
הרוחרמות

יאמגטסואושיועםעבודהמתהליךרשמים

ג'וקו"ייסנקאי-להקתמייסד

בורשטייןאריהמאת

במערב Jacob's Pil.low Festivalל'מנורת'המפטוןהנסיעה
לראשונהעברתיאלהבכבישים .כשעהאורכתמסצ'וסטס
לקראתבפסטיבל,להתייצבבדרכי , 1988יוליבתחילת
המייסדאמגטסו,אושיועםעבודהשלשבוערתחמישה

הכיןשהואהיצירה .ג'וקו""סנקאילהקתשלהכוריאוגרףו
שאמגטסוהראשונהלהירתועמדההפסטיבלעל'ידיהוזמנה

מערביים.רקדניםעםייצור

מסתכןמופרזת,במהירן'תדהרתילפסטיבלהנסיעהאת
שלהיערותביןהעוברהצרהכביששלהלא'צפוייםבפיתולים

המפחי.דהמרגש,ידוע,'הבלתיאלביציאהניו'אינגלנ,ד

אשתיעםא'יוםשת iמחופ,בחזרהחר'מכןלאשבועותארבעה
נקלטההרריוהנוףואחראית,מתונההנסיעההיתהובתי,

 .ורגועפתוחחדש,בעומק

עלהפסטיבלכשהכריז , 1987בארקטרברהחלהתהליך
בבוסטוןלבחינההגעתיאמגטסו.עםלעבודהבחינות
להגיעהנכון,מקומיאתלמצראערמדשאניברורה,בתחושה
 100מ'למעלהביןכמובן,מהר,התנדפההתחושההביתה.
שישה,נבחרנומתוכםלבחינות.שהתייצבוורקדניותרקדנים

תרגיליםסדרתכללוהבחינות .נשיםוארבעגבריםשני
לווההתרגיליםמןאחדכל.ביצועוהרפיהריכוזשדרשו

מהתרגילוהיציאה , ttlוהנפהגוףעומקאלצלילהשלבתחושה
למשל, .הזהמהעומקהיחלצותשלאחדותשניותהצריכה

האוויר.גדולאווירכדוו-עטוףהתמוטטות,סףעלרפוי,הגוף
דרךהגוףתוךאלרחודרמתכווץהכדורנסחט,מהכדור
דרךויוצאהזרוערתדרן'חולףהגוו,בתרךמתפתלהואהטבור.

 .פרחבצורתכפות'הידיים

גםאבלעצמי,עם Iחדשמפגששלבתחושהלווהתרגילים
חלקכרקדן,ממניחל,~שללגיטימציהומהווהומובןמרכר
אז.עדמלאלביטויזכהשלא

נבחרנר,מהפיעלו :tאמגט(אתכששאלנולאחר'מכן,חודשים
החשובשהדברמס(!:קת,ולאחידתיתאופיינית,תשובהענה
לישיבת'קריסה,בהרף'עיןלרדתהיכולתהיתהבירתרלו

הגוף.אתלקפלהיכולת
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לימודישלחודשיםעבוריהיוהקיץעדשחלפוהחודשים
חודשיםשבנורת'המפטון.קולג'בסמית'במחולשניתואר
 .אינטנסיביתיצירתיתוהתנסותספיגהשל

עםהמפגשמערבה.הנרגשתהנסיעההקיץ.באולבסוף
פלגיםביןביערות,טבולמחול.שלגן'עדןהיפהפה,המקום
ושאפתנות.מקצביםבגדי'ריקו,דזיעה,שלקהילהוהרים.
התכופיםמזג'האווירחילופיבהםטבעי,מעץישניםאולמות

הציפורים,ציוץעםהגוףתוךאלנספגיםניו'אינגלנדשל
היתושים.ועקיצותהעליםרחש

סופת'ומוכהדרוךערבהראשון,בערבהשישה,התקבצנו,

ראשוניות,.הכרויותמטוקיושיגיעלמייסטר,בציפייהרעמים,
האחרונים.בחודשיםשבננתההציפייהאתבקושימכילות

