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"Vows are spoken 
To be broken 

Feelings are intense 
Words are trivial 
Pleasures remain 
So does the pain 

Words are meaningless 
And forgettable
All I ever wanted 
All I ever needed 

Is here in my arms 
Words are very unnecessary 

They can only do harm
Enjoy the silence…" 

Depeche Mode

לקראת  לדרך  יצאנו  שאיתו  הרעיוני־רגשי  הארסנל  את  היוו  שבכותרת  המילים 
תהליך היצירה של When Love Walked In . העבודה נוצרה על ידי עודד גרף, יחד 
עם שותפי ליצירה יוסי ברג, שגם רוקד בעצמו, ובשיתוף פעולה עם הפרפורמרים 
טל אדלר אריאלי ועופרי מנטל. העבודה עברה ועדיין עוברת גלגולי חיים שונים, 
 ,)2019 )נכון לנובמבר  ואף שכבר רצה קרוב לשנה בבמות שונות בארץ ובעולם 
היא ממשיכה להתפתח, להתעצב ולהשתנות. במאמר זה אחלוק מעט מהתהליך 

היצירתי, הדרך, הרעיונות והתשוקות שמאחורי הקלעים בניסיון לתת 
זוויות מבט חדשות ונפח אחר לחוויית הצפייה.

מחול בגלריה – טרנד או אפשרות חדשה?
היצירה החלה כחלק מדיאלוג עם האמן הישראלי־בריטי ניר סגל, דיאלוג שבמרכזו 
הקשר בין אמנות ויזואלית, מחול, פרפורמנס ואמנות השתתפותית. לאחר מספר 
ידי  ניסיונות להבין מהן האפשרויות העומדות בפנינו לשיתוף פעולה, הוזמנו על 
סגל לקחת חלק בתערוכה המשותפת שלו עם אלואיז פורניאלס בגלריית רו־ארט 
בדרום תל אביב. שם התערוכה – ״יש אור שלעולם אינו כבה״, עיקרה פרפורמנסים 
משתנים העוסקים בפנים שונות של אינטימיות ותקשורת בין הפרפורמרים לקהל. 
כמנורות  דומיננטיים  ויזואליים  אלמנטים  הכוללת  ייחודית  אסתטיקה  לתערוכה 
ליבון צבעוניות, אשר מכסות את תקרת הגלריה, בלוני הליום אדומים בצורת לב, 
טפט עץ שעוטף את קירות הגלריה, רצפה ירוקה וחפצים נוספים. חפצים שהקנו, 
אווירה של  ומשחזר  בזמן  לפחות עבורי, תחושה של חלל פנטסטי שחוזר אחורה 

מסיבת כיתה נוסטלגית. 

ההתמודדות עם הצבת מחול בחלל הגלריה לאחר כחמש־עשרה שנה של יצירה 
חדשות  מבט  ונקודות  שיקולים  אתגרים,  שאלות,  מעלה  שונים  מסוגים  לבמות 
גישה להצגת העבודה בהקשר  שינוי  זה דרש  דרכי העבודה הקיימות. מהלך  על 

לייחס  חדש. התייחסנו לתהליך כאל הזדמנות להתנסות במשהו חדש. הזדמנות 
משמעות חדשה לגוף, למבט, לחקירה של המרחק בין המבצעים לקהל, לזיכרון, 
לקשר בין ריקוד לאמנות חזותית ולהדגשת טבעו של הריקוד כאירוע חולף. הרגשנו 
לגוף  ומלמד להציב תנאים חדשים  זה מרתק  יהיה  שכחלק מהמחקר המתמשך, 
הרוקד ולמבט עליו. וכך, נענינו להצעה של סגל, והחל שיתוף הפעולה של הצבת 
היצירה בחלל הגלריה, תוך מודעות לאפשרות תרגומה של היצירה בשלב מאוחר 

יותר לגרסה בימתית.

