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יעודעללרב-שיחבארתורסשבו ,) 1991 (

אךזהות,במשברהנמצאתהקיבוציתהתנועה

קבוצהאופרטשלההתמודדותביכולתגס

עירומהייייעיר .דרכיספרשתעלהמצוייס

הגדולהבעירהפרטשלבבדידותונוגעת ) 1993 (

ובריקודהקיבוצניק,בארשלהמבטמנקודת

לגבולבארמתייחס ) 1991 (השעותייייבאחת

חלוס.וזמןאמיתיזמןשביןהנזיל

בריקודיס,בארשימושעושהבהסהאביזריס

לזהות,יכולאחדשכליומיומייסחפציסהס

בריקודהריקוד.במהלךתפקודסאתהמשניס

רועיסבמקלבארמשתמשאמיתיייייבזמן

הרקדן,צווארעלמעוגןהמעוגלכשחלקו

האדמהכלפיהרקדןאתמושךהישרוחלקו

מצביעגסאךאליה,קרובאותוושומר

בארשומראחדמצדבמרחב.שוניסלכיווניס

אךהרועיס,מקלשלהפיזיתהמשמעותאת

שלהקשראתהמקלעייימסמלהואשנימצד

מרחביסעלמצביעוגסלאדמתוהאדס

בייעירהזבוביסמחבט .רוחנייסאוליאחריס,

המקל,דופן.יוצאאביזרבהחלטהואעירומהיי

בריקודמקבלבה,לחבוטרחבהכףשבקצהו

רקדניותשלושארוטית.אחרת,משמעות

שחוריסניסותחתובחזיהלבושותגוף,חשופות

עלושוכבותיושבותסוס,לזנבאסוףושיערן

מתכתלמסגרתהמקובעיםכסאותשלושה

רגלייסומותחותהגבעלשוכבותהןמוגבהת.

במקלותבידיהןאוחזותכשהןמעלה,כלפי

ומעבירותלוהט,אדוסצבועהרחבכשהקצה

בתנועההשוניסהגוףחלקיביןהמקלותאת

אתומבליטותעומדותהןעצלנית.איטית,

אתושומטות,שוכבותלאחורשלהןהאגן

הראשאתמטלטלותברישול,לאחורראשיהן

אתמסיימותאולהתנופף,לשערןוגורמות

הרוטטיסבמקלותאוחזותכשהןהקטע

שמקבליסהארוטיתהמשמעותלמרותבידיהן.

שלהסהפיזיתהאיכותנשמרתהמחבטיס,

משתמשיסהרקדניסזבוביס.כקוטלי

תמידאבללצורכיהס,השוניסבאובייקטיס

הדוהאיכות .הפיזיתמשמעותסעלשומריס

מרחבפותחת ,לחפץבארשנותןהמשמעית

אתהמעוררמתחבאמצעותוויוצרתחדש

הצופה.דמיון

מרמזבעבודותיושימושבארעושהבוהאביזר

אקטואלי.סיפורמתארולאאטיב,נארעל

בחולצההשימושאמיתיייייבזמןבריקוד

אתמחברגבריס,רקדניסששהידיעלכבחפץ

הרקדניס .מדויקיסוזמןלמקוסהיצירה

תלויותהרחבותהכותנהכשחולצותמתנועעיס

החולצההופכתמהרהעדאךברפיון,גופסעל

ביןכיריעהנמתחתהיאראש,כיסוילהיות

הייתהכאילובתוכהמתנועעיסהסהזרועות,

אוכסרט,כדגל,בהמנופפיסמסתור,מקוס

שאפשרלחפץאותהומצמצמיסמקפליס

הסכאשרהידייסכפותשתיביןאותולאחוז

 .מוסלמיתתפילהבתנוחתהרצפהעלכורעיס

 ,הרגלייסבאצבעותהחולצהאתאוחזיסהס

ביןאחוזהכשהיאאותהמטלטליסבפה,

 .לרצפהלבסוףאותהושומטיסהשינייס

חולצהאוחאקיחולצתזאתאסהחולצה,

ניס,הראשוהקיבוץימיעסמתקשרתכחולה,

הקיבוציס.ממייסדישהיוחלוציםאותםועס

שלבשוהחאקיבגדיעלמרמזתהחאקיחולצת

צניעותשלמטעמיםהקיבוציםחברי

כסמלהכחולהוהחולצהבמועט,והסתפקות

המטעןעסהשונות,הנוערתנועותשל

גרעיןשהיוומהן,אחתכלשלהאידיאולוגי

אפשראחרתדוגמאחלוצית.להתיישבות

בריקודהאחרוניסהקטעיסבאחדלראות

לבמהעוליסהרקדניסהשעותיי.ייבאחת

ונרות.אוכלכלימפה,ועליושולחןומסדריס

מתנועעיסהשולחן,סביבמתיישביסהס

כליאתמעביריסכשהסוכאוכליס,כמתפלליס

חלוסבתמונתהפסקה.ללאביניהסהאוכל

משפחהשלאידיליתתמונהבאריוצרזאת

שבת.ליללסעודתהשולחןסביבהמתאספת

מקושריסזהבקטעמשתמשבהםהאביזרים

ידיעלהמרומזתאירופהמזרחתרבותעס

ותלבושותבצדהמתפללתהחסידיתהדמות

המשפחתיייהחלוסייהזאת,בסצינההרקדניס.