כיוםהמחרתירםעלמכריזהואסוף'סוף,מגיע,כשהואאבל
הילוך,להורידנדרשיםאנואופייני.וכהמאכזבכה ...חופשי
לעבודהשוות'ערךכהשלמהרבהתרגעותבמנוחהלהכיר

 .לנוהצפויההמתישה,האינטנסיבית,

מגולחתלאפדחת .לבניםמתעמלבבגדיקטן,אישאמגטסו.
למעלה . 39בןגאוןשיבה.סימנימגליםהגזוזהשיערוזיפי

ובתאשהחסר'בית.הערלם.רחביבכלבשנההופעות 120מ'
 1988באוטוברפרמיירהלומחכהבטוקיו,להקהבפריס,

החדשהלהרפתקהנכנסוהואבפריס,וויל"להדהב"תיאטר
עומדזהעבורומערביים.לרקדניםראשונהיצירההזו,

בלהקתושגוריםהיררכיהמחסומישבירתתהליךלהיות
אנגליתדוברירקדניםעםתקשררתמחסומישבירתהיפנית,

היצירה.דרךחשיפתשל,ותהליךמשלושונהושפת'גוף

אינו .חנוקקצתקטן,בקולמדבר .ידידרתיפתוח,אדם
מציץעצמו.שלמיסטיפיקציהליצורטורחאינומתנכר,
מחפש .להפליאמסודרותקטנטנות,אותירתובהבמחברת

ליצירה:תוכניתועלמספרמתבדח,מלה,

הרבהשעבדתאורה[מעצבטבצ'ניקקןשלתהיההתאורה
המעצבתתאורה ,]ובירושליםהקיבוציתהלהקהעםבארץ
"נושמת".תאורההבמה,שעלהחושךאת

אבלעבורו,נכתבהלאגלאס.פיליפשלתהיההמוסיקה



עלמדברהוא .בציבררהרשמעהלארעדייןלרהרקדשה
המרסיקהעברררהתנרעה.מןכמנרתקתבמרסיקהשלרהשימוש

התפאררה,תאררה, jlכמרהבמה,שלהכללימהעיצרבחלקהיא
התחרשה.מעיצרבחלקהתלברשרת,

הקלאסירתהטכניקרתאתלשכרחמאיתנרמבקשהרא
עלהמברססותהשרירירתהטכניקרתשלמדנר,רהמרדרניות

שרנה:לגרףשלרהגישהאיברים.שלרמתיחההארכהכרח,
צריכהפערלהכלהעצמרןז.צפרתרבתרכרנרזליםשקהראהגרף

השקעתאםאפילוהרפיה,מתרךמינימלי,במתחלהתבצע
עצרמה.היאהאנרגיה

אתלהאיטמתבקשיםאנר .לעברדהנערכיםכאן,ראנחנר
לתתהסיטראציה,אתלאנרסלאשלרוה,למצראהפנימי,הקצב

זמן.לתהליך

הנפשיים,הגרפניים,הגברלרתאללהיחבטמצפה?אנילמה
למפגשררחנית.רלהתפתחרתלהיפתחרתלאתגר.ההבעתיים.

"אסכרלתעםח:ךשה,פנימיתאיכותעםעצמי,עםררמנטי
ג'רקר")."סנקאיהשם(תרגרםרההר"הים

אחתליצירהשלנורהנטירתהתכרנרתיתורגמראיךסקרנות:
עצמנראתנפגרשאיךעולים?אנרדרךאיזרעלשלו?מגרבשת,
בסרפה?

שוללתהמחולטכניקרתאתשלרשהשלילהמרגישיםאיננר
נזילה,תנרעהעבררי,ררבנר.שלהעבודהדרךאתבמשהר
יצרנית,חמצררהמאשרירתרפנימייםמחייםהניזרנהזררמת,

 .מרכן.מרגיששליהשפההיא

רלהקתר(אמגטסוהראשינ!:אתנגלחלאלא,הרדערת:רערד
אחריארמר,הראלשנות,הזמןהגיעלהפסיק.שוקליםהםגם
ג'רקר.נקאיסלמסררתבניגרדבלילרת,עברדנלאשנה). 13
 .בלבןרמפרדריםעיררמיםנרפיעלא

