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Inbal Pinto's Fugue, Inbal Pinto and Avshalom Pollak Dance Company, photo: Rotem Mizrahi פוגה מאת ענבל פינטו, להקת ענבל פינטו ואבשלום פולק, צילום: רותם מזרחי 

מ־30  למעלה  לפני  החל  שלביו  כל  על  דלל״  סוזן  ״מרכז  פרויקט  תכנון  אלישע: 
הבתים  מבוגרת.  אוכלוסייה  עם  ענייה,  שכונה  הייתה  צדק״  ״נווה  שכונת  שנה. 
ואדי  מפוזרות.  אשפה  ערמות  עם  נקיים  לא  הרחובות  מוזנח.  מראה  עם  ישנים 

המסילה ניתק פיזית את שכונת פלורנטין מחוף הים.
ניתוח הסביבה הרחוקה והסביבה הקרובה ובחינת חלופות תכנוניות שונות הובילו 
להבנה שמתחם סוזן דלל צריך להיות פרויקט עם משמעות אורבנית לדרום ת״א 
ובעיקר לשכונות ״נווה צדק״ ו״פלורנטין״. שינוי המתחם למוקד ציבורי עירוני יגרום 

לציבור להגיע למרכז ולהפריח את שתי השכונות. 

עקרונות התכנון: 
•  יצירת ציר הולכי רגל משכונת פלורנטין )רחוב אברבנאל ורחוב שלמה( דרך גשר 
שלוש ורחוב אמזלג לשער כניסה מזרחי של המתחם. פיתוח גינה בין בית ענבל 
לבית בת־שבע. מעבר לכיכר עירונית בין בית בת־שבע למבנה סוזן דלל. מעבר 
בקומה המפולשת בסוזן דלל דרך שער מערבי בשדרת האקליפטוסים ורחוב ש״ס 

עד גן צ'רלס קלור בין בית הטקסטיל לבית מגן.
כל אלו יצרו ציר הולכי רגל שאורכו כ־500 מ' ויותר המחבר את שכונת פלורנטין 

לחוף הים דרך שכונת נווה צדק ומרכז סוזן דלל. 
•  ביטול רחוב יחיאלי והפיכתו לכיכר עירונית מרכזית עם שער כניסה צפוני המוביל 
הכיכר  ״התחנה״.  למתחם  המוביל  דרומי  כניסה  ושער  רוטשילד  שדרות  לציר 
מופעי  המאפשר  הרחב  לציבור  התאספות  כמקום  תוכננה  הפתוחה  המרכזית 
רגל  להולכי  משיכה  מוקד  מהווה  המרכז  של  ראווה  חלון  המשמשת  כיכר  חוץ. 

המגיעים לשכונה כדי לחוות ולהתנסות. 

•  פיתוח המרחב הציבורי ע״י תכנון קומה מפולשת עם מעברים חופשיים לציבור 
בין המבנים וכן בארבעת שערי המתחם במהלך כל היממה. 

התוצאה – רוב הקהל המגיע למתחם אינו נכנס למבנים ולמופעים התרבותיים, 
אלא חווה ומתנסה באווירה של המרחב הציבורי )בניגוד לרוב המרכזים הציבוריים 
התרבות  למופעי  אליהם  מגיע  כשקהל  דלתות,  עם  מבנים  הכוללים  הקיימים 
בלבד, ובדרך כלל המרחב הציבורי שומם בהם והכיכרות והמעברים אינם מהווים 
מוקדים לשהות הקהל(. מתנהלים דו שיח והיזון הדדי בין הפעילויות בתוך המבנים 
אווירה  ליצור  מתוכננים  המבנים  בין  הפתוחים  השטחים  ביניהם.  והפעילויות 

אוטנטית עבור הציבור. אי לכך חשוב לנו לא לשנותם או להקטינם. 

