהאתגז.לתאורתגדול

ב- ] Lyceum [ליסיאוםבתיאטרוןערךשלו

ושילםאולםשכרשווינזורהעובדה . 1804

מעידההגז,בתאורתהניסויתמורתלתיאטרון

זה.חדשניבאמצעימשימוששהיההחששעל

עוצמתיתרונותאתלראותהיהשניתןלמרות

כשלוש-עשרהלתיאטרוןנדרשו ,החדשהאור

חלק 1810עדבו.להשתמששהחלעדשנים

בגז,מואריםהיוכברלונדוןמרחובותנכבד

חזיתותהוארו ,ציבורלבנייניחדרההגזתאורת

בצינורותזרםהגזותעשייה.חנויות ,הבתים

לתוךפלשהיוםלהבה.נוצרהבצינורחורובכל

לרחובותלצאתיותרבטוחהיהעכשיוהלילה.

לתיאטרון·וכמובן

(אוגוסטליסיאוםתיאטרוןכי ,לצייןמקובל

שהאירבאנגליההראשוןהתיאטרוןהיה ) 1817

שמותהגז.בתאורתהאולםואתהבמהאת

המציינים , fishtails, rats-tailכמומבערים

היוםלשיחתהיו ,ועוצמתההלהבהסגנוןאת

התיאטרון.אנשיבין

שכלעד ,קיצוניכהשינויהיוותההגזתאורת

בה.ועסקולתופעהנדרשוהתקופהעיתוני

שהיתה ,] Leigh Hunt [הנטלייבשםעיתונאית

 "אקזמינרייבעיתוןומבקרתעורכת

] Examiner [, האוראפקטיי :-7.9.1818בכתבה

 "יוםאורמכתכמוהוא ,התיאטרוןשלהעגמומיותמתוךשבא ,החדש

האוראםייובהמשך: ;אותה)סנוורהבמהמצידישבאשהאור(מסתבר

רוציםואנו ,מתחתולאמעלשבאיוםאורכמו ,קדימהיוטלהקדמי

בפריזזיפרנסהקומדיתיאטרון ."נהדריהיההאפקט ,לאלמהלדעת

אתגםבינתייםהשאיראךגז,תאורתשלגדולהמערכת-1832בהתקין

דרישתבגללזאת ,הבמהבקדמתהרצפהתאורתשלהשמןמנורות

 .אותםמסנוורתהגזתאורתכישטענוהשחקנים,

ובגללהאורעוצמתבגלל ,מהפכהבגדרהיהבתיאטרוןבגזהשימוש

ואפשרהפינהלכלהגיעהבתיאטרוןהתאורהבו.השליטהיכולת

 ,במשחקחדשסגנוןהכתיבהדברחדשות.מזוויותאורהקרנת

ולצבע ,חדשהלעוצמהנחשפוהשחקניםשפניהיות ,ובאיפורבתפאורה

השמן.מנורתאוהנרמאורשונהאור

ידיעלמוארהיהטיפוסיתיאטרון ,-19ההמאהשלהראשונהבמחצית

מותקנתשהיתהתאורהומערכתצ,דמכלאחתגדולות,נברשותשתי

זכוכיותהותקנוזומערכתעלהבמה.ובחללהבמהבקדמת ,הרצפהעל
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ןעלשכירתןמחירעלה"ליימלייט",למשכירהתיאטרןןביןנמרצת

 .שלןהפטנטזכןיןת

לראשןנהןהןפעלעדשהעםלזרקןרהליימלייטפנסהפד 1855בשנת

ןהיהעןקבלזרקןרהפדהןאעתמאןתהקין.צ'רלסהשחקןשלבהצגתן

החשמל.נןרתפיתןחאחריגם ,-20ההמאהתחילתעדבתיאטרןןבשימןש

לתאןרתהבמהתאןרתביןהפרדהליצןראפשרהגזתאןרתעידן

המןפעיםןצןרתסגנןןעלספקללאהשפיעהזןהפרדה .האןלם

בימתיןתהתרחשןיןתהתקיימןהגז,תאןרתעידןעדהתיאטרןניים.

בגללגםאלא ,תיאטרןניןסגנןןכתפיסהרקלאהבמה,בקדמתבעיקר

עכשיןןהמןפיעים.המןפעלטןבתאפשריתאןרקרןכללנצלהצןרד

הבמהחזיתמאחןריאלהשחקניםאתבקלןתלהסיגהיהאפשר

~;;'Lד;ך:;>;;:vרiוווrwן;רה.ו;'''''iלרi;::ח;ח;;;ר:wוו'i":1m iו\ו' m rהm וההcnז:ר-r זmהרררi'<'l (יכלןהשחקניםן ,מערכןתהביןגרןנסנפתחהקדמיהמסדח
זרקןרימצללים.חששללאהתפאןרהןלידבתןדלשחק

בשחקן.הלבתשןמתאתלמקדאפשרןעןקביםליימלייט

אתמשמעןתיבאןפןשינןהאלההטכנייםהחידןשיםכל

 .התיאטרןןפני

צבעןנית.בתאןרההבמהאתלהאירשאפשרןפילטרים,-

אןזריחהשלאפקטלשםאדןם)(אןכתןםהין:המקןבליםם

הירחאפקטאתירח.ןאןרלילהשללאןןירהירןק)(אןןכחןל "

 .] Moon Boxנירח"ייקןפסתשנקראןתאןרהמתקניבאמצעןת
עלהןארהבמהפניםלבנה,כללבדרדהיתהלבמההכללית

ןמעליה.הבמהצידיבשניממןקמיםשהין ,מבעריםשלה

תאןרת ,] gas wingsנהכנפייםתאןרת ,] side lightנהצד

העץקןרןתעלתלןיהשהיתההעילית,ןהתאןרה ,] laddersנ

נשלטןהגז,מבעריאתתלןעליהםהבמה,ממגדלשהשתלשלן

לרצןנןבהתאםמפעןלתן,חדלאןפעלאחדןכלההצגה,מנהל

גזלייצרהתחילן 1828באיקטיבראיר;מקירללאנשאריהתיאטרין

הסמיכים:התיאטראיתלשניהגזהיעברימשםגרדן,הקיבנטבמרתפי

בעתעיבדיםשנינהרגי ,מכןלאחרחידש .יהליסיאיםלייןהדרירי

בתידגז"לייצרהתיאטריןעלשאסרהתקנהייצאההמתקןפיציץ

 .הבית"

בריטיימייהקציןכאשרהתרחשהבמהבתאירתניסףמהיתיפיתיח

אירלפליטהסידןשלתכינתיאתיישם ] Drummond [דרמינדבשם

הראשיןהשימיש .ליימלייטשנקראחדשפנסיפיתחחימיםבעקבית

-18(בשניםמספרילאחרמגדליריםילתאירתצבאייםלצרכיםהיה

לתידהליימלייטהיכנסבתחילה .לתיאטריןאירכמקיראימץ ) 1837

האירפיזיראתשתחם ,עגילחירשבחזיתהמריבעת,עץקיפסת

כפיהיה,הבמהעלבליימלייטהראשיןהשימיש .הבמהאלשהיקרך

השימישהפנטימימה.מיפעיבעינתגרדך,קיבנטבתיאטריךהנראה,

מכתביםחליפתמעידהכדעלבמייח,דיקריםהיייתפעיליבפנס

 ,החשמלעידובחחילחהבמהתאורת
-19ההמאהסוף

אתןהאירבצינןרןתהגזזרםשנהמשישיםיןתר

אןרמקןרןתלפעןלהחלן 1879שבשנתעדהתיאטראןת,

חשמל.בסיסעל

אדיסןןידיעלהחשמליתהליבןןנןרתהמצאתעם

הבריטי ] J.W Swanנסןןאןידיעללפניןןקצת ,באמריקה

התפשטההפטנט),ברישןםספןריםבימים(שפיגר

התיאטראןת.לרןבבמהיריתןעברההחשמליתהתאןרה

 ,] Savoyנסבןיתיאטרןןבאנגליהנחנד 1881באןקטןבר

התאןרהמערכןתשבכל ,הראשןניםהתיאטרןניםאחד

חשמלי.כןחמקןרעל,שפעלןליבןןמנןרןתהןרכבןשלן

ג'ילברטשלהאןפרןתהיןבןשהןצגןהראשןנןתההצגןת

ןכדהבמה);תאןרתלנפלאןתשירהקדישן(שגםןסאליבן

שבפעםלצייןייכדאי :-3.10.1881בה"טיימס"כןתב

ליבןןבנןרןתשלםתיאטרןןמןארבלןנדןןהראשןנה

 ...בתיאטרןןפעלןלהטנןרןת 1200סןןאן.הןאשממציאן

 120שלבהספקענקקיטןרממנןעבאהחשמליןהכןח

לידהחנייהבשטחןמןקם ,'סימנס'ידיעלשסןפקס,"כ

הבמה,בקדמתאםכיהקהלבאזןררקלאהיתההתאןרה .. , ... ', ... '".,,,,.,

ניסיןןהןאבתיאטרןןשנעשהמה ...שמעליההצןגיםןעל

במערכתטכניןתתקלןתהיןןאכן, ."להיכשלאן

(שהיההחשמלמקןרשלרציפהלאמפעילןתבעיקרנבען

במשדןירדהעלתהשהתאןרהקרהןכדקיטןר),בסיס

סןןאןנןרתשלהחדשההעןצמההבמה.עללמתרחשקשר

נעשתההצבעעלהשליטה ;נרןת 25שללזןבעןצמתה ,

בזמןהנןרה;אתשעטפןשקןף,צבעןניבדשלגליליםסיבןב ,"",,.,,, .. ,,,, ...

האןר.צבע

באיכןתרקלאהיה ,חשמללתאןרתגזמתאןרתבמעבר

שליןתרמדןיקתשליטהביכןלתגםאםכיהליבןן

ה"טיימס"בעיתןןנכתבכדעלהאןר.עןצמתעלאןרה

העןבדהאתהעיתןנאימצייןהכתבה(בתחילת 188

ללאמצבים,שנירקהיןיןםאןתןעדהתאןרהעלהשליטה
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המוצלח,"פתרןנואתמצאזהקושייילאןר):חןשךביןבינייםטןוח

מןרכבותהיןאלוהתנגדויות .. ,התנגדויותהטכנית:בשפהשקרויבמה

לאירועיהכתבהוסמיכותהתיאןרפיעל ,"ברזלחוטשלמספירלות

התיאטרונייםהדימריםאלההיןכילהסיקאפשר ,האןלםחתיפת

עד ,שניםעשרותמעמדהחזיקהההתנגדויותדימרשיטת ,הראשןנים

אחרות,חשמליןתבמערכותשהוחלפה

בחשדנותהגז, ,קודמתהכמו ,לןותהלתיאטרוןהחשמלמערכתהכנסת

 ,הגזתאןרתממערכןתשנגרמןוהשריפןתהתקלותאתזכרהקהל ,רבה

התייצבאלהלמעןדיין,בטיחותיןתאינןהחשמלמערכותשמאוחשש

מנורהבידןמחזיקכשהוא ,הקהלבפניסבןיתיאטרוןמנהלאחדערב

עלאןתהץוניפמלמלהבבדהנורהאתעטףהואחשמל,לתילימחוברת

מנהלנזק,כללבדנגרםלאכילקהלהראהמכןולאחר ,הבמה

לקהלןהןדיע ,החדשהבהמצאהבטןחפחותהיהאולימפיקתיאטרון

כימבטיח ,הגזאןהחשמלעלמוחלטבאופןסומךשאינןהתיאטרןן,כי

שמן,מנןרןת ..גם,התיאטרןןפינותבכליהיוערבערב

כלכמעטהןצאן-19ההמאהסןףןעדהצליחן,הניסיונותכ,ךאוכך

 ,נאסרבתיאטרוןבהןוהשימןש ,מהתיאטראותהגזתאורתמערכןת

 ,הרשויותבפקודת

היתה ,-20ההמאהעד

כבולההתאןרהאמנות

תאוןת ;טכניותלמגבלןת

לתאןרההמעצבים

באהומעצבתמעוצבת

בעיקרביטוילידי

 ,מצוירותבסקיצות

שלרצונואתשהאירו

עם ,ועכשיו ;האמן

נוצר ,הטכנולוגיהקידום

מערכותלפיתוחפתח

שיגשימו ,חדשותתאורה

בפתחהיוצר,דרישותאת

האמןלעבורחייבזה

אפקטלהשיגהמבקש

כה,עדקייםהיהשלא

הראשוניםהאמניםאחד

דרכיםשניסח ,והבולטים

בתחוםחדשותודרישות

 ,המודרניתהבמהתאורת

 ,אפיהאדולףהיה
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ה-םגהמאהותתילתהתשמלבעידוהבמהתאורת

למספרעקרונותיהואתתשתיתהאתחייבתהמודרניתהתאורה

רקלאהיהשעיסוקם ,התיאטרוןאמניהיואלהבןלטים;מייסדים

ממחזה,המורכבת ,כשלמותהתיאטרוניהאירועאתראוהם .בתאורה

אמניםשביןוהחשובהראשוןותלבושות.תפאורהאורה, ,ניםקשח

הדוקקשרקשוריםויצירתושקורותיואפיה,אדולףהיהלה,

וגנר.ריכרדשלהמוסיקליותיצירותיועם

התפאורהמוסכמותאתשברואפיהשלהחדשנייםיונותיוער

רשםהוא :התאורהלגביגםאפיהנהגכךהבמה;ועיצוב

היאשגםכדיבתאורה,להשתנותצריךמהמפורטבאופן

המוסיקההשחקן,הזמן,החלל,ביןותקשרחלקה,אתתתרום

צריכהקבע,כך ,התאורה .האמנויותלאיחודעדתנועה,;ןוו

 ] diffused lightנמפוזרתתאורהסוגים:לשנימחולקת,יותל

עוצמהעלשמבוססת ,] formative lightנמעצבתונ:ראורה

שראהאפיה,האור.מקורותוהנעת ,לאזוריםחלוקה ,חזקה

הראשוןהיה ,] Iiving lightנחיה"כ"תאורההתאורהת

Il! מושפעתלהיותצריכההתאורהלפיההתפיסה,אתפיתח

ולהוותהמוסיקליים,הקצביםומהשתנותמהתפתחות

השימושאתלצמצםרצהאפיהלמוסיקה.חזותיתלמה

הורסתייזושתאורהבטענה- ] footlightנהרצפהאורתב

השחקןאתשתאחדתאורהחיפשהוא ;"השחקניםהופעתת

קהלאצלרגשיתלתגובהשיגרוםבאופןהבמה,חללעם

התפאורה,אתנפרדבאורלהאירביקשהואהצופים.

השחקןאתהמדגישהובתאורהעוקבים,בזרקוריםהשתמשעו

המגוונים:הצבעיםקשתאתחיפשהואהמשחק;אזוריואת

האורעלשליטהבעזרת ...בימתיתסביבהליצוריכולייהאור

 ,-1921בנכתבזהכל !'מרשימיםאפקטיםמבחרלהשיגגרףהסצניכול

אז.ומהפכניחדשניכךוכלהיום,מאליו ~מובכךכל

לארבותשניםשבמשךעדמהפכניות,כהנחשבואפיהשלעותיוז

אתהפועל.אלמהכוחרעיונותיואתלהוציאהזדמנותלןניתנה

יישםשם ,בפריזקיבלהמקצועיבתיאטרוןהראשונהההזדמנות

המשחקאזוריאתכיסההוא . diffused lightה-רעיוןאתלראשונה

הרקעלמסכיהבסיסהיאזו(שיטההשמים"כיפתיישנקראהבכיפה

הכיפהאלמקריניםהיוהחשמליתהקשתמזרקוריהאוראתימינו).של

קשייםואחריעבודהשלשנתייםלאחר .מפוזראורלבמההחזירהוזו

עולםשלומיהמיכלנכחושבובערב ,בפריזהמופעעלה ,רבותודחיות

לדאבונווהוצג, 1903למארס-23בהועלההמופעהפריזאי.התיאטרון

בלבד.ערביםשלושהבמשך ,אפיהשל

שלהאופרהאתלהעמידלראשונהאפיההוזמן , 61בןבהיותו ,-1923ב

לה-האופרהבבית ,] Tristan and Isoldeנ "ואיזולדייטריסטןוגנר

ערבעדמרוריםאותוש"האכילוכתבאפיהשבמילנו.סקאלה

עלעוינותבצד ,התאורהעלשבחיםלוחלקוהביקורות ;"הבכורה

 .מהבמההאופרהירדההופעותחמשלאחרהבימתית.ההעמדה

היה ] Edward Gordon Craig , 1872-1966נקרייגגורדוןאדוארד

הצעירלשחקןנחשבכבר 18בגיל :במחלוקתשנויתיאטרוןאיש

השניםוברבותהמשחקאתזנחהואאולםבאנגליה,ביותרוהמבטיח

שניםלאחרומעליב.ביקורתינוקשה,היהלשחקניםיחסוכינודע

בעלובעצם ,תאורןתפאורן, ,מחזאי ,במאילהיותקרייגהחליט ,מספר

ובלהקהשליבתיאטרוןיילומר:נהגהואבתיאטרון.אחרתפקידכל

עלהשחקן, !'המצאתיפרישהינםיצוריםאםכי ,שחקניםיהיולאשלי

תנועה ,צללים ,אוריייהיושיישארומה ,לבסוףייעלםקרייג,שלתוכניתופי

הושפעהקרייגשלהתנועהתורת !'ושתיקהאישייםלאחפציםדרך

ניהלגםשאיתה ,דנקןאיזדורהימיםאותםשלהמהוללתמהרקדנית

לצטטנהגהואדתי.כמעטענייןלגביוהיתההתאורה .ארוךאהבהסיפור

לחיים:התייחסכךאחרורק ,"אוריייהי :הראשונההתנכיתהפקודהאת

תפאורהליצירתהכרחייםוטכניקהאווירה ,תחושהיוצרתהתאורהיי

ודרך ,התאורההואהתיאטרוןאמנותעבורהאמיתיהחומר ...ולצביעתה

 " Theבהצגההיתהשלוהוויזואליותההצלחותאחת !'התנועה-התאורה

" Crown Pretenders , השתמש ,הקונוונציונליתהתאורהעלבנוסף ,שבה

עבורהיתההתאורהכנסייה.עמודישלמרשיםמראהשיצרו ,בהקרנות

תפאורה.לצביעתשיטהגםכמו ,אווירהויוצררגשותמעוררכליקרייג

ייקראשהתיאטרוןביקששהואעדלגביו,חשובהכההיתההתאורה

אתוביטלבתיאטרוןהזרקוריםמיקוםאתשינהקרייג ."האורתיאטרוןיי

בשימושמלווההיהבמסכיםשעשההנרחבהשימוש .הרצפהתאורת

מסכידרךעברשהאורכך ,הבמהבחללשוניםבמקומותשנקבעהבתאורה

 ,חדשהעיצובמשיטתחלקהיוניידיםתפאורהפרגודי .הבמהאלהתאורה

חזותעלקרייגשלהאידיאות .במהתפאורתשלשונהצורהאחרוחיפוש

 .דרךומורהיוצרשלמקוםלוהקנוהתיאטרון

סלמקיקנדשיונת

קטניםבצעדיםהבמה,תאורתטכנולוגייתפוסעת ,-30השנותבתחילת

מכתיביםכברבתיאטרוןהמשחקובסגנוןבתפיסהנוייםיהשאך ,עדיין

לכיווןמהאולםקדמיתלתאורהטכנייםפתרונותבמציאתהצורךאת

כברלמצואאפשרכזותאורהלקראתהראשוניםהצעדיםאתהבמה.

בגרמניהריינהרדטאצל ,באנגליהקרייגגורדוןאצלהמאה,בתחילת

שלבתיאטרונוהיו 1930בשנתבאמריקה. ] Belascoנבלאסקוואצל

מגווןאולם ,האולםבחזיתממוקמיםזרקוריםעשרכשישהבלאסקו

פרנלעדשותעםזרקוריםמפותח:ולאדלהיהבמהלתאורתהזרקורים

לאהאליפסואידיספוטהפרופיילזרקוראך ,מכברלאלשימושנכנסו

נעשההאורועמעום ,מוכריםהיולאאלקטרונייםדימרים ,עדייןפותח

 .משתנותהתנגדויותדימרידיעלבעיקר

 ,] Stanley McCandlessנקנדלס'מקסטנליפרופסוריצאזהרקעעל
השיטהיישנקראחדשספרעם ,יילבאוניברסיטתלתיאטרוןבחוגמרצה

לאורשיצא ,הספר .] A Method Of Stage Lightingנ "הבמהלהארת

להשגתמודרניתאורהציודעלהמתבססתשיטההציע , 1932בשנת

התאורהשיטותוהגדרת ,צבעוניתאווירהתאורת ,פלסטיתתאורה

היום.עדבשימושהנמצאות

 ] actingמשחקאזורילשישהבמהחלוקתמציעהקנדלס'מקשיטת

 ,האולםמחזיתשיבואוחדשיםאורמקורותומיקומי , areaנ

מנהלומאזורהמסךפתחמעלהבמהעל ,האולםמתקרת ,מהמרפסות

התאורההמסורתיים.המקומותלשארבנוסףאלהכל-ההצגה

שני ,השחקןפניאלמעלות 45שלבזוויתלבואצריכההבסיסית

אתהמשחק.אזוריכלאתמכסיםיחדשכולםכךאזור,לכלזרקורים

 ,הזרקוריםביןאוררמתשינוייבעזרתיוצריםבתאורההפלסטיות

וקרים.חמיםצבעיםשלושילוב

בשטחעצומההתפתחותחלהסופן,ולקראת-30השנותמאמצע

בהםהורכב ,זרקוריםבתוךהורכבואופטיותמערכותהבמה:תאורת

הרתאוומערכות ,פותחוחדשותנורות ,האליפסואידיהרפלקטור

והתפתחו ,מדויקתיותרשליטההושגה ,אוריותרהופקכךהשתכללו.

