
והווידיאוהמחול

אשלריתמאת

הירצר,הארמןשלהשתקפרתרקאיננההארגו:נרתיתהיצירה
הראבההתקרפהשלהטכנרלרגיתההתפתחרתשלגםאםכי
הצבעים,גרנימבחרביטרילידייברארהציירשלבעברדתרחי.

רשמתרכםלרמרכריםשהיררהמברשרת,הבדיםהנייראיכרת
הארמנרתיים.לצרכיררהמתאיםהרצריאתלבחררהיהיכרל

רהאיזמליםהפטשייםהמשחזרת,איכרתהמכרנרת,המכשירים,
אתלסתתארלהעבירלחצרב,ראידכיצדלפסלשיכתיברהם

הנרררתסרגיהחשמל,ערצמתלעבר.דירצהשבההאבן,
המרפע.אתלהאירניתןראיךכיצדיקבערהבקרהרצירד

דמירנראתיפררהמירחדרתסגרלרתיהםעלהחדישיםהחרמרים
ניתןהיהשלאמיבנים,לתכנןלרראיפשררהארכיטקטשל

איתםהחרמרים,עםדר-שיחירצריםהארמניםבעבר.לבנרתם
הדמירןשבתרכםהגברלרתאתתרחמיםראלהערבדיםהם

ביטרים.אתלמצראנאלציםרהכשררן

רשינרילתפניתהביאהטכנרלרגיתשהמצאהבעבר,קרהכבר
המצאתעםלציררשאירעכפיאחרת,ארזרבארמנרתכיררן

הצילרם.

בשיקרףערדלהסתפקרלאחדישיםתכניםלחפשנאלץהרא
הטכנרלרגיתההמצאהלפעמיםרדמרירת.נרפיםשלריאליסטי

הקרלנרע,ארמנרתכגרןנרלהחדששמדירםגדרלה,כההיא
 . "Video Artההררידיאר,ארמנרתלאחררנהאר

הראהארמנרירת,עללררידיארשישהאדירהההשפעהמלבד
לאמצעי-לצבא,לבנקארת,לכלכלה,לרפראה,כעזרמשמש

במכשירהנרחבהשימרשרכדרמה.לבידררלהרראה,התקשררת,
שכלרלר.תהליךאתהאיץכל-כךרביםחשרביםבתחרמים
דגמיםבשיררקביניהןמתחררתבערלםענקחבררתעשררת

המרני,מידהבקנהליצררהביאההרבההדרישהחדישים.
כירם,כברהמכשיר.שלהרזלתראתבהדרגההמאפשר
שארלצדהבתיםבמרביתמצריהראהמערבבארצרת

רהטלרריזיה.הסטריארהרדיר,כמרהביתייםהמכשירים

הראהמחרלאנשיעל-ידיבררידיארהנפרץהשימרשכירם,
שלמקרמםאתתרפשהחדשהמכשירהתיער.דבתחרםבעיקר

מרסדרתשללרשרתםרקשעמדרהיקררת,מ"מ 16מסרטרת
קרל)בליאר(עם 8סרפרמסרטרתרשלממרסדרתרלהקרת
 3-4ביןהראהסרטאררך 8בסרפררהנפרצרת.זרלרתהירתר
מספרלחברהיהצריךירתרארוךהריקודוכאשרדקות,
הרקדןלרשותהעומדיםהכספייםהאמצעיםיח.דסרטים

אתלערוךנאלץוהואכלל,בדרךצנועיםוהכוריאוגרף

ולאחובבניתמאדרובפיעלוהתוצאהבעצמוהסרטים
שלרצרףצילרםזמןאורדמאפשריםהרוידיאוסרטימספקת.

