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“האדם הוא סך הכל
של יצירותיו"

הרהורים על הכשרת רקדנים ליצירתיות
דן רונן

)Francis Bacon) פרנסיס בייקון 

מבוסס גם על ההכרה ש"מי שאין לו ישן, גם חדש 

לא יהיה לו" )רונן, 1999, עמ' 743-717(.

 :)Gauguin( היטיב להציג דילמה זו הצייר פול גוגן

הקשר  מהפכה".  או  חיקוי  או  היא  “האמנות 

החשוב בין ישן וחדש הודגש על ידי בנימין זאב 

הרצל בסיום ספרו מדינת היהודים )אלטנוילנד(: 

“כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. 

כל מעשיהם יהיו ביום מהימים חלומות".

עם  בהתמודדות  לסייע  כדי  נדרשת  היצירתיות 

לואיס  שאמר  כמו  מובן;  והבלתי  נודע  הבלתי 

“השיעור  הפלאות:  בארץ  אליס  מחבר  קרול, 

הבלתי  כי  הוא  בחיי  שלמדתי  ביותר  החשוב 

ידוע רב מהידוע והבלתי מובן רב מהמובן". ואילו 

טען   )Baudelaire( בודלר  שארל  המשורר 

היצירה:  תהליך  את  המניע  הוא  ידוע  שהבלתי 

“דרך הבלתי ידוע אנו מגיעים אל החדש". 

המחול ביסודו הוא שפה של תקשורת באמצעות 

סמלים תנועתיים. לכן הדימוי הסמלי של המחול 

 )Graham( גרהאם  למרתה  “חיים".  הוא 

מיוחסת האמירה “מחול וחיים קשורים זה בזה 

על  בגוף".  משתמשים  שניהם  כי  תאומים,  כמו 

הקשר ההדוק בין המחול והחיים כותב הסופר 

ניסיון  הוא  “הריקוד   :)Shaw( שו  ברנרד  ג'ורג' 

לגלות את הריתמוס של החיים". שו גם הגדיר 

האנשים  “רוב  מבריק:  במשפט  היצירתיות  את 

לא?'" ‘מדוע  שואל  אני  ‘מדוע?'   שואלים 

צופיה נהרין )2000, עמ' 17( מנתחת את הקשיים 

הסיבות  המחול.  ליצירת  הגוף  שבין  בקשר 

היוצר  בין  הפרדה  “חוסר  לדעתה:  הן,  לקשיים 

לחומר היצירה — הגוף משמש כלי להתנהגויות 

התנועתיים  המטענים  יומיומית.  ולתקשורת 

הרבים יכולים לסייע ליצירה, אבל הם גם גורם 

מעכב ומפריע. שיטות הוראת המחול מפרידות 

את העבודה הטכנית עם הגוף מן היצירתיות".

חינוך ליצירתיות

ההכשרה ליצירתיות היא חינוך לערכים כמו כבוד 

האדם, חופש היצירה ואומץ לב. היא מתבססת 

האינטלקטואלית,  ההתפתחות  הרחבת  על 

העצמית,  ההכרה  העמקת  אסתטיות,  תפישות 

ערכים  וגיבוש  הזולת  עם  התקשורת  יכולת 

מעשיות  מיומנויות  של  רחב  למגוון  כבסיס 

ותפישתיות. על בסיס זה אפשר להכשיר במחול 

ליצור  יכולת  לפיתוח  בעיות,  עם  להתמודדות 

מרחביות,  תפישות  לפיתוח  קינסטטיות  צורות 

)דוסטרובסקי,  ועוד  ותקשורתיות  משחקיות 

2001, עמ' 6(.

תחומי  בכל  כחשובה  אמנם  נתפשת  יצירתיות 

החיים, אבל היא קיימת, מקובלת ובולטת יותר 

באמנות ובמדע. רוב בני האדם נעזרים ביצירתיות 

מדע  אנשי  הם  כולם  לא  אבל  בעיות,  לפתרון 

פאול  והפסיכותרפיסט  הסופר  לדברי  ואמנות. 