לדרך.יצאההמודרניתהתאורה .התאורהלעיצובהכלים
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רקלאמפליגים.שינוייםהבמהאמנויותעברו-20ההמאהלאורך

מרכיביםנוספוגםאלא ,אמנותיותובתפיסותבסגנוןשינוייםשחלו

תהליכיהשתנומכךוכתוצאההבימתיתליצירהחדשיםאמנותיים

שהוצגובמהבמופעיהחלבהשהשימוש ,הבמהתאורתהיצירה.

-20ההמאהלאורךהתפתחה ,-16ההמאהמןהחלסגוריםבאולמות

אמנותיתתרומהבעלעיצובילמרכיבגרידאפונקציונליממרכיב

אמנותימבעככליהתאורהשלהתפתחותהוייחודית.עצמאית

עםשהחלוטכנולוגיים,פיתוחיםשלסדרהבעקבותכמובןהתאפשרה

הטכנולוגיתההתפתחות .-19ההמאהבסוףחשמללתאורתהמעבר

 ,הבמהאמנויותשלהשוניםבתחומים ,חדשניםליוצריםשאפשרההיא

יכולתהאתולנצלהתאורהשלהאמנותיהפוטנציאלאתלגלות

לעיצובולתרום lהסצנוגרפיהחללבעיצובאפקטיביכמרכיבלהשתתף

דרישותהציבואלויוצרים J-zהמיסנסצניים.המרכיביםשלהפלסטי

הטכנולוגיתההתפתחותלהאצתבכךותרמויותרמורכבותטכנולוגיות

והעצמההרחבהאפשרובתורםאשר ,מתוחכמיםוכליםאמצעיםשל

בימתיות.'ביצירותבתאורההאמנותיהשימוששל

מעצבימוותיקי-מוניץציוןבן

לאורךהישראלי.בתיאטרוןהתאורה

עספעולהשיתףפעילותושנות

ברובוהכוריאוגרפיסהבמאיסמיטב

המחולולהקותהתיאטרוניס

מעצביאיגודראשיושבבישראל.

הםניףונשיאבישראלהבמה

הבינלאומיהאיגוד Oן STATהישראלי

ואדריכליהבמהמעצבישל

הבמהלתאורתפרופסורהתיאטרון.

לתיאטרוןבחוגבמהשלוטכנולוגיה

אביב.-תלבאוניברסיטת
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מיוחדתפקידוכבעלתהחללבעיצובדומיננטיכמרכיבמחולתאורת

פוחת-20ההמאהשלהשנייהבמחצית 6הרקדן.שלדמותובעיצוב

שימושעלהנשענת ,המסורתיתהסצנוגרפיתבטכניקההשימוש

שלבסצנוגרפיההשימושוגוברוהולד ,למחולהחלללעיצובבתפאורה

הסצנוגרפיתכטכניקההנוכחימקומהאתתופסתהתאורהאור.

מעמדהתאורהלהרכשהבעיקרמחול.במופעיהחללבעיצובהמובילה

אמנויותשלאחריםבז'אנרים ;-20הבמאההמחולבתחוםמרכזי

תרומותיהחשיבותלמרות ,ואופרהמחזמרדרמה,כמוהבמה,

 ,הבימתיתהיצירהשלמהותילמרכיבהתאורההפכהלא ,האמנותיות

במחול.שקרהכפי

לבחוןעלינובמחול,התאורהשללמרכזיותההסיבותאתלהביןכדי

דרישות .מחולאמנותשלהמיוחדותהדרישותעללענותכולתהיאת

המיסנסצנייםלצרכים ,הסצנוגרפייםהחלליםלאופינוגעותאלו

הנוגעבכל ,למשלכדהרקדן.דמותשלהפלסטיולעיצוב ,המיוחדים

רבותכניסותליצורמהותיתדרישהעולההבמה,חללשלהפיזילארגון

תפאורהמכשולים.ונטולתרצופהתנועהלהםולאפשרלרקדניםונוחות

 ,היצירהמרכיבישלההתפתחותלקצבלהתאיםצריכההסצנוגרפי

הינואפואהנדרשהסצנוגרפיהחלל .והמיסנסצנההתנועה ,המוסיקה

המבנהעלשליטהאפשרותגםנדרשת ;רחבשינויטווחבעל ,דינמיחלל

הסצנוגרפי.החללשלההתפתחותוקצבהדינמי

נובעהמחולשלבסצנוגרפיההתאורהשתופסתהמרכזיהמקום

התאורהמאפשרתכד .הללולדרישותלהענותומיכולתהמגמישותה

משתנותאורותבניותצורותהקרנתידיעלהמעטפת,שלדינמיעיצוב

שלואופיוצורתו ,גודלושינוימאפשרתהתאורהצבעוני.באורושטיפתן

 .הבמהעלשוניםאזוריםשלסלקטיביתהארהבאמצעות ,החלל

בעוצמתשליטהידיעל ,אווירהביצירתבמיוחדאפקטיביתהתאורה

מאפשרתהיאהצללה.תבניותויצירתצבעוניבאורשימוש,האור

למצבאחדתאורהממצבשינוייםשלרקלא ,דינמיותתבניותיצירת

שלדינמיותגםאלא ,היצירהדרישתלפי ,שוניםבקצבים ,אחרתאורה

אינטליגנטייםפנסיםשלהחדשההטכנולוגיה-אורשלממשיתתנועה

תנועהגםומאפשרתהבמה,בחללאוראלומותשלתנועהמאפשרת

המוקרנותהאורתבניותשלרציפיםושינוי

והדינמיתהפלסטיתהתבניתלהדגשתגם

תורמתלבגדבמקבילהנע.הרקדןגוףשל

הפלסטילעיצובשלה,בדרכה ,התאורהגם

כיווןבחירתהרקדן.דמותשלוהדינמי

אתקובעתהרקדןשלגופועלהנופלהאור

בסיסמשמשתוזוהנוצרתההצללהתבנית

כאלמנט,הרקדןגוףאתהצופהלתפיסת

התאורהממדי.תלתבחללהנעפלסטי

ביןבהירותשלבקונטרסטגםמשתמשת

אתלאששמנתעלוהרקע,הרקדןדמות

פלסטית,כממשותהרקדןגוףאתתפיסתנו

השטוח.הרקעשלפניבמרחבהפועלת

וקונטרסטיםמגוונותאורעוצמתתבניות

אפקטיבייםכליםמשמשיםצבעוניים

הרקדן.דמותשלודינמיפלסטילעיצוב

במחולהמקובלתהתאורהטכניקת

גוףשלהפלסטיותבהדגשתמתמקדת

בניגודוזאת ,ממדיתלתבחללהנעהרקדן

הדגשמושםבה ,דרמהבתאורתלמקובל

לאפשרכדי ,השחקןשלפניוהארתעל
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מערךשןנהלכן 8דבריןאתןלהביןשלןהמימיקהאחרילעקןבלקהל

רבמשקלנןתןןהןאדרמטיתיאטרןןשלמזהלמחןלהטיפןסיהתאןרה

מבחינהאקספרסיביןתהארהזןןיןתהמספקןתתאןרהלעמדןתיןתר

בתאןרההשימןשאןפיגם .נגדיתןתאןרהצדתאןרתכגןןפלסטית,

יןתר 'כרןמטייםלצבעיםהעדפהבןןניכרתשןנהבמחןלצבעןנית

בתיאטרןןהתאןרהשלהמרכזייםהתפקידיםאחד .בתיאטרןןמאשר

החלללעיצןבהמשמשיםהתפאןרנייםהאלמנטיםאתלהאירהינן

אתרביםבמקריםהתאןרהנןטלת ,זאתלעןמת ,במחןלהסצנןגרפי.

עיצןבנעשהכךעצמן.הסצנןגרפיהחלללעיצןבהישירההאחריןת

החללמעןצבלעיתיםהאןר.שלןהצבעהאןרתבניןתבאמצעןתהחלל

 ,הבמהאתהמפלחןתממדיןתתלתצבעןניןתאןראלןמןתבאמצעןת

עלאןהרקעפניעלהמןטלןתןהקרנןתאןרתבניןתבאמצעןתןלעיתים

הנעים.הרקדניםןעלהבמהרצפת

 ,שלהןבדינמיןתמצןימחןללתאןרתבתיאטרןןתאןרהביןנןסףהבדל

מעצים ,המזהה ,רגישסיסמןגרףןמהןןהיןתררבהבאינטנסיביןת

אןבאןןירההתנןעה,באןפי ,המיסנסצניתבתבניתשינןיכל ,ןמגביר

 ,עצמאידינמיכמרכיבהמחןלתאןרתמתפקדתאףלעיתיםבמקצב.

היצירהשלאחריםמרכיביםהתפתחןיןתעלןמגיבכפןףבהכרחשאיננן

אןר.שלתנןעהבאמצעןתהמןפעשלהדינמיתהתבניתאתמעצבןאשר

זןרם,דינמילחללמחןלמןפעשלהתאןרניהסצנןגרפיהחללהןפךכך

לתבניתמתאימהסביבהןיןצרהזמןצירעלרציףבאןפןהמתפתח

 .הרקדניםןלתנןעתהמיסנסצנהשלהדינמית

משימןתשתיעםאפןאמתמןדדת-21ההמאהבתחילתהמחןלתאןרת

מילןילשם .הרקדןדמןתשלהפלסטיןהעיצןבהחללעיצןבמרכזיןת:

 ,ממדיןתתלתאןרבתבניןתדינמישימןשעןשההיאאלןמשימןת

הנשלטןת.האןרתכןנןתשלמןשכלתמניפןלציהבאמצעןתהמעןצבןת

יצירתידיעלנעשהתאןרהבאמצעןתהסצנןגרפיהחללעיצןב

ניתנתהחזןתיתשאיכןתןאןר,אלןמןתשלדינמיןתקןמפןזיציןת

ןצבע.כיןןןעןצמה,האןר:שלהבסיסייםהמשתניםבאמצעןתלתיאןר

מתאפיתפאןרניסצנןגרפימחללבשןנהתאןרניסצנןגרפיחלל

ארה"בב'קולאס,אלוו'ומחוללהקת
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שלהקדמיתבפינהממןקםהאחד ;פנסיםשנישלצןלבתבתאןרההפןנקציהמןחןרגתשהיאעם ,עצמאיחזןתיכמרכיבזהבמקרה

 ,הבמהשלהשניבצדהאחןריתהפינהלכיןןןבאלכסןןןמאירהבמהשל ,זןמטרהןססלקטיבית.ראןתלאפשר-שלההראשןניתהבימתית

תאןרהןמספק ,הבמהשלהנגדיתהאחןריתהנבפיהממןקם ,נןסףןפנסהתאןרהעלהרקדן.להארתןגענהבכלמרכזיתהיא ,סלקטיביתראןת

נןצרכךהבמה.שלהשניבצדהקדמיתהפינהלכיןןןתינאלכסןנגדיתןזאתהחזןתי,המןקדשהןא ,הרקדןאתלראןתלקהללאפשרמןטל

מבחינתהתןצאהאןלםהרקדנים.נעיםבתןכן ,אלכסןניתאןרהפס .נןכחןתהשתןרגשןמבלילתאןרהממנןתןסטהלבשתשןמתבלי

האפקטבגללבעיקרמספקת,בלתילהיןתיכןלההרקדניםשלהמראההמןדעןתמבחינת "שקןפהיילהיןתזהבמקרהנדרשתהתאןרה

נעיםשלכיןןנההקדמית,התאןרהשלמחמיאןהבלתי "ה"שטןחהמתאיםבאןפןלהיראןתלרקדןלאפשרעליההקהל;שלהחזןתית

שלהפלסטיןתלהדגשתתתאיםלאבןןדאיכזןתאןרה .הרקדניםלא.ןתןהיצירהלדרישןת

רבמשקללהעניקהמעדיפה ,מפרשנןתנןבעבהןהשימןשהרקדניםביחסשןנןתפרספקטיבןתשתילהפעילנדרשתשהתאןרהלמרןת

שלהפלסטיהעיצןבצרכיפניעלהמיסנסצניתהתנןעהלצרכייןתרנפרדןתמערכןתמפעילהאינההיא ,הרקדןדמןתןלעיצןבהחלללעיצןב

תנןעתצירלאןרךבלבדנגדיתבתאןרהלהסתפקהיהתןינלןהרקדנים.דימרים ,פנסיםהכןללת ,התאןרהשמערכתרקלאאלן.יעדיםלהשגת

ןתידמןקבןצתשלאפקטנןצרהיה ,קדמיתתאןרהכלללא ,הרקדניםמערכתהיא ,אלןמטרןתממןמשןתבאמצעןתהאשרפיקן,דןמערכת

עלמןןתריםהיינןכזהבמקרה .האלכסןןלאןרךהמתקדמת ,פיסןליתמעצבשלהןןיזןאליתהחשיבהשלהמערכתגםאלא,ןןאחתאינטגרלית

לטןבת ,כשלעצמןןרקדןרקדןכלשלהמפןרטהחזןתיןהאפיןןהראןתשתיאתבתןכההמשלבתמאןחדת,מערכתהיאהתאןרה

מבטאתכזןבתאןרהשבחירהברןר .הפיסןליתהקבןצהשלהאפקטהעיצןבייםרעיןנןתיןאתמפתחהתאןרהמעצבהללן.הפרספקטיבןת

 .ןמשמעןתההסצנהשלהחזןתייםלערכיםביחסברןרהעמדהתמןנתסביבהמרןכזים ,דינמיתןיזןאליתחשיבהמנגנןניבאמצעןת

שלהמיידיתלסביבההסצנןגרפיהחללאתלצמצםצןרךישלעיתיםלניתןחבסיסמשמשתזןשלמהבמהתמןנת .ןדינמיתשלמהבמה------------~~~------~------------------~----

שלעיגןל ,מןגדרלאזןרהתאןרהאתלהגבילנרצהכזהבמקרה .הרקדןןהאפקטהתאןרהמרכיבישלאנליטיתאבסטרקציהבאמצעןת ,מןשגי

ניתן .בחשכהשרןייםהבמהחלקייתרכאשר ,הרקדןפןעלבן ,אןרלתתהצןרךמןרבההדבמינןבעתהתאןרהשלרכבןתןהמ .שלהם

עלממןקדתאןראלןמתליהמט ,מעלתלןיפנסבאמצעןתזאתגילהשמבטאןתבהיןתןאשר ,לדרישןתםיןאינטגרטיבימאןחדיםפתרןנןת

לחלןטיןשןנההרקדןנראה ,הזאת "החללפיסתייבתןךםלאן .הרקדן .סןתרןתלהיןתלעיתיםעלןלןת ,שןנןתפרספקטיבןת

האןרשיןצרהצללהתבנית .הצןלבתהצדבתאןרתמןארבהיןתןמאשרהןהתאןרהעיצןבשלהשןניםההבטיםשלהדרישןתביןהסתירןת

 ,ןפלסטיתאקספרסיביתהיאהרקדןשלגןפןעלמלמעלההמןטללהחלאןפיביןהנגדהיחסינדרשיםכאשרבעיקר ,מהןתיןתלעיתים

חריפיםלצלאןרביןהמעברים ,מטהכלפימתפתחןתההצללןתלעלןתעלןלןתאחריםבמקרים .הרקדןדמןתשלהפלסטיןתןהאיכןיןת

חייבתכזןחללבתבניתהבחירהדרמטי.אןפיופקבלןלכןןהמראהכאשרלמשלכמן ,התאןרהמרכיבישלהחזןתיהתפקןדברמתסתירןת

הפלסטיןתהאיכןיןתעללהשישההשלכןתאתבחשבןןלקחתמתאימהאינההרקדןשלמתאימהראןתלשםהנדרשתהתאןרהרמת

תבניתאתלמתןניתן ,מסןימיםבמקרים .הרקדןתאןרתשלהדרמטיןתאלןכגןןלבעיןתפשרהשלפתרןנןת .הסצנןגרפילחללהדרןשהלאןןירה

להשגת ,הבמהבכנפיהרצפהמןצןלבתתאןרההןספתידיעל ,ההצללההחזןתיהאפיןןאתלטשטשתםינטילבגל ,כללבדרךםיאפקטיביאינם

פןגעןתןאינןשממןלןהשחןריםבקלעיםהנבלעןת ,ממןקדןתאלןמןתהבטאם .להשיגהתאןרהעיצןבמנסהאןתןהתאןרניןתכןיןתיהאןאת

 13 .הבמהברצפתשלאחרןהבטגבןההאןרעןצמתדןרשהתאןרהעיצןבשלאחד

כאלןסתירןתעםלהתמןדדלןמדיםתאןרהמעצבילזה.לאןאףלזה

העקרןניתברמההןעיצןביןת,קדימןיןתשלקריטריןניםהפעלתידיעל

 ,ספציפיתאןרנימהלךכללשקןלבבןאםןהןהתאןרהסגנןןשל

מספרלהציעברצןניזמן.נקןדתבאןתההיצירהשלשןתילדרבהתאם

אלן.לבעיןתאפשרייםןפתרןנןתזהמסןגלבעיןתדןגמאןת

שהיאמפני ,םירקדנבהארתרןןח/ןצןלבתצדבתאןרתהשימןש

פסיןצרתכזןתאןרה .טןבהראןתעםאפקטיביפלסטיצןביעמשלבת

צדיהםמשנימןאריםכשהם ,הבמהלרןחבהרקדניםנעיםבןתאןרה

למספרהבמהמחןלקתכללבדרך .לרצפהמקבילןתאןרבאלןמןת

אלןתאןרהאזןרייןתר.אן ,חמישה ,ארבעה ,כאלןהארהאזןרי

למשלכךשלהן.העןמקמבחינתשןנןתחללתבניןתליצןרמאפשרים

לחילןפיןאן ,אחןריתאןרהפסאןבלבדקדמיתאןרהפסלהאירתןינ

מערכת .הבמהחללכלאתלהאירמנתעלההארהאזןריבכללהשתמש

הרקדניםכאשרהבמהלרןחבבתנןעהלתמןךלתאןרהמאפשרתכזן

בתבניןתתמיכהגםמאפשרתמערכתאןתהאןלם .האןרבתןךםינע

כאשראחןרה)-מהי(קדהבמהשלהאןרךצירעלהמתפתחןתתנןעה

למהלךליבמקב ,אחןרהאןמהיקדלהתפתחיכןלהתאןרניהחלל

 .המיסנסצני

תנןעהציריליצןרלעיתיםמנסהתאןרהבאמצעןתהחללעיצןב

שימןשידיעלנעשההדברהבמה.בחללניתאלכסןלתנןעההמתאימים

הרקדןשלדמןתןביןהיחסמןמןשפעתהרקדןשל

כדמןתהרקדןאתלתפןסלצןפהמסייעתמתאימהתאןרה .הרקעלבין

ןאתהחללהשטחתאתןמןנעתממדיתלתבחללהפןעלת ,פלסטית

רבהבעןצמההרקעאתלהאירישכךלשם .ברקעהרקדןהיטמעןת

מןהדמןתאתהמפריד ,ברןרמתארקןןליצןר ,הדמןתאתמאשריןתר

 ,םיקןנטרסטיבצבעיםןהרקעהדמןתאתרילהאניתןכןכמן .הרקע

נאירלמשלכךהרקע.מןהדמןתאתהמפרידהמתארקןאתשיחזקן

 .חםכתןםבאןרנציףשלפניןהרקדןןאתכחןלבאןרהרקעאת

ןנטןלתרכהתידיפיןזבתאןרההרקעאתלשטןףהיאנןספתאפשרןת

הארהבזןןיןתהרקדןהארתידיעלזאתניגן;דןליצןר'ןהצללןת

רהיעשהצללהתבניתלהשגת ,ממןקדיםבפנסיםןבשימןשחריפןת

ניתן ,הרקדניםנמצאיםבןמהאזןרמרןחקהרקעכאשרןאקספרסיבית.

