
ראסל,ג'ורג'
ומבקר,רקדן

בנוו-וורק,שחו

המחולאתמנתח
ראותומנקודת

קדן.·הרשל
מציבהוא

שלמודליםשלושה
הרקד/,עבודות

שיתוףשלמודל
ביצורה,

עבודהשלמודל
כרוזמאטי,ווצרעם

ושלישו,
המחולשלזה

העוברתכסחורה

לסוחר

12-
תארפטויילהשלרקדניהראשון:מודל

Twyla Tharp's Dancers 

בחירההואריקודבעיני,מראש.אובייקטיבית,ראסלג/ורגןמאת

ליתראף,אוגרלכוריכתגובהיצירתית
הסביבה.שלשוניםופרטיםלצופיםהרקדנים,

נפרדבלתיחלקהיאהרקדן"ייעבודתעבורי,
בחשיבותהנופלתואינההמחול,ממשמעות
עצמם.המבוצעיםמהצעדים

קק~ןה,ק\?;וא~יאמרה ,פוליטי"הואייהמחול
נובעהפוליטיהתוכןהעבודות.תוכןבשל"לא

שהןלמהובהתאםנעשות,הןבומהאופן
אלהבדבריאדםי'בניביןהיחסיםעלמגלות

סקורהסטפאנישלגישתהעלאתבסס

אניוראשונהבראשהמחולי'שללייפוליטיקה
להציעבדעתי,וישהרקדןשלבזהותומתעניין
המחולאתהרקדןשלבראייתולהתבונן
הביקורתיהדיוןכה,עדהריקו.דאתוהבנתו

אתולתארלהגדירבעיקרהצליחבמחול
ופחותהצופה.ושלהכוריאוגראףשלזהותם

לרקדן·ומהותצורהלהעניקבבואומכך
 .הרקדןאת "תגלה"שמחווההואזהמאמרי

מגלהאנירחוקותלעיתיםרקכרקדן,
חששאניוהנסיוןמהתחושהמשהובכתובים

לאמשפיעהרקדןהיותיעובדתמחול.בשעת
וראייתמבצעכרקדןשליההתנסותעלרק

ראייתיעלגםאלאמשתתף,אניבהםמחולות
צופהשאנישעהבהם.צופהשאניריקודים

הרקדניםבהבדרךמתבונןאניבמחול,
שללפעילותומודעאניהתנועה.אתמפרשים
היאאושהואמהצעדיםלהבדילהרקדן,

לבצע.נצטוו

הרקדןשלפעולתואתרואהאיני

מחולייהמשקף"כביצוע
הקיים

שלעבודתוהואמחולספק,בלן
הםא Iהאוהואאוגראף. Iהכוך

שלו.ם IIוהממשם IIהחוקם Iהבעל
שמוסמךמןהואהצופהשנן,מצד

העבודהאתולשפוטו Iלהבלהתבונו,

חורגאניזו,ראותמנקודתמחוללתארבבואי
המחול,משמעותלמקורהנוגעבכלמהמקובל
המשמעותי.במסרשולטמיובשאלה,

הכוריאוגראף·שלעבודתוהואמחולספק,בלי
והממשייםהחוקייםהבעליםהםהיאאוהוא

שלו.

