תופעה ושמה ברייקדאנס

מאת ג'ויס מולוב
הברייקדאנס ,תופעה אמריקנית חדשה של תרבות עממית,
מפליאה את הצופה ומתשיה את המבצע אותה .זהו מחול,

קרטונים פררשים על מדרכות או בשבילי הגינרת הציבורירת
היו הארלפנים ,שבהם נרצר הסגנרן החדש .הכל ראר את
הריקרדים וניסר לבצע ארתם בעצמם .הצעירים למדר מחבריהם
הבוגרים מהם .כל מבצע וירטוארזי ממש ביקש" :ראה במה
כרחי גדרל ,הבט בי!"

בסרף שנרת השישים נמצאו חבורות"הרחוב בשכונותיה של
ניר"יררק בשיא מאבקן .פעילרתה הנמרצת של המשטרה
דלדלה את שרררתיהן רעמעמה את התלהברתם של אנשיהן.
הנערים השחררים ראלה ממצוא ספרדי ,ז.א .מקסיקאני אר
פררטרריקאני ,נהגר כבר אז לטלטל איתם את הרשמקולים
הענקיים ,כמין מלררים תמידיים ,המשמיעים בלי הרף מנגינות
בלוז ,דיסקר כבד ורוק מתקדם ,ומקצבים מבדרים רמכוונים
כאחד .שעה שבילר את זמנם בפינת הרחרברת ללא מעשה ,היר
הרגליים כאילר מקשקשרת מעצמן למקצבים הבלתי פוסקים,
שהשמיע הרשמקרל הניי.ד רדרגמארת לחיקרי חייכר אליהם
מכל פינה :ג'רן טראברלטה רקד את דרכר ממבגלרת ביתר אל

בברייקדאנס ניתן להבחין בשלושה תת"סגנונות .ה"ברגי
החשמלי" מבוסס על יסדוות הפנטומימה ויוצר אשליה של
תנועה .הגרף נע ב"גלים" ,צף כביכול רה"הליכה על הירח"
היא מין גלישה ,ושעה שאתה משנה לפתע כיורן ,נראה הדבר
כאילו כרחות בלתי נראים מרשכים אותך לעברם.

המתפוצץ במקצבי

המאה

העשרים ,שעה שהוא מתקיף את

החלל ,סובב כסביבון ,מתקתק ופועה כמחשב ואץ ,חסר
נשימה ,לכבוש ולנצח.

החרפש בסרטר

" " Saturday Night Fever

רג'יימס ברארן

-

בדרן

כרשי ידרע רבעל מרדערת חברתית  -היה משלב במרפעיר
תנרעה נמרצת על רחבת"הריקרדים ,ששי בה יסודות
אקררבאטיים  .היר אלה דוגמאות לכ,ן שהריקוד הוא פעילות
הולמת לגבר ה"  Machoרמכאן אולי באה ההשראה ,שיצרה את
הברייקדאנס .מחרל "הררברט" של מייקל ג'קסון בשנת 1974
גרם לפרפרלארירת ה"  ,Electric Boogieשאינו אלא אחד מסרגי

הברייקדאנס .
בחררי החברררת היו מתחרים ביניהם בעזרת המחול החדש
שהלך רנרצר; הריקרד הפך לכלי"נשק המשמש לדוקרב .כל
סיברב רמבצע תנועתי היה מסתיים ב"קפיאה" ,פרזה שיש בה

התגררת ,הזמנה לתחררת רמחורה של עליונות ריתרון .מעגל
הצרפים היה מלררה את המבצעים בקריארת קרלנירת של הידד
אר ברז ,רעדיין היר התחררירת הללר עלולרת להסתיים באלימרת
פיסית ,Bambaataa Afrika .מנהיגם של  4,000חברי החבררה
הכרשית

המאיימת בירתר שידעה אז בררנקס,

עדוד בצורה

ברררה את השימרש בריקדו במאבקי הכרח על המנהיגרת בין
הנרהים אחריר .אפילר בשנת  1982עדיין היה מארגן סרג זה
של התמודדרת עס חברררת יריברת.

