


הפרחים-בןןאלסהגרלנדןתזרי .........

שרביטהנמה",ייהיפהפיהשבבאלט ~
ב"ג'יזל",הןןיליסלמלכתירןקענףשל

למצןאהיהשניתןהחפצים,לסןגאןפייניים

20ההמאהתחילתעדהקלאסיםבבאלטים -. 
יןתרלאשגרתי,בןהשימןששןלי,היההחפץ

שלקןרטןבשהןסיפהלתלבןשת,מתןספת

האןפרןתמלחיןזאת,לעןמתןיזןאליןת.

אמנןתליצירתהטיףןאגנרריכרדהגרמני

ןתפישה , GESAMTKUNSTWERKטןטאלית

החפץאתהזניקהכןללניתיאטרןןשלזן

בתיאטרןןמרכזי.לשימןשזניחמתפקיד

מיזןגכדיעדמשןלבןתהאמנןיןתהטןטאלי

לכלהפןנהאמנןתיאירןעליצןרכדיןזאת

אחתכלזן,תפישהלפיהצןפה.שלהחןשים

עדחברתהאתןמשלימהתןמכתמהאמנןיןת

העצמאית.זהןתהאיבןדלפעמים,כדי,

רןג'רןהמחןלהתיאטרןןחןקרלדברי

אמנןיןתשילןבשלזןתפישהקןפלנ,ד

הפרימיטיבית,באמנןתמצןיהאחתלאחדןת

האימאג'ביןההבדלמיטשטששבה

למציאןת.

פןלרלןאירקדההטןטאליהתיאטרןןברןח

) LOIE FULLER ( בפאריזהמאהבתחילת, 
תחתשהןסתרןמקלןתבידיהאןחזתכשהיא

שקןף,חציבדשלמטריםעשרןתבתשמלה

צןרןתיצרהעשירהתאןרהןבאמצעןת

הצןפים.לעינימטמןרפןזןתשעברןמןפלאןת

העיקר.היןהתאןרה,הב,דהחפץ,

בחלקגםביטןילידיבאהןאגנרשלהתפישה

שלהרןסי"ה"באלטשלהענקמהפקןת

ייהבאלטןלהקת ) 1909-1927 (דיאגילב

האביזרים, .) 1920-1925(פאריזהשןןדי"

למרכיבלעיתיםהפכןןתלבןשןתהתפאןרה

בבאלטלמשל,כךבמחןל.הדןמיננטי
" PARADE " "ליאןנידמאת ) 1917(ייתצןגה

שפאבלןריס"ה"באלטבביצןע ,מאסין

אן-ןהחפצים,התלבןשןתאתעיצבפיקאסן

" 1925) "RELACH ז'אןמאתההצגה")ייאחרי

השןןדי"ייהבאלטבביצןע ) Jean Borlin (ברלן

 FRANCIS (פיקאביהפרנסיסשלבעיצןבן
PICABIA (. החפצים,אלהבבאלטים

המןזיקלייםןהאפקטיםהסרטיםהתלבןשת,

אחרישןלי.כמעטלמקןםהמחןלאתדחקן

האמנןיןתששילןבהיהנדמהאלההפקןתשתי

לדרךהמחןלאתןהביאלמיצןיהגיעבבאלט

ייהבאלטזהןתן.איבןדכדיעדמןצאללא

ןאילןןהתפרק,אמנןתילמשברהגיעהשןןדי"

להפיקןחזרכיןןןשינההרןסי"ייהבאלט

ייכלןלןת"כמןנטן,מחןליןתרשלבאלטים

) 1923 LES NOCES ( ברןניסלבהשל

 APPLON (המןזןת"אלן"אפןלןניג'ינסקאיה
1925 MUSAGETES ( בלנשין.ג'ןרג'של

מלחמןתשתיביןשפעלןההבעה,מחןלאמני

שלהתפישהאתאימצןהם qגבאירןפה,העןלם

בשילןבפחןתהתעניינןאבלטןטאלי,תיאטרןן

מןזיקהביןהיחסיםבמערכתןיןתרחפצים

במקריםןתנןעה.דיבןרןבשילןבןמחןל,

היהתפקידןבחפץ,שימןשנעשהבהםהבןדדים,

המחןלית.העבןדהשלהרעיןניבמסרלתמןך

 .לצייר/היתהבחפציםלשימןששןנהתפישה

 OSKAR (שלמראןסקרכןריאןגרף
SCHLEMMER (, נסיןנןתערך-20השבשנןת

הןאבגרמניה.באןהאןזבביה"סאביזריםעם

 ) BALLET TRIADE (לשלןשה"ייבאלטאתיצר
מגןןןאתבדקןשנןספיםמחןלןתןכן

באביזריםשימןשיםשלהשןנןתהאפשרןיןת

מכתיבכיצדבדקשלמרןפח.חישןקמקל,כגןן

החפ~-20ההחtץהתחילת~ך

שגרתי,בדהשיחדששדלי,היה

לתלבדשת,חתדספתידתרלtץ

דיזדtץלידת.שלדב L1הדרשהדסיפה

הtץדפרדתחלחיןזtץת,ל~דחת

יף L1הדtץגנרריכרךהגרחני

tץלית L1ד tL1ץחנדתליצירת

כדללנירדן L1תיtץשלזדדתפישה

זניחחתפהיךהחפ~tץתהזניהה

 .חרכזילשיחדש



עיצובאתהמיוחדות,תכונותיועל ,החומר

הבעהשלמחולותליצורביקשלאהוא .המחול

מחולותאלאחברתיים,מסריםאישית,

מנועיימעיןהואהאדםשבהם "ייאוביקטיבים

 .היצירהלבשהםהחפצים,אתהמפעילחי"

אתלהחליףהיום,בבואשלמר,קיווהבעצם

הבמאיזאתשביטאכפיאוברובוטהאדם

בובההעל :) Gordon Craig (קרייגגורדון

" Ubermarionette ." 