יאיר: 30 שנה פועל המרכז ובו מופעים ובכורות מדי ערב בכל אולמותיו, מישראל 
עשייה  של  כמקום  העולם  לרחבי  יצא  שמו  והסגנונות.  הצבעים  ומכל  ומעולם 
וצר  יושביו  על  גדל  והמקום  עוברות  השנים  נלאים.  ובלתי  פוסקים  בלתי  ויצירה 
אין  אבל  נתרחב,  אולי  ועליה  אדמה  מקום  ואנו מחפשים  הנדרש,  כל  את  להכיל 
שטחים לבנייה, הכול כבר נבנה. אבל לא לגובה. ישבנו, אוהד נהרין ואנוכי, אחה״צ 
אחד על הספסל עליו אנו יושבים לעיתים כדי לדון בבעיות המרכז והמחול ונשאנו 

רקדנים:  שלושה  בה  ומשתתפים   2018 באפריל  לראשונה  עלתה  פוגה  היצירה 
אלמוג בן חורין, תומס וולכוסט, עמית מרסיאנו וארבע רקדניות: אופיר ינאי, מרתה-
לואיזה ינקובסקה, ג׳וי קמין ומורן מילר. צבי פישזון אמן גוף, פנטומימאי ושחקן, אשר 
משתף פעולה עם ׳להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק׳ החל משנת 2001, 
לוקח חלק חשוב ביצירה זו. ענבל פינטו כוריאוגרפית ואחראית לעיצוב התלבושות 
והחלל. מאיה בלזיצמן כתבה מוזיקה מקורית, עיבדה וערכה את הפסקול ליצירה. 

יואן טיבולי עיצב את התאורה ודינה זיו ניהלה את החזרות.

קולות, שנוצרה  פוליפונית למספר  ׳פוגה׳ מתאר שיטת הלחנה  המושג המוזיקלי 
מנוגן  הפוגה  בתחילת  הבארוק.  בתקופת  לשיאה  והגיעה  הרנסאנס  בתקופת 
לקול  ״עובר״  הוא  פעם  כשכל  ושוב,  שוב  מושמע  הוא  ובהמשך  הראשי  הנושא 
כוללת  הפוגה  הראשי,  מהנושא  חוץ  מסוימים.  בשינויים  השונים  מהקולות  אחר 
גם נושאים משניים וקטעי מעבר, שמושמעים כל הזמן למולו. הדבר דומה לשיחה 

בו-זמנית, כך הקולות בפוגה  כולם, אף שהם מדברים  ניתן להבין את דברי  שבה 
ויוצר שלמות אחת  היטב  שילוב הרמוני המשתלב  ביניהם  יש  עדיין  אך  עצמאיים 

.)Walker, 2018(

והזמרת  הצ׳לנית  עם  לראשונה  פעולה  שיתפה  פינטו  ענבל  פוגה,  ביצירה 
ורבדים  ניגודים  שכבות,  מרובת  היא  כן,  וכשמה  בלזיצמן,  מאיה  הישראלית 
שמנוצחים בהידוק ומתוזמנים להפליא. הריקוד, שאני מבקשת לבחון, עוסק בנושא 
״העבר שמתעורר לתחייה, צללים ודימויים הקורמים עור וגידים, זיכרונות החוזרים 
ומיקומם  הזמן  פרקי  את  בוחנת  היצירה  מרוחק.  פנימי  קול  כמו  בנפש  להדהד 
במרחב, דרך יצירת מניפה עשירה של תחושות, צבעים וצלילים״ )מתוך התכנייה(. 
לדעתי, בחינת העבר ביצירה מתקיימת באופן דיכוטומי בהתבוננות על המין הנשי 
המפריד  ברור  ויזואלי  סממן  הן  התלבושות  ביניהם.  המורכבים  והיחסים  והגברי 
אדומות  בשמלות  לבושות  הנשים  כל  שונות;  קבוצות  לשתי  והגברים  הנשים  את 

פוגה ללא הפוגה
נועה שילה

ועלינו  החיפוש  את  הרחבנו  לרצונותינו.  מחייה  מקור  לחפש  כדי  לצדדים  עינינו 
למעלה בעינינו, ושם ראינו והחלטנו...