כיווץ פתאומי של שריר גורם למפרק הקררב בירתר "לקפרץ"
רתנרעה מהירה של הזרוע או הרגל ,שנעצרת בפתארמיות,
ירצרת ייקפיאה" ,תנרערת אחרות ,כגרן אלה המכרנרת בפי
רקדני הברייקדאנס "תולעת"" ,בובת חלון"ראווה"" ,הליכת"
או ייפרעה תרת"

דרדסים"

)תרת"אנך"אמרן( ,עצם כינוייהם

מתארים את אופיים .הגוף עשרי לשרת את הגמישרת הירצאת"
דרפן ,את פלסטיות המחווה או רצף מרתק של דקרירת .ה"בוגי
החשמלי" מעררר ,מלטף רירצר קסם ממש כשם שהרא עשרי
לגרום לשעשוע ולעודד את הדמירן הממריא למרחקים.
תנרערת רגליים מררכבות מהררת את בסיס ה" , " Uprockהנראה
כגירסה מהירה של איגרוף"רגליים אר " "" Kung Fuהו" Wabo ".
אר ""ה  " Weboהלאטינו"אמריקאני מביא עימר את היסרד

החברתי של ריקרדי נער עם נערה .כל אלה משמשים מעין
מבוא ,המרליך לקראת תצוגה של תנרעות מפתיערת ערד ירתר.
 Breakingi1עצמר כרלל סיבובים ,עירות האברים ראקררבאטיקה.
תנופה סיברבית גורמת לגרף להסתחרר כסביברן /שעה
שנקרדת המשען יכרלה להירת הגב ,הכתף ,הראש ,המרפק אר

פיסת"הי.ד

המניע בכל אלה הם הכוחרת הצנטריפרגאלי

רהצנטררפטאלי .לדברי מיכאל הרלמן  /.מנהל להקת ה New
 ,York City Breakersיייוצרים את התנופה על"ידי דחיפה
בעזרת השרירים מרל הרצפה אר הארויר .הרקדנים חשים
אינסטינקטיבית /איך לנצל את הדחיפה רההרפיה להמשך
התנרפה ".המרמחים למתיחרת השרנרת ידועים לקפל את גרפם
לצרררת הנקרארת "העכביש"" ,הצב"" ,הצפרדע" ומרס יפים
לאלה את הסחררר המהיר .

תשרמת הלב הרפנתה בעיקר אל הסיבובים המהירים ,אל
התנרעה המפתיעה והדמירנית ,שתפקידה להלהיב רלסנררר
בחידרשיה .הצלחה במחרל פיררשה היה נצחון על יריב רזכיה

תנוערת

בהערצת בני החבורה.

אקררבאטית ,רמשם

גרף

נרעזרת

מניפות

את

הרקדן

באוויר

בתעוזה

הרא עשרי לרדת אל הרצפה רלהפרך
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ל"צלחת מסתובבת" .תצורות מהירות ,צירי תנועה בלתי
רגילים ,תעוזה ומורכבות שלא היו מוכרים עד אז ,הרחיבו
את מינעד התנועה לתחומים חדשים.
על אף שיש תנועות מוכרות ומוגדרות בברייקדאנס ,תרומתו

האישית של המבצע נודעת לה חשיבות ניכרת .כל רקדן
ממציא כל העת פתיחה חדשה או שכלול מסויים ,ומנסה
ליצור לעצמו סגנון אישי במאבק על הבכורה.
השפעות מוחשיות רבות ניכרות בברייקדאנס ,כגון זו של
התרבות האפריקאנית ,אמנויות המלחמה מהמזרח הרחוק,
הפנטומימה ,הסיפורים המצויירים בעיתונים ,אישים פופולא "
ריים בטלוויזיה וסגנונות מחול חברתי מהעבר .אולם מכל

אלה נוצר ביטוי עצמאי של הנוער ,כי צעירים אלה אינם
מכירים ואינם חוששים מהמגבלות המקובלות של התנועה
האנושית .

כהתפתחות מקבילה הפכו קשקושי·השדרים של תוכניות
התקליטים ברדיו ,ה·  ,Disc Jockeysלזימרת ה·  ,Rapהמלווה את
הברייקדאנס  .התמלילים עוסקים ברגשות גלויים ,בתקוות,
בביקורת על המערכות החברתיות  -מין דיבור·שירה המלווה
במיקצב .השפעה נוספת היא סגנונם הבוטה של אמני
הגראפיטי,

המקשטים

בצבעי"הרסס

את

קרונות

התחתית ואת קירות הבניינים .מכל הכיוונים
ההתפתחויות הללו אל הזרם העיקרי של הברייקדאנס .

הרכבת

נסחפו

התופעה החדשה זכתה לפרסום בקנה·מידה עולמי .הסרט
יי  " Wild Styleהסביר את הרקע וחשף את המחול ,הסגנון
הגראפי ואת המוסיקה המיוחדת הזאת לפני צופים בארצות
רבות.

רקדני ברייקדאנס מוכשרים צרוותים של רקדנים החלו
להופיע במסגרות מקצועניות ,ולהתפרנס מהריקוד לא רק
כפרנסה צדדית על·ידי איסוף תרומות של צופים בקרנות
הרחוב.

תחילה היה הברייקדאנס תופעה בלבדית של חבורות צעירים
ממוצא

שחור

בשנים  1985-1983חדר הברייקדאנס לתוכניות הטלוויזיה,
לפרסומות ,שימש נושא לכתבות בעיתרנרת והיה  .לחלק
מתוכניותיהם של פסטיבאלים .צררתים הוזמנו להרפיע
באסיפות

חברתירת

מכרבדרת.

