עם הפנים אר העבר

מאת ג'ורא מנור

רי"ה רפואי על ההולה כי.
שם

שמפהה :

יוצאי-דופן ,שבהם יש התאמה בין התו· כן י העכשווי ובין אמצעי-

הביטוי הגרא,האמיים ,כמו "קאנטאטה" של פל· ורה קושמאן,

כוראוגראפיה.

מיצמאים jללי.ביים ' :לא נתגלו מימצאים פאתולוגיים ב-
מער' כת המוטורית .זבער ,כת השרירים מפותחת .פעילות פיסוי-
לוגית  -ב.מ.פ.
ממ,ובית  :להעבי·ר ·לבדיקה פסיכ· ולוגית.
מיצמאי הפכיכו' ליג  :ש· וחחתי ·אר,וכו· ת עם ,החולה כ.י.
לדעתי יש כאן מקרה של קיבוע ' )פיקסאציה( בתקופת ילדותה
של .,י.כ וכתוצאה מכד ,חוסר-אפשרות ·להינתק מהקשר ה-
אמיציונאלי העז שלה לדמות-האם שבחייה., ,ג.מ שהיתה
הגורם המ'כריע בחיגוכה של כ.י.
·בעזרת מבחן האישיות  T.A.T.קבעתי שיש אצל כ.י.
הפרהד כמעט מוחלטת בין הבעי ,ות המעסיקות אותה כיום
;ובין התכנים ,והשפה של תחום יצירתה .בגלל קו סכיזופרני
זה מר,וקנת יציר,תה מתוכן ואין ביטוי חופשי ורלוואנטי
לרגשותהי בשעה זו .התיסכיל ,שהוא תוצאה של מצב זה,
מוליד אותה לראציונאליזאציות המתבטא' ות בתשומת-לב מופ-
רזת לבעי· ות טכניות ,לברק חיצוני לא רלוארנטי ולהאשמות
פאראנואדייות כלפי אנשי-מינהל,ה.
מבהו ריראשר  :נטיהזי חזקה להס,תגרות מפני כל חדייש,
חשש מניסויים עד כדי שיתיק המחשהב הא Jאליטית .לנבדקת
כ.י .היה קשה לבטא אסוציאציות ח' ופשיות, ,והיא ניסתה
להסתיר את 'רגשותיה האמיתיים במעטה של מלל רנ.
וור'ת העוכר הכיציאלי  :בדקתי את מצבה החברתי ו,הכל-

כלי של הנ"ל והגעת' 'למסקנה שמצנה הכספי תקין ,אם כי

שמ ,כורתה אי'נה מרשה לה מותרות.
כ.י.

·מקיימת

יחסים

תקינים

בעיקר

עם

אנשים מב :וגרדם

ממנה בעשר או עשרים שנה ,בגיל העמ.ידה או מעבר להז.
כמעט אין לה מגע עם בני-דירה או עם צעירים ממנ,ה ,ואין

לה מושג על מעשיהם ,רגשותיהם  ,ושאיפותיהם.
הסתגר,ות זו מפנר יחסים אינטימיים עם נני גי!וה ,האופיי-
נית לא רק לה אלא גם ל.חברו .תיה בארצות .אחרות ,גורמת
 ,לבידודה החברתי ,לשטחיותה הריגשית ,לארעיות ביחסהי
Iהבין-אישיים ,ולעיסוקה בפרטים טפלים ,ומ .פריעה להתפתחות ,ה
הנו,רמאלית.
מדו"ח זה משתמע שהכוראוגראפיה הישראלית  -פרט
 פופה אל 'העבר .רוב המחולותלכמה יוצאים מן הכלל
החדשים המגיעים לקהל זו ,כיםלביצ ,וע ,מבריק ,זבעוצבים היט·ב
אבל לוקים בחוסר-העזה ובחוסר משמעות ,אנשוית ,חברתית,
ריגשית או אקט.ואלית .אל,ה · תרגילי עיצוב מחדש של רעי·ונ·ות
 מלפני עשרים שנה של מא·רתה -צירניים ותו,כניים

ג·ראהםא ,בני דו·רה ותלמידיה.

,

.

גם ביקוריהם התכופים של כורא' וגראפים זרים לא הביאו
לפריצת המסורת ,מאחר שכמעט כולם שייכים לדור שהגיע
לשיאו לפני חמש-עשרה-עשרים שנה.
שיפור רמת הביצוע הטכנית מאפיל על השיקולים האחרים.
להק ,ת המחול הבין-קיבוצית ,למשל ,הגיע ,ה בשנים ,מעטות
לרמ.ת-ביצוע טכנית מקצוענית ,היא טובת-מראה ירמת הבימוי
)תאו,רה ,תלב,ושות  .וכו'( במופעיה סבירה ; אבל חוץ ממקרים
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אין ,המחולות שהיא מציגה ייצאים מתחום התרגיל הצורני
בסגנון המקובל ,ומבחינה זו ,אין כמעט הבדל בין הלהקות.
השפה האמנותית המשופשפת והשאילה מסכנת את המחיל

המודרני לא רק בישארל .דוגמה לכד היא התפתחות יצירתו
של רוברט כהן ,אחד הרקדנים המצטיינים של מארתה גרא,האם,
המנהל את "המר,כז למחול בן' -זמננו" בלונדון ימרבה לעבוד
בארץ .מתוד הרצון לפר ,וץ את גבולות שפת-התנועה הגרא-
האמית פנה כהון אל הותיאטר·ון-בת'נועה ' הווא נותן מקום מרכזי
ל,אמצעים הטכניים-אמנותיים ,כגון תאו ,רה ותפאיר;ה .כד הוא
מנסה לחדש את החוויה ,בלי להסתלק ,מטכניקת-התנועה
שהורגל בה.

