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מרקיד אותי בצורה שהפתיעה אותי ומלבד התגובה הגופנית אליו – הפזמון הפעיל 
בי ״תוקפנות קומית״ – אל תאכזבוני. ותוך כדי ניקיונות ריקודיים ועצבים קומיים אני 
מבינה שבעצם יש חיבור בין החוויה של תחילת התהליך למשפט הזה. החשש הזה 
שהתהליך יאכזב, החשש שהגוף שלי יאכזב בחזרתו לבמה, החשש שהקהל יאכזב 
בתגובה שלו, וכל המחשבות האלו הבהירו לי שהשיר הזה בעל פוטנציאל להיות 

בעבודה, אם יתאים למה שיתפתח בה. והוא התאים. הוא לא אכזב. 

קצת קשה 3 
המציאות  השם  התהליך.  מתחילת  שנה  כמעט  חלפה  לעבודה.  שם  צריך 
זו לא עבודה רק על רקדנים, אלא על  המדומיינת של הגוף שלכם אינו רלוונטי. 
לתינוק  התחבר  לא  השם  ובכלל  מדומיינת,  ממש  לא  והמציאות  בכלל,  אדם  בני 
ליחסי  זה אקט משמעותי: השם הוא מפתח  לעבודה בשם  לקרוא  קורה!  שנולד. 
לא  גם  צריך להתאים למה שיש בעבודה אבל  ציפייה, השם  ציבור, השם מעורר 
לצמצם אותה לאופק צר מדי. זו פעולה מאתגרת. ועוד יותר אתגרה אותי הבקשה 
בעברית  השם  עם  יחד  לתת  )צוללן(  בבכורה  היצירה  תועלה  בו  הפסטיבל  של 
זוכרת  שאני  שם  היה  להשפעה  נתונים  מעברית.  התחלתי  באנגלית.  השם  את 
לי  הרגישה  זו  בשם,  אמת  למילה  שמחה  שהייתי  לי  הבהיר  ש׳  ׳באמת  שאהבתי, 
יומרה מעניינת. בשיחה לילית עם חבר וקולגה שברנו את הראש על שם – ניסינו 
ופתאום הוא אמר  דיברנו על אפשרויות עם אמת  לפענח מה חשוב שיהיה שם, 
ומייד ידעתי שזה קולע. קולע כי יש  ואני הגבתי ואמרתי: אמת וחוה.  אמת וחובה 
משחקיות ברקע, קולע כי יש מיתוס בסיסי של גבר ואישה ושל בריאה, קולע כי יש 
אמת ויש חוויה ואלו שני מושגי מפתח שמעניינים אותי באמנות שלי. קולע כי זה 
גורם לנו להשתהות רגע, לחשוב על השם, לחייך ולהסתקרן. אז העברית נמצאה. 
ועכשיו האנגלית – התרגום לא מחזיק. Truth or Dare איבד את המשמעות של 
סיפור הבריאה והחיפוש אחר חוה הוביל אותי ל־Eve, וממנה ל־Adam וחיפשתי 
ואיתו  Adam & id קפץ, האיד,  ואז  ושיבוש של אחת המילים  משחקיות מקבילה 
פרויד שלגמרי נכח איתנו בסטודיו לאורך כל הדרך – פרויד הנהן בהסכמה. מכאן 
אדם  השפות.  שתי  בין  משלים  משהו  שיש  משולב,  יהיה  המלא  שהשם  החלטתי 
איתו,  – הרגע שמוצאים שם שאוהבים, ששלמים  זו  איזו הקלה  ואיד.  וחוה, אמת 

שמרגישים שהיצירה והשם בהתאמה. 

קצת קשה 4
 – מחול  על  ולדבר  לרקוד  שלי  והרצון  מילים,  ללא  גם  ידבר  שהגוף  שלי  הרצון   
את  נבצע  שבה  לגמרי  תנועתית  סצנה  להיות  שהולכת  להבנה  הובילו  אלו,  כל 
התצורה הקלסית של היוניסונו )ריקוד של תנועה זהה המבוצעת בסנכרון מלא( 
תנועות זהות שמבצעים אנשים לא זהים. מרחב מצוין להשוואה בין שני רקדנים 
אבל גם לשקט אסתטי, מנוחה של העין ושל הנפש, הרמוניה. במשך שנים רבות 
נמנעתי מהמקום הזה ביצירות שלי. משהו בתוכי התנגד להיכנע לתכתיב המחולי 
שבו הריקוד ״צריך״ להתקיים בתבנית כזו. עם השנים הבנתי שהתנגדות היא לא 
הסיבה הטובה ביותר לעשות דברים ובפועל, כשאני בסטודיו חומר תנועתי מגיח 
ואולי  אותו  לרקוד  אוהבת  אני  אותו,  ליצור  אוהבת  אני  זה,  את  אוהבת  ואני  ממני 
זה המקום המופשט ביותר שאני מכירה, הרגע הזה שבו נוצרת תנועה. אז למה 
תייגתי את זה ב׳קצת קשה׳? כי למרות שקל לי לייצר תנועה – לא קל לי להצדיק 
אותה בעיני עצמי לאורך זמן, ובטח שלגרום לרקדן נוסף ׳לדבר׳ אותה איתי, אבל 
אני עובדת על זה. ואם יש מקום בתהליך הזה התעקש משה עליו ועזר לי בו – זה 
היה המקום הזה. הסבלנות שלו להיות איתי בחיפוש של חומר, לנסות אותו, להגיב 
לי להרגיש שיש שם  לגרום  ובעיקר  אותו  לנכס  אותו,  ללמוד  הזמן,  לו, לקחת את 

משהו ששווה להתמודד איתו. 

הנשל. הנשל הוא האובייקט שמצטרף אלינו בחלקה האחרון של העבודה. בובת 
ניילון שיצרה האמנית מעין רזניק, לאחר שביקשתי ממנה ליצור נשל אדם. הרעיון 
לנשל קדם אפילו לתהליך. דימוי שנתקע לי בראש וידעתי שאני רוצה לעשות איתו 
שברגע  לי  וחשוב  חלומי  מרחב  של  תעתוע,  של  פנטזיה  בי  שיש  הרגשתי  משהו. 