כאשראןלםהרקדנים.לתאןרתהרקעתאןרתביןלהפרידבנקל

במןתעלממנןלהימנעשקשהמצב ,לרקעסמןךנמצאיםהרקדנים

םיהרקדנתאןרתהפרדתשלהמשימההןפכת ,קטןקמןעבעלןת

המיןעדהאןראלןמןתיןטלןהרקעגביעל .ןתריבקשההרקעמתאןרת

 .הרקעעלירצדןהמתנןעעיםיםנהרקדןצלליהרקדניםאתרילהא

בלתיפשרהמהןןהאזןרבאןתןהתאןרהימרכיבשנישלהעירןב

תפיסת ;התאןרהשלההבטיםיבשנשןןהבמידההפןגעת ,אפשרית

ןצלליאןרכתמימןטליםעלין ,שהרקעמפנינפגעתהחללשלהעןמק

הןאןכעתןעןמק,ריחןקכמייצגלהיתפסיכןלאינןשןב ,הרקדנים
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העיצובגסהרקדניס,מאחוריהנמצא ,ושטוחממדידוכאלמנטנתפס

עלהנופלת ,הרכההשטיפהתאורתבגלל ,נפגעהרקדניסשלהפלסטי

התאורהשלההצללותאתומבטלתהרקעלידהנמצאיסהרקדניס

שינוי-הואלבעיההמקובלהפתרון ,שלהסוהפלסטיתהממוקדת

ביולהפרידיהיהשניתןכדי ,הרקעמוהרקדניסוהרחקתמיסנסצני

תאורתביושהפרדנולאחרגסאולסהרקע,לתאורתהרקדניסתאורת

 ,לרקעבסמוךרקדניסלמקסשנבחריתכו ,הרקעלתאורתהרקדניס

הנגדהליצורבמטרה ,צלליסונטולרךצבעוניבאורשטופיסכשהס

רקדניסשלתנועה ,יותרקדמיבאזוררקדניסשלהמודגשתלפלסטיות

הצדבתאורת ,שס-הבמהלקדמתצלליסהנטולהאחוריהאזורמו

אפקטיביתלהיותיכולה-פלסטיתלממשותסיהופכהסהצולבת

הפלסטיתסיהרקדנמתאורתבמעברנשתמש ,לחילופיואו ,ביותר

נעההרקדןשלהפלסטיתהדמותכאשר ,הצלליסנטולתהרקעלתאורת

ונמוגהברקעמתמזגת ,מושטחתהיאכךובתוךהבמהעומקלכיוון

 ,בתוכו

האור,צבעהינוביותרהאפקטיבייסהתאורנייסהאמצעיסאחד

שלהפיזייסהמרכיביסצבעיאתלשנותצבעוניאורשלבאפשרותו

החללאפיוןרוח,ומצבאווירהאפיוןמאפשרבווהשימושהבמה

שלמאודרחבבטווחשימושתוךלהיעשותיכולצבעוניאורבאמצעות

רוויהובדרגותבבהירויות ,שוניסבגווניסצבעיסהכוללצבעיס,

 ,הרקדןגוףשלהפלסטיבעיצובגסחשובתפקידהאורלצבע" ,שונות

הרקדןגוףעלמגוונתצבעתבניתיוצרקונטרסטיתבצבעוניותהשימוש

בצבעיסלשימושאולסשלו,הנפחיותואתממדיותותלתאתומעציס

ותיאטרליות,מלאכותיותשלחריפה,סגנוניתמשמעותבמיוחדרווייס

שימושגס ,החלללהארתהנוגעותלדרישותבסתירהלעמודהעשויות

עלולירוק,אומג'נטהסגול,כגווכמלאכותייס,הנתפסיסבצבעיס

בתוךהבעיהאתלפתורמוטלהתאורהמעצבעל ,דומותבעיותליצור

 ,לכךבהתאסתהיההאורצבעיובחירתהעיצוב,שלהסגנוניתהמסגרת

נמוכה,ברוויהפילטריסבאמצעותהמבוקשתהצבעוניותתושגלעיתיס

שללצבעסהמתאימיסרווייס,בצבעיסשימושהסגנוןיאפשרלעיתיס

טבעייס,אורמקורות

שימושידיעלמסוימת,אווירהליצורמבקשהתאורהשמעצביש

אךייקסוס"כחולבאורשטופהכולההבמה-מונוכרומטיתבתאורה

יכולזהבמקרהצבעוני,קונטרסטהעדרבגללשטוחיסנראיסהרקדניס

 ,צבעוניבקונטרסטבמקוסבהירותשלבקונטרסטלהשתמשהמעצב

שלמזוכפולהבעוצמהנגדיתבתאורהלהשתמשיוכל ,למשלכ,ך

פלסטייסמתארקוויבאמצעותהוליצורהצולבתהצדדיתהתאורה

בהירות,הבדלישלסיברור

ונעשהביותראפקטיביהואבחללטקסטורותליצירתבתאורההשימוש

אבסטרקטיות,צורותשלפשוטות l 'גובוסבהקרנותשימושידיעל

break-up patterns , אולמשל,עליסשל ,ריאליסטיותצורותאו
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ובחירתהאורתבניותלהקרנתהמשמשהציודבחירתבזה,כיוצא

שלגופועל ,הסצנוגרפיהאפקטאתלהעציסמכוונתהתאורהזוויות

-אורתבניותמרצדותכאלהבהקרנותהמוארתהבמהעלהנעהרקדן

תפקודאתנבחואסהמיסנסצנית,הדינמיותאתהמעצימות ,צל

אתחושפתאינהשהתאורהנמצא ,הרקדןדמותבעיצובהתאורה

תבניתעליומשליכהאלאשלוהטבעיתהפלסטיתההצללהתבנית

אלא ,לרקעהדמותביומפרידהאינהגסהתאורה ,שלושאינההצללה

בפתרווהבחירהאולסהחלל,שלדינמיכמרכיבהרקדןאלמתייחסת

עיצובפניעלהחללעיצובשלההבטאתלכאורההמעדיף ,זהתאורני

הרקדןשלותיהדינמאתלהדגישההעדפהבשלתיעשה ,הרקדןדמות

הפלסטי,עיצובופניעל ,בחללעהנ

התאורהשלהסצנוגרפיהתפקודדרישותביולעלותהעלולותהסתירות

התפתחותשלבדינמיקהמשוניסילעיתנובעותהרקדןהארתשללאלו

אפשר ,למשלכ,ךהרקדניס,תנועתשלהדינמיקהלביוהתאורניהחלל

מוסיקלי,למשפטהמתייחסבאופוהחללאתלפתחתנסהשהתאורה

המרוכזתרקדניס,קבוצתבו ,מיסנסצנילמהלךבמקבילהמושמע

ישכךלשס ,כולההבמהשטחפניעלמתפזרתהבמה,בעומקתחילה

עלהמוארהאזורבהדרגהגדלבהס ,תאורהשינויישלסדרהליצור

נוספתמכולאחרהבמה,שלהאחוריחלקהמוארתחילההבמה;

עדהבמה,בקדמתהתאורהגסעולה ,ולבסוףהבמהבמרכזתאורה

שהדינמיקהכךהתאורהתיבנהאס ,הבמהחללכלשלמלאהלהארה

שינויישלסדרהלבצעצורךיהיההמוסיקה,שללזותתאיסשלה

האורתנועתעסזמניתבוינועוהרקדניסורצופיס,עוקביסתאורה

ושובתנועתסכדיתוךהמתבהרחשו,ךלאזורמוארמאזורויעברו

דינמיתתבניתתיווצרמכךכתוצאה .בהמשךהמתבהרחשוךלאזור

הנעיסהרקדניסעלמשתניסבקצביסהמרצדאור,שלדיסוננטית

שינויישלבנייתסתצריךזובעיהעסהתמודדןתרצופה,בתנועה

האורעולהבהונפרדות,אורתנועןתשתישלכרצףלא-התאורה

אורתנןעותשתישלכשילןבאלא-אזוראחראזור-בהדרגה

כך .שונהשלהוהמשךאךזמונקודתבאותההמתחילותמקבילות,

 "ו'הבמה,בקדמתהאורמיותרהרגןהבמהבמרכזהאןריעלה
האורעלייתותימשךתוסיף ,הבמהבמרכזהאורעלייתוכשתושלס

 ,הרקדניס ,המוסיקליהמשפטסיוסעס ,להשלמתהעדהבמהבקדמת

הנמשכת ,רצופהאורעלייתכדיבתוךיתקדמולאזור,מאזורהנעיס

המוסיקלי,המשפטכללאורך

המבטאות ,סותרותולעיתיס ,שונותתאורניותמטרותביוהמתח

קייס ,הבימתיתהיצירהשל ,לכאורהסותריסולעיתיס ,שוניססיהבט

גס ,מחוללתאורתייחודיואיננוהבמהאמנויותשליסאנר'הזבכל

שללראותהדרישהביודומהמתחקייס ,למשל ,דרמטיבתיאטרון

 ,התאורהבאפשרויותנרחבתבצורהלהשתמשהשאיפהוביוהשחקניס

 ,הזמראוהרקדןהשחקן,שילובשלהבעיההסצנוגרפי,החללבעיצוב



הבימתיים.הז'אנריםלכלמשותפתפועל,הואבוהסצנוגרפיבחלל

כלומרהדינמית,הבמהתמונתשלאינטגרטורכמתפקדתהתאורה

 ,השחקניםעםהסצנוגרפיהחללאתומאחדרצףהיוצר ,משלבכגורם

התאורה.מעצבידיעלמושכלבאופןנעשההשילובוהזמרים.הרקדנים

הפעלתידיעלאנליטי,באופןבוחןהואשלוהחזותייםהרעיונותאת

שבהואמכןלאחרבנפרד.הרלוונטיותהפרספקטיבותמןאחתכל

שלמהדינמיתבימתיתלתמונההשונותהפרספקטיבותאתומשלב

אולם ,וסתירותמתחיםנטולתבהכרחאיננההתוצאהומאוחדת.

ומורכבתלמעניינתהתאורהאתשהופכיםהםאלומתחיםדווקא

הבימתית.היצירהמכלולאתומעשירים

מקום:מראי

 ,ומרכיביכלעלכולוהמופעחללעיצובוראילתוםכימקובלסצנוגרפיההמונח .ך

שלהאקוסטיהחללאתהמעצבתהסאונדמערכתוגםהתאורה ,ורההתפאדהיינו

הבמהחלללתחומימעברהסצנוגרפיההגדרתאתיבמרחסבובודהיוסףהמופע.

הקהל:אזורעיצובאתגסבהכוללו

, he Scenography of JosefSvoboda. Middletown ז: Jarka, Burian 
. 15-20 . Connecticut: Weslayen University Press, 1971. Pp 

 :לסצנוגרפיהיות IIעכשגישותעל
. 2002 , Pamela Howard: What!s Scenography? London : Routledge 

אוהשחקניס,שלהתנועהלתבניתמתייחס ] mise-en-scene [מיסנסצנההמונח . 2

בימתית.העמדהאו stagingלמונחמקבילהואהבמה.בחללהרקדנים,

 :-20ההמאהבראשיתבמהתאורתשלהאמנותיותהאפשרויותגילויעל . 3

wentieth-Century ז: Rene, Fuerst and Samuel, J. Hume יWalter 
. 106-115 . Stage Decoration. London: Knopf, 1929, Pp 

 :-20הבמאההתאורהשלהדרמטורגיהעל . 4

heatre. Totowa, N.J.: Rowman זGosta, M. Bergman: Lighting in the 
. 366-392 . and Littlefield, 1977. Pp 

התאורה:שלהסצנוגרפיודלתפקביחסאפיהשלהתיאוריהעל . 5

. 1993 . heatre. London: Routledge זexts on ז. Appia, Adol phe 
ק-דלקרוז:'וזאפיהשלהמשותפתעבודתםעל

. heatre Artist ז: Richard, C. Beacham. Ado!phe Appia 
. 42-85 , 1987, Pp יCambridge: Cambridge University Press 

ים:אחרובתחומיםבמחולרוזנטלין'גשלעבודתהעל . 6

. he Magic of Light ז. Jean, Rosenthal and Lael, Wertenbaker 
1972 . Boston: Little, Brown and Co 

 . Wing and Backdropמטיפוסתפאורניתבמערכתהשימושובלמקבמחול . 7
 ,ותצדדירגליים ,)ורייםאחמסכיםשלמערכתו(אריואחמסךכוללתזומערכת

תלוייםמסכיםשהןופודגות, ,הבמהלפתחבמקבילהממוקמותבדיריעותשהן

בו.התלויהרהוהתאוהבמהמגדלאתהמסתירים

שלביכולתוגםאלאהשחקןשלהדיבורבטכניקתרקלאתלויההדיבורובנותמ . 8

השחקן.שלפניווהבעותפיואתלראותהצופה

ומטייםכרצבעיםהצבע.שלונקיונווצמתועאתמבטאתהצבעשלהכרומטיות . 9

צבעים.לתיאורהנוגעתך 2מס'הערהגםראהטהורים.כצבעיםנתפסים

se-סלקטיביתראות . 10 lective visibility . 
ורההתאמערכתשלתיאורכולללשמוראויבמהלתאורתמבואספרכל . 11

על:אמליץהעברילקוראומרכיביה.

 . 1992 ,כנרת:אביבתל .במהתאורתרנדלר.דן,

הבמה.לרוחבאירהומהבמהבכנפיהממוקמתתאורה : side light-צדתאורת . 12

זה.מולזההממוקמיםפנסיםשני : cross light-צולבתורהתא

זה.מולזה ,הבמהבכנפיהממוקמיםפנסיםישנאואפכוללתולבתצצדתאורת

יתקללהרקדניםשלנטייתםבגלל Shin Bustersמכונהוכזצולבתרצפהתאורת . 13

בחשכה.נותרתסביבתוכאשרהרקדןאתלהאירמאפשרתוכזתאורהבה.

כשלהואוהאפקטהרקעומןהרצפהןמקותמנכזובתאורההמוארהרקדן

ריחוף·

שלגדולהמכמותאוגודלפניםשטחבעלאורממקורמופקתדיפיוזיתתאורה . 14

הנובעתממוקדת,תאורההואניגודהגודל.שטחפניעלהמפוזריםאורמקורות

 .מצומצםפניםשטחבעלאורממקור

 ,ספקטראליהרכב- ] hue [ג"ן :שגיםומשלושהבאמצעותלתיאורניתןהאורצבע . 15

ותירובה ;הצבעשלומובהקות- ] saturation [יה IIר ;הצבעשלהגלאורכיח IIט

] brightness [ -הצבע.שלצמתווע

צבע:שללתאוריהטיםופשוהסבריםחזותיותהדגמותהכוללטובמקור

 Light and Color, httpןן: www.adobe.comן supportן techguidesן colorן colortheoryן
. 2000 , light.html 

 .שונותצורותגזורותבופחמלוחעשויהפשוטהפיתושקמעין- ] gobo [גובו . 16
שלפשוטותהקרנותליצורבתיאטרוןיםלובהמקפרופיללפנסימאפשרהגובו

-צל.וראתבניות
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הןאהרקדו

אןרהתתזירגןי

 ] backיטיבק-להמקצועיתבענהלינוע ,למחולתאורהלעצביבואנו
במיוחדמבליטהזוזווית , lightנשאותםהנופיםאללהתייחס

והאור ,הנוףשלהאחוריהחלקאתשלשנופומכיוון ,להאירברצוננו

האור ,נפחשלתחושהיוצרהמוחזרהואהאור,אתהמקבלהואהרקדן

שבוהחללאתומנדירבבמהפונע ,והלאהממנואותוהשולחנם

להשתמשמקובלהריקוד,מתרחשמקורבעצםכי ,כןאםלומראפשר

 ,כחולים(צבעיםקריםבמענליםנוףהואהקהלרואהשאותוהאור

חמיםבמענליםאו ,למשל)להתייחסישכ,ךומשום ,הרקדן

אתצובעיםאשר ,למשל) ,(כתומיםנוףעלשמשפיעיםםינתונלמספר

הרקדן:

האןרזןןית

אלוהחזרתוהאורהקרנתזווית

נוףאתלראותלנונורמתהקהל

 ,כלומר ,שוניםבאופניםהרקדן

אם ,ההארהלזוויתבהתאם

הרקדןגוףאתרקלהאירברצוננו

רצוי ,הבמהעלאותוולהבליט

אלומותשלבזוויותלהשתמשמאוד

 ,הרקדןשלבצידוהפונעותהאור

המקצועיתבעגהשנקראמה

רואיםאנוזו,בזווית '.רחובותייי

ועדמהרגלייםהרקדן,מגוףחלקים

תלתאתהמבליטים ,לראש

בהשתמשנו ,הגוףשלממדיותו

מפניעתנמנעיםאנו,זובזווית

אתבכךומבליטיםברצפההאור

בחלל,הרקדןשלנוכחותו

 ,בחללציורהיוצרת ,נוספתזווית

לנוונותנתוברצפהברקדןפוגעת

סביבתימיקוםשלתחושהבכך

הנקראת ,מעלות 90שלזוויתהיא

 ] topeטופ-לייטהמקצועיתבעגה

אתהמדגישה ,זוזווית ; lightנ

את ,הרקדןשלראשושיער

הרגלייםפתיחתואתהכתפיים

מיקוםאתהיטבמגדירה ,שלו

אתגםומשמשת ,בחללהרקדן

מבליטהשהיאבכך ,הבמהעיצוב

 ,הלינוליאוםמשטחעלהאוראת

המגיעהזוויתהיאנוספתזווית

ונקראת,הרקדןשלנבומאחורי

אחיד,במשטחהלינוליאום

צבע

אתקובעהרקדןשלובשהבגד

לעיניהנראההאורהחזרכמות

כמו ,כהיםבנדיםבלובשוהקהל,

אתלהעלותנדרשיםאנו ,שחור

להשתמשמשמע ,האורכמות

 ,חזקהעוצמהבעליבפנסים

 ,ממוקדתאלומהעם ATCכדונמת

 ,לבןכמו ,בהיריםבנדיםבלובשו

ניתןולכןגבוה,הואהאורהחזר

אורעוצמתבעליבפנסיםלהשתמש

כמותאתלהורידאויותרנמוכה

 ,דימריםמערכתידיעלהאור

שלשילובהואאפשרינוסףשילוב

התאורה,וסוגהבגדצבע

התלל
החזרסוגאתקובעהחללשלצבעו

להיפך,אוהרקדןעלשיוטלהאור

אוריחזירלבןלינוליאוםלדוגמה:

האורכמותאתויגבירהרקדןעל

השימוש ;משמעותיבאופןבחלל

לעומת ,בהתאםנעשהבפנסים

אתבולעשחורלינוליאוםזאת,

הואלפיכךהתאורההחזר ,האור

היאהרקדןגוףהבלטתואילונמוך

גבוהה,

-:י-;:' ..
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 ;.ן .. '

עובדישראל,ולפסטיבלאחרלתיאטרוןעכולפסטיבל ,שבע-בתללהקת ,נהש 20במשךיבוציתקהלהמחותקהללורהאתעיצב ;ורהאתבצעמ-גלברדיסןנ
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ןעיצןבכןריאןגרפיהביןהיחטיםמערכתאתרןאהאתהאין

העשייתבתהליך

'מרחבלוקוראשאניבמהזמןמאודהרבהמשקיעאניחדשה,לעבודהניגשאניייכאשר

ולהבהירלהגדירמנסהאניחדשה,לעבודהניגשאניכאשריחד.שהולכיםדבריםשניאלה

רמתבאותהאבל .כמובןהבסיס,היאכשהתנועההבמה,כליכלאתמגייסאניכךלשםלומר.

t ,,·ר,מישורבכללטפלמנסהאניוהתלבושות.הטקסטהאבזרים,המוסיקה,התאורה,החלל,גם ,!:I ,~, 

ר'יזר QoI ~~ ifi,יל\נ::'פ~למהיסו,דלבנותמנסהשליהחשיבהכלומר,האלמנטים.ביתרמיידיתשזורגםהואבזמן
החלל,זהאםהשונות,ברמותשלבבכלמטפלאניהעבודה,תהליךכדיתוךשלמה.קונספציהלסטודיו,

כעוסק.אנישבועולם,מרחב,אותוזהוהאפשרויות'?'מרחבמהוהתנועה.ואםהתאורה,זואםהמוסיקה,

כברתאורה,ושלתנועתיתשפהשלמוסיקה,של ,חללשלמגבלותעםעולםיוצראניהרקדנים,עםלסטודיונכנס

אתזמןכt.ואזעבודהמסייםכוריאוגרףשבוממצבבשונה-העבודהשלראשונייםהמאודבשלבים

דהיאך~ולודומיננטי,חשובמאודהואהתאורהשלחלקהלגבי, .מבחינתומוגמרשהואלמוצרהתאורה ••

חלקהיאוהתאורהותנועה,תמונותרוחיבעינירואהאנימוסיקה,שומעאניכאשרעבורי.ראשוני

חודשהיינומסך'ב'שומרארוך.לזמןנכנסכללבדרךאניתאורהלחזרותלתיאטרוןנכנסייכשאני

להיותשיכולתילתוצאהבדרךניסיונותמאודוהרבהבדיקותמאודהרבהוהיובתיאטרון,

בטןבעצםהיןהבדיקןתןכלהתאןרהעםהעבןדה

כשארואיםמהלמשלקונספציה,שלמאודבסיסיותבדיקותעשיתיהעבודהתהליךייבתחילת

 ,ובוהסביבהואתהתפאורהאתהחלל,אתיוצראניבעצם,שונים.מקרניםמשמונהמקרין

אויחזקאוהוידיאוהקרנתאתיטשטשזהוהאםמפה,יבואהפנסאםמהבמציאות:עובדזה

עם CIr 'שזוהוידיאו,שלהזהבתחוםלימוכריםמספיקהיולאדבריםהרבהאותה;יעליםאו

היא-מקרניםמשמונהזמניתבולהקרין-שבניתיהקונספציהוגםאיתו.מתעסקשאניראשונה

יעבוד."זהאםלבדוקרציתישראיתי.משהוולאבראשלישעלהמשהן

עבזאתבכלהרילשאןל:רציתימטך",ל"שןמרשנחזןרלפני
גלבניטןהתאןרהמעצבעםתאןרן,עםבעבר

היסןדייםהמושגיםןאתהכליםאתלינתןהןא .שליהראשונןתבעבןדןתעבדתיניסןייעם

בעצמהעיצןביםכלאתעשיתיכבריןתרמאןחרןבשלבאןתי,שמשךתחןםזה .התאןרה

מעצעםפעןלהשיתןףלהיןתיכןלהאם
 ~ ..קןנטאןלישיביא

מחשלחלקזהשעבןרימצאתיפשןטאניתאןרה;מעצבעםעןבדלאשאניעיקרןןפהייאין

יןו Dמהניןמתפתחמשתכללאתהבכוריאןגרפיה,כמןןמחיפןשים.עבןדהןעןדעבןדה

קןדמןת."בעבןדןת

כןריאןגרףגםבלהיןתןהחטרןנןתהיתרןנןתמהם

יצירה?באןתהתאןרןןגם

אתרןאהשאניןמאיךהבסיסיתמהקןנספציהחלקהיאהתאןרהאצליייכאמןר,

כרצןנהלשןטטיכןלההעיןהבמה,כלאתרןאהשאתמכיןןןבריקן,דהדברים.