שני,מצד

מיהואהצופה

 ,להתבונןשמוסמך
 .העבודהאתולשפוטלהבין

הכוריאוגראףשלזוהעדפה
שלבתודעתםוהצופה
בכתובים.משתקפתהכותבים

אודותעלנשאליםרקדן(נית)אם

ובשעתהחזרותבשעתעבודתם,

מטרתקרובותלעיתיםהביצוע,

תהליךעלאורלשפוךהיאהחקירה
ועלהכוריאוגראףשלעבודתו

עלאחריםכתוביםרעיונותיו.
נועדוהרקדןעבודתאודות

עבודתו,משיגרתרגעיםלחשוף

צעיריםאנשיםלעודדכדיאו
עלאוהמחול,באמנותלהתעסק

לדיעותחיזוקלספקמנת
אדםבנישלהשגרתיותהקדומות

שללמיתולוגיההנוגעבכל
וחייהם.הרקדנים

אתלתארמנסהאניאלהבשורות

צורתעלהרקדןשלהשפעתו

מביאה,שהיאהמסרועלהיצירה
אותםהשוניםבתפקידיםולדון

היצירהבתהליךממלאהוא
כאחד.והביצוע

הואהרקדןהאם

שלמכחולו
אוהכוריאוגראף

שלו?הנייר

הואהרקדןהאם

המגיעפשוט,פועל
אתמחתיםלעבודה,

 ,שלוהנוכחותכרטיס
ועוזבעבודתואתעושה

(אםשקיבלאחריבסיומה,
אושכרו?אתמזל)ברהוא

ידידותי,שכןהואהרקדןשמא

ומתנדבהכוריאוגראףלידשנעצר



רתיתפאןתבןאהאסםבבנייןדילתת
ןאןליפעם?שלהכפריבהןןי·כמןכיסןי-מיטה

בעזרתעצמהעלהמפקחת ,מכןנת-גןףהןא

יםדצעעתצהמב ,שלההמשןכללתקהיהטכנ

ןהפעלתמןסתריםכפתןריםעללחיצהידיעל
 ,פאקסמכןנתאלאאינןהרקדןהאםתןכנןת?

שלהתשדןרתאתלצןפהרהיהמעב
שלבןבהאןהמקןר?במקןםאןגראףיהכןר

אןהתנןעה?בבגדישהןלבשהאןןה,רחלןן

ןיכישןראתהתןרם,דפקיהןאהאם

בעל ,לכןריאןגראףמןתיראבל ,םיהמיןחד
ההחלטןת?אתלהחליטמשלן,השןנהכןלתיה

השידרה,חןטתפקידאתממלאהרקדןהאם

היןצרשלהמןחביןםיהשדראתריהמעב
ןתיהחיןנאתקיהמחזכליהןאןשמאןהצןפה?

שזןכדי ,מאלףשהכןריאןגראף ,תיהחיית
דרךרעיןנןתיןאתתבטא

אןליה?יהכןריאןגראפ

גזםשהגנן ,שיחאןעץכאןתןאלאאינןהרקדן

פירןשמהציפןר?אןכדשללצןרהןהפך

 ?"שהןימעלריקןדלבנןת"ברדה

 ,אלהקיצןנייםאפילן ,צבעןנייםםידימןי
 ,דימןייםישאחדלכל .לרקדניםהיטבמןכרים

אנן ,בנין-יןרקהחייםבתנאיאיתם.לןשנןח

 .לנסיבןתבהתאםכזיקית,אןתםפיםימחל

לבחןרחןפשייםאנחנןמסןיימתבמידה
מןגבלשלנןהבחירהחןפשאבל ;דנןיבתפק

אנחנן .פןעליםאנןבןהקןנטקסטידיעלתמיד

עםהיחסיםלפיתפקידנןאתמתאימים
ןיתרהקהלהמןרה, ,אןגראףיהכןר

לריקןדשישהתדמיתןבמסגרתהמשתתפים,

התרבןתיים.להרגליןבהתאםהצןפה,בעיני

משמעןתלהישזןרהישבח ,סבןראני
כיןםהמקןבלבמןבן "פןליטיתיי[· !'פןליטיתיי

המתרגם]הערתחברתית".יימשמעב,"בארה
למטרהבהתאםתפקידיםבןחריםאנן

 ,השפעהלהשיגמנתעל ,שלנןהאסטראטגית
בתחןםעלינןהמןעדפתהצןרהאתאןחןפש

יתירה .ערכיםשללסןלםנעניםאנן .ההתנסןת

שמחןץבחיינןגםמשמעןתישלהחלטןתינןמזן

ןגםינן.יחמכלןלעלמשפיעןתןהןןילסטןד

הראןתדתןנקאתמייצגיםאנחנןנכןן:ההפך

למהביחסתחןשתנן .הבימהגביעלשלנן
זהןתנןבקיצןר-שלנןהערכיםהםןמהאנחנן

בכןריאןגראפיה.זןבדרךמעןגנת-

ןהצןפההכןריאןגראףהרקדן,שביןםיהיחס

היאאחת, :נבדלןתצןרןתשלןשללבןשיכןלים

עלבנןיההשניה ;ןדן-שיחפעןלהשיתןףשלזן

תלמידשלזן ,ןמשמעתכאריזמאטיתטהישל
אתרןאההשלישית .מסןיימתבקהילהחבראן

לבצעשנשכרכמיהרקדןןאתכמצרךהמחןל
 .אןתן

יצירןתאןלהקןתאןרימתלהמנעאשתדל
 ,קןפסאןתלהןןתנןעדןלאדבריכיימןת,ימסן

אלא ,התןפעןתאתלתןכןלמייןשאפשר
אףיןאןלהמבטאתלרכזשתפקידן ,תןעדש

חדש.אןרעליןלשפןך

ביצירהשיתוף :וראשולמוד
-ןדיאלןגפעןלהשיתןףשל-הראשןןהמןדל
ןהמבצעיםהיןצר .שליהמבטנקןדתאתמשקף
המטרהאתבמשןתףןקןבעיםיחדפןעלים