 ,“The Perils and Possibilities of Dance in the Museum: Tate, המאמר
, מאת  וויטני״(  )״הסכנות והאפשרויות של מחול במוזיאון: טייט, מומה   MoMa“
ריקוד  הצבת  בעת  המתעוררות  בבעיות  עוסק   ,)Claire Bishop( בישופ  קלייר 
להפיק  יכול  שהריקוד  התועלת  מה  שואלת  בישופ  הגלריה.  בחלל  או  במוזיאון 
מלהיתפס דרך הפריזמה של האמנות החזותית, ומן הצד שני, מה הריקוד מאבד? 
אמנותיים  במוסדות  המחול  שילוב  תהליך  של  היסטורית  סקירה  מייצרת  בישופ 
שונים תוך כדי הבאת דוגמאות ממוזיאונים מרכזיים בעולם המדגישות עד כמה 
הנושא הפך לטרנד חם ופופולרי בשנים האחרונות. עם זאת, היא טוענת כי אף 
מעלה  ביניהם  השילוב  ולמחול,  לפרפורמנס  ומרותק  משולהב  שעולם האמנות 
תהיות ורחוק מלהיות פתור או מוגדר. אני מאמין שזו אחת הסיבות שגירו אותנו 

ביותר ואתגרו אותנו להתקדם אל שיתוף פעולה זה.

בניית המופע לחלל מוזיאלי, או לחלל הגלריה במקרה הזה, יוצר נקודת מפגש של 
מדיות; אפשרויות חדשות, כאלה שיכולות לעורר חיכוך או התנגשות. קונפליקטים בין 

מדיומים מעלים שאלות, ספקולציות ונקודות מבט חדשות בנוגע לקשר 
בין גוף לזמן, למרחב, למבט ולמרחק מהקהל. כל אלה מאתגרים את 
ההגדרות המקובלות של כל אחד מהמדיומים. נוסף לכך, היצירה לחלל של תערוכה 
עם אסתטיקה וארכיטקטורה נתונים, יצרה מגבלות שהיינו חייבים להתייחס אליהם 
לסמן  צריכים  שהיינו  עמוד  נמצא  הגלריה  במרכז  לדוגמה  התהליך.  מתחילת  כבר 
כדי  תוך  הקטעים  את  ולבנות  פלסטיק(  בכיסא  )נעזרנו  החזרות  בזמן  מיקומו  את 

התייחסות אליו וסביבו.

העלנו שאלות בדבר עמדת הצפייה של הקהל במתרחש והחופש שלו לנוע בזמן 
המופע. המופע נבנה לתוך חלל התערוכה אך הכיל גמישות מספיקה כדי שנוכל 
הפרפורמרים,  בין  הקרבה  על  שמירה  כדי  תוך  נוספים,  לחללים  אותו  להעתיק 
ביקורים  של  במוסכמות  מאופיין  הצופים  של  התנועה  חופש  והקהל.  המחול 
בחללי הגלריה, והיה מעניין לתרגם את חופש התזוזה גם לבמה. ואכן גם בגרסה 
הבימתית של העבודה הקהל יושב בשלוש מאות שישים מעלות מסביב להתרחשות 
הליכה  ידי  בין שעל  נתון,  רגע  בכל  במהלך המופע  צפייתו  זווית  את  לשנות  ויכול 
הקהל  של  החופש  הרצפה.  על  ישיבה  לכדי  ירידה  ידי  שעל  בין  או  מקום  ושינוי 
לנוע משמעותי לעבודה ויוצר קהל אקטיבי יותר שצריך לבחור את מידת מעורבותו 

ונוכחותו במתרחש.

אינטימיות, נוסטלגיה, רוחות 
רפאים ופסקול נעורים ביצירה 

When Love Walked In
ריקוד וההעלמות

 In Theater, as in Love, theכתב ״ )Blau( תאורטיקן הפרפורמנס הרברט בלאו
Subject is Disappearance״. משפט זה חזר ונשנה במוחי פעמים רבות תוך כדי 
תהליך היצירה והעלה שאלות סביב תמות על מופע, אהבה והיעלמות, הקשורות זו 
בזו, לטעמי, בצורה הדוקה. האם באמת הנושא במופע הוא היעלמותו? מה נשאר 
חומר שלא  אותה תחושה חמקמקה של  מחוויית הצפייה במחול? מה המהות של 
ניתן לגעת בו אבל משאיר את חותמו על קיומך? כיצד תחושות מתנדפות של אומנות 
שנוגעת בך או של אהבה שמטביעה חותם דומות זו לזו? האם הפרפורמרים באמת 

קיימים או שמא הם מייד הופכים לרוחות רפאים בזיכרון הצופה?