אניזהבאןפןהעין.תתמקדהיכןלבחןריכןלאניהתאןרהבאמצעותןלמעשה,

פחןת,להדגישאחריםדבריםמסןימים,דבריםהתאןרהבעזרתלהדגישמחליט

שמתרחשתהשלמהמהקןמפןזיציהחלקהיאהתאןרההמכלןל.שלבאלנסליצןר

השילןבןגםןהתפאןרה,החללמבחינתהתנןעה,מבחינתהיאהקןמפןזיציההבמה.על

בהחלטשלי.הכןןנהאתלחדדשעןזרכליעןדהיאהתאןרהבמכלןל;הרקדניםשל

איזה-שהםןיתןשיעצבתאורןכךאחרןמזמיןעבןדהיןצרהייתישאםלהיןת,יכןל

וזהחשבתילאזהעל'ןןאן,אןמרהייתיפתאןםאזמחשבןת,איזה-שהןאןכיןןנים

שבהןהאחרןנןת,השניםעשרהחמשבמהלךשלי,הדרךמבחינתיןתר.'נכןןפתרןן

 __ח IVל l\להכןןנה,אתמחדדשזהמןצאאניבעצמי,העיצןביםאתמתכנןלמעשהאני

סןבייקטיבי."זהכמןבן,אבלעבןרי;שלםיןתרהענייןאת
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מאןדקןד 1רה 1ה 1נ 1שבעמסר",ל"שןמרנחזןר

בטקסטהחלהצןפה,אתמכןןןאתה . 1ט 1פןל

 , )" ...שלןהמסר''שןמראחד("לכלכןתבשאתה
הןדה 1שלר 1(שא 1מבשאתההטקסטדרן

אתמכןןןאןהתאןרה,אתגםמכןןןאתה ;) 1ח 1עמ

להראןת.רןצהשאתהל"מסע"כצןפה 1שלן 1הע
המאןדהתאןרהשלהמשמעןתןמהד 1התפקמה

אןפןזה 1בא ,כלןמרמסר"?ב"שןמרת 1ב 1אקספרס

שלר?המסראתם 1ר 1מעבהם
II ולמהכךעושהאנילמה-משליסיבותלישישכמובןיוצר,אניכאשר

שהצופהמצפהלאאני ,דברשלבסופו ,כיוצראבלשבחרתי.כפיבוחראני

מענייןמסוים.דברמסמלמהאוהמשורר,התכווןלמה-בשאלהיעסוק

לתיאטרוןנכנסכשהצופהמסע.למעיןלהצטרףלצופהלהציעיותראותי

נקודהעדמובלהואחוט;שלקצהמקבלהואהכיסא,עלומתיישב

עלרואהשהואמהאתלפרשפתוח,מוזמן,רשאי,הואומשםמסוימת,

הפנימיהעולםדרךשלו,העינייםדרךאישית,אינטרפרטציהלתת ,הבמה

שלו,המחשבותשלו,הזיכרונותדרך ,שלוהאסוציאציות >דרךשלו,

הואהמופעבסוףעצמו.משלאינדיווידואליפירושלתתשלו,התחושות

ודבריםתשובותלאלמחשבה.נקודותועםשאלהסימניעםלהישאראמור

לזהמעברזמןפרקאותוותעסיקאותושתלווה ,חוויהאלא ,מוחלטים

משתמשאני ,הבמהעלמביעשאנילמהבנוגעלכן,בתיאטרון.ישבשבו

 .אופציהבמילה

 ,מופעבכלוכמואחרת;אוזובצורהלחוויהאולפירושמתכווןאניבכך

אתמשאיראניהחוויה.מבחינתשונותלהיותיכולותהתגובותכאןגם

 "רחבה.זוויתעםאישיכמרחב ,האישיתהקליטהשלהזה,המרחב

 1ט 1פןל , 1פ 1ספצמאןדבאןפןמנחה,אתהן 11ןע:ז

 ...הרחבבמןבן
II שאפשרשירזה ;'צודקיםאנובובמקום'עמיחישלבשירהשתמשתי

 "ככזה.נכתבלאשהואאפילו ,פוליטיבהקשראותולתפוס

.1: 

 ...ןם 1הנאמרהןאאבל
האופציותאחתשם.במקרהלאבוודאיהוא ,בובחרתי ,היוםנאמרהואיי

עתובאותהמידהבאותהאבלפוליטית,פריזמהדרךבולהביטהיא

 "לרעהו.אדםשביןהיחסיםשל ,האינטימיתהפריזמהדרךבולהביטאפשר

- 1ט 1פןלזהן 11ןעד

כאןארבהלאאבלפוליטי,שהכולהזאתהראייהגםקיימתבהחלט.יי

ומכניס ,בעצםמפרשכבראניבמיליםמרבהאנישאםמשום ,במילים

שתראורוצהאני'ככהשלצרותריהרבהסדלאיזה-שהואהדבריםאת

 "אופציה.להציעזהאותימענייןשיותרמה .'אחרתולא

-ר 1מסבזאתבכלאתהה 11בתןכב
II מבחינתי ,שנכוןחושבשאנימהעלמיליםכמהאומראנימתייחס.אני ,כן, 

 'מסך'שומרעםנצאבאוקטובררבות.קליטהאפשרויותקיימותאבל

במקום-איךאותיומענייןאותימסקרןמאודבגרמניה.ויימארלפסטיבל

עבוריהיצירה.אתויקבלויתפסו-אחרתבתרבותאחר,בהקשראחר,

ליהיהכנראהנמצאים.אנחנושבוהמצבמשום ,יקרהמאודיצירהזאת

ואנימטיףלאאנילמחשבה.נקודותאושאלהסימנילהציב ,לגעתצורך

לאואנימציאותלשנותשלהביכולותמוגבלתהאמנותלחנך.באלא

וחברתית.פוליטיתמציאותלשנותיכולהאמנותשיצירתלחשובנאיבי

דרךמשהולחוות ,במופעמהצופיםלחלקלגרוםיכולהבהחלטהיאאבל

המיטהבבחירתשעשיתיהשימוששאלות.עצמםאתולשאול ,הזההמסע

בהם,משתמשיםשהרקדניםהסולמות ,] grids] IIהגרידים IIעםוהמזרונים

 ,הביתשלהאינטימיהמקוםהיאהמיטהעשיר.אפשרויות'רחב'מפתח

הרקדניםבעתובה ,ומקבלרךהואהמזרוןמתפרק;הואבהמשךשאולי

שלבמסגרתעושהשאניהשימוש,הפסק.ללאבועצמםאתמטיחים

מחיה;שלומסגרתמחיה,ומרחבטריטוריה,הגדרתאוליהוא ,המיטה

לזהנוסףבטריטוריה.מקוםעלונאבקיםנפרצתהזאתהמסגרתוגם

עםכצופהלהתחברכדי ,ככליבולהשתמשלישמאפשר ,הוידיאו

אוהמציאותמןשואביםשדבריםהעובדהעם ,מסוימותאסוציאציות

הסאונד)עםיחד(כמובן ,הוידיאושלבויזואליהעושהאני .להמשיקים

האסוציאציהאתלשלוחכדישימוש

מסוים,לכיווןהבודדהצופהשל

אבסטרקטילכיווןגםעתובאותה

בדימוייםשימושבאמצעות ,יותר

שימושבאמצעותוגם ,מופשטים

 ;בוחרשאנימסויםאסתטי

לצדמעברגםנשלחתהיאציהאסוצ

מקבלהאנושיהגוףכשבעצם ,הויזואלי

שלהזוהמסוימתההקרנהאת

החלללמעשה,מקרין.שאניהדימויים

וכלהמזרוניםהמיטות,עםמשתנה

משתניםכולנו ,למעשהיחד.האלמנטים

 ".ורגערגעבכל

המחוללהקתבאר,רמ'מסך"מאת"שומר

דנוןנד'צ'לוס:'בוצ'ת, j7ה

Screensaver" by Rami Be'er, Kibbutz Dance " 
Company, photo : Gadi Dagon 
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לריקוד

אתבקצרהסןקרהמאמר

שלההיסטןריה

חןמריאת ,האיפןר

הזמיניםהאיפןר

השןנןת,בתקןפןת

איפןרביןמבחין

התיאטרןןבתחןם

מחןליבמהלאיפןר

עלמצביעןלבסןף,

פיעלהאיפןרעקרןנןת

 1הפנים.מבנהסיןןג

l' 
קלאסיל(לטמורה ,ן"(מתאהמחול



 2האיפורשלההיסטוריה

היה ,שונותבחברות ,בשניםמאותבמשך

לשימושהסיבהמרכזי.תפקידלאיפור

באורחהשתנו ,האיפוראופניגםכמו ,באיפור

 ,כללבדרך ,נתפסאיפורהשנים.במשךדרמטי

והושפעהגוףמטיפוחנפרדבלתיכחלק

באיפורהיסטורישינויאופנתיים.משינויים

הנוגעותהיסטוריותלתפיסותרקלאקשור

ולמוסר.לבריאותאףאלא ,ליופי

כחלקאם-יומיןעתיקעיסוקהואציור-גוף

שלכביטויאוייחוסשלכציון ,מטקסים

פיעל-עיסוקתחוםמבחינתשייכות

-ההיסטוריהלאורך .חברתיותמוסכמות

אתשינועורם,אתהלבינואוהכהואנשים

 , :9i)'5שוהשינייםהעינייםהשפתיים,צבע
 p r .,נt..!ו,.rןrנקודותהסירואולעצמםהוסיפו
מסויםאיפורשלשמטרתובעודלכ,ןבנוסף

היתהבריאותיתבסכנההאיפורכריכת .דם

 .במכווןשלאולעיתיםבמכווןלעיתים

איטליהנשותהשתמשוהרנסנסבתקופת

כתוצאהשנגרםוהנזק ,מעופרתשהופקבצבע

כךלאמכוון.היהלאהרעילבחומרמשימוש

אבקהבאמצעותבאיפורלשימושבאשר

בכוונההנזקנגרםזהבמקרהחומצתית.

סניורהשלהמפורסםסיפורהלמשל .תחילה

ממציאת ,האיטלקיהרנסנסמתקופתטופאנה,

נשיםששימשהאבקה- IIטופאנהאקווה IIה

אופןאתלנשיםשהורתה ,הסניורהעש~ת.

לא~~אדבזהדרקה,~ון~ ~ושה
אותהרוחופגIאלאלפיהןהאבקהאתלהכניס

.ב~~~ Ii!;t1 ~~~קןפו~ ;'Mmהלחייםעל

מאותכשש ,הסיפורפיעלאחריהן.הכרוכים

כשהתגלתהזו.אבקהשלבעטיהתו~ f Jנf.;כ\
 .להורגטופאנהסניורההוצאההתרמית

התחוםנחשבnיהאליזנר.iניבתקופהבאנגליה .]האחרשלמטרתוהיתה ,בגלוילהיראותהיתה

מכיוון ,ותית M ~~מבחינרלמזיקקוסמטיה ) j \;'נסתר.להיות
 ~ נr ~ r 1'3 .Jאתלקשטאצולהבנינהגושונותבתקופות

 j \"\':'ןי,נפרטיטייחוסם.אתלהדגישבמטרהעצמם

הראשונההיתה ,העתיקהמצריםממלכות

איפרההיא .ואיפורטיפוחבמוצרילהשתמש

לבןבצבעיובעדינות,בהקפדהפניהאת

עפעפיהאתבשחור,משחהגבותיהאת .ואדום

איפורהכהה.וםP:1.ב hפן;ז:יארת'~tי?'(ךוב
ידיעל ,הטבעייופיהת >Aלiגדגישבא

עליבחאםעי, fi2j 1ubזפ'1וה /ר~קל
ם~שגד i:9 ~~קטניםחסרונות

ציירו'ית.fכאהיוונית-רובתקופה .נאים

 rנyגעל , fi'jזצבןץ~בגי
ע Qצכיו ,j!כ~הבפרס ~ואיל

מאפשרופנים,שיערלצביעת

 R.J ( ( I )ה.ן1ן l/iIת~ Pמ
המש ,הבינייםבימי ,ופה~באי

התקופקש.Tוו9חיוור;רם jפ l.במגמת
 .הרםם~tעIf:J:נ...'אן}~גך; ,רומאית

הושפעוחייהםואורחותיומם

 ;:;ד: .;;1: ;ז;::;;;:;ח=הiYl w.6)J;;iI w ,זוחברתית
לעיתיםכרוךהיההאיפוראך .למשל

 ,השישיתבמאהכ,ן .בריאותיתבסכנה

באמצעותלפניהןחיוורוןלשוותנשים

אינוולפיכך ,הזעהמונעשהאיפורשסברו

בגוף.אנרגיהשלחופשיתזרימהמאפשר

חלמוןלמרוחהנשיםנהגותקופהבאותה,

 .בוהקלהןלשוותכדיפניהןעלצהיב

התאוששההשני,ארלס'צשלבתקופתו

ואנשים ,שונותמגיפותשלמגליםאירופה

השתמשולכן,ביתם.פתחאתלצאתחששו

 .טבעילשיזוףכתחליףכבד IIמייק-אפ IIב

שררה ,זאתלעומתהוויקטוריאנית,בתקופה

'\~rt 

יז~. \) I ~ ~ Iב~
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תפסו ,הקודמתהמאהשלן Oוה--60השנותמתאפרות.יצאניותרקכיחברתיתמוסכמה

כאיפורנכבדתפקידהמלאכותייםהריסיםלביןגופנימצבביןכן,אםמקשר,האיפור

הפופ-ארטאופנתבעקבות .רקדניתלכלבסיסהתקבל IIמייק-אפ IIהכאשרכ,ךמוסרית.רמה

 ,והחוםהשחור ,הלבןבצבעיהעינייםאופרו'ייבשימושהסתכםהוא ,-19ההמאהבסוףשוב

שכבותבאמצעותהניגודיםהדגשתתוךציינו,ורודותלחיים"טבעיים",בגוונים

נטייההסתמנה-80המשנותהחלהצבעים.הושגהבריאהמראהבריא.מראהלכאורה,

האיפורצבעיולכן ,הטבעיהמראהלכיווןמלאמאיפורוהובחןחלקיאיפורבאמצעות

חזקיםופחות ,ומתמזגיםרכיםליותרהפכושעסקושנשיםפלאלאל"זנות".הנקשר

דרשנעשה,כאשר ,בריסיםשימושומודגשים.גבירות IIנקראובעולםהעתיקבמקצוע

חומרישאיכותמובן .וקצריםעדיניםריסיםיצרןיצאמכן,לאחרשניםכמאה ."צבועות

כלאיןוכיום ,השניםעםהשתפרההאיפורשהתבסס ,פרסוםבמסעפקטורמקסהאיפור

חברותוכמהמורשיםבחומריםבשימושסכנהאיןכיאמריקאיותביתעקרותשלשכנועןעל

אנטי-אלרגי.איפורפיתחואףמלא.באיפורבהופעהחטא

 .הגבהלכיווןהעיןמאמצע ,העפעףמפנים

 ,העליוןהריסיםקולאורךנמשחהאייליינר

בקומהעיןקטןבמרחקנמשחהתחתוןוהקו

שצריךבמדה ,השפתייםסביבעגול.אוישר

ולעולםמטושטשלבןקולציירישלהדגישן,

עצמותעלמושחיםהסומקאתשחור.קולא

הרקה.כלפיבאלכסוןהעין,מאמצעהלחיים

עורלבהירותצבעים:להתאמתהמלצות

חוםבצבעעינייםולבעלותצהבהבגווןבעלות

-אפרסקבצבעצלליותיתאימוירוקאו

עורלבעלות .כההכתוםועדבהירמכתום

מומלציםבהירותועינייםורדרדשגונובהיר
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ישלמיניהס.וסגוליסורדרדיסאפרסקצבעי

להדגשתלסומק.הצלליותבצבעילהשתמש

זוהרכחולצבעלהוסיףישהבהירותהעינייס

העורלכהות .העיןשלהתחתוןהקובתוך

שלארצוי-בורדו-ייןבצבעצלליתמומלצת

שלאמומלץכללי,באופןמדי.כההתהיה

מאחרוירקרקתכלת-אפורבצבעיסלהשתמש

זוהריסצבעיסטבעי;לאאפקטיוצריסשהס

אתמבליטיסהבמהבאורותנוצציסאו

צפרדע".ייעינישלאפקטויוצריסהעינייס

שפתייסצורתלציירהזדמנותמעניקהאודס

עוביאתלהשוותרצויעליה.חלמנושתמיד

צריךאחדכללתחתונה.העליונההשפה

הרצויההשפתייסצורתאתלעצמולהתאיס

ביותרחשובמלאות.שפתייסאולבצורת-לו

שבזמןמאחרנוח";ייירגישושהשפתייס

הפה,להבעותמודעיסאינסהרקדניסהריקו,ד

הרקדן.הרגשתאתישקפושהשפתייסרצוי

והבורדוהכתוסבצבעיהמשתמשיסלאלה

בצבעילהשתמשמומלץהעינייסלצלליות

לאלהאש.אדוסועדכההמכתוס-האדוס

לצלליותוהסגולהוורודבצבעיהמשתמשיס

אדוס-בורדובצבעלהשתמשרצויהעינייס

בהיר.

 : Dמקומרא'

1. Corson, Richard. 1981. Stage Makeup. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentuce-Hall. Fashions in Makeup, from 

1972 , imes. Owen זAncient to Modern 
המזרחשללא'פורמת"חסתא'נ'זהבמאמר . 2

אתשש'משלא'פורולא , Dהשונ'סגנונות'ועלהרחוק,

 . Dלטקס' Dהשבט'

לר'קודבמהא'פורמצ'גהא'נ' ,ה'ר'עהקוצרבשל . 3

דרמט'.א'פורולא Dגבר'של
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דם ו
מנורוגיוראאשלרות

כוללתהפרסועדתבעולס.הראשונהמהשורה

מקצועואנשייורקבניתיאטראותמנהלי

התקייסהפרסהענקתטקסהמחול.בתחוס

יורק.בניוויס'גבתיאטרוןבספטמבר-20ב

גישותעסהמשתתפיסאתשהפגישומעשיות,

מודעותמתוך ,הרקדןיכולתלשכלולשונות

והתחושה-התנועה-הגוףביןלמפגשוקשב

 ,פילטיס ,פאולהאלכסנדר, ,פלדנקרייז(שיטות

התקיימוכןכמו .קונג)י'וצגשטאלט ,יוגה

מהבטיס "הרקדןבריאות IIבנושאהרצאות

אנטומיה ,פסיכולוגיה ,אורטופדיהשל

ורפואה.

