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קופךמוג'ודימאת

לכוריאוגרףרגישלהיותטובתאורןעל ~

שלושהתאורהמנתעלעוב,דהואעמו ..........
חשבוביותרהפשוטהברמהלריקוד.תתאים

לביןקלאסילבאלטתאורהביןההבדליםעל

הקלאסיבבאלטמודרני.יותרלמחולתאורה

ישכיהרקדן,פניאתהיטביאירהאור

עללהשתקףהאמוריםשלולרגשותחשיבות

מודרנימחולמגלם.הואאותה,ולדמותפניו

תתמקדהתאורהולכןמופשטיותרלרובהוא

פיסוליותאתותדגישהרקדןשלהגוףבצורת

 .התנועה

ישתקפוהריקודצורתשלהאילוציםגם

לשמורחייבהרקדןהקלאסיבבאלט .בתאורה

מדויקתאוריינטציהועלמשקלשיוויעל

רידב.ון'גבשםמחולשלותיקתאורןבחלל.

עלהרוקד,שרקדןבאומרויפהזהאתהגדיר

כןועלמהרצפה,יותרמנותקהאצבעות

רקדןלעומתוהרצפה.אתלולהאירחייבים

הואכאשרגםלעבודמסוגלמודרנימחולשל

האורכאשר ,שחורבחללהצפהכדמותמואר
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מעצבשלהאמיתיהמייוס

להתייחםניתואור.הואהתאורה

נמהעסאלמנטנאללאור

וברוריס:נפרייסמאפייניס

ושינויזוויתצבע,חלוקה,עוצמה,

משחקקצב.יצירתאו

בעלנליהואהאורבעוצמת

ברורהאפקטיביות

אךמוארשגופוכך ,נמוכהמזוויתבופוגע

ישירביטוימקבלהזהההבדלחשוכה.הרצפה

לבאלטתאורהמערכתהתאורה.במערכת

מגבוה.שמאיריםפנסיםהרבהתכלולקלאסי

במחולתלולה.דימזוויתיבואהצדדיהאורגם

יהיוגסה)הכללהכברשהיא(בהגדרהמודרני

בצדדיםנמוךבגובהממוקמיםפנסיםיותר

להיכנסמבליכ,ךהרקדן.ראשובגובה

משקפתהתאורהאמנותיים,לשיקולים

הריקוד.שלמאפיינים

והתפתחויותסגנונותבדיקתוכ,ךמאחר

עלגםמשהולנולומרתוכללמחולבתאורה

במחולשחלווההתפתחויותהשינוייםאודות

לאלפחותתוע,דלאשכמעטנושאזהעצמו.

לאהנוכחיתהמאהשעדמכיוון ,דרכובתחילת

ביטויכצורתלתאורההתייחסותשוםהיתה

לגבימסקנותקילהסאפשראבלעצמאית.

מופעיםמתיאוריהופעות,שלהתאורהאופי

שלוציודטכנייםנתוניםשלורשימות

תיאטראות.

שללמאפייניםמליםכמהאולילהקדיםכדאי

ההבדליםעללדבריהיהשניתןכדיתאורה,

אדםבןישאלואם .בהבשימושוהתפתחויות

שהואלוודאיקרוב ,התאורןעובדבמהברחוב

אך ,הכליהםהפנסים ,ואמנם ."פנסיםיייגיד

 .אורהואהתאורהמעצבשלהאמיתיהמדיום

כמהעםאלמנטכאללאורלהתייחסניתן

חלוקה,עוצמה, :וברוריםנפרדיםמאפיינים

משחקקצב.יצירתאוושינויזווית ,צבע

אפקטיביותבעלכליהואהאורבעוצמת

מסוימת,תחושהיוצרבהירמשהו ,ברורה

משחקאחרת.תחושהנוצרתוכשמחשיך

אוראיןואיפהאוריש(איפההאורבחלוקת

אתולכווןריכוזליצורמאפשרהבמה)על

לדמותאומסויםלמקוםהלבתשומת

ברורבאופןיוצרהואאףצבעמסוימת.