יצירתו של כהן "תא" )ב"בת-שבע"(  -מתארת אנשים
הכלואים ללא מוצא .זה תוכן מסור,תי אמוד בדומה לבדדיותו
של האדם המודרנר  ,ולחוסר הקומוניקאציה .לילא אור ה"סטר ,וב"
המהבהב והמקפיא כאילו את התנועה ,לולא התפאורה והלבנים
הסוקלות את הגיבור הבדוד בסיום ,בעצם התנועה של מחול
זה ,אין שום חידוש .רק הא· מצעים )הלגיטימיים( מעני-
קים לי את כוחו הבימתי.

חבל שהנסיונ'ות ·ל,החלץ מן 'הקפאון בעולם ידועים אד מעט
בא,רץ' .לא נוכל ל,מנות כאן את כולם· ,אד נזכי·רכמה מהם.
הראיליזם ההר·ש מנסה לבטל את הברק הטכני של התנועה,
ומשתשמ בפעילות היום-י .ומית כגון הליכה ,וישיבה ,שאפשר
ל,כאו,רה להציגה ל·לא הכשרה טכנית-ריקודית .הוצאת המחול
ממסגרתו יהבימתית יהעברתו למוזיאונים ,לרחוב ולגינה :ה-
ציבורית מחייבות דרכי-עיצוב חדשות.

המיביאמליזם ,שיש לו קר .ובי משפחה רבים באמנות ה-
פלא סטית ,מפנה את ·תשומת-הלב לתנועה הזעירה ,לתנועת
שרירי-הפנים ,האצבע ,י המבט ,השינוי הבלתי-נראה כמעט של
מתיחות השרירים .דוגזבה ל,כד ראינו לא מכבר במחול "ספירה
לאח,ור" של ,רודי פרז ,בביצועה המבריק rזהמרגש של זאבה
כיהן·

מחולות ,המבליטים את מומנט המ,וריית ,שיש בהם משפטי-
תנועה מסובכים שהסדר שלהם והאיכויות הריתמיות שלהם
שובים בכל הופעה, .כאלה הן עבודותיהם השונות מאוד זו מזו
של ג' וס סילומונס ומרס קאני ,נגהאם .ב ,מחולות אלה שי שיתוף
הקהל ביצירה ,החלפת האינטנסיביות באיטיות המכריחה את
הצףפה לשים לב לשינויים הזעי·רים החלים במתרחש ועיניו
)רוברט וילס.ון( ,או חזרה בלתי-פוסקת על יסוד תנועתי אחד
ויחיד ,והליכה במעגל )לאורה דין( וסיבוב בלתי פוסק של
הרקדן או הרקדנים על צירם ' )אנדי דה -בריאט( ,שהאפ? iט
של · הם כמעט-היפנוטי .קבוצת  ,,,המחול המולטר-גראוויטאציוני"
מנסה לרקוד ,לא על הריצפה אלא על הקיר.ות הותקרה ,בעזרת
מיתקנים מיוחדים .כל אלה הם חלק מהכיוונים שבהם הילכת
הכ,וריאוגראפיה בעולם ,ושהמחול הישראלי לא הגיע אליהם.
מהו הריפוי המוצעI ,המסקנה מן Iהדיאגנוזה

?

שתי ד,ו·גמאות היסטוריות מספקות לנו חומר למחשבה.

דיאגילב ,המחדש הגדול של הבאלט הקל ,אסי ,לא יצ i
אפילו מחול אח,ד אבל הוא הפגיש סופרים ,מוסיקאים וציירים
)קוקטו ,בנואה,

סטראוויבסקי,

בקסט(

עם

כוריאוג ,ראפים ,ה-

כיום ,לפני הקמת מסגרת ארגונית לעבדות כוראוגראפים
שיראלים" ,בת-שבע  ",2האם לא רצוי לחשוב על "הכלהא"
בין אמנותית ן

אמנים האלה העמידו לפני יוצרי המחול אתגרים בכתיבת
"תסריטים" ,ליבריות ,אשר דרש" אמצעים אמנותיים חדשים,
וכד הביא לפריצת-דרד בבאלט הקלאסי,
שיתוף הפעולה בין ,המלחין גיון קייגי והצייר ראושנברג
ובין מרס קאנינגהאם הביא למהפכה בדרן יצירתו ולכיבויץ,z
שטח אמנותי לא נודע,

Iהנושאים הנדושים בשפה הגראהאמית .מה שבחוץ הוא דרישו ,ת

גם בישראל ראינו את תוצאות שיתוף-הפעילה בין ה-
כוראוגראפית רחל כפרי ובין המוסיקאי יוסי מר-חיים.

"בלתי-אפשריות" ,זה נסיון שתוצאותיו אינן מובטחות מראש,
•
אבל יש בו סי,כוי לפריצה אל הבלתי-נודע.

מדוע לא י;וזמנו תוכניית" ,תסריטים" למחולות חדשים
אצל ציירים ,משוריים ומוסיקאים ויוצעו לכוראוגראפים
צעירים יותיקים ן

הדרן הישנה ,להעמדי לרשות הכוראוגראפים רק זמן,
כסף ,רקדנים וסט'ודיו ,תביא במקרה הטוב לעוד יאריאצהי על

ן