 ,והחמישיםהארבעיםשנותשלב"בארה

שלהתפישהאתגרהאםמרתהאימצה

ישארשהמחולהקפידהאבלטוטאליתיאטרון

אצלחפציםהזמינההיא .המרכזיהמרכיב

איסאמוהואבהםשהבולטידועיםפסלים

לאלמנטיםהחפציםהפכושבעיצובונוגושי

הריקודבמהלךשעברועצמםבזכותפיסוליים

הכוריאוגרפי.במסרלתמוךכדימטמורפוזות

נאגוציישעיצבהחפץשימש "ב"קליטמנסטרה

החטאהתבצעשעליהמיטהוגםלמלכהכסא

המבוך""לתוךבמחול .העריותגילוישל

מקוםרקלאהפסלשעיצבהחפץמשמש

גםאלא(המינוטאור),מהמפלצתמפנימסתור

חבליםהרקדניתכורכתשעליואלמנט

פחדיה.אתהמשקפים

יצאטוטאליתיאטרוןשלהפופולריותלעומת

עודשכלשטעןברכט,ברכטהולדהבמאי

כלומיזוג,ערבובפירושואמנויותיישילוב

אחתכלותפקידמושפלותתהיינההאמנויות

ישיילדבריו, .זו"אתזולהשליםיהיהמהן

 .והיפנוזהרעלכשפים,שלזהבסוגלהלחם

ומחול)(חפציםתפאורה ,מוזיקהמילים,

ידיעלאומץזהקועצמאייםי.'להיותחייבים

שנותבתחילתשפרץהפוסט-מודרני,המחול

יוצרישלהפעולהשיתוף .בניו-יורקהשישים

מאמנויותיוצריםעםהפוסט-מודרניהמחול

אחתכשכלשוויוני,בסיסעלהיהאחרות

תפישהלפי .עצמאותהעלשומרתמהאמנויות

שלושהינןוהחפצים,המחילהמיזיקה,זו,

באותיפיעלותהמופעשבמהלךשונותזהויות

לצפותמוזמניםוהצופיםזמןובאותומקום

תפישתם,לפי .הערוציםבשלושתבו-זמנית

עשירהריכוז,דורשתמורכבת,היאהתוצאה

דוגמא .עצמםהחייםכמוממש-בהפתעות

כלעצמאותשמירתתוךכזהאמנויותלשילוב

 "הגשםב"יערותלמצואניתןמהןאחת

)" RAIN FOREST "( קאניגהאםמרסמאת. 

יצר ) ANDY WARHOL (וורהולאנדיהפסל

גזממולאותכסףכריותמעשרותתפאורה

שוניםובמסלוליםבגבהיםשריחפוהליום

הבמהאתחצוהרקדניםכאשרהבמה.בחלל

קשראיתןליצורניסולאהםבכריות,ונתקלו

פילוסשלוענייניתפרקטיתלהתיחסותמעבר

עלשלהבדרכההגיבהכריתכלהדרך.

תנועתשיצרההאוירזרםלפיההתקלות,

 .הרקדנים

האמנדידתאלי L1ד L1הרדו L1בתיא

דזאתמיזדגכךינוךבדתמשדל

אמנדתיאירדנוליצדרכךי

הצדפה.של Dהחדש'לכלהפדנה

אחתכלזד,תפישהלפי

ומשלימהתומכתמהאמנויות

 , Dלפנומ'כךי,נוךחברתהאת

הנוצמאיתזהותהאיבוך

ביןלנועממשיכהההיסטוריתהמטוטלת

לחפץבהתיחסותהתומכיםאלהשלהקטבים

הגורסיםאלהלביןהשפעה,נטולאורחכאל

במחוללהתמזג ,להשתלבלחפץלאפשרשיש

כולו.למחולהמוצאנקודתלהיותאפילוואולי

 ~~;;:ה~~:
בשימוששחלומרכזייםשינוייםאחרינעקוב

הזמןצירפניעלהישראליבמחולבחפצים

ההבעהמחול .מקורםאתלהביןוננסה

) AUSDRUCKSTANZ ( השניםביןבארץשפרח

תפישתאתמאירופהאיתוהביא 1964-1920

השלושיםבשנותכבר .הטוטאליהתיאטרון

בקיבוציםהאמנותיהמחולאנשייצרו

תחתטוטאליתיאטרליאירוע ,חגמסכתות

החיעלהישובכלחלקנטלשבוהשמים,כיפת

והרקדניםהקיבוץחברילצד .שבווהדומם

עגלות ,קומבייניםממטרות,כיכבווהזמרים

לעומת .וכבשיםפרותסוסים, ,מגלים ,קשעם

ביטוילידיבאה ,האמנותייםבמופעים ,זאת

טקסטבשילובהתיאטרליתהטוטאליות

שלוקול"דיבורייבלהקתלמשל,כמוותנועה,

יימקהלותשכונהמה ,) 1933 (לויןדנה

מעיןדקורטיבי,אלמנטנשאר,החפץ .מדברות"

מה .המחולבנושאותמיכהלתלבושתהשלמה

חפציםבמקום .החפציםסוגהיהשהשתנה

בארץלמצואניתןאירופהלתרבותהקשורים

ברוךהמקומית.לתרבותהקשוריםחפצים

מקלעםשלו "ייהרועהמחולאתרקדאגדתי

ערביתחרבעםרקדהכהןירדנה ,ערבירועים

ראשןעלנשאוניקובהרנהשלורקדניותיה

אלבדרכןהבמהאתחוצותכשהןכדים,

ייהמעיין."
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מקוםםיהחפצתפסוהאמנותית,לבמהודיגנב