גודמן )Goodman(, “רוב האנשים הם יצירתיים 

במידה זו או אחרת, אך רק מעטים הם אמנים". 

את  תופס  אינו  ליצירתיות  החינוך  זאת,  למרות 

הממוסדות,  החינוך  מערכות  הראוי;  מקומו 

חלקן עדיין חוששות להתמודד עם חופש יצירה 

על  מביקורת  המוזנות  לשינויים,  הדרישות  ועם 

המצב הקיים. מערכות חינוך חוששות מערעור 

על  תיגר  מקריאת  מאליו,  והמובן  המוסכמות 

סמכויות ומהצעת פתרונות לא מקובלים. דווקא 

משום כך, וכדי לשנות, לחדש ולהתקדם, חשוב 

לחנך ליצירתיות.

חשיבות לימודי המוסיקה והמחול באה לאחרונה 

לידי ביטוי בניירות עמדה, שהוגשו לשר החינוך 

לחינוך  דוסטרובסקי  “פורום  ידי  על  והתרבות 

אלה  במסמכים   .)2010( ולמחול"  למוסיקה 

זכות  הוא  ולמחול  למוסיקה  “החינוך  כי  נקבע 

החינוך  מערכת  על  וחובה  ילד  כל  של  יסוד 

לממשה ולפתוח בפני כל התלמידים את עולמות 

החובה  מקצועות  במסגרת  והמחול,  המוסיקה 

החיוניים לאיכות החיים".

במחול  ליצירתיות  המקובלת  ההכשרה  שיטת 

שבהן  סדנאות,  היא  לאמנות  הספר  בבתי 

ובעיקר  ליצירה  וכלים  שפה  לרקדנים  מקנים 

הרקדנים  בסדנאות  ביצירה.  מעשית  התנסות 

ומבטאים  כוריאוגרף  של  ביצירה  שותפים 

צופיה  עצמית.  ביצירה  בהתנסות  עצמם  את 

את  בוחר  היוצר  “הכוריאוגרף  כי  מציינת  נהרין 

האין–סופי,  התנועה  אוצר  מתוך  שלו  החומרים 

ובעזרת הרקדן, המוסיקה, התאורה, התלבושות, 

את  המכילה  לצורה  אותם  מארגן  התפאורה, 

.)53-46 עמ'   ,2000 )רונן,  שבחר"   התכנים 

התמודדות עם ביקורת

ביטחון,  חוסר  עם  להתמודד  השיטות  אחת 

משחקית  גישה  היא  מביקורת  וחשש  חרדה 

ולהנחות.  לנתונים  לעובדות,  לרעיונות,  וניסיונית 

צורות,  תנועות,  על  זאת  גישה  מוחלת  במחול 

תפישת משמעות החלל, קצב. במשחק אפשר 

עם  ממש.  להסתכן  מבלי  בחידושים  להתנסות 

איינשטיין  של  אמרתו  את  לזכור  ראוי  זאת, 

)דוגמה  בקובייה"  משחק  אינו  “אלוהים 

שיטת  היא  מביקורת  חשש  עם  להתמודדות 

המינהל;  בתורת  שהונהגה  המוחות",  “סיעור 

מהמשתתפים  דרישה  השיטה  של  ביסודה 

להגיב תגובה מיידית, ישירה ומהירה על בעיה, 

מאפשרת  אינה  המהירות  פתרון.  למציאת 

 להסס או לחשוש מביקורת ומתחושת כישלון(. 
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החינוך  במשרד  והאמנות  התרבות  אגף  מנהל 

חינוך  שרי  פדגוגי לשלושה  יועץ  והתרבות. 

הראשונה  המקצועית  הוועדה  יו"ר  ותרבות, 
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לאור ספרו ריקודי עם בישראל, בהוצאת כרמל 

ירושלים, במסגרת המפעל לספרות מחול.


