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מרכז סוזן דלל הוא ביתם ומשכנם של היוצרים הישראלים, אשר מביאים 
אל הבמה את מכלול חוויותיהם מן החיים בחברה הישראלית, וחושפים 
כך את פניה הרבות של הזהות הישראלית. היוצר הישראלי עושה שימוש 

בצדדים השונים של התרבות המקומית, ומציב מראה עבור כולנו. בחוקרו 
את העבר הוא מתחבר אל מכלול הזהות החברתית. הוא עוסק בכאב ובכעס, 

ומשתמש בגופו ליצירת כוח פיסי אשר מתעלה לעתים על איכות התנועה. 
רך, לירי, מוסיקלי וקשוב לגופו, הוא מלטף את ה"אני" הבודד, החי 
והנושם בתוך כל אחד מאתנו. הוא נאמן למקורותיו, ובו בזמן מטריד 

ולעגני. הוא מעורר שאלות רבות, אך מספק תשובות מעטות. הוא מקורי 
וקיים בהווה.

מחשבות ורצונות שונים ומגוונים מובילים אותנו היוצרים בדרכנו 
ובמעשינו, ומדי פעם יש מקום לעצור, להסתכל אחורנית, לראות את אשר 
עשינו, השגנו ויצרנו ולומר זאת בקול רם. על אף שלכולנו, יוצרים בעבר 
ובהווה, קשה לעתים להביע נכונה את אשר על ליבנו באמצעות מלים, ולכן 

אנו מעדיפים את הפעולה היצירתית, אני מאמין גדול בכוחה של המילה 
המדוברת. גם אני כיוצר מצאתי עצמי פעמים רבות נאבק בדרישה לתת 

הסבר לפועלי, אך עם הזמן נוכחתי בעצמתה של המילה לא רק לומר אלא 
גם לחדד מחשבות ורצונות. אני מאמין שלכולנו הכוח והיכולת לעשות זאת!

לפיכך, אירוע לרגל 25 שנות פעילותו של מרכז סוזן דלל נראה לי 
הזדמנות מתאימה לממש משאלה בת שנים רבות, ולהציע ליוצרי המחול 
במה לספר על עצמם ועל עשייתם במילותיהם שלהם. לצד הצגת יצירתם 
השופעת והמגוונת של היוצרים במרכז, פתחנו דלת לכל המעוניין לומר 

את אשר על ליבו קבל עם ועולם, ולא בתנועה אלא במלל. לכבוד רב הוא 
לי שנענו לאתגר עשרים ושמונה יוצרים וכתבו מצפונות ליבם על יצירתם 

ופועלם. זוהי הזדמנות לכולנו להיות פתוחים, קשובים, מתריסים, 
מבקרים ומלטפים.

בתחילת דרכו של מרכז סוזן דלל התווינו דרך חדשה, פעלנו על פי 
אמונתנו וראיית עולמנו למען יוצרי המחול ולמען קידומו של המחול 

הישראלי בארץ ובעולם. אספנו את הנעשה תחת קורת גג אחת, המצאנו 
מסגרות חדשות, הקשבנו לקולות שעלו מן היוצרים, וגם נענינו לרבים 

מן הצרכים שעלו. הדרך הזו עודנה נמשכת. פנינו קדימה, ברצוננו 
ובאחריותנו להמשיך ולעשות למען המחול בישראל, ממש כפי שזו אחריותנו 

גם לעצור, להתבונן בנעשה ולברר את הדברים למען נלמד לעתיד. הרי 
רק מן ההקשבה לזולת נלמד באם דרכנו נכונה, אם החזון שהצבנו לעצמנו 

מתגשם, ואם כלל היוצרים רואים במרכז סוזן דלל את הבית עליו חלמנו.

היו ברוכים.  

יאיר ורדי
מנכ"ל מרכז סוזן דלל



הי רן, מה נשמע ומה שלומך?
החלטתי לכתוב לך ולעשות פרובלמטיזציה לאירוע המניפסטים :(

בעיקר הייתי שמח לפתוח דיון על הניסיון של האירוע לייצר בקריאתו 
ריבוי של מניפסטים וכבר לייצר אסופה מהם.

אני תוהה גם על פעולת הקראתם, בעיקר בעובדה שזאת תתרחש בין כתלי 
מרכז סוזן דלל.

השאלות שעולות לי בעקבות פרויקט זה הן:
מתי האמן/קבוצת אמנים מתאספים כדי ליצור מניפסט, מה ומי דוחף 

אותם לפעולה הזאת ומאיזו סיבה? מתי איפה ולמה האמן/קבוצת אמנים 
מחליטים להקריא את המניפסט? מה האמן/קבוצת אמנים עושים לאחר 

צאת המניפסט בכדי להשיג את מטרותיו? אני תוהה יש בכוונת מרכז סוזן 
דלל לקדם רעיונות אשר יביעו האמנים, או שזהו ניסיון לייצר אירוע 
פלורליסטי לכאורה מבלי לשנות את המצב הקיים? אני הייתי מדמיין 

פעולה של בנייה משותפת בו הקול הקורא מזמין אמנים להצטרף לסדנא/
פאנל/סיעור מוחות אשר מבקש לנסח בהדרגה מניפסט אחד, מניפסט 
שמרכז סוזן דלל מעוניין לפעול לקידום סעיפיו בתור מרכז אשר "שם 

לעצמו כמטרה לטפח ולעודד את התפתחות המחול בישראל, לאפשר ליוצרי 
המחול בישראל להתבטא בקולם שלהם".