הדברהמתעןררןת.הבעיןתפתרןןדרכיןאת

חדשה,להקהשלהמציאןתיהמצבאתמזכיר

אפיםגרריאןהכןבה ,נןסדהעתהשזה

ןאפילןהשכבהאןתהיבנהםןהרקדנים

מןפרדיםאינםןתפקידיהם ,ממשידידים

הכןריאןגאףבזה.זהרבביםמעןאלא ,לחלןטין

ןהרקדנים ,רחביםבקןןיםהגבןלןתאתמעצב

המחןללצןרתמשמעןתיתבצןרהתןרמים

נןשא.שהןאןלמסר

 ,ןבביצןעשבעיצןבבהשקעהןנחלהחלקלרקדן
 ,התנןעהביצןעעצםמחןןיתרקלאנהנהןהןא

שבעבןדההיןקרהקהל,לפניבמןפעהריגןש

השכרקבלתשלאןמפןרסםמסןייםיןצרעם

עםבדן-שיחמצןיהרקדןהמצןפה.הכספי

המסגרתבתןךהחלטןת,להחליטןעלין ,היןצר

נפרדבלתילחלקהןפךהמשא-ןמתןהנתןנה.

 .היצירהמשמעןתשל

משמעןתבעיצןבפעילתפקידהצןפיםלקהל

התןצאהאתרקרןאהאינןהצןפההיצירה.

הדינאמייםהתהליכיםאתגםאלאהצןרנית,
 ,לנתח ,לצפןתמןזמןהןא .לעיצןבהאןישהב

מהשלהמסרהןאןמהלהתבןנןבמהלהחליט

הנבדלהביצןעבזכןת ,לפעמים .רןאהשהןא

ברעיןןלחןשיכןלהצןפה ,שןניםמבצעיםשל

המבןצעמהמחןלבנפרדהיצירהסישבבס

אתןמגליםשןמעיםשאנןכשםממש .עצמן

מבט .שלןשןניםביצןעיםבעיקבןתעצמןהשיר

שלה,מהביצןעלהבדיל ,היצירהמבנהאל ,זה
שלןזןהרקדןעבןדתביןהבדלהליצןרמרשה

עמןםפחןתהמחןלנעשהכךהכןריאןגראף.

ןמעניקלפרשנןתיןתרפתןח ,ןאןביקטיבי

 .המסרצןביבעתפקידלצןפה

מקןבלתשאינהפעןלה,שיתןףשלצןרהזן

יןתרמצליחזהמןדל .יהקאפיטליסטבמשטר
לצןפההמאפשרןת ,מצןמצמןתבמסגרןת

הרקדן .הרקדןשלעבןדתןבפרטילהתבןנן

שלהרגיללמצבמעברנמצאיםןהכןריאןגראף

לתהליךםישןתפהם ;צעדיםןלימןדהןראה
 .בעיןתפתרןןשל

זהןסןגמחןל,לשןןקפשןטזהאין ,כללבדרך

אחרןתמצןרןתיןתר"למכןר"קשהריקןדשל

אןלתעדקשהפחןתלא .לןהמחאמנןתשל

ןתריבחשןבהחיהביצןעאןתן.להעתיק

דרךנקלטהמסראזכיכזן,מחןלבצןרת
 .ןהקהלהכןריאןגראף ,הרקדןשביןהדיאלןג

כתב-תנןעה,אןןאןידיבעזרת ,שיכפןלן

מסןגמחןליןצר ,רפרטןארילמרכיבןהפיכתן

ןקהלכןריאןגראףרקדן,ביןןהיחסיםאחר

 "תןכן"האתגםלשנןתעלןלןזהמשתנים.