 2002למחולחלונות-ארצימחולכנס

ג IIבלמתקייסבהברציפותשיתיהחמהשנהזו

הישראליתספרייה IIבארצימחולכנסבעומר

היההכנסנושאבבית-אריאלה. IIלמחול

אתכללההמארגנתהוועדה . IIהרקדן"בריאות

עלהפיקוח ,למחולהישראליתהספרייה

המרכזמתא"ן,החינו,ךמשרד-המחול

וארגוןהבמהאמנויותלרפואתהישראלי

DACI . מרחביאיש-400כהשתתפובכנס

התרבותשרבפרסיהזוכיםהוכרזו

ליוצריסהתרבותשרבפרסיהזוכיסנבחרו

הוחלטהשנההמחול.בתחוסומבצעיס

עלבפרסקטגוריות:בארבעפרסיסלהעניק

שרון;ה'מירלהכוריאוגרפיתזכתהסיחימפעל

הבלטזכהגדולהמחולללהקתביצועבפרס

זכוצעיריסליוצריסבפרס ;הישראלי

ורמייונגמןיוסי,זיורוניתהכוריאוגרפיס

המוענק ,דרכסבראשיתליוצריסובפרס ;באר

רזרננהביטון,שלומיזכובראשונה,השנה

תעודתלהעניקהוחלטכןכמוגודוביץ'.וחגית

נעמיהוותיקהולמורהליוצרתהוקרה

הענקתטקס ·אליסקובסקי

בדצמבר lב-היהיהפרסיס

בתל-אביב.דללסוזןבמרכז

גודרליסמיןבסיפרס

והכוריאוגרפיתהרקדנית

פרסאתקיבלהגודריסמין

שנהמדיהמוענק ,בסי

מטעסלכוריאוגרפיס

יורק.בניוהמחולקהילת

עלבפרסזכתהגודר

 " Feel Funnyהיצירה

" T oday בעונהשהציגה

בסיפרסיורק.בניושעברה

מחולליוצרימוענק
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ורטיגולהקת

 ,הלהקהשלבסטודיוקיימהורטיגולהקת

מפגשיסדרת ,בירושליסבכרראר'זבמרכז

עמנואלהצרפתיהכוריאוגרףעס ,מחול

(בשיתוףתדמוראילניתועסגריווה

המופעהועלה ,כסיכוסהבריטית).הקונסוליה

II בפרויקטמדובר ;"שביניהסומהאדס-מטבע

חקרוובריטיסישראליסגבריסשישהשבו

ופרחירקדניס ,יוצריס ,חוקריס ,סימור :ץהאר

גבוההלהשכלהבמוסדותלמחולהוראה

סדנאותהתקיימובכנס .במחולענייןובעלי



-התנועהאתשבועותשלושהבמשך

אלובגלילבמדברהטבעיתמהסביבה

השלישיבמפגשהתיאטרון.ובימתהסטודיו

בת"להנולדהבניםשניייביןהמופעהתקיים

אורןשלבניהולוורטיגוהמחולסדנתשל

גילתושלטישלרשללכוריאוגרפיה ,טישלר

אמוץ·

תל-אביב-יפועירייתביוזמתמחולאירועי

הבמה,ולאמנויותלמוסיקההמחלקה

קיימהבדש,רנההמחולמנחתשלבראשותה

כנסובהם:השנהבמהלךפרויקטיםמספר

 " 2002מתמדתייבתנועההמרכזיהמחול

 ,האירועלאמנות.תל-אביבבמוזיאוןשהועלה

מהמרכזיםייצוגיותלהקותהשתתפושבו

בסימןעמדתל-אביב-יפו,שלהקהילתיים

לגיבושהמפתחכנקודת "בתערוכהתמונותיי

כוריאוגרפיים.רעיונות

בשכונתערבי-יהודידו-קיוםפרויקטנמשך

נפתחלראשונההעיתים".וב"ביכוריהתקוה

לקרבשמטרתופרויקט

מתקדמיםמחולתלמידי

 .מקצועייםלכוריאוגרפים

 15נבחרו ,בחינותלאחר

בגילאימחולתלמידות

הקהילתייםמהמרכזיםהעליונההחטיבה

לאחרקולבן.אמירהכוריאוגרףעםלעבוד

ייבובה'לה."המחולאתהעלוחודשיםשלושה

במהקדמת

דר-יינעההמחולשקבוצתהשנייההשנהזה

הלהקה.רקדניבקרביצירהמעודדת "חולון

 ,ברינרמאיהמאתבכורותהועלוהשנה

 ,רזרננהרוזנטל,נועה ,פונדמינסקישלומית

ומיכלשליטעילאיהשץ,,אסףשטייןנחשון

עםפעולהבשיתוףנעשההפרויקטדובדבני.

יירעים."המחולמרכז

אשרמטההמחולסדנת

בניהולה ,אשרמטהשלהמחולסדנת

והופיעההתארחה ,ארנוןיהודיתשלהאמנותי

התקיימוהשבועבמהלך .בפראגשבועבמשך

הועלושבהם ,) Ponec (תיאטרוןמופעישני

כיבדה(שאותהסדנהוכןעבודותשמונה

ושיעוריםקיליאן)יירישלאמובנוכחותה

והרקדן ,הסדנהרכזת ,לויעינבשהעבירו

קורי.מרטין

דיאלואיישהעםאפריקאימחולסדנת

 1 '"ענב'
ייביכוריבמרכזהתקייםביולי-18-7ב

 ,אפריקאיבמחולקורסבתל-אביבהעיתים"

אפריקאיתרקדניתדיאלו,איישהבהדרכת

נלמדובסדנה .בפריזהמתגוררת ,גינאהילידת

(חבלהמנדנגתרבותשלמסורתייםריקודים

המנדנגמחול jאפריקה)במערבארץ

שונים,ריקודיםעשרותכולל ] Madnangנ

נלמדובסדנה .שונותלמטרותהמבוצעים

המזוהה ,] Lambaנהלמבהריקודמהם:שניים

כפיפהבתנוחתומאופיינתהגבריםקבוצתעם

 ] Mandanyנוהמנדני Jחזקותידייםובתנועות
הנשיותגילויאתהמסמלנשי,ריקודשהוא

האגן.תנועותאתומדגישהמיניתןהבגרןת

דנדנגתןפישלחיהבתזמןרתלןןההשיעןר

 .] Dundungנ

בפוליןכוריאוגרפיהתחרות

רזינב'יטעינב

התקיימה 2002במאי-1העדבאפריל-30ב

תחרןת ,פןליןבגדנסק,לראשןנה,

בתחרןתדיאגילב.סרגיישםעלהכןריאןגרפיה

במןתעלמןכריםלא ,צעיריםיןצריםהשתתפן

עכשןןי.מחןליצירןתשיצרןהמחןל,

 ,אירןפהמזרחמדינןתבניהיןהמשתתפים

שןפטיחמשתבין .ןפןליןבילןרןסיה-ביניהן

ןתיקהרקדניתשטרן,נןריתישבההתחרןת

 ,למחןלמןרהבת-שבע),להקת(יןצאת

שהןזמנהבינלאןמיןת,בתחרןיןתןשןפטת

בפןעל-ןהמפיקהתחרןת,מייסדמטעםלפןלין

 ,] Alexandr Azarkevitchנ 'אזרקביץאלכסנדר
 ,'אזרקביץלדברי .פןליןשגרירןתןמטעם

 ,בפןליןהמחןלסצנתאתלהאירהיאהמטרה

ןהתחדשןת.פריחהחןןתההאחרןנןתשבשנים

 ,האקדמיהקלאסיהבלטבפןליןנלמדבעיקר

שםמשגשגןת ,האחרןנןתבשניםדוןקאאך

ןהתחרןתמןדרני,מחולשללהקןתמספר

מין(שהןאהעכשןןיהמחןלאתגםשיקפה

לגןןניהםתיאטרןן-המחןלזרמישלשילןב

הפןסט-מןדרני).ןהמחןל

 ,] Anna KolekJקןלקאנה ,בתחרןתהמנצחת
בפרסזכתהלא ,פןזנאןשלהבלטמלהקת

(אבןאמברעשןיבפסלןןאלאכמקןבל,כספי

 .ינסקי'ניזוסלבשלגדנסק)בעירשמןפקתחן

הרקדן,הסןלןשלתנןעתןאתמתעדהפסל

אחר-הצהרייםיימנןחתביצירהןהכןריאןגרף,

 .-1912ברןס"ב"בלטשהןעלההפאןן",של

עלבדברןאןתהפתחהתחרןתמייסד

ןהנצחיתהייחןדיתתרןמתוןעל ,דיאגילב

העןלמי.המחןללתןלדןת

שליסןדןתעםדןאטהיההזןכההריקןד

 ,המערביהמןדרניןהמחןלהקלאסיהבלט

הרחןק.המזרחמןתנןעהתןרןתעלגםשנשען

בתחרןת,שהןעלןהיצירןתשארכמןזן,יצירה

ןידיאן,מיצגיןגםןמחןלתיאטרןןשילבה

טאיבבכךהאירןפי.העכשןןיבמחןלכמקןבל

יה·שהדיאגילב,שלבשןרתןאתהמןפע

 ,אמנןתייםאירןעיםלהפיקהראשןן

משןעבדיםשאינם ,שןניםמדיןמיםשמשלבים

שמןראמנןתיממדלכלשבהןןיצירןת ,לזהזה

 .עצמאימקןם
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חדשך
ןמפיקיןצררקדן, ,'אזרקביץאלכסנדר

פתחהזןשתחרןתמקןןהאמנןתיים,אירןעים

קיימןשיתדןמים,אירןעיםשלמסןרת

מטרתן .מתכןנתןבאןתהשנהמדיבגדנסק

 ,בפןליןהעכשןןיהמחןלאתלקדםהיא

ןבמקביל ,ביכןריםליצירןתבמהלהעניק

 ,ינסקי'ןניזדיאגילבשלזכרםאתלהנציח

מןסכמןתעללערערבאירןפההראשןניםשהין

שהמהןת ,מחןלןלהציע ,הקלאסיהבלט

צןרניןתגםןמכתיביםמשתנים,בןןהתןכן

 .חדשה

באוקראינהאסקסטהלהקת

מתרבןתהשראתההשןאבת ,אסקסטהלהקת

יןליבחןדשהשתתפה ,האתיןפיתהעדה

 Guelder-לפןלקלןרבינלאןמיבפסטיבל

Rose International Folk Festival on the 
Dnipro על(המןכרCIOFF (. הפעםזן

להקהאינהקרלאןשמגיעההראשןנה

ןהענייןזהאתניבמחןלהעןסקתישראלית

שלהמןפעיםלהכפלתהביאשהתעןררהרב

הלהקההעלתההפסטיבלבמהלך .הלהקה

מסנטלהקהעם(יחדןנבחרהמןפעיםתשעה

 .הפסטיבלשלהמצטיינתכלהקהפטרסבןרג)

יהןדינןערבפניאסקסטההןפיעהכןכמן

 .בקייב

מברליןברחההבלטמנהלת

הרקדנית ] Blanca Li [ליבלנקה

רקשהתמנתהמספר,דהצעירההכןריאןגרפית

שלהאמנןתיתכמנהלתמעטיםחןדשיםלפני

 ,ברליןשל Komische Operה-הבלט

במהירןתהעיראתןעזבהמתפקידההתפטרה

מכןבדת.בלתיכמעט

אזהרהמכתבליבלנקהכתבהיןניבחןדש

כךעלהתריעהבןהמכןב,דהמןסדלהנהלת

נאלציםןרקדניההיאשבהםשהתנאים,

לרמהלהגיעמהלהקהמןנעיםלעבן,ד

היתהלנטישהשגרםמה .היראןאמנןתית

חדישםנא
להקתןהשארתההנהלהבתןכניןתהניכרת

בתןכניתחןריםלסתןםכדירקהבלט

מבחינתה.בחשבןןבאהאינההמןפעים",

מחליף.בקדחתנןתלהמחפשיםעכשין

בהמבורגבבלטייבת-השחף"

שלכמחברןידןעכןב'צאנטןןהרןסיהמחזאי

כגןן ,"קןמדיןתיילכנןתהקפידשהןאמה

בדרךשהן ,"אחיןתשלןשייאן "ןניההדןדיי

תקןןהןבהעדרבדיכאןןןעןסקןתעצןבןתכלל

 .מתבקשממשאינןבןמחןלישטיפןלנןשא-

ןן'ג ,המבןרגשלהבלטשמנהל ,מפתיעלכן

לבלטכבסיס "בת-השחף"בבחר ,נןימאייר

לראשןנהשבןצע ,שלםערבהממלא ,משלן

המבןרג.שלבבית-האןפרה ,השנהיןניבחןדש

נלהבןת.לתגןבןתזכההחדשהעלילתיהבלט

מספקשאינןמחזאיהןאכןב'צ ,אחדמצד

 ,שנימצדאבל ,גדןלהבלטיתלתנןעהבסיס

כפיהעלילתי,לבלטמןמחההןאנןימאייר

ייהגברתכגןןהמבריקןתעבןדןתיןשמןכיחןת

תשןקה".ןשמהחשמליתייאן "הקמליןתעם

בבנהמדןברצ'כןבשל "בת-השחףייבמחזה

החןלםעלם ,ןאנןכיתמפןרסמתשחקניתשל

כןימאייר .חדשניתיאטרןןשליבמאלהיןת

מזדקנתלבלרינההשתלטניתהאםאתהפך

השינןי .מתחיללכןריאןגרףבנהןאת

הצעיר,כאשר ,בסיןםהןאהחריףהדרמטןרגי

 .מתאבדאינן ,המקןרילמחזהבניגןד

מקמילןקנתשללמותושניםעשר

 ,] Sir Keneth MacMillan [מקמילןקנת
ןלבסןףככןריאןגרףשימש , 1929בשנתשנןלד

המלכןתיהבלטלהקתשלאמנןתיכמנהל

שהתפטרןלאחר , 1977-1970בשניםהבריטי

שלהראשילכןריאןגרףהיהזןממשרה

בלטיםיצרהןא . 1992-1977בשניםהלהקה

גםאלאהמלכןתי,הבלטעבןררקלא ,רבים

שלהאןפרהןבלטשטןטגארטבלטעבןר

הבלטיחדש 2002אןקטןברבסןף .ברלין

אחד ," Mayerling "יצירתןאתהמלכןתיבלהקההרקדניםמספראתלהקפיאההחלטה

העןסקשלן,הידןעיםהעלילתייםהבלטים ,האןפרההעדפתיי . 2003ינןארעדבלב,ד-19ל

הקיסרמשפחתבביתשהתרחשהבטרגדיה

הראשןנה.העןלםמלחמתערב ,האןסטרי

באןתהתתקייםבלןנדןןהתיאטרןןבמןזיאןן
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 Kennethהכןתרתאתהנןשאתתערןכהעת

MacMillan The Outsider אתהמתארת

מקמילןעבדעימןהלהקןתגם .יצירתן

מלאתלכבןדמחדשןת,ןבאמריקהבגרמניה

המצןיןתיצירןתיןאתלמןתן,עשןר

 .שלהןברפרטןאר

המלכותילבלטחדשהאמנותיתמנהלת

השוודי

יןצרת ,] Madeleine Onne [אןןמדליין

משלה,עצמאיתלהקהשניהלהשןןדית,

הבלטשלהאמנןתיתלמנהלתנתמנתה

-1980בנןלדהאןןבשטןקהןלם.המלכןתי

שלבית-הספרבןגרתןהיא ,בשטןקהןלם

עדןהגיעהרקדהבן ,השןןדיהמלכןתיהבלט

היטבמכירהשהיאכך ,ראשיתנהיבלרלדרגת

המסןנפת ,זןלהקהשלהבעייתיןתאת

 ,אןןאמרהאןתהשראייןלעיתןנאילאןפרה.

בלהקהיישיהיןמקןןהשהיא ,היתרבין

עצמיאניגםכןכבים.אןהביםאנשים .כןכבים

קרןזטןםבןמככביםאם ,סרטלראןתהןלכת

כשהיא ,מביכההצהרה ;" ...ניקןלסןןק'גאן

טרי.אמנןתימנהלשלמפיןיןצאת

מאסרשנותבעשרהסתייםמולדתביקור

מאיראןיציאהואיסורתנאיעל

היןשבלבלטמןרההןאחןרדאדיאןמןחמד

 ,חןרדאדיאן .שנהכעשריםכברלס'בלןס-אנג

 ,משפחתילביקןרלאיראןשהגיע,טהרןיליד

 "פשעיןייבשלןנידןןלבית-משפטהןבא ,נאסר

האסןרדבר ,ןלגבריםלנשיםמחןלהןראת-

-שםהאיסלאמיתהמהפכהמאזבאיראן

כןכמן .חייןימיכלבמשךמהןראהלהימנע

השניםבעשרמאיראןלצאתעליןנאסר

לעשרגםנידןןהןאבכ,ךדילאןאםהבאןת.

משפטביתשכלפסק-דין ,תנאיעלמאסרשנןת

עת.בכלבפןעללמאסרלהפןךיכןלאיראני



רובינסגורוםשלביוגרפיה

מנזרגיזרא

מאודמפורטתביוגרפיהלאוריצאהיורקבניו

 ,רובינסרוס'גהכוריאוגרףשל )'עמ 622 (

 i[Greg Lawrence [לורנסגרגשחיבר
אישאינושהואניכרלורנסשלמכתיבתו

בצדעוסקתאינהזושביונרפיהכך ,מחול

דווקאאלא ,רובינסשליצירתושליהאמנות

כביכול.פסיכולוגיהובהרבהבתיאטרוןבחייו

הומהימבריק ,משעשעשיחהאישהיהרובינסהתוקפנותאתלהסבירכדיזאתוכל

כיוצראבל ,מחשבה

הרשה ,חזרותומנהל

להתעמרלעצמו

ברקדניסקשות

האמפעס .ובשחקניס

שכליודעיאניילי:

אנישאיתוהלהקות

מפני,מפחדותעובד

מלהקהרקפוחדאני

 " ...בת-שבע-אחת

-לאפעולותלחקירתהקונגרסועדתכאשר

הסנטורשל t 'האינקוויזיציהיי(אמריקניות

ולמסורלהעידרובינסאתאילצהמקארתי)

נשבר ,"קומוניסטייבעברהיהמחבריומי

שלאכדי ,שמותכמהלמסורוהטכיסרובינס

על ."הסרבניסיישלהשחורהלרשימהלהיכנס

 .מותויוסעד ,רביסלוסלחולאזוכניעה

עסהרביסקשריו

-לוישרהעס ,ישראל

יךרהעאותה ,תנאי

-בתלהקתעסמאו,ד

עב,דעימה ,שבע

בספרמתואריס

ללאאבל ,בפירוט

להעמיקניסיון

גדושהספר .בסיבות

 ,פרטיספרטיאמנס

אינסאלהאך

הקוראאתמקרביס

שלאמנותולעיקר

 .רובינס

g 011 My Grl1llC ;ווof Dn/lc זo ןcoautl 

 ,החזרותבמהלךרובינסשלוהאכזריות

 Dance-הספרכותרת .דברלשסשהיתה
With Demons -הרפאיסרוחותמשמע

שמעולס ,הדותויכגוו ,רובינסשלהפרטייס

לאשבה ,שלוותיההומוסקסואל ,הסתירלא

שמאלניותלדעותנטיותיו ,להודותמוכוהיה

שנותשלב"בארהמסוכנותוישה ,מתקדמות

 .עליושאיימו "הרוחותייאלה .-50ה

Dance With Demons the life of Jerome 
Robbins by Greg Lawrence 

G.P. Putnam's Sons, New York , 2001 

 2002לפולקלורבינלאומיפסטיבל

בינלאומיפסטיבלבארץהתקייסיוניבחודש

הישראלי(המרכזמעט"ףשללפולקלור

הפועל ,ופולקלור)עממיתתרבותלחילופי

לפולקלורבליספסטישלבינלאומיתבמסגרת

CIOFF . להקותהגיעוהביטחוניהמצבלמרות

סרי- ,מקדוניה,טיוואן ,אלבניה ,מאוקראינה

להקותוכמובןורומניהקוריאה ,לנקה

אתביטלהמהונגריההלהקה .ישראליות

 .הפסטיבלתחילתלפנישבוע ,השתתפותה

 ,יבנהכעביה,לכפרמירושליס,נדדהפסטיבל

שמואלגו ,יקנעס ,עפולה ,חלוןאכזיב, ,חדרה

אביב.-ותל

מארגניטועניס ,הקשיסהימיסלמרות

 .-30,880להגיעהצופיסשמספר ,הפסטיבל
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-25.3.2002בשנערכהארבטןבה,מיהוחרןת

הקלאסיהבלטמחלןצןתאחתשללזכרה

ןרקדנים,מןריםשלדןרןתשהקימהבארץ,

לתחרןתהתשיעית.הפעםזןאלינןחןזרת

רחבימכל 21גילעדצעיריםרקדניםהתקבלן

הבלטמןקטעיםביצעןהרקדניםהארץ.

