םרי Oאחרוח ער חרבושוח רםחור
בחושבי על יצירת "בגד" חדש לרקדן או לרקדנית

 -אני

חושב קדום-לכל על "עירום" מוחלט .כלומר :אני מהרהר כיצד
אוכל לעשית 'מה שפחות , ,כיצד אצייר )או אלביש( כמה
שפחות

-

כדי שהג ' וף בתנועה הוא שידבר.

סמל .צבע , ,ראולי צורה .מינימום  ,הכרחי ,מינימום כמותי.
'כמובן ,ז ,ה תלוי ברצו ,נו של הכורי,אוגרף ,באופיו של המחול
 ימדובר ,בעיקר ,בעבודה לבאלט מוד,רני .לא לריקוד-עם,בווהאי לא לריקוד פולקלוריסטי שבו ,לעתים ,הבגד עושה
את הריקו.ד

מאת משה בן-שאור

המוסיקה ? ) ,ה"שטימונג" ,קביעת הצבע(.

הבי,מוי ? )האם ;הדילוגים לגובה מאפשרים שמלות לרקד-
ניות .ואם שמל ות  -כיצד לעשותן כך שלא תהיינה שמלות-
 ,רחוב ,אלא שמלות-במה(.

ואדוי הוא שלכל יוצר )או טוב יותר :

מעצב( לתבושות

דרכים משלו.
אישית עבדתי יחסית עם מעט כוריאוגר ,פים , ,ומנסיוני ברור

לי ,שמוטב היה "להחליף" כמה שפחות ,ולעבוד עם המוכרים
לי ,ש,כבר ישלנו שפה משותפת ,הבנה הדדית.

 עיניים כפולות .אנילצייר התלבושות ול,כוריאוגרף
משער שרצוני 'כצייר יהיה ,לבנות" או למלא" את חלל ,הבמה

בתנוע~ של צבע .יכל השא~ הוא עניין ל~' אסוציאציות ,עניין

של דמיין ,או גיבוש דברים שנאמר ו לך על-ידי הכוריאוגרף
המתבטא, ,לפעמים ,במשפטים היוליים לחלוטין כגון " :אני
רו,אה צבעים של ים ,גוף  ...מקהלתי".
או " :אתה צ,ריך  ,להי ,ות קרוב  ,כ' כל האפשר לאדמה .משהו
שיהיה שורשי ,המשלנה ". ..
 לרו::על השאלת  :מהי הכוונה המדוייקת ב"שלנו"

מאיד,ך פתאום יש רצון "לזרוק" את ההבנה כול,ה ,את
,השפה המשותפת ,את ,ה"רמז-ודי" ,ולהתחיל בצורה ~:חרת,
מרעננת יותר" ,משוגעת" יותר.
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אין תשובה נאותה.

ה"שלנו" במחול מודרני )שוב ,לא פולקלור ,אף לא "ריקוד-
עם"( לא מוסיף דבר .לפי שהאדמה  -אלף גוונים לה .לים -
עשרות צלילים .למוסיקה המלווה את ,המחול ,ותהיה זו מ' וסיקת
לגאט  iומלודית ,או "סניקופית-אלקטרונית"  -מאות צבעים.
~

רקדנים ו/או רקדניות והם עם מפונק ילא בלא צדק .לפיכ,ך
דברים מ,וסכמים מאליהם בפירוש הינם אלה :
על הלבוש ל,היות  ,כה טוב ,עז lזוי בצורה נפלאה כל-כ,ך
עד שעל הרוקד לחוש בו משוחר,ר ,קליל ' ו"חסר-זה.דרות "
לחלוטין ,כדי שיו,כל ל בצע ,כל תנועה ,יתהי המסובכת ביותר
' )עפ"י דרישת הכוריאוגרף( ,ולא ייראה עילג ,מגוח,ך "מרמה".
על הלבוש להיות מתואם עם האור ופירושיו )אור מסויים
,הנופל על ירוק הופך אותי ,לשחור .אור "מל ,ו'כלך" ,מל,כלך את
הבגדים .אור עם תשקיפים צבעו ,ניים משנה את כל מהוזו
הבגד( .כן ,עליו להיות מתואם עם צבעי 'הבסיס של התפאורה,
המסך האחורי א ' ו ה"' נ' וף" , ,במידה שההצגה היא בחוץ ,מתחת

לכי,פת הרקיע.