 .היצירהשלןהמסר

נבדלסגנןןשלשןניםהרגליםבגיל,הפרשים
לכןריאןגראףהרקדןביןשןנןתגישןתןהבדלי

עלןלכןריאןגראף .פעןלהשיתןףעלמקשים

בתרןמהפחןתלהתענייןסגנןנן,אתלגבש

חיקןיןלהעדיףשלןהרקדניםשלהאפשרית
חילןפים .בלבדשלןסגנןנןבביצןעןמיןמנןת

שלהירארכיסןלםליצןרעלןליםבלהקה
תיאןםעלהמקשה ,ןאןתןריטהמיןמנןת

בלתילכמעטהדדיןתןההןפךבביצןעמדןייק
חיקןי.ידיעלמןדילזהןאפשרית.

-_ .......... _._------------------

לגביןהיתרןןפעןלה?לשיתןףרקדןמןשךמה
המחןל,שלצןרתןבקביעתרקלאשיתןפןהןא

ישלרקדן .ןמסריןעקרןנןתיןבקביעתגםאלא
שיחןשןיתכןהיצירהצןרתעלהשפעהיןתראז

הכלכיןהצןפים,הכןריאןגראףעםבקירבה
 .עימןפעןלהמשתפים

ביצןעשלהיתרןןאתאזלנןמעניקגםהרקדן
ןקשהבביצןע,יןתרלהתרכזמחןיבהןאאישי.

ייאניאןמסמן"רקייאניבתנןעהלהביעיןתר

שקןרהכפיהנדרשת",התנןעהאתעןשהרק

בנןח,שלאחשעייף,שהןאשעה ,רקדןלכל
האחרים,עםמסכיםאינןכשהןאאןפצןע

היצירה.בתהליךהשןתפים
ןתחןשתזןיתרמעןרבןת

האישיתהאחריןת

למנןעעלןליםשבעיקבןתיה,

מסןיימת,פרטיןתמהרקדן

בהלזכןתיכןלשהןא

 .שןניםיצירהבתהליכי

זמןמצריךכזהשיתןפיתהליך
בכדאיןתהלפגןעעלןלןזהרב,

העבןדה.שלהכלכלית

הכוריאוגראףשבי:מודל
הכאריזמאטי

הכןריאןגראףבןזה,הןאאחרעבןדהאןפן

אתמעמידהרקדןברקדנין.המחןלאתיןצק

אףגרריאןהכןשלהאןתןריטהלרשןתעצמן

תפקידןאתרןאהןהןאשלן.ןהכאריזמה

שלהמסרןבהעברתהתנןעהבביצןע
 .לצןפההכןריאןגראף

פןעליםאינםהרקדנים ,עבןדהשלזןבצןרה
תפקידם .היןצרשלמידיןכתלאלאכעצמאיים,

עצמםאתלפתןח ,לדרישןתיןלהכנע

 .איתםשאפשרכמהעדןלהזדהןתלרעיןנןתין

הדדיתןאחריןתאמןנהתלןת,שליחסנןצר
המנהלהמןרה,הןאהכןריאןגראףרבה.

 .פקןדןגםכליגםהרקדן ;ןהמחליט

תןךלעשןת,מהלרקדןמןרההכןריאןגראף

במטרההעבןדה,תהליךתקינןתעלשמירה
האפשר.ככלןחזקמלאביצןעליצןר

הםעבדןת,מעיןעצמםעלמקבליםהרקדנים
הסתגלןת,שלתקןפהתחילהלעבןרנדרשים

 .שלהםהאגןןהכנעתהרגליםשבירתהמצריכה
אינייימהאמירהבןשישמכאיב,תהליךזה

טכניקהלןמדייאיני ,"זןלתךאישעםעןבד
ןכן!שלך",מהדרישןתאןתיהמשחררתאחרת,

עבןדהשלממןשכתלתקןפההנרתםהרקדן
שלרבהלמידהזקןק ,מסןייםכןריאןגראףעם

בשביללהליכהעצמןלהקדישןליכןלתצניעןת
הדברקרןבןת,לעיתיםהתןןה.אחרשמישהן

בעליההכרןכהלמשמעת,הסתגלןתגםדןרש

הרקדנים,עמיתיןבסןלםןאיטיתהדרגתית
דרישןתשלהביצןעבמיןמנןתממנןהמנןסים

אתלבטאביכןלתהמסןיים,הכןריאןגראף

המביאהדרךהכןריאןגראף,שלהחזןן

הרקדןביןאישיןיחסלקשררביםבמקרים
לכןריאןגראף·

שלמהמסרמןשפעלהיןתמבקשהצןפה

מאןפןלהבדילהמבצע.ידיעלהכןריאןגראף
במקרהפעןלה,שיתןףשלהראשןן,היצירה

שהיאליצירה,כאחראינצפההרקדןאיןהשני
אןההערכהאף.גרריאןהכןשלביטןיכןלה

מידתידיעלנמדדתהרקדןשלהביקןרת
זה.מסרןלהביעלבצעלהזדהןת,יכןלתן

לגביהשניההשיטהשליתרןנןתיהמהם
 .מקןמןאתהיטביןדעהןאכל,קןדםהרקדן?