הבלטבסגנןןקטעיםןכןהמסןרתיהקלאסי

מאשריןתרטןבחשןשבהםקלאסי,הניאן

אתהגישןלתחרןתהמסןרתיים.בקטעים

 , 13הגיעןהגמרןלשלברקדנים 33מןעמדןתם

היההגמרבשלבהשןפטיםצןןתהרכבכאשר

הראשןני.במיןןשהיההשןפטיםמצןןתשןנה

תרבןתי,ןלאנעיםלאאןפילבשהותחרןת
רסןחסרןתהערןתבמהלכהנשמעןכאשר

זכןהןירטןאןזיםהרקדניםהקהל.מכיןןן

הרקדניםןאילןסןערןתכפייםלמחיאןת

ןאמןנהאןמץלהרבהזקןקיםהיןהאחרים

בפניןלרקןדהלאהלהמשיךכדי ,ביכןלתם

אןהד.ןלאביקןרתיקהל

גרגוריאן,ארמןהראשןן,במקןםוזןכה
הישראלי,בבלט )-40הבןאבין(עםהרןקד

שלהגןףשפתמןלדתן.ארץבארמניה,הןכשר

יןדעןאניטןבייאנישלמסרמעבירהגרגןריאן

הפןאתמדגישהןאבריקןדן ;" ...זאת

ןמקפידטכניתיכןלתשבהפגנתהראןןתני

לעןמתן,בביצןע.ןניקיןןליריןתעלמדיפחןת

האקדמיה(תלמידתיוחנןאורייןהרקדנית

מןפענתנהבירןשלים)רןביןע"שלמחןל

קלילןתשלתחןשהןהעבירהמקצןעי

הגזמה.אןרגשנןתכלללאןטבעיןת,

פסיפיקה.ובלט'לסאנגלוסשלהקלאסיהבלטבאריזונה,הרברגרתיאטרון ,קולדממההישראל,יהבלטבלהקותרקדן-אבנשטייןרועיישראל
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CI עלהדבריםהתנהלולאהקלעיםמאחורי
צוותחבריביןשהיה ,לבליאורמנוחות,מי

לאחדכוריאוגרפיהיצר ,בתחרותהשופטים

התחרות,כללילפישלאוזאתהמתחרים

להיותלבעלנאסר ,פזנירהעםבירורלאחר

אתשביצעברקדןהדיוןבעתנוכח

לב,שיצרהכוריאוגרפיה

(שישההפרסיםכיהחליטההתחרותונהלת
הבניםביןשווהבאופןיחולקו ,במספרם)

טוביםיותרהרבההיוהבניםאבלוהבנות,

הרקדניותרקלפרסיםהיוראויותולמעשה

 ,יוחנןואורייןטראסובנדיה

מביתצעיריםרקדניםהיוהתחרותאורחי

קטעיםשרקדו ,"יליןתלמהיילאמנויותהספר

ושברוי,איילאלוויןשל "התגלויותיימתוד

 ,באולםהמתוחההאווירהאתבמקצת

גםהורגשהנעימההלאהתחרותווויית
שלתסכולםשלאחריה,הפניםבקבלת

שלבתחושהביטוילידיבאזכושלאהצעירים

ובהערות "הגדולההמסיבהלאחר"שריקנות

 ,"מודעותחסרי"ו "תרבותחסריייאנוכמו

 ,תרבותיתואווירהאמנותשלחגיגהבמקום

עלספורט,לתחרותיותרהאירועדמה

אליההנלוויםנעימיםכדכלהלאהאלמנטים

 ,לפעמים



סימן IIבשניסן IIטשחגג ,כרמיאלפסטיבל

המצבבשל ,סבלכבדה,אבטחהתחתאהבה"

המבקריסבמספרמפיחןת ,הביטחןני

מגוון ;ןבהרקדןתבמןפעיס ,והמשתתפיס

רקלאאמנותייס,המחןלמןפעישלמצומצס

מופעיסשלביטןלישראלייס,גסאלאמחו"ל

שנעשוהאחרוןהרגעשלושינןייסאחדיס

שלהמשיכהחוסרעלמעידיס ,באחריס

 .השנההפסטיבל

שלבבימןין ,"לאהובהבאכלייהפתיחהמופע

 ,הפסטיבלשלהאמנןתימנהלו ,ממןשלמה

התרבןתשרבמעמדבאמפיתיאטרןןהןעלה

ששילב ,זהמןפעןילנאי.מתן ,והספןרטהמדע

אחתבמהעלןמקצןעייסחןבביסרקדניס

לאלהתרחש,מהצפויהמזלגקצהעלוהעביר

ברמהןהןכןריאןגרפיתמבחינההןאחידהיה

לצדשהןפיעוהאמניסביןמבצעין.שלהטכנית

אן,מאריהיןהישראלי-העממיהמחןללהקות

רזרןחמההזמריס , 2002אירןןיזיוןזןכת

האקןרדיןניסטיסתזמורתזילבר,ןאריאל

משטרתתזמןרתליןותההערבאת ;פזןטליה

 .ישראל

ייסןלוהבכורההיהבפסטיבלהמרתקהמופע

קןלברגבלטשלסןלניסבביצןעלשנייס"

נבעההזההערבשלהמהנהאיכןתוהשוודי.

ןביצועמעניינתכוריאןגרפיהשלמשילןב

גייברטולי'ג .הרקדניסשלןאינטליגנטיאיכןתי

סאליססטיןשל "בכןרהייאתרקדה ] Geibertנ

אקספרסיביןת,בתנןעות .] Steen Salisנ

שןחחההעירוס,גופהאתמפסלתכשהתאןרה

מספרתהיאכאילן ,הקהלעסבתנןעהגייברט

דןאט-שחורה"היתהייהיאאתסיפןר.לן

כליףימיתרקדו- ] Mats Ekנאקמץשיצר

קרלסוןקרוליןשלמיס"יישיחאת .סעדיורפי

רקדניתפז,טליהרקדה ] Carolyn Carlsonנ

 ,דופןיוצאת

ביצירה

שמשמיס,פז,

שפהעסןחןל,

תנועתית

המשלבת

מוטיביס

הקשןריס

שלבשןרשיה

ייחןדית

באירןפהןיןצרתהחיה ,האמריקאיתלקרלסןן

רבות.שניסזה

סןלןייהיהזאתבתןכניתהמענייןהריקוד

מערכתבמרכזןשהעמיד ,אקמץשללשנייס"

פז(טליהןאשהגברביודןפויןצאתיחסיס

בנפרדןנכנסיסיןצאיסהרקדניסכהן).ןבןעז
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הבמהמרכזאתהחןצה ,בקירקרןעפתחדרך

מגע,ללאעומדיסביס,מתקרשהסעד ,לרןחבה

עדוגןברתההןלכת ,בתשןקהבזהזהומביטיס

עןברהתשןקהרעד ;אורכולכלרועדשגופס

לדברימסמלהמופרזשגודלס-ולמדרגותלקיר

-מאהבת/אסעלהגברשלהפנטזיןתאתאק

המיניתהתשוקהגדול.שקשןקבקןלונשמע

במסגרתנשארההנאהמימושאבלהדדית,היא

גסמוטיבבאותןמשתמשאקאןטן-ארןטית.

שס ,"בוריסהבראגסייאתהפותחתבסצנה

לא ,זהלצדזהןאןדטזיגפרידהנסיךעןמדיס

ןסעדישפזלאחר .תשןקתסאתרועדיס ,נןגעיס

זה ,קפואיס ,עירןמיסמתבונניסהס ,מתפשטיס

שלהסהיחסיסבמערכתןהסיבןךהתפנית .בזה

אתלובשמהסאחדשכלבכךביטוילידיבאה

אתהמלבישההאשההאחר.שלבגדיו

היאכאילןאןתןנןשאתבשמלתההגבר

שללמטפלתלהיותהופכתהיא ;אמן

בזמןבואך ,תשןקהבהשעןררהגבר

ליימניסאייברסשלהאמנןתיבניהןלו

בעייתיתבתןכנית ,] Aivars Leimanisנ

ייכרמן"היצירהפתחההערבאתמשהן.

פסטןרכריסטןףשללכןריאןגרפיה

ביזהשללמןסיקה ,] Christof Pastorנ

] Bizet [ נשרדיושלבעיבודוSheradin [. 
פסטןרשלהמעניינתהכוריאןגרפיה

הביאהסטרןןינסקיאיגןרשללמןסיקה

שלבבסיסןןהקנאההתשןקהסיפוראת

ברצח,המסתייסאהבה,משןלש

יכןלןתהפגינןוהלהקהכשהסולניס

יצירהאחרי ,אבלגבוהות.וטכניותדרמטיןת

המעברהיהקשה ,ןדרמטיתמןרכבתכךכל

הבןחרתחברהשעניינןריקןד ,"האביבלייפןלחו

קטעיסלקרבן.להעלןתהנערהמתוכה

בעיבןדןהאגןזיס",מפצחיימתןךןירטואוזייס

 ,] Petipaנפטיפהבעקבןתליימניסשל

התןכנית.אתחתמוצ'ייקןבסקי,שללמוסיקה

שלההבכןרןתאתלהציגשנהגהבכךשלה

זאת.ממסןרתהשנהסטתה ,כרמיאלבפסטיבל

לאמנןיןתבמשכןעלתהשבכןרתן ,"מסךשומריי

במסגרתהעןסקריקןדהןא ,בתל-אביבהבמה

מןעברןהחברתיהפןליטיהמסר .מחיהובמרחב

שלשירןבאמצעותהריקו,דבתחילתלצןפה

 ,"צןדקיסאנןבוהמקוסייעמיחייהודה

משמונההבמהבחללמןקרנןתשמילןתיו

לעסןקהריקודעוברבהמשךשוניס.מקרניס

המסמלתהמיטה,אישייס.מחיהבמרחבי



כרמיאל
2002 
רוטנברגהניה

היא ,האישיהמרחבואתהמסגרתאתבריקוד

החלל ,דיעהיהבהאהאינדיווידואליהחלל

גםמשמשתהיא ,בנוסף .הגוףשלהבסיסי

הרקדניםהבמה.ובארגוןבעיצובכאמצעי

לחלקיהןמתייחסים ,המיטותאתמפרקים

ובמגווןהחלקיםעםורוקדיםהשונים,

היצירהסוףלקראתיוצרים.שהםהמרחבים

מיטהמסגרתבתוךרקדניםשלושהמתנועעים

מדבר-גברכשקולאותה,ותוחמים ,שוליהועל

ולא ,האנושיהקולדווקאברקע.נשמעבוכה

ומחזירשמזעזעהוא ,הירייהמכונותקולות

עלשלנוהחברתיהמאבקלמציאותאותנו

 .המרחב

היהשאמוראשדו,דפאנובבלטתיאטרון

שללכוריאוגרפיהייאדיוס"היצירהאתלהציג

קצריםמחולותבמקומההעלהפאנוב,ואלרי

היתהבתוכניתהטובההיצירה .משלו

דריגושללמוסיקהפאנובשיצרייהרלקינדה"

אתמספרהריקוד .] Delibנודליב ] Drigoנ

דמויות ,והרלקיןקולומביןשלאהבתםסיפור

למרות ,המצליחים ,לארטה'דהקומדיהמתוך

עלהתגבר,לקולומביןשלאביההתנגדות

אתולממשבפניהםמעריםשהואהמכשולים

-זהלסיפורהמקוריהבלטאהבתם.

 ] Les Millionsארלקיןשלייהמיליונים

בסנטפטיפהידיעלנוצר- d'Arlequinנ

הפה-שלייחודו . 1900בשנתעודפטרסבורג

צ'רניצקילריסה .ובקצבבשנינותהואדה-דה

וב'קוקלצוולדימירחןומלאתמעודנתהיתה

הריקודיםשארוהומור.וירטואוזיותהפגין

בדרמהגדושיםהיולתוכניתפאנובשיצר

 ,התוכניתאתשחתםבריקודפאתוס.מלאת

מריםרקדהבקו,ילבר'זשללמוסיקהנטלי",יי

שלידהספרמביתצעירהתלמידה ,סלקטור

אינהעדיין ,הכשרוןניצנישלמרות ,הלהקה

 .מקצועיתבהופעהכרקדניתלהופיעבשלה

שהצעירהבכךלפגםטעםמצאתי ,בנוסף

מפזרת ,קוקלצ'וב ,הבוגרהרקדןעםהרוקדת

בתנועותכתפיהאתומנענעתשערהאת

מודעתואינה ,בצחוקכאילומיניות,קוקטיות

דימויעםמקושרתזאתמיניתששובבותלכך

לרגשנועדושתנועותיהמפתה,אשה-ילדהשל

 .מבוגריםגברים

המופעבמקוםהעלובת-שבעאנסמבל

מתוךמחולקטעי- "דקתלוןייאתייפלסטלינה"

במיוחדשחוברו,נהריןאוהדשליצירות

 .ובאיכותיותבמקצועיותובוצעו ,זהלריקוד

 ,"סולושלחוטיםייהקרנתהיהנוסףאירוע

עשייתהאתהסוקר ,אוטוביוגרפיסרט

כרקדניתשינפלדרנהשלהאמנותית

 :.: •.לאופרארזשלבבימויווכוריאוגרפית,
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אדזסשלהתמדלפסטיבלכרפםזאורה
באןזסעכשןןילמחןלפסטיבלשלהשביעיתהעןנההתקיימהזהבקיץ

 ,הבינייםימימתקןפת ,לבןשןבתקןמפקטיתזעירה,עיר, ,] Uzesנ

לניםצפןניתמעט ,] Avignonנלאביניןןמערבהק"מ-30כהנמצאת

 .] Nimesנ

למןנפלייהאביניןןשביןבאזןרפסטיבליםמעטלאמתקיימיםזןבעןנה

קףיבהלהתחרןתיכןלשאינן ,זהמסןגןפסטיבל ] Montpellierנ

אםרקמןניטיןלצבןריכןל ,ממנןןןתיקיםידןעיםשלןבתקציבים

שהןאעם ,מןבהקייחןדיכיןןןבעלתמדיניןתעליצביעהאמנןתיניהןלן

נאמן.מקןמיקהלצןבר

היא ,ציןרייםכפריםהמןקפת ,בלבדתןשבים 8,000בתעיר ,אןזס

עדהמאןיש-ןארמןנןבצרפתביןתרהמןקדמתהדןכסןתשלבירתה

בניגןד .העירשלבלבההגבעהמפסגתעליהחןלשהדןכסשל-היןם

מחןללהקתאףבאןזסאין ,מחןלפסטיבליהמקיימןתהעריםלמרבית

הןלמיםאןלמןתבהאין .היפ-הןפבסגנןןחןבביםלהקתלמעט ,ביתית

בו","נלהעיתוןשלמחול,מבקךת-1982מ.החלמחולומבקךתעיתונאית-בךפמןאוךה

ובמאיתיוצךת ."ט Oפולס o"ג'ךושלמחולמבקךתהאחךונותהשניסובשבעו"דבך""האךץ"

לוי-תואי.שךהשלעבודתהעלדוקומנטךיךט O ,) 1993 ( "יחפות"בךגלייסךט Oה

בגניםהשמים,כיפתתחתמתקיימיםהמןפעיםןכלמחןללמןפעי

בהםצןפהןהקהלבמיןחדשהןקמןבמןתעלהקתדרלה,ןבחצר

לפירןק.הניתנןתבטריבןנןתממןשבן

הפסטיבלשלמייסדן ,] Didier Michelנמישלדידייהאתהמנחההקן

אליןשהצטרפה ] Marie Caerנקארמאריעםיחד-האמנןתיןמנהלן

דרדהמחפשיםעצמאים,ןצריםישלחשיפהבעיקרהןא-באחרןנה

 ] Maguy Marinנמארןמאגיעםיחדמישלדידייהגיבשזהקן ;יתישא
 .םיהראשןניבשלביההיתהכשהיןזמהעןד ,שניםבמשדעבדשאיתה

נןסףשניןתןארבתקשןרתשניתןארןבעלבעבררקדן ,לדידייה

 ,אמניםשלראשןנהןלחשיפהלאיתןררעיםלאחןשיםישבסמיןלןגיה,

יכןלתמןכיחהנןכחיתבעןנהןכןהאחרןנןתבשניםשלןןהרקןרד

קהלבבנייתהןא ,דידייהאןמר ,הגדןלהקןשילמדי.מרשימהפןטיש

לןזרהיהשהתחןם ,העירראשהעכשןןי.המחןללשפתןקירןבן

י,השנתהפסטיבלןבמימןןבסיסיןתבתשתיןתלהשקיעשןכנע ,לחלןטין

275כעלכיןםהעןמד באיםזהבשלבשרןבםבכספיםיןרן,-000,

זהסכןם ,האןזןאתלסבריכדרק .מהמדינהןלאהעירןנימהתקציב

/1הןא במןנפלייה.המחןלפסטיבלמתקציב 12

כןריאןגרףשלשבןעבנימפגשיםמממנתכברהעירייהמכ,ןיןתר

ןאףתקציבנמצאןכברספרבתיתלמידי-500למעלעםאןרחןרקדן

חלליכמהשיכלןלמשןכלל,מחןלמרכזלהקמת ,העירבמןעצתאןשר

תנאיםלהםןיספקן ,צעיריםיןצריםשללרשןתםגםשיעמדן ,סטןדין

AII pictures : Mogens Reidl 



ההדןקהקשרבמקןס.שישהןהשבןעןתמספרבמהלךליצירה,נןחיס

מסיבןת ,כיןסדידייה.מבטיחבעתי,דגסיישמרהמקןמיתהקהילהעס

האןרחיסןהיןצריסהרקדניסמרביתןאידיאןלןגיןת,תקציביןת

המקןס.מתןשביעשרןתשלהפרטייסבבתיהסמתארחיסבפסטיבל

II גדןלממסדשלגדןלמנהללהיןתרןצהלאאניII אנידידייה,אןמר"

עללעבןדהתחלתיכשרקהאןכלןסייה.עסקשרעללשמןררןצה

כתבתילהקיס;מבקשאנימהלאנשיסלהסבירניסיתיהפסטיבל,

כדיתןשביס,שלבבתיםמפגשיםלהרבהןהלכתירביםמאמרים

הרעיןנןתאתלהםהסברתיעכשןןי.מחןלמהןמדןבר,במהלהסביר

אלילגשתמהססיםלאהםהיןםעדמהסיפןר;חלקהרגישןןהםשלי

מאחרלי,חשןבבעיני.נכןןןזההפסטיבלןעלהמןפעיםעלאיתיןלדבר

להישארחייבהפסטיבלןלכןיישמרהמידהשקנהקטנה,שהעיר

במהןתן".אינטימי

השנהנןשאית-גיאןגרפית.במסגרתהתקיימןהאחרןניםהפסטיבליםכל

רןכזןקןדמןתבשניםןהןלנדי.בלגיצרפתי,למחןלהפסטיבלהןקדש

לצדןאירלנד,הבריטייםהאייםןצרפת,סקנדינביהמארצןתמןפעים

להקןתבשילןבןשןןיץ,אןסטריהמגרמניה,מחןלאןצרפתימחןל

בנןשאןהנגיעההמסר,הםתרבןתירבןדיאלןגחשיפהצרפתיןת.

דידייה.אתמפחידהלאהפןליטי

גןשלפיבחירהעליתבססןלאשלאחרין,זהגםןאןליהבא,הפסטיבל

יןצריסייבחרןאלאמסןים,גיאןגרפילאזןרהמשתייכןתמדינןת

מחפשיםכ,ךןלשםהסביבהעםמרכזידיאלןגבעבןדתםהמקיימים

ליןצריםבטבע.לעיר,מחןץחלקםנןספים,אתרי-הןפעההיןם

הדרך.פתןחהצעיריםישראלים

קרןבהתקיימןביןני,-30-20בשהתקייםהפסטיבל,ימיעשרתבמהלך

להקןתשתירקביניהםאתרים,בשלןשהבמןתעלמןפעיםלעשרים

 ] Scapino Balletנסקפינןבלטבינלאןמי;מןניטיןבעלןתמבןססןת
מאקס-א- ] Anjelin Preljocajנפרלז'ןקאז'אנז'ליןשלןלהקתןמהןלנד

יןתר.קאמריןתעבןדןתהביאןהןשגםשבצרפת,פרןבנס

ןאנשיההעירשלהמיידיתהאינטימיןתשלהנעימהרןחהזןאםבין

שליחסיתרבחלקהמןפע,אתרישלפןרמליהבלתיהאןפיזהןאםןבין

זההיהשבהםהראשןןעימם.שהיטיבןבתנאיםלחשיפהזכןהמןפעים

המןפע ," Double Points "עםשהןפיע ] Emio Grecoנגרקןאמיןשל

בחצר,מאןד.מענייןהיההןאבתל-אביבדלל.סןזןבמתעלגםשהעלה

נשימהעןצרןהיהיןתרהרבההמריאשלןהביצןע Cour De L'evecheב-

בכחןלמהססעדייןהחןשךהמןפע,תחילתעםבלילה,בעשרפחןת.לא

תחןמןת,אןררצןעןתעלהמסעאתענקבבןםפןתחגרקןאמיןעמןק.

