מחולות הבאוהאוס של אוסקר שלמד )תהליך שחזרר(
מאת דר' רונית לנד

עד לעברדת השחזרר של דברה מקרל )  (, Debra McCallהיר
נסירנרת השחזרר של עברדרתיר של ארסקר שלמר מעטים מא.ד
בשנת , 19S2עשתה מקרל נסירן חשרב רמבררך בשימרר רשחזרר

אמנרת הבארהארם :ארכירן שלמר בשטרטגארט ,ארכירן
הבארהארס בברלין רמכון הבארהארס בדסאר )מזרח גרמניה(.

בגרמניה,

כתביר של שלמר נמצאר בארתם אךכירנים .היר שם רישרמים
אישיים ,שנעשר שלא ברישרם תנרעתי מקרבל כלשהר ,ארתר
יכרל איש מקצרע לפענח ,אלא רישרמים אישיים ,סטאטיים
מטבעם ,שנראר ,לעיתים ,כמר סקיצרת לעיצרב תלברשרת אר
תכנרן בימתי ,רלא כרישרמים כרריארגרפיים.

שמרנה

מן

הריקרדים,

שנרצרר

בשנרת

העשרים

במסגרת מכרן אמנרת הבארהארס ,בימי רפרבליקת הרריימאר.
"הבאלט הטריאדי" הרא למעשה המחרל הידרע בירתר ,רבין
היחידים ,שזכר לפרסרם מאסיבי בסרף שנרת השישים .מרגרט
הסטינגס ,חרקרת מחרל בריטית ,שיחזרה חלקים ניכרים של
"הבאלט הטריאדי" רמעט מאד מן המחרלרת האחרים ,עברר
הטלרריזיה הגרמנית ,בשנים אלר.
בימאים רכרריארגרפים גרמניים רבים ,הערסקים כירם בפיתרח

רהרחבת מרשג תיאטררן המחרל ,מרשפעים ראפילר מעתיקים
חלקי לברש ,חלקי תפאררה רציררפים תנרעתיים מארתה
תקרפה ,אך קשה להתייחס לכך כאל שחזרר.

מרישרמים אלה ניתן היה לבנרת רצף של מצבים מרקפאים.
קשה היה למצרא מפתח מדריק ,אר אפילר רמזים מסייעים
לתנרעה עצמה ,למעברים הקינטיים שבין מצב סטאטי אחד
למשנהר .מקרל ,כפתררן בלתי נמנע בסרג עברדה כזה ,בחרה
את המעברים בעצמה .היא ניסתה להשאר נאמנה לררח
השלמרית הידרעה ,רהקפידה על פשטרת ,פרנקצירנלירת
רהמנערת מקישרטים מירתרים .תרכניתה המשרחזרת הראשרנה

ארסקר שלמר נרלד בשטרטגארט ב , 1SSS -רהיה ללא ספק ,אמן
אשר הצד הארכיטקטרני-חזרתי ביצירתר היה הפן הדרמיננטי

בירתר שלה .הרא הוזמן על-ידי רואלטר גררפירס להצטרף
לקברצת הבארהארס ,ששמה לה למטרת-על את שילרב האמנרת
רהטכנרלוגיה .במסגרת מכרן הבארהארס עסק שלמר בצירר,
בפיסרל רבשילרבם באמנרת שימרשית .ב  , 1922-נרצרה הפקת
היוקרה של הבארהארס "הבאלט הטריאדי" ,רבמשך השנים
עד ל , 1929-ניהל שלמר את סדנת התיאטררן רהפיק את
מחולרתיר הניסירניים.

של דברה מקרל ,הרצגה בניר-יררק ב . 19S2-תרכנית זר כללה
עברדרת שלא נראר על הבימה מאז שנות רריימאר .תרכנית זר
כללהאת  anceס  .BlockPlaY,FonnDance,Poleבכל העבודרת
משתמשים הרקדנים באביזרים פלסטיים שרנים ,כגרן מקלרת
קצרים ואררכים ,קרבירת עץ ,חישרקים רפרטי ריהרט בסיסיים.

מרישרמיר של ארסקר שלמר רמעדרירת של אנשים שעבדר
איתר ,נרצר הררשם של עיסרק בתנרעה מכאנית ,כמעט
מיליטריסטית ,כאיכרת תנרעתית דרמיננטית ששלטה בחלק
מן העברדרת.