אורווייםבצבעיםמדוברבאם ,שונותתחושות

לחלופין,או ,וכחול,כאדוםממש "צבעונייםיי

לבן.שלחמיםאוקריםבגוונים

הנשקלמעשההואתאורהבזוויותהשימוש

הממוצעשהקהלמכיווןהתאורן,שלהסודי

ביןבהבדלמבחיןשהואכפיבזהמבחיןאינו

מסיבהואולילמעשה,כחול.לאוראדוםאור

אדםבןכליותר.משמעותיהיבטזה ,זאת

אומלמעלהמוארהואכאשרשונהנראה

ובצורתבתנועהמדוברכאשראך ,מקדימה

אםלדוגמה,עצום.משקלהאורלכיווןישהגוף

 ,ימיןמצדבעיקריוארסיבובהמבצערקדן

יהיה ,ימינהשכשיפנהכיוון ,יודגשהסיבוב

יותר.חשוךיהיהשמאלה,וכשיפנהיותרמואר

ייראההואמלפניםיוארהואאם ,זאתלעומת

שווה.בצורההזמןכל

שצפהמילכלברורהתאורהבשינוייהשימוש

אתמשנהכבה,נדלק,האורבמופעים.פעםאי

גםניתןהבימתית.בזרימהפיסוקויוצראופיו



שאינואורדרךרקדןתנועתידיעלשינויליצור

 ,הואהאורשלאלהבמאפייניסהמענייןאחיד.

אוליזהשניס.כמאהלפניעדנוצלולאשרובס

התאורהטכנולוגייתשגסמכיווןמפתיע,אינו

שלאולי,סיבהמאותהמוגבלת.אזעדהיתה

ממלאקייסהיהלאטכנייס,אמצעיסחוסר

הצגותהעמידואנשיסתאורן,שנקראתפקיד

 .המתרחשאתיראהשהקהלדאגוואיכשהו

או, ,הראשוניסהבאלטממופעיאחדדווקא

 .נגוהותבאורהוארקדם-באלט, ,תרצואס

הקטן"הארמוןיישלהגדולבאולס , 1581בשנת

נערך ,בצרפת ) Petit Palais Bourbo(ח

מופעמדיצ'ידיקטרינההמלכהשלבחצרה

המופע !'המלכהשלהקומיבאלטייהבשסענק

עלהתפרסההתופעההבחינות.מכלזוהרהיה

לפידיס.בהמונישהוארהאולסכלפני

בזהבוהבריקונצצווהתלבושותהתפאורה

המלאכותייסהעציסתפאורתבתוךוכסף.

שקופיסצעיפיסעסנפטמנורותהוחבאו

מאחוריהוחבאונוספותמנורותלפניהס.

נצץ.הכלהענניס.תפאורת

שלהדוכסשלהבאלטגסהתיאור,פיעל

באורזרחשבפריס,בלובר ,-1610בוונדוס

לפידיס 800-התקופהשלבמונחיסנגוהות

עסמכסףנברשות-800ולבנהמשעווה

הבאלטשלאלהבהופעות .ונרותקריסטל

וליצירתלהארההתאורהשימשההחצרוני

כנראההיתהגסזו-תיווחגיגזוהראווירת

שבכללהדגיש,חשוב . 0עצמהמופעיסמטרת

לאוזהמואריסהיווהקהלהאולסמקרה

יצרווהזוהרהבהירותאדרבה, .לאנשיסהפריע

ולהיראותלראותיכלוכולסשבוי,חגיגאירוע

שלהעוצמהמאפייןרקחמודותיהס.בבגדי

היווהזוהרהבהירותלמעשה.נוצלהאור

ביותר.חשוביס

המצב ,התיאטרוןלאולמותהגיעהמחולכאשר

שלטכנייסמתיאוריס .השתנהכמובן

שרובעולה-18הבמאהפריסתתיאטראו

שהקהללמרות ,הבמהסביבהיוהאורמקורות

היו ,בקלעיס ,הבמהלצידימואר.נשארעצמו

מעלתלוייסהיונוספיסנרותנרות.מאותכמה

ראותלאפשרהיתהאלהכלמטרתהבמה.

