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ענת: ועכשיו הגוף היא היצירה האחרונה שלי ובה שתי עבודות: הטיפול – הוצגה 
לראשונה בפסטיבל ׳צוללן׳ 2018, והריקוד הוצגה בפסטיבל ׳ריקודי חדר׳ 2018. 
שתי העבודות הן למעשה שני פנים של אותו הקשר בין מופע של תנועה ומגע, 
וטיפול של תנועה ומגע כשמחבר ביניהם הוא הגוף. הגוף הוא האתר בו מתרחשים 
האירועים, והערב הוא קריאה לחזור אל הגוף, כמו קריאה לבוא בחזרה אל הרגש, 

לבוא בחזרה ממחוזות השכל והטכנולוגיה ולחולל, ולחולל שם ריפוי.

הקריאה אל הגוף ביצירה ועכשיו הגוף היא תולדה ישירה והמשך טבעי של העבודה 
שקדמה לה אנא ואגאנא מ־2016, טרם בחירתו של דונלד טראמפ מנהיג ׳העולם 
ביזויו של  את  meetoo#, הדוברת  של  בקיעת הקול המשמעותי  וטרם  החופשי׳, 

הגוף הנשי בחברה שלנו ועושה לו תיקון פואטי ואסתטי. 

חלק  שנתנו  ות  היוצרים/  את  גם  העבודה  על  בכתיבה  לשתף  שעדיף  חשבתי 
כדי  ועוד.  עוד  עצמה  את  ולרקום  עדויות  לאסוף  ממשיכה  העבודה  וכך  ליצירה, 
להתחיל בכתיבה, התכנסנו עומר עוזיאל, מבצע ושותף ליצירה, ויעל ונציה, המלווה 
לשאול  רשאי  אחד  כל  השאלות:  במשחק  ושיחקנו  ואני,  העבודה  של  האמנותית 
שאלה, ככל העולה על רוחו/ה, ואנחנו לא נותנים, חושבים או מספקים תשובות. 
רק מתמסרים לרצף של שאלות שעולות ללא ביקורת ובקרה. שיתפנו בשאלות את 

קימ' טייטלבאום שיצר את התלבושות ואת יאיר ורדי שיצר את אובייקט התאורה. 
 

למה ועכשיו הגוף? למה הגוף?
ענת: כשיש תחושה ברורה לגבי דבר כלשהו, בחירה או החלטה בהירה מורגשת 
את  מראים  שרעיונות  כמו  הופיע,  העבודה  של  השם  עמוקה.  ידיעה  כמו  בגוף, 
עצמם, פתאום, והוא הרגיש מאוד מדויק. הגוף הוא המקום הנוח, הטבעי, המוכר 
להישען  אפשר  שעליו  המעקה  ההנאה,  המזור,  היא  התנועה  עבורי.  והמנחם 
לחזרה  הקריאה  היא  לעכשיו  הקריאה  היה.  תמיד  כך  יציבות.  כשצריך  יד  להניח 
לאמפתיה.  לאנושיות.  לרגש.  בגוף.  אלא  אחר  מענה  או  תחליף  לו  שאין  למה 

לאינטימיות. למגע. לחום. 

עומר: המחול מגדיר את עצמו מעצם היותו הוא. מה שכל כך משך אותי במחול, 
שהוא לא צריך לספר סיפור, לייצר דימוי או להביע מחוץ לעצמו. אני מרגיש שהשם 
בשר,  גוש  אותו  ״הגוף״.  והוא  הבסיסי,  לאלמנט  הכוונה  את  מחזיר  הגוף  ועכשיו 
למה   – ועכשיו״  קיים.  פשוט  אלא  ותוצאה,  סיבה  בלי  בעולם  שנע  ועור  עצמות 
עכשיו? כי הגוף, הפועם, הנושם והנע הוא בכאן ועכשיו. כאשר תוך מספר שנים, 
ורופאים תחליף מכונה עצמאית  דין, נהגים, טייסים  את הגוף האנושי של עורכי 
מהירה יותר ואפקטיבית יותר. עכשיו זה הזמן! תוך כדי השינויים החשובים האלה, 

לחזור ולהתעקש על מגע אדם על בסיס יום־ַיומי. 

מה עשתה לכם העבודה?
הכוריאוגרפי  המסלול  בתוך  המעבר  העבודה,  של  שהביצוע  מרגישה  אני  ענת: 
וממלא בתחושה  לי, מרגיע אותי  שלה, מהדק אותי. מחזיר אותי אל עצמי, מזכיר 

של אמת פיזית.

עומר: במקצועי, אני גם מטפל בשיטת אילן לב. שזוהי שיטת טיפול במגע ותנועה 
ועכשיו הגוף,  לפתירת בעיות שלד, כמו: כאבי צוואר, גב, ברכיים וכדומה. ביצירה 
הנוגעות  הן  הידיים  הידיים.  באמצעות  כלל  בדרך  בשני  אחד  מטפלים  וענת  אני 
כמו,  לטפל,  נוספות בהם אפשר  דרכים  והמניעות. בסשנים של האלתור מצאנו 
לדוגמה: לטפל באמצעות הראש – כאשר הראש הוא נקודת הישענות ומגע על גב 

המטופל, או באמצעות הרגליים – כאשר כפות הרגליים מניעות את השכמות, או 
כאשר הקול האנושי והשירה מרפאות וחודרות ללב. באמצעות העבודה הרחבתי 

את מנעד אפשרויות הטיפול. 