בניגוד ליצירות אמנות המבוססות על חומרים מוחשיים; חומרים שקיימים בעולם הפיזי 
שמחוץ לגוף, כנקודת התחלה עניין אותנו להסתכל על הגוף הרוקד כחומר, ארכיון 
ייחודיים. הנושא גם  ואיכות  ותנועה כאובייקט בעל טקסטורה  ואובייקט. על אנרגיה 
התקשר עבורנו לשאלה שהעסיקה וממשיכה להעסיק אותנו: מהו המקום והרלוונטיות 

של המחול בימינו. איך ניתן להרחיב את נקודות ההתייחסות למחול.

נוסף לכך, דיברנו על ההשוואה בין אובייקטים מוזיקליים למחול והאם ניתן לראות 
עם  השתעשענו  כלומר  תנועתיים.  כאובייקטים  כוריאוגרפים  תנועתיים/  קטעים 
גילינו שמצד אחד מבט כזה טומן  קיום ההשוואה בין הגוף החי לאובייקט דומם. 

בתוכו שחרור מנרטיבים אנושיים ואפשרויות הבעה חדשות, ובמקביל יוצר סכנה 
של  לסוג  הגוף  את  הופך  מהגוף,  הפורצת  האנושיות  ושל  הדימוי  השטחת  של 
מיכל חלול, תבנית נעה. הריקות הזו מתקשרת לשאלות שהעלנו בדבר הרסיסים 
אנרגיית  הדימוי,  זה  האם  מסתיים.  שהמופע  לאחר  הצופה  בזיכרון  שנשארים 
שנאמר  המפורש  או הטקסט  במופע, הפסקול  הוויזואליים  האלמנטים  התנועה, 

שנותרים?

מתודולוגיה 
המתודולוגיה שהנחתה אותנו עם תחילת התהליך היצירתי הייתה לפרוס את דרכי 
בעודם  נותנים  הם  חדשים  איזה הקשרים  ולראות  עבר,  מעבודות  שלנו  העבודה 
יוצרים יחד בחמש־עשרה השנה האחרונות,  ואנוכי  יוסי ברג  זה.  מונחים זה לצד 
ייחודי,  יצירה לא דומה למשנהו. כל תהליך  בוודאות שאף תהליך  לומר  יכול  ואני 
התמה  של  למחקר  ביותר  המתאימות  העבודה  דרכי  את  מגבשים  אנחנו  ולמענו 

הנבחרת. אני מאמין שתהליך מחקר ייחודי ייצור בהכרח תוצר ייחודי. 

ב־When Love Walked In החלטנו לחזור למתודולוגיות משמעותיות שליוו אותנו 
לאורך השנים, לייצר מכל אחד קטע תחום בזמן בעל התחלה, אמצע וסוף, מעין 
הקטעים  פריסת  כיצד  ולראות  הפיזית  או  הרעיונית  החקירה  של  מייצג  ׳נאמבר׳ 
השונים יוצרים יחד משהו חדש ושלם. דיבור המתבסס על טקסטים אסוציאטיביים, 

יוצרים כותבים 

עודד גרף

When Love Walked In מאת עודד גרף ויוסי ברג, רקדנים: יוסי ברג וטל אדלר אריאלי, צילום: אפרת מזור
When Love Walked In by Oded Graf and Yossi Berg, Dancers: Yossi Berg and Tal Adler Arieli, photo by Efrat Mazor
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חזרות תנועתיות של משפטי תנועה קצרים במקצבים משתנים, תנועה במגע צמוד 
של שניים או יותר משתתפים )מחקר פיזי שמאפיין רבות מהיצירות שלנו(, חיבור 
העבודה  דרכי  של  מהדוגמאות  מעט  הן  אלה  תנועתיים,  רצפים  לתוך  שירה  של 
אליהן חזרנו בתהליך היצירתי על העבודה. ניסינו לבנות את ה־DNA של העבודה 

דרך ריבוי גישות, שכבתיות ותחושה קולאז׳ית.