אךהרקע,בדישלוהןהרקדניסשלהןטובה,

מכיוון ,הפניסהבעותאתלראותעזרולאהס

אלאמלפניסהרקדניסאתהאירולאשהנרות

בקדמתהרצפהעל ,לכןומלמעלה.מהצד

אמנסאלהנפט.מנורותשלשורההיתההבמה

יוסשבחיימכיווןבפניס,מסויסלעיוותגרמו

מואריסאנשיסלראותרגיליסאנויוס

תיקןכבדאיפוראך ,מלמטהולאמלמעלה

עלאורנזרקלפחותוכךהעיוות,אתקצת

הפניס.

בכלללאפשרהיתההתאורהמטרתעדייןאבל

לאהתפאורה.ואתהרקדןאתלפחותלראות

באמצעותנפרדתמציאותליצורניסיוןנעשה

בתאורההתייחסותהיתהלאובוודאיהתאורה

 'לקהליכמואר,נשארהאולסהריקוד.לצורת

 .ולהיראותלראותחשובהיה

בראשית ,-19הבמאהחלהמהותיהשינוי

 ,חדשהמטרהנוספהאזהרומנטי.העידן

ויצירתכהארהעודנתפסלאהתאורהתפקיד

אווירה,כיצירתאלאבלב,דחגיגיתחושהת

 .הרומנטיתבאמנותכךכלהחשוברכיבאותו

צבעונית.תאורהעסבניסיונותהתחילואזרק

לפניהונחואשרצבעוניות,זכוכיותעסעבדו

בבדיסשימושצבעונייס.בדיסועסהמנורות,

יצרטול,בדכמוהיושכנראה ,"כ"צעיפיס

לעתיס ,אלהבדיסומיסטיות.ריחוקתחושת

בתוךונמתחונפרסותמי,דלאאךצבעונייס

בתוךהוסתרואשרבמנורותוהוארוהתפאורה

(היאאמנסשוכללההנפטמנורתהתפאורה.

