ייגלגל האורות"
מאת גיורא מבור עם כבציון מוביץ

לפני זמן מה היה עלי לחכרת לשיחה עם כרריארגראף בשעת
חזרת"תאררה  .כיררן התאררה על גבי בימה מרדרנית הרא תהליך
ממרש,ן אפילר כשמשתמשים בלרח"בקרה ממרחשב ,כי אין"סרף
אפשררירת פתרחרת לפני התאררן .שפת המלה אינה מסרגלת
לתאר בדירק את התרצאה המצטיירת בדמירנר של הכרריארגראף
רעל כן התהליך הרא ,בדרך כלל ,של נסירן רנסירן חרזר ,מה
שמכרנה  .Trial and Errorהיה לי על כן פנאי להרהררים,
רמניה רביה נזכרתי בחזררת מעין אלה מלפני ימי"דרר,
בתיאטררן .לפתע שמתי לב לכ,ן שמעלינר ,הירשבים בארלם,
במקרם בר יימצאר לבסרף הצרפים ,אין כל כלי"תאררה .המערכת
כרלה ,אר כמעט כרלה ,מצריה בתיך חלל הבמה עצמי.

במילים אחררת ,הרקדנים מרארים בפנסים מסרגים שרנים,
שכרלם יחד מהררים מעין כלרב ,המקיף ארתם .בצידי הבימה,
בין ה"רגליים" המהררת למעשה את הקלעים המסררתיים,
ניצבים להם כנים ,שמקרררת"הארר שעליהם מאירים את
הרקדנים מצד שמאל רימין ,בגבהים שרנים, ,אר שרטפים את
הבימה בפסי"ארר מכיררנים נגדיים ,משמאל לימין רמימין
לשמאל .על ראשי הרקדנים תלריים פנסים אחרים ,שאלרמת"
הארר שלהם אנכית אר בעלת זרית תלרלה .חלק מהתאררה

כלל ,תאורה במציאות

-

לרגליהם.

בגלל קרבת הרמפה הקידמית הזאת לדמוירת הפרעלרת ,לפי
הנרסחא; עוצמת האור נחלשת עם ריבוע המרחק ממקררר,
היה זה מקור הארר החזק בירתר במערך כולו .תכונה אחרת
של הרמפה ,שהפכה לסמל התיאטררן בכלל ,היא היפוך
הצללים שעל פני השחקנים ,בשל הזווית המיוחדת ,מלמטה,
בה האירה הרמפה את תרוי"פניהם .האורות החזקים נמצאו

מתחת ללסת ,מתחת לאף ומעל העפעפיים ,מתחת לגבית -
כל אותם מקרמות מיצלים בדרך כלל ,כשהאור מגיע מלמעלה .
)תרפעה זר הצריכה טיפול מיוחד בצבעי"האיפרר ,כדי לתקן
את הררשם הבלתי מציאותי שיצרה תאורת הרמפה ,שגם
האירה את רגלי המב·צעים באור חזק יותר מאשר את פניהם(.

למעשה לא היר קיימרת ,עד לשנות השלושים של המאה ה" 20
שיטרת תאררה נפרדרת למחול ולתיאטרין הדראמאטי .דווקא
ארתה רמפה ,שהאירה את הרגליים יותר מאשר את הפנים,
התאימה לבאלט ,שעיקר ביטויו בגפיים התחתרנות דווקא,
כפי שביטא זאת דיפלומאט צרפתי מסויים; ייפניהן )של
הרקדנירת( כה עצובות ,אבל ישבניהן עליזים!"

מכררן מאחרר ,בזרית ישרה כמעט קדימה) .זהר הארר הנגדי,

הירצר את ההילה הנאה ,הערטרת את ראשי הרקדנים רגרפם(.
התברננתי

במערך

הזה,

רנזכרתי

בציררים

מרכרים

מספרי

תרלדרת התיאטררן ,המתארים את מערך " התאררה ,שהיה נהרג
בעידן הגז לשימרש בימתי ,לפני המצאת נ ררת"הליברן
החשמלית .למעשה עד ראשית המאה העשרים לא היה כל
אמצעי טכני להאיר את הדמרירת שעל הבימה ממרחק .כל ערד
שימשר נררת"חלב אר דרנג לתאררה ,עיקר הארר על הבימה בא
מנברשרת רעליהן מארת נררת ,שהיר תלרירת מעל לראשי
השחקנים ,משררת נרררת מרסתררת מעיני הצרפים על·ידי
אהילים זעירים ממתכת בקדמת הבימה ,לרגלי השחקנים אר
הרקדנים ,היא הרמפה