החוצהמסלקיסכשהרקדניסבהדרגה,מתפרק

 .האחרוניסנותריסוהפמוטיסהחפצים,כלאת

הרקדןמגוףהחפץשלריחוקאוקירובקשר,

אתומגדיליסיחסיס,מערכותשלמגווןיוצריס

יחסיסמערכות .ביניהסהמעורבותאפשרויות

להיותיכולותהקשרבאמצעותהנוצרות

ידיעלפיזיות,אומבט,באמצעותויזואליות,

ידיעלנעשיתהיחסיסמערכותשלבחינהמגע.
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שלהחלקהחפץ,הרקדן,למיקוםהתייחסות

הרקדןשלהריחוקאוהקירבהאוהחדר,

ידיעלנעשההחפץעםהמגע .מהאביזר

גםהרקדן.אלהחפץקירובאותמיכההחזקה,

השפעהישוהאביזרהרקדןביןשנוצרלמרחב

 .זויחסיםמערכתעל

ומניחהעציץ,הרקדניתנושאת IIעירומהעיר IIב

צועדתהיא .הבמהבמרכזבדייקנותאותו

כשהיאגםאולם ,סביבודמיוניבמעגל

איתוקשרעלשומרתהיאמהעציץ,מתרחקת

הפיזיתהתייחסותהאומבטבאמצעות

קרובמתנועעתהרקדניתכאשר .בתנועה

תוחמתוכשהיאבו,נוגעתכמעטהיא ,לעציץ

שלמעוגלותבתנועותומעליוסביבוהחללאת

בעדינות.אותומלטפתכמוהיאוהגוהזרועות

עקביה,אללאטהרקדניתיורדתהקטעבסיום

לצדדים,נפתחותכשברכיההעציץ,מאחורי

והמרפקיםבברכייםנוגעותהידייםכפות

אתמפנההיאהירידהבסוףלגוף.קרובים

לעברו,שלההגואתומקמרתהעציץאלמבטה

אפשרזאתלתנוחהאזכור .עליוכמסוככת

כמובאר,שלאחריםבריקודיםגםלמצוא

אתהמסיימתהתנועהאו IIדבריםזיכרון"

הפיזיתהקרבה ."השעותבאחת IIהריקוד

העציץ,אלהרקדניתשלהוויזואליוהקשר

טיפולעלמעידיםהריקה,הבמהבמרכזהעומד

זאתיחסיםמערכתבו.שלהפולחניכמעט

בחלוןהמוארהעציץידיעלחיזוקמקבלת

וזמניםמקומותעלהמרמז ,הבמהבירכתיהצף

אנשיםחייםבהםמקומותעלאוליאחרים,

יותר. IIטבעית IIבצורהוצמחים

האביזרים,שימושבארעושהשבואחראמצעי

הגבריםשלושתשלבטריוהפרודיה.היא

סביבהרקדניםנעים ,"אמיתיבזמן IIבריקוד

אוחזיםמוגבהים,עגוליםכסאותשלושה

אלמתייחסיםאינםהםפומלות.בשלוש

נעיםהם .חפץכאלאלאפרי,כאלהפומלה

כשהםהשני,אחריאחדאואחידהבתנועה

עלהעורף,עלהראש,עלהפירותאתמניחים

 ,החזהחשופיהרקדניםהרצפה.ועלהכסא

מגזימים ,"בעלי-גוף"אינםשחלקם

שרירים,המפגינות IIהגבריות IIבתנועותיהם

אינההפרודיהלמוזיקה.בהתאמהוהמבוצעות

השימושבאמצעותרקזהבקטעמוצגת

מטפלבהבדרךגםאלא ,ובתנועהבאביזרים

בסצינההמוזיקהובתלבושות.במוזיקהבאר

 'קולאזויוצרתשונים,מקטעיםמורכבתזאת

הרקדניםהכללי.המוזיקלי 'הקולאזבתוך

ומפוספסתארוכהאחתבגרבלבושיםמופיעים

מכנסיים ,גבוהותנעליים ,קצרהוהשניה

עלבפרודיהמשתמשבאר .חולצהוללאקצרים

הקיבוצניק,עלובחיוךבקריצהלהסתכלמנת

החיצונילדימויחשיבותהרבהכךכלשייחס

שדברבימיםגםהגזמה,כדיעדשלו,"הזרוק"

 .הצעירהלאופנהשייךהיהלאזה

באביזריםהשימושמוגבלמהריקודיםבחלק

בעודמצומצם,מאודקטעיםלמספר

משתרעבאביזריםהשימושאחריםשבריקודים

עלהמשפיעדברכולו,הריקודכללאורך

שלהמשמעותבפירושלאביזריםשישהמשקל

השימוש IIעירומהעיר"בריקודהריקוד.