תוחילפכאמצעיהמחולעורייבשחשוב

השתמשוכהןירדנהשלבשיעורים .יצירתיות

 .קשוסלסלותשיבוליםאלומות ,בתופים

התנועהשלהחינוכייםהמוסדותבמסגרת

במהלךכיתהכלהתמקדהבוציתיהק

מהםאחדשכל ,מסוימיםבנושאיםהלימודים

תנועהבאמצעותגם ,השוניםמהיבטיונבחן

בנושאיםלתמיכההמחוליבשיעור .ומחול

 ,םיחבל ,קוביות ,בנוצות ,בניירותהשתמשו

 .לגיטימיהיהחפץכלואבנים.ותאכס

היהדופןוצאיהבימתיתהעשיהבתחום

יידעל-1949בשנוסד ,"ענבליימחולטרוןאתי

עשירשימושנעשהשבו ,תנאי-לוישרה

 "רותמגילת"בהקוצריםבריקוד .בחפצים

שלבסולוגםוכך ,לתנועהמנוףהכברההופכת

זוכים "הרועיםב"ריקודי .המואביהרות

 "הכדייריקוד .קמאייםלכוחותהרועיםמקלות

אסוציאציותומעוררהחפץסביבנבנה ) 1966 (

 .שנולדעוללאורחם,שלמסתורין ,לבאר

מקוםתופסיםריחייםואבניקשסלסלות

 "כלהאחותי"וב ) 1973 ( "בחרןיעקב"בחשוב

) 1969 (. 

שנותבתחילתהארץעלשעברהמחוליהמהפך

מקומואתההבעהמחולפינהשבו ,שיםיהש

לשינויהביאלא ,האמריקאיהגרהאמילמחול

בת-להקתרפרטואר .לחפציםחסיבמהותי

לחפציםהיהשבהן ,בודדותעבודותכללעשב

גרהאםשל "המבוךלתוך" ,כגון ,חשובמקום

ה"ציידיםנוגוצ'י,איסאמושלחפץ/פסלעם

מקלותעםטטליגלןשל ) 1965 ( "האגדתיים

לתלותיכאמצעוגםכנשקהמשמשיםארוכים

רקדנית ,אלקייםאשרה .הציידאתעליו

שליםיבקבנעזרה,זובלהקהוכוריאוגרפית

 "וגוליתדויד"בגוליתהענקאתששימשוליצן

מובילאדם ) 1965 ( "והחווהאדם"ב .) 1966 (

כאילוהבמהתוךאלבחבלהקשורהחווהאת

האחתברגלהנועלתחווהלויואבהמהתהיה

תוךברצפהשננעצת ,נוקשהקלאסיבאלטנעל

אתגרהאםגילתהבארץהיבביקורצליעה.יכד

תפאורותיצרשבהמשךקרווןדני;ךפסליהצי

 ,וביניהןללהקהעבודותלמספרםיוחפצ
םינשיישיינפל,דרנהמאת ) 1969 ( "קלעיםיי

חטאתלפתח" ,גלוקרנהמאת ) 1966 ( "באוהל

יימגילתוכןאפרתימשהמאת ) 1969 ( "רובץ

 .ענבלמחוללתיאטרון "רות

אצללמצואניתןלחפציםביחסנוייהשלתיתח

שלתלמידתם ,שרוןה'מירלהכוריאוגרפית

שבשנותקנינגהאם,ומרסניקואליסןיאלו

 ,יורקבניומשלהתכניותהעלתההשישים

עבודותמספריצרההשבעיםשנותלתיובתח

שלהבדואט .דור-ובתבת-שבעותקללה

 ,בת-שבעללהקתצרהיש ) 1971 ( "תמורהיי

במרכזהמונחוקמרוןתירקדנ ,רקדןמככבים

ברגליהם.אותומניעיםוהרקדניםהבמה

 :) 1971 ( "למרחב"בשפיראשליכותבת
השוניםהאלמנטיםאתמרכזהקמרוןיי

 ,עליותיהם,עמוהשנייםהתמודדותקו:דישבר

התמודדותמשקפיםוהתחבטותםירידותיהם

וליחסיםפנימילאיזוןלהגיעהשאיפה .פנימית
הואהקמרון .השניהעםהאחתםימאוזנ

חיצוניעצםעודלאהוא .אבן-הבוחן ,האתגר

לעצםפנימימאבקמושלךכך .פנימימדדאלא

ייבעלבמחולדרמטית."מוחשיתבצורהחיצוני

בת-דורלהקתבביצוע ) 1979 (החלומות"
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חת Nבחפצים?לשימןשןמית Nפתלהי~ןתןתה Nנבנוהמהיכן

חר Nליןצרןתשלר~ Nלבחזרתןננוןצהלכךהםיבןת

ן Nהב'הן-יןרה,בניןרדית Nןןנג Nההנושייהבמרכזילימןדים

N יתןN כשלנגדבחפציםןלהשתמשלהנוזהלגי~ימציהת

דםןן, Nג'בכנםיתהפןם~-מןדרניהמחןלפנוילןתנונייהן

-יןרהיהניןשבןןילג'

עםםירןקד ,במצריםיןסףבאגדתהעןסקת

הריקןדשבמהלךענקיןתשיבןליםאלןמןת

שיבןלים,שללתלבןשןתגםהןפכים

 "תנןעתרןן"השלראשןנהתכנית iכדןרים

חןטיםיי iבדיםעםשימרןןדןריתשל ) 1977 (

חןטיעםשיינפלדרנהמאת ) 1978 (סןלן"של

מאת ) 1978 (פרןפריאן"יימןטן iןתיןקןבגןמי

 ) 1979 ( "מסכןתיי iפלסטיקעתיירעםלנדרןנית
מןפע iניירמסכןתעםנאמןןנירהאשלרןת

בדים,עםאןרןהדהמאת ) 1979 ( "ןמחןלקןליי

שיינפלדרנהמאת ) 1980 ( "ייפחים iןחבלשיער

לסקילהגלימהיי iניילןןןשקיןתפחיםעם

 iאבניםעםאשלרןתמאת ) 1981 ( "עצמית

עםםיאלקיאשרהמאת ) 1981 ( "אלנטרמייי

לנדרןניתמאת ) 1982 ( "לייםעניי iטרמפןלינה

זין-מאת ) 1982 ( "מחזןריי iןכסאנעליזןגעם

זין-מאת ) 1983 ( "בלאייי iןמיםחןלעםאייל

מאת ) 1983 ( "מחןתליםייענפים iבגדיםעםאיל

תינןקןחיתןליבדפיסןת ,םיענפעםאשל

מיםמשי,בדעםשיינפלדמאת ) 1983 ( "משייי

אמירמאת ) 1983 ( "יםעםמפגשיםיי iןשיער

ןחצי"בצןלייטרמןלן iןמיםחןלעםקןלבן

חלהישראליבמחןללחפציםבגישההמהפך

המחןלייפריצתעםהשבעיםשנןתבאמצערק

הגדןלןתהלהקןתלמסגרתשמחןץהאחר"

כמעטמרכזילמרכיבהפךהחפץהממןסדןת,

סדר(לפיזןחלקיתרשימהאלה,עבןדןתבכל

הפןפןלריןתגלעןצמתאתתמחישהבכןרןת)

שראלי:יההאחרבמחןלהחפציםשלהפתאןמי

עםאייל-זיןרןתמאת ) 1976 ( "מסתןריםיי

 ) 1977 ( "דמגןגשלדיןקןיי iןסכיניםמזלגןת
ן"עןד ,סמרטןטיתבןבהעםכפרירחלמאת

כגןןעירןניתפסןלתעםכפרישל "שדןת

אנשיםיי iןסדיניםגזמסכןת ,פלסטיקבקבןקי

עםלנדרןניתמאת ) 1977 ( "קןןיםכמן

זין-מאת ) 1977 (נזכרןת"כןתרןתיי iמזרןנים

עם ) 1977 ( "חןזרכדןר"ןעיתןניםעםאייל
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יימיתןס" iצינןרןתעםאלקייםמאת ) 1984 (

 iברזלןחפציכבשיםצמרעםאשלמאת ) 1985 (

עםצןקרמןנאןןהמאת ) 1986 ( "צעקןתחמשיי

 ,צלעםאשלמאת ) 1986 ( "זמניםיי iמזןןדןת

 "קןמפקטיתייאמזןנה iירןקיםןענפיםחבל ,אש

פנסים,עםכהןדןראלימאת ) 1986 (

לשימןשפתאןמיתלהיטןתאןתהנבעהמהיכן

בחזרתןנעןצהלכךהסיבןתאחתבחפצים?

במרכזילימןדיםלאחריןצרןתשללארץ

רןתןביניהןבנין-יןרקהאןןנגארדיתהעשייה

לנדןרןניתאןרןהדהכפרי,רחלזין-איל,

הלגיטימציהאתאיתןהביאןהן(אנגליה),

עיניהןכשלנגדבחפציםןלהשתמשלהעז

בכנסיתהפןסט-מןדרניהמחןלפעילןת

שלעבןדןתין ,הנין-יןרקי 'שבןןילג ,ג'אדסןן

לביןבינןהפעןלהשיתןף ,קנינגהאםמרס

 ,ראןשנברגרןברטןהפסל 'קייגןן'גהמלחין

ניקןלאיסאלןיןשלהעבןדןתגםכמן

צריםמהיןמקצת ,קרלסןןקרןליןןתלמידתן

חלקאימצןבישראלהאחרהמחןלשל

ןבהמןדרני-הפןסטהמחןלשלמהאידיאןלןגיה

ןהחפצים ,) ORDINARY ( "לןתיהרגייאיפיןן

בכללמצןאתןישנכאלההיןבהםשהשתמשן

היןצריםקיבלןןהשראהעידןד ,ןרחןבתיב

שלהלהקןתשלבארץמסיןריהןהמקןמיים

קארלסןןקרןלין ,) 1977 (קנינגהאםמרס

שהעבירהןסדנה ) 1982 (טאקיייקי ,) 1979 (

 ,) 1983 (מןנקמרדיט

דןןקאלאמץבחרןמדןעלשאלההתשןבהאת

רקעעללהביןניתןבחפצים,השימןשאת

היןשאליהמזןשןנה ,אחרתלתנןעההרעב

אןתהאחריבחיפןשבעזרהןהצןרך ,מןרגלים

באלה :כגןןשאלןתשאלחלקםאחרת,תנןעה

תנןעתיתשפהלגלןתכדילהעזרניתןאמצעים

למצןאניתןהיכןאחרת?ןלהתנןעעחדשה

בתןךחדשים,כיןןניםלעברשינןןטחןטקצה

הנפלא ,המבלבל ,הפרןץ ,הגדןלהןןאקןם

מןל "נגד"הדגלנשיאתעםשנןצר ,ןהמאיים

מענהנתנןהחפציםעלין?שהתחנכןמהכל

אלה,לצרכיםראשןני

פייספצלסיגנןןהקשןרהמתנןעהשןנהתנןעה

עןשהרקדןכאשרנןלדת ,אחראןזה



ולחומרלצורהקשובכשהואאימפרוביזציה

הפיזיתלתמיכותלמגבלה,עשוי,החפץשממנו

ממנו.להפיקשניתןולצליליםמעניקשחפץ

מעניק,שהחפץוהדימוייםהתמיכותהמגבלות,

היוצרהרקדןנצמדשאליוהחוט,קצההוא

היכולתהדוממיםשלחפציםמגלהשהואתוך

לשקףהאפשרותאתעצמםבתוךלהכיל

תנועהרקשלאמכאן,אנושיות.סיטואציות

ואסוציאציות,דימוייםגםאלאנולדתחדשה

תת-פנימיעולםחזותיתלשפהשמתרגמים

הרוקד.שלמודע

בפניחושפתהחפץעםהרקדןתנועתמאיד,ך

כדיתוךבעין.משגלוייותרבחפץשישהקהל

חוטיםמעיןצפיםהחפץ,עםאילתורתהליך

עםלהתחברהמבקשיםנושאים,שלסמויים

גבוההרגישותשלבמצבהמצויהיוצרהאמן

והאסוציאציותהנושאיםמתוךפנימי.והקשב

-לבחוריכולהרקדן/היוצרונמוגיםהעולים
דו-שיח.שללמסעולצאת

מעיןליצירתאפשרויותפותחיםהחפצים

הגוףשלחדשהגיאומטריתארכיטקטורה

 ,חדשהויזואליותיצרוהחפציםהמחולל.

מוסתרים.ואחריםמתארכיםהגוףכשקווי

המפתיעיםהחזותייםהפתרונותמאיד,ך

יכולתועלהתנועהדלותעלפעםלאמחפים

מסוגמתחיוצרבחפץהשימושירודה.טכנית

הטבעיתלסביבתומתקשרחפץכלחדש.

לשרותים,אסלהממלא.שהואולפונקציות

החפץהבמה,עללקריאה.ועתוןלמשחקכדור

והפונקציותשלוהטבעיתמהסביבהניתק

הדמיוןכידמטמורפוזותעוברותלנוהמוכרות

מקלכסא,ישארתמידכסאאמנםהיוצר.

לנוהמוכרביןמתחונוצרמקלישארתמיד

שקורהמהלביןהיומיוםמחיילחפץבהקשר

 .הבמהעללו

לנוהמוכרתהחפץשלההיררכיתחשיבותו

שווהפרטנרהואמשתנה.היומיומייםמהחיים

נקודתאפילוהואולעיתיםלרקדנים,זכויות

לחבלהופךוהואכולה,ליצירההמוצא

לאלמסעהיוצiרהרקדןאתהמובילהמיתולוגי

המשמעותבאמצעות .הלבירינטבנבכימוכר

הבמה,תאורתובעזרתלחפץהרקדןשמעניק

לאחרלעיתים,לקסום.הפרוזאיהחפץהופך

החפץממשיךבחפץ,חייםרוחהפיחשהרקדן

לרעודימשיךגומיחוטמשלו.עצמאייםבחיים

שקיתבאוירוכשמעיפיםהרקדןלתנועתכהד

בצניחהתמשיךהיאוקלילה,דקיקהפלסטית

ולהפיקלהדהדימשיךוהפחמופלאה,איטית

עזבשהרקדןלאחרגםדברואתולומרצלילים

הבמה.את

שנותבסוףהתגלובארץבחפציםבשימוש

הראשונהבולטות:גישותשתיהשבעים

(בהשראתחפץעםמקריתפגישהמעודדת

מרכיבאתהמעודדהפוסט-מודרניהמחול

המוצאלנקודתקרובותלעיתיםשהופךהמזל),

בחירההשניה,כולה.היצירהלהתפתחות

כלומר,מסר.שישרתכדימסויםבחפץ

מיגווןאתהקהללפנימציגאינוהכןריאוגרף

שגילה,המעניינותהוויזואליותהאפשרויות

ורקואךבמשורהבאביזרמשתמשאלא

זיו-איילרותבמסר.תמיכהשלכפונקציה

שיתמכוהחפציםבבחירתמחשבהמשקיעה

ביצירהלדוגמא,לעסוק.בחרהבובנושא

/I 1977נזכרותכותרות) /l (, בעירעוסקתהיא

המדיה,שלהמוחבשטיפתהעכשווית,

המצטבריםהאשפהבהריבאלימות,

כמו:בחפציםלהשתמשבחרהוהכוריאוגרפית

ופטישיאשפהפחימטאטאים,עיתונים,

עכשווית). l/שמחהתרבות l/ל(כסמלפלסטיק

טומנתכלשהו,בניירולאבעתונים,הבחירה

היאהעיתוניםבאמצעותכימשמעות,בחובה

החדשותמפולחןסלידתהאתמביעה

החדשותמקורהםהעיתוניםוהפוליטיקה.

צוואתהשעהצואתמכתיביםוהםוהרכילות

אתמספקהעיתוןהתחומים.בכלהאופנה

לאחרמידאבלהיום,של l/החמות I/החדשות

כמולאשפה.יהופךנזרקהואאותושקראו

נולדים I/עיתוניםגםהאנושי,החייםבמחזור

בשנימתמקדתשהיוצרתמכאן . l/ומתים

זיהוםא)העיתונים:זיהוםשלהאספקטים

סביבתיזיהוםב)מוח);(שטיפתרוחני

כפסולת.

השימושאלקייםאשרהאצלגםזיו-אייל,כמו

מצליחההיאלדבריהלרעיון.צמודבחפצים

קצרהיותרבדרךלמטרהלהגיעבאמצעותו

לאהואהרעיוןאתמשרתלאהחפץאם l/ו

 .) 5.7.1995לאשל(בראיון l/אותימעניין
בכסאותאלקייםמשתמשת ) l/ (1981טרמינל IIב

כסא,תמידנשארהכסא I/מסבירה:והיא

להסתכלניתןאבליושבים,שעליוחפץכלומר

שנהפכתהכסאשלהמשענת'חלון'דרך

באופןהעולםאתלראותניתןשדרכהלמסגרת

כלעלהאדםאתלימזכירהכסא ....פיוטי

להפוךאפשרעליו,לשבתאפשרתהפוכותיו.

אותולמקםניתן .בתוכולהתחבאאותו,

בומסמלהואנייד.גםהואאבלאחדבמקום

לאשל(בראיון l/בטחוןואיביטחוןזמנית

 l/וחציבצולטרמולו IIביצירתה .) 14.7.95

בטרמפולינהלהשתמשאלקייםבחרה ) 1984 (

שביןהיציבותוחוסרהקפיציותהתכונותבגלל

לתלישות,ויזואליתצורהשנותןוארץשמיים

העבודה.שלהמרכזייםמהרעיונותאחדשהוא

שלענקייםפלסטיקבצינורותהשימוש

תקשורת.חוסרשלברעיוןתומךאינסטלציה

ןלפעמיםפתוחיםלפעמיםהצינורות I/אלקיים:

אנשים.ביןהיחסיםכמוממשסתומים,

שלהםוהאילמות ,אילמיםגםהםהצינורות

ביןלפעמיםשישלאילמותלמטאפורההופכת

כחפץבצינורותלבחורההחלטהמתוךאנשים.

ביצירההמרכזיתשהדמותהרעיוןנולדהמרכזי

העבודההחלהמכאןאינסטלטור.תהיה

 .) 5.7.95לאשל,(בראיון l/זהלכיווןלהתפתח

כנקודתמשמשהאביזרשיינפלדרנהאצל

אסוציאציותשלכוריאוגרפילמסעמוצא

יצירתהאתפוקסשריתמתארתכך .דימויים

חפציםאותם I/מקלות:עםשיינפלדשל

אופטימישיחדו l/דרך l/ברנהעםהמנהלים

 3פיהגבוההמוטלאויביה.אחתבבתהופכים
היאשעליומסוכןחבלפעםהואממנה,

צלבפעםקרקס,אהלבמרומיכביכולמהלכת

בידיההופך-ופעםהמאונךניצבעינויים

אוגוסט(מעריב,נראית"בלתיסירהעללמשוט

1978 (. 

מזכירהבחפץהגלומותהאפשרויותבבדיקת

שלמראוסקרשלעבודותיואתשיינפלד

עבודותיושלרטרוספקטיבית(שתערוכה

בתכניתשיצאהלפניכשנהבגרמניההועלתה

שבהםמהאביזריםחלקהראשונה).הסולו

באלט l/במופיעיםופח,מקלותכמוהשתמשה,

לשלמרבניגודשלמר.של ) 1933 (הטריאדי"

מנןערקבגוףוראהמופשטותעבודותשיצר

גיtץךמlפריתtץרכיlפהlפךרהמנויוליצירתtץפשרךיךתפךתחיםהחפצים

כשהךךיחדשה,ךtץליךת Tך'יצרךהחפציםהמחךלל.הגךףשלחדשה

מךסתרים.ךtץחריםמתtץרכיםהגךף

לסביבתךמתהשרחפץכלחדש.מסךגמתחיךצרבחפ~השימךש

ניתההחפ~הבמה,נולממלtץ.שהךtץךלפךנהציךתהlפבנוית

נוךברךתלנךהמךכרךתךהפךנהציךתשלךהlפבנויתמהסביבה

היךצרהדמיךוכידךת Tמlפמךרפך
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אתהזמןכלמציגהשיינפלדלחפץ,הפעלה

קסןםעןלםיןצרתןהיאהרקדניתשלהגןף

החפציםןהרגש.המןפשטביןשילןבבןשיש

שיינפלדשללעבןדןתיההמןצאנקןדתהם

קןןיםעםחפציםאלהבתחילה . 1978מאז

צןרןתהיןצריםפח)קןביןת,(מקלןת,נקיים

 ,החפץעםהגןףשלבמפגשגיאןמטריןת

 ,(שיערמהטבעבאןביקטיביםשימןשןבהמשך

 .ןהצלהאןרבדיקתןעדחןל)מים,

ביןהדןקיםקשריםנןצרןהשבעיםשנןתבסןף

היההצןרךפלסטים.ןאמניםהמחןלאמני

המיצגהתפתחןתרקעעלתאןצהןקיבלהדדי

המחןלפרץשבההשנה ,-1976בבארץ.

ןהחןקרהמבקרהזמיןבארץ,יהפןסט-מןדרנ

להעלןתפלסטיםאמניםקבןצתעפרתגדעןן

האלמנטהיתההגןףשלהתנןעהמיצגים.

בהתרחשןתהשןניםהמרכיביםאתשחיבר

כןתבמרכזי.מקןםתפסןכשהחפציםבחלל

המיצגנאלץמסןרתבהעדר IIבן-נןן:יגאל

תנןעןתעלהמןשתתתנןעהלעצמןלהמציא

סיגנןןנעדרת ,פןנקציןנאליןתיןמיןמיןת

שלהתנןעתיהמילןןבןהרגעמןןמנייריזם.

היכןלתןעלהסיגנןןעלןיתרהמחןל

מפתיעדמיןןנןצרהמבצע,שלהןירטןאןזית

הפןסט-מןדרניהמחןללביןהמיצגיןצריבין

אשל,רןתשיינפל,דרינהשליצירןתיהן .] ...ב

 ,זין-איילרןת ,שרןןה'מירלצןקרמן,נאןןה

טשטשן ,] ... [אלקייםאןשרהמיכאלי,דניאלה

אמנילביןביניהןהגבןלאתמשמעןתיבאןפן

באמנןתראןהמחןלמיןצריאחדים .] ... [המיצג

גםןאחרים ,ןיניקההשפעהמקןרהפלסטית

בביצןעפלסטיםאמניםעםפעןלהשיתפן

על-בקן-הגבןלהתבגרןת II) IIעבןדןתיהם

-70השנןתביןהמיצגבשפתשחלןהתמןרןת
 .) 1989 , 20(סטןדין "-80הלשנןת

פנןבארץמהרקדנים/הכןריאןגרפיםמקצת

הציעןשמקצתםפסלים,עםמשןתפתלעבןדה

עםשיינפלד(למשל,חפציםהמחןללאמני

אברהםהפסליםעםאשלליבלי,ךזיןההפסלת

ןהאמניםמאחרמאירי).ןדליהאןפק

המנציחבמדיןםברןבםעןבדיםהפלסטים

הכןריאןגרפים(בעןדסטאטימצבומקבע

צןרהןלןבשהפןשטהאדםגןףעםעןבדים

פיתחןהםהזמן)צירלאןרךקלןתבקלי

המחןלtץמניביוהדןהיםהשריםנןצרןהשבנויםשנןתבסןף

רהנונולתtץןצהןהיבלהדדיהיההצןרך .ים L1פלסןtץמנים

המחןלפר~שבה,השנה-1976בבtץר~.המיצגהתפתחןת

הבןצתנופרתגדנוןוןהחןהרהמבהרהזמיובtץר~,-מןדרני L1הפןס

 L1הtץלמנהיתההגןףשלהתנןנוה .מיצגיםלהנולןתים L1פלסtץמנים

תפסןכשהחפציםבחללבהתרחשןתהשןניםהמרכיביםtץתשחיבר

מרכזימהןם
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ןחלללטקסטןרהגבןההןרגישןתראיהעןצמת

איתם.שעבדןהכןריאןגרפיםהפנימןשאןתה

עםמשןתפתלעבןדהשפנןמיצגאמניגםהין

בראןן,עדינה ,למשלכמןכןריאןגרפים,

שנןתבסןףהמיצגבתחןםמהמןבילןת

עםמעבןדןתיהחלקשיצרההשבעים

לנד.רןניתהכןריאןגרפית

 IIסןלןשלחןטים IIאתיצרהשיינפלדרנה

 .ליבליךזיןההפסלתעםבשיתןף ) 1978 (

משלבכבר II :חזןרןתלעתןנאיתשיינפלד

לעןלמיליבליךזיןההאמניתחדרהראשןן

הביאההיא .שתינןשלהןאהערבהחזןתי.

קןביןת,מטרי,הגיאןהעןלםעןלמה,אתאלין

ההתנסןת.את-אניהנקיים,הקןןיםחןטים,

ערכנן .השנהכל ,סןףבלישןחחנןהעתןכל

תיקנןהןספנן,סיננן,ניפינן,קטנים,מחקרים

מיאצלהיןם,להגידיכןלהשאינניעדפרטים,
 , IIהתנסןת II (רעיןן"כלנןלדבדיןקמשתינן

 .) 1978אןגןסטחןתם,

התנסןת(לאחר 1980-1985השניםבין

כפרי,אןרןלנ,דעבןרישיצרןבעבןדןתבחפצים

יצרתי ) 1977-1980השניםביןןזין-אייל

ל IIזאןפקאברהםהפסלעםבשיתןףעבןדןת

ענפים IIבמחןלמאירי.דליהןהפסלת

עץענפיעםרקדתי ) II (1981מחןתלים

למןשבהגעתיתינןק.בחיתןלימחןתלים

עלאיתהלשןחחכדימאיריעםלהפגש ,מןלדת

שבןעבאןתןהחדשה.לתכניתאפשרייםחפצים

ןהבחירהלמןשבבכניסההעציםאתגדען

אתשמילאןהכרןתים,הענפיםשפעעלנפלה

באןתהכיהענפיםאתלחתלביקשתי .המןשב

נןסף.לילדייחלתיתקןפה

למחןלהמןצאנקןדתהיןןהחיתןליםהענפים

ישראלבפסטיבלערבהעליתי-1986בפןלחני.

) II הזמןחללII ( לינתןאןפקאברהםהפסלשבן

בשימןשהכרןךלפעןלה,משימןתמערכת

היןהעבןדהקטעיביןקצןב.בזמןבאביזרים

ענקמפרשרקעעלדמןתשלצלליןתמשחקי

) II חןמקצלII (, אתןמסיימתשפןתחתנרשלאש

ממשןלשיפאזלןבניית ) IIמרפאנר II (העבןדה

 .) IIהמיםאזלן II (מיםטפטןףקצברקעעלעץ

למיצגהמחןלביןהמדיןםגבןלןתטשטןש

 IIהאחר IIהמחןלמיןצרישמרביתלכ,ךהביא

תחתפלסטיתאמנןתשלבאירןעיםהןפיען

שלהפנינג,למשל,כמן ."מיצג"שלהשם

ישראלמןזיאןןשלהפסליםבגןרקדנים

במסןףסביבתיאירןעתל-חי,אירןעי ,) 1976 (

במפגשיןכןשפייםפסטיבל ,) 1986 (ניצנה

אמניבלטןאלהבמןפעיםבטבע.אמנים

ןידעבימןיכללימקצןעי,ליטןשברמתהמחןל

 .המיצגלאמניחסרשהיהכןריאןגרפי

בלהקןתרצןייםאןרחיםלהיןתהחלןהחפצים

קןלסיקייצרהבת-שבעבלהקתהגדןלןת.

אןהד ,) 1980 ("קשרים"בשםחבליםעםמחןל

ןבקבןקיסןפרמרקטעגלתעםרקדנהרין

וכריות ) II (1981פפסידהפה IIבפלסטיק

דןר-כהןאליסשל ) II (1984חלןםספק IIב

יצרההקיבןציתבלהקהבת-שבע.בלהקת

 ,) II (1979השלןשה IIריקןדאתארנןןיהןדית
מהםאחדשלכלגבריםלשלןשהמחןלשהןא

האדמה,כסמלןכבדגדןלמקלשןנה:אביזר

כסמלןחישןקלרןחניןתכסמלדקיקמקל

 IIשמלה IIההסןלןאתיצרהאןרןהדההמים;



הבמהכלאתמכסהענקיתשמלהשבו ) 1982 (

והיאהבימהמתקרבתהיורדיםחבליםובעזרת

באופניםשמורמתהשמלהלקצוותמחוברת

אתיצרבאררמימטמורפוזות.ועוברתשונים

עם ) 1985 (מיכאל"העץסוסאלבאהמוותיי

בחפציםמשתמשאפרתימשה .עץסוס

הבדיםכמולתלבושת,גםההופכים

וכסאדייגיםורשת ) 1984 (ב"כמיהות"

 .) 1988 (פוליה"ב"לההרקדןלגוףהמחובר

החפציםהפכוהשמוניםשנותבתחילת

התיאטרוןשלההיכרמסממנילחלקוהתנועה

להקתהעםבאושפינהשלביקורההאחר.

שבוהאביב",ייפולחןכמוריקודיםעם ) 1982 (

שהופכתכבול)(בעצם:אדמהעלמחוללים

מילר"ו"קפהבכוריאוגרפיה,חשובלמרכיב

נתןהרקדנים,לצדכסאותמככביםשבו

בתיאטרוןבחפציםלשימושנוספתלגיטימציה

הועלהאחרלתיאטרוןעכובפסטיבלהאחר.

ענקבסרגליעשירשימושובו ) 1980 (יימדידות"

אתיצרוברקמןורחלעמי ,אנשיםלמדידת

בהם ) 1983 (וגליל"ו"קוביה ) 1981 (קונר"ייקו

יוצריםשלבעבודותגםכךחפצים.מככבים

שביןהתפרעלשהםדור-כהן,אליכמונוספים

 ,) 1983 (צלובה"(ייאשהומיצגתנועהתיאטרון
 .) 1985 (ורודה"יימיתה ,) 1984 (ייתרנגולים"

השמוניםשנותשלהשניההמחציתלקראת

בחפציםשבשימושהלהטלהתפוגגמתחיל

שנותבאמצעשצמחוהאחר,המחוליוצריאצל

תנועהאפשרותלבדיקתוהרעביתכןהשבעים.

לחדשנותכסממןבווהשימושסופקחפץעם

זקוקיםשאינםחשויוצריםשאותםיתכן .פג

היושלהחפצים,שלתמיכהלאותהעוד

לקסיקוןלחיפושדרכםבתחילתזקוקים

ויותרהגבוהההטכניתהרמהחדש.תנועתי

ליתרהביאהתנועתיותבאיכויותהתעניינות

לחפץ.זקוקשאינונטומחולעלהתבססות

בחפציםלדבוקשהמשיכובודדיםגםהיואבל

דוריתחלקיובאופןשיינפלדרנהובראשן

ב"תנועתרון"·שימרון

המחולהגיעהשמוניםשנותבסוףלהערכתי,

משוחררכשהואבגרות,ליתרהישראלי

ואינוובאוש)גרהאם(שלהחיקוימתסביך

שפהלגלותעזרכאמצעילחפץעודזקוק

שלצעירדורקםאופנתי.להיותאוחדשה

 ,פינטוענבלגל,בןונירדרורליאתכמויוצרים,

תדמורעידו ,דניאליענתדר,נועה ,ורטיגוצמד

כאמצעישלהםבתכניותחפציםלראותוניתן

עזרכאמצעיחלקםאצלואילומסרלהעביר

גלבןונירדרורליאתדרכם.בתחילתליוצרים

 ) 1988 (ב"חמורים"גבםעלמזרוניםנושאים
תדמורעידו ,) 1993 (ב"תאנים"ברזנטויריעת

עגלות ,סימה"שלב"סירבסיריםמשתמש

 !ב"תא'ומכלאות

מהעבודותגדולחלקהמאפייןהקולאג'מבנה

שלופתאומיתמהירהקטיעהובהןהעכשוויות

קטעיםביןלדלגמאפשרקצרותתמונות

שבהטכנית,בווירטואוזיותהמאופיינים

הנושאיםקטעיםלביןחוגגת,נטוהתנועה

מככביםובהםמינימליסטיתתנועהשלאופי
דומניבחפצים,השימושלמרותהחפצים.

לעברזמניתנעהההיסטוריתהזמןשמטוטלת

הפרחים"ואלסיילעידןנחזורלאתנועה.יותר

 ,הנמה"ייהיפהפיהבבאלטכמוהגרלנדותעם

מהיוצריםאפרתי,משהזאתשמסכםכפיאבל

רפפורטיוודרקדן, ,שרוןמורלה ,'כור ,"ווסףאגדתיי
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השמדניםשנדתבסדףלה~רכתי,

ליתרלי Nהישרהמחדלהגי~

משדחרר Nכשהדבגודת,

ם Nגרהנשלהחיהדימתסביו

לחפ~~דדזהדהניד Nדדש) Nדב

שפהלגלדת~זרמצ~י Nכ

הםדפנתי. Nלהידתד Nחדשה

דניתןידצרים,שלצ~ירדדו

שלהםבתכנידתחפציםדת Nלר

מסרלה~בירמצ~י Nכ

יותרהשתמשתיייבעברבישראל:הוותיקים

כמוביצירה,המרכזילחלקשהיועדבחפצים

בסופו .) 1992 (הבמהיעלמעורבתב'טכניקה

שללשפהלחזורוחייביםלקירמגיעיםדברשל

המחולששפתאסור .לצאתוממנההמחול

משתמשעדייןאניהחפצים.בגלללדלהתהפך

מעברלאאבלדימוי,להדגישכדיבחפצים

כןאםאלאאביזרים/עזרים,שפחותמה .לזה

היצירה"שלאינטגרלימצורךנובעיםהם

 .) 1997נובמבראשל,עם(בראיון

ם

ה Iפצ

לניו-יורק,באושפינהשללהקתהמשהגיעה

יימנקההטריה,ביצירתהשםלהופיע

הביאה ," Der Fensterputzer "החלונות",
את-שלהוהטכנאיםרקדניהמלבד-עימה

הבאים:האביזרים

מהבימה,שלישהתופסאדומים,פרחיםשלהר

הבימהאלממעלהיורדיםפרחים,ועוד

ציפורןפרחי OOO,2-בהשתמשה(בשעתו

לרוחבשקוףמסךזה).שםהנושאתביצירתה

החלונות,מנקהלטפסיכולעליווכסא,הבימה

צהובהמכוניתוכןהפלסטיק,אתלנקותכדי

נוסע.שלבובהובה

חמיםלמיםבקבוקאח,דעיתוןעללדברשלא

שניירוקה,קניותשקיתאח,דתפוז ,מגומי

שמשמשקפיסקי,שלזוגגלידה,גביעי

שמנקהמנתעלבשלג,גולששלומקלות

הפרחיםהראתלעבוריוכלהחלונות

נפחיםשלאשמכתב,שלמעטפההאדומים,

ייפוטון"מזרוןחיים,כלביםגורישנימפוח,עם

מחבטיזוגפלורסנט,נורותאח,ד

שלמזנבונוצותארבעחרבות,ייבאדמינגטון",

פלסטיקשקיתאופניים,זוגותשישהטווס,

שניעבורנדנדהסיגריות,פנס-כיס,אדומה,

עץ,לוחותשני ,קרטוןקופסאותשלושרקדנים,

צעצוע,סירתילדות,תצלומיפטיש,גיטרה,

ספללתה,קומקוםשפתון,סיגריות,מחזיק

לציפורים,כלובאדום,ייןשלבקבוקותחתית,

צרורסכו"ם, ,נמוכיםקפהשולחנותשני

 ,דלייםמנוצות,אבקמנגבישנימפתחות,

כריתגומי,מגפי ,ריצפהלניגובגומיספוגים,

 .דולרשלאחדושטראחת,בננהסכיןאחת,