העברדה.דרךעםלהיכרו·תמרקדשיםהראשרניםהימיםעשרת
"סנקאימרקדני ול!!(האסיסטנטבאירשיטה,נעזרמלמ,דהרא

מתחיליםהטכני.רהמנהלהמתררגמןרבמרריאסר,ג'רקו",
בזה,זהבהתברננרתתמידבזוגרת,ערבדיםהראשרן.בשיערר

הרפיה,בתרגיליפרתחיםמררכז.בשקטלשני,האחדבהקשבה
שלנר.הנרזליםשקשלבהמסה

על-ידיאתמרימהבת-הזרגרפרי.הגב,עלשרכבאנילמשל:
רכשהיאהזררע,אתמטלטלתהיארבאגרדל.בזרתאחיזהידי

נפילתהאתלעצררעלי,פסיבית.לרצפההזרוענרפלתערזבת,
שימרשתרךברצפה,מכהשפרק-הידלפנישנייהשבריר

מאמץ.במינימרם

רהתרדעהפנימי,ל Iחושלתחרשהמתגלההמפרקיםבתרך
מתרךלחלרטיןלהסתלקלמחשבהלתתלאחבל:עלמהלכת
גםאבלהנרפלת.הידאתלעצורלהספיקשעלימשרםהזררע,

המפרקיםתרךאללחלחלולציפייהלמחשבהלאפשרלא
 .לחלרטיןחרפשיתתהיהשהתנועה,כדירמיותרסמיךכמתח

מקסימלי,שחרררהעברדה.לדרךהמפתחהםרמתח"יישחררר
ררעדרת,שליהידייםהשיעורבסרףבשליטה.מבוקרמתח
טעון.הגרף .בעררחולפיםמדגדגיםוזרמיםרחלרלקלהגרף

רשמים,בינינרמחליפיםיח,דירשביםאנרבאררחת·הצהריים
הברטראסכרלתעלבקיצררמספרהראשראלים.מצחקקים,

אמתהמחפשתאמנותיתאסכרלהביפן. 50ה·שנרתהיפנית:
אמתהשנייה,מלחמת-הערלםשאחרייפןשלארתנטית
מהרתאתהישנרת,המסוררתאתבסימן·שאלההמעמידה
האדם.מהרתאתהתרברת,

המברגראונו,קזראועלרהשפיעהברטואתייסדהיז'יקטה
אימפררביזציהעלמברססתאונרשלהגישהלהצטרף.ממנו,

מהיז'יקטה,ירתרמושפעעצמררראהאמגטסופירטית.

"גימנסטיקה",מכנהשאמגטסרלגרףהגישהאתשפיתח
 .שלרהטכניקהשביסרד

צררך.בראיןמכרסה.הגדרלהראילסטרדיו,חוזריםכשאנר
המתמידהפנימיבדר-שיחארמר,הראבפנים,להירתצריךהראי
בני·הזוג.וביןלתרדעההגרףשבין

ארתרמקיימתארתו,מאשרתבן·הזוגעלשליההסתכלרת
ראי.מכלירתרכרקדן

נרתןשהואבדימוייםנטענתהתנרעהבשיעררים.ממשיכים

מןהבאהבאנרגיהונטעןחרזרהרצפה,אלנמסהגרףבה:
ארתנרמחבריםדמירנייםמיתריםמעלה.רמחלחלתהאדמה

זהרקרתינר,שלצידיהיקרםאלהשמים,אלהאדמה,לבאל
ובתוכנר.מתחתנררמתגלגליםגואיםוגליםאווירכדוריזה.אל
מדבריםשאנרמרגישאנישרבררח.חירת,נבטים,תרלעים,אנו

מרבנת.מרכרת,בשפה

אפילרהגרף,דרךרטבעיתקלהחרלפתלנשימה,זהההתנרעה
בלתי·נשלטררעדניגרתכשהזיעהעצרם,השריריכשהמאמץ

הגרף.בערמקאוחז

משכיבהתינרק:שלכהתפתחותוהתפתחרתי,רצףלשיערר
הליכה,קימה,ישיבה,ארבע,עלעמידהלזחילה,להתהפכרת,

מהירההתנרעהלגרבה,צרמחעמרד·השדרהקפיצה.ריצה,
 .לדיסארריינטציהעדלקיצרנירת,עדרירתר,ירתררחזקה

