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שדיכקולהמווקול /
(קהלת) / 

הנעהקבוצה,שלקסמה
נשמהכמואחד:כאיש

לכלהמשותפתאחת
כאילונראוכולםהרקדנים.

ספונטאניבאופונעיםהם

זאתעםיחדאךואישי,

מושלםבתיאום

אלסטרגלמאת

קבןצהשללהנעהןתריבתיהבסיסהדרן
שאןלאןניסןנןהמןשנ .באןניסןנןהיאבריקןד

קטעלתיאןרמשמשהןאשם ,מהמןסיקה
שןתפיםהכלבןקןלי),(בייחןדמןסיקלי

אןתםאתזמנית-בןשריםכןלםיחיד.בתפקיד

הרקדניםכלכאשר-במחןלנםןנד ,צלילים
הכיןןן,ןלאןתןזמניתבן ,זהןתתנןעןתעןשים

 .אןניסןנןזהן

 ,המחןלצןפיבקרבדןפןיןצאשאינני ,מניחיאנ
הראשןנןתהחזקןתהחןןיןתשאחת ,אספראם

הנעה ,קבןצהשלקסמההיתהמהמחןלישל
לכלהמשןתפתאחתנשמהכמן :אחדכאיש

באןפןנעיםהםכאילןנראןכןלם .הרקדנים

בתיאןםזאתעםיחדאדןאישי,ספןנטאני

משמעתלכדדרןשה-פשןטאינןןזה .מןשלם

הפרימה .להןמסןנלרקדןכלשלאןדייקנןת,

בישראלשהןפיעה ,פאבלןבהדה'נדאזבאלרינה
מןסקבה,שלהקלאסיהבלטלהקתבמסנרת

כי ,בראיןןסיפרה )"בלטסיטי(יימןסקבה
חלקמלהיןתיןתרהרבהקלכסןלניתלרקןד

יחדהנעןת ,בנןתאןתן , Corps de balletמה-
 "בלטדהקןר"הבנןת .הסןלניםלמעלליכרקע
כרןדןתפקידן ,פעםאףלבדןרןקדןתאינן

 ,לבלןטןאסןרלפספסאסןר .רביםבתיסכןלים

תןרשהלאהנמישההרקדנית :לטןבהלאןאף

הכיהרקדנית iמחברןתיהיןתרנבןהרנללהניף
אטיםפירןיןתרלעשןתתןרשהלאטכנית

 ,הסןלניםבצל ,כמןבן ,זאתןכל .מהאחרןת

 .התשןאןתמרביתאתלבסןףהמקבלים

, 

דיקרמואמיררישומים:

כמעטהשפעהישנההיטבהמבןצעלאןניסןנן

היטבהנחרטתתמןנהזןהקהל.עלןטיתנהיפ

מעטלא-אןתםןסןחפתהצןפיםבזיכרןן
אןניסןנןלפרקלבסןףמתלכדיםמחןלןת

ישלאןניסןנן .מהקהלתשןאןתשלפרץהסןחט

תמציתנהיהאחדכאישהרביםתנןעת-כןח

נןבעןתמכאןאד .בקבןצההריקןדשלהעןצמה

 .זהכןריאןנראפיאמצעישלהמנבלןתנם

הןאזהבהקשר "כןחיישהמןשנ ,לטעןןברצןני

נבןליש ,החייםשטחיבכלןכמן-יקימדן
כןחניןתשכן ,בכןחהשימןששלליעילןת

 .לתיחכןםהננדיבקןטבנמצאת

• 
 ,קבןצהשלהנעהברןרה:היאהשניההטענה
דןרשתשןנים,תפקידיםישנםשבה

מאשר ,יןתרנבןההמיןמנןתאףנרריאןמהכן

פיזןרכילןמרכמןבןניתן .אןניסןנןקטעיצירת
רשןדאינןאחדלכלשןנןתתנןעןתשל

שלןהדייקנןתהמשמעתאתמהלהקה
םיחייילרקדניםהיןצרעןשהןבכדהאןניסןנן,

איחןדישנןטןבהבכןריאןנרפיהאןלם .קלים"

מתלכדיםדברשלשבסןפן ,שןניםנןשאיםשל

 .התפקידיםכלביןקשרישנן .אחתלשלמןת
הסיבהנםןזןשקןף,כזהקשרבאןניסןנן

שכןריקן,דשלהאחרןןבפרקבןלשימןש

 .אחתלאמירהלהתלכדקצןןתאמןריםבסיןם

 ,לבנאליןתנןלשתמדיברןרהאמירהכלאד
צןפים ,מאמנןתהרחןקיםלצןפיםאןלישטןבה

מןכניםאינםאד ,תרבןתיים"יילהיןתהרןצים

כד·לשםלהתאמץ

היטבהמבוצעלאוניסונו
כמעטהשפעהישנה

הקהל.עלהיפנוטית
-כוחישלאוניסונו
אחדכאישהרביםתנועת

העוצמהתמציתהינה

בקבוצההריקודשל

נירןייםשלמספיקרחבלמנןןןשנחשףקהל

עלברןבןהמתבססמחןלימצא ,מחןליים
תחןשהאחריהשמןתירהכחןיהאחידה,תנןעה

-האןניסןנןשלבתאןמןנםןכדריקנןת.של
לימיןאחת ,זהןתקבןצןתלשתיהחלןקה
זןבמראהכבבןאההרןקדןת ,לשמאלןהשניה

זן.של

שלרבדיםכמהקיימיםבאמתטןבןתביצירןת
נןספתצפייהכל .משמעןתשלכןןכמןמבנה

ביןןבקשריםבעבןדה,אחרפןלנלןתעשןייה

דןבמיןחבספרןת ,בקןלנןעכד .מרכיביה

מןסיקהלטןבתמהאןניסןנןשנפרדהבמןסיקה,

םימנןןנכליםןעםתפקידיםמרןבתמןרכבת

 .הבינייםבימיכבר

האןניסןנן,כילןמרניתןלאזאת,עםיחד

משןכפל.סןלןפשןטהןאמןרכבןתן,מבחינת

(ןהמנןןןשןנהפיזיתהןפעהבעלירקדניםשכן
יןתרנדןלכללבדרןהןאמןדרניןתבלהקןת

זהשןניםתמידיהיןקלאסיןת),בלהקןתמאשר

אןתם .לנתחממשניתןשלאבאןפניםנם ,מזה
יכןליםםיהרקדנביןמאןדאישייםהבדלים
כאןישאד-לריקןדמרתקמימדלהןסיף
שלנדןלהקבןצהבתןד :מינןןשלשאלה

לכלכפרטיםייבדלן ,ביחדהנעיםרקדנים
בשןרהקדיםמהרןארבעהאןשלןשההיןתר

ןככללאיבן,דהןלכיםהשאר .הקדמית
שלהמשמעןתנםכד ,יןתרנדןלהשהקבןצה

 .פןחתתבריקןדכפרטיםהשתתפןתם

שלהאחרלאספקטנםקשןרההמינןןשאלת
לא ,בחייםכמן ,באמנןת .העןצמה-האןניסןנן
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ישלזעקה ,בקרהללאבכוחלהשתמשניתן
בלתיזעקותאך ,ללחישהמאשרכוחיותר

להיאטםלמאזיןשגורםלרעשהופכותפוסקות
רם,בקולהנאמראתולדחות

עוצמהבהישוהאחידההמלוכדתהקבוצה

מתעוררתיםימסומרגעהחלאך ,כובשת

אם ,זהבשלב ,כפרטיםהרקדניםלגביסקרנות

לגביההבחנהמתחדדתנמש,ןעדייןהאוניסונו

ואם ,השוניםהמשתתפיםבתנועתההבדלים
מתבררהאחידות,שלשבירהבהמשךאין

אינםהרקדניםביןםישההבדל ,לצופה

נעשיתוהאחידותלמחול,משמעותיים
 ,חד-גוונית

הואהאוניסונו ,איפוא ,פורמליתמבחינה

שמומלץוחזקפשוטגראפיאוכוריאמצעי
ביחסגישתיגםזוהיבחסכנות,בולהשתמש

ולשמאל,לימיןהקבוצותלחלוקת
אותההופכתשלההבולטתשהסימטריה

ולעוספשטנייותראףכוריאוגרפילאמצעי
-הפורמאליההיבט ,עצמומהאוניסונו
ובראשכשלעצמו,במחולההסתכלות

ביותרהחשובהוא-מבניתמבחינהובראשונה

עודכמובןישנםאךהמודרניסטית,לביקורת
יתכןהמחול,תילחוויחשוביםהיבטים
-שייקספירשלכמאמרו ,במהכולושהעולם

 .היאהבמהההופעה,זמןשבמשך ,ספקאיןאך

בקבוצההמחול ,סגורולרובקטןעולם ,העולם

יומה ,החברתיהקיוםאתלשקףמסוגל

שבה ,חברהזוהיבאוניסונו?הנעההחברה

כאשרהפרטים,ביןמלאהסולידריותישנה
עצמאותועללוותרוניתן ,לקבוצהמשניהיחיד

ליחידיםסובלנותכזובחברהאיןבקלות,
קטנהתנועהכל ,גדולהבקבוצהאך ,חריגים

כוח,ורבתגדולהמתנועהחלקהיאהיחידשל
תחושתליחידשמעניק ,שבטי IIחדיב IIזהו

וביטחון,עוצמה

,) 

'\\ 
לזעקה

כוחיותריש

ללחישה.מאשר
זעקותאך

פוסקותבלתי
לרעשהופכות

"\ 

אתלרצותכדיחדיוירוקדיםהשבטאנשי
אלהכל-הגשםבריקודמתלכדהכפר ,םיהאל

שהן ,ההיסטוריהמשחרהידועותפעילויות
הנעשיתתיחברתכפעילותלריקודהמקור
התפתחהיותרשמאוחרהמשתתפים,להנאת

האמנותי,ודקלרי
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אמילהידועהיהודיהצרפתיהסוציולוגלפי

Emil Druckhei (דרקהיים m (, חברה
העבודהחלוקתבהזוהיאפרימיטיבית

התמחותמאודמעטבהשי ,מינימלית
כאלהחברות ,חברתייםוהבדליםמקצועית

 ,מבפניםוהןמבחוץהן ,לשונהפתוחותאינן
שייכותתחושתלחבריהןמעניקותהןאך

גם ,המודרנילאדםמוכרתשאינהחזקה,

(ולפינובעותבימינוטוטאליטריותחברות

פרוםאריךהפסיכולוגישלהנודעתגישתו
) Erich Fro mm ( וחרדותיו ,לשייכותמהכמיהה

הגוףמולואפסותובדידותועקבהפרטשל
וןינסהואהטוטליטאריהפתרון ,החברתי

כמובחיים,אך ,באוניסונוולרקודלשוב

ושנותימנוסחאותאללשובנסיוןזהו ,באמנות
מציאותיות,ובלתי

שהחברההרי ,דרקהייםשלבגישתונמשיךאם
אשר ,מרובה-אבריםאורגניזםהיאהמודרנית

ומשתכללתההולכת ,תפקידיםחלוקתבויש
הינוכזולחברההמקבילהריקודהזמן,כל

אשר ,שונהתפקידישרקדןלכלשבוריקוד

הצופה .למכלולבהקשררקתפסתנמשמעותו
בריקודכזה,בריקודאחרתלהסתכלותנדרש

גםולהתמקד ,מקרובלצפותאפשרהאוניסונו

האמירהאתלאבדמבליבוד,דברקדן

תפקידיםיומרובמורכביםריקודים ,תיהכלל
אינוהמבטכאשר ,מרחוקצפייהדורשים

 ,במכלולחשאלא ,פרטאףעלמתמקד

באלטוושלהאמנותימנהלו ,תיפורסיוויליאם

שלהעצומהבמורכבותדועי ,"פראנקפורט

מאדתפקידיםחלוקתבהםשיש ,מחולותיו.
באמצע, IIכגוןת,יפורסישלמחולותיו ,מגוונת
רתיבהחהקיוםאתםימשקפ IIמוגבהקצת

מאודקרהרוחבהםשנושבתבכ,ןגםהעכשווי

והקשר ,מינימאלייהרגשהמבע :ניכורשל

הוא-צמודיםבדואטיםגםהבין-אישי

סנטימנטים.וחסרונאלייפונקצ

פרט ,ברירותעודאיןהאם ,לתהותניתן
טוטאליטארי,אךנלהבונוניסאו-אלהלשתים

 ,למכלוליםיייחודדייתפקהשוזרמחולומולו
אךפונקציונלית,מבחינהחשובפרטכלשבו
 ,במחוללפחות ,כשלעצמוחשיבותנטול

 ,םייחידביןהתחברותשלסוגיםעודקיימים

בריקודהעולםמלואהוא ,כמובןהיחי,ד

נזכריואנ ,וחשוףבודדגםהואאך-הסולו
מכל .)" King of Wara "( ,נהריןאוהדשלבסולו
במיוחד ,משתתפיםמעוטיבריקודים ,מקום

ת,יאינטימקבוצהלהיווצריכולה ,בדואטים
 ,שותפותשלרקעעלמתבטאפרטכלשבה

בהריאביבווגראהם,מרתהשלרתהייצ

בו ,כזהלמחולדוגמאהיא "ים'האפלאצ
ואםהיחי,דאתמבטלתאינההקבוצה
-r....שלתורווגםיתכן-אפשריזהבמחול
 I !)1גiיגיע,העולם