בלב,דקטעיםלארבעהמוגבלבאביזרים

בשניביטוילידיבאבמטריהוהשימוש

בריקוד.האחרוניםהקטעים

ארו,ךבמעילדמותמופיעהאחרוןהלפניבקטע

אדומהמטריהעםהבמהלקדמתהצועדת

הצופה,לבתשומתאתהממקדתפתוחה,

פוסקתהבלתילתנועהביחסאיטיתבתנועה

שלגפתיתיהעצבנית.ולמוזיקההרקדניםשל

ברקע,מואריםוחלונותמלמעלהצונחים

הדמותובדידות.ניכורשלתחושהיוצרים

המוצאלמקוםחוזרתהמטריה,אתסוגרת

בחושך.ונבלעתשלה,

מעברקטעלאחרהריקו,דשלהאחרוןבקטע

שהופיעוהדמויותכלויוצאות,נכנסותקצר

מוזיקתלצליליזורמת,בתנועההריקודבמהלך

עלהתרגשותאחוזתבאווירה .מהירהג'אז

לרקדןלבשמיםולאכמעט ,חשוכהבמה

המטריה.עלנשעןלקהל,כשגבועומדשנשאר

מאודלהיותהופךהריקודשלהאחרוןהרגע

אוראלומתמופניתלפתעכאשר ,דרמתי

נשען ,עירוםונשארמעילואתהשומטלרקדן,

האםומטריד.פרועצחוקלקול ,המטריהעל

אוהצופים,עלצוחקיםהרקדןאוהכוריאוגרף

ביקורתכאןישהאםהרקדנים?עלשמא

הכוריאוגרף?שלסמויה

שימושיש IIאמיתיבזמן IIבריקודזאת,לעומת

התלויההדרפרי .הריקודאורךלכלבאביזרים

השמאליהאחוריבחלקההיצירה,כללאורך

לבדאחידות.שלאווירהנותןהבמה,של

אלהבפירותבארמשתמש ,התלויהמהפומלה

הרקדנים .היצירהכללאורךהעוברכמוטיב

האובייקטיביתכשהמשמעותבהםמשתמשים

דמיוןגםלהםיששנימצדאךנשמרת,שלהם

אותנו.הסובבמהעולםשוניםלאובייקטים
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היהכאילובפריהרקדניםאוחזיםאחדבקטע

בקטע ,בגופםעליומגונניםשהםשבירחפץ

עלאירוניתהתבוננותמאפשרהואאחר

מונחהואנוסףובקטעהקיבוצניק,שלהדימוי

הנגדית,הידכףידיעלומוחזקאחתכתףעל

מעברהרקדנים.תנועתיכולתאתמגבילוכך

הפרילנושמציגהשונותולמשמעויותלאחידות

הבוחנתעיןשלתחושהנותןהואתלוי,כשהוא

הפרטילמרחבוחודרת ,הבמהעלהנעשהאת

בארשעושההשימושוהצופים.הרקדניםשל

תוויילהשעושההשימושאתמזכירבפירות

 ) 1982 ( "וויל"קתריןבריקוד ,באננסארפ'ת
)" IIKatherine Wheel (. בעלהאננסכמו

הרסהמביאוהבנאליהפניםמסבירהדימוי

באר,שלבריקודהפומלהגםכךבריקו,ד

נוחות.איהמעוררמוזרמשהולהיותהופכת

כסאותכגוןנוספים,באביזריםלשימוש

 ,בקיבוץהחבריםאסיפותעלהמרמזים

ישהרועים,מקלאועציצים ,הכחולההחולצה

חיישלמובהקיםכסמליםחשובתפקיד

הקולקטיביבזיכרוןנתפסיםשהםכפיהקיבוץ

העומדהקיבוץאתמסמליםהםהישראלי.

לבצעוהצורךהרצוןעלהוויכוחבמרכזעכשיו

המשתנה.להוויהלהתאימוכדישינויים,בו

באביזריםבארשעושההשימושחקירתמתוך

חפציםהםשהאביזרים ,עולהבריקודיו

השימוש .בקלותלזהותניתןאותםיומיומיים,

,כמובאביזרהטיפולבדרךההפשטהבאמצעי

לכוריאוגרףמאפשרבריקו,דהאלמנטיםבשאר

שלפעמיםהריקו,דמנושאלהתרחקולצופה

מנתעלוזאתבמחלוקת,שנויאורגישהוא

האביזר,זאת,עםיחדלרגשנות.לגלוששלא

להרחיבמאפשרלו,המיוחדותהאיכויותעם

חשיבותלווישבריקודההבעהאפשרייותאת

תומךהואבכךהריקיד.משמעותבפירוש

הריקי,דנושאידיעלהמיוצגההבעתיבמרכיב

מרשיםיותרהואוההבעה,ההפשטהשבשילוב
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