ועוד  :על הלבוש ,שהוא ,לצערי, ,הפריט האחרון עליי
חושבים ביצירה  -להיות מתואם ל  ' ...תקציב ה'כולל של ,ה-
פרודוקצי'ה .ואין זה רע' ,כי ,לעתים' ,וזאת יודע  ,כל מתכנן ביגו,ד
מסמרטוטים ניתן לעש :ות בגדי מ ,ל,כות ,יוקטיפה סינטתית קלה
,ורחיפה "משחקת" עם ה:איר , ,לעיתים ,טוב יותר מאשר קטיפה
כבדה ואמיתית.

,הבעיות הן רבות, ,ולמען האמת  :זה מושך לכאן וזה מוי~ך
לכאן, .היוצר ,הכוריאוגרף ; ,התפאו,רן' ,הרקדן.
על מי לוותר ן
עבודת האנסמבל תמיד מקשה ' ,והויתורים צריכים להיות
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קשה יותר להסביר כיצד עובדים .מהי ה:התחלה.
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סקיצה למחיל "הירה" ב"ענבל"

.מ) בן-שאול(

'(

,ואף-על-פי-כן ,פותחים תמיד ,ועם כולם בשיחה ענייניז..
לא בתיאוריות.
 ,כמה רקדנים

?

כמה רקדניות

?

היש "משהו" נוסף על 'הבמה.

אתה רואה אותו בסגול-כהה ,כ"פרק" אחד בתוך "ספר
התלבושןת" שהגית  -ואילו :הוא ר,וצ,ה בשחור .האם עליך
להתחשב ברצונו ?
סוף-סוף ,לא אתה המחולל' ,כי אם הוא.

האם ה"בנייה"  :הי ,א "...הבחר"

האם אתה ריצה לספר  ,לי משהו על יצירתך -
שום

הבגד אי,נו חכל.

או א~ן בה

הו,א אסתטיקה .הוא ,מוסיקה נעה ללא קול .הוא מצב-רוח.

סיפו ,ר.

זהו הדו-שיח הראשון ,ה:קצר ,הממצה.

לאחר-מכן באים המיתווים ) ,סקיצות( .כתמי-צבע ראשינ'ם.
דמויות ואפשרויות בשחו ,ר-לבן.

גאמה של צבעי -בגד תיא ,מקהלה ,תנועתית .היא "שדה של
פרחים"  -שפרח אחד קמל מקלקל בו את הכל.
;fנ

הבחיר'ה הראשונה של הכוריאוגרף.
הסקיצות הצבעוניות המושלמות יותר .צירוף דוגמאות של
בדים .הבאת ,העבודה לפני הרקד,נים : -והתופרת  ...המעירת
את הערות~ה ,המקצועיות.

 -ואילו ה"פרימה" טוענת שזה

משמין ,שזה ,מכער ,שז'ה מרחיב .עליך להתחשב בה.
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'ואגב ,איך צריכה ,להניע אסתי ,או מירי ,או רינה ,או גבי
את 'רגלה ? 'לאיזה גובה !
,ומהו ניתורו של הרקדן במרכז 'הבמה ?

Iואיזה אור אתה י )הכו,רי,או,ג,ר,ף( "מפיל" עליו ב"קיי" ה-
שלישי ן

לא .ובכל זאת , ,אין זה  ,כל, -כ  ,ך פשוט.

אתה "חולם" על לבן

.

שאלות יפות.
יאתה ,שב
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ועשה !
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סקיצה לדמות מתוז "מעשה בחייל"

.מ) בן-שאול(

סקיצה לבאלט

קלאסי

)מ

I

בן-שאול(
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