מצורף לינק למניפסט אחד שהוקרא ליד הכניסה לאולם בסוזן דלל לא 
https://vimeo.com/82113572 מזמן

נקודות למחשבה ולדיון, אשמח לשמוע את מחשבותיך
ואת תגובות מספר האנשים המצומצם שבחרתי לצרף למייל הזה

                         

הי                         
אני בטוב, מדלג בין פרויקטים ושואף לסיים אותם לפני שפרויקט 

המניפסטים יתחיל... כמובן שקיימות עוד אפשרויות, כמו בכל אירוע 
אמנותי, אבל אני מצאתי לנכון להציע את האפשרות הזו... אני מרגיש 

שנכון להציג ריבוי, ולא אחדות )שלא קיימת(. אני חושב שהניסיונות של 
היוצרים כאן לדבר בקול אחד נועדו לכישלון, והצעה להרכיב אסופה היא 
הצעה לפרוש תפיסות עולם, להניח מצע לדיון, לא לסגור ולהציג אסופה 
שמסכמת דבר מה אלא כזו שפותחת ומעלה שאלות, ואני מתכוון להתייחס 
לכך באופן שאמסגר את הדברים בטקסט עצמו ובאירוע המתוכנן. היכולת 

שלנו להכיר בהבדלים בינינו ועדיין להידבר היא שמונחת ביסודו של 
פלורליזם או דמוקרטיה, ולא רק ההכרה במשותף בינינו. ומכאן - אפשר 

אולי להניע תהליך של שינוי. אני גם חושב שהמקום לעשות בו את כל 
הדברים הוא סוזן דלל, ולא )רק( מחוץ לו. האם המוסד יקדם רעיונות 

שיועלו? האם אמנים יעשו משהו למען קידום הרעיונות הללו? אינני יודע.
אבל אני יודע שאם מלכתחילה לא יועלו - אין לנו על מה לדבר. וכרגע - 
הם לא מועלים. יש כאן הצעה לפלטפורמה לדיון, לשופר להשמעת רעיונות 

שונים, וזו הזדמנות שבעיניי חשוב לנצל.
יש בכל הדיון הזה משהו שדומה לדיון לגבי העבודה של אמנים ישראלים 

בניכר - האם יש כאן ניצול של המדינה את האמן שיכול להביע מחאה 
כנגדה, וכך להציג עצמה כפלורליסטית בעודה כובשת? ואם זה כך

האם זה הופך את המחאה הזו לפחות מחאתית? האם היא מבטלת את הקול 
הזה? האם זה אומר שעל האמן לסרב לכספי המדינה? אני חושב שבמציאות 

המורכבת הזו גם התשובות הן מורכבות.
מקווה שהדברים ברורים יותר :(

רן

---------- Forwarded message ----------
From:                          
Date: 2013-12-26 21:59 GMT+02:00 
Subject: Fwd: FW: כנס מחול מתוקן
To: Ran Brown 
Cc:                         ,                          ,                          ,                          

---------- Forwarded message ---------- 
From: Ran Brown
Date: 2013-12-28 18:54 GMT+02:00 
Subject: Re: FW: כנס מחול מתוקן
To:                          
Cc:                          ,                          ,                          ,                          



הי                          וכולם,
שמחה על ההתכתבות הזאת, אני תוהה הרבה על כל העניין הזה ומסביב 

לו, מצטערת שאני עונה באיחור כה רב. פשוט היו כל כך הרבה התפתחויות 
בנושא, ורציתי לענות לא מתוך הכאוס אלא בבהירות :(

כולנו יודעים שהמצב כאן הוא בעייתי וכל אחד מאיתנו מציע פתרונות 
וניסיונות שונים כדי לשנות את המצב והעשייה והשיח של המחול בארץ. 

מבפנים, מבחוץ, בשיח, בעשייה, במערכת, מחוץ לה. כל אחד בדרך שלו, 
וכל אחת מהדרכים האלו הן טובות לדעתי והן מקדמות אותנו ואת המחול 

כאן. ואני תומכת ברצון לייצר שיח, ולשמוע את דרכי החשיבה והיצירה של 
כל אמן בארץ, דבר שמאוד חשוב לעורר ולייצר כאן.

זה חשוב ומעניין לבחון ולהעלות שאלות על הפעולות שלנו, ולבחון אותן 
מכל כיוון, בגלל זה אני חושבת שיש מקום לדון בבעיות בצורה פתוחה, 

שתאפשר לשיח פנימי להתקיים.
לדעתי יש מספר בעיות שהסיטואציה של קול קורא למניפסטים מייצרת. 
אחת מהן, שכעת מרכז סוזן דלל מאפשר לאידיאולוגיות שונות להישמע, 
בעוד שהקריאה למניפסטים האלו יוצאת מתוך מערכת שלא תומכת ולא 

מחשיבה תחומים שלמים במחול כחלק מהאמנות הזאת. 
אני חוזרת לשאלה של                          - האם יש רצון להניע לשינוי 

כלשהו או רק רצון "לאפשר" ביטוי? ואולי זאת השאלה הכי גדולה - האם 
יש רצון לעשות משהו עם המניפסטים האלו?   

ואולי בכלל הקריאה למניפסטים היא הבעייתית - מניפסט לדעתי צריך 
להגיע בטיימינג אישי ליוצר, או שלא יגיע בכלל...

המצב כאן מורכב כל כך, ויש הצדקות לכאן ולכאן לכל מהלך, כי מטרותיו 
הבסיסיות הן לשנות, ככה שאני לא רואה סיבה לבקר מהלכים שנעשים, 

ואני חושבת שאף אחד מאיתