
ןפחןתבינןנירקדןהאםטןב?חזרןתמנהלגם

נמנע,בלתיבאןפןיהיה,הבמהעלמלהיב

ןמשעמם?בינןניחזרןתמנהל

וכחולב.לiרק:rרiרחזרו:rרוכנiרל ליr:\:!Jרפקידו

הסמדיהגדרם

אלןנחבאיםמןצנעיםהיןתרהתחןמיםאחד

ההתייחסןתמבחינת ,המחןלאמנןתשלהכלים

לאאבלהרחבהקהלשלבייחןד ,הלבןתשןמת

החזרןת.ניהןלהןאשלן,רק

באןלםהיןשבהקהלשלליבןתשןמת

 ,לתאןרה ,לביצןע ,לכןריאןגרפיהנתןנה

מהאבל ,לתפאןרה ,לתלבןשןת ,למןסיקה

לרמתיחדהאלההמרכיביםכלאתשמביא

הגדןל,בחלקןשיי,ך ,אחרתאןכזןמןפע

החזרןת.לניהןל

מהחשןביםאחדהןאהחזרןתת/מנהלתפקיד

 .מקצןעניתמחןללהקתבנןיהשממנהבמערכת

לרמתםןרקדניםריקןדמביאטןבחזרןתמנהל

 .המיטבית

ביןתרןהמעניינתהמבריקההכןריאןגפיהגם

מספקתןבלתיחלשהלהיראןתיכןלהבעןלם

גלוק.רינהכהן-פסטמןסיון

ניהןל ,זאתלעןמת .טןבאינןחזרןתניהןלאם

פלאיםלחןלליכןלןנכןומקצןעיחזרןת

 .מזהפחןתהאפילןאןבינןניתבעבןדה

הדןמיננטיתהדמןתספקללאהןאהכןריאןגרף

אבל ,המחןליצירתבתהליךביןתרןהחשןבה

לצד-שתפקידןהחזרןת,מנהלבאאחריןמיד

ביןתר.חיןנית-הכןריאןגרף

 ,למצןיוחזרןתמנהלעןשהמה ,השאלהנשאלת

בהכרחיהיהטןברקדוהאםגרןע?אןבינןני

לא!היאהתשןבה

לתפקידמתאימיםשאינםמעןליםרקדניםיש

לרקדניםאןתםשעשןהכישןרים .חזרןתמנהל

מנהלילהיןתלהםיסייעןבהכרחלאטןבים

בינןנייםרקדניםישןלהיפך.מתאימיםחזרןת

הןפכןתשלהםאחרןתשיכןלןתכריזמה,ןחסרי

למרןת .ממששלמעןליםחזרןתלמנהליאןתם

ןיש ,בעבררקדניםהיןהחזרןתמנהליבשרן

חזרןתלמנהלימשןתפןתרבןתנקןדןת

הכישןריםסןגןברקע,בידעבהבנה,ןלרקדנים

הכישןריםלסןגזההאינןחזרןתלמנהלהנדרש

הםאלהןהבדליםלמצןיו,רקדוההןפכים

 .שהןאלמההחזרןתמנהלאתשעןשים

ראשיתרחב.חזרןתממנהלהדרישןתמכלןל

במקצןעןניסיןורבידעבעללהיןתעלין



אנשיס,עסבעבודהורגישמוכשרהריקו,ד

וכושרסמכותובעלכפרטיס,אוכקבוצה

מנהיגות.

לצדלעבודמסוגללהיותצריךהחזרותמנהל

תמידשתמידבידיעה,ואיתו,הכוריאוגרף

שלהסהסופיתוההחלטההאחרונההמלה

הכפייסמחיאותגסוכןהכוריאוגרף,

 ...והתהילה

ריכוזיכולתבעללהיותהחזרותמנהלעל

התמונהכלשלוכוללתרחבהראייהגבוהה,

 .ומתמידסבלנישבה,הקטניסהפרטיסושל

מדויקמוסיקלי,להיותצריךטובחזרותמנהל

רצונואתולהבהירלהסבירלדעתעליו .וברור

אומשותףחיפוששלבתהליךוגסבמדויק,

אתדבר,של,בסופולכווןעליוהתלבטויות

כלביןוהחלטהלמיקודהכוריאוגרף

 .הקיימותהאפשרויות

חזרות,בניהולטובה:;ןפויקצתמשהוישנו

ומתסכל.קשהמייגע,ברובושהתהליךמשוס

יחדלרקדן.רבהבקרבהעובדהחזרותמנהל

להתקדס,לתקן,שעותעלשעותמנסיסהס

רקדן,שלתסכולאוקשייסלפעמיסלהשתפר.

הנדרש,אתלבצעביכולתושלוביטחוןאי

בהתפרצותלהתבטאועלוליסלמתחגורמיס

לאזההחזרות.מנהלאוהכוריאוגרףכלפי

מכיווןמקצועי,לאבוודאיוזהלקרותאמור

ברגעיסגסבעצמולשלוטאמורשהרקדן

ולעיתיסאדס,בנירקהסרקדניסאבלקשיס,

העצמית.השליטהאתמכריעיסוהלחץהקושי

עניינילהיותהחזרותמנהלעלכאלהברגעיס

ולהשרותלהרגיעולדעתמאו,דואובייקטיבי

טובה.ואווירהביטחון

ביכולתובטוחיותרומנוסהותיקרקדן

שלוהקשרולכןעצמועסשלסויותרוכשרונו

ביןשנוצרמזהשונהיהיההחזרותמנהלעס

מנוסה,ופחותצעיררקדןוביןהחזרותמנהל

מנוסההבלתילמבצע .צמודלליוויהנזקק

מנהלמצדופרטניתמדויקתהכוונהדרושה

כמובןורצופה,גבוההדרישהורמתהחזרות

ותמיכה.עידודעסבשילוב

אינווהערותתיקוניסוהפנמתקבלתנושאכל

ישהחזרותלמנהלמאליו.מובןאופשוט

עליותפקידוובמסגרתמשלו,קשייסזהבעניין

ביןלהבדילולדעתדקחבלעללעיתיסלהלך

להכירעוב,דהואשאיתסהשוניסהאנשיס

בצורהלפנותעליוובקשייהס.ברגישויותיהס

ביןכאמור,ולהבדיל,שוניסאנשיסאלשונה

ואיכותכמותמבחינתלצעירותיקרקדן

אולוותרמבליזהכלמעיר.שהואההערות

ולאנעימותפחותהערותמלהעירלחשוש

מחמיאות.

הפרדהלהפרידלדעתטובחזרותמנהלעל

לסטודיו,שמחוץהחברייס,היחסיסביןמלאה

להיותחייבהואבסטודיוהעבודה.ושעות

קרבהפניס.משואונטולאובייקטיביברור,

החזרותכשמנהללהפריע.עלולההיאגסיתרה

מחליטרבותשניסשלאחרותיק,רקדןהוא

עסריקודמשלבעדיין(ואוליזהלתחוסלפנות

שהואזהבעצסנוסףקושיישהחדש),הכיוון

רקדניסעסאחרקשראובמגענמצאלפתע

אז.עדוהופיערקדואיתסשלצידס

-מסוימתבמידהלהתרחקנדרשהואפתאוס
לקבלמסוגללהיות ,אחרתבעיןלהסתכל

הרקדןגסוסמכויות.החלטותאחריות,

לצורךפתאוסלהסתגלחייבמאתמולהקולגה

לצידושרקדמימצדביקורתאוהערותלקבל

אתלבצעמתקשההואולעיתיסבעבר,

הנדרשת.ההפרדה

שלליבןתשןמת

באןלםהיןשבהקהל

לכןריאןגרפיהיכתןכה

לתאןרהילביצןעי
לתלבןשןתילמןסיקהי

מהאבללתפאןרהי
כלאתשמביא

יחדהאלההמרכיבים
אןכזןמןפעלרמת

בחלקןשיידיאחרתי
החזרןתלכיהןליהגדןל
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הדרישןתמכלןל

רחב.חזרןתממכהל

להיןתעליןראשית
ןכיסיןךרבידעבעל

הריקןדיבמקצןע

בעבןדהןרגישמןכשר

אכשיםיעם

כפרטיםיאןכקבןצה

סמכןתןבעל
מכהיגןתןכןשר

לאהבדליסישהערותולקבללהפניסביכולת

לביןובשליסותיקיסרקדניסביןמעטיס

הקשייסצדלכל .ומתחיליסצעיריסרקדניס

הניסיוןובעלהוותיקלרקדן ...שלווהיתרונות

האיכותלמציאתתחושהיותרישהרבהבימתי

שלוהתנועתיתהיכולתשלו.האישיוהביטוי

לאפשרויותיומודע,והואיותרומוגדרתברורה

לעיתיסוקשייו.מגבלותיולעומתולהצלחותיו

מנוגדבכיווןמשהומעירהחזרותמנהל

תיתכןואזהרקדן,שללאינטרפרטציה

ההערהלגביהרקדןשלפנימיתהתלבטות

פיעללפעוללבסוףיבחרהואלפעמיסשקיבל.

מהיודעשהואהרגשהומתוךשלו,התחושה

זהשאולילמרות ,עבורופחותאויותרטוב

זהבענייןאיןשקיבל.תיקוןאוהערהיסתור

הרקדןעלואולסתעשה,ואלעשהשלחוקיס

(שזהמבחוץמישהושלשעיןתמי,דלזכור

שהואופרטיס,איכויותתראהתמיד ) ...תפקידו

להמשיךברצונואסלראות.מתקשהעצמו

פתוחראשעללשמורעליו ,ולהתקדסלהשתפר

ולרוב-ותיקוניסהכוונהלקבלורצוןונכונות

 .מכךנשכררקייצא

משלידעובעלרגישלהיותצריךהחזרותמנהל

-מנוסיסרקדניסעסלעבודלדעתכדי ,עצמו
להעירומתיאיך ,ולקדסלכווןלנסותלאן

חושיופיעלללכתלרקדןולהניחלהרפותומתי

הוא.ומחשבותיו

אזצעיריס.ברקדניסכשמדוברהמצבאינוזה

הרבהדומיננטילהיותצריךהחזרותמנהל

ולהקפידפרטכלעללהתעקש,וכןיותר

כנדרש.יבוצעושהתיקוניס

ומחמאהטובהמלהגסלהעניקתמידוכמובן,

אתולקדסלחזקבניסיוןזהכל ....כשמגיע

 ·הרקדן

ההבדליסחזרות.מנהלישלשוניססוגיסיש

ובעודהעצמי,בביטחון ,בטמפרמנט ,באופיהס

מאדסהשוניסאישייס,ויכולותכישוריסמגוון

ניתן,כוללני,וקצתגסבאופןזה,עסלאדס.

שוניס.חזרותניהולסוגילאפייןאולי,

בביצועבעיקרהמתמקדיסחזרותמנהלייש

גופנייס,קשייספתרוןעלמושסהדגשהטכני.

גופניתלשליטההרקדןעסלהגיעבניסיון

נתון.קטעבביצועהטכניתביכולתווביטחון

וההתמודדותהעבודהבתהליךנכבדחלקזה

נקימדויק,ביצועבלי .הכוריאוגרפיהעס

שזהמוצאתאנייעבו.דלאדברשוסובטוח

מתמקדהחזרותניהולאסאבלהכרחי,תהליך

המבצעלרקדןתהיה ,בטכניקהורקאך

גסיותרומאוחררצינית,בעיהכולהוללהקה

 ...באולסהיושבלקהל

הנוסףהחלקללאייתכןלאטובחזרותניהול

הנכונההאיכותמציאתשלמכלהחשובואולי

מה ,הרקדןשלהאישיהפנימיהביטוי-

מהבכל ,ובדמיונותיוברגשותיובליבו,שנמצא

הפנימימעולמולבמהאיתומביאשהוא

בריקודו.אותוומשמש

אתולמקדלחדדלנסותהחזרותמנהלעל

למינוןהרקדןאתלנתב ,האלההרגישויות

הביטוישל ,"הרגשותהבלטת IIשלהנכון

כך.כלהאישיהפנימי,

ומלבדמלידה,זוביכולתשהתברכורקדניסיש

אישיביטוייכולתגסלהסישגופניכשרון

שלארקדניסוישמשלהס.ואיכויותייחודי

לחפשנדרשיסוהסזו,אלוהיסמתנתעסנולדו

הפחותאוהחסריסהצדדיסאתלחדדאו

להתמודדשעליהסכפיבדיוקהאלה,מפותחיס

ביצועויכולתמעולהגופניתשליטהעליוסיוס

נדרשרקדןשלשגופוהקשיסהאלמנטיסשל
לבצע.

רקדןולאבלבדטכניתביכולתשניחןרקדןלא

לאאומוגבליסויכולתושגופוהבעהמלא

ולגרוסהקהלאתלרתקיצליחולאמלוטשיס,

שנגרסמהסוגאמיתייס,והתרגשותהנאהלו
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הנוסףהחלקללאייתכזלאטובחזרותניהול
הנכונההאיכותמציאתשלמכלהחשובואולי

מההרקדזישלהאישיהפנימיהביטוי-
מהבכלובדמיונותיויברגשותיובליבוישנמצא
הפנימימעולמולבמהאיתומביאשהוא

בריקודואותוומשמש

12 

גורמיםשנישלהנפלאהשילובאתכשרואים

אלה.

גופנית,שליטה ,אישיתאיכותשלביטוי

טוברקדןיוצריםיחדומקצועיותמיומנות

ומרגש.

התחומיםלשניהואגםנדרשהחזרותמנהל

ניסיון ,ידעלצדורוחניותרגישות-האלה

לרקדןלתתיוכלטובחזרותמנהלומקצועיות.

אותושיקדמוורגשיותטכניותאפשרויותמגוון

באמנותו.

~ 
כהן-פסטמןסיון

למהותכאמןלהיות

הכוריאוגרפיה

יצרתי ,רקדתי- lSמגיל-המקצועייםחייכל

רבוניסיוןרקדנים,ולימדתיכוריאוגרפיה

הקשורבכלותובנהמודעותליהעניקזהשנים

וגםחזרותכמנהלתגםרקדנים.עםלעבודה

כלפירבהאחריותחשתיתמידכמבצעת

תמציתהכלפיעסקתי,שבההכוריאוגרפיה

תוכנהמשמעותה,ומקרה,מקרהבכלובסיסה

התנועתי.ותוכנהשלההצורניהמבנהכלפיוכן

הכוונהאתהתנועהדרךמעבירמבצערקדן

מיוחדתמפגשבנקודתהממוקדיםוהרגשות

שלוהאנרגיותהזיכרוןהמחשבה,של

עלכמובן,משפיעים,אלהכל .הכוריאוגרף

הביצוע.בשעתלפראזותחלוקתהועלהתנועה

להבליטהחזרותמנהלשלתפקידוהאם

אחריהתחקותתוךהיוצר,כוונותאתולחדד

מהיכן,ואםהיצירה,שמאחוריהמחשבה

ואתתןכנהאתלמקדביותרהטןבההדרך

שלה?הייחןד

נוהגת,אנירקדןעםלעבודמתחילהשאנילפני

ןמציינתהקטעשלהכוונהעלמשהןלומר

יכולהאיני .לצופהלהעבירישתחןשהאיזה

הייתישלאמחולעלחזרהניהןללעצמילתאר

ואםמבצעתכרקדניתאםבן,מעורבת

יצירתן.בשעתליןצראסיסטנטיתכ

לעבןדלישהזדמןהראשוניםהמחןלותאחד

ייהציידיםהיהבת-שבערקדניעםעלין

ידיעל-1965בהלהקהעבורשנוצר ,ייהאגדיים

ןשעליפרטוש,עדןמאתלמןסיקהטטליגלן

התזמורתבליוןי ,-1978בלחדשןהיה

נפתחייהאגדייםייהציידיםהפילהרמןנית.

עוליםהציידים .מןסיקליליןןיללאבקטע

מקצביןצריםמקלותיהםןנקישןתלבימה

זהבמקרההצי,דאחריחיפושיהםאתשמלווה

אותו.ןצדיםמגליםשהםעד ,רקדנית

פתיחתעםכברהבימהעלנמצאתהרקדנית

(רצפתבאדמהקבורהכמעטכדמןתהמס,ך

מפניהפחדבהןניכרנרגשתשתנועתההבימה)

שלבתנועתה .הציידיםשלהצפויההמתקפה

-פרימיטיביחייתימשהןישזוראשונהדמןת
כאילן ,הראשכיןןןאתלהמכתיבהפחד

(נקישןתהקרקעמןהבאיםלצליליםהאזינה

הרמתימולהצילום, ,גראהםמרתה ,יכור ,"הרודיאד"ב j:Jגלורגה

RENA GLUCK IN "HEROOIAO", CHOR. : MARTHA GRAHAM 
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בכתבלהשתמשזכיתילאחזרןתכמנהלת

 ,בסרטי-ןידיאןאןבסטיםנעזרתי .תנןעה

העבןדהאתשביצעןרקדניםשלןבזיכרןנם

לימדןהרקדניםשלפעמיםקרהכךלכן.קןדם

שהםמהאתגםבתפקידמחליפיהםאת

שלהםפירןשיהםאתלתפקי,דהןסיפןעצמם

להם.המיןחדתהאישיתהתנןעהןאת

הרשימןתעלנןסףכןריאןגרף,עםכשעבדתי

ניסיתי ,המרכזיןתהתנןעןתשלבעצמישערכתי

המליםןאתהדימןייםאתבןןידיאןלתעד

כןןנתאתלתארבהםמשתמשהיהשהןא

לספןר?לאאןלספןר ,למשלהתנןעןת.

 ,במןסיקהשןנים,בגןרמיםתלןיההתשןבה

בעבןדהאןבסןלןמדןבראםבשאלה

ביןמדןיקתיאןם(הדןרשתקבןצתית

התשןבהןראשןנהבראשאךהמבצעים),

עצמןהכןריאןגרףלימדשבהבשיטהתלןיה

מןריס,נןרמןהיצירה.אתהרקדניםאת

 ,מקצביםספרןלאנגןפרלברןסכריסטןפר

ספרה.לאמעןלםגראהםמרתה ,זאתןלעןמת

חשתיתמידכמבצעתןגםחזרןתכמכהלתגם

עסקתיישבההכןריאןגרפיהכלפירבהאחריןת
ןמקרהימקרהבכלןבסיסהתמציתהכלפי

הצןרכיהמבכהכלפיןכזתןככהתהימשמען
התכןעתיןתןככהשלה

בעין.נראןתשהדמןיןתעדבבימה),המקלןת

זה,פחדלהאירהכרחיהיההחזרןתבשעת

עןדהין .כןלןהמחןלבנןיעליןהבסיסשהןא

בדרמהמרכזיןתנשיןתדמןיןתשתי

שלהןהתנןעתייםןהמןטיביםהמתפתחת,

הראשןנה,הדמןתשלאלהמתןךהתפתחן

היתהמהשלןשאחתשלהתנןעהאיכןתאןלם

שןנה.

רןבפישעלבכךהמןדרניהמחןלשלייחןדן

החזרןת,אתמנהלאןתן,מלמדעצמןהיןצר

אןתן.מפיקגםןלרןבצןרךכשישאןתןמשחזר

גןברןבימינןדןפן,יןצאימקריםישכמןבן,

גםאבלכןתבי-תנןעה,שלברשימןתהשימןש

האחרןנןתהחזרןתעלמפקחתמידכמעטאז

במחיצתן.ןעבדליןצרקרןבשהיהמישהן

אתביצןעלכלמביאיםרביםמבצעים

קןשימתעןררןלעיתים ,החזקהאישיןתם

בגבןלןתשלהםהאמנןתיהאגןעללשמןר

האמנתי,ןמעןלםמאזהנתןנה.הכןריאןגרפיה

שעלין ,לתנןעהעצמןאתלהתאיםהרקדןשעל

ןלאעצמהבעדלדברלתנןעהלהרשןת

שלן.יכןלתןאתלהפגיןכאמצעיבהלהשתמש

להשתמשלמבצעלהרשןתנחןץבזמןבןאבל

אןתהלהכניסןלאהדימןי,ביצירתבאישיןתן

יששלן.הביצןעאתהמגביללסדאןתןאן

מעצמן.כאילןהצןמחאןרגניביצןעליצןר

גןפןתיהםגביעלרןבפיעלנןצריםריקןדים

נכתביםנדירןתלעיתים(ןרקרקדניםשל

ככללהיצמדשאיפהתןך ,הנייר)עלתחילה

עללןןתרמבליאךהיןצרלכןןנןתהאפשר

 .המבצעהאמןשלהייחןדיןתהתנןעהאיכןיןת

 ,אחריםלמבצעיםהמחןלאתשמלמדיםשעה

 ,קליםשינןייםלעשןתתיםלעיהכרחי

שעליןמזהאחרשהןאהמבצעלאמןבהתאם

במקןר.היצירהנןצרה

ןהיאמןסיקהלצלילילימדןהתנןעהאת

ישעןדחזרה.בכלפסנתרןנןכחןתהעדיפה

הרקדניםשבןשהאןפןבחשבןןלהביא

II סןפריםII זההבהכרחאינההמןסיקהאת

מנהלעלאבל ,התןןיםנכתבןשבןלאןפן

אלהספירןתביןלקשרמסןגללהיןתהחזרןת

להיןתעליןבפרטיטןרה.הכתןביםלמקצבים

עםןלדברהתןןיםאתלפענחמסןגל

בלשןנם.המןסיקאים

היאהחזרןתמנהלעבןדתשלאחרהיבט

השעןתאת .השבןעיתהחזרןתתןכניתעריכת

השיעןראחרישמידאלהבמיןח,דהטןבןת

היצירהעללעבןדהלייחדנהגתי ,בבןקרהיןמי

השעןתיתרןאתעןבדים,שעליההחדשה

מןיצירןתחידןשעללעבןדההקדשתי

מחליפיםרקדניםהכנתעלאןהרפרטןאר

קרןבןתלעיתיםבקרןב.שתבןצעליצירה

ללמןדןמקןםהןןידיאןסרטאתלרקדןמסרתי

נהגתיכךאחרןרק IIטקסט IIהאתעצמןעםבן

עםבחזרהלשתפןןלבסןףלב,דעימןלעבןד

הבמצעים.כלל

שלהסןפיהדימןיעללשמןרהכרחי ,לדעתי

-סיפןקמצאתיתמיד .ביצןעהתןךהיצירה
בשעתבאןלםמנןכחןת-ןמקצןעיאישי

ביןמהסינתזהרבההנאהןהפקתיהביצןע

המבצעים.האמניםשלןהביצןעהיןצרכןןנת

ם
גליקרינה

בת-שבעב,הןלתרןלדנ'תה'תהג,וןלרנה

באןלדמ'ה,מחו'הפןלו,טהד'ןל(ה'אוה'וס

 .ב'רוש"סרוב'(ע"ש
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