


בן-ציוןגליתמאת

העשריס,המאהשלהתשעיסשנןת ~
גיבןששלתהליךמתרחשהברית,בארצןת

גאןןהלביטןיכדרךחדשה,תנןעתיתשפה

ןתפישתהדעהןחןפשחברתית,מהןתלאןמית,

שעליןהמחןלסגנןן .חברתיתקבןצהשלהעןלס

 . YOGUING-iiהןאמדןבר

בקהילההןא Y()GUINGה-מחןלמקןר

אמריקנית-האפרןההןמןסקסןאלית

הארלסהנין-יןרקיתהשכןנהשלןהאסיאנית

) HARLEM (, בנשפיחלקלקחתשרצתה

נשפיסהחמישיס.בשנןתנין-יןרקשלהאןפנה

 ,פרסיסנןשאןתיןפיתחרןיןתלמעשההיןאלה

שלןהאסתטיהאמנןתילטעסביטןינתנןאשר

אקסטראןןגנטיןתתלבןשןתבנין-יןרק.הלבניס

אשר ,התחרןתנןשאיהיןהגןףןיפימפןארןת

עלשנקבעןהקטגןריןתאןלסלראןןה,הןצגן

ההליכה"מלכןתיילאיפשרןלאהלבניסידי

להגיעהכןשיןתכנשיס)עצמסשראן(גבריס

 .ןלזכןתהתחרןתשלהעליןניסלמקןמןת

קהילתאתשדחפההיאה"לאןמית"הגאןןה

למסדההןמןסקסןאליסןהאסיאניסהשחןריס

שלהתשעימבשנות

בארצות ,העשרימהתאה

תהלירתתרחש ,הברית

תנועתיתשפהגיבוששל

גאווהביטוילכדרר ,חדשה

 ,חברתיתתהות ,לאותית
ותפישתהדעהוחופש

קבוצהשלהעולמ

התחולמגנוו .יתחברת

ה-הואתדוברשעליו
NG וVOGU 

באלטכגןן ,המערביבמחןלמקןבליסזרמיס

תנןעןתהמןדרני,המחןלשלמרכיביס ,קלאסי

שכ(קןרןגבןהןת,ןקפיצןתספליט ',ץסטר

 .ןבאקרןבטיקהבהתעמלןת

Y()C;L ;-האכ(נןתמכ(ןביליאחד IINC הןאVILII \ 

NINJA , להקתן,הןפעתאתאשרH()LISE ()F 

המצלמה,אןהקהלמןלסטאטיןתפןזןת

השראהמקןרהינההמןשמעתןהמןסיקה

לאןפןן, jכמןהכןריאןגרף·שלןהתייחסןת

ישהרקדניסןלאיכןתהריקןדשלהביצןע

 .תפקיד

-המחןלאמנןתעלהטיל NINJAש-התפקיד
מבחינתלהקתן,אתהפכה-פירסןמיכלישל

מסןגהלראשןנההפילןסןפית,שתהיתפ

יתרןןאיןזןתפישהפיעל .במינהןמיןחדת

אשריימקצןעייס",לרקדניסהכןריאןגרףבעיני

לימדןאשראלהעלבמחןל,שיטתיחינןךלהס

 HOUSE OFה-רקדניזןמבחינה .עצמסאת

NINJA כדיעדמקצןעייס""לארקדניסכןלס

הסכי ,שןבאןתסלראןתללכתלךשבא ,כך

אסבין ,הצןפהנשיכ(תאתלעצןרכ(צליחיס

שלהסהמןרכבתהאינטרפרטציהבכןח

התפעלןתהכ(עןררבכןשרסאסןביןלמןסיקה

אלמנטיס ,הןפהיפסגנןנןתגןפס.אתלהניע

 . BRE.-\K D.-\NCEאןליכ(פית,ברמהאקרןבטייס

STREET D;\NCE להצלחההרעבאתמשקפיס, 

כ(ןזניסשהרקדניס ,הרצןןןכןחהעצמיתהדחיפה

רקדניןןאכן, .לקהלאןתסמשדריסןלכןבהס

 .הןאבדרכןאחדכל-תןפעההס NINJ .\-של
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באמנןת.סה
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YC)C;Lה-בסגנןן IE הכ(סלןלבדןגמנןת, 