על מה העבודה?
ענת: העבודה מתרחשת במרחב בין שלושה נושאים: האחד הוא טיפול פיזי, כמו, 
למשל, מסז׳ או כל טיפול סומטי אחר שיש בו מגע פיזי בין המטפל למטופל. הנושא 
השני הוא מגע ואינטימיות, כמו ביחסים קרובים בתוך משפחה או בין אוהבים, או 
מגע בעל אופי מיני, והנושא השלישי הוא האינטימיות הנוצרת במופע בו מספר 
הצופים הוא קטן. ניסינו לבחון את היחסים או המנעד שעליו אנחנו פועלים, את 
האפשרות לאינטימיות, ובעיקר את המקומות שבהם הם מתקרבים או מטשטשים, 
כמו, למשל, הממדים הפרפורמטיביים של טיפול, והממדים הטיפוליים של המופע 

ובתוך שני אלה היחסים בין המופיעים והצופים. 

האלו  איך שלושת האלמנטים  ואינטימיות.  מופע  טיפול,  על  היא  עומר: העבודה 
איך  הטיפול?  של  הכוריאוגרפיה  היא  מה  השני?  את  אחד  ומזינים  משפיעים 
המשתתפים  על  מופע  של  הריפוי  פוטנציאל  הוא  מה  מופע?  להיות  יכול  טיפול 
ועל הקהל? ואיך אינטימיות )ואף אנרגיה מינית( משפיעה על ריפוי? כיצד אפשר 
להשתמש בקרבה אינטימית ולעודד את האנרגיה המינית להתפזר בגוף ומחוצה 
לו, ולהשתמש בה לריפוי כאבי גוף, נפש וטראומות מן העבר? הטראומות יכולות 
להיות שלי או של דורות קודמים שלי. טראומות של חברה, קרובה או כלל אנושית. 
״גם הזאב צופן בקרבו תהומות, גם הזאב הולך ומתייסר… ״ ]הרמן הסה, מתוך שיר 

בעבודה[.

מה היא שפת העבודה?
שפת  היא  האחת  שפות.  בשתי  מדברת  שהיא  פנים  מעמידה  העבודה  ענת: 
ואילו  המטופל,  הגוף  ואל  התחושות  אל  פנימה  הוא  והקשב  המבט  בה  הטיפול, 
בריקוד הפעולות המתבצעות הן של הגוף אל מול המבט החיצוני של הצופים. אך 
לשתי  או עצם הפרדתן  זו,  לצד  זו  וההנחה של שתי העבודות  למעשה ההנכחה 
עבודות, שהרי הן גם יכולות להיות נצפות כאחת, היא פעולה של אפשור אוסמוזי 
של דליפת משמעויות וחציית הדיכוטומיות, והכרזה על הגוף כאתר שבו הפעולות 

הן רב משמעויות , פתוחות ומאפשרות מגע, מבט ומופע מרפא. 

יאיר: כמה ימים לפני שהעבודה עלתה, חשבתי לעצמי, שהעבודה לא מציגה טיפול 
או מנסה להביא את הפרפורמטיביות של טיפול זה או אחר, אלא העבודה עצמה 
לא ברמה של העבודה מטפלת  ולהיות מה שהטיפול עצמו עושה.  לגלות  מנסה 
ביוצרים או במבצעים שלה, כלומר היא עצמה טיפול, אלא איך אירוע פרפורמטיבי 
על  מניחים  איך  טיפול,  לו  קוראים  האירוע שאנחנו  הוא  מה  לעצמו  לחשוב  יכול 
במחוזות  גם  ולעיתים  הפסיכולוגיים,  במחוזות  טיפול  הרי  הטיפול.  את  הבמה 
התקדמות  לבחון  יכולים  באמת  לא  אנחנו  אבסטרקטי.  מאוד  יצור  הוא  הפיזיים 
טיפול,  בעקבות  משהו  שעברנו  להבין  לעיתים  יכולים  אנחנו  בטיפול,  תוצאה  או 
שהגוף מרגיש טוב יותר בעקבות פגישה כזאת או אחרת או מלמידת טכניקה כזו או 
אחרת, שהנפש שלנו הצליחה לקבל ולהכיל את עצמה קצת יותר ביום זה או אחר. 
אך מדד ההצלחה של טיפול זה או אחר נשאר אניגמטי לחלוטין, לטעמי. אנחנו 
איך  מבינים  באמת  לא  אנחנו  הפסיכולוג,  בחדר  מתרחש  מה  מבינים  לגמרי  לא 
הגוף שלנו מגיב לאחר מפגש עם השקשוקים של אילן לב. אנחנו יודעים שמשהו 
לנקודה  או אחרת, תנועה כלשהי מנקודה אחת  כזאת  מתרחש, שהחלה תנועה 

שנייה, למרות ששתי הנקודות לא לגמרי ברורות לנו. 