)(, Footlights

שהיתה למטאפררה של

התיאטררן ,רמשרררת של נררת על גבי קנים מאחררי הקלעים
המצריירים שבצידי הבימה .התחלת השימרש במארר הגז במאה
ה" 19לא שינתה למעשה את המערך הזה .במקרם בר היר
הנררת בימי מרלייר הרתקנר סילרני"הגז בקצרת צנרת מרכזית,
שניתן היה לתפעל ארתה מלרח"בקרה של ברזים ,ששימשר

לעימערם הארררת לפי הצררך .
הארר היה דיפרזי ,מפרזר על פני שטח הבימה כרלר  .להברת
הגז הקרובות ביותר לשחקנים נמצאו במקרם בר אין ,בדרך

מהפכת"החשמל לא גרמה תחילה לכל שינוי רדיקאלי בשיטרת
התאורה  .במקרם בו היו קברעות להבות הגז ,הרכנסו הנורות
ואת הצנרת החליפר הכבלים  .תחילה התנגדו התאורנים
לחידרש הטכנולוגי ,כי השליטה במערכת הגז היתה משוכללת
ירתר מהמתגים החשמליים והריאוסטטים )העמעמים(
הפרימיטיביים של אותם דמי בראשית.
מהפכת"החשמל האמיתית החלה רק עם המצאת פנס תאורת"
הבימה המסוגל למקד את אלרמת האור בעזרת ראי או עדשה.
תחילה בצררת מנורת"הקשת ,בה נשרפים בזרם החשמל מטילי
פחם ויוצרים אלומה חזקה מאוד של אור לבן ,שעוצמתו

אינה ניתנת להחלשה אלא על"ידי מסננים צבעוניים .מנורת
הקשת היתה בשימרש כבר מאמצע המאה ה" , 19במשולב עם
תאורת הגז .וקדמה לה מנורת ה"  ,Limeמשמע אבן"הגיר,
שמקור האור שלה היה גוש אבן סידן מלוהט בלהבת"גז
אצטילן.

הצעד הגדול קדימה היה כשהחלו לנצל את מקור הארר
הקומפקטי והיציב של נורת"הליבון במערכת אופטית המשלבת
מראות ועדשות  -פנסי תאורת"במה ,הניתנים לשליטה מרחוק
באמצעות עמעמים.
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בעזרת פנסי תאררת-הבמה

רהשימשו בעדשרת מרכזרת ניתן

היה להרחיק את מקרר הארר מהבימה .על מנת להאיר היטב
את הדמרי ר ת שעל הבימה בארר הדרמה לארר הטבעי ,הרתקנר
הפנסים מעל לראשי קהל הצרפים .משרם שהתיאטררנים
נבנר לפני מהפכת-החישמרל ,המקרמרת היחידים שהתאימר
להצבתם היר המעקים שלפני היציעים  .בבתי-הארפרה הישנים
היר עד חמישה יציעים זה מעל זה  .אבל מהיציעים הגברהים

הארר הקידמי האיר היטב רבצררה ריאליסטית את פני
השחקנים .האלרמה החזקה ,המרגדרת היטב כמעגל-ארר בעל
גברלרת נרררים רחדים של הזרקרר המלררה ,ה,Followspot -
הכגיס את השחק .נים הראשיים למין הילה זרהרת ,בלתי
מציארתית  .תכרנה זר ,שנגדה את הריאליזם של הדראמה
המרדרנית ,תאמה דררקא את הילת הרירטרארזירת של
הבאלריגה אר הרקדן הראשי בבאלט.

אי-אפשר היה להאיר את פגים הבימה ,כי חלקר העלירן של
לקידמת

התאררה הכללית ,ה"שיטחית" ,הדר-מימדית המסררתית הלמה
את האסתטיקה של סגנרן הבאלט הקלאסי על צרררתיר
הסימטרירת רהשימרש בזרקרר המלררה סיפק הפרדה הירארכית
בין קברצת הרקדנים לכרכב ,לבאלרינה רהפרטגר שלה.

הפררסצנירם

מנע

מאלרמת-הארר

לחדרר

מעבר

היציעים סיפקר זרירת תאררה שטחירת מדי ,ראילר הגישה
לתקרת הארלם היתה מרגבלת) .למעשה רק עם בנייתם של
ארלמרת-תיאטררן מרדרניים ,אחרי מלחמת הערלם הראשרנה,
התחשבר האדריכלים בבעירת התאררה החשמלית רבעזרת
גשרי-התאררה השרנים נתאפשרה החדרת אלרמרת הארר

מהפך אמיתי בתאררת המחרל בא רק עם המחרל המרדרני,

הבימה .הבעיה העיקרית בבניני תיאטררן הישנים היה מחסרר

בעמדרת-תאררה בזרית תלרלה מספיק ,כדי למנרע את הארת
הצללים לערמק הבמה רנפילתם על גבי התפאררה.