תןךמענטזתהליכההסהעיקרייסשכ(אפיינין

הכ(רפקיס ,הידייסכפןתןסלסןליידייסהנפןת

ןהתחרןיןתהתצןגהבתישרבןככל .ןהשככ(ןת

ה-סגנןןהמשיךכךבהארלס,הפניכ(יןת

Y(X;l :ING כלליתהסכמההיתהשכן ,להתפתח, 

הקהילהעסשכ(זןההכ(השכל

האפרן-אכ(ריקניתההןכ(ןסקסןאלית

להשפיעןכךשינןייס,לחןלליכןלןהאסיאנית

 .ד(עכ(כעסבהכרהןלזכןת

ההןמןסקסןאליתהקהילהיצרהשבןמהרגע·

 ,שלההאכ(נןתיהביטןימסגרןתאתןהאסיאנית

ןסגנןןהאסתטייסהקריטריןניסהחלן
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NINJA כדןגכ(ןןהןככןריאןגרףהןכ(שתתף· 

עלמןלבשןתהיןענקןתחפןשןתתלבןשןת
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הדןגמנןתכמן ,המקןרממאפייניאחדכלשל

קטעיןעדמהכ(ןסיקה,ההתעלמןתהסטאטית,

מדי .מאןחרןתהשפעןתשהס ,סןערהןפהיפ

ןאןפןדן-שיח,רקדניסשנימקיימיספעס

כאב,ספןגאירןני,ללעגשסהדבריסהעמדת

כ(חןלקטלגת(כאשרהעןלסתפישתאת

ליןפי,הגדרןתשלצרההיררכיהפיעלןרקדניס

הןאההגדרהעלעןנהשלאמהכלןשלפיה

לעקרןןמןקדשכןלןהערב ,בכלל .נחןתבהכרח
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שןאבהןאכ(הסההשפעהמקןרןתכיעצכ(ןעל

(שבןהאינדיאניכ(הכ(חןלהחלןשןניס,רביססה

שלאןפיה ,כ(יסטייס)אלמנטיסקיימיס

ןזרימהרכןתבהשיש ,הלאטיניתנןת(האכ

 ,האפריקאיתהמחןלאמנןת ,בתנןעה

רגלייסבעיטןתהכןללתנןעןתמילןןשמאפשרת
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הדרךלעיתיסהיאתיקצןבס,ידיעלןהן

מיעןטקבןצתיכןלהשבאמצעןתההיחידה

לכ(ןפע'הליכה .התנןעהדרךהןןייתהאתלמסר

באןפןלהתןןדעהיחידההדרךהינהזהכ(סןג

 ,התנןעהאמנןתדרךמןכר.ןלבלתילשןנהרגשי

לגישןרדרכיסלפתחאפשר ,ןהמללהצליל

 .האחרמהןתןלהבנת

אתביטןילידימביאאןפייניןת,ןבטכניקןת

ןאתאןתןהסןבבתהחברהאתהאמןתפישת

 .שלןהאמנןתיתהפילןסןפיה

מחןלשלהעיקריתמטרתןיןצרין,בעיני

לזהןתביטןילתתהיאהיןס V()GUINCiה-

הקהילהשלקבלתהאתןלקדסקהילתית

 .בארה"בהאפרן-אמריקניתההןמןסקסןאלית

WILII NINJA הזןהקבןצהלרצןןביטןינתן

כדייצרןשאןתההמחןלבאמנןתלהשתמש

היא ,ןנכןןאמנןת,זןעןשיסשאנןמהייגס :לןמר

להבסייען .מכיריס"שאתסממהאחרתאמנס

מחןלמשרתעצמית,להגשמהלהגיע

ההןמןסקסןאליתהקהילהאת V()CiUINGה-

אןלסב,"בארהןהאסיאניתאפרן-אמריקניתה

בהשישחברהכלכ(שרתהןאהמקרןברמת

לגיטיכ(ציהכ(עניקהןאכימיעןט,קבןצןת

חיןניתזןןלגיטימציההעכשןןי,למחןל

אתלהטמיעןלכןשרההחברהשללבריאןתה

כ(תןבהס.ןלהיטכ(עשבקרבההמיעןטיס

עכשןןייסכ(חןללמופעיהליכהידיעלהןעידן,ד

אמנןתןעסןלגדןללצמןחלהמשיךלןמאפשרת

האדסבקבלתהןהראש,פתיחןתגדןלתן.ןבכך

חןמותמיצירתלהימנעביכןלתןהןשהןאכפי

אמניסןלתחסלגדרלסןןג,שמטרתןןגמ

לשדר NINJAל-מאפשרתמזן,זןןאיכןיןת

איננן VQCilJINGה-כ(חןלכיהמסראתלקהל

המןכרןתהכ(חןלכ(אמנןיןתפחןתאןיןתרטןב

ןבדרכיסהכ(יןחדת,בדרכן ,סגנןןכללן.

מטרתו ,יוצריובעיני

מחולשלהעיקרית

היאהיום VOGUINGה-

לזהותביטוילתת

אתולקדםקהילתית

שלהקהילהקבלתה

האפרו-ההומוםקםואלית

בארהייבאמריקנית
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