נןשאהןאבהןהאחריןתמןגדרןתשלןהציפיןת

הןאהחלטןת.להחליטחייבהןאלאמןגבלת.
 ~1_התנןעןתכיעצמן,שלןבביצןעלהתרכזיכןל



לתועלתסיכויגםויש .מבחוץנקבעווהמסר
לקראתהדרגותבסולםעליהשלבעתי,ד

ביכולתוהכרהיותר,מרכזייםתפקידים
הדורשתזו,דרדאמורהלפעמיםוהישגיו.

יהפו,ךשהרקדןלכדלהובילרבה,סבלנות
אועצמו.בזכותלכוריאוגראףדבר,שלבסופו

לאורןהנמשכים ,תלמיד-מורהיחסיליצירת

לסגנוןמומחהנעשההוא .שלוהקריירהכל

המנהיג.שלהאישי

ביוצרהתלותהיאכזו,עבודהשבדרןהסכנה
הרקדן .בכאריזמהחזקהתלותנוצרת .יחיד
המשתניםהרוחומצביהגחמותלחסדינתון
עימומביאוזההאותוריטאטיבית.הדמותשל
 .הצדדיםמשניהדחיה,אוהבגידהסכנתאת

האישיותשללבהתשומתעלהתחרות

עםהיחסיםאתמסבכתהכאריזמאטית

אח,דבסלהביציםכלאתשםאתהעמיתים.
חשבוןעלומקצועית,אמנותיתמבחינה

ההשקעה.שלוהרב-גווניותהבסיסהרחבת

חזרותתקופתמצריכההיאגםזועבודהצורת

יותר.להשתכרמהרקדןשמונעמהממושכת,

כאריזמאטיתהילהשלזושחוויהרקדנים,יש
ואילוזוהרת,התעלותשלתחושהלהםגורמת
העצמיתהזהותאובדןאתבכדחשיםאחרים

 .שלהם

השלישי:המודל
כסחוךההמחול

שלהשנישיתוף,שלהואהראשוןהמודל

נובעהשלישיואילולמשמעת,כניעה
העוברתסחורהכאללמחולמהתיחסות

 .זמניכעובדהרקדןואללסוחר

והצופההרקדןהכוריאוגראף,זועבודהבצורת

יישותוכללזו,זוסמוכותנפרדות,יישויותהם

טישטושאיןאבללאחרות,נגישותלהיש

ביניהן.גבולות

בגדרהיאהמחולאמנותזהעבודהבאופן

מעצבהכוריאוגראף .וצריכההפקהעיצוב,

ללמדהושניתןהקהל,ידיעלשתתקבל ,צורה

אינםהתפקידיםויעילות.במהירותלמבצעים
מאפשריםהםהמבצעים.לאישיותמותאמים

קושי.ללאחבריהוביןבלהקהחילופיםלבצע

הםוהצופההרקדןהכוריאוגראף,

וכללזו,זוסמוכותנפרדות,יישויות
אבללאחרות,נגישותלהישיישות

ביניהןגבולותטישטושאין

14, 

אתבעצמםמתפתחיםהרקדניםהשני,במודל

השלישי,המודלבמסגרת .כלילשמשהיכולת
עליהם .הטכניתביכולתםמובלעתאישיותם

מגווןבעלנאייטראלי,להיותגופםאתלאמן

בינורווחהרקדןשםזובדרןיכולות.שלרחב
בדיאלוגלאעוסקהואאיןכיהצופה,לבין
משהועםבהזדהותולאהראשון),במודל(כמו

בהגשה.אלאהשני),(במודלמישהואו

ביותרמתאימההאחרונההצורות,מכל
פתוחות,בימותעלגדול,מידהבקנהלמופעים

כמשהומהמופעמתרשמיםהצופיםשם

הראשונות,הצורותלעומתדו-מימדי,
ונצפותלצופהיחסיתבקירבההמבוצעות

-מימדיות.כתלת

שגופולצורהאולתוכןאחראיאינוהרקדן
אינוהואבלבד.ומיומןנקילביצועאלאיוצר,

שלהכלליתלתפיסהלאעצמו,אתמקדיש
(כמוליוצראוהראשון)במודל(כמוהמחול
בלבד.לביצועאלאבשני),