הברייקדאנס

שימש

כחרמר

לסצינות במחזמרים ,באלטים רמופעי מחרל מרדרני .סרטים
הרליוודיים כגון " " Break Dancingאו יי  " Beat Streetשל הארי
בלפונטה "·ו  " That's Dancingשל ג'ין קלי האירר את התופעה
החדשה בארר הזרקררים.

נרער בארצרת רחוקות ,כגון אנגליה ,צרפת ,גרמניה ,איטליה,
קנדה ,גרמניה ריפן נדבק אף הוא בקדחת הברייקדאנס.

הרקדנים יצרר לעצמם שפה משלהם רמרנחים ייחודיים .בעגה
זאת "  " Biteפיררשו "לגנרב קטע ממישהו"" Serve Up " ,
פיררשר לנצח את המתחרה ,ראילר " " Powerמציין ,שאתה
מצליח בריקוד .שפת הברייקדאנס אף נכנסה לשימוש כללי
בכותרות העיתרנים רעגת כתבי·הספררט.

סוכנרירת כזו של אלפי ריי,ד
מספקרת צורתים למסיבות ,חתרנרת ראפילו מסיבות בר·מצווה.
בדעתן ליזרם תוכנית השתלמות ,שתפקידה יהיה להבטיח את
מניעת הפציערת האפשרירת של הרקדנים ,לשמר ולפתח את
הטכניקה המירחדת של הברייקדאנס .ברצונן לנצל את
התופעה למטררת מסחרירת .הן פרעלות בשיתרף עם יצרני
אופנה .לוחות פלסטיק מירחדים נוצרו כדי לשמש במקום
קופסארת הקרטרן הפרושרת על המדרכה כבימה לריקוד.

" , " Breakdance Intemational

סמלה רשמה של קברצת ה"ניריורק סיטי ברייקרס" היר לםמל
מסחרי רשום ,המתנוסס על ביגוד ואבזרים .רקדניה
המצטיינים היו לאלילי הנרער ומעריצים כותבים להם
מכתבים נלהבים .נעררת מבקשות עצה ,איך לשפר את
הברייקדאנס שלהן" ,כדי להיות טרברת מהבחורים ",מה
שמדגיש את כניסתן של נערות לערלם ,שהיה תחילה נחלת
הבחורים בלב.ד מנהלה של הקבוצה הוזמן להרצרת בכנסים
מדעיים של פסיכיאטרים.

או היספאני בגיטאות ,ובתי·הספר הציבוריים

היו הצינור העיקרי ,דרכו חדרה התופעה לאיזורים חדשים.
הברייקדאנס מצריך שעות אימון רבות והוא תופעה בולטת
לעין .נוער ממוצא איטלקי או אירי החל לנסות את התנועות
המורכבות בפרוזדורי בתרהספר שלהם ונוער יהודי החל
לעסוק בסיבובים ובעצירות במועדוני בתי·הכנסת .והכל
מעריצים את "גדולי הדור" המפורסמים של הברייקדאנס.

ה· Harlem Dance

להקת הבאלט הנודעת של ארתור מיטשל,
 ,Theatreהזמינה רקדני ברייקדאנס מעולים ,שנבחרו בתחרות,

להשתתף בהרצאות·הדגמה ,שערכה בשכונות ניו·יורק .ובית·

הספר של הלהקה הציע מילגות למצטיינים  -מחווה יוצאת"
דרפן של מרסד אמנותי מכובד כלפי תרבות המדרכות .צוות

"·ה , " Dynamic Breakers
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מרשים ,בו נטלה חלק אחת הבאלרינות של הלהקה.

שהשתתף בהדגמרת ,אף יצר קטע

אפילר ועדה נכבדה של הקונגרס האמריק אני הזמינה צרות
ברייקדאנס להרפיע בפני שני בתי המחרקקים ,כדי שהתרפעה
תרבן יותר.

הברייקדאנס התפוצץ כמרקש בערלם המחול .עצם התרפעה,
שדרוקא בחורים נמשכים לצררה זו של ביטוי במחרל ,יש בה
חידוש .בעברדתם של כרריאןגראפים מקצרענים ניכרים
שינויים בשימרש בחלל ,בהפעלת השרירים רבעיצרב בהשפעתר.
לגבי רבים היה הברייקדאנס לדרך להתקבל בחברה ופתח
לעיסרק מקצועני .לגבי כל רקדן זהו ביטרי אישי רהתופעה
ככלל היתה להשפעה חברתית .מסקרן לצפרת איך ישפיע
•
הברייקדאנס על התפתחרת אמנרת המחול של שנות ה· . 80