בגןף·לשליטההטירןףביןדקןגבןלהבמהעלןחןשךאןרביןחדגבןל

הןא-במשנהןמתפרצןת,אנרגיןתבעלשינייםחןשףפראהןארגע

שיפקע.עדהזמןאתלמתןחשמןכןןאיפןק,שליטהברמתןחכם,

עםבאהממןנפלייה ] Didierז heronנטרןןדידייהשלהמחןלקבןצת

 ] Mercier et IIןקמייהמרסייה IIבהשראתגבריםלחמישהעבןדה

בקטסמןאלשל IIלגןדןמחכים IIאתשהקדימהגירסה , Camierנ

לן,ןבדןמהכרקדןבעבןדהמשתתףעצמןטרןן .] Samuel Beckettנ

תיאטרןןברןחעבןדהזןיחסית.בןגריםהםהמשתתפיםמרבית

להיןתבליןמשעשעת,מרתקתמדןיקת,אינטליגנטית,ןהיאהאבסןרד

עבןדתיןצריםהםןיחדשןתפין,אתהיטבבןחרטרןןבמיןחד.קלילה

לתנןעההמחקריתבגישתןעשיר.אנןשימרקםבעלתמעןלהאנסמבל

 ] Josefנאדג'ג'ןזףאתלעיתיםמזכירהןאןהמקןריתהייחןדיתןבשפתן

שחייבתנןעה,תיאטרןןעלעדייןנשעןטרןןמנאדג',יןתראך , Nadjנ

שפתן.עיקריאתלמחןל

שבתחןם,המשןבחןתברשימתלהימנןתיכןלןתהלהקןתכללאכיאם
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שלמזויותרמרשימהויכולתמשכנעתנוכחותישלרקדנים ,ככללבהןגם

מהלהקותניכרבחלקהצפייה ,מהכללהיוצאותלמעט ,זאתעם .היוצרים

אתליווהמיוחדחןמבוטלת.לאהנאההניבהבפסטיבלשהשתתפו

הרקדניםוקילקטיב-מבלגיהבאולאאושבמקרה-שבהןהפרועות

גפיפינלהקת ,זהבמיבן .טובהדוגמההוא ] Amgodנ 'אמגוד'והמוסיקאים

אם ,כולןעלעלתהמבריסל,יוצריםשלקולקטיב ,] Peepiח gז omנטום

יוםאורבשעתהתקייםהמופעהוצגה.גםוכךבתהליךעדייןהעבודהכי

בחומההמוקפת ,הסמטאותבאחתמוזיאליתגינה ,'ימי-הבינייםגן'בחצר

גידלובהןיניים,בהימיבתקופתמפותחותגינותשאפיינוצמחיםובה

רקדו ,במהבמקוםורעלים.תרופותלהפקתומרפאתבליןצמחיבעיקר

הקלעיםאזורהיהמשתרגתשעועית 'פרגוד'דשא,ריבועישלשטיחעל

כביוםעירום ,כרסבעלמבוגרשחקןשםעמד ,לחצרהקהלוכשנכנס

עד ,מבושיואתמכסהתאנהכשעלהקלאסייווניפסלבתנוחת ,היוולדו

קאריזוגבריאלהנפלאים:רקדניםשניהצטרפואליוהראשין.הרוחלמשב

 ] Fraח ck Chartirנשארטייהופרנקהארגנטינאית ] Gabriela Carrizoנ

הרביעיתהמשתתפת .באירופהמהחשובותלהקותשלבשורהשרקד

עםצעירהאשה ,] Rikaנריקההיאסדירלאבאופןאליהםהמצטרפת

בלבד.מ"ס-80כשגובהה ,עצמאיתקריירהבעלתונבונות,נאותפנים

ובאמצעותולגןלכניסהקודםצופיםבווידיאובסרטמעובההמופע

ומורכבתשונהנרטיבבסביבתכיאם ,המשתתפיםלארבעתמתוודעים

לדעתאין .הבימתיתהחוויהמתפיסתחלקהיאזומוקדמתהיכרות .יותר

 ,רבותומבטיחמהפנטהואכיוםיושלם.וכאשראםהפרויקטייראהאיך

הסיבההןהצגתואופןשלפורמליותהלאהנסיבותכיהנמנעמןלאאך

בו.הצפייהשגורמתהרבהלהנאה

עמנואלעבורגםרעלאעבדשגרתיתלאבסביבהמופעשלהמוסףהערך

והתכניםהרעיונותשאתלעובדהקשרללא ,] Emmaח uel Grivetנגריווה

להקתועםביקורובעתהגההוא " What Is the Right Place to Be"חןלעבודתו

קירות ,מאובקחצץמרופדתחצרלרשותועמדו ,לבמהנזקקלאגריווה .בישראל

בנדוניאון·ונגניתמדרגות ,שבילים ,הגןאתהתוחמיםמסורגוחלוןעתיקיםאבן

הטופוגרפיהאתניצלוגריווההזההמסויםלאתרשהותאמהכךעובדההיצירה

צופיםכמהממושבםלמשוךהצליחהואונבון.אינטגרליבאופןשבשטחוהחומרים

להקרקרה ,המגוהציםהשחוריםבמכנסיובחצץוכשהתגוללפעולהאיתוששיתפו

מעליו.עורביםלהקת

 ,אוזסשלזהכולל ,האחרונותבשניםבצרפתמחולבפסטיבלימצפייה

עידודשמקבלות ,היפ-הופלהקותשלקבועהנוכחותונשניתחוזרת

 ,זותנועהסוגת .הרב-תרבותיותערכישלהעידודפוליטיקתבמסגרת

האוקיינוסאתחצתהארה"ב,שלהגדולותבעריםרחובבקרנותשמקורה

עלשאומצהביטויכדרך ,בצרפתובעיקרבאירופההתמקמההאטלנטי,

יוצאיבקרבגםכמו ,שםיחסיתחלשותאוכלוסיותבקרבצעיריםידי

יוצריםשלתיווךללא ,לבמההיפ-הופלהציגהניסיונותבישראל.אתיופיה

לראותהיהאפשר ,באוזסברובם.כשלו ,העכשוויהמחולבשפתהמדברים

 ,כשווייםעיוצריםאצלמדודבאופןלהשפעתועקבותוכןנטוהיפ-הופ

 .שלהםהתנועהשפתאתלהעשירבאמצעותוושהשכיל

לפסטיבלהמתלווההקטלוגאתגםלזקוףישמישלדידייהשללזכותו

הבינאלהשללקטלוגיםדומהבנוסחמשקל,בעליאחדיםמאמריםובו

האחרונההפעם ,כרונייזלמיטב .] Lyoח Bieחח ale De La Daח seנליוןשל

 .-1988בהיתהישראלבפסטיבלראויקטלוגשיצא
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דחוסהתחולחויית
ביגלכוריאוגרפיהתפגשי

1I דניססנטסייןשלבינלאןמייםכןריאןגרפיהמפגשי" Rencontres [ 

הןא Choregraphiques Internationales de Seine-Saint-Denisנ

 Seine-Saint-שלןלמןעצה ] Bagnoletנבנןילהלעירמשןתףפרןיקט

Denis , מדיןמתקיים ,ןאזןרייםממשלתייםגןפיםידיעלהנתמך

אןתןניהלהבעברפריז.בפרןןריאחדןתןבעיירןתבבנןילהשנתיים

מתיןאניטהאןתןמנהלתןהשנה ,] Lorrina Niclasנניקלסלןרינה

משמעןתיים.שינןייםמספרבןשהכניסה ,] Anita Mathieuנ

עצםשעכשיןהריפרסים,ןנשאתחרןתיהפרןיקטהיהבעבראם

מלא),מימןןמהמקרים(בחלקבהפקההתמיכה ,בןלהשתתףהבחירה

 .ןתמריץפרסמשמשים-האירןעאחריבהפצהןהעזרההפרסןם

ןעדהאיןלמתין .מייעצתןןעדהשןפטיםןעדתעמדןניקלסשללרשןתה

גםבמהניתנהבעבראם .ןבןחרתרןאהלבדההיאיןעצים.ןאין

השתייכןהיןצריםכלעכשיןןאילן ,ןהתפרסמןהתבססןשכברלאמנים

פןזרןןהשנהאח,דבמקןםהמןפעיםכלהתקיימןבעברהצעיר.לדןר

עלהקשה ,מסןרבלהיההפיזןרפריז.בפאתיעריםבשמןנההמןפעים

יצירתאפשרלאהןאבנןסף,המארגנים.עלגםןבןןדאי ,הצןפיםקהל

 .זןרמתפסטיבליתאןירה

להקןתשלההגמןניההיתההפסטיבלשלבבינלאןמיןתשפגםמה

מארצןת 8מצרפת,הין 11להקןת-יןצרים-עבןדןת 27מתןךצרפתיןת.

הפרסןמיםרןבלכ,ךבנןסףלאירןפה.מחןץהגיען 8ןרקאירןפאיןת

שפגםמה ,באנגליתמיעןטםןרק ,הצרפתיתבשפההיןהכתןבןהחןמר

הפרןיקט.שלבבינלאןמיןתןכןגם

שהןעלןהעבןדןתכללמתןךעבןדןת 21ראיתיהפסטיבלימיבשבעת

שיקפה ,רב-תרבןתיןתמששיקפהיןתר ,המגןןנתהתןכנית .'מפגשים'ב

בכלניתןהשןנים.היןצריםשלהאינדיןןידןאליןתחןתםןאתהשןניאת

האמירהמבחינתמשןתףמכנהשלהןעבןדןת,שלקבןצןתלזהןתזאת

ןהתכנים.האמנןתית

אדם.בניביןוביחסיםבחברה/והניכורהאלימותשעניינןעבודות . 1

המחןלשלהיןםסדרעלעןמדשהןאידןעשהרי ,חידןשאיןזהבנןשא

 ,נדמה ,אבלןעמיתיה.באןשפינהבןלעסןקהחלןמאזלפחןת ,העכשןןי

ןגםיןתרבןטיםהיןןהניכןרהאלימןת ,'מפגשים'בשהןעלןשבעבןדןת

האלימןתסצנןתהגיעןמהעבןדןתבחלקןריאליסטיים.ישירים

אףנדהמתימצמררןת.עןצמןתלכדי ,מאןדעדשהתארכן ,ןההתעללןיןת

אהבה ,חןםשלרגעיםמצאתיןלאכמעטשראיתישבעבןדןתלהיןןכח

ןבחייבן,ישזאתבכלאבל ,ןאליםמנןכרהעירןניעןלמנןאמנםןרכןת.

בשיחההזןלת.עםןקשר ,חמלהאנןשי,חןםשלאייםגם ,האנשיםרןב

 .העןלםאתןחןןיםתןפסיםהצעיריםכנראהשכךשאמרה ,מתיןעם

הזאת.הגןרפתהעצןבהלתןפעהכללמןדעתאינהשהיאליהיהנדמה

 ,כלןמר ,אןתןמכנהשאניכפי ,הג/ינס/ב/סגנוןויהרבותעבודות . 2

אבל . Tןחןלצןתינס'גמכנסישליןניסקסבתלבןשתלבןשיםהרקדנים

במשמעןיןתעמןסתרבןתיסימןגםאלא ,חיצןניהיכרסימןרקלאזהן

לצןפה;אןמריםכאילןהבמהעלהאנשיםאישיןת-חברתיןת-פןליטיןת.

1I הבמהעלאמנםאנחנןאמיתיים,אנחנןבדיןניןת.דמןיןתלאאנחנן, 

מעןגנתזאתשאמירהכמןבן ./האמיתייםלחייםשייכיםאנחנןאך

בעבןדןת .לחייםהאמנןתשביןהיחסעלהפןסט-מןדרניבשיחהיטב

תפאןרהאיןלעיתיםאשליה.ליצירתמשמשתאינההתפאןרהאלה



מגוריםחדרשלהיאשהתפאורהאו ,כלל

עלהאנשים .אמיתיתנהיגוא ,אליסטייר

פוליטיותאמירותלהשמיעםימרבהבמה

ללמדך ,ומחוספסתבוטהומיתייומבלשון

תיים.יהאמהחייםאתלשקףצריךשהמחול

שאנשיברגעמרתק:פרדוקסוצרנכאןאבל

נוצרתולהתנועעלרקודמתחילים 'ג'ינס'ה

על-אנושיותהכמעטהיכולותבשל ,אשליה

הגמישות ,הסיבולת ,הוירטואוזיותשלהם.

כל ,שלהםהתנועתייםהמהלכיםומורכבות

 ,'אדםכל'לאבהחלטשהםםימעידאלה

לבד ,'ינס'הגסגנון'תנועה.אמניאלא

 ,ארוטילרובהוא ,ודחוסאליםמהיותו

נויבהרכבים:במגווןגלויהמיניותומפגין

לבינה.ובינהלבינובינו ,לבינה

שלמובהקתנועתיניבהעדר . 3

סגנון'נושאיובמיוחד ,רביםכוריאוגרפים

תנועותמבחרנוצרלא-לאמור !ינס'הג

תיסתמהיתההתנועהאישי. 'ידכתב' ,ברור

 ,הרמות :למכבירכדוגמתהראינווכבר

נענועי ,דחיפות ,צותיקפ ,בוביםיס ,נפילות

העבודות.מןרבותביןרבדמיוןיצרהזאתתופעה ...דיסקו

הואאיך ?הגוףמוצגאיך :כמושאלותהעלההאנושיףובגסוקיהע . 4

עלוליוצרלצופהישקודמותוציפיותאסוציאציות ,ידעאיזה ?נתפס

מנתעלשימוש,בושעשוהכוריאוגרפיהניסיוןהיהומההגוף?אודות

העבודותחמשאתלבחוןישזהבהקשרזאת?כלולהזיםלקעקע

םיכאמצעשימשווהתאורההאורגםשבהן ,חלקיאומלאבעירום

אורובעוצמותשונותמזויותהאנושיהגוףכשהואר .כוריאוגרפיים

הוסטאוהוצאהוא ,אחראוזהחלקרקםעיולרגכולותיםילע ,שונות

גםוהאורהגוףשימשואלהבעבודותוהמקובל.הידועמהקשרו

מןכשבחלק ,תיותזחקהיבאסתטותנסיויולנלאמירותכמושאים

 .ממנוחלקיםשלאוהגוףשל ,וידיאומסכיעלהקרנותשולבובודותעה

עשו "ה"לבושותהעבודותגם .כלשהיארוטיותשלהעדרהכאןבלט

אופטייםובאמצעיםלייזרבקרני ,בתאורה,ומענייןעשיר ,מקורימושיש

 .וכיו"בצללים ,ממוקדותאוראלומותאור,הבזקישלחדשניים

S . וצורמניתרועשת ,אלקטרוניתמוסיקהעלהסתמכורבותעבודות. 

יםיקלאסקטעיםשל ,נייןעלושלאלעניין ,ציטוטיםשירבותבעבודות

 .רועשתטכנומוסיקתעםםיהמשולב ,מפורסמים

ביצועיםיבעלוהם ,מצוינתריקודיתיכולתמפגיניםהרקדניםרוב . 6

 .לציינו)מיותרטעכממינוישב(דברטכניתמבחינהםימפליא

העבודהאחידות.לאמאודבעיניהיוהעבודותשלוהאיכותהרמה

 .עכשווימחולשלהמשותףהמכנהמןחרגהביותראותישהרשימה

" Vivre " ]"מבויבונדזדוראןידיעלנוצרה ]"לחיותDurand [ 
הוא . D.B .ברזווילמקונגושחורורקדןכוריאוגרף , Boundzimbouנ

המבהיקיםומכנסיו ,באצילותמתנשאתשקומתו ,גזרהודקתמיראיש

ישבטבמקורוהואשלוהריקוד .השחוםגופואתמבליטיםבלובנם

-צחוןיונמלחמהריקודי ,חייםילעבתנועות ,ותפילהפולחן-קאייאפר

 .עממיתזמרתשרהאותופהפהימסורתידתשירליילצלמבוצעוהוא

ותעבתנוי'רומעש ,ומסגנןמזכך . D.Bהאלהםיהמסורתיהמרכיביםאת

יונב ,מורכבריקודהיאהתוצאה .משלואקספרסיביותאישיות

ומכשף.מרתק ,אילהפל

" Mode Oscillation Over Drive " שלושהשלרב-תחומיתעבודההיא

 ] Laureבוניקללאורהוהרקדניתהכוריאוגרפיתמצרפת:כולםאמנים,
קהימוסשיצר ] Gerome Noxננוקסרום'זהמוסיקאי , Bonicelנ

צרהיש ] Cecile Babioleנוליבאבססילהוידיאויתנואמ ,תיאלקטרונ

וחשו,ךיאינטימבחדרצופיםבעבודה .ממוחשבתבמערכתיםידימו

משמשעייהרבוהקיר ,קירותשלושהלאורךהרצפהעליושבכשהקהל

היותהמעצם ,זאתבעבודהמהותיהאלתורכשרון .אויהוידכקיר

שלכלליתתיתוכניחדעיבדוהאמניםשלושת .אינטראקטיביתעבודה

מהעל ,אמתבזמןומגיבמאלתרמהםאחדכלאך ,העבודהמהלך

לפעמיםהםהוידיאואמניתשיצרההדימויים .האחריםשנישיוצרים

הע'צובלאמנותבאקדמ'הברס,במבון,מרצה'שואללפסט'בלמחול'ועצת-ב'לסק'-בהןרחל

 .באנגל'ההתנועהלאמנותלאבאןבמרבזלמדה .גתהומבוןלעסאמנותל'ר,מבוןוןבצלאל,
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התוצאההרקדנית.תנועתאתמשקפיסולפרקיסמופשטציורכמו

רב-חושיתלחוויהזוכיםאנוכאןלתפארה.ובנויהמרהיבהבכללותה

רבבכשרוןהעשויהוצליליס,דימוייסתנועה,של ,דמיוןומלאתעשירה

מעולה.ובמקצועיות

" Other Feature " הולבלינגססקיהשל] Saskia Holbling [ מאוסטריה

מלא.בעירוסשבוצעועבודותחמששלקבוצהמתוךריקו,דהוא

הבמה,עלבמקומהאחתכלמכורבלותרקדניותכשארבענפתחהריקוד

יוצאותהרקדניותומגוונת.יותרמהירהתנועהבומתפתחתובהדרגה

אבלביניהן.ותקשורתקשרשוסאיןההתרחשותכלכשבמשך ,ונכנסות

מוצגאיננוהעירוסהגוף .העיקראיננההתנועההזאתבעבודה

תוכן.שלאמירהאורגשלביטויכאמצעילאגסאךארוטי,כאובייקט

והמושגית,החזותיתהתפיסהשללחקירהמושאמשמשכשלעצמוהגוף

הגוףונתפסנראהאיךכמו:שאלותנבחנות .והצופההיוצרתידיעל

כולואתכשרואיסבתנועה?כאובייקטואיךנייחכאובייקטהאנושי

וצילוסראייהמזוויותונראהמוצגכשהואממנו?חלקיסרקוכשרואיס

והאור.הגוףמשתתפיסבובדואט,זוגכבןהגוףמשמשבנוסף,שונות?

ובפיזורבמיקוד ,ומשתנותשונותאורבעוצמותהסהתאורהמשחקי

משמשכן,כמוהגופיס.עלמושלךהאורבהסובכיווניסבזויות ,האור

בחלק ,וידיאובסרטצופיסאנובההציפורשללטרגדיהדומהפאן

גורדיביןובכלובברשתכלואההציפורהטרילוגיה.שלהאמצעי

פאן,כמושלאאבלנטוש.במחסןאו ,גדולהבעירהומהברחובשחקיס

לשרוד.ואףמכלאהלפרוץומצליחהנלחמתהציפור

הסיפור,אוהתוכןהנושא,דווקאאיננובטרילוגיהוהמקוריהמיוחד

ומטורפת,גרוטסקיתדמותהואפאןבתפקיד~לןהביטוי.אופניאלא

אירופיתבחליפהלבושמחו,ךבתוךכלואהואבמיטבו.סוריאליזס

ארוכהכשצמהמפואר,בונדג'יימסתיקונושאעניבהעסשחורה

ארוךואיברארוכותקרנייסמצחועל ,הקירחמראשומשתלשלת

כשלרגליוונופלמקרטע ,מתענה ,מדדההוא .הנכוןבמקוסלומזדקר

ממשולאמנסההלכודפאן ;עקביסוגבוהותענקיותשחורותבלטנעלי

פרותעדרשלפסטורלינוףמוקרןכשברקע ,'קלאסיבלט'לרקודמצליח

ביןנעההזאתהמקוריתהעבודהנפשו.יוצאתלשסבאחו,הרועות

לב.מכמירתלטרגדיהמטורפתקומדיה

אמריקאיוכוריאוגרףרקדןהוא ] Dylan Newcomb [ניוקומבדילן

יירישלההולנדיהמחולבתיאטרוןשניסשבעורקדבהולנ,דשהשתקע

 " Rencontres "-בעצמאית.לדרךולצאתלפרושהחליטלימיסקיליאן.