אלישע: עקרונות התכנון של המתחם מדגישים את הצורך לא לבנות את הסטודיו 
בשטח המרחב הציבורי, אלא לאתר חלל אפשרי באחד מארבעת המבנים הקיימים. 
גג  ע״י  ומקורה  בשטח 800 מ״ר  פנימי  חלל  כולל  הוא  שבע.  בת  במבנה  בחרנו 
רעפים. תכננו את הסטודיו מעל למבנה הקיים, בתוך חלל גג רעפים. יצרנו חלל 

בשטח 800 מ״ר עם גג רעפים חדש. 
יאיר ורדי, מנכ״ל סוזן דלל, ביקש שהפרוגרמה תכלול: 

מקומות   200 יכלול  האולם  מקסימלי.  ובגובה  האפשר  ככל  גדול  סטודיו  •  חלל 
ישיבה. ניתן לחלקו לשני חללי סטודיו עם מחיצה ניידת. בהיקף האולם יש חללי 

שירות עבור הרקדנים )גברים ונשים(, חדרי אחסון ומשרדים קטנים. 
אור  זכוכית המחדירה  מרכזי שמעליו תקרת  מדרגות  חלל  בעזרת  לאולם  •  הגעה 
לכל חלל המדרגות. המדרגות מקונסטרוקציית ברזל עם מדרכי אבן. החלל תוכנן 

בהמשך לחדר המדרגות הקיים המוביל לשתי הקומות הקיימות. 
•  המרפסת בסטודיו בשטח 60 מ״ר היא נקודת תצפית, אזור מנוחה ושהייה לקהל 
ולרקדנים. המרפסת היא חלק מהמרחב הציבורי, מסמלת סגירת מעגל אורבנית 

שהוגדרה במטרות הפרויקט. 
 

וז'אק  זהבה  של  שמם  את  שיישא  הסטודיו  נבנה  הקיים  מעל  שלוש  בקומה  יאיר: 
דלל. זה סטודיו רחב ידיים על כל קומת הגג החדש כ־350 מ״מ מקורה, המאפשר 
ירושלמי,  ירון  אולם  שופץ  תחתיו  מקסימליים.  בתנאים  יצירתית  ונוחות  מופעים 
והמושבים  הלבשה  חדרי  נוספו  הורחבה,  הבמה  הוגבהה,  התקרה 
שופרו. ממולו מערכת משרדים ושירותי קהל, כאשר בהמשכם סטודיו 
חדש עם תקרה גבוהה וחלונות סביב לתאורה טבעית רבה, וגם שם 

יש אפשרות למופעים ופעילות רחבת ידיים. 
ישיבות עם חדר  בין הקומות הוקמה גלריה חדשה שתשמש לחדר 

ארכיון. 
שתעצור  נוסעים  מעלית  ונבנתה   A סטודיו  שופץ  הקרקע  בקומת 
ומערכת משרדי להקת בת שבע  ישופץ  דליה  בכל הקומות. סטודיו 
גם הם יחודשו. ברחבה המקורה תיבנה במת קיץ לפעילות מחולית 
מושבים   400 ומולה  מ״מ   160 של  בגודל  במה  הקיץ,  בחודשי 

בטריבונה משופעת. 
 

קיומו של הבניין המחודש יאפשר למרכז התרחבות שלא ידע כמוה 
ואשר תעניק לקהילת המחול אתגרים חדשים. חלום של שנים הולך 

ומתממש לנגד עינינו ובשותפותנו. אני נרגש ונפעם. 

יאיר ורדי נולד בקיבוץ כפר בלום שבגליל העליון, 1948. כספורטאי 
והפך  ושם למד  ורדי הצטרף ללהקת בת שבע  ורקדן בלהקות המקומיות,  מחונן 
המחול  תיאטרון  את  הקים   1983 בשנת  וכוריאוגרף.  ראשי  רקדן  להקה,  לחבר 
ורדי  חזר   1988 אנגליה. בשנת  קאסל,  בניו  דנסיטי  למחול  המרכז  ואת  האנגלי 
של  חזונו  מאז  צדק,  בנווה  ותיאטרון  למחול  סוזן  מרכז  למנהל  והתמנה  ארצה 
כינור  פרס  שקיבל:  הפרסים  הישראלי. בין  המחול  כבית  מעמדו  את  ביסס  ורדי 
דוד לכוריאוגרפיה; אות אביר לגיון הכבוד של ממשלת צרפת על תרומתו לקירוב 
התרבות הצרפתית; פרס הייצואן המצטיין מטעם משרד החוץ – המחלקה לקשרי 
ספרד  בין  התרבותי  הקשר  לחיזוק  תרומתו  על  ספר  ממלך  אבירות  פרס  תרבות; 
לישראל ובשנת 2010 זכה מרכז סוזן דלל, בראשות יאיר ורדי, בפרס ישראל. השנה 

התבשר ורדי על קבלת פרס אריק איינשטיין ליוצרים ותיקים. 