מסוים נעזוב את משה ואותי ונהיה עם צלם כלשהו. צלם אנוש, נשל נטול זהות, כל 
אדם? הילד שלנו? המוזה? הצל? הרבה פרשנויות עלו לאחר המופע על ידי אנשים 
ואין פרשנות אחת, הרי פרשנות היא פרשנות – עוד אפשרות לקרוא את  שונים 
בין האובייקט  אותי המרווח הזה  סובייקטיביים. מעניין  ניסיונות פיענוח  הדברים. 
גוף  של  לצורה  שהולחמו  ניילון  שקיות  של  שכבות   – אובייקט  כיצד  לסובייקט. 

מפיחות בסובייקט כל כך הרבה רגש, מחשבה ופנטזיה. 
 

קצת קשה 5 
אולם  שקט.  של  רגע  היה  לא  כמעט  מצחוק.  התפוצץ  הקהל  בבכורה  הבכורה. 
מלא ותגובות קולניות שלא מפסיקות לאורך הערב כולו. הייתה כמעט תחושה של 
פילוסופית  שהיא  שחשבנו  עבודה  מפתיעה.  חוויה  חווינו  ואנו  בקהל,  היסטריה 
וכולנו  נפלא  דבר  הוא  צחוק  הכול  בסך  כמצחיקה,  נתגלתה  ׳כבדה׳  ואולי  מאוד 
שבגלל  הרגשנו  וגם  מערער  היה  במינון  משהו  אבל  ולצחוק  להצחיק  אוהבים 
שצוחקים איתנו אנחנו מתפתים להפוך לליצנים שמצחיקים, הרי זה תפקידו של 
בדרן לרכב על גלי הצלחה של ההשפעה. בהופעות העוקבות למדנו איך לשלוט 
ומתי הצחוק הוא גם  יוצרים הקשבה רצינית  בהשפעה של העבודה, איך אנחנו 
חלק  שזה  הבנו  ובהדרגה  נטו.  הומור  של  דווקא  ולאו  שוק  או  מבוכה  של  מרחב 
מהאתגר הפרפורמטיבי של היצירה הזו, שעלינו לקחת את הקהל לפנים שונים 
ביותר,  הטובות  ההופעות  אלו   – זאת  לעשות  מצליחים  וכשאנחנו  הנפש,  של 

האנושיות בכל גווניה. 

קצת קשה 6
טראומה,  במונח  לגעת  מבלי  מודע  בעולם התת  לבקר  היה  אי אפשר  טראומות. 
ומבלי להציף את המאורעות המשמעותיים בעיצוב נפש. בסצנה שתיארתי קודם 
טראומות.  של  סיפור  עם  עבדנו   – שלנו  המודע  תת  את  מדברים  אנחנו  שבה   –
בחזרות בכל הרצה סיפרנו טראומה אחרת. אחת משה ואחת אני. כשהגיעה העת 
חושפנית  לי  לתאר טראומה שנראתה  בחר משה  לקראת המופע,  דברים  לסגור 
של  הקרביים  את  שמנצלות  כוריאוגרפיות  מאותן  אחת  להיות  רציתי  ולא  מדי, 
המופיעים שלהן ומעלות על הבמה תכנים אישיים מדי. והיה לנו דיון בנושא, משה 
מתעקש שהוא לגמרי רוצה לספר את הסיפור ואני חוששת, חוששת ממה יחשבו 
עליי , חוששת עליו ועל הנפש שלו שאולי כשזה יהיה מול 150 איש לא תרגיש כל 
כך בנוח עם זה. אבל משהו בי כמובן רעב להסכים לניסוי הזה. לבחון את הגבולות, 
להשתעשע בסכנה ואני לא יכולה לומר לא, והטראומה נשארת חלק מההופעה, 
מרחב שבו אנחנו עושים את המעשה הזה שבו הנפש שלנו מנוצלת לצורך אמנות. 

זו האמת. זה מה שקורה שם. וכל הופעה מחדש זה קצת לא נוח לי בגוף. 

 Adam וחוה  אמת  בה  תקופה  הקורונה,  בתקופת  האלו  המילים  את  כותבת  אני 
id & בהקפאה. אין הופעות, אין חזרות, אין סיורים, באמת אפשר רק להיזכר בה. 
ולהיזכר בה, מזכיר לי עד כמה עשיר המסע התהליכי, עד כמה קסום המנגנון שבו 
כל מיני ניסיונות מומצאים מולידים עבודה. יצירה שהיא הזדמנות מפגש ושיתוף. 
מרחב להחיות מחדש את הדברים שמעניינים אותנו, לחגוג את ההוויה האנושית 
ואת המחול שלנו שהוא חלק ממנה במקרה שלנו. אני מתגעגעת. אבל אנסה רגע 
בהקלדת  המחשב  צג  על  הגעגועים  את  ולהשאיר  ממני  הגעגועים  את  להפריד 

האותיות המתגעגעות. 

שרון צוקרמן וייזר, ילידת 1977. כוריאוגרפית, פרפורמרית ודרמטורגית למחול. 
בוגרת בית הספר P.A.R.T.S )בריסל(. מנהלת את התוכנית לכוריאוגרפיה במרכז 
ומחוצה  בארץ  פרפורמטיבי  ואלתור  יצירה  סדנאות  של  המנחה  ים.  בבת  כלים 
עובדת  היא  איתו  קוגן,  הלל  עם  יחד  עכשיו  מה  ביצירה  מופיעה  אלו  בימים  לה. 
כדרמטורגית בארבע השנים האחרונות. כמו כן, עושה דרמטורגיה לכוריאוגרפית 
בוועדות  פעילה  נוספים.  עצמאים  ליוצרים  חיצונית  אמנותית  ויועצת  ארז  איריס 

שונות ובפיתוח יוזמות ופלטפורמות לקהילה המקצועית של תחום המחול.

ּן, עבודתם האחרונה של נועה צוק ואהד פישוף, נוצרה  ַרקוֹנְטוֹ קו
עכשווית  לאמנות  במרכז  הרב־תכליתית  הגלריה  לחלל  במיוחד 

בתל אביב, שם הוצגה כחלק מתערוכה המוקדשת לעבודתם באוצרתו של ניקולה 
מתן  שיאנג,  שין־יי  הרקדנים  ושלושת  היוצרים  זוג  מצויים  העבודה  לאורך  טרזי. 
דוד ואורי קרול ״במרחב פנטסטי של בדיון אתנוגרפי״ )כדברי התוכנייה( ומשלבים 
בין תנועות וירטואוזיות, שירת־עם, הקרנות וידאו ודימויים דרמטיים. שם העבודה, 
בדומה למרבית הטקסטים בעבודה, הוא בשפת האספרנטו שיצר אליעזר לודוויג 

זמנהוף לקראת סוף המאה ה־19.