זההראמגעשלאחדסרג .זהעםזהמגעירצריםלעיתים
הזרג.בן/בתשלהרפריהגוףדרךגלאררטטבעדינרתהשרלח

על·ידיגלשולחאפרקדן.שוכבכשהרארגליראתמטלטלאני
שלאחרסרגארבע.עלעומדתכשהיאבכתף,קלהדחיפה
הגרף.וארגוןהיציבהלגבימדריקתאינפררמציהמעבירמגע

הגרלגרלת,פסגתאסטרטגית:בנקרדהאחתבאצבענגיעה
תנרעתר.אתמכווןארהגרףאתמארגןהמגע .הגבבסיס

הראבירתרהעדיןהמגעדררכה,רהתרדעהרערמרוקןכשהגרף

 .וחריףברררמסר

שבינינר.החללדרךערבראלאגרפני,אינרהמגעלעיתים
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 .אותיהמניעדמיוניאווירכדורשולחתשלוהידתנועת
הנעהגוףשלהנוכחות ,זהלצדזהלאט,הולכיםכשאנו
בי.המתחככתמוחשיתמסההיאלצידי

מתנועההיסו,דמןנבניתתנועהכל .חכםמורההואאמגטסו
נזרק,אני .מדיאנליטילאמדי,יותרמפרטלאהואבסיסית.

מתקשהשאניבתנועה,הבאלשלבלמחצה,רקמוכןתמיד
התנועהאתהביןשהגו'ףמתברראבללבצע.שאוכללהאמין

אתלכאורהידעתיבעצםאותה.עיכלשהראשלפניעוד
בתנועהונזכרחוזרהגוףשכחתי.אבלומתמיהמאזהתנועה
כנפילהתינוק,שלכף-ידכהחזקתאינסטינקטיבית,טבעית,
וקימה.

השריריםהתכווצויותמתחסן,שהגוףמגלים,אנוהזמןעם
כלשלערעור .ההופעותלקראתיעילחימוםושזהפוחתות

הגוףביןקשרוכוח.ריכוזשחרור,בנייתבגוף,המערכות

 .לאנשיםלחלל,לאדמה,וביניהםלתודעה

הגיעאמגטסו,ז~ומרשלנו,הכובדמרכזאתשמצאנולאחר
מלאהנירוסטהקערתנשלפתהראש.עלביצהלהעמידהזמן
כדיבספקנותמתיישביםאנחנומהסופרמרקט.טריותביצים

~ .r " להתגלגללהןלתת _.חוכמהראשיתראשן.עלאותןלהעמיד
נקודהבעצמןבחורלהסטודיו.שלהעץרצפתעלבחופשיות

מטפטפתהזיעהזמן.לוקחזה-ואזמאוזנת.הרצפהבה
הביצה,בוצפוי,לארגעמגיעאך .הביצהעלמאצבעותי

הפתעה,שלתחושהקטן.נס .עומדתהיא,מהחלטתהכאילו
נוזליתמסההוא.אומראתה,היאהביצהגאווה.רווחה,
 .קשיחהבמסגרתלמחצה

אתמיסבהואעומך·ות.בביציםמנוקדתהסטודיורצפת

לביןהביציםשביןליחסיםהמתוח,לשקטתשומת-ליבנו
 .מהןהצומחיםירםהדמיונלמיתריםכדור-הארץ,מרכז
בקשרמתרכזים:ים, l!הביביןאיטיתבהליכהעובריםאנחנו
שלא ,זהיריםצעדים .בחללהנוצרהמתח-לבינןבינינו

המעברממוק,דלאהמבטריק,הראשהרצפה.אתלהרעיד
מקדש.שלענקייםעמודיםביןלמעברנהפךהביציםבין
 .לביצהבעצמנוונהפכיםמצטנפיםהביצים,ביןנשכביםאנו
תחושתמהממת.האיטיותלישיבה.ומתגלגליםנפרשיםלאט
שכברלהיותשיכולאן'ענן,זהמחשיך.הסטודיונמוגה.הזמן