כאמריקנית ,בת דורם של טרישה ברארן ראיברן ריינר ,חשה
דברה מקול ,אז כרריארגרפית צעירה ,בקשר הרעירני האמיץ
שבין תפיסתר התנרעתית-חזותית של ארסקר שלמר בשנות
העשרים בגרמניה לבין תפיסתם התנועתית-חזרתית של רבים
מיוצרי המחול הפרסט-מודרניים בארה"ב.

לרבים מירצרים אלה ,מהרוה המחרל האמנרתי העכשרוי שפה
חזרתית קינטית של גרף בתרך מרחב ירתר מאשר שפה המעבירה
באמצערת המחול ,סיפרר ,התרחשרת דרמאטית או מסרים
חברתיים כלשהם .כשלב ביניים בהתעניינרתה ביחסים אלה,
פנתה מקרל לשפת התנרעה של ררדרלף פרן לאבן ,שבהתייחסר-
תו הארכיטקטרנית לגרף מצאה קסם רב .למעשה עסק לאבן,
לפי דבריה של מקרל ,בארכיטקטררה הגרפנית במרחב ,רראה
בכל תנרעה אנרשית קביעה ארכיטקטרנית.
מקרל יצרה קשר עם שלושת הארכירנים הגדולים לשימרר
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בהשפעת המחרל הפרסט-מרדרני האמריקני ,ובהתיחסרת
להשקפרתיר המארחררת ירתר של שלמר לאדם כאמן ,ריככה
מקרל את האיכרת התנרעתית בשחזררים שלה ,רבחרה באיכרת

ירמירמית ,בלתי אמצעית רפרנקצירנלית יותר .לחלק מן
העברדרת התיחסה כאל משחק אר תהליך של אימפררביזציה,
שבר חשרבה חרויית ההתנסרת של האמן רהצרפה בתהליך ירתר
מן התרצאה הסרפית המלרטשת.
לקראת סרף תקופת הבארהארס ,לפני עזיבתו של שלמר,
מסיברת פרליטירת ,הרא חזר אל תפיסת "האדם העיררם" רעסק
עם תלמידיו במסגרת המכרן בנרשא "האדם בתרך הבארהארס".

בתקרפה זר ריכך שלמר את תפיסתן המכאנית .היחסים
הויזראליים הכמעט מתמאטיים בין הרקדן לחרמר הפלסטי
ולמרחב סביבו ,היר חשרבים מאד בעברדתר .עקררנרת אלה,
שבאר לידי ביטרי מדריק בתיערד שנשמר ,ניסתה מקרל לשחזר

בדיוק מירבי  .את בעיית הזמן והקצבים ,להם לא מצאה מקול
תיעוד מדויק ,ביססה ובנתה על סמך תחושות מיידיות שלה

תיעוד עבודות אלה של שלמר ,נעשו בדרך השחזור הנאמנה
ביותר לתפיסתו של האמן .שחזור זה מדגיש מעל לכל את

ושל הרקדנים .מקול האמינה ,שגם בתהליך העבודה של
שלמר עצמו הושם דגש חזק על תהליך האימפרוביזציה
והשתתפותו הפעילה של כל רקדן ורקדן ביצירה .תפיסה
יצירתית זו היתה ,למעשה ,רדומה בכל התקופה שבין שנות

תפיסתו ההומאניסטית ביחסים שבין האדם והמרחב שסביבו.

העשרים בגרמניה

עבודות אלו הן לא רק שחזור היסטורי אקדמי ,אלא עבודות
מאלפות ,לקהל שוחר המחול של היום ,אשר עמדו ,ללא

•

ספק ,במבחן הזמן.

ועד שנות השישים בארה"ב ,והפכה ,גם

היא ,לאחד מעקרונות המפתח של המחול הפוסט-מרורני.

הערת

העירך:

בתחום זה על·ידי

בשנים

האחרונות

Bohner

נעשו

נסיונות·שיחזור

 Gerhardבגרמניה המערבית.

רציניים

יימאלף ביותר לגלות את הקשרים שבין הבאוהאוס למחול
העכשווי ",אומרת מקול .מרישומים מעטים ,המתארים את
המוסיקה והצלילים שליוו את הריקודים ,ניתן להבחין היטב
בתפיס.תו ,כי הצליל מלווה את המחול כיישות עצמאית,
המוסיפה נופך חווייתי לאירוע ,ולא כאמצעי לתמוך סיפור
או מסר כלשהם.
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