המצאות  השראות,  על   – העבודה  על  היוצרים  עם  שוחחה  אביצור  ליאור 
ומתודולוגיות יצירה – וגם על החיים שאחרי הקורונה.

תבנית  הצופים  בפני  מציגה  שלכם,  קודמות  לעבודות  בדומה  ּן,  קו רַקוֹנְטוֹ  ליאור: 

תחבירית של טקס. כשהתבוננתי בצורה הכל כך מזוהה הזו של 
האירוע הטקסי לאורך העבודה, חזרה ועלתה בי התהייה: מה הם 

מקורות המשיכה העקבית שלכם למעמד הזה? מה הוא טקס עבורכם? 

אהד: מקור המשיכה הזה הוא בשבילי שאלת יסוד. ככזו, התשובות עליה משתנות 
חושב  אני  האחרון  בזמן  מספקת.  לחלוטין  לא  מהן  אחת  ואף  לתקופה  מתקופה 
על טקס כעל דרך לחגוג ולהלל את – וגם להשתומם על – המסתורי והלא מובן; 
להסבר  ניתן  בלתי  כמעט  באופן  ועדיין  אפל  אבסורדי,  רוח,  מרומם  שהוא  משהו 

חיובי בצורה עמוקה. 

לפתור  אישי  ניסיון  גם  בחלקו  הוא  טקסים  להמציא  הצורך  שבנוסף,  לי  נראה 
מצוקה תרבותית – להינצל מהאפשרות המודרנית של חיים ללא כיוון או מטרה. 
וענפי  דתות  טקסים,   – מוקדם  מגיל  בילדות  טקסים  ממציא  עצמי  את  זוכר  אני 

לחגוג את הבלתי מובן
שיחה עם נועה צוק ואהד פישוף

ּן על יצירתם רַקוֹנְטוֹ קו

ליאור אביצור

Noa Zuk and Ohad Fishof in their creation Rakonto Kun  נועה צוק ואהד פישוף ביצירתם רקונטו קון 
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ספורט חדשים שאני הספורטאי המצטיין בהם )אבל זה סיפור אחר(. יש צילומים. 
אלו צורך וכמיהה שיש לי גישה חלקית בלבד למה שמסתתר מאחוריהם – הסיבות 

העמוקות, אני מרגיש, הן כמעט תמיד מחוץ להישג ידינו. 

נועה: טקס יכול להיות מעין מכשיר שמעצים רגש מסוים ומחדד כוונה ספציפית. 
הוא גם יוצר חיבור אנושי סביב מהות וכוונה – מצריך ומשקף הסכמה עמוקה בין 
כל מי שמשתתף בו, והוא גם מסגרת מארגנת שיכולה להכיל ולתת צורה לאנרגיה 
היו  – הטקסים הקיבוציים  גם קשורה  בקיבוץ  הילדות שלי  אולי  וכאוטית.  גועשת 
כל־כך דומיננטיים בארגון של הזמן ושל הרגש. מאוד אהבתי את הטקסים ההם. 

מהרגע שהאינדיבידואליזם מתחיל להתפתח, זה כמובן קצת פחות עובד. 

אהד: בעבודות שלנו הטקס הרבה פעמים קשור לאבסורד לצד היראה וההתעלות. 
הפוטנציאל הטרנסצנדנטלי של הומור תמיד משחק תפקיד.

את  ממקמים  אתם  איך   ?)Fakelore( פייקלור  מעדיפים  אתם  מדוע  ליאור: 
אותי  מעניינת  מומצאות?  תרבויות  שיוצרים  אחרים  לאמנים  ביחס  עצמכם 
לצד  שלכם  בעבודות  שקיימת  העכשווית  התרבותית  האינטרטקסטואליות 

ההתכתבות עם פרקטיקות היסטוריות מסורתיות.

אהד: אני חושב שבאופן לא מודע תמיד הרגשתי שכדי לגבש פרספקטיבה כלשהי 
באמת  לא  זה  אם  גם  עצמך,  מתוך  החוצה  לקפוץ  לנסות  חייב  אתה  עצמך  על 
אפשרי. תמיד הייתה לי פנטזיית בריחה חזקה, שהתפתחה כתגובה לניכור תרבותי 
יותר טוב. אני מודע לזה, שהמקור  ותחושת זרות – התחושה שחייב להיות מקום 
של חלק מהרגשות האלה הוא קיומי, שהזרות ואי הנחת התרבותית הן גם השלכה 

מהעולם הפנימי לחיצוני. 

אבל ההקבלה הזו בין האחר שבחוץ לאחר שבפנים, היא ממילא ציר כל־כך מרכזי 
בתרבות המערבית של המאה העשרים והמאה הנוכחית. ההבדלים בין פנים לחוץ 
ממקור  נובעות  שבפנים  האחר  ואל  שבחוץ  האחר  אל  הכמיהה  מטושטשים.  די 
משותף – וזה כבר נוגע בחלק השני של השאלה: אם אין לך פולקלור משלך שאתה 
מגוחך  זה  משלך.  פולקלור  להמציא  חייב  אתה  שלו,  הערכים  עם  להזדהות  יכול 
והירואי, אידיוטי ונאצל. בשבילי השער לתרבויות אחרות הוא כמעט תמיד מוזיקלי. 
ומוזר  זר  יותר  הרבה  להיות  יכול  האוונגרד  אגב,  העולם.  מכל  למוזיקה  מאזין  אני 
 )Fourth world( מהילידי – אחרות היא כאמור מושג דינמי. מוזיקת הפורת־וורלד
האלבום המשותף  בכותרת  נולד  המושג  מאוד.  עליי  שנות השמונים השפיעה  של 
נוספים,  אמנים  לתיאור  שימש  אבל   ,)Eno & Hassel( אינו  ובריאן  האסל  ג׳ון  של 
 ,)Bikaye( ביקאייה  זאזו   – עתידנית  עולם  מוזיקת  של  מדומיינת  גרסה  מעין  שיצרו 
 ,)Czukay( צוקאיי  הולגר   ,)Anderson( אנדרסון  לורי  של  מוקדמים  קטעים  כמה 
)My Life in the Bush of Ghosts( של אינו וביירן  מיי לייף אין דה בוש אוף גוסט 
באמנותם  שבראו  ולאמנים  בדיוני  למדע  משיכה  לי  יש  בנוסף,   .)Eno & Byrne(
יקומים מקבילים והציבו את עצמם בתוכם: האתנוגרפיה המומצאת של הרזידנטס 
)The Residents(; האסתטיקה המיקרוטונלית והפילוסופיה הרומנטית של הארי 
פארץ׳ )Partch(, הפנטזיות המופרכות והבלתי מודעות פוליטית והתזמורים המוזרים 
הפוסט־קולוניאלי  המודע,  הטייק  ובמקביל  האמריקאים,  האקזוטיקה  מלחיני  של 
)Klein(. אם חושבים על פבריקציות מוחלטות,  )Cooper( או קליין  של מייק קופר 
של   )The Last LP( האחרון  האלבום  ישנו   – אותנטיות  של  סביב שאלות  תעלולים 
מייקל סנאו, )Snow( שפיברק אלבום של הקלטות שטח של מוזיקה עממית מרחבי 