נמשךהברכייםעללישיבההגבעלמשכיבההמעברלילה?
יצאנו ,-5.30ב(:רגילנסתיימהשיעור /כשהחזרהאבל .נצח

 .,מרחפיםמוזריםהמומים,

מדיטציות,עושהלאהוא .יומיומיאנושי,עצמואמגטסואבל
מפלרטטבשר,אוכלסוכר,עםשלוהקפהבשרשרת,מעשן

מדבריםאנחנוהחזרותביןעצמו.חשבוןעלגם-ומתבדח
מתחלקיםלהבין,מנסיםמעבדים,העבודה.ועלעליובינינו

מסז'יםבינינומחליפים .התעלויות ,מבוכותבתחושות,
 .נסיון-חיים ,ספריםהדואב,הגוףלהרפיית

ופיתוח.תשומת-לבביותן-זוכיםהשיעורשלמסוימיםחלקים
שלתנועתיחומרןבלהעבודההיאשזובהדרגהקולטיםאנו
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אבללפעמים,מאודאיטיתהתנועהונבנית.ההולכתהיצירה
כאשרגםעצומהבמהירותנעהשהתודעהלנומזכירהוא

והמודעותהתנועהאיכותהואבשבילוהעיקראיטית.התנועה
למצב.ממצבלמקום,ממקוםשבמעברהנקודותלמאה-אלף

לא .שבתנועהובכוונהבתחושה ,הפנימיבדימויהואהדגש
והדימויאותי,מניע"משהו"או"מישהו"הנע.הואה"אני"

אינסטינקטיבית.ביהאצורההתנועהאתמתוכימשחררהזה

העינייםורכות.עדינותהידייםהריקו.דתוךאלנעיםאנו
הואהאדמה.מןכוחשואבותכפות-הרגלייםלמחצה.עצומות

ברוח.נישאותנוצותתנועה.לכלמדויקיםדימוייםלנונותן
במצביםמפותלהגוףהידיים.מאצבעותמטפטפותטיפות
שבועייםבתוךאבל-ונפשיפיסימאמץבלתי-אפשריים.כמעט
 .ניכרמאמץללאכמעטהבמהעלנופיע

פתוחותבהרצאות-הדגמהבסטודיומופיעיםאנובינתיים

להגיעלי:חדשהחוויההעבודה.תהליךאתמראיםלקהל,
הקהלאתהקולטוריכוזעמוקההרפיהשלבמצבלהופעה
חסריגליםהמביאהחשיפההפנימית.בחוויהאותוומשתף
לתחושה,שמחואזנרגע,עמוק,נושםאימת-קהל.שלתקדים
שמחבמה.עלקיוםשלועמוקמהותיהיבטעםלמפגש

לפח.דביהזוהחדשהלפתיחות

הקהלתגובותהריקו,דמןהקטעיםאחדאתמבצעיםכשאנו
מקבליםההופעהאחריהתרגשות. ,דמעותמפתיעות.
עלמקפידהואנדיר!שבח .מאמגטסושבחיםלראשונה
לכלפרט,לכלמלאהמחויבותדורש .פרטיהלפרטיהתנועה

לאחידותלהגיעמנסיםאנומאמץ.ושלעדינותשלגוון
הואדרכואתלמצואצריךאחדכלאבל ,התנועהבתזמון
בקבוצה,הנשימהלצליללהקשיבלומדים .גופועל-פיאליה,
זה.אתזהלחוש

התנועהבשריריות.לאאבלבאינטנסיביות,לנועמתרגלים
תנועההיאזו .והדימוייםהתודעהבזרםאלאבשריריםלא

חשיבהללאומשתחררתהגוףבמבנהאצורהאינסטינקטיבית,
וספונטני,טבעיבאופןלזרום,לגוףלתתלומדיםאנו .מיותרת
אתולחשוףלהחריףמהגוף,לנבועהאישיתלהבעהולתת

התנועה.שלהפנימיתהמשמעות

ביןהדרךבאמצעתלוייםאנולמשל,הריקו,דמקטעיבאחד
אלמעלהשואפיםואנוממאמץמפרפרהגוולישיבה,שכיבה

לפתע,ניתקהירחאלאותנוהמחברהמיתרדמיוני.ירח
ועםבליבימיתרגםנקרעהרצפהאלונפרששוקעוכשהגוו