ניתןרגםבקולמלווהצבעוני,הסרטשעות.שלושעד
הריקודאתלראותאפשרצילוםכדיתוךחוזר.לשימוש

שבועותלהמתיןצורךאיןמידיים.תיקוניםולבצעבמוניטור
בדרךהעבודה.צולמהכיצדלגלותכדיהסרטלפיתרח

החולשקברעבמקוםהמצלמהממוקמתתיעודלצררךכלל,
כלאתמצלמתהיאראיהזוויתומאותההבמה,כלעל

שלמינימאליתהתערבותעםבפניהוהמתגלההמתרחש
הבמה,רוחבכלאתלתפוסתוכלשהמצלמהכדיהצלם.
הרקדניםגודלמכךוכתוצאהרחוק,ממוקמתלהיותעליה
במציאות,מאשרמרשיםפחותיראהוהמחולהמס.ךעליוקטן

רווחהלהרגשתתמידגורםמחולעבודתתיעודזאתבכלאך
כהאיננההנכוןהתיעודשאלתולרקדנים.לכוריאוגרף

מלבדכולל,וזהשראתהמהכלאתקלטההמצלמהפשוטה.
הסגנוןהאינטרפרטציה,אתגםבמרחב,והמיבניםהצעדים

רקדן.כלשלוהמנריזמים

מאותבמשךאםכיום,לנוהיהתיאטרוןאיזהלכםתארו
שלמחודשתהעלאהולצורךכתוב,טקסטקייםהיהלאבשנים
המופעיםאתלהעתיקצריכיםוהבמאיםהשחקניםהיומחזה

אשכול-כמוכתבי-תנועה,כיוםקיימיםאמנםהקודמים.
ואלהבארה"בולאבאןבלונדוןבנשבארץ,שנוצרוכמן

המומחיםשלנחלתםנשארוהםאךנקיה"."תנועהמתעדים
לחדורהצליחולאאךמסורה,עבודההעושיםלכתב-תנועה,

הצורךנשארעדייןיומיומי.לשימושהרקדניםהמוניאל
תלת-מימדימצולם,ויזואלינקי,תנועהבטקסטהדחוף

 Normanהמדעניםבפנסילבינה,,באוניברסיטה-1970בונע.
Stephan Smolian Bad1er שלבסימניםמחשביםלתכנתהחלן

הווידיאומסךעלשהפעילולאבאן,שלתנועהכתב
הנקראתכדוריות,מרשתותהמורכבתתלת-מימדיתדמות

Bubbleman . המדעןערךבמקבילCalvert עםבקנדהנסיונות
שהופעלה , Stick Figure ,מקלבצורתפשוטהגראפיתדמות

לחברהוא Calvertשליותרהמענייןהנסיוןמנענעים.בעזרת
ביןהמשתנותהזוויותאתשימדדוחיישנים,הרקדןלגוף

ישירותהתוצאותאתוישדרוריקודכדיתוךהמפרקים

חוטיםללאאלחוטי,לשידורלהגיעהואהבאהשלבלמחשב.
ושהמחשבבתנועתולרקדןיפריעשלארדיו,בעזרתאםכי

עלהתנועהשלהסקיצהאתאמיתיבזמןשררותלרשרםיוכל
לקלוטתוכלהמצלמהשבולמצב,להגיעהיאהשאיפההמסך.

אתלעבורהצורךבליבמידעהמחשבאתרלהזיןהתנרעהאת
במקרההקלידים.דרךהמפעילהאדםשלהפקרדותשלבי
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ריצררמכירשהראלפקרדרתהצילרםאתיתרגםהמחשבזה,
 .המסךעלישיררתהמצרלמתהדמרתאת

תכרנתרבגללהיצירהבתהליךעזרמכשירהראהררידיאר
במרניטרר.ההתרחשרתאתהשהייהללאלהרארתהמאפשרת

חרמרלגלרתכדיאימפררביזצירתהערשהלרקדן"כרריארגרף
לאפשרכדילחלרטיןמשרחררלהירתכיצדבעיהישנהמעניין
תנרעתיחרמרשלהאפשרככלרמגררנתמררבההזרמה

מנגנרןארתרבמחשםאילהפעילזמניתרברהנרשא,במסגרת
ביצירהרבנסירןאחריגםהמתרחש.עלרהתברננרתפיקרח
לאכימטערת,המתברננתהפנימיתרהעיןשהתחרשהקררה,
להעברהמתאיםארמנםרטרבכנכרןהרקדןשמרגישמהתמיד

לשבתראחר"כךהחזרהאתלצלםהאפשררתלקהל.ריזראלית
תהליךאת,מקדםשצרלםהחרמרעלרלהשקיף ,זרכאישמהצ,ד

הבעיהתסכרלים.הרבהרחרסךאיכרתה,אתמשפרהעברדה,
אלאתנרעתי,חרמרמציאתשלכללבדרךאיננהקשה,הירתר