לכל משטח הבימה.
זר גם נקרדת המפנה בתרלדרת התאררה הבימתית ,בה נפרדה

הטכניקה הנהרגה באיררפה מזר של ארה"ב .בערד בערלם הישן
נהרג היה להציב ליד כל זרקרר בעל ערצמה מפעיל מירח,ד
שישנה את כיררן אלרמת-הארר ,יחליף צבעים במסגררת רישנה
את ררחב אלרמת-הארר ,באמריקה ,כדי לחסרך בהרצארת שכר-

העברדה ,התפתחה שיטה של ריברי פנסים רהשימרש הסלק-
טיבי בהם ,מבלי לשנרת את ארפן ההארה שלהם במהלך המרפע.
מערך-התאררה שבחלל הבימה עצמר הצטמצם  -יחסית!
לערמת ערצמתם רמספרם של כלי התאררה הקידמית ,שמעל

-

לראשי הצרפים

) (. Front of hOllse

ארר קידמי דרמיננטי זה

גרם להחלשת התלת-מימדירת ,הפלסטית של הדמרירת
הפרעלרת .השימרש ברמפה הקידמית ,שלרגלי המבצעים ,הלך
רנעלם ,עד שנרתר כאפקט לא-ריאליסטי מסרגנן בלב.ד

כאשר החלה מתכננת התאררה ג'ין ריזנתאל ) (Jean Rosenthal
לתכנן את התאררה לריקרדיה של מרתה גראהאם.
כדי להדגיש את הערכים החזרתיים ,הפלסטיים ,התלת-
מימדיים  .של גרפרת הרקדנים הנעים ,נחרץ היה להבליטם
רלהפרידם מהרקע  .ג'ין ררזנתאל ביקשה להאיר את הרקדנים
מבלי להאיר את הרקע .ראני זרכר כמה מרשים היה הדבר,
משהגיעה להקתה של גראהאם לראשרנה לארץ בשנרת ה, 50-
לחזרת בדמרירת הנרצצרת בארר על רקע כהה ,כיהלרמים
זרהרים על גבי קטיפה שחררה) .דימרי זה אינר מקרי .ערד
בראשית המאה ,כאשר ביקש אחד החדשנים הגדרלים של
הבימה רהתאררה המרדרנית ,גררדרן קרייג )(,Gordon Craig
להשיג תרצאה דרמה של בידר,ד שעה שעבד במרס קררה עם
סטאניסלבסקי ,השתמש ברקע של מסכי קטיפה שחררה,
הברלעים ארר (.
מכל מקרם ,ררזנתאל שינתה את מערך התאררהעל-ידי
ביטרלה למעשה של התאררה הבאה מהארלם ,רהצבת שני
כנים גברהים מארד לצד פתח הפררסצנירם רעליהם עיקר

מקרררת-הארר .

מערר·תאורה חשמלי בבית-אופרה ישן ,תור שימוש ביציעים.
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הזרית התלרלה מנעה מאלרמרת הארר לפגרע ברקע .הארר
שהאיר את הרקדנים פגע ברצפה רלא במסכי"הרקע אר
הצדדים .

מתכנני התאררה שבאר אחרי ררזנתאל ,שנפטרה בשנת , 1969
המשיכר את התהליך רלמעשה ריתרר כמעט לגמרי על תאררה
קידמית .הם יכלר להשתמש בזרירת עילירת גם משרם שנרררת
פנסי-התאררה השתכללר ראיפשרר הצבה בכל זרית שהיא,
מבלי שהדבר יגררם לקלקרל הנרררת  .מקור הארר העיקרי
היה מעתה לצידי הבימה ,מעליה רמאחרר.
אם נתבונן בתרכנית תאורת מחרל חדישה ,נררכח ,שהמערך

חזר למעשה לזה שהיה נהרג בתיאטררן לפני הכנסת התאררה
החשמלית.
המעגל נסגר  .אם נסתכל אל הבימה מהצ,ד נררכח שמערך
התאררה נע ,היסטררית ,מתרך הבימה אל הארלם ,היציעים,
עלה אחר-כך אל גשרי-התאררה ,רמשם חזר ,תחילה אל
הפררסצנירם ,רלבסרף לתרך הבימה עצמה ,במעגל שלם של
 360מעלרת ...
כמרבן ,ככל התפתחרת דיאלקטית ,אין זה מעגל סגרר אלא
ספיראלה .הסינתזה החדשה אינה אלא ראריאציה ,חזרה על
•
מישרר חדש ,של הישן.
מערך-תאררה של בימת-מחרל חדישה; כל בלי'התאררה חזרר לתרך
מסגרת תבימה.

מערך-תאררה בתיאטררן מרדרבי עס גשרי-תאררה.

"~===I
I
~ ~ "" 6
~\ ~
~

39