בכי.שלצלילגםפורץהנשיפהצליל

תפקידים.חלוקתמיקום,מבנה,מסתמן .ונבנההולךהריקוד
לקבוצה.המעבריםוסימוןתזמוןאתעלימטילאמגטסו

הריכוזפיצולשלאתגר.זהודקיק ...,אווווצלולשקט .. ,פסס
להשמיעהראשונהבפעםמנסהכשאניהריקוד.במהלך
נצברמתחכמהמגלהאני ,תבועהכדיתוךודקגבוה"אווו"
 ',המתיאתלשחררהניסיון .וגסשבוריוצאוהצלילבגרון,
 . iלרצפוונופלשיווי-משקלמאבדואניכוליאתממוטטבגרון

השלובים.הכליםחוק



אילוהתרגשות:בריקוהגדולסולוקטעעבוריבונהאמגטסו
שנינוביךרואההואאיכויותאילולאורךייצאוצבעיס

חולצותפושטים ,אוגוסט /יוליבחוםהלוהטבסטודיו
אניואיכויות::ים I7צבשלמגווןמורכב.ארו,ןקטעועובדים.

מדלגבהמית.בזעקהאחורניתורץשטניבצחוקקדימהרץ
אפילותוהה.ילדשלבתמימותונעצרסוסשלבפראות

מתמטית.בדייקנךתמחושבתהיאהיסטרית,כשהתנועה

שלהתאורןהיה Iהו~שניםשלושמגיע.התאורןטבצ'ניקקן
תאורן-הביתהואועכשיובישראלהקיבוציתהמחוללהקת
שיחהאיתולגלגלתענוגבניו-יורק.אופרההמטרופוליטןשל

אמגטסו,שלהדי·יקניהתכנוןעלמספרהואבסטודיו.בעברית
שלהנשימהעלהעיצוב,מרכיביבכלשלוהשליטהעל

לא-נתפסים,כמעט ,מדויקיםמתמידים,אורשינוייהתאורה:
הבמה.עלהמתרחשכלאתהמלווים

.ראשבתיאטרוןראשונותלחזרותמהסטודיועובריםסוף-סוף
בצוות.ישראליתתאורניתמלין!דוריתאלי:פונהשחרחר

בתל-אביב,"נוודים"בהפקתיחדעבדנושניםשלושלפני
אנשימשפחה,קרוביבהשתלמות,ישראליםכאן,אנווהנה
במה.

פיברגלס,לוחשחור.חללשחור-לבןעיצוביפהפייה.התאורה
הבמה.קדמתבצדתלויאמגטסושלגבותבליטועליולבן

הנגדית.בפינה ,הבמהבעומקמלמעלהזורםלבןחולקילוח-
דבוקותםיובשימפרחיםשלקטנות,אגודותלבןלבושיםאנו

אתלהגבירנועדואלאלקישוט,רקלאהןראשינו.לצידי
שלהתחושהחידודבגוף,חדשוגירוימתחליצורהריכוז,

הרקותומצידיהעינייםמזוויותהנישאיםהסמוייםהמיתרים

המרחב.אל

 .מתחילהוההופעהותפילה,עמוקותנשימותשקט,שלרגעים
צחוקביןמתנודדהרצפה,אלמתרסקסמיך,בחללעובר

זמןשלאטוםקירעלנשעןליל,דלבובה,נהפךלזעקה,
שואפיםבמים,אצבעותטובלים ,קוריםמעלינומסירים .זורם
 .לשפהלבני-אדם, ,לפרחים ,לדגיםנהפכיםהירח,אל

שהשםלינדמה .הרוח""דמותבעברית: . Fushi :היצירהשם
עצמההיצירה .הריקודשלוהיחידהאחדהיפניההיבטהוא

 •ויפה.פשוטה ,אנושית .אוניוורסלית

מרריאסראטסרשיאירשיטה,טרררדרברבן,פיטרבורשטיין,אריהקיבג,קליאמגטסר,אושיופריבס,סוזןאלברכט,ג'וסליןריקרבי,אליסמשמאל:
טוטקובבסיצילום:
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