שנשכרזמני,עובדאלאאינוהרקדןזובצורה

בעיצובחלקלואיןמסויימת.עבודהלביצוע
שלה,המסרעםלהזדהותנדרשואינוהיצירה,

המסראתלהעבירעליוהשניה.בצורהכמו

עצמה.התנועהדרדמראשנקבעשכבר

תנועות.המבצערקדןהוא ,רואהשהצופהמה

אתמפנההרקדןשלהאישיתהפרשנות
שלכרצףלתנועההצופהשללבותשומת
אתמשפרתהטכניהמרכיבהדגשתצורות.

התכונותאתומבליטההביצוערמת
הרקדןזה,במקרההמחול.שלהאוביקטיביות

לשםייתנועהלכנותשנהגומהעושהאינו

במיומנותממוקדתהלבתשומתכיעצמה."

מסויים,במובןלשמה.בתנועהולאהביצוע
לרעיוןהצופים iביחוצץהטכניהביצוע

רקעוסקהמחולכןאםאלאהכוריאוגראפי,
הטכני.בביצוע

לטיבמוגבלתהרקדןשלהאישיתהפרשנות
נוספתמשמעותכליחפשלאוהצופההביצוע,
עללהעמיסעשויהכוריאוגראףביצירה.
תלבושות,תאורה,שלחיצונימעטההתנועה

הקרנות(כגוןאחריםתקשורתסוגיאומוסיקה

יכולוהצופהשלו.המסראתשישאווכו'),
שראה,קודמיםלמופעיםמהשוואהלהתרשם

בתנועותלהשתמשנוטותזהמסוגיצירותכי
ומוכרים.מקובליםבימתייםאמצעיםאו

למופעיהורגלושלאאלהבייחוד ,רביםקהלים
 ,המבצעיםשלטכנילברקמצפים ,מחול

תוכןבעל ,דו-מימדימוכר,כמשהוולמחול
מסוגרקדןלראותיתקשהכזהקהלברור.

כדיעדערכים.שלאחרתמערכתולקבלאחר,
חשוביםבפרטיםיבחיןלאכללשהואכ,ך

רבים.

לאיתרונותהשלישיתהצורהצופנתזאת,ובכל
המחולשלייהבעלים"הואלרקדן.מבוטלים

גםכןועלעצמומהמחולנבדלהואכישלו,
מוגדריםהגבולותהכוריאוגראף.שלמתחומו

עצמאותלרקדןמקנהזהדבר .היטב

טובמשתלמתזוצורהרוב,פיעלמסויימת.
קצרלחזרותהנדרשהזמן ,מהאחרותיותר

גדוליםקהליםידיעלמתקבלוהמופע ,יחסית
 .יותרהרבה

לגרוםעלולהמחולשלזוצורה ,שנימצד

מנותקיםותנועתוהנעגופו ;ניכורשללחוויה
אתמרחיקוזהכלשהו.משמעותימתהליד
והרעיוןבמידהמהכוריאוגראף,הרקדן

 ,ומהצופיםעצמולביצועמעברמצויהמחולי
לטכניקה.מעברמשמעויותמבקשיםהםאם

אם ,הפרשנותלתחוםמחוץמצויהרקדן

יהטכנלביצועשמעברבמשהועוסקהמחול
 .שלו

מצטמצםעצמואתלמצואעלולהרקדן
וזהותואישיותוכי ,המרהבר "ןרמציילהיותו
תפקידכל ,זהבמקרהממלאים,אינם

זהבהבטיחושאחדכללאבאמנותו.

בידודשלסכנהגםישאבל .כבחסרון
תחושההיאבדידותכיאםאקזיסטנציאלי.

מחול.שלצורהבכלהמצויה

מהלהחליטנועדלאזהתיאורטיניתוח
 ,משהולמישהולהוכיחאו .לאומהלגיטימי
מהכלנפוצות.ומוסכמותדוגמותולקעקע
ראייה,שלחדשותדרכיםלעודדהוא ,רציתי

נוספותותבניותחדשותמשמעויותיצירתשל

והאינפורמציה.המבנהרגוןיבא
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