העולם עם חברים באולפן בקנדה.

עם  שונות  חברות  על  מומצאים,  ומקומות  תרבויות  על  מחשבה  בשבילי,  נועה: 
חוקים והרגלים אחרים: שירים, מחוות, סיפורים, דימויים – היא קודם כול הפעלה 
של הדמיון. כצופה, אני נמשכת אל הזדמנויות להציץ לעולם שההיגיון שלו לא ברור 
לי, על אף שמאוד ברור שיש לו היגיון פנימי. זה מפעיל אותי – להיות אורחת בלי 

להבין יותר מדי.

 .)Coates( ביחס לחלק השני של השאלה, עולה לי בראש האמן מרקוס קואטס 
לסביבה  וטקסים שמאניים  פרקטיקות  מעתיק  שבין השאר  וידאו  מופע  אמן  הוא 

יש  חדשה.  תרבותית  חוויה  יוצרות  בונה  שהוא  הסיטואציות  מודרנית.  חילונית 
זה מופרך  עדינות רבה בדרך שבה הוא עושה את החיבור בין אמונה לחילוניות. 

ושברירי ולא מוכר וזה נוגע לליבי. 

ליאור: הבחירה לשלב בעבודה טקסטים בשפת האספרנטו שמבוססת על שפות 
קיימות פותחת עבור הצופים אפשרות לשהות בסף ההבנה – במקום מוכר אבל 
לכדי  יכולת השלמה  ללא  מזוהות, אבל  רבות בשפת האספרנטו  מילים  נהיר.  לא 

מכלול קוהרנטי. תוכלו להרחיב על המצב הלימינלי הזה?

נועה: להיות על סף ההבנה דורש איזה ויתור – ויתור על ידע ושליטה והתמסרות 
לחוויה. ברגע הזה אני מרגישה שנבנית תבונה.

אהד: בשבילי זה הולך אחורה לתקופה שבה רק התחלתי לשמוע מוזיקה. הייתה מעט 
כזו  הייתה  עצומה  בתשוקה  שאהבתי  המוזיקה  רוב  אליי.  שדיברה  בעברית  מוזיקה 
שאת המילים שלה יכולתי להבין באופן חלקי או שגוי, אם בכלל. אני מדבר על שירים 
שהיו ממש מכוננים עבורי – לא היה גוגל שבו אפשר לכתוב שם של שיר + ליריקס, 

מה גם שהאנגלית שלי הייתה בסיסית והרפרנסים התרבותיים מחוץ להשגתי. 
בדיעבד התברר, שהניחושים שלי היו כמעט תמיד מוטעים ביחס למשמעויות נלוות 
וסלנג, שלא היה סיכוי שאבין, אבל כמעט תמיד מדויקים ביחס לסנטימנט ולעמדה 
הקיומית העקרונית של השיר. בזה היה קשה לטעות כי זה היה מגולם באיך לא 

פחות מאשר במה.
במקביל, התחלתי לכתוב בעצמי ומהר מאוד נוצרה העמדה הפרדוקסלית הזו של 
תשומת לב מילולית גדולה מצד אחד, ומצד שני האמונה שהטקסט חסר חשיבות 
לאופן שבו הוא מתפקד  ביחס  רק  יכולה להתברר  – שהמשמעות שלו  לכשעצמו 

יחד עם כל האלמנטים האחרים בשיר.

נגזרת נוספת של המצב התרבותי הפריפריאלי הייתה, שהמוזיקה שעיצבה אותי 
והשפיעה עליי הייתה בשפה זרה. השיחה התרבותית הייתה בשפה זרה. זה יצר 
להמציא  הצורך  שפה.  בשום  בבית  הרגיש  לגמרי  לא  שלי  השר  הקול  שבו  מצב 
שפות שבהן לא אהיה אורח זר כמו באנגלית ולא תלוש כמו בעברית, התחיל משם. 
שוב המצאה עצמית. הרעיון שאני יכול להמציא שפה ועולם שבתוכם אני זמר עם 

מצחיק אותי, אבל הוא מבטא גם כמיהה להרמוניה ושייכות.
את  ובזה  ובנוסף,  בית.  בעלי  בלי  שפה  זו  שווה,  באופן  לכולם  שייכת  האספרנטו 
צודקת, הכול נשמע מוכר וכמעט מובן. סף ההבנה הוא מצב קיומי. הוא פועל יוצא 
של גדילה והתפתחות, אלא אם כן אתה באנטרופיה אתה כל הזמן מגרד את הסף: 

מנסה, מנחש, מאלתר, מהמר, מעריך, טועה, הולך לאיבוד ושוב מוצא. 
גם ברגעי הארה, התחושה היא הרבה פעמים שאנחנו על הסף של להבין משהו 
גדול, שמצאנו את הדלת שדרכה אפשר להיכנס, שעוד רגע הכול יתבהר. חווית 
ההבנה היא לרוב רגעית וחולפת ומה שנותר היא התחושה שהאפשרות נמצאת 
בהישג יד. להיות ב״היי״ )high( זה לחוש בממשותם של הפוטנציאלים, לא במימוש 

של כולם, מה שהוא ממילא בלתי אפשרי.