1979- בשנים  בטכניון.  ערים  ובינוי  בניין  אדריכלות  לימודי  סיים  רובין  אלישע 
1984 עבד במנהטן כאדריכל. ב־1984 אשתו רונית סיימה לימודי אדריכלות פנים 
באוניברסיטת Pratt. לאחר כעשר שנים, הוקמה החברה אלישע רובין אדריכלים 
מבנים  אירופה. כ־50  ובמרכז  בתל־אביב  גדולים  פרויקטים  שתכננה  בע״מ 

שהחברה תכננה הוקמו ואוכלסו בתל־אביב. 

Yaron Yerushalmi's theater is undergoing renovation אולם ירון ירושלמי בתהליך שיפוץ 
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רומז,  המלודרמטי  בדיאלוג  הסצנה  סגירת  מועקה.  של  תחושה  גוברת  ובסופם 
מהעבר,  לאישה  קשור  מעליה,  דוחקת  פישזון  של  שדמותו  הזיכרון,  כי  לטעמי, 

בדומה לדמות הגברית משירו של אדגר אלן פו.

בין גבר לאישה
פישזון, בחדר החשוך  דמותו של  עוקבת אחר  אני  בו  לעומת המרחב של הטבע, 
הכוח  בה  הפטריארכלית  התרבות  על  וביקורתה  הנשית  המבט  נקודת  בולטת 
והשליטה נמצאים בידי גברים. בפעם הראשונה שנגלה בפנינו החדר האפלולי, 
הנשית  הדמות  מילר,  למורן  נחשפים  ואנו  ישן,  פסנתר  דומם  ניצב  שבמרכזו 
הבולטת ביצירה. דמותה מסתורית ופגיעה, מבטה חודרני ונגה וכפות ידיה שלובות 
שופן,  של  הנוגה  יצירתו  אחר  נסחפת  היא  איפוק.  על  המצביעה  במחווה  בזו  זו 
תנועתה עגולה אך נקטעת על ידי חוטים דמיוניים שמושכים את מפרקיה לתקרה 
כשותפות  לפסנתר,  מבעד  נפלטות  זו  אחר  בזו  לרצפה.  בחוזקה  אותה  ומטיחים 
גורל, נשים נוספות, כולן לבושות באותה שמלה אדומה. לכל אישה הסולו הייחודי 
לה אך כולן מביטות בקהל כבחלון שאל נופו הן עורגות בחלימה בהקיץ. תנועותיהן 
נשיות  מחוות  ידי  על  נקטעות  אלו  אך  גופן,  איברי  גמישות  את  ומדגישות  עגולות 
המצביעות על איפוק ובהילות פנימית. לאורך הסולואים והדואטים המגיחים מבעד 
לפסנתר ניצבים הגברים, שומרי הסף, לאורך קירותיו הצדדיים של החדר, ומביטים 
אליהם,  רצות  הן  היציאה  בפתחי  מבחינות  שהרקדניות  ברגע  הנשים.  בפעולות 
טורדני.  בשיעול  אליו  מגיבים  והגברים  קורס  הסדר  בו  הרגע  זה  לנוס,  כמנסות 
שיעול הגברים דווקא ברגע זה גורם לי, כצופה, לחוש שידם על העליונה, מתרחש 
בו זמנית ומשקף את שיתוף פעולה ביניהם בשליטת גבולות החדר. תחושה אפלה 

מטרידה מציפה אותי למראה הנשים הכלואות בחדר האפל.

שמלותיהן  של  האדומים  כשהשרוולים  כבולות  הנשים  של  ידיהן  אחר  ברגע 
רק  זו  שמא  או  כבולות  אכן  הנשים  האם  אדום,  חישוק  ומייצרים  יחדיו  מחוברים 
הוא  והרקדנית פסיבית,  הוא הפעיל  כי הרקדן  נראה  בין המינים  בדואט  כסות? 
שיתפוס  בו  תלויה  היא  כאשר  ומפילה  מרימה  הכבולות,  ידיה  מגבלת  את  מנצל 
אותה. בדואטים אחרים נראה כי היחסים הופכים להיות מורכבים יותר, הרקדנית 
את  וכורכת  הרקדן  את  כובלת  בה,  שרויה  שהיא  המגבלה  את  היא  גם  מנצלת 
גופה סביבו וכך מורמת כחיה השולטת על גופו. ברגע אחר הרקדנית כמו הופכת 
איכות  יש  לרקדן  ממנו.  החוצה  ומחליק  לתוכו  עצמו  משחיל  שהרקדן  לחישוק 
בחזרה,  אליה  נמשך  הוא  מאחיזתה  מחליק  שהוא  וברגע  חמקמקה  תנועתית 
לתפוס  מנסה  היא  שבאמצעותו  בקרקס  כמכשול  בגופה  משתמשת  הרקדנית 
את גופו המחליק החוצה מאחיזתה, כאילו הוא משוך בשמן. אלו נראים דואטים 
ומי  המנצל  מי  הכפות?  ומיהו  הכובל  מיהו  המינים,  בין  כוח  משחקי  המשקפים 
מעניין  הזמן.  כל  ומשתנה  דינמית  לכך  שהתשובה  לומר  הדרך  זו  אולי  המנוצל? 
ותכתיבים חברתיים, מהם תפקידיהם  אודות מגדר  זו, כשואלת  להתבונן בסצנה 

של האישה והגבר במערכת הזוגית.

בצורניות  השבויות  הרקדניות  את  סוחבים  כשהרקדנים  מתגלה  הביקורת  שיא 
עבר  אל  חלול  מבט  מיישרות  עיניהן  וסביבו,  הפסנתר  על  אותן  ומניחים  בובתית 
לרקוד  מנסים  אף  מהרקדנים  שניים  תנוחותיהן.  את  מארגנים  הגברים  הקהל, 
עם זו הישובה על הפסנתר, אך היא הפכה לאישה חלולה והיא לא רואה אותם. 
הסצנה הזו מכעיסה וקשה שלא להביט בה מבעד לפרספקטיבה פמיניסטית, כפי 
 .)Mulvey, 1975: 6-18( The Male Gaze שמשתקפת בהגותה של לורה מלבי
בתנוחות  במקומן  הנשים  את  מניחים  כשהם  הזו  הסצנה  על  מנצחים  הגברים 
מהונדסות בקפידה, כבובות המביטות בקהל כאובייקט לצפייה. לעומתן, הגברים 
בין  גדול  ומתקיים פער  לרוחבה של הבמה כמסמנים טריטוריה  רוקדים  פעילים, 
קיפאון הנשים לבין תנועתם המלאה של הגברים. איכות תנועת הרקדנים ממשיכה 
וכך  בזה  זה  אוחזים  הם  קרח,  משטח  על  כמשייטים  וחמקמקה  חלקלקה  להיות 
מונעים את נפילתם, מרימים זה את זה, קדים אחד לשני בהנאה ולבסוף מתפוגגים 
כלא היו דרך הקירות. קולות ניפוץ הזכוכית גורמים לפירוק הבובות, הן נשמטות זו 
אחר זו כשהחוטים הדמיוניים שהחזיקו אותן עד כה נקרעים ואיברי גופן נשמטים 
לאובייקט,  הפכו  הנשים  שכן  אלימה,  סצנה  זו  וסביבו.  על הפסנתר  רחמים  ללא 
ידי גורם חיצוני, מלווה בכאב  יכולות לנוע נתפס כמבוצע על  האופן היחיד בו הן 

אכזרי, ואילו הגברים מתנועעים בהנאה כגומי חלק, גמיש ואורגני.

לסיכום, אמונה או שיגעון?
ללא-מודע  המודע  בין  היחסים  האפלולי,  החדר  אל  זולג  פישזון  בה  מהנקודה 
בינו למילר מוביל להתפכחות המלווה בשאלות רבות. לקראת  שבריריים, המפגש 
סיום היצירה דמותה של מילר בוחנת סממנים נשיים קלסיים, נעלי עקב אדומות, 
עצמה  היא  אלו,  נשיים  סממנים  עם  התעסקותה  למרות  ויציבות.  נימוס  איפוק, 
ילדותית ונראה שמבקשת להתבגר. כל הרקדנים נכנסים לחדר האפלולי ולבושים 
כמוה, גברים ונשים כאחד, כולם עוטים שמלות אדומות. המשמעות המוזיקלית של 
המילה פוגה מקבלת צורה פיזית בהכפלות הרבות של דמותה, הם חגים סביבה, 
לוחשים באוזנה מילים, אך היא מנסה להדפן. הם לא מוותרים, כמו משקפים את 
רקיעות  מקצב  מנוח.  לה  נותנים  שלא  ביותר  העמוקים  רצונותיה  ואת  מאווייה 
היא  כך  עולה  שהטמפו  וככל  אחריהם  אותה  סוחפת  הפלמנקו  מנגינת  הרגליים 
חזקה  לנשיות  מנגינת הפלמנקו מתחברת  האינטנסיבי.  הקבוצתי  לריקוד  נגררת 
מילר  של  השברירית  דמותה  זו  שבנקודה  להיות  יכול  סביבתה.  השולטת  וחושנית 
של  דמותה  בי  עולה  אף  בחלל.  שולטת  לפעילה,  הופכת  היא  שכן  לפיתוח,  זוכה 
רקדנית הפלמנקו החזקה והאנרכיסטית כרמן מתוך הנובלה של פרוספר מרימה 
כשלבוש  האחרונה  הסצנה  את  פותח  פישזון   .)Prosper Mérimée, 1845(
לרוץ  מתחיל  הוא  ילדותית,  רוח  בו  המפיחה  ופרחונית  שקופה  אוורירית  בשמלה 
הנשיות  המחוות  את  מחקה  כמו  ידיו,  מחוות  עם  ומשחק  מרוגשת  כילדה  בחדר 
של מילר. פישזון נראה כטרוף זיכרון ואולי אף קרוב לשיגעון, כל הרקדנים לבושים 
בשמלות תחתונות בצבע גוף, והפעם הם חגים סביבו. הצבע האדום ששלט בחדר 
האפלולי נעלם קליל ומצביע על מהלך ההתקלפות והשינוי, השמלה הופכת לנושא 
היצירה  הידיים.  חיבור  ידי  על  למשנהו  אחד  מרקדן  ועוברת  הסצנה  של  המרכזי 
 Vente( מסתיימת במאבק כאוטי לצלילי מנגינת הטנגו המתקתקה של ונטה אנוס
כי  בפואמה  רומז  פו  אלן  אדגר  באהבה שקמלה.  ועוסקות  נוגות  מילותיה   ,)Anos
ידיעת האמת עלולה להוביל לשיגעון, אך על פי פרויד גם ההדחקה יכולה להוביל 
לטרוף הדעת.  מוביל  להדפן  והמאבק  מודע  נשלטות של הלא  בלתי  להתפרצויות 
סיום היצירה במאבק מוביל אותי לתחושה כי זה הביטוי הפיזי והרוחני למאבק בין 

המינים, בין הדחקה להתפכחות ובין צמיחה לקמילה ביצירה ובחיים.
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ומורה למחול עכשווי. סטודנטית לתואר  כוריאוגרפית  נועה שילה היא רקדנית, 
מנהלת   2017 משנת  בירושלים.  ולמחול  למוסיקה  באקדמיה  בכוריאוגרפיה  שני 
את קבוצת מחול כרמלה הפועלת בבית הסדנה למחול עכשווי בחיפה. רקדה, בין 
מצליח,  עירד  רוטנברג,  דנה  עזימי,  סהר  כהן,  עידן  דר,  נעה  היוצרים  עם  היתר, 

אפרת רובין ועוד. זוכת פרס ביצוע על שם דודו דותן מטעם א.מ.י בשנת 2015.

המוליכה  הדמות  אפורים.  וחולצה  במכנסיים  לבושים  הגברים  כל  ואילו  בוהקות, 
אותנו, הצופים, בין סצנה אחת לאחרת היא דמות גברית מהורהרת, אך, עם זאת, 
כצופה, אני נשאבת לאורך היצירה להווייתה של הדמות הנשית בביצועה של מורן 

מילר, שנוכחותה עדינה, פגיעה ומורכבת.

נע  שהריקוד  משום  מתאפשרת  להווה,  העבר  בין  הזמן,  תחושת  של  האלסטיות 
ידי מסך המעוטר בציור נוף פלמי  ונד לסירוגין בין שני חללים; האחד, תחום על 
 ,)Van Valckenborch( פסטורלי מהמאה ה- 16 של הצייר לוקאס ואן ואלקנבורך
והשני, נחשף בפתיחת מסך הנוף ומוביל את הצופה לתוך חדר חשוך שפסנתר עץ 
ממוקם במרכזו, החלל משרה אווירה מתוחה ואף מפחידה. המילה "פוגה" מקורה 
׳פוגה דיסוציאטיבית׳  בלטינית, ומשמעותה בריחה או מנוסה, המונח הפסיכולוגי 
מתייחס גם הוא לממד הדרמטי של מנוסה ושינוי מהפכני. הסממן המזוהה ביותר 
הרחק  ונדידה  המגורים  מקום  של  פתאומית  עזיבה  היא  דיסוציאטיבית  פוגה  עם 
משם, לעיתים למשך תקופה ארוכה. הדחף לנדודים מלווה בשכחה מוחלטת של 
 Bressert,( שרוי  הוא  בו  למצב  מודעות  כל  אין  ולאדם  לפוגה,  הקודמים  החיים 

.)2017

ביצירה  החללים  בשני  להתבונן  ארצה  הפסיכולוגי,  המינוח  על  מחשבה  מתוך 
כמופרדים לחלוטין, עבר מול הווה, הדחקה מול התפכחות ומבט מגדרי, נשי מול 
יצרתי  שלה  בניתוח  ולכן  לריקוד,  פסיכולוגית  בפרשנות  להתמקד  בחרתי  גברי. 
הפרדה ברורה בין החלל הפסטורלי של הטבע לבין זה האפלולי של התרבות, אף 
שניכר כי חללים אלו ארוגים זה בזה כשתי וערב. אנסה לבחון כל חלל בנפרד ואת 
משמעותו הפסיכולוגית בנפש האדם באמצעות בחינת החומר התנועתי-תיאטרלי 
והאמצעיים הבימתיים, לבסוף אנסה לבחון את המתרחש כשחללים אלו משתלבים 

ומאבדים את האוטונומיה שלהם.

בין הדחקה להתפכחות
הדחקה היא מנגנון הגנה נפשי שעליו מצביעה הפסיכולוגיה כאחראי לסילוק של 
זיכרונות, רגשות, דחפים או מחשבות מהמודע אל התת מודע בשל איומם על האני. 
זיגמונד פרויד הגדיר את ההדחקה כמנגנון חזק ויעיל, המאפשר לשלוט בדחפים 
חזקים שמנגנוני הגנה אחרים אינם מצליחים בכך. לשיטתו, הדחקה נעשית באופן 
נפשית הנדרשת  אנרגיה  אך בהמשך מתקיימת השקעה מתמדת של  חד פעמי, 
לשמירת התכנים במצבם המודחק, כיוון שהם ממשיכים לפעול במרחב הלא מודע 

)Laplanche, 1988: 390, 392(.

האנשה,  דרך  הנפש  של  מאווייה  את  משקף  הטבע  בספרות,  מסוימים  בזרמים 
אני  הראשית.  הדמות  של  לרגשותיה  כאלגוריה  משמש  הטבע  תיאור  ולעיתים 
אדגר  האמריקני  המשורר  של  והסוראליסטיות  המתוחות  ביצירותיו  בכך  מבחינה 
דמות  לאגם  מגיעה  הסתיו  בעונת   )Ulalume( אוללום  בבלדה   .)Poe( פו  אלן 
לשם.  הביאה  ומה  כזה  אפלולי  במקום  מעשיה  פשר  מה  מבינה  שאינה  גברית, 
בלילה כוכב עולה ומאיר על שביל, נפשו מזהירה אותו מהצעידה אך הוא אינו עומד 
בפיתוי. הוא צועד בשביל ומגלה את קברה של אהובתו שקבר באותו לילה אשתקד, 
כאבו מציפו ושובר את רוחו )Edgar Allan Poe, 1847(. פתיחת תיבת הפנדורה 

מלווה בכאב ונשאלת השאלה, האם אכן יש טעם לפתחה?

ביצירה פוגה הטבע משקף דווקא את המודע, המקום בו דמותו של הנווד המבוגר, 
המגולמת במיומנות אמנותית על ידי צבי פישזון, חשה ביטחון שקט ושליטה. הנווד 
הלבוש במעיל שחור ומגבעת שחורה מנהל מאבק עיקש לאורך היצירה בין המודע 
שומעים  בעודנו  בחשכה,  מתחילה  היצירה  החשוך(.  )החדר  לתת-מודע  )הטבע( 
את מנגינת ציוץ הציפורים, ונגלה לאיטו ציור נוף פסטורלי ופישזון צועד לרוחבו. 
הקהל צוחק כאשר פרטי לבושו מהתלים בו ונשארים במקומם למרות התקדמותו 
בחלל, וזהו רמז לבאות. אנחנו נחשפים לעולם מנוגד המגיח בכל עת שמסך הנוף 
החשוך,  החדר  את  וחושף  נפתח 
אפרט  התרחשויותיו  ועל  שעליו 
חוויות,  של  לקיום  רמזים  בהמשך. 
ניתן  מודחקות  ומחשבות  רגשות 
לגלות באמצעות חלומות, פליטות פה 
הנווד  של  לעולמו  קולמוס.  ופליטת 
שונים  גוף  חלקי  מגיחים  המבוגר 
החוצה  אותם  לדחוף  מעוניין  והוא 
להחזיר  כמו מנסה  למסך,  אל מעבר 
מסתבך  הוא  לידיו.  השליטה  את 
ללא  זזות  ואלו  שלו,  לא  רגליים  בתוך 
שליטתו ממש כמו פליטות פה שהוא 
אינו מבין את פשר קיומן. לתוך עולמו 
הטבעי והנעים חודרים קולות ממקום 
בחומר,  חומר  של  התחככויות  אחר, 
הציפורים  ציוץ  כמו  נעימים  שאינם 
שלו  לא  ידיים  לשמוע.  הורגל  שהוא 
מתחיל  וזה  במעיל  אותו  מלבישות 
לחדר החשוך  אותו  שואב  בו,  לשלוט 
ובשארית כוחותיו פישזון מנסה לחזור 
מתרחש  והבטוח.  הטבעי  לעולמו 
כחור  נפער  כשהווילון  אמיתי  מאבק 
שחור המושך אותו לעולם התת-מודע 
ואין הוא רוצה לשתף פעולה, אלא מעוניין לחזור לעולמו המוכר, אך כוחותיו עוזבים 

אותו בלב החדר החשוך.

הנווד מבחין בעצמו כאדם צעיר, איכות תנועתו מלאה באוויר אך מחוברת לקרקע 
ומושפעת מזרמים המתקיימת בליבה של מערבולת. פישזון ובבואתו הצעירה מנסים 
לגעת זה בזה אך נמשכים לצדדיה השונים של אותה המערבולת ומתפספסים עד 

כי הרקדן הצעיר נעלם כלא היה כמו בחלום.

ישן,  אמריקאי  מסרט  לאישה  גבר  בין  מלודרמטי  דיאלוג  מגיח  ההתרחשויות  בין 
בדמותה  נע  גופו  בסרט  הגברית  הדמות  את  ומדובב  בליפסינג  משתמש  פישזון 
לחלוטין. הרקדנית מגיחה מעל הפסנתר ובחוזקה פותחת וסוגרת את חלקו העליון 
היא  האישה מהסרט,  של  דמותה  קול  בוקע  ממנו  כפה  של הפסנתר, שמתפקד 
ובכיותיה. נוכחותה  ונועלת בחוזקה את המרפקים בסיומם של מילותיה  מכופפת 
חסרת הבעה ולכן מעוררת גל של כאב צורם. ההישאבות של פישזון לתוך החדר 
נשבר  מנגנון ההדחקה  תוך המודע,  אל  קריסת תת-המודע  את  החשוך מסמלת 
וזיכרונותיו צפים. אין יותר מחיצה ברורה בין העולמות – הם זולגים זה לזה באופן 
בלתי מבוקר. הסצנה מרגישה כחלום בלהות, המעברים בין הסיטואציות אקראיים 

פוגה מאת ענבל פינטו, להקת ענבל פינטו ואבשלום פולק, צילום: רותם מזרחי
Inbal Pinto's Fugue, Inbal Pinto and Avshalom Pollak Dance Company, photo: Rotem Mizrahi