ארתר.לעררךרכיצדהרבהחרמרמתרךלברררמהההחלטה
מקסימאלירבחידרדעצמךבתרךעמרקכךכלמצריאתהכאשר
בהיררתלחרסרהגררםערפל,לעיתיםנרצררגישרירת,של

שלהפררפררצירנאליתחשיברתםשלהתחרשהראיברד
בעצמרהארמןבטחרןהיצירה.בתרךהשרניםהמרכיבים

עלרלהההתהררתבשלבחברארידידשלעצרתמתןמתערער.
כשמדרבררבעיקרשלרהפנימיתמהאמתהארמןאתלהרחיק
דרמיננטיתאישירתרלהםעצמםבזכרתירצריםשהםבחברים
מהעברדהקצרלזמןלהנתקהאפשררתזאת,לערמתמשלהם.
רמכיררתהירדערתאךזררתכבעינייםמהצדבהרלצפרת

למצראהבעירת,אתלאתרלרמאפשרתפרט,כלבאינטימירת
היצירה.למעשהפנימהמחדשרלצלרלפתררנרת

רבדרךיקרהראלחזררתמקצרעירתבלהקרתהמרקצבהזמן
לצפרתתמיםאפילררארלי ,הרגןזהאיןמרעט.כלל

צריךכשהראחדשהעברדהליצררבאמתירכלשהכרריארגרף
קרבהפרמיירהשתאריךשעהרהחלטי,יצירתימבריק,להירת
אתלרארתחייבהראעייפים.ברקדניםמרקףרהרא

לפניפעמיםמספרהיטבמברצעותהשרנותהאלטרנטיברת
שהכרריארגרףמרננים,.כשהרקדניםלהמשיךכיצדשיחליט

רההתלחשרירתהצחקרקיםרמתחיליםררצההראמהירדעאיננר
כללשבדרךכפילהתפשר,לרקלירתרהרבהגבו,מאחררי
הראארמנרתי,אתגרעםחדשהעברדהליצרררבמקרםקררה,
החזררתצילרםבדרקות.תבנירתמרצףהמררכבריקרדיעמיד

לשפרירכלהרקדניםשלהטערירתכרללבררידיאר,בשלמרתן
החזרהבגמרלצפרתירכלהכרריארגרףהמצב.אתבהרבה
רלדלרתמצביםלהקפיאשעשה,בעברדהפעמיםעשררת
מרכןירתרהבאהלחזרהרלבראטערירתמתרךשנרצררהברקרת
ררגרע.

לררידיאוהמחרברבמחשבלהעזרהכרריאוגרףירכלבעתיד
ארתרכנירתלפיהרקדניםשלסקיצרתתרפענההמסךכשעל
קטע,הכנתלצררךלמשל,המחשב.אתיזיןשבהםשאלות

ההליכרתסרגיכלמהםמחשב"רידיארבעזרתלבדוקירכלהרא
אתלהרחיבובהמשךמתוחותרגלייםעםהאפשריות
המגבלה:
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שרנרתגרףהטירתעםישררתרגלייםעםהליכה .א
כתפייםרעברדתישררתרגלייםעםהליכהב.
ראשרעברדתישררתרגלייםעםהליכהג.
א+ב+גב+ג;א+ב;שילרבים.ד
ירתרארשלרשהשניים,ברד,דרקדןה.
שרניםבמקצביםר.

במרחבשרניםכיררניםז.

רכדרמהלאחררהילרךח.

התנרעתיהמילרןאלהשיטתייםרחיפרשיםבדיקרתבעזרת
החדשרת.בעברדרתביטרירימצארבררדאייררחב

מקרבלכירםכברלהרראה.עזראמצעיגםהראהררידיאר
הרצארתבשלמרתלצלםגברהה,להשכלההמרסדרתבמרבית
הררידיארבספריתלהשליםירכלרשהסטרדנטיםכךחשרברת
גםקייםהמחרל,לגבימחדש.לרלהאזיןארשהחסיררשיערר
מוכרתהשגיאות.ותיקרןהביצרעאיכרתשיפררשלהמימד

תמידנקלטיםאינםהמררהשלוהעררתשתיקוניםהתרפעה,
עצמיאתיראהשהתלמידאחריאבל,התלמדי.שלבמרחר