ועכשיו הגוף מאת ענת דניאלי
ענת דניאלי, עומר עוזיאל, יעל ונציה, קימ' טייטלבאום ויאיר ורדי

מבחינתי,  אפשרית,  בלתי  וכמעט  ואקלקטית  מגוונת  היא  הטיפול  שפת  עומר: 
להגדרה ומיפוי. אני מרגיש שבעבודה אנחנו נשענים על כל בסיס הידע שעברנו 
של  בפתיחה  הגוף.  בתוך  לנו  משתכללים  אלה  וכל  ומטפלים  יוצרים  כרקדנים, 
לנו  שיהיו  והמנורות  התאורה  את  סידרנו  בה  האקספוזיציה  אחרי   – היצירה 
לפני  נעליים  חלצה  עגילים,  הורידה  שענת  אחרי  ״הטיפול״,  מחקר  למעבדת 
הכניסה לחלל המקודש, בו מתרחש הטיפול – ענת מתיישבת מאחוריי ואני נשכב 
על רגליה. ברגע הזה של המגע הראשוני גוף אל גוף, בו הגוף שלי נח על רגליה 
של ענת, השרירים משתחררים מאחזקת הגוף, הנשימה נפתחת ומתחיל הטיפול, 
אני מרגיש שכל הידע האינטואיטיבי וההשכלתי בא לידי ביטוי – כל האינפורמציה 
הקונטקט  היוגה,  הפראנה  הפלדנקרייז,  לב,  אילן  של  הטיפול  משיטת  שרכשנו 
בתהליך  שרכשנו  מהידע  וכמובן  מופיע  כרקדן  והניסיון  הידע  אימפרוביזציה, 

היצירה. 

האם העבודה שינתה אותנו? שינתה משהו?
הטיפול:   – העבודה  של  הראשון  לחלק  אתייחס  זו,  לשאלה  בתשובה  יעל: 
לעצמם  שהציבו  המשימה  אשר  אנשים  שני  במחיצת  והשהות  ההתבוננות 
האישיים  צרכיהם  על  שתענה  במגע,  חדשה  טיפולית  פרקטיקה  יצירת  היא 
שלי,  בחיי  וגם  מהם  אחד  כל  של  בחיים  מסוימת  זמן  בנקודת  והפרפורמטיביים 

הייתה חוויה אישית מיוחדת לכשעצמה. 

במה טיפלה העבודה? ואיך?
ענת: העבודה ביקשה לטפל באזורים בהם מתקיים קשר קרוב ואינטימי. תחילה 
דיברנו עומר ואני על כך שקיים עיוות תרבותי שאנו חיים בו, כשניתן וגלוי וחשוף 
מרומזת  ולא  מרומזת  ופורנוגרפיה  קשה  אלימות  של  ודימויים  מבעים  לראות 
נחשבים  ואהבה  אינטימיות  של  שמבעים  בעוד  ואישיים,  ציבוריים  במרחבים 
ככאלה שיש להימנע מהם. מתוך הבלבול הכללי עברנו אל האישי הקרוב והכואב 
הפרטי. אני ביקשתי לברוא מודל של אינטימיות פיזית בה אני חשה לגמרי מוגנת 

והעונג  והבטחון  המוגנות  חווית  את  לספוג  ושוב,  שוב  לעבור  ובתוכו  ומטופלת, 
הפיזי שיש בתחושות האלו ולהפנים אותן בתוכי.

עומר: העבודה מבקשת לטפל באינטימיות המעוותת בחברה, דרך מגע של איש 
ואישה. בזמנים בו תופעת ״המי־טו״ היא בשיאה, בהם החברה מבקשת לעשות סדר 
חדש ביחסים בין גברים לנשים, בהם גברים מואשמים בהטרדות ונשים מוציאות 
החוצה סיפורים אפלים מהעבר, בזמנים כאלה אנחנו מבקשים לטפל בעיוות הזה 
דרך ״העדפה מתקנת״ של המגע, לגעת יותר, לגעת נכון, לדעת להקשיב ולחגוג 

את הרבדים הכי עמוקים של גוף פראי וחושק דרך כבוד והתמסרות. 

איך זה מרגיש להיות שותפים בטיפול של מישהו אחר? איזה יחסים היו, 
מטפל־מטופל?

וניסוח של  mindset חדש של התבוננות, כלים  יעל: כל עבודה חדשה מבקשת 
טיפול,  שעניינה  בזירה  צופה  עצמי  מצאתי  הזה  במקרה  היופי.  כל  זה  העולם, 
אדגיש – לא ייצוג של טיפול, אלא טיפול. ברוב המסגרות הטיפוליות אליהן נחשפתי 
ב״מתרחש  צפייה  לשם  צפייה  פרטיות.  של  מסוימת  לרמה  נדרשתי  תמיד  בחיי, 
הטיפולי״, איננה מעניינו של איש, יתרה מזו, היא סגורה מפניו של כל מי שאינו 
תפקידי  מה   – אבל  קשורה  להיות  התבקשתי  הזה,  במקרה  מטופל.  או  מטפל 
כמלווה אמנותית של פרפורמנס שהוא טיפול או של טיפול שהוא פרפורמנס? מהו 
ככל  ונרקמה  הלכה  זו  לשאלה  התשובה  הלגיטימית?  המקדמת  ההתערבות  סוג 
בשלב  התהליך.  לאורך  ומגוונים  שונים  באופנים  והתגלמה  התקדמה  שהעבודה 
תקרוס  לא  ועדיין  הטיפולית  מהותה  על  תשמור  שהעבודה  שכדי  הבנתי,  מסוים 
נכון  הכי  הדבר  הפרפורמנס,  בתחום  ותישאר  מטופל  מטפל  של  המערכת  לתוך 
שעליי לעשות כמלווה )לפחות לפרק זמן מסוים( יהיה להתבונן ולא לדבר. המבט 
החיצוני שלי נתן תוקף למתרחש כאירוע פרפורמטיבי, והשתיקה שלי נתנה תוקף 

טיפולי ואפשרות להקרין שוב ושוב את המהלך. 