שלוששלטרילוגיהמתוך ," Breath "שלו,האחרוןהסולואתהציגהוא

אסתטייס.צורנייסדימוייסליצירתהיוצרתבידכחומרהגוף

הציגקולנועניס,עסהעובדאפריקאידרוסורקדןכוריאוגרף ] Elu [אלו

 ." Faune 11", "Oiseau Casse "שבורה"][ייציפור ," Faune 11 "טרילוגיה:

האלמהס.להשתחררוהמאבקכבליסמשותף:נושאהחלקיסלשלושת

שלהעירוניתהתרבותבכבלילכוד-פאןהפגאניהטבעאלהוא-פאון

שלהטרגדיהלטבע.ולשובמכבליהלהשתחררהועילללאונלחסימינו

46 

פרספקטיבותואחרבחייסהאיזוןאחרבחיפושעוסקיינשימה"שהסולו

גורמיסידעוצבירתהחייסניסיוןכיצדבודקהכוריאוגרףחדשות.

היטבהבנויההעבודההעצמי.הביטחוןולערעורמוסכמותלהתפוררות

העומדהרקדןאתרואיסכשאנומתחילתה,כברוסקרנותענייןמעוררת

ועלזרועועלממוקדתאוראלומתורקבחושךכולוהקהל,אלוגבו



והרגלהזרועשלהאיטיתהתנועהמתפתחתבהמש,ך .השמאליתרגלו

בשכיבהשלוותואתמוצאהרקדןולבסוף, ,בחללהגוףשללתנועה

במשךטפחייםומסתירהטפחמגלההסוריאליסטיתהתאורהרוגעת.

שקוף ,ודקיקאוורירילבןוילוןהיאביצירהההברקהאךהזמן·רוב

הימניבצידההתקרהעלבחבילהקשורהריקודשבתחילת ,מעטוזוהר

במעיןאורכולכללאיטוונפרשגולשהואהריקודולאורךהבמהשל

הרצפה.עלזוהרתלערימהשובנאסףשהואעדמדיטטיבית,תנועה

עצמם?למסתוריןענוג?מיםלמפלנמס?לקרחהחולף?לזמןמטאפורה
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אורתותלהקותסיורים,בכורות,

 1001יוני- 1001אפריל
עמיתליאורהבעריכת

הרהיצישם

 "מסךשומריי

2002 . <t.<t 

לאמנויותהמשכן

הבמה

היתההבתולהאךיי

 10.5.2002 ,"יותרזמינה

דללסוזןמרכז

אירופה"יידאנסבמסגרת

המועצהשלמשותפתהפקה

דללסוזןומרכזהבריטית

רקדניםיוצריםלהקה

סהרסוטחי,יונישיינפל,דניבגת,עמנואל

משהכהן,יניבשק,דטלברג,יוסי ,עזימי

כהן

תאורהבמה,עיצובכוריאוגרפיה,הקיבוציתהלהקה

באררמי :וידיאווהקרנת

קולאז'מוסיקה:

קלודאלכסמוסיקלית:עריכה

בצריאיריתוידיאו:

דינולסקולאורה :תלבןשותעיצוב

II אתיופיים"שבטיםריקודי

15 .5.2002 

ענבלתחומירבאתנימרכז

פרוטוסדהחבייר :כוריאוגרפיה

בשילובאופרותקטעימוסיקה:

הרחוקמהמזרחהקשהכלי

פרוטוסדהחבייר :תלבושותעיצןב

ברסייעקבתאורה:

-אסקסטהלהקת

חיפהאוניברסיטת

אשלורותנגאשאבדוכוריאוגרפיה:

II מסעיומן" 

26 .5.2002 

פרנקפורטבית

כץשיריוביצוע:כוריאוגרפיה

תהוםמאי ,בנאיאהודמוסיקה:

II לערוגעתII 

26.5.2002 

פרנקפורטבית

ןיסוצקיאירנהכוריאוגרפיה:

באך :מוסיקה

עדירק,הדסגולדשמידט,אדוהאר,דחנה

לבלשחר ,רפפורט

 "לדעתייחייו

26 .5.2002 

פרנקפורטבית

 IIכמעטיי

27.6.2002 

-נטימדאנסיא

תמונעתיאטרון

אבישיליאורכוריאוגרפיה:

 'קולאז :מוסיקה

אדלמןרוביכוריאוגרפיה:

מאורקרןתלבושות:

קולאז'פס-קול:

גיא ,שליוגלילאוטמן,שליכהן,יניב

 ,ברייטנרשני ,צימרמןלימורויסבורג,

אבישיליאור

ורובלאסתר ,ד.שלומית ,איתאימירב

מגן"ייחומת

27.6.2002 

-אינטימדאנס

תמונעתיאטרון

יונגמןיוסיוביצוע:כוריאוגרפיה

עברישירמןסיקה:

בר-נוישמשוןשיר:ביצוע

 27.6.2002ייעזה",

-אינטימדנאס

תמןנעתיאטרון

בןררתמרוביצוע:כוריאוגרפיה

ועריכהאמנותי,יעוץזומרואינגבורג

תמר :אבזרים ,פרןסטאורימוסיקלית:

פרןסט



27פרח", .6.2002 

-אינטימדאנס

תמונעתיאטרון

שרעביתומר :וביצועכוריאוגרפיה

ועיבודשירהשרעבי,תומר :טקסט

בדביהולהקתאבוטבולאמנוומוסיקלי:

 27.6.2002 ,"בוץ'יי

-אינטימדאנס

תמונעתיאטרון

זיו,רוניתננררוני,אמוץגילת זיורוניתכוריאוגרפיה:

דברהרבידטקסט:

דברה,רבידזיורונית :בימוי

קולאז'מוסיקה: ,דרעיאלון :עיצוב

" a touch d touch " 

28.6.2002 

תמונעתיאטרון-אינטימדאנס

זקןבןענבל :כוריאוגרפיה

חוריןבןעידו :תפאורה

בבליקייוסי :מוסיקליתעריכה

קולאז'מוסיקה:

שפיראענתאשבל,אריאל ,רזרננה

פסטמןאריכוריאוגרפיה: IIמתאהבאו'ייעוזב

פאנקעדיתןציור:טקסט

פטישצחימוסיקלית:עריכה

פסטמןארילבנת,ארנה

28.6.2002 

תמונעתיאטרון-אינטימדאנס

 28.6.2002 ,"בטן"

תמונעתיאטרון-אינטימדאנס

שלומיתוביצןע:כוריאןגרפיה

רביקןביץ'דליה :טקסטפונדמינסקי,

ןיינטראןבאיילמוסיקלית:עריכה

 'קןלאזמוסיקה:

28.6 .2002 ,sun flower 

תמונעתיאטרון-אינטימדאנס

שץאסף :כוריאוגרפיה

פרנקמייקהמוסיקה:

 ,ברינרמאיה ,פונדמינסקישלןמית ,שץאסף

שטייןנחשון

יוצרים:בת-שבערקדני

ובביצועמאתעבודות

בת-שבערקדני

20-22.6.2002 

בן-ששןן,אלדדכוריאוגרפיה:

לב,אשרפאיירטי,דבורה ,ליפסקרמיה

 ,קלנראסנתזיידס,ארקדיפרי,סטפן

 ,צוקונועהלנדאטליהאינאו,יושיפומי

שפיצר,גביפרנק,קריסטיןסהר,איתמר

יעקבי,ענבלאןנו,סטו'יצ ,הלןייצחקרועי

מאמיברנהיים,רמי'גגורליצקי,עידן

אלרזדניהתאןרה:שימזאקי,

"ink" בת-שבעלהקתאיילשרון :כןריאוגרפיה

דללסוזןמרכז , 1.7.2002

II 8.7.2002דקתלון ,II 

דללסוזןמרכז

בת-שבעאנסמבלנהריןאןהדכוריאונרפיה:

II לינהוביצוע:כוריאונרפיה ,"במחצבהטררם

נתועמנואלשיזףנטערסקי,'פצ 23-25.7.2002 

כרמיאלפסטיבל
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22ייאמןלסיה", כרמייןרםכןריאןגרפיה: 7.2002.

אלכסנדרןבמרגריטהתלבןשןת:

כרמיןיןרםניסנזןןרענןאבזרים:

 'קןלאזמןסיקה:

פרסקןמחןלקבןצת

תדמןרעידן :כןריאןגרפיה הלהקה ,תדמןרעידן 25.7.2002 ,"כתןב'יימ

כרמיאלפסטיבל

לי ,קייהראל ,הרמתישי ,בר-ניבתמר

תדמןרעידןארבל,

אריאלינירית ,שחרענבלרץ-ןיזנברגמימי :כןריאןגרפיה  "האןראתליייתחזיק

26.7 .2002 

בלןםכפרפסטיבל

 :שירה ,ןיזנברגמנחם :מןסיקה

מןעלםמיטל ,גמליאליסמין ,ארזכנרת

אביטלעמרקןנטרבס:
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במאי 6-באפריל 1ןספרהבלגיהןביז", 3 "פינטן:ענבלמחןללהקת

במאי 26-25גרמניה,דיסלדןרף,דברים",ייזכרןןהקיבןצית:המחןללהקת

באפריל 18-15רןמניה,בןקרשט,קדים",רןח I 'סג'רה",יי'רןת",'יימגילתענבל:להקתמחןלתיאטרןן

באפריל steps 19-10,8פסטיבל-שןויץקלינט",על"לןןתרדניאלי:ענתמחןללהקת

באפריל 1-למארס 17יןרק,נייייאןלם",גןדר:יסמין

במאי 4-באפריל 29יןרק,ניןנהרין",אןהדשלייןירןס :בת-שבעמחןללהקת

באפריל 16-1ןקןסטה-ריקה,קןלןמביההדג",יישמחתייאסתר",ןרטיגן:להקת

• 
במאי 25-22פריז,ייתא",הלהקה:תדמןר,עידן

במאי 30-26פראג,אשר,מטההמחןלסדנת

ביןני 7-3מןדרני),למחןל(פסטיבלמוסקבהתא", I 'הלהקה:תדמן,רעידן

ביןני 30-22הייבן,נין,ארה"בייאןיסטר",פינטן:ענבלמחןללהקת

ביןני 3-במאי 26זאגרב,לןבליאנה,יידקה-דאנס",בת-שבע:מחןללהקת

ביןני 13-9צרפת,דרןםיידקה-דאנס",בת-שבע:מחןללהקת

ביןני 6-במאי 31רןמניה,ייריגןדןן",ייקליקי',קןמבינע:להקת

ביןלי 7-1פןלין,יימים/,"שפירית",ייאןר/,כנפיים", lIשינפלד:רנה

ביןלי 23-12אןקראינה,הדנייפר/),עלייגלדר-רןז(פסטיבלקןמסןמןלסקקייב,אסקסטה:להקת

 6.5.2002דלל,סןזןמרכז ," 2002אירןפהיידאנסאיטליה,רןסי,ג'ןרגיין

" critical mass " מליפאנט;ראסלמאת" sigue " ליאןן;ןסןלליטפןטפןלמאת

" steptext " 14.5.2002דלל,סןזןמרכז ," 2002אירןפהיידאנסאנגליה,הבלט,נערילהקת :ביצןעפןרסיית,ןןיליאםמאת 

5.6צרפת-אלג'יר,/מעלםהדיכןריאןגרפיה:ישראל),פסטיבל(במסגרתשחןר"ייאביב .2002 

lI 1.7.2002אנד;ןיפן-גרמניה,טדאשיןביצןע:כןריאןגרפיהתמןנע,תיאטרןן ,בןטן"סןלן 

lI 24.7.2002כרמיאל,פסטיבללטביה,שלהלאןמיהבלטכרמן/,האביב",ייפולחןהאגןזים",מפצח 

lI 28.7.2002הבמה,לאמנויןתהמשכןלטביה,שלהלאןמיהבלטהברבןרים",אגם 

 " the best of image 2 "מפראג:השחןרהתיאטרןן 19.7.2002

24.7.2002 II לשנייםסןלןII (בכןרה), שןןדיהקןלברג,בלטסןלני :ביצןע

פזטליהביצוע:קרלסןן,קרןלין :'כןרמים","שיח

גייברטג'ןליביצןע:סאליס,סטיןכןר':ייבכןרה",

II סעידירפיכליף,ימיתביצןע:אק,מץכןרי:שחןרה",היתההיא

lI לשנייםסןלןlI , :'כהןבןעזפז,טליהביצןע:אק,מץכןר

27.7.2002 lI לטביהשלהלאומיהבלטסיגאלןבה,אלהכןר':(בכןרה),צהןב"טנגו



-continuously throw themselves against them. 1 use the bed 
frames to define a territory, a living space, a frame; this frame 
is breached, and the territory is fought over. In addition, the 
video allows the viewer to be touched by associations, by things 
that draw on reality or touch upon it. 1 use the video (along 
with the sound, of course) to point the viewer's associations 
in a certain direction, while also using it aesthetically; as the 

' images are projected on the human body, the viewers 
he space keeps ז. associations exceed the visual aspect 

changing - the beds, the mattresses and all the other 

•• •••• 
elements. In fact, we are all constantly changing. 

, people will receive the work elsewhere, in another context 
his work is very precious to me, because of ז. another culture 

the situation we're in . 1 felt the need to touch, to ask questions 
1 and present food for thoug ht. 1 am not a preacher, nor do 

wish to educate. 1 am not so nai've as to think that a work of 
art can change a political and social reality. But it can certainly .:,,,~~ .... 
make some of the spectators experience something and ask ..:,? 

he grids created by the beds and the ז. themselves questions 
.' mattresses, as well as the ladders, open a rich 'range of options 
; he beds are the intimacy of home, which may disintegrate ז

the mattresses are soft and pliant, and yet the dancers ".~ 

} .. ~ ... 
/ 

L. 



... In the program you do explain Let's get back to Screen Saver. You direct the viewer's 
Yes, 1 address the issue. 1 say a few words about what 1 think perceptions with the textyou wrote ("Each person has his 

is the right viewpoint, but there are many other reception own 'Screen Saver' ... ") as well as the text you quote (a 

options. In October we will travel with Screen Saver to the poem by Yehuda Amichai); you also direct the viewer's 
Weimar Festival in Germany. 1 am very curious as to how ~ eye, through the lighting, to take a particular 'journey 

What is the role of the expressive lighting in 

Screen Saver? How does it help to convey your 

? ideas 
When creating, 1 naturally have my own reasons for 
doing this or choosing that. But 1 don't expect the 
viewer to be concerned with questions of intent or 
symbolism. 1 am more interested in inviting the 
viewers on a journey of sorts. When the viewers enter 

; the theater and sit down, they are offered a thread 
they are led up to a certain point, from which they 
are entitled, invited, to interpret all they see on 
stage; to find their own individual interpretation 

, through their own eyes, their own inner world 
associations, memories, thoughts, feelings. At the 
end of the performance they should still have 
questions and food for thought; not answers and 
absolutes, but an experience that will accompany 

. them and involve them after having left the theater 
hat is why 1 use the word 'options' to describe what ז

1 convey on stage - there is a variety of possible 
, interpretations and experiences; like any performance 

different viewers may have different reactions. 1 like 
-the range of personal reception options to be a wide 
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angled personal space. 

And yet, you direct the viewer very specifically, 
politically (in the most general sense) ... 
1 used Amichai's poem "In the place where we are 
right"; it may be perceived as political, although it 
was not written as such. 

But being read today ... 
It is read today; 1 have chosen it, and it is certainly 
not there by chance. One of the options is to see it 
through a political prism, but one may - just as well 
and at the same time - regard it through the intimate 
prism of inter-personal relationships. 

. It is still political 
. Certainly. It may also be said that everything is political 

But 1 do not wish to speak too much on this point, as 
that would be an interpretation, enforcing a narrow 

his is how 1 want you to view it, not any other "ז: view 
. way." 1 am more interested in offering options 

53 





 '.ב.
4',f; 
~.' .< 

The work on lighting and all the experiments actually took 

? place at the end of the process 

When we started working, I examined the concept very 
basicaLLy - for instance, what do you see when you project 

, from eight different projectors. I had conceptuaLized the space 
the setting and the environment, and then examined how it 

, actuaLLy works in reaLity: what if the Light came from here 
wouLd that bLur the video projection, enhance it, or make it 
disappear. As it was the first time that I worked with video, I 

-was unfamiLiar with many things. The concept I invented 
simuLtaneousLy screening from eight projectors - is something 
that I thought of without ever having seen it before. I had to 

. check whether it actuaLLy worked 

Haven't you worked in the past with the lighting designer 
Nissan Gelbard? 

I coLLaborated with Nissan on my first works. He gave me the 
tooLs and the basic concepts of Lighting. I was attracted to the 
fieLd, and Later on started doing aLL the Lighting design by 
myseLf. 

Could you collaborate in the future with a lighting 

designer, perhaps someone who would have other 

ideas? 

I do not have any principLes against coLLaborating with a Lighting 
designer. But I've discovered that for me the Lighting is part of 
a whoLe, part of what I see in my mind's eye, and over the 
years I have gained experience. My knowLedge accumuLates 
from work to work, through searching. Just Like choreography, 
one improves and deveLops through experience. 

What are the advantages and disadvantages of being 
both the choreographer and the lighting designer of 

the same work? 

As I said, for me Lighting is part of the basic concept, of the 
way I see things. In dance, since one sees the entire stage, the 
eye can roam at wiLL; through Lighting 1 can choose where I 
want the viewer's gaze to focus. I can accentuate some things 
whiLe pLaying down others, creating a baLance in the totaLity. 
The Lighting is part of the whoLe composition on stage, which 
is compounded of movement and space, set and dancers; 
Lighting is one more usefuL tooL for making my point. It may 
weLL be that had I created a work and then invited another 
Lighting designer to come up with his own soLutions and 
thoughts, I wouLd suddenLy find myseLf saying: "Wow! I hadn't 
thought of that, it's the right soLution." Having designed my 
own Lighting for the past fifteen years, I beLieve that doing so 
serves me weLL in conveying my ideas and making the works 

Henia Rottenberg 

R ami Be'er, the Kibbutz Dance Company's 
choreographer and Artistic Director, is one of the most notabLe 
IsraeLi choreographers. He has deveLoped his own concept of 
dance, making use of aLL the theatricaL means at his disposaL -
movement, music, props, costumes and Lighting - in order to 
convey an idea. Since 1990, when he had coLLaborated with 
Lighting designer Nissan GeLbard, Be'er has been designing the 
Lighting for his own works. The Kibbutz Dance Company's new 
studio at Kibbutz Ga'aton serves for generaL rehearsaLs, Lighting 
rehearsaLs, and studio performances. 

In Be'ers' works, Lighting is a major component, focusing 
and directing the spectator's gaze to particuLar events on stage. 
In my interview with Be'er I inquired how he regards Lighting 
design for dance; what is the nature of the diaLogue between 
Lighting and dance. In particuLar, we spoke of the roLe of Lighting 
in his dance Screen Saver, and how and why he chose to use 
video screening. 

When you create a dance, what is the relationship 

between choreography and lighting design? 

When I start a new work, I invest a Lot of time in what I caLL 'the 
range of options' and in the concept; these two are reLated to each 
other. I try to define and cLarify for myseLf what it is that I wish to 
convey. To that end, I enList aLL the tooLs of the stage - with 
movement as the starting point, naturaLLy. But the space, Lighting, 
music, props, text and costumes are just as important. I try to 
address each fieLd by itseLf, whiLe aLso immediateLy interweaving it 
with the other eLements. I try to construct an entire concept before 
I even enterthe studio. In the work process, I address each segment 
from aLL angLes - be it space, music, Lighting or movement. What 
is the 'range of options'? It is the space, the worLd, I address. When 
1 enter the studio with the dancers 1 enter a worLd that is, even in 
the work's initiaL stages, restricted by space, music, the idiom 
of movement, and Lighting - unLike a choreographer who 
finishes a work and then invites a Lighting designer. For me, 
the roLe of Lighting is very important and dominant; primaL. 
When I hear music, I see in my mind's eye pictures and 
movement, and Lighting is aLso part of it. 

When I enter the theatre for Lighting rehearsaLs, it is usuaLLy for 
a very Long period oftime. When working on Screen Saver, we spent whoLe; but, naturaLLy, this is a subjective view. 
a month in the theatre of Kibbutz Kinneret, and there were many 
triaLs and many experiments untiL I was satisfied with the resuLt. 
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