להבנה,הקשבהשביןהנתקריתקן.יביןלפתעהראהמסךעל
 .יתרקןרביצרעקליטהבין

דר"הווידיאומסךאבלתלת"מימדית,אומנרתהינרהמחרל
ראתגרבעיהעםלהתמרדדנאלצרהצייריםרשטרח.מימדי
דרמם,אנשים,לצייררצוכאשרבשניםמארתבמשךדרמים

נטרליהשטוחים,הבדארהניירעלתלת"מימדייםנרףאר
רצלבאררשימושעל"ידיהשאר,ביןזאת,פתררהםהערמק.
מרס.ממעטהאחררנרתבשניםהפרספקטיבה.רבחרקי

מתמקדאלאהקהל,לפנילהקתרעםלהרפיעקאנינגהם
עבררמחרלעבודרתביצירתאטלסצ'רלסהצלםעםיחד

רשעלשלובסטרדירשצולמה , Westbethבעברדתרהרוידיאו.
שרניםבמקרמרתקאנינגהםיצרהעברדה,נקראתהמקוםשם

מרקדפעםמדיבחרהרהמצלמהתנרעתייםאיררעיםבסטרדיר
השטוחלמסךלהעניקכדילנר.להראותואחראיררעים
בר"מתרחשיםשבהםקטעים,ראטלסקאנינגהםיצררערמק,
למשל, .השנימאחרריאחדשוניםאירועיםמספרזמנית
ירתר,נמרךמאחרריר,למסך,כמסגרתמשמשרקדןשלפרופיל
יותר,עודעמרקמאחוריהםהברכיים,עלדראטמברצע

מרקדותההתרחשרירתלכלרכרקעבעמידה,רקדניםרביעיית
ארתהבר"זמניתרתקריןתצלםהמצלמהלעיתיםצללירת.

פיקאסרשללצירריםבדומהומהצ,דמלפניםהתרחשרת
מאחוררהמבטהפניםהפררפיל,אתאחתלמקשהחברבהם
הרוידיאררארמנייתכןדומם.אוגרףשלהפנימיתהתכרלהעם

גרףשלהאשליהאתלתתרוציםשאינםלמסקנה,יגיער
אפשררתהגרףבהשטחתדררקארירארהמסך,עלתלת"מימדי

הציירשעשהלמהבדומהזאתידגישרראפילרמעניינת
 .בציורירבראק

(חררט),קרנרסשלהראהמצלמהעדשתשלהראייהשדה
שהראככלרמתרחברצראררךרהראבמצלמהשקרדקרדר
השטחשלשרנהרהבנהשימרשמחייבזהממנה.מתרחק

מקרמרתשלהמרשגהמלבנית.ארהמררבעתלבמהבהשרראה



מבימת-לנוהמוכריםהבמה,עלוחלשיםחזקיםוקווים
ליצורמתרגליםיצירהבשיעורילהשתנות.יצטרכוהתיאטרון
אואליפסהמעגל,לצורתמסגורועל-ידישטחשלבמגבלות

ליצוריצטרךלווידיאו,היוצרהכוריאוגרףוכדומה.מלבן
בעקבותיהיביאשבוודאיהקונוסשלהשטחבמגבלת

המתרחשאתלקלוטמסוגלתהמצלמה .חדשיםלפתרונות
לעדשה,עדומגוונתתנועתיתהתקדמותולאפשררבממרחק
,לקרבמענייןקטןבפרטלבחוריכולההיאפעםמידיכאשר
לעומתנלקח.שממנולמקוםלהחזירוומידהגדלהלשםאותו
ככליותרצרונעשההולךוהואגדולאינוהשדהרוחבזאת,

שטחהגומעותגדולותתנועותכך,למצלמה.שמתקרבים
הראיה,משדהמהרלצאתעלולותלצדמצדוהחוצות

לתנועהלהצמדתצטרךאותם,לאבדלאכדיוהמצלמה,
קיימתשלאחדשה,אפשרותטמונהכאןעמה.יחדולהתקדם

:הרקדניםנעיםאלמנטיםשניביןמשחקשלוהיאבמה,על
,היוצרמקצביםשלדו-שיחביניהםליצורניתןוהמצלמה.
נוספות.משמעויות