שנוצר  כל קטע  ייחדנו  האינטימיות,  נושא  את  במרכז  כיוון שכל התערוכה שמה 
לייצג פנים שונות של אינטימיות ואהבה. חילצנו זוויות הסתכלות שונות על מושג 
האינטימיות, אינטימיות בין הפרפורמר עם עצמו, בין פרפורמר אחד למשנהו ובין 
הפרפורמרים לקהל, וכך כל קטע היווה מעין סיפור קצר על אהבה שמתבטא גם 

בתוכן וגם בצורה את הנושא. 

פסלים שרים אהבה
קיים  שכבר  מה  עם  לעבוד  היא  שלנו  הטבעית  הנטייה 
את  ולהציג  חדשות  זוויות  לחפש  אותנו,  ומקיף  בעולם 
הסובבת  המציאות  על  למבט  חלופה  לייצר  וכך  המוכר, 
האומנות  מעולם  התייחסויות  לחפש  ניגשנו  וכך  אותנו. 
מיצבים,  ציורים,  פסלים,  ואהבה,  אינטימיות  שמייצגים 
בגוף.  אותם  לגלם  מעניין  שכנראה  ואייקונים  וידיואים 
שמהותו  פסל  שבגילום  הנייחות  בין  המתח  על  דיברנו 

אהבה לבין הרטט החי של הרגש שהוא מעביר. 

התבניות הגופניות חוברו ביניהם לכדי רצפים תנועתיים 
ויוצרים  פוזיציה  כל  של  התמונתיות  את  שמשמרים 
תחושה של קפיצה בין הזמנים או קוד אנושי שיש לפצח 

במהלך הצפייה. 

על  דיברנו  אהבה.  בשירי  להתעמק  התחלנו  במקביל 
הפער,  ועל  הפופולרית  בתרבות  האהבה  של  הייצוג 
בתרבות  האהבה  הצגת  דרך  בין  קיים  שלעיתים 
הפופולרית לבין איך שהיא נחווית במציאות אצל יחידים. 
והחוקרת  הסוציולוגית  כואבת״,  האהבה  ״מדוע  בספרה 
למושג  הנוגעות  שאלות  )Illouz( מעלה  אילוז  אווה  ד״ר 
ביקורתית  התבוננות  באמצעות  שלנו.  בתרבות  האהבה 
בדרכים שבהן האהבה מיוצרת, נכתבת, משווקת ונחווית 
בימינו, הכותבת מייצרת מבט ביקורתי אשר מופנה בעיקר 
לא  וגורמים  זה,  מושג  של  למוסדות החברתיים המבנים 
לבין  בה  התרבותי־תקשורתי  העיסוק  בין  לפערים  אחת 
לחוסר  בספר  מתייחסת  היא  והאמת.  החוויה  מורכבות 
חווית  בין  המייסר  הפער  מול  אל  היחיד  של  האונים 
לבין האופן שכל אלה אמורים להיראות  בחייו  רומנטיות 

על פי ההתניות החברתיות.

בין  מעניין  מתח  מייצר  הזה  הפער  שבמוזיקה  הרגשנו 
האמת  לבין  מהחיים״  וה״גדולות  הסכריניות  המילים 
לזקק  יכולים  שהשירים  הרגשנו  לעיתים.  שנחשפת 

מהויות אנושיות, להוות קפסולה רגשית נפיצה ולהמיס גבולות בין תרבות גבוהה 
מספר  אייקוניים,  אהבה  שירי  מתוך  משפטים  ולשיר  להשתמש  בחרנו  לנמוכה. 

דוגמאות מהם:

*  I was born to make you happy… )Britney Spears – Born To Make 
You Happy(

*  Nothing compares to you… )Sinead O׳connor – Nothing 
Compares To You( 

*  Can you feel the love tonight?... )Elton John – Can You Feel The 
Love Tonight(

* I can't live, with, or without you… )Mariah Carey – Without You(

*  Don't make me close one more door, I don't wanna hurt 
anymore, Stay in my arms if you dare, Or must I imagine you 
there, Don׳t walk away from me, I have nothing, nothing, 
nothing, If I don׳t have you… )Whitney Houston – I Have Nothing(