אודות  על  לדיון  כעת  נעבור  ליצירה,  והמניעים  העניין  אודות  על  מהדיון  ליאור: 
האופן בו הדברים התהוו לכדי עבודה. תוכלו בבקשה לתאר נקודות ציון משמעותיות 
ֹ קוּן – מסיעור המוחין הראשוני ועד לבכורה החגיגית? במהלך שעברתם עם רַקוֹנְטו

דברים   – רפרנסים  לאסוף  היה  התהליך  בתחילת  שעשינו  הדברים  אחד  נועה: 
ברור  לא  אם  גם  לעולם של העבודה,  איכשהו  להיות קשורים  שיכולים  שהרגשנו 

איך. בחזרה הראשונה צפינו בהם ביחד עם הרקדנים. אתה זוכר מה היה שם?

)Kelley(, שירה  וידאו של מייק קלי  אהד: ריקודי מגפיים מדרום אפריקה, עבודת 
אמריקאית ילידית, ריקוד עם חרב מבורנאו, ריקודי מעגל טיבטיים, סרטוני אנימציה 
מוזרים מסומליה, הופעה של כריסטיאן מרקליי )Marclay(, ריקוד עם נחש מסרט 
אקזוטיקה ישן, מוזיקת חצר מלוכה קוריאנית, מתופף אוונגרדי מיפן, שירה פונטית 

בריטית משנות השבעים.

נועה: בכל תהליך יצירה, יש גם פיתוח של דברים שכבר עשינו בעבר וגם דברים 
שאנחנו  התנועה  מתבניות  לצאת  שואפים  אנחנו  חדשה  עבודה  כל  עם  חדשים. 
מכירים ולחקור גם משהו שלא בא לנו באופן טבעי וכך להרחיב את הידע שלנו בגוף 
ובנפש. ברגע הזה, אנחנו הרבה פעמים מחפשים השראה בתרבויות אחרות. אנחנו 
לא אנתרופולוגים ולא מדענים. ההבנה הצנועה שאנחנו יכולים לשאוף אליה, אם 
בכלל, היא מתוך התנסות והתרשמות. בתרבויות ריקוד שונות הגוף מאורגן לגמרי 
אחרת כמובן. תבניות התנועה שונות, הקצבים והספירות שהם טבע עבורם – הם 
מאמץ אדיר עבורנו. אנחנו משתמשים בפערי היכולות והתפישה האלו כהתחלות 
אחרים של  סוגים  ושל הרקדנים  שלנו  הגוף  את  ללמד  מנסים   – קומפוזיציות  של 
מתעוותים  דברים  כמובן,  כישלון  של  בסוג  נגמר  תמיד  זה  תנועה.  ושל  מוזיקליות 

בתרגום. אבל זו הדרך להתחיל לגדל היברידים ולהרחיב את אוצר התנועות.

אהד: תהליך יצירה מורכב מכל־כך הרבה פרטים. אני אשמח לנסות לתאר, אותי 
זה סופר מעניין, אבל אני מפחד שאת תתחרטי ששאלת. 

ליאור: לא אתחרט.

אהד: זה מתחיל תמיד בנסיבות ותנאים וגם בעבודה הקודמת. הפעם, משום שזו 
היו  מההחלטות  חלק  עכשווית,  לאמנות  המרכז  לחלל  השנייה  העבודה  הייתה 

השרוף;  החדר  שם,  שיצרנו  הקודמת  לעבודה  ביחס 
למשל, הרצון לעבוד עם שלושה רקדנים, פשוט כי פעם 

שעברה עבדנו עם שניים. 
רמקולים  משישה  בקע  הפסקול  השרוף,  בהחדר 
הייתה  בחלל  הסאונד  תנועת  על  לשליטה  היקפיים. 
לתוך  יותר  לעבוד  רצינו  הפעם  גדולה.  משמעות 
רוצים  שאנחנו  ידענו  עצמו.  החלל  של  האקוסטיקה 
פלייבקים מינימליסטים במונו והרבה נגינה חיה, בעיקר 
מוזיקליים  אלמנטים  שני   – קולות  ושל  הקשה  כלי  של 
מאוד  להישמע  שיכולים  ידענו  החדר,  עם  שמהיכרותינו 
השתמשנו  השירה  של  להגברה  שלו.  באקוסטיקה  יפה 
ואקוסטי  חי  יותר  הכול  שלה.  ובאפקטים  זולה  בבידורית 

ופחות מלוטש.
בנוסף, היו לנו רעיונות כלליים, כמו הישיבה של הקהל 
בשלוש הצלעות של החדר ולא בכל ההיקף כמו בהחדר 
של  סוג  וגם  חזית  מעין  תיווצר  זאת  שבכל  כך  השרוף, 
ואליה  יוצאים  הרקדנים  שממנה  בחלל,  מוצא  עמדת 
הצורה  להתגלות  גם  התחילה  מאוד  מהר  חוזרים.  הם 
הפרפורמטיבית, של משהו שהוא קצת כמו מופע פולקלור 
זה  אקדמית.  באווירה  אפור  ישיבות  חדר  בתוך  לתיירים 
לבין  בינינו  לא   – האלו  במילים  בדיוק  נוסח  דווקא  לאו 
עצמינו ולא כלפי הקהל – אבל זה היה שם משלב מוקדם.