מכךהנובעתוהמשמעותהמסךעלהרקדניםשלמיקומם
מיוחדת:לבתשומתדורשתמסביבאותםהעוטףלחללביחס
ממלאיםגדולה,כקופסאלתאראולישניתןהבמה,בחלל

החללגודלאותם.העוטףמהחללמעטגופםבנפחהרקדנים
אביזריםלשימושמכניסיםכןאםאלאקובע,הרקדניםוגובה

יכולהוהמצלמהקטןהמסךזאת,לעומתומשתנים.גדולים
ענקייםלמימדיםזעירהמנקודההרקדןמידותאתלשנות

להכניסוכרצונה,למקמוהמסך,אתטוטאליתהממלאים
גוברתמכך,כתוצאה .מגבלהללאמקוםמכלולהוציאו
(הרקדן)הפוזיטיבשלוהמשתנההחילחלל·הרגישות
התייחסותוהדורשיםומתחענייןהיוצרים(החלל),והנגטיב

צורהבחומריםהיוצרהפסלוהצלם.הכוריאוגרףמצד
אפשרותאותהלואיןקינטית)אומנות(להוציאסטאטית

דראמהלמחול,כמובזמןושינוייםהתפתחותגיווןליצור
עמוקהבראייהוהגיווןהעניןאתלמצואנאלץולכןומוסיקה,

לעומתהמבריקלמשלכמוהחומרים,איכויותשליותר
מחוספסלעומתחלקוברזל,עץושיער,אבן(מאט),העמום
לעיתיםהלכועדינות,מאדשהןאלה,איכויותוכדומה.
גילולאהמחולאנשילכןהגדולה.הבמהעללאיברדקררבות

לעומתהפלאסטיים.הארמניםכמרענייןמידתארתהבהם
הרקדןשלגרפרעללטייליכרלההררידיארמצלמתזאת,

ראיכרתפרטכללגלרתאינטימיתחטטנרתכדיעדרבסקרנרת
הצופה.לעינירלהציגם

אימאשרירתרטרבביטרילידילבראיכרלהדמירןבררידיאו
התפאררהאתלשנרתאפשרפשרטים.ירתררבאמצעיםפעם
עירגגרתמעללגלרששניה,שברירתרךהרקעצבעראת

רקדנים,שילרבשלמרפלאקרלאג'רליצררליםמעלאררדרמה
ארמניםשללאסמבלאג'יםבדרמה .דימירנייםריצרריםחירת

הורידיארתכרנרת . Rauschenbergדרגמתעכשרוייםפלאסטים
בהיררת,ביתר·במחרלפסיכרלרגייםבנרשאיםלטפלמאפשרות

התמרנה,אתלעררתגםהרזכר,שכברמהלכלנרסףאפשר,כי
אחדכשבכלשונים,בגדליםמשנהלמסכיהמסךאתלחלק
לאחרר.נעהארנעצרתהמתקדמת,אחרת,תמרנה

אתרלהכירלהביןזמןשיקחרברת,כההןהאפשררירת
בארה"ב,בהיותירבצימצרם.בתברנהבררלהשתמשהמדירם
שללררידיארבמחלקהמצלמרתבשלרשבו-זמניתצילמר

College of Arts and Crafts הגלימה.בשםשליריקרד
האפשרייםהחידרשיםבכללהשתמשלהרטיםהירהסטרדנטים
שישלמסקנה,הגענרבהדרגהקשקוש.היתהוהתרצאה

אחתשמצלמההרחלטמצלמה.לכלרמגבלרתכלליםלקברע
בשלמרת,ארתהרתתפרסקברעממקוםהעברדהאתתצלם
כדיכרצונה,בשטחתטיילשניהמצלמהכתיער.דכמעט
מצלמהלהגדילם.מנתעלחדשרתרזררירתפרטיםלגלרת

רשינרייעיררתיםתיצררהפנטזיה,לתחרםתפלרששלישית
צבע.

