
המוךךניהמחוךהוךאת
אשלריתמאת

הוראתשנושאליניראה
-בארץהמודרניהמחול
היבטיםבתוכוהמחזיק

וטכנייםיצירתייםחינוכיים,
כולו.פרוץ-

בהוראתלהתמקדבחרתי
המחולשל.הטכניקה
העוסקתחוםהמודרני,

ככלי-שרתהגוףבאימוו
האמנותייםלצרכים

פיקוחמנגנוןאיוהאלההימיםשלבישראל
הפרטיים,בסטודיוההוראהטיבעלארצי

שבהןהאחרותהפנאיובמסגרותבמתנייסים

מהמלמדיםרביםמחול.שיעורימתקיימים
אומוריםלהכשרתמוסמךמוסדסיימולא

בלהקותכרקדניםרקעכללהםשאין
המצבהמודרניהמחולבהוראתמקצועיות.

מחוללסגנונותבניגודבמיוח;דחמור

למחולסילבוסכיוםאיןאחרים,אמנותיים

המחולשלהקותבעובדהאולימשתקף
שיעוריאתזנחו ,בעולםוגםבארץהמודרניות,

מסורתברכיעלומתאמנותהמודרניהמחול
אתלזנוחההחלטהבלבד.הקלאסיהבלט

כילדעתי,מוטעיתהמודרניהמחולשיעורי
והמודרניהקלאסיהבלטשלהטכניקות
אתממלאתהאחתואין ,זואתזומשלימות

האחרת.תפקיד

שנה,מאהלוימלאושבקרובהמודרני,במחול

אתנייםלמחולותבהשוואהלצעירנחשב
זהשקיימיםאחרים,אמנותייםולמחולות

ידעהבמותאלפרץמאז .בשניםמאות

אינדיווידואליסטיםיוצריםהמודרניהמחול
שלדורותוחינכוונפלו,שצמחוגדולים

במשךבהם.מרדואואותםשחיקותלמידים
בכלשהתרכזידע,שלמאגרנוצרהשנים

שהוראתנראה .שוניםדגשיםסביבפעם

אחרלעקובמסוגלתאינההמודרניהמחול

הכוריאוגרפיםשמציעיםהשינוייםמהירות

לספוגביכולתהואיןבעבודותיהם,םיהמודרני
להפנימםלעומק,להבינםהחידושים,כלאת

אפשרהעיקר.אתמתוכםלברורולדעת
געשלהרהמודרניהמחולאתלהשוות

w ~-ל~ L ~ L ~ 
בסיסואיןהמוריםרובעלהמקובלמודרני
גיללרמותשתותאםעבודהלתכניתמשותף

תלמידיםעבורשוניםלמסלוליםחלוקהעם
ומקצועיים.חובבים

מהחשובלאכיבהנחהאמתישאםגם

שייהמייי,נראההמלמ,דמיאלאמלמדים
-גדולאמןוגםפדגוגגםשהוא-מורהשאותו
הטכניקההקלאסיבבלטאם .במיעוטנימצא

תבליןרקהיאהמורהואישיותברורה

מודרניבמחוללשיעור,מיוחדטעםהמוסיף
מסגרתשאיןכיווןלעיקר,הופךהמלמד
ברורה.

ברורההטכניקההקלאסיבבלט
תבליורקהיאהמורהואישיות
במחוללשיעור,מיוחדטעםהמוסיף
לעיקרהופךהמלמדמודרני

העוברלמשברביותרהבולטהסממןאולם
ולאיבודהמודרני,המחולהוראתעלכיוםם
טכנית,יכולתלבנייתכמכשירבוהאמוןט

מתוכופורצותטרייהלבהשלשונותאקטיבי,
שהבשיללפניעוד .קודמותשכבותומכסות

ללבנההפךובטרםמאתמול,הידעוהתגבש
כוסהכבר ,מתודיתתשתיתבבניתנוספת

מכאן, .החדשההעשייהבלהטנמחקוכמעט

עיניוכראותכיוםעושהמורהכלשכמעט
-עצמושלההוראהשיטתאתיוצרכשהוא

שלקיימותמשיטותפרטיקוקטיילמעין
 ,מוןילחוסה ,גראהםכמרתהגדוליםיוצרים

ם.יואחרטארפטוילה ,באושפינה ,קאנינגהם

המודרניהמחולאתלהשוותאפשר
לבהשלשונותאקטיבי,געשלהר

ומכסותמתוכופורצותטרייה

שהבשיללפניעודקודמות.שכבות
ובטרםמאתמול,הידעוהתגבש

תשתיתבבניתנוספתללבנההפך
נמחקוכמעטכוסהכברמתודית,

החדשההעשייהבלהט

ללאמשקלהעברתשלהואהעכשוויהסגנון
זרוקותתנועותידיעלנעשהוזהפשרות

מכאןואוליחופש,שלדימוישיוצרותומהירות

בדיסציפלינהצורךיותרשאיןהאשליהנובעת
 .המודרנילרקדןטכניקהבנייתשלמחמירה

וזרוקהחופשיתתנועהאותה ,דברשללאמיתו

 .כולובגוףמלאהשליטהשלגבוהשלבהיא

הפוגמתשטחיות,נוצרתמותרכשהכל

מנהלתכוריאוגרפית,-פרלובבעמי
באולפוומורהבת-שבע""אנסמבל

בת-דור

זהחדשה.אפנהאחרירציםהזמןכל
בתחוםאבל ,כוריאוגרפיתמבחינהמוצדק

לתמצתלאסוף,יש .לעצורישההוראה
הלאהלהמשיךואז ,הקייםאתולמסגר

לאשמרנותבהוראה .תמידיבחיפוש
לושיהיוצריךמורהאותי.מפחידה
מאיפהלדעתחשובתרבות.שלשורשים

אתלעומקלדעתצריךמורהוכלהגענו
הורטוןלסטר ,קאנינגהם ,גראהםשיטות

המחליטהבחורה .ואחריםאיילי)(אלוין

שישמבלילריקו,דמורהלהיות 21בגיל

תוכללאבמחול,משמעותיקודםרקעלה
הוראהלימודישלשניםבשלוש-ארבע

הרב.בחומרלשלוט

-10לבסטודיומסתגרתאניבשבועפעם
חומריםלחפשכדילבדי,ועובדתשעות,

הקרוב.השבועשללשיעוריםתנועתיים

תנועותבמספרמתמקדתאנישיעורבכל

מורכבשמהםייהייאטומיםואלהיסו,ד
זולשיעורהחומרהכנתתהליךהשיעור.

מלמדתלאיאניצירתית.הרפתקאה
חשובבהוראה.להתברגןרוצהלא ,הרבה

ומעוררמרתקיישארההוראהשנושאלי
 .תשוקה

מבנהלפיבנוישלייהמודרנהמחולשיעור

האלמנטיםעםאבל ,בלטשלשיעור
אני .המודרניהמחולשלהתנועתיים

שיעורשלמבנהלהשוותאוהבת

בסיסיש .קתדרלהשללארכיטקטורה
 ,לוהקודםעלבנוינדבךשכלרחב,

מעלהינשאהשיעורשקצבומשתדלת
החומרבמבנה ," CRESCENDO "-ב

 .ודיוקפיתוחחזרה,ישבשיעור

בתוכושיכלולסילבוסשיהיהרוצהיתייה
מכוריאוגרפיותדוגמאותעםהעקרונותאת

בהנחיותמלוותשיהיוגדוליםיוצריםשל

 .העיקרוןאתלפתחאיך



אותםהתלמיד.לגוףמסוכנתוגםבאמנות

מהחופשנהניםייעכשווייםייהחשיםמורים

התנועה,בתחוםהמצויבכלכרצונםלנגוס
מוגדרסגנוןבכלממששלעוגןנטוליםכשהם

כעבורכלל,בדרךעמוקה.גופניתהבנהאו'
שאיןכאלהמוריםמגליםהוראהחודשימספר

המאוחר,אתשהקדימוכיווןללמד,מהעוד
ולצמוחלהמשיךניתןשעליהםיסודותבנוולא

אחרכפייתיתרדיפהמתחילהכךהלאה.
חומרשיהיהובלבדחדשות,קומבינציות

ללמד.חדשתנועתי

מטרהתרגילכשלכלנדב,ךעלנדבךהבנויים

למרכזהתרגיליםאתמעביריםכךאחרמשלו.
כברוהגוףאישי,במרחבלעבודההסטודיו

בסוףהבר.עזרתללאמורכביםלתרגיליםמוכן
הברלידיסודיעיבודשעברמהכל ,השיעור

מוכןוהגוף ,בחלללהתקדמותנלקחובמרכז

וירטואוזיות.ולחגיגותלקפיצות

שלהתנועהשלקסיקוןלומרניתןכלליבאופן
עבודתובהםעקרונותכמהעלמתבססהבלט

בעבודתהתמקדות , TURN OUTב-רגליים

__ ~ r# _c.נ .וJ
ומורהכוריאוגרפית-קולסיקי
ייביכוריביה"סמנהלתמודרני,למחול

וכןמחול",ייביכוריולהקתהעיתים"
בביה"סלמחולבמגמהמורה

יליןתלמהע"שלאמנויות

התפתחההאחרונותהשניםבעשר

לאפיקיםופנתההכוריאוגרפיה

צורךנוצרחדשים.ותנועתייםתיאטרליים
ישבהוראה.חדשיםדגשיםעםבאימונים

הפיזיותהיכולותמיגווןלהרחבתדרישה

יותרהואכיוםהמודרניהמחולהרקדן.של
כיוםשנים.כמהלפנימאשרוזזדינמי

הגוףמשקלעםמשחקיםמצב,מכלקופצים

היחסגבוהה,גופניתמודעותשדורשבאופן

אלמנטיםנכנסוולמחולהשתנהלמרחב

אמנותית.התעמלותשלוירטואוזיים

עלתרגיליםלהמציאצריךהמודרניהמורה

אתשיביאויסודייםאלמנטיםבסיס
לעשותמסוגלשיהיהלפתיחות-התלמיד

שהואבמצבהמורהאתמעמידזההכל.
ידעמחייבוזהמשלויייישפהלפתחצריך

הרבהמתמדת.והתפתחותמחשבהרב,

חומר,ליתניליואומרותבאותמורות
ללמדמהליאין

מאשריותרספק.ללא-השתנוהעיתים

אחדספרשבביתדרישהכיוםישבעבר,

למחולמורהוכלמוריםהרבהילמדו

נוצרוכךאחרמשהומלמדמודרני
כמהאצללמדשליהדורגםבלבול.

היהאחדולכלאחתובעונהבעתמורים

כולםאצלהבסיסאבלמשלו,אישיצבע
זהה.היה

אחתשיטהשלשורשצריךטובמורה

כדייצירתי,וחושלעומקמכירשהוא

מיקבץיהיולאיחברשהואשהתרגילים
בסיסלהיותחייבתמידתנועות.שלמקרי
הואהתנועתיהחומרלאובעצם,מוגדר
לחומר:מכניסהשאתמהאלאהעיקר
תרגיל,לכלברורהמטרהלהיותצריכה
הדרישותשלברורהמילוליתהגדרה
 .מאחוריהןאיתנהועמידה

שלויייישיטהישמורהשלכלהגורסתהאפנה

באירופההמודרניהמחולאתמזכירה
גדוליםויוצריםמוריםזרעואזהמאה.בתחילת

,מרילאבאןפון,רודולףדאנקןאיזדורהכמו-
הזרעאת-דלקרוזוז'אקיוסקורטויגמן,

חשואחריםומוריםרקדניםמשלהם.לשיטות

הוראהשיטתאתליצוריכוליםהםשגם
אותםשלשיטותיהםשלרבערבמין-משלהם
ההיסטוריהאך-אישימגעבתוספתגאונים

לאשניםבאותןהאירופישהמחולהוכיחה
יודעיםותיקיםגבוהה.טכניתיכולתהצמיח
כשנפגשבארץ,זהמחולשספגההלםעללספר

המחולשלהטכניתביכולתבראשונה
השישים.בשנותהאמריקני

המלחמותכשהסתיימו ,היוםאולי

למחולהקלאסיהבלטביןההיסטוריות
ללמודהמודרניהמחולשלזמנוהגיעהמודרני,
המודרניהמחולאמנםהקלאסי.הבלטמניסיון

שלמגווןוחובקאינדיווידואליסטבאפיו,מרדני
אינוהבלטגםהריאבלקות,ואסתטיסגנונות

הבלטסגנוןבין·לים rהבישאחת.מיקשה

זאת,עםולאמריקני.לדנילאנגלי,הרוסי,
 .כולולבנייןהתווךעמוד-השלדאותולכולם

בפלייהבלטשיעוריתחילבעולםמקוםבכל

הרגליים,כפותלחימוםלטנדיומשםהבר,ליד
 ROND DEבאמצעותהאגןמפרקלחימום
JAMBE , ההברלידתרגיליםשללשורהומשם

קוויםבהדגשתעםמשקלשיוויהגפיים,

תוךמעלהכלפיוהשאיפהומעוגלים,ארוכים

J 

העקרונותמיקבץהמשיכה.לכחהתנגדות
שנבחרהזה,הספציפיוהאסתטייםהתנועתיים

סוףאיןמתוךשניםמאותבמשךונופה

העקרונותצרוףזה .מקריאינואפשרויות,

והשאיפותהערכיםאתשהביעשפהשיצר

לואימאזבאירופההתרבויותשלהאסתטיות
שיטתנוצרהבמקבילהמאה.תחילתועד-14ה

שמטרתהעקרונות,אותםעלהבנויההוראה
אותןאתלבצעשיוכלורקדניםלהכשיר

המיליםאתמכן,לאחריבנו,ומהםאותיות
הבלט.רפרטוארשלוהמשפטים

--~ 
איןהיטב,מוגדריםיסודותכשישכן,אם

בכלאישית.לפרשנותהחופשממתןלחשוש

ומוריםכוריאוגרפיםיוכלומקוםובכלתקופה

וקישוטיםצבעיםבגדים,השלדעללהלביש
ואפשרנשמרהיצירתיהחופשלאפנה.בהתאם
ומהיהעיקרמהוכשברורבאיכויותלהתמקד
התוספת.

הגאונים,קבוצתאתשמייחדמה

הכוריאוגרפיהכשרוןרקלאהוא
היכולתאלאשלהם,והפדגוגי

העקרונותאתלהביןהאנליטית
מתוכוולבנותהסגנוןבנוישעליהם
לימודיםתכנית

אתהמאהבתחילתדחההמודרניהמחול
מעליולפרוקביקשהואהזה.העקרונותמקבץ

לכלועידודלגיטימציהונתןהבלטמסורתאת
הפרטית.התנועתיתשפתואחרבחיפושיוצר

עםריקודיםשיצרוגדוליםכוריאוגרפיםקמו
הטעםאתשביטאחדשתנועהלקסיקון
יוצרכלשלהגופניתוהיכולתהאופי ,האמנותי

בנייתומתגלההזההלקסיקוןבניתוחויוצר.

יעלתנועתיים,עקרונותכמהשלצירופיםעל
פעםבכלשיוצרים-שוניםוהדגשיםמינונים

אצלכמולפעמים,יוצרו.עםהמזוההסגנון

העקרונותשלבחירתםקאנינגהם,מרס

.. A~4A\ -
הקיבוציתהלהקהשלאמנותיתמנהלת-ארנוןיהודית

בתוספתהקלאסי,הבלטשלהטכניקהאתלכלולצריכהרקדןשלההכשרהלדעתי,
לבנייתותורמתמשלהתנועתיתשפהלהישהיטב,הבנויהשיטהזוגראהם.מרתהשיטת

אמוציותבוניםהגראהמיהריקודאתשמלוויםוהאנרגטיותהאינטנסיביותהרקדן.גוף

הגוף,למרכזהריצפה,לעבודתרבהחשיבותישזובשיטההריקודית.העשיהבעתוריגוש
חכם.כהבאופןאלהבאלמנטיםשמטפלתאחרתטכניקהמכירהאיניושיחרורו.לכיווצו

וחוסהקאנינגהםמרסשלזוכמונוספותטכניקותגםשילמדורוצההייתילכ,ךבנוסף
ריתמוס,קורדינציה,מקנהוהיאקלאסילבלטקרובקאנינגהםטכניקתשלהבסיסלימון.

בצורהדווקאולאהגופני,הפוטנציאללמיצוילהביאומנסהלמופשטפתיחותצורניות,
ניפלאה.תנועתיתזרימהישלימוןבשיטתהרמונית.

לאוהתפתחושנוצרובטכניקותויתנסההגופניתמודעותואתיעשירשהרקדןרצוי
תנועהכתבוכןואלכסנדרמ.פפלדנקרייז,משהשיטתכמוהמחוללעולםבקשרבהכרח

הגופניות.הפונקציותאתהמבהיראשכולנועהשל

בכולם.בקיאמורהכללאשכןהלימו,דבזמןהשיטותביןלהפרידיש

ך_



ןמחןללמןסיקהבאקדמיהלמחןלהחןגראשמקןםממלאת-כהןבתיה
בירןשליםרןביוע"ש

תאעמיקהומתיסודיבצורהלמדושלאאנשיסשלשרלטניתעבודהבשטחנעשית
 .רצקמוזרקפבחובבניתבצורהמחוללמדוהיותרולכלללמדבחרואותוושאהנ

ודותיסוקרונותעעלמבוססאינואשרסגנוני,שעטנזמעיושמתקבלהיאאהצהתו
ותנשוקותכניטלששוניסמרכיביסבושישאלא ,אחתספציפיתטכניקהשלברוריס

לשיעור.ומובניתברורהשתיתתואיו

שורש(כאורנידוהמהמחולבהגדרתואילוברורותוהמטלותהמטרותקלאסיבבלט
מתהווהוננזמובולחהמאפשרי.הכלחוקיס,איוכלליס,איופרוץ,נושאה )הבעיה
הכרהקבלישאישי,חותסבעלסגנוויתגבשאשרעדאךהעכשווית,העשייהךתומ
העבר.תאהיטבלהכירישולימוו),קאנינגהסגראהס,שקבלוכמו(בהחר

הואשוואהרס:מסלולילשנימחלקתאניעתידייסלמוריסודיקהתהמריושעאת
יהשנלהמסלו .נגהס)וקאנילימווטכניקתלכךובנוסףשניס(ארבעגראהסשלילבוססה
 .יסידהתלמלשאישיתנועתיחומרעלהמבוסס IIחופשי IIיותרמודרניולמחאהו

אתהקדימהטיתתאסההיסוהתפ

שלבמקרהכמו ,סימלפעו ,היוריאוגרפכה

והטכניקההפוךהיהתהליךה ,הסגראמרתה
 .ריקודיסהךתומנוצרה

רקלאהואהגאוניס,תצוקבתאדחישמימה

אלאשלהס,והפדגוגיגרפיוכוריאהוושרכה
העקרונותאתלהביותליטינהאתולכיה

תכניתמתוכוולבנותוונסגהבנויהסליעש
אתמראיסהסהשיעוריסתערכבמ .לימודיס

מתבססתשעליהס-תונעקרוהמךרהד

בנוייסהשיעוריסעצמו.ולהמחדעו-שפתס

ושביסחמבצעדיסרה,טלמסבילימושהסכך
אתומשפריספניתוהגבנהההתאסיהמחדד

ברורהשיעוריסכללאורך .תהטכניתלויכה
תרגיל,כלוהתפתחצמחונשממועיקרוההמ

המורכב.דועטושפמה

אחדכלשיצריסדלימוהניתכתעותצמאב
שלהפנימיההיגיוואחרבולעקותניסהמ
והיצירתיותוכמהחהחרא ,טהשיה

ותנעקרוקטובמספרמקדותההתס.ילישבתרג
מתוךעצמסעלהיוצריסילוטשהמגבלה-

צלילהמאפשרתהתמסגררהיצ-רהיבח

 ·ומקלע

השישיםשנותשלשראלי
שבהלמדינהדוגמאהיאםישבעוה

המודרניהמחוללםועלמד
שלזו-אחתטהישקותיבאד

גראהםמרתה

היאוהשבעיסשישיסהותשנשללראשי
המחולעולסלמדשבההלמדינאמגדו

מרתהשלזו-אחתשיטהתוקבאדירנידהמו

-1964ב :היסטוריותסיבותלכךויהוסגראה
בתלהקתאתרוטשילדדהשבעתבימההק

כעבורגראהס.שלטכניקההסיסבעלשבע
עסדורבתלהקתתאייסדהסנישוששל
עסהמפגשהיהשניסתוובא .דהלישלפואוה

ודור ,מסחרראמריקניהלחומהתניקטכ
אתאחת,הכמיקשק,רזסיוהמורהרקדניס

המחולשל IIיותנובבהחוותושנמיהטותיש IIה

הביאהדורבתלאולפוופי.ראיהרניהמוד

הטוביסהמוריסאתהושילדטרוהדתיהברונ
אתשלימדוס,הגראתקכניטבתחוסרביות

שלתלמידיהשהיוריסומווה ,נהוכלשהשיטה
בזכותגדוליסריסוריס-מוצליוהפכש ,הסאגר

 .הגזעאותועלחדשיססיפענחוצמיוהצמסע
הטוביסהמוריסלצדהורהברוהקהיהטכנ

אתיצרור,ותויהשנשללתקופהשהובאו ~
ריסוהמדוררובגדלהשעליהטכניתתיהתשת

יס.נשמוהתושנתילתחדעץבארוהרקדניס

היסודיתההבנהאיריקודיס.יוצריסשממנו

טכניקהומהייצירהמהיביווהבלבולהזאת

בודדיסליוצריסורק ,יצירתילשיתוקהביאו
 .ממנולהשתחררהאומץהיה

בהיותההוראהשיטתשלכוחה
הגיוןעםאחתמיקשהכולל,מיכלול
פנימי

שנה, 15שלבאיחור ,מוניסהששנותבתחילת
המחולרוחותלארץחודרותהחלו

לוהמחלטכניקתשארעומה ,הפוסט-מודרני
קרההשישיסשנותבתחילתבארץהאירופי
התרחשהבארה"בגראהס.לטכניקתעכשיו

ואתהשבעיס,בשנותכברהזאתהמהפכה

 .קאנינגהסמרסתפסשסגראהסשלמקומה
היכתהלאמעולסקאנינגהסששיטתאלא

גראהס,שיטתנידחתהכאו .בארץשורשיס

'--~.::II! ~ L ~L 
בהובחטומנתחתאטהישבתשהתמקדואלא

חדאיבכרכרקסתפתנהיאאיואססכנה,

שלקיספואוצרותבורותשלמה;מערכתבתוך

לכךהביאושניסותובאסותלמידימוריס
למחולףנרדשסהכפה IIגראהס IIששחשבו

ודרקתהפוךהטתשיבתדבקוורקהמודרני,

לשהאההורטותישעלמודרני".רקדו IIל
בשנותב IIבארהרחושפוהאמפרי-לימוו

רסמשלזוועל-סוהשישיהחמישיס

אךכאו,מעושמנסאבעיסהשבשנותקאנינגהס

חסותייהתה .משמותסאהכירומעטיסרק

לבנייתרימכשכאלההיתאלגראהסלטכניקת
ותעונתווקיקסלכגסאלאמסוימת,יכולת

תתפוסומובנת,סדורה ,אחרתשמתודהמבלי
לגיטימציהנתנהשנוצרההאוירה .מקומהאת

-הקייסהמתודיהחומרמעטאתלשנות
לימווגראהס,טכניקותאתהשארביושכלל

ורובכרצונו,אישאיש-קאנינגהסאוהאמפרי

לעומקהכירלאהשמוניסבשנותשצמחהדור

הוראהשיטתשלשכוחהלזכור,יששיטה.אף
הגיוועסאחתמיקשה ,כוללמיכלולבהיותה

קללעומק,השיטהאתמכיריסכשלא .פנימי
אחריהתנועות,צורתאחרישביללכתלעיו

בתוךתרגיליסשינויהטפליס.הקישוטיס
הסיבהאתלהביומבלימובנית,שיטה

משורשיהסאותסלנתקעלול ,להיווצרותס

פיתרגריאןןכ ,רקדנית-סגלרובי
 ,רקדניםלהכשרתביה"סןמנהלת
רהזחשבשןןייץןכןריאןגרפיםמןרים

לארץלאחרןנה

 ,אמומועצבהיהיות,נמאדשמלמשמירצוי
פשראיא .הוראהימודבללהסתפקולא

 ...בושולטאלצמךעבתהשאדברללמד
 .מקועלסברידללמודתסבלנוכיוסאיו

מתרכזיסרעיצילגמלמשל,במזרח,
לומדיס :שלההאספקטיסכלעלבאמנות

 ,מוסיקה ,אטרווית ,רהישהעס,תרבותאת

 .קהכניטיליתרגמקבץרקולא

והמורה-אמו ,יסיהחשלההמפואההגוף

החייסמפתשלחלקיזהאליטהחלצריך
כשפהבדלעיוכלובעצמהואהזאת

מעבדהואושיספהחיךבתהליוכטכניקה.
לשלואותוהופך ,עתיונהתומרחהאת

שעברלאחר .ניסמבפהעותנהאתומביו
למדללכוליהואמועצעלזהתהליך

אתלמצואבכנותנלחסוכשאמאחריס.
נוגעאהודעומ-לאפובאו ,תתיוואה

בתרבויותותחופשסתרגיליבמערכות

חלקרק ,כלשהואיפיצספובסגנושונות.
אתולאמנהגיסלומדוהרקדועובדףומהג

הגוף·

דוגמהקחתלולהיכולחהמהוראת

סילומדיסאמוסיק ,יתרהובי .מהמוסיקה
טכנילפיתוחאטיודיססליגרתמ ,סווית

צירותישליותנאמעביצועלועובדיס

יכולהבוגרדהתלמי .שוניסקומפוזיטוריס
 .עליוהאהובהסגנוואתלבחור

אבלמרכזיות,נקודותמכינהאנילשיעור
בטוחהמספיקמרגישהאניננעלת;לא

ישאסהשיעורמערךאתלשנותופתוחה
 .חדשלכיווושסוחפתספציפיתבעיה

מודעותעלבנוייסהשיעוריס

איכותעלועבודההגוףשללארכיטקטורה
שיעורמקיימתאניפעסמדי .התנועה

מיליווישתנועהלכלאימפרוביזציה.
שישטכניקהזוומה,ישנלכמודינמיקות,

התרגילצורתלא .הלבהתחכברללמד
אבלהצורה,שבתוךהחייסאלאקובעת

מהאיוהנקיותהצורותאתללמודבלי
 .להחיות

אתמחפשתאני ,יוצרתשאניפעסבכל
היצירהאתשתבטאהשפהואתהטכניקה

טכניקהיוצרתיצירהכלשכוהספציפית,
רוצהאנילתלמידיס .חדשיסוסיגנוו
רחב,מספיקתנועתיידעשליסודלהקנות

שונות,לתרבויותחשיפהוכוומדויק,מגווו
לנעולולאליצורהזכותאתלהסלתתכדי

מאולץ.בסגנוואותס

 .הוראהמתודיקתליצורשניסלילקח
לאאחרתבדבריססדרלעשותחייבמורה
ובכלאמושאינומיאותס.להעביריכול
מהאתבמדויקשילמדףיעדמלמ,דזאת

אלאהשיטה,לאזושיטה? .ממוריושלמד
אותה.שמלמדמי



למוריםהמסלולראש-בהטנעמו
-לחינוךבמכללהולחולמלתנועה

אביבבתלהקבוציםנריסמ

מנסיםאנחנןהטכניקהבהןראת

צןר,ךישןאםהרגשימהעןמסלהשתחרר

ביצירהביטןיאפשרןתלןלתת

שמפרקאןמריםאנחנן .ןבכןריאןגרפיה

ןישאחרתןלאזןתנןעהמאפשרמסןים

היןם .שהיאטכניקהבכלנכןןאיתהלעבןד

 ,למשל ..סגנןנןתשילןבשלבתקןפהאנן

מקשרתאצלנןשמלמדתשפנהןףתרצה

אנטןמיידעעםהיסןדיתהתנןעהאת

 ,לימןןטכניקןתאתןמשלבתןפיסיןלןגי

דרךהאםהיא,השאלהלא.ןמיקאנינגהם
האםלא?אןלשטחיןתלהביאעלןלהזן

אןסגןרה,תנןעתיתשיטהלהיןתבתיחי

שידעמאמינהאניאחר?משהןאןלי
השןניםהגילבצןרכיידע ,האדםגןףיבמדע

בסיסלמןרהיתנן ,האמנןתייםןהצרכים

רןצהשהןאמהנכןןמלמדמןרהאם .נכןן

נכןןבסיסלתלמידכללבדרךישאז ,לתת

שלרחבהקשתלהציעיש ,לדעתנן .להבנה
משןתף,בסיסעםאבל-מקצןעןת

ןחינןכי.פיסיןלןגיאנטןמי,בידעשמתחיל
מןלאלהשןןהאתלהדגישמנסיםאנן

סגנןןבכל IIהמןתר IIן IIאסןר IIהאת ,השןנה

המייחדהמאח,דהבנתתןך ,ןסגנןן

ןהמקביל.

שיטהבאיזןלהחליטלמןרהלאפשרצריך
 .כמןדלבהןלהשתמשלהתעמקרןצההןא

ממכלןלכחלקאבל ,גראהםמלמדיםאנחנן
להתחילשצריךחןשבתלאאנישיטןת.של

מתרכזיםשבההשיטהגראהם.עם

 .בעינימאדחמןרהאחדבכיןןןרקןעןבדים

 ,האדםגןףמדעיאתללמןדהמןריםעל

היבטןגםאתנימחןלהמחןל,תןלדןת

 ,עןמדיםהםהיכןעצמםלשאןלןאז ,חינןכי
אנחנן .הזאתהרחבההקשתכלבתןך

יחדאבלרבןת,לאפשרןיןתצןהרפןתחים

לצמןחשיכןליםלעןבדהמןדעתאניזהעם
גםיעמיקן.ןלאבשטחיןתשיעבדןכאלה

עלןלהןאלפלןרליזם,חשיבןתישאם

ןלבןרןת.לשטחיןתלהביא

ןכנקןדתכבסיסרצןיהלימןדיםתכנית

בטןחמספיקשמרגישמןרה .למןריםמןצא

הדרישההתכנית.אתלעזןביןכל

יבנהמןרהשכללהיןתצריכההמינימלית
המטרהאתינסח ,לימןדיםתכניתלעצמן

בכתב.זאתלעלןתןידעהתלמידיםןהערכת
ממןרים,לימןדיםתכניןתנדרשןתתמידלא

לאהתכניתבכתב,זאתמעליםכברןכשהם
כללייםמאןדןהניסןחיםכנידרשעשןיה

כללשבדרךהיאהבעיה .מןגדריםןלא
 .בעצמםכןתביםלאהגדןליםהמןרים

 .סתמייםלתרגיליםפכםןןלה

ןלהתפתחלהמשיךיכןלןתאכןטןבןתשיטןת

הבנהמתןךתיעשהשההתפתחןתןבלבד

ידעשרכשמןרההשיטה.ליסןדןתעמןקה

ןהמשימהמדי,גבןההאלהבמקריםהניתנת

גםאלאמתחיללמןרהרקלאמדיכבדה
לאעדייןהבסיסייםםיהחןמר .ןתיקלמןרה
תשתית,אןשל,דשתיצןרלמסגרתדייםעןבדן

אןתםאפילן .להישעןהמןרהיכןלשעלין

רקהתמקדןמשלהםשיטןתשיצרןגאןנים
עלןלהשהתפרשןתהבינןכיעקרןנןת,בקןמץ

לשטחיןת.להביא

חדשאינןמןדרנימחןלהןראתשלזהכיןןן

שלהאמנןתיתהתפישהאתמזכירןהןא
לןקראןכך , IIמיןשן IIה-לאבאןפןןרןדןלף

לאבאן .השישיםשנןתבתחילתבשנןתבארץ
חקרעללהתבססצריךהטכנישהאימןןטען

 .ןכןחמשקלןעלבזמןבמרחב,התנןעה

להןראתבסיסלאבאןהציעבמחקרין
לאשנתןהפתרןןלדעתי,אבלכןריאןגרפיה

עלנןסףטכנית.יכןלתלבנייתדיןטןבהיה
לרגש,התנןעהביןקשרקייםלאבאןאצלכ,ך

מתןדיקתליצןרהיאהעכשןןיתןהשאיפה

תנןעהכתב .השנייםביושתפרידהןראה

ניפרדבלתיחלקיהיהאם ,אשכןל-ןכמן

מכנהליצןריןכל ,ןרקדןמןרהכלבהכשרת
אפשרןיןתןהגדרתלהבנתכתןבמשןתף

סילבןס.לבניתןבסיסהגןףשלהתנןעה

הןראתשתחןםעןלהכאןהאמןרמכל

עלמצןיבארץהמןדרניהמחןלשלהטכניקה

בסיסעללהתאמןאפשראי .דרכיםפרשת
ןאין ,התקדםהמחןלכיהקיימןתהשיטןת

 .מקןמןאתשתמלאאחרתסדןרהשיטה
 .חןגגתהשיטחיןתלפיכ,ך

המןדרני,המחןללהןראתכןללסילבןסגיבןש

הפןןאתהטכניהפןאתבתןכןשיכלןל

בפרטים ,בדקדןקעשירןיהיההיצירתי

-צירתיילחןפשפתןחזאתןעםןבדןגמאןת
זרמיםנציגיבכירים,מןריםשלצןןתבידי

מלמדים; IIמה IIלמשןתףמכנהייצןר-שןנים

 ,ב"איך"להתמקדגםאפשריהיהכךאחר
בעשרןתהתנןעתייםהחןמריםאתןלצבןע

 _~-שללבהלבשהם-ןאנרגיןתגןןנים

טווהאמנןת.
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מכיר ,הזמןלאןתןתקשןבןהןאןרחב,קימעמ

ןאתמלמדשהןאבשיטההחןלשהנקןדןתאת

להתאימהשיבקשטבעירקהתלמידים,צןרכי
ןרק ,בזהירןתזאתיעשההןאאך ;לצרכין

מניעיןעלברןרההקפדהמתןךהצןר,ךדתיכמ
ידעחסרבמןרהכשמדןברןאןלם,לשינןי.

אחתשיטהילמדאםיעשהטןב ,רבסיןןיןנ
אתןיתלמידיפיקןךןכ ,ןכלשןנהככתבה

לעבןראפשרכךאחר .ממנההמרביתהתןעלת

שיטןתרבןביע .משלימהאחרתטהישללימןד

בגדראינהמןמחיםשאינםאנשיםיביד

 .יםילקסכנהמהןןהאלאהתפתחןת

לעומק,השוטהאתמכורוםכשלא
צורתאחרושבוללכתלעוןקל

הטפלוםהקושוטוםאחרוהתנועות,

קיימןתמשיטןתכליללהתנערגםןאפשר
עלהטכניקההןראתאתלבססןלנסות
מאחןרי .האדםגןףשלבסיסיןתתנןעןת

התנןעהמןצאכנקןדתעןמדתזןתפישה

שבכללצרכיםשתענההאןניברסלית,
רבידעמהמןרהדןרשתזןמשימה .הסגנןנןת

מתןךלברןריכןלתמעמיקה,גןפניתןהבנה
באפשרןתפעםכלןלהתמקדןתיאפשרן

ישבקןמפןזיציה.מיןמנןתןכןלןהמתאימה

אלאבןדדים,בשיעןריםמדןברשלאלזכןר
כלשצריךשניםפניעלהמשתרעתבתןכנית

החןפששדרגתמראההמציאןתלבנןת.מןרה

, i_ 
לתנועההחוגראש-חץעמוס

ע"שומחוללמוסיקהבאקדמיה
שלאמנותימנהלבירושלים,רוביו

חדר".ייריקודי

אתלאמןהיאבהןראהשליהמטרה

לעבדאיךללמד ,ןהמחשבההחןשים
למצןאהתלמידאתןלעןדדתנןעתיחןמר

לתלמידמציעיםאנןבחיבןר.שפתןאת

שעןריןחיבןר.תנןעהכתבתנןעה,שעןרי

היכןלתאתבשלביםבןניםהתנןעה
רבןתתנןעהלאפשרןיןתלענןתהגןפנית

םימאמנתנןעהכתבשעןרי ,האפשרככןל
ןאילןאנאליטיתלחשיבההיכןלתאת

דרכיםהכרתמקניםהחיבןרשעןרי

השיעןריםבשניהנילמדאתלשלב
אתשתןאםחיבןרליצירתהאחרים

שלןהדמיןןהאסתטיתהעןלםתפישת

 .התלמיד

שעןרלקרןאמסרבאניהתנןעהלשעןרי

מןנחתהשםבנתינתשכברמשןםקהיטכנ

שלמקבץהןאהתנןעהשעןרהמכשלה.

התנןעהאפשרןיןתהכרת ,התנסןיןת

טןןחישאיברלכל .ןשןניםרביםבאפנים

פןעליםאיךלהביןןישמשלןתנןעה

לכןחשלהםןהיחסהמיפרקיםהאיברים,

ןמןרכבןתהבנהלהשיגמנתעל .המשיכה

המןרהאתלאמןביחיאניתנןעתית,

יןכללאהןאכיאנליטיתבעבןדההרקדן

ידעלאאםהמןרכבתהתנןעהאתלבצע

אפשרןיןתהןןמהעןשההןאמהלהגדיר

הכלי .בההטמןנןתהאחרןתהעשיה

התנןעהכתבבאמצעןתהןאזאתלהשיג
התנןעתיתהשפההרחבת .אשכןל-ןכמן

תלמידכשכלמשימןתהכתבתדרךנעשית
 ,דימןייםדרך ,שלןבדרךאןתןפןתר

שדרכםאביזריםעםןעבןדהמשחקים

התנהגןתםשלידיעההמתנןעערןכש

ןכןהמשיכהלכןחביחסשלןןהתנהגןתן

אתשמגבירהבמגעבזןגןתעבןדה

נןשאיםאחד .למשקלהמןדעןת

 ,"כןלתיהשיכלןל IIבשעןסקיםהתנןעתיים

עללהתנןעעהאפשרןיןתבדיקתהיא

שנתנןעעככל .האפשרככןלרביםסיםיבס
ההירארכיהאתןנשנהבסיסים,יןתרעל
ןהקלים,הכבדיםהאיבריםחןקשל

עלהידיעה .תגדלשלנןהתנןעהתןדעת
פחןתלאחשןבהפןסחאניבסיסיםאיזה

 .משתמשאניבסיסיםבאיזהמהידיעה

הםםיאחרתנןעתייםלנןשאיםדןגמאןת
אבריםהפרדתשדןרשןתמשימןתמתן

תבניןתמהירןת,שןנה,תפקידאברכשכל

כמןנןשאיםעלעבןדהןכןשןנןתריתמיןת

 .ןאחריםנפילהסיבןב,קפיצה,

בןאריאציןתלשעןריםכנסינהזמןגןרם

מןגדרזמןללאמשימןתממתן-שןנןת

מןגדרים.מרכיביהשכלתהליכיםןעד
מאפשריםהשןניםהתנןעהסןגיהכרת

אטיןדיםתבניןת,תנןעתיים,סןלמןתבנית

מןגדריםמרכיביהשכלחיבןריםןעד
מאמיןאני .-ןכמואשכןלתנןעהבכתב

נפרדבלתיחלקיהיההתנןעהכתבשאס

תשנההרקןדהןראת ,הרקדןמהכשרת

 ~- .פניהאתכליל