יוצרים כותבים 

Anat Danieli and Omer Uziel in their work The Treatment, Photo: Natasha Shakhnes ענת דניאלי ועומר עוזיאל רוקדים את יצירתם הטיפול, צילום: נטשה שחנס 
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בשתי  הבחירות  בין  הקשר  ומה  עבודה  בכל  התלבושות  תומכות  איך 
העבודות? אילו מחשבות הובילו את תהליך ההרכבה של הדמויות? 

קימ׳: מדובר בשני חלקים, בעלי טמפרמנט ואופי שונה אז מלכתחילה היה ברור 
שהם דורשים שני סטים של תלבושות. בחלק הראשון עומר וענת לבושים כאנשים, 
לא רקדנים. אקט הכניסה לסט התאורה של יאיר הוא עוצמתי. עומר נכנס יחף 
אך לבוש כמעין אינטלקטואל מקצועי, פסיכואנליטיקאי, פוקו עלה לי לראש – שיק 
של שנות ה־70. בעוד ענת נכנסת נעולה בנעלי עקב ולראשה פאה בלונדינית 
)קלישאה בעולם המחול אבל עניין אותי להתמודד איתה(, אישה הבוחרת להציג 
מי   – כפול  בסימון  פה  מדובר  היה  מבחינתי,  מענת.  לעולם  אחרת  עצמה  את 
שמכיר את ענת דניאלי יבחין ישר כי מדובר בהחלטה לשינוי צורה, אך מי שלא 
כך  ״אחר״.  כאדם  ומהתגלותה  מהפֵאה  בסוף  מהתפשטותה  יופתע  אותה  מכיר 
שהסאבטקסט כן מרפרר למסכה או תחפושת, המשפט הנודע של אוסקר ווילד: 
׳תנו לאדם מסכה והוא יגלה לכם מה האמת׳ עלה לי לראש בקונטקסט של טיפול 
התאורה  וסט  למופע  הקהל  קרבת  לכך,  נוסף  רגשית.  אמת  אחרי  מחפשים  בו 
אפשרו עבודה עם פרטים שלא היו נראים על במת פרוסניום, כמו טבעת גברית 
לעומר, פרחים על החולצה של ענת ונעליים הורסות שהיו עשויות מפרווה צהובה 

ושחורה. 

החלק השני הוא החלק של הריקוד, וגם פה עומר וענת נכנסים אל הבמה מבחוץ, 
זקוק להבטחה מסוג אחר. ענת, בשונה מהחיזיון של האישה  כך שהפעם הקהל 
המזכירה  בהירה  בחולצה  ועומר  ומוקשה  אלגנטי  שחור  בסרבל  לבושה  היאפית, 
טוניקה רנסנסית ומכנסיים בהירים. הכוריאוגרפיה של ענת היא אלגנטית וזורמת, 
וכמעט מבקשת לחזור חזרה לחזון נקי של מופע מחול, בעיקר עם הסוויטות של באך, 
שבעיניי מסמלות נכס צאן ברזל של תרבות מערבית. מדובר שוב בשני פרפורמרים 

פיזיים משוכללים, ובפזילה מודעת לעבר מחול אירופאי אינטלקטואלי ספציפי.

מה תפקידו של אובייקט התאורה בכל עבודה? איך נוצר? אילו מחשבות 
הובילו אליו?

אור שהוא  מייצרים  איך  היא  אותנו  בעיצוב תאורה המחשבה שהובילה  גם  יאיר: 
איך  וגם  הטיפול  נעשה  שבו  המצע  להיות  להפוך  יכול  האור  איך  בעצמו.  טיפול 
הוא מטפל, מאיר ומייצר את האינקובציה הזו שטיפול צריך כדי להתקיים. מהרגע 
תאורת  ולא  תאורטיים  אובייקטים  דורשת  בטיפול  שהעבודה  ברור  היה  הראשון 
תיאטרון, שיש ליצור חלל תומך, קטן מאוד שנמצא בתוך החלל הגדול של התיאטרון 

או של הגלריה בה מוצגת העבודה. 

הרפרנסים שעבדו איתם היו מדגרות וחממות – עולמות אלו בעצם משתמשים באור 
כדי להצמיח משהו, כדי להנביט זרעים וכדי לגדל גוזלים. כלומר במדגרות ובחממות 
האור הוא לא רק פונקציית הארה, אלא האור ממש מגדל את הסובייקטים המוארים, 
השני  הרפרנס  שלהם.  הטיפול  בתהליך  ולעומר  לענת  האור  על  חשבנו  גם  כך 
שעבדנו איתו היה קצת יותר אלים, והוא הזרועות של התאורה אצל רופאי השיניים. 
זרועות התאורה בטיפולי שיניים הן ההפך הגמור מאור המדגרה או החממה, שהוא 
אור אלים שמטרתו להיות מאוד פונקציונלי ולהאיר היטב את חלל הפה. הזרועות 
יהיה  זוויות הפה ושהחלל  ויוכלו להגיע לכל  הללו מעוצבות כך שיהיו קלות להזזה 
מואר בצורה חזקה לא משנה מאיזו זווית אתה מסתכל. כיוון שאני חושב שבטיפול 
יש את שני האלמנטים – האלמנט המגדל, המעצים המפתח, ומצד שני האלמנט 

החושף, האלים, המחייב והמכריח להסתכלות פנימה, שהיא לא תמיד נעימה. 

באובייקטים ניסינו להכיל את שתי הקצוות הללו. כך יצרנו אובייקט מתכתי, בגודל 
זרועות בעלות אלמנט קצת קריפי מצד אחד, אך חובק מצד  אדם המתפרס עם 
שני, מאלץ להיכנס פנימה. לאור עצמו בחרנו פנסים עם אור מאוד חם ברפרנס 
גם משליט,  אך  מגדל  עוטף,  לייצר חלל  ניסינו  כך  וחממות שמש.  לאינקובטורים 
מגביל ומכריח. את האלמנטים הללו כרכנו עם כבלי חשמל חיצוניים התלויים מן 
המנורות שקצת מזכירים צינורות אינפוזיה, כך ניסינו להכניס עוד אלמנטים מזינים 
והאובייקט:  החלל  של  והשינוי  הדרמטורגיה  לבמה.  הטיפולים  מעולם  ומפחידים 
המופע מתחיל כאשר ארבעת האובייקטים של התאורה צמודים אחד לשני באמצע 
הלל ומאירים אחד את השני. עם כניסת הרקדנים לבמה ובאקט של הכנת המרחב 
את  להם  ומייצרים  מהשני  האחד  האובייקטים  את  הרקדנים  מרחיקים  הטיפולי 

ניסינו  יבצעו את האקט הפרפורמטיבי.  בו הם  והמרחב הטיפולי  חממת הטיפול 
לייצר אקט שבו האדם מייצר לעצמו את המרחב הטיפולי! 

 
איך השתחרר הריקוד מהטיפול?

והתייחסות  בחלל  מיקום  חזרתיות,  מבנה,  ביצירת  משהו  כוראוגרפיה.  עומר: 
למבנה מוזיקלי שמשחרר את המרחב הטיפולי ופותח את המרחב הריקודי. לטיפול 
נכון,  לא  או  נכון  אין  רלוונטי,  ובעכשיו  בכאן  מה שצף  כל  מבנה,  אין  חוקיות,  אין 
אין דרישה חיצונית ואין במאי שאומר מה לעשות. לאחר שלקחנו את האלמנטים 
המרכזיים של הטיפול ושמנו אותם בתוך מבנה, בִּן רגע הם הפכו לריקוד. הטיפול 
יציב  מרחב  לא  הוא  אך  בטיפול  לצפות  מעניין  זה  למופע,  מרתק  מרחב  הוא 
של  )בהקשר  מוזיקה  על־ידי  מוכתב  הריקוד  ומקום.  לזמן  שלו  בהתייחסות  ועקבי 
העבודה הספציפית הזו, זה הסוויטה הראשונה של באך לצ׳לו(, ודרך המתווה הזה 
האלמנטים השונים מסודרים ומחויבים לזמן ומקום. הכוריאוגרפיה הכתובה מראש 
והמסודרת משחררת את הטיפול, מאווררת אותו ויוצרת ממנו תיאטרון של ממש. 

הגיע  השונות  העבודות  של  הביצוע  אופני  בין  שינוי  ליצור  הדרישה  עיקר  ענת: 
הדרישה  באה  דומה  בגישה  העבודות  שתי  את  ביצענו  ואני  שעומר  בעוד  מיעל. 
מיעל לחדד אופני ביצוע שונים ־ להיות בתוך הטיפול, בתוך התחושות והמעשים 
את  חידדה  יעל  הריקוד.  השנייה  בעבודה  המופע  של  המהלך  עם  במגע  ולהיות 

התחושות של להיות הווים בעבודה לעומת הפרפורמטיביות של הריקוד.

האם יש ביטוי מגדרי בעבודה ואיזה?
ענת: בעוד שבטיפול קימ׳ הלביש אותנו כמו גבר גבר ואישה אישה, כלומר עטויים 
ביטויים מגדריים מפורשים, בתחילת המופע התחושה שלי הייתה ציות להתנהגות 
מגדרית, ולאט לאט הופכת מגוף תרבותי מציית לגוף ביולוגי חף ממניירות מגדריות 
כדי  אותה  ומרדד  אותה  לש  בשריותו,  את  וחושף  התנהלות  מציפיות  ומתקלף 

שתיפרס דק דק, תיחשף, ותתרכך כך.

קימ׳: מבחינתי, יש פה מודעות למגדר כפריזמה, כעוד רמה בשיח המחולי אבל היא 
לא הבסיס ביצירה. לי היה חשוב שתהיה אפשרות לשחק, וענת גם אמרה לי את 
זה בהתחלה ׳מעניין אותי איך אראה דרך העיניים שלך׳. והתהליך של לשים פֵאה 
בלונדינית לא היה פשוט, ולא היה ללא שאלות. מה שאני תפסתי כדימוי אותו ניתן 

להניע ועימו ניתן לשחק, לא בהכרח הרגיש קליל לענת, כאישה לדוגמה.

איך התחילה העבודה? ואיך היא קשורה לאנא ואגאנא?
את  מדברים  ואני  עומר  הנשי.  הגוף  תוככי  אל  מסע  היא  ואגאנא  אנא  ענת: 
לרצפה,  קרוב  נעים  כריסטינה,  דומיניק  וורד  הספוקן  אמנית  של  המחזור׳  ׳שיר 
הוריזונטליים, ומתחברים לעיתים לגוף אחד סימטרי המורכב משני הגופים שלנו 
ומייצר דימויים של פרחים ו/ או ואגינות. ויש גם לידות בעבודה, בהן אני יולדת את 
עומר ועומר יולד אותי. היצירה הזו הרכיבה מאיתנו גוף שלישי שהוא שנינו ביחד 
הקרבה  בהנעת  עניין  ויצרה  כזו,  קרבה  בעוד  צורך  ויצרה  עמוקה,  פיזית  בקרבה 
בנושא מתמיד,  ואני עסוקה  במקצועו,  הוא מטפל  עומר  טיפול.  למחוזות של  הזו 

ולאחרונה למדתי פרקטיקת טיפול בגוף האנרגטי הנקראת ׳פראניק הילינג׳. 

זעקת הנשים על  זועקת את  ושרה פמיניזם.  ואגאנא מדברת, רוקדת  אנא  עומר: 
שיקבלו  לחיילים  ומאחלת  הדם  מבושת  לצאת  צועקת  היא  במחזור.  בדם,  הכרה 
הנשי  המין  איבר  את  מהללת  אנא  במלחמות.  ולא  שם  הדם  את  ויפגשו  מחזור 
המושתק והמקולל )כוס אימא שלך – זו קללה מושמעת בחברה, לעומת ״על הזין 
שלי״ – שזה שימוש חיובי לזה שאני עושה כאוות נפשי, מה שאני רוצה. מצטט את 
מהדיאלוג  ובא  טבעי  גשר  היה  בטיפול  לעיסוק  בנשיות  מעיסוק  המעבר  ענת..(. 
המשותף שלנו ומהעיסוקים השונים הנוספים שלנו. החיבור בין פמיניזם להומניזם 
כמעט מתבקש. הטיפול מבקש גם לטפל ביחסים בין גברים ונשים ובמגע אחד של 

השני, באינטימיות וביכולת ההקשבה. 

מה היו הפעימות של העבודה? מה בתהליך הביוגרפי של ענת ושל כל 
אחד מהיוצרים השותפים נגע בכל אחד בציר האישי שלו?

ענת: העבודה התפרסה על פני שנתיים בהם נפרדתי מבן זוגי ואב ילדיי, ועברנו 

מחיי משפחה רגילים להיות משפחה מפורקת בשני בתים וכאב גדול. אך לא רק 
מבטים  ומבקש  חדש  פרק  של  פתיחה  גם  אלא  התהליך  מול  נוכח  היה  הכאב 
חדשים ותיקון. יכולתי לראות הבדל ממשי בין אופן המופע שלי בבכורה של הטיפול 
בפסטיבל צוללן ומהופעה כמה חודשים אחרי ביחד עם היצירה הריקוד. ברור לי 
שעברתי דרך העבודה תהליך של עיבוד והבנה של מהלכי החיים. בעבודה עצמה 
שותפי  עומר  עם  בונה,  מנחמת,  מטפלת,  קרובה,  יחסים  מערכת  מרכיבה  אני 

ליצירה, ומערכת זו מהווה מבנה לאימון ביחסים מייטיביים. 

קימ׳: אני הרגשתי כשחקן חיזוק, וברמה רבה עיצוב תלבושות לבמה הוא תמיד כזה 
הפרידה,  עם  מטלטל  מאוד  משהו  עוברת  שענת  ידעתי  אבל  דרמטורגית.  ברמה 
בראי, כפרפורמרית שהיא  איך שהיא ראתה את עצמה  כך שנפגשתי בעצם עם 
הכוריאוגרפית של העבודה וגם הנושא שלה. במובן הזה, זו הייתה חוויה קולגיאלית 
שאגב,  לב.  ריפוי  של  שאמאניסטי  פרפורמנס  או  ריפוי  בטיפול/  השתתפתי  בה 
לי,  הפרויקט.  על  שחלשה  היצירתית  מההרפתקנות  או  מהמקצועיות  הוריד  לא 
באופן אישי, זה נגע ביכולתו של האדם לקחת בעלות על השתנותו ובעוצמתה של 

האמנות לברוא את האמן/ נית היוצרים אותה. 

איך פעולות העבודה יוצרות ריפוי? עבור המשתתפים השותפים והקהל? 
מה תפקיד השירים?

ענת: אחת ההשראות בתהליך העבודה הייתה ספרו של לואיס אל מדרונה ׳רפואת 
ולומד את  הקויוט׳. מדרונה, רופא מערבי עם שורשים של תרבות אינדיאנית, חוזר 
הרפואה  של  ממוגבלותה  ומתאכזב  שחוזר  לאחר  אבותיו  של  הריפוי  טכס  חוכמת 
המערבית. הוא משתתף, למד, ולאחר מכן מקיים טכסי ריפוי בסווטלודג׳, בו מתקיימת 
התכנסות, תפילה, קריאה לרוחות ושירה משותפת של המטופל והמשתתפים. דימוי 
אליו  ולהזמין  אינטימי,  מרחב  ליצור  ניסיתי  התהליך.  לאורך  אותי  ליווה  הסווטלודג׳ 
יעברו ריפוי משלהם.  ואגב כך גם  אנשים שיהיו עדים ושותפים לטכס הריפוי שלי, 
אחדות  נעם  של  הלחן  את  המקהלה  ביצעה  הינום׳  בן  ׳גיא  מקהלת  של  במופע 
למילותיו של הרמן הסה, המילים הן: ׳הן לא רציתי אלא לנסות ולחיות את אשר ביקש 
לצאת מתוכי מאליו. מדוע היה הדבר קשה כל כך?׳ אנחנו שרים אותו כמו שאלה 
ותשובה, אנחנו מזמינים את הצופים להצטרף אל השירה, אל המשפט שחוזר על 

עצמו וכך להיות חלק ממקהלת העבודה המבקשת ריפוי והקלה. 

עומר: השירים הם גם תנועה, הם קול אנושי שיוצא דרך הגוף, דרך הפה החוצה, 
ממלא את החלל הפנימי של הגוף ואת החלל החיצוני של המופע, ומבקש לשיר 

את אשר ביקש לצאת מתוכו מאליו.
ואז נשאלת השאלה: ״מדוע היה הדבר קשה כל כך?״ ולשאלה הזו אין תשובה, יש 
רק הדהוד של קול שיוצא לחלל וחוזר לתוך הגוף המבקש להתרכך בתוכו ולרפא 

איבר־איבר. 

למה באך? אילו מבנים הכתיבה המוזיקה?
ענת: הסוויטות לצ׳לו של באך הן יצירות אהובות שהיו ברשימה של ׳יום אחד אעשה 
עם זה משהו׳, וכשחשבתי על צמד העבודות הטיפול והריקוד וברור היה לי שהריקוד 
היא עבודה עם מוזיקה )לאחר שנים רבות של עבודות ללא מוזיקה מושמעת( ועלתה 
המחשבה שעתה הוא הזמן לבאך משום ההתאמה בין ההצהרה התמימה המבקשת 
ומשוחחת  מחולות  וחמישה  מפרלוד  בנויה  הסוויטה  המוזיקלית.  והבחירה  לרקוד 
במילא עם ריקודים וריקודיות. כל פרק של מחול בתוך הסוויטה בנוי באופן סימטרי, 
חלק אחד החוזר פעמיים וחלק שני החוזר פעמיים, מבנה שתומך או אפילו מדרבן 
המוזיקלי.  המתווה  פי  על  תנועה  חיבור  של  קונבנציונאלית  כוריאוגרפית  לפעולה 
ומול החופש המבני שמאפשר שקט, יש עונג גדול להיעתר להכתבה של המבנים 
המוזיקליים ולמצוא את החופש לפעול בתוכם. המבניות הקשיחה באופן פרדוקסלי 

ומוכר ומשחררת את הדמיון לפעולה שיש בה ציות וחתרנות בו זמנית. 

אילו ערכים העבודה מציעה ופועלת על פיהם? 
יעל: ערך הוא מונח שמבקש לשאול מה טוב ומה רע, מה מותר ומה אסור. בדרך 
יש פיתויים, שלעיתים קשה להימנע מלהיענות להם כשהם  יצירה  כלל בתהליכי 
עולים בעת תהליך היצירה בסטודיו, ובטח, לאחר פרזנטציות ומפגשים עם קהל 
פיהם  אתיים שעל  וכללים  מידה  אמות  בהגדרת  צורך  יצר  עצמו  הטיפול  ניסיוני. 

ווליומים של מגע, אפקטיביות טיפולית שנבדקה  פועלים – יחסי כוחות שוויוניים, 
ביתר שאת, כמו גם מידת החשיפה שנמצאה כל העת בשאלה. בעבודה הזו )בעיקר 
בטיפול( הקהל הוא ישות זמנית חולפת המוזמנת להתבונן במהלך. המהלך עצמו 
שותפיה  לטובת  ורק  אך  שחוברה  טיפולית  פרקטיקה  של  ופועם  חי  ארגון  הוא 
וצרכיהם מתוך מחויבות והחלטה שהיה לה תוקף מלא בסטודיו, שכל ניסיון לתווך 
את העבודה או לייפות אותה נדחה על הסף כמסיח וכרעש מיותר. אם ערך הוא 
את  ניסח  בטיפול  הללו  בשאלות  העיסוק  הרי שעצם  מידה,  אמות  שמייצר  מושג 
העבודה  של  הספציפית  הטיפולית  השפה  מושתתת  עליו  והאתי  האמנותי  הקוד 

ואת אופי היחס שלה עם הקהל.

ענת: העבודה בהתאוותה לדייק מבקשת לשחרר מעליה עודפות, מיותרות וצפיות, 
כדי להגיע לרגע של אמת פיזית, שהיא רגע בהיר שניתן לחוש בו, בגוף, בגוף של 

המופיעים ובגוף של הצופים. 

לעבודה  כלים|גוף  של  האמנותית  והמנהלת  שותפה,  מייסדת  היא  דניאלי  ענת 
נוגעים  פעולתה  ותחומי  הכוריאוגרפית  שעבודתה  ויוצרת  ים,  בת  כוריאוגרפית, 
עבודות  להעלות  החלה  היא  הגוף.  של  ופוליטיקה  יצירתיות  מחקר,  במחול, 
כן,  כמו  ועוד.  בת־שבע  אנסמבל  בת־שבע,  המחול  ללהקת  ויצרה  ב־1990,  מחול 
זוכת  היא  ענת  דניאלי.  ענת  המחול  להקת  במסגרת  יצרה   2007-1994 בשנים 
עבודתה  על   2006 לשנת  התרבות  משרד  פרס   ;2007 לשנת  רוזנבלום  פרס 
״גוונים  ופרס  1996 לאמנית צעירה,  ופרס משרד התרבות לשנת  הכוריאוגרפית; 
מחול  מיצירת  דניאלי הפסקה  לקחה   2012-2007 השנים  בין  ב־1990.  במחול״ 
כדי לבחון מחדש את עבודתה. בשנים אלו הקימה את מרכז כלים, וב־2012 חזרה 

ליצור ולהופיע בעבודותיה.

36, רקדן, מורה למחול עכשווי ב״קבוצה״ ומטפל בשיטת אילן  בן  עומר עוזיאל 
לב. החל את דרכו במסלול להכשרת רקדנים של להקת תל־אביב דאז בניהולם של 
בהצלחה  סיים  בלהקה.  לרקוד  המשיך  מכן  ולאחר  דולב,  ויערה  גולדנברג  עמית 
ולמד  יפו,  תל־אביב  האקדמית  במכללה  ההתנהגות  במדעי   .B.A ראשון  תואר 
ענת  כמו:  עצמאיים,  כוריאוגרפים  ובשיתוף  עבור  רוקד   – ״כלים״  במרכז  שנתיים 
מרין  אור  רובין,  אפרת  לוי,  מאיה  לייבוביץ,  תמי  סממה,  מיכל  שפיר,  אורי  דניאלי, 
מלחין־  ,2013 במחול  גוונים  כמו:  שונים,  מחול  לפסטיבלי  יצר  ועוד.  נחום  ואורן 

כוראוגרף 2013 ואינטימהדאנס 2012.

עם  עובדת  במחול.  יצירה  בתהליכי  חיצונית  ועין  אמנותית  מלווה  ונציה  יעל 
רוטנברג.  ודנה  גטמן  מיכאל  קוגן,  הלל  דר,  נעה  דניאלי,  ענת  הכוריאוגרפים 
מלמדת קומפוזיציה ואימפרוביזציה בבית ספר למחול סמינר הקיבוצים ומנחה של 
סדנת סולואים מסלול לרקדנים בהנהלת נעמי פרלוב ואופיר דגן. מטפלת בשיטת 

אילן לב ומורה לשיטת פלדנקרייז. 

יאיר ורדי בעל תואר ראשון בהצטיינות יתרה בתיאטרון פרפורמנס ובכוריאוגרפיה 
מ־Dartington College of Art, UK, ובעל תואר שני בכוריאוגרפיה ובפרפורמנס 
מ־UDK ברלין. ורדי הוא יוצר פרפורמנס, מרצה, אוצר, דרמטורג, ומעצב תאורה. 
ואחראי  ים  כאוצר שותף של פסטיבל המחול ארנבת מרץ בבת  עובד  אלו  בימים 
תיאטרון  קבוצת  עם  פעולה  נרחב בשיתוף  קהילתי  פרפורמנס  פרויקט  על 
מתקדמים  ללימודים  בתוכנית  בבצלאל,  לאמנות  במחלקה  מרצה  קנר.  רות 
במוסררה, בתוכנית לכוריאוגרפיה בכלים בת ים ומרצה אורח בבית הספר ״תרבות״ 
בעפולה. משמש כדרמטורג וחונך אישי בפרויקט החממה של תיאטרון הבית ביפו 

ומעצב תאורה לפרויקטים שונים. 

קימ' טייטלבאום למד בבית הספר לתיאטרון חזותי, בת דור באר־שבע, התוכנית 
ללימודים מתקדמים במוזיקה של מוסררה והתוכנית לכוריאוגרפיה של כלים. אמן 
רב תחומי – כוריאוגרף, רקדן, דרמטורג ומעצב. עשה מוזיקה ל־mass מאת איריס 
ארז. יצר עם מורן יצחקי אברג׳ל את עשתורת, אטיוד לגוף ולשליטה ופעימה שנייה, 

חי ויוצר בגרמניה וישראל.