פחות)ומרצדתיותרבהירהלהבהעלשמרה

השתנולאהטכנולוגייסהאמצעיסבעיקרסאך

השימושהואשהשתנהמההתפתחו.ולא

התחילולראשונההרומנטיבעידן .באור

 .הצבעבמאפייןלהשתמש

האלההדבריסשרידיאתרואיסאנוהיוסעד

בלהקותובייחוד ,קלאסיבאלטשלבמופעיס

המבקרעדכנית.פחותטכנולוגיהעסמארצות

ימצאלמשל, ,ברוסיהשסאיבאלטבלהקת

דרמטיברגעכאשראחי,דבאופןשטופהבמה

הרומנטייסהבאלטיסצבע.מחליףהכל

ברורהתאורהבשינוייהשימוש

במופעים,פעםאישצפהמילנל

אתמשנהנבה,נדלק,האור

בזרימהפיםוקויוצראופיו

עלשינויליצורגםניתוהבימתית,

אורדרןרקדותנועתידי

אחידשאינו

ורוחותמתיסשלבדמויותמאוכלסיסהגדוליס

כחול.הואביותרהנפוץהצבעולכןרפאיס,

לגווןנתןאףלתאורהפילטריסשלאחדיצרן

כיג'יזל",כחולייהשסאתכחולשלמסויס

הנערותכלאתשוטףלודומהאוכזהצבע

הפקותיו.בכל ,זהבאלטשלהמתות

חזקיסאורמקורותהמצאתעס ,-19הבמאה

 ,החשמליתהקשתומנורותהליימלייטכמו

פניעלהאורשלהחלוקהבמאפייןשימושנוסף

 ,עוצמהבעלאורמקורהיהפתאוס .הבמה

ואז ,האולסמקצההבמהאתלהאירשיכול

למקדהיהואפשר ,הפולוספוטעידןנפתח

עותבאמצ ,מסוימתיתרקדנעללבתשומת

מקוסלכלאותהוליווהשהקיףאורשלמעגל

 .הבמהעל

עצמוהריקודוגסרבותשניסנמשךזהמצב

השינוישניס.באותןמאודהשתנהלא

התחוללמחולבתאורתביותרהמהפכני

ודתהעבעס ,השלושיסבשנותהבריתבארצות

 .רוזנטלג'יןבשסוגאוניתצנועהאשהשל

מתכנןשלנפרדמקצועעדייןהיהלאזהבשלב

ללאמשחקללמודהלכהרוזנטלין'ג .תאורה

אשההכירההלימודיסובמסגרתמיוח,דחשק

התיידדוהן .גראהסמרתהבשסאחרתצעירה

נפטרה,שרוזנטלועדדרכןמתחילתיחדועבדו

כך ,המחולפניאתשינתהשגראהסוכשס

המחול.תאורתפניאתשינתהרוזנטל

אךבלנשיןבשסנוסףגאוןעסעבדההיא

היהלאאזהבאלטבהופעותהחדשהמראה

בעיותשלאלאגאונותשלישירהתוצאה

עליונהוריתאחתאורה

ז', , .. ~ . 
 ,. i 'ם .-~

 {'~' iזז
,~ " -

 ,גבוההיתוומז ,מלמעלהתאורה
ד=---,----------,

הדמויותאתטהבלימה

כההרקעעל
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ולינקולןבלנשיןשלהבאלטללהקת .תקציב

להעמידנאלצווהםהכסףנגמרקירסטיין

עם ,מתחלפותתפאורותללאבאלטמופעי

אורוהרבהבלב,דברקעשחוראוכחולמסך

 .ומוארתמבריקהקופסהמיןליצורכךי

הבאלטאתלשחררמעונייןהיהבלנשין

 ,באירןפהןיאלקשרנשהדקןרטיבימהעןמס

רקדניםשלימהפכנמראהנןצרןלכן

אךגדןלה,בןןירטןאןזיןתרןקדיםקלאסיים,

לסביבהחריףבניגןד ,ןבהירהנקייהבסביבה

צןפיליםירגהיןאליהןהצבעןניתהעשירה

 .באלט

ןמהנטייהמגראהם,הןשפעהרןזנטל ,במקביל

 ,זןמהפכניתבתקןפההמחןליןצרישלהכללית

היןלאהיצירהמקןר ."החןצהמבפניםיילעבןד

משמעןתאחרהחיפןשאלא ,מסןרתייםצעדים

גןפניתדרךמציאתמכןןלאחר ,פנימית

רןזנטלעבדהןכך .משמעןתאןתהאתלהמחיש

להאיררקלאהיתהמטרתה .התאןרהעם

באמצעןתדר,ךלחפשאלא ,אןןירהןליצןר

משמעןתאתןלהמחישלחזק ,התאןרה

למדיבנאליןתלנןנשמעןתאלהמליםהריקןד.

לאאחדאףשלפניההיא,עןבדהאךהיןם,

 .זהאתעשה
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שנבעהנןספת,מהפכניתהברקהלההיתה