אנחנו  לבין  בין  שנתיים.  כל  בערך  בישראל  חדשה  עבודה  יוצרים  אנחנו  נועה: 
הפקה  בין  טוב  איזון  יוצר  זה  בעולם.  אחר  במקום  שתיים  או  עבודה  לרוב  יוצרים 
על  אחראי  אותנו  שמזמין  הגוף  שבה  מוזמנת,  עבודה  ובין  עלינו  כולה  כל  שהיא 
דווקא  היא  רעיונית  מבחינה  הדברים  לעומק  הראשונה  הכניסה  לרוב  ההפקה. 
לעבודה  מתווה  לנסח  צריך  שם  כספים.  לקבלת  בקשות  לכתוב  כשמתיישבים 
ולמרות שהוא מחייב רק כקריאת כיוון ראשונית, אני חייבת לציין שזה משפיע מאוד 

על הכיוון הכללי שבו אנחנו מתחילים ללכת. 
הרקדנים  זהות  גם  לעבוד.  נרצה  שאיתם  רקדנים  על  חושבים  אנחנו  במקביל, 
וגם המספר שלהם יכולים להשתנות בהתאם לנסיבות ולזמינות. לרוב, הרקדנים 
הם אנשים שאנחנו מכירים אבל זה לא חייב להיות כך. אנחנו מחפשים אנשים 
אנשים  שיהיו  וגם,  להשראה.  מקור  בעצמם  שיהוו  איתם,  לעבוד  אותנו  שמסקרן 
שנרגיש בנוח ללכת איתם לאיבוד כי לא לדעת לאן הולכים – זה חלק בלתי נפרד 
שאיתו  לטריו  שהתקבע  עד  פעמיים  התחלף  הקאסט  קון,  ברקונטו  מהתהליך. 

הופענו: שין־יי שיאנג, מתן דוד ואורי קרול.
התחלנו לעבוד עשרה חודשים לפני הבכורה. היו לנו שתי תקופות נפרדות בנות 

עבודה  של  לתהליך  שנכנסנו  לפני  הרקדנים,  עם  מחקר  של  אחת  כל  שבועיים 
יום(, שנמשך שלושה חודשים עד לפרימיירה  יום־יומית )חמש עד שבע שעות כל 
ולרצף אינטנסיבי של עשרים הופעות. היה לנו ברור כבר מתחילת התהליך שאהד 
יהיה חלק מהמופע וינגן את המוזיקה של העבודה בלייב, ולכן הנוכחות שלי כעין 

חיצונית הייתה קריטית. לקח זמן עד שהבנו את המקום שלי בתוך העבודה.

מוזיקליים,   – לקטעים  ראשוניים  רעיונות  יש  תמיד  התהליך  בתחילת  אהד: 
מתחילה,  שהעבודה  מהרגע  השניים.  בין  לשילוב  שנוגעים  כאלה  או  תנועתיים 
בלתי  תהליך  זה  יום־יומי.  באופן  ומתרבים  מתים  מתפצלים,  מתפוגגים,  רעיונות 
ליניארי בצורה קיצונית. מרכיבים שבדיעבד נראים כמו איבר חיוני או תמה מרכזית 

יכולים גם להופיע רק בשלבים מאוחרים מאוד של היצירה.
בין  לתוצאה,  כוונה  בין  לעבודה,  רעיון  בין  הפערים   – סוער  מאוד  להיות  יכול  זה 
מציאות לשאיפה. זה גם מקור של מתח ושל כאב, אבל זה התווך הדיאלקטי שבו 
לצמצם  באמת  שאפשר  פערים  לא  אלו  יצירתי.  תהליך  של  האקשן  כל  מתקיים 
ואחרי,  לפני   – שונות  פרספקטיבות  בין  הפער  את  מבטאים  שהם  כיוון  בעיניי 

מחשבה ואובייקט, פנים וחוץ, כוריאוגרפים ורקדנים.

להנחיות  בתגובה  לרוב  הרקדנים,  גם  תנועה,  יצרנו  כולנו  הזה,  בתהליך  נועה: 
חצי  בערך  אחרת.  מבנית  מסגרת  או  ספציפי,  מוזיקלי  תחביר   – קונקרטיות  די 

באופן  קורה  זה  למופע.  מחוץ  נשארים  תהליך  בכל  יוצרים  שאנחנו  מהחומרים 
טבעי. הצרכים של העבודה משתנים. לפעמים חומרים מסוימים שנוצרים בתחילת 
התהליך כבר לא משרתים את אותו רגע בימתי חודש אחר־כך רקונטו קון הייתה 
בשלב כלשהו עבודה הרבה יותר ארוכה. ממש עד לרגע האחרון המשכנו להוציא 

קטעים שאולי אהבנו, אבל לא תרמו למכלול.
כשיש רצף ראשוני, אנחנו מתחילים להזמין חברים לסטודיו – לרוב אנשים שעבדנו 
איתם בעבר. זה שלב פגיע ומרגש. הפגיעות נובעת מהידיעה מתוך ניסיון שזאת 
עדיין לא העבודה, שיש עוד הרבה דברים לגלות, לשנות, להוריד ולהוסיף ושאנחנו 
את  מאיצה  גם  אבל  מעצימה  החיצונית  העין  מוכן.  לא  משהו  במודע  מציגים 
התהליך שעוד נשאר לנו לעבור. אנחנו מקבלים מזה המון אינפורמציה. לפעמים 
רק הנוכחות של אורח מאפשרת להתבונן בעבודה מבחוץ ומספיקה לנו כדי להבין 

מה אנחנו צריכים לשנות.
אנחנו ממשיכים לשנות את העבודה גם תוך כדי הופעות. כשהעבודה פוגשת את 
הקהל הכול מתחדד ושטף חדש של אינפורמציה והבנות מגיעים אלינו. הבחירה 
לעשות הרבה הופעות מאפשרת את התהליך הזה ואני כל־כך אוהבת את זה. אין 

לזה סוף. 

רקונטו קון מאת נועה צוק ואהד פישוף, רקדנים )מימין לשמאל(: מתן דוד, שין־יי שינאג, אורי קרול ואהד פישוף, צילום: אסף סבן
Rakonto Kun by Noa Zuk and Ohad Fishof, dancers )right to left(: Matan David, Hsin-Yi Siang, Ori Kroll and Ohad 
Fishop, photo: Asaf Saban
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בעבודה  לתנועה  הסאונד  בין  היחסים  למערכת  הרבה  מתייחסים  אתם  ליאור: 
חפצים  תלבושות,  כמו  הנוספים,  הבימתיים  האלמנטים  של  מקומם  מה  שלכם. 

ותאורה? באיזה שלב מצטרפת המחשבה על אלו?

הייתי   – העבודה  של  האחרון  בשלב  בפועל  לעסוק  מתחילים  בתלבושות  נועה: 
אומרת, חודש לפני בכורה. המחשבה על תאורה מתחילה בשלב מוקדם. אבל רק 

בשבוע האחרון הכול מתקבץ יחד. 