לדרמטיות  ודוגמה  ביצירה  שימוש  עושים  אנחנו  בהם  ציטוטים  הם  אלה  כל 
ולעצב  לליבנו  ישיר  חץ  להוות  האהבה  משירי  חלק  של  ליכולתם  המילים. 
של  ביכולתם  יש  והציניות,  האירוניה  שכבות  את  כשמנקים  חיינו.  פסקול  את 
נוסטלגית  אווירה  של  יצירה  תוך  רגשית  טעון  לאזור  אותנו  לחבר  השירים 
כמתבגר  נעוריו  בחדר  אותו  שליוו  הלהיטים  את  הביא  רקדן  כל  ואינטימית. 
התשעים  השמונים,  משנות  שירים  לעבודה  נכנסו  וכך  מאושר,  או  מיוסר 
ועופרי. טל  יוסי  המבצעים,  לגיל  ישיר  ביחס  האלפיים  שנות   ותחילת 

מאז ומתמיד עניין אותי המתח בין תרבות נמוכה לגבוהה, כמו הגבולות הפיקטיביים 
בלי  השראה  להוות  יכול  כנה  רגשי  מטען  הכולל  ציטוט  כל  מבחינתי,  ביניהם, 
בבחירות  ביטוי  אחת  לא  מקבל  זה  דבר  בתרבות.  שלו  המדומיינת  לאיכות  קשר 
 )Bach( באך  את  לכלול  שיכולים  שלנו,  העבודות  של  ובפסקולים  המוזיקליות 
וקלאסית,  קנונית  גבוהה,  תרבות  מייצג  זה  זה,  לצד  זה   )Rihanna( וריהאנה 
וזאת מייצגת תרבות פופ, פופולרית מסחרית, אך שניהם מתמצתים רגש בצורה 
ראויה להתייחסות עבורי. בעבודה הזו המוזיקה הופכת לשחקן מרכזי ומוביל, ולא 
אחת הסתכלנו על היצירה הנבנית כמעין מחזמר שחוזקו הוא לאו דווקא ביכולות 
אלא  מבוטלות(,  לא  שירה  יכולות  יש  שלחלקם  )אף  המבצעים  של  הווקאליות 
בעיקר על היכולות של השירים לפרוץ מהם, לעורר רגשות ולהוות צינור של רגש 

המחבר בינם לבין עצמם, אחד עם השנייה ובינם לבין הקהל. 

נוסטלגיה ואינטימיות
מאפיינים נוספים בולטים בעבודה הוא נוכחותם של זיכרון, כמיהה לעבר מדומיין 
ונוסטלגיה. מלבד השימוש בפסקול שמורכב משירים שליוו תקופות בעברנו, חקרנו 
גם אנקדוטות משמעותיות בביוגרפיה של כל אחד מהפרפורמרים. הביוגרפיות של 
הפרפורמרים שעובדים בלהקתנו נוכחות בכל העבודות ומשמשות כחומר משמעותי 
לבניית היצירה. ההשפעה של הביוגרפיה על דרך עיצובו של הגוף שלנו או בכיוון 
ההפוך, ההשפעה של חוויות או מראה גופני על הביוגרפיה שלנו, הן כל כך בלתי 
נפרדות ומשמעותיות שקשה להפריד ביניהן. ב־When Love Walked In החלטנו 
ולדבר, לשיר או לרקוד רגעים מעצבים מעברנו.  לקחת את זה צעד אחד קדימה 
כמקצוע,  בריקוד  הבחירה  מהארון,  יציאה  אחרת,  לארץ  עזיבה  ראשונה,  אהבה 
חלומות לא ממומשים ומוות של אנשים קרובים. הם רק חלק מהדברים שהרקדנים 
נועד  המדומיינות,  או  האמיתיות  בביוגרפיות,  השימוש  המופע.  במהלך  מספרים 
הייתה  שלנו  השאיפה  לקהל.  הפרפורמרים  בין  האינטימיות  את  ולהדגיש  לייצר 
קרוב  מרגיש  הפרפורמרים,  את  מכיר  שהוא  בתחושה  מההופעה  יצא  שהקהל 

אליהם וירצה להיות מחובר אליהם. 

פנימי  דיאלוג  היא  נוסטלגיה  לאינטימיות.  נוסטלגיה  בין  הקשר  את  לציין  מעניין 
אחרים,  עם  או  עצמנו  לבין  בינינו  אינטימיות,  מכילה  והיא  עצמו  עם  האדם  של 
שמושך  מתוק־מריר  תמהיל  מכילה  נוסטלגיה  עבורי,  בה.  משתפים  אנחנו  אם 
ולהסתכל  ברגע  נוכח  מלהיות  מעכב  גורם  להיות  יכולה  גם  אבל  עליו,  להתרפק 
קדימה. נוסטלגיה ממכרת. ב־When Love Walked In ניסינו ללכת על קו שנוגע 
בנוסטלגיה, מייצר אינטימיות אבל גם מרפה ממנה, נוכח וממשיך בחיפוש חסר 
פשרות אחרי זהות במקום הזה וברגע הזה. כלומר ביקשנו לשאול כיצד הביוגרפיה 
מקום  גם  אבל  ונפש,  גוף  בנויים,  אנחנו  ממנו  המקור  מאיתנו,  חלק  היא  שלנו 

המאפשר תזוזה וחופש לשים על עצמי זהויות נוספות, נזילות יותר.

היצירה מסתיימת במסיבת ריקודים. הפרפורמרים מזמינים את הקהל לרקוד איתם 
ברחבה. הפסקול של המסיבה מורכב כולו מלהיטי עבר שמהווים חלק מרכזי בזיכרון 
וירקוד איתנו  יענה  כדי התהליך שאלנו את עצמנו האם הקהל  הקולקטיבי. תוך 
בסוף העבודה, או שיובך וההזמנה תושב לריק. כבר בהופעות הבכורה בתיאטרון 
האינטימיות  להצעה.  ונענה  מתמסר  קם,  הקהל  מהירות  באיזו  לראות  שמחנו 
שנוצרה בין הפרפורמרים לקהל, שברה את הקרח ויצרה קרבה ביניהם. נוסף לכך 
הנוכחות של הגוף הזז מקרוב, הקרבה הפיזית למחול, לנשימות, לזיעה ולתנועת 
ואולי  וגם  לרקוד  שמניע  חי  רטט  יוצרת  זו  קרבה  הקהל.  על  השפיעו  הרקדנים, 
ללהיט  ביחס  אחרת  בנקודה  אחד  כל  מפעיל  אשר  הנוסטלגי  הפסקול  בעיקר, 

המושמע, אשר יוצר חיבור רגשי שמניע לפעולה.

גילי אזיקוביץ )Gili Izakovich( כתבה באתר עיתון הארץ על המופע ״המסיבה הכי 
טובה בעיר היא בכלל מופע מחול...״ ועל תחושה באשר למסיבת הכיתה שנוצרת 
בסוף ההופעה. מסיבה ספונטנית המאפשרת לחזור לרגע לאזור רווי נאיביות ורוח 
נעורים. עבורי, אין דרך משחררת יותר לסיים את ההופעה מאשר לעבד עם הקהל 

את החוויה דרך הגוף ודרך ריקוד משותף, ולא דרך מילים ושיחה.

כשהאהבה נכנסה פנימה 
העיסוק באהבה הוא לא מובן מאליו עבורי. לאחר מספר עבודות שיצרנו במסגרת 
הלהקה שעסקו בצורה מובהקת במקומיות, כמו בקשר בין האדם למקום ממנו הוא 
מגיע, נושא שהציף לא פעם רגשות עזים של תסכול ואלימות )דוגמאות אותן ניתן 
 .)Come Jump With Me, 2015 לראות בעבודות הלהקה )פולחן האביב ,2017, או
שאפנו ליצור עבודה שחוקרת צד אחר, של רוך וחמלה. עבודה ששמה במרכזה את 
המושג הכל כך מדובר – אהבה, ומסתכלת למושג בעיניים חדשות, באומץ ותקווה.