כאשרהגירסארתשלושאתוראינרבמעבדהישבנרכךאחר
רהמיבנהההמשכירתעלששמרהמסגרתשימשההראשרנה

האחררת,מהגירסאותקטעיםהושתלררבתרכההריקרדשל
ים. jכמעניישנתגלר

רצרלאהיוםעדשנעשולררידיאוהמחרלעבודרתמרבית
והרצרןהסקרנרתכירבנריה,מרגמרתלמרסיקהכבולרתלהירת
מרסיקהירתרמארחרלהרסיףהעדיפרחזקים.הירלחרפש
רהסכנההרחבההגברלרתפריצתבגללדרוקאלדעתי,כליררי.
אחדמרכיבשלפחותחשיברת,ישנהכעיקרהגימיקבראית

מסגרתלתתוירכלמרקדםבשלבכברהיטבבנרייהיהבעברדה
במסגרתרלהעזרלהתמרדדרצוילכן,האחרים.למרכיבים
מציעה.טובהשמוסיקה

בטוחיםירתרארמני-הורידיארחשיםהמחרלאנשילערמת
שעשהמהלרלעשרתמהססיםראינםהמכשירעםרמנוסים
רתיקיםרידיארארמנישני ·לפסנתר. John Cageהמלחין

Nam June Paike -רWolf Vostel , המלחיןעםיחדשעבדו
Stockhausen כדילמכשירשונרתותוספותמגנטיםחיברו

הטערירתרהקלקוליםחדשרת.רצרררתעירותיםבכורנהליצרר
 .לרעירנותאכזבלאמקורמתמידהיו

שלשילובישבהםבמייצגים,מאדשימרשיהררידיאר
 Joan Jonasהפלאסטית.הארמנרתעלדגשעםארמנריות

הקהל.לפניוהרקרנהצרלמהגםשבר-זמניתהתרחשרתיצרה
המסךעלשלהרההשתקפרתהמציארתשברמצבנרצר

על-ידיכאלהעבודרתנעשרבהרלנדגםבזה.זהמתערבבים
Hans van Manen . 

רקרמפוזיציהתנועה,מרחב,זמןעקררנרתשלחוזרתבדיקה
תרךארמנוירתרשילרבטכנרלוגייםבכליםשימרשעםיחד

ראתגריםרענןררחמשבהביארביניהן,הגבולותטשטרש
האיךזאת,לערמתהזמן.עםשצועדתלאומנרתחדשים
נשאררהרחב,לקהללהגיעכדירלהציגלהרפיערההיכן

מארתכברהקיימתהשיטה .והעזהמערףכלללאשמרניים,
איננהרארלמרתתיאטרארתגלרירת,מרזיארנים,שלבשנים

מנהליארהאולמרתבבעליתלרתרירצרתמדי,יקרהמספקת,
זקוקההאמצעיםמחוסרתהאומנרתית,הפעילרתהמרזיאונים.

,כדיסבירזמןרלמשךמתררכים,,ללאהקהלעםישירלקשר
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הזמןהגיעארלילהדחרת.ארלהתקבללארמנרתסיכרילתת
לדרכיםגםאםכילתכנים,רקלאיצירתיתמחשבהלהקדיש
בעברשהרצאררהכספיםיתכן .הארמנרתיהמרצרלהפצת
להשקיעישרפלקטים,סדרניםתאררה,ארלם,לשכירת
במרשגיםלחשרבלהפסיקהמחרל.שלרידיארקסטתבצילרם

רשלהגדרלהבעירמרפעיםשלרשהשניים,רשלבמהשל
מחרלהפקתעללהתרכזאםכירעלרבהקצרהחייםתרחלת

 _ ... _ .•...י- ................... . ............... ~ ..-

הרקדניתשלהתנרעהאתמתרגםהררידיאר :למעלה
 . Stick Figureל-

שלשרררתמחרבררתהרקדניתשללגרפהמשמאל:למעלה
מרקעאלתנרעתהמרעברתשבעזרתןרגישרתנקרדרת

הררידיאר.

מרכנסתשבעזרתרבעט-המארר,השימרשמשמאל:
 .למחשבהאינפררמציה
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רבחנרירת.בספרירתמקרמראתרימצאשישרכפלהררידיאר,עברר
בערדארליארשברעבערדאזהירםלאאםלהגיע,ירכלראלה
לצפיההצרפיםשללבתיהםהקהל,אלישררירתרשנה

תקליט.ארספרכמרחרזרתרהשמעה

שלר,הגדרלהרהתפרצההמירחדרתתכרנרתירבזכרתהררידיאר,
 •במחרל.מפנהלנקרדתבקררבלהביאעתידים