גילתההיא .הבמהעלעןמקליצןרמהשאיפה

 .במחןלדןןקאעצןם,כןחהתאןרהשלזןןיןת

מזןןיןתמאיריםשמחןליןדעיםהכלהיןם

ןגםמהצ,דבעיקרכלןמר ,אקספרסיביןת"יי

רןזנטלאך ,םיאחןריןמאלכסןניםמלמעלה

בספרה .אלהכלעםשעבדההראשןנההיתה

שיצרהריקןדשבכלמספרת,היאהאורקסמי

באןרמשתמשתעצמהאתמצאההיאגראהם

 ,ןבאלכסןןגבןהמאןדמאןדממקןרעיקרי

אצבעייזהאתכינתההיא .מאחןררחןק

 !'מרתהשלהאלןהים

סטנדרטיהפךזהתאןרהסןגרןזנטלאחרי

צדדיןתמזןןיןתהגיעהאןרמחןל.בהארת

ןאתהתנןעהאתהדגישןבכך ,ןאקספרסיביןת

שללתאןרהגמןרבניגןדהיהזה .הגןףצןרת

שפךאשר ,קלאסיבאלטשלהקןדםהעידן

סןלניםהבליטאחי,דבאןפןהכלעלאןר

שהשינןישברןרלינדמהצבע.שינהןלעתים

 .עצמןבמחןללהתפתחןתבמקבילבאבתאןרה

דרכיכןריאןגרפיםחיפשן-20ההמאהבאמצע

תאןרה.באמצעןתהיתרביןחדשןת,ביטןי

אלןןיןשלהעבןדןתהיאלכךבןלטתדןגמה

סגידקהרמשאתפחותא 7'הרצפהאתרהאיהמ ,ית 7'7'כתאורה

ט)גרטשטוט 7'א(נ

עלמןפשטןתשיקןפיןתהקריןאשרניקןלס,

הצןרהאתלשבןרכדיהרקדניםגןפןת

זאת,עםיןתר.מןפשטמשהןןליצןרהאנןשית

ןתנןעתיתפיסןליתעבןדהנשארהדגשעיקר

להבליטהמשיכהןהתאןרה ,הרקדןגןףשל

 .אלההיבטים

שינןימתרחשהאחרןנןתבשניםשרקדןמני

הזכרתישלאבאלמנטשימןשיש .נןסףמהןתי

תאןרנים .לעיןהנראהכדברהאןרהןאעדיין,

ןפתאןםבעשןהאןןיראתממלאיםרןקשל

שליערהןפכתןהבמהנראןתעצמןהאןרקרני

מצטרףעצמאיכאלמנטבאןרהשימןשקרניים.

באמצעןתליצןרניסיןןשהיא ,כלליתלמגמה

להתמקדבמקןם ,בימתיתסביבההאןר

מסתמנתמקןמןתבכמהכן,כמן .נטןבתנןעה

אחרןחיפןש "מןפשטתאנטיייאסתטיקה

 ,פיסןלילאלאןראןתנןמחזירזההקןנקרטי.

ןלמקןרןתןחשןפןתאנטי-תיאטרליןתלבמןת

פלןרסצנטמנןרןת ,למשל ,כמןאמיתיים,אןר

 .חשןפןת

אחרתתחןשהאחרילחיפןשמןבהקתדןגמה

אחדבריקןדפןרסיית.בילשלבעבןדהניכרת



סרטשלבשילןבהמרתקהשימןשאתבעיקר

שיקפןהתאןרהאמצעיגסאךחייס,ןרקדניס

התאןרהעמןדיןהןלכת.הנרקמתהאןפנהאת

היתהלבמהמעלבפנסיס.הןארןעצמס

ןתןךלבניס,פנסיסמאןתשלןששלמערכת

ןעלןמלמעלהירדןהפנסיסכלהריקןדכדי

מאשררןקהןפעתכמןיןתרנראהזה .בחזרה

 .ןמרגשמרשיסהיהןזהמחןל

לאןתסנןסףןביטןי .יצרהשהיאהאמנןיןת

אףהפכהאשר ,בתאןרהלמצןאניתןשינןייס

 .לאמנןתהנןכחיתבמאההיא

שישהבעזרתןרקאךהבמהאתמאירהןא

אין .הקןלנןעמתאןרתהלקןחיס ,ענקפנסי

כאילן ,לבןבבןהקשטןףהכלמהצ,דאןר

אנטי-אןןירהיןצרהדבר .השמייסנפתחן

 .הגןףתנןעתשלהדגשהןשןללמןחלטת

אןר ,גלןייסבפנסיסמשתמשהןאאחרבריקןד

גלןייס ,תלןייספנסיסזןגןת-12מנןבעיחיד

זןןיתשןב .נמןכיסצינןרןתעלהצןפה,לעיני

מכןןנתןשבירהפלסטית,ןלאכלליתתאןרה

אתלבןדדניסןאשר ,קןדמןתמןסכמןתשל

מאגי.חללבתןךהרקדן

מ
עיקריים:מקורות

Bergman, Gosta, Lighting in the 
Theatre, Almquist & Wiksell, Uppsala, 
Sweden, 1977 בעןלסשינןייסמשקףזהששינןיסבןרהאני

מהאסתטיקהלברןחהניסיןןאתעצמן,המחןל

 ,בתנןעההאדסגןףשלהפיןטיתאןהפשןטה

עסשןחחתיאךהמזעזע.אןהקןנקרטילתןך

במידתהשינןיאתמייחסןהןאבמהחשמלאי

הביתהבאאדסבןיי-אמרהןא .לקהלמה

להגישצריך .להתאמץכןחלןןאיןמהעבןדה

אז ,טלןןיזיהרןאיס .מגשעלהדבריסאתלן

 ,סביבהיןצרתהתאןרה .להתאמץרגיליסלא

הןסיףןהןא ."קןרהמהלהביןלןעןזרןזה

צריך .הרקדןתנןעתמספיקהלאייהיןס

זהאןליהקהל.אתשיתפסןנןספיסאמצעיס

אמרלאןעצר. " ....פחןתאנחנןשהיןסאןמר

 MTVה-שדןרהבנתיאבל ,פחןתאנחנןמה
איןןברןר.חזק ,מהרהדבריסאתלקבלצריך

 ,הכלכברראינןזהעסןיחד ,להעמיקזמןלנן

להרעישלתקןף,צריךאןתנןלהרשיסןכדי

ןלזעזע.

Cohen, Selma Jeanne, Dance as a 
Theatre Art, Harper & Row, New 
York, 1974 

בלגיתלהקהשלעבןדההיאנןספתדןגמה

גביעלתלןזןבעבןדה ." Rooms "בשס

הןנחןאשר ,רביספנסיסצינןרןתארבעה

דרךנעהריקןדכל .לבמהמעלבאלכסןניס

תאןרהללא ,זןבדרךשנןצרןהאןרפסיארבעת

לאןצןרנית,ברןרהסביבהיןצרהאןר .נןספת

 .הרקדניןתנעןתבתןכהאשרסיפןרית,

ליצןרכדיבעיקרבאןרמשתמשתבאןשפינה

עסעןבדתהיאכפןרסייתממש .סביבה

של HMI(פרנלקןלנןעשלהחזקיסהפנסיס

בעשן.האןןיראתןממלאהקילןןט)חמישה

כמעטבןהקיןצרהעשןבתןךהחזקהאןר

הדגשתןלאלההחשןבהאפקטןזהמןחשי

יןצאפןעלהיאזןתאןרהצןרתהתנןעה.

 .עבןדתהשלמהתיאטרליןת

Rosenthal, Jean, and Wertenbaker, 
Lael, The Magic of Light, Little, 
Brown & Co. , Boston, 1972 

שלמעבןדהלקןחהשנביאאחרןנהדןגמה

אשרמקנדה,סטפס"יןמןלהלה"להלהקת

יזכןרהקהל .שניסכמהלפניבארץביקרה

כלעלהמןדרנייסבחייסשהשינןייסספקאין

לאנשיסקרהזה .אןתנןגסמשניסהיבטיהס

ןעמההשתנתההחברהתמידהתקןפןת.בכל

למחולאזוויאולפן
היודןעמק

מנןר:גיןראשלהאןטןביןגראפיספרןהןפיע

בזמניםהו~בזמנים,הטובס
אזוריתמועצהאורדזרדזרשלבזרכזרלתזר

הירזןעמק
למחולאולפן

 15132הירזןעמקז.ג.
 06-751838 .טל

א'מנתותהחללילדיםשעוריםמקייםהאולפן
בגרות.בחינותועז

ברקו.דחיצוניותלבחינותתלמיזותמגישיםאנו
לתלמיזותסזנאמתקיימתהאולפן:במסגרת
מתקיימותונןובינוניותבוגרות

 .ובארועיםתלמיזיםבפניהופעות
בעמק.שונים

מוריםמלמזיםלמחולבאולפן
 .גוניועלהמחולבתחומימקצועיים

·1 
~~~ ~ 
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הם:הנלמדים.המקצועות
םגוונותבשיטותםוךרני.רקוךקלאסיבלט

.ג'אז.רפרטואראיםפרוביזציה •יצירה

פלךנקרייזבנוסחהתעםלות •םזרחירקוך

.טאי-צ'י.פנטוםיםה

המורים:.חבר

צ'רניאק,,גלינהיךיךניסיספילק,םרינה
וולאסוף,,אנהתורךיתיאורן,הךה

פורטל,אורליםזר,אוריתרוזנסקיםיקי

כץשמראלאיררים:

הספריםבחנרירתלהשיג

ש"ח-48מחיר:
~ 

בישראל""מחולהרבעוןקוראי
הספראתלרכושיכולים

בלבד,ש"ח 32שלהגחהבמחיר
תל-אביב ,~ 448 ~ת.ד.ייתג",בהוצאת

 03-6850732טל'-פקס': , 6 ~~ 44מיקוד

בפסנתר:.מלווים
בקייבאולגהגלםן,יפיסרבינוביץ,גיטה
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. ~I 

45 