עבורי, העבודה היא מעין תפילה למקום רך ועוטף של קשר ואנושיות. דמיינו את 
האזור שנוצר על ידי הקהל המקיף את מקום ההתרחשות כמעין אי של אינטימיות 
רגש  לחוות  מקום  ושיתוף,  חיבור  של  אי  בחוץ.  הקשוח  לעולם  תחלופה  שמהווה 
הטוב  את  המגבירים  חברתית  ואמירה  פוליטי  צעד  כזה  בעיסוק  רואה  אני  יחד. 
גם  כלשהי  לייצר אלטרנטיבה  בימינו:  הרלוונטיות של המחול  שזו  ומאמין  בעולם 
אם לרגע קצר, וגם מתוך שאיפה אישית להקיף את עצמי בתמות הקשורות לחיבור 

ואהבה.

When Love Walked In מנסה להישיר מבט ככל האפשר ברגע נתון זה ולגעת גם 
באזורים מחוספסים יותר ומשווקים פחות של אותה אהבה. מתוך אמונה שעל מנת 
להראות צד אחד חייבים להראות גם את הצד האחר. עלינו לחוות את התסכול, 

חוסר השקט והלכלוך, כדי להראות את הנשגב שבאהבה.

חיות מוגברת דרך שבירת גבולות
בין  הפיזי  והמגע  ההתייחסות  הקרבה,  אכן  הוא  בעבודה  משמעותי  אלמנט 
ביצירות עבר של להקתנו שאפנו לחצות את  רבות  הפרפורמרים לקהל. פעמים 
 When Love Walkedהגבול בין הצופים למופיעים ולשבור את ה׳קיר הרביעי׳. ב־
In ידענו שלא רק שהקיר יישבר, אלא גם שאפנו לבדוק עד כמה אנחנו מסוגלים 
הגלריה  בחלל  העבודה  את  להעלות  ההזדמנות  הגבולות.  את  ולאתגר  לחצות 
והדיאלוג עם סגל שמגיע מתחום האומנות והפרפורמנס דיסציפלינה אחרת, היו 

משמעותיים בהקשר הזה ודחפו אותנו לאתגר את מה שהיה מוכר לנו עד אז. 

תגובות  גוררות  הפרפורמרים  ידי  על  המבוצעות  האינטראקטיביות  הפעולות 
משתנות מהופעה להופעה אצל הצופים, תגובות הדורשות מהפרפורמרים להגיב 
וערנות מוגברת בכל רגע נתון. עבורי,  ויוצרות תחושת חיות  בזמן אמת למתרחש 
כצופה מן הצד בכל המופעים, כל הופעה מרגישה ונחווית אחרת משום שהקהל 
בפעולות  שיש  ידענו  לחלוטין.  שונה  ואנרגיה  אווירה  יוצר  מופע  בכל  הספציפי 
סיכון, להביך, להטריד ואולי לעצבן חלק מהצופים, שיש כאלה שמעדיפים לצפות 
העבודה  את  יצרנו  השני  מהצד  אך  ובמרחקים,  בחושך  מבטחם  ממקום  במופע 
בידיעה שיכולה להיות תחושת חיות אמיתית, להומור, למבט כנה בגובה העיניים, 

לאינטימיות ואולי אף לאהבה. 
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המחול  בתחום  סדנאות  מדריך  רקדן,  כוריאוגרף,  בתל־אביב,  חי  גרף  עודד 
והתנועה, מנטור והמנהל האמנותי של להקת ׳תיאטרון מחול יוסי ברג ועודד גרף׳. 
 ,2005 בשנת  ברג  יוסי  והיוצר  הכוריאוגרף  עם  פעולה  בשיתוף  הוקמה  הלהקה 
ומופיעה בתיאטראות, בתי אופרה ופסטיבלים ברחבי הארץ והעולם.  יוצרת  ומאז 
נוסף לכך, עודד שימש ככוריאוגרף אורח בלהקות מחול רבות באירופה ובארה״ב 
ראשון  תואר  בעל  המחול.  בתחום  אורח  כמרצה  שונות  באוניברסיטאות  ולימד 
בפילדלפיה,  לאומנויות  מהאוניברסיטה  שני  ותואר  הפתוחה  מהאוניברסיטה 

ארה״ב.

When Love Walked In מאת עודד גרף ויוסי ברג, רקדנים: טל אדלר אריאלי ועופרי מנטל, צילום: אפרת מזור
When Love Walked In by Oded Graf and Yossi Berg, Dancers: Tal Adler Arieli and Ofri Mental. Photo: Efrat Mazor