לומר  קשה  יחסית.  מאוחר  בשלב  הנוספים  האלמנטים  אל  מגיעים  אנחנו  אהד: 
אם המגבלות הטכניות מכתיבות את ההיררכיה הזו או שהיא כבר תוצאה של סדר 
להיות  יכול  הלב.  זה  ומהצלילים.  מהרקדנים  מתחילים  אנחנו  אמנותי.  עדיפויות 
שזה גם עניין של להיות הנדז און )hands on(. שנינו חושבים בחומר עצמו, אם 
התלבושות  על  העבודה  לתפור,  יודעים  היינו  אם  אולי  ככה.  לזה  לקרוא  אפשר 
היתה מקבלת מקום יותר מרכזי בתהליך. סאונד ותנועה הם מדיומים רכים. אנחנו 
ותיווך  רגילים לזה שאפשר לנסות כל דבר ולשנות בכל רגע. תאורה דורשת ציוד 
טכני. תלבושות הן מדיום יותר קשה שדורש תכנון ואי־אפשר להיות אימפולסיביים 

ולשנות דעה אלף פעם.

את  שינתה  גלריה  חלל  של  מוזיאלי  לקונטקסט  היצירה  אופן  באיזה  ליאור: 
המחשבה על העבודה? כיצד היא השפיעה בפועל על תהליך היצירה ועל המפגש 

עם הצופים?

ידענו  נסיבתי.  בעיקר  הוא  הגלרייני  הקונטקסט  קון,  רקונטו  של  במקרה  נועה: 
שהעבודה תועלה בבכורה במרכז לאמנות עכשווית. זה חלל קטן מאוד בהשוואה 
חזית אחת  אין  רוקדים.  בו  ללא הפרדה מהמרחב  יושב מסביב  לתיאטרון. הקהל 
ומכל זווית צפייה הקהל עצמו הוא תמיד חלק מהתמונה. הקרבה מאפשרת חקירה 
של מחוות קטנות, דברים שאולי קשה יותר לקרוא על במה. ומצד שני, הכול מאוד 

חשוף, כל הבעה וניואנס נראים ונקראים. 
גבוהה  רזולוציה  אפשר  זה  )חודשיים(.  מהתהליך  גדול  חלק  עצמו  בחדר  עבדנו 
להתמודד עם המעבר מהסטודיו  נאלצנו  לא  לחלל.  בכל מה שקשור  עבודה  של 
לתיאטרון לקראת ההופעות. החלל הפך לבית. התחושה הייתה שאנחנו מזמינים 

את הקהל לבוא אלינו הביתה.

אהד: עוד לא יצרנו ביחד עבודה שמקבלת על עצמה את קונבנציות הצפייה של 
חלל האמנות החזותית. במרכז לאמנות עכשווית נדרשנו לנסח את כללי החוויה, 
כי הם לא מגולמים כקונבציות בארכיטקטורה ובפונקציה המקוריות. ועדיין, שתי 
העבודות שיצרנו שם הן עבודות משך תיאטרליות: הקהל נכנס, מתיישב, המופע 
יותר  גדולה  משמעות  הייתה  עצמו  לחלל  כפיים.  מוחאים  בסוף  ונגמר,  מתחיל 
מאשר להקשר שיוצרת האמנות המוצגת בקומות האחרות. זה חלל שלא מעוצב 
כלאיים  יצור  או כחלל הקרנה. הוא  ישיבות,  או כחדר  כגלריה,  באופן חד־משמעי 
וזה נותן לו אופי קצת משונה ומעניין וגם עזר לנו להפוך אותו לחלק מהעולם של 

היצירות באמצעים מינימליים.

ליאור: במהלך העבודה מופיע וידאו בו מוצגות הכלאות של הפנים שלכם עם פני 
הרקדנים. זו הפעם הראשונה שאתם משלבים וידאו בעבודה בימתית שלכם. לרוב 
הוצגו בתערוכה  )שרבות מהן  וידאו  לעבודות  בימתיות  עבודות  בין  אתם מפרידים 
ּן(. שמעתי אתכם מתייחסים אל האופן בו עבודה  במקביל להופעות של רַקוֹנְטוֹ קו
בימתית ממשיכה להתהוות עם הזמן, מבשילה, לעיתים רק אחרי עשרות הופעות 
היא  הווידאו  עבודת  זאת,  לעומת  האופטימלית.  המלאה  לצורתה  מזדככת  היא 
העניין  על  המדיומים?  בין  השוני  על  להרחיב  תוכלו  האם  וגמור.  סגור  אובייקט 

השונה שלכם בכל אחד מהפורמטים?

נועה: אין לנו החלטה עקרונית להפריד בין אמצעי ביטוי כשאנחנו יוצרים לבמה. 
כל מה שיזדמן לפתחנו וימצא מתאים יוכל להשתלב. ברקונטו קון זה התגלגל באופן 
דימוי לפרסום של העבודה. הרי הדימוי הזה דרוש תמיד הרבה  מצחיק: חיפשנו 
לפני שהעבודה מוכנה. היה לנו רעיון לעשות צילום שלנו ושל הרקדנים כמשפחה 
את  שקיבלנו  אחרי  מבוימים.  מזכרת  ובצילומי  אנלוגי  בצילום  שמתמחה  בסטודיו 
התמונות הרגשנו שטעינו בכיוון – שהן לא מספיק קשורות לכיוון שהעבודה הולכת 
ולהרכיב מאיתנו  אובדן הדרך, אהד התחיל לשבש את התמונות  ואז, מתוך  אליו. 
דמויות חדשות, מופרכות ואקזוטיות. הוא השתעשע עם זה כמה ימים עד שזה הפך 
לאלמנט חדש שמתוכו נולד הקטע בעבודה של מצגת הדמויות בליווי השיר היחיד 

שאהד שר בעבודה בעברית.

אהד: האפשרויות שנוצרות כשלא כפופים לרצף הפיזי של הזמן והמקום כפי שהוא 
יש  בנוסף,  בווידאו.  מתקיים על הבמה, הן ההצדקה המרכזית מבחינתי לעבודה 
להתמקד  הלב  לתשומת  שמאפשר  חי,  למופע  בהשוואה  בווידאו,  מובנה  ריחוק 
בדברים אחרים. עדיין, עבודות הווידאו שלנו יותר פרפורמטיביות מקולנועיות. זה 
תמיד די פרימיטיבי מבחינה צילומית ועריכתית וזה כמעט תמיד דמות בחדר, זזה 

או מתנהגת. 

יכולה מאוד  אני  וידאו.  על  עובדים  רגשי כשאנחנו  ריחוק  איזה  יש  נועה: בשבילי 
להתרגש בסוף ממה שיצא, אבל יש משהו במדיום שמצריך ראייה חיצונית. אנחנו 
מצאו  שנים  שלוש  לפני  שצילמנו  חומרים  לדדליין.  קשר  בלי  חומרים  מצלמים 
יותר  לקרות  שיכול  משהו  גם  זה  עכשיו.  רק  שיצאה  עבודה  לתוך  דרך  לאחרונה 
בעבודה על וידאו – תהליכים ארוכים ופתלתלים. זה יותר קולאז׳י. עבודות בימתיות 
הן יותר פגיעות ויותר תובעניות. הן דורשות טיפול מתמיד והן ממשיכות להתפתח 
ולהתחדד. הן ישות חיה. הקיום שלהן תלוי בכל־כך הרבה גורמים – גם פיזיים וגם 
מי  שרק  חד־פעמית  חגיגה  זו  פעם  בכל  צורה.  משנות  הן  הופעה  בכל  אנושיים. 

שנוכח בה בגופו יכול לקחת בה חלק. אין לזה תחליף.

ליאור: הריאיון הזה מתקיים בשעת משבר הקורונה העולמי – התקהלויות אסורות 
עם  הפיזי  והקשר  הטקסיות  מרכזיות  אפרופו  סגורים.  והמוזיאונים  והתיאטראות 
עליכם  משפיעה  החברתי  הריחוק  הוויית  כיצד  שלכם,  הבמה  בעבודות  הצופים 

כיוצרים? איך אתם מדמיינים את השפעתה על העבודה הבאה שלכם?

אהד: הדבר הממשי ביותר במצב הנוכחי הוא האי־ודאות. אף אחד לא באמת יודע מה 
יהיו כאלה,  ורוב השינויים  יתגלו כשגויות  יתגלו כנכונות, רובן  יהיה. חלק מהתחזיות 
מעניין  יותר  האי־ודאות  עם  הדיאלוג  בשבילי  לדמיין.  אפשרות  שום  כרגע  לנו  שאין 

מספקולציות על העתיד, למרות שגם זה נחמד. אבל אין לנו פרספקטיבה כרגע.

קצת  המציאות  יום  וכל  עכשיו  קורה  הכול  זה.  על  לדבר  אפילו  לי  קשה  נועה: 
משתנה. אני מתרגלת ויתור בימים האלה. אני גם מאמינה שהתקופה הזאת היא 

כבר חלק מאיתנו, ובשל כך היא כבר חלק מהעבודה הבאה שלנו.

נועה צוק ואהד פישוף, נועה צוק היא כוריאוגרפית ורקדנית. אהד פישוף הוא 
אמן בין־תחומי, היוצר במחול, סאונד, וידאו ומיצג. בעשור האחרון הם יוצרים ביחד 
עבודות מחול לבמה ולמצלמה. עבודתם האחרונה, רקונטו קון, הועלתה בנובמבר 
האחרון במרכז לאמנות עכשווית בתל אביב, כחלק מתערוכה שהוקדשה לעבודתם 

המשותפת של השניים.

עוסק  מחקרה  אביב.  תל  באוניברסיטת  דוקטורנטית  היא  אביצור  ליאור 
מחול  של  ותיאוריה  פרקטיקה  מלמדת  ליאור  המחול.  עבודת  של  באונטולוגיה 

במסגרות שונות ומנהלת את בית הספר של להקת מחול בת־שבע.
 

הקדמה
 Playing with Virtual״( מדומות״  מציאויות  עם  ״לשחק 

הפוסט־ מחקר  במסגרת  שהנחיתי  בין־תחומי  מחקר  פרויקט  הוא  Realities״( 
 Humboldt-Universität zu( דוקטורט שלי באוניברסיטת הומבולדט של ברלין
Berlin( . הפרויקט הפגיש חוקרים ומתרגלים העוסקים במדיה השונים – מחול, 
פילוסופיה, טכנולוגיות מציאות מדומה, תאוריות של אמנויות המופע ותפיסות של 
כיצד  חקרנו  יחד  אמנות.  מבוסס  גישוש  למחקר   – אינטראקטיבית  מדיה  עיצוב 
חווית הגוף הרוקד מתקיימת במרחב הטכנולוגי־וירטואלי, איך המרחבים הנפרדים 
– הטכנולוגי והפיזי – יכולים לשקף ולחפוף זה את זה, וכיצד מפגש האינטרמדיה 
)מפגש בין מדיה שונים( חושף את ההנחות המובלעות שלנו, כבני אדם החושבים 

ופועלים ביחס לתחומי ידע נבחנים. 

מחול  המשלבת  בימתית  עבודה  יצרנו  הפרויקט  במסגרת 
התקיים  החזרות  תהליך  כאשר  מדומה,  מציאות  וטכנולוגיית 
כמסגרת מחקרית. במהלך המחקר דנו במכנה המשותף לטכניקות פיזיות )כמו 
וגם באופן  טכניקת ריקוד( ולטכנולוגיה דיגיטלית והתחקינו, גם באופן תאורטי 
יישומי, כיצד טכנולוגיה וטכניקה עוזרות לנו לארגן חוויה אימרסיבית ואף לעצב 
משמעות ומובן.1 כמחקר מבוסס אמנות, תהליך היצירה היווה עבורנו כלי מחקרי 
להתמודדות עם שאלות תאורטיות כבעיות פרקטיות. כמו כן, העבודה הבימתית 
חייבה אותנו לנסח את המפגש כדי שיהיה נהיר לצופים שאינם מעורים בשלבי 
המציאות  בטכנולוגיית  השימוש  באופני  לא  גם  ולעיתים  השונים,  המחקר 

המדומה.

לשחק עם מציאויות 
מדומות – שילוב בין מחול 

לטכנולוגיית מציאות מדומה 
במחקר אקדמי מבוסס אמנות

עינב קטן־שמיד

מחקר

רקדנים: ליזאן גודהט וניצן מרגליות, צילום מסך וידאו: קלאודיו לאמס קורנג׳ו, צילום: אלכסנדר קטן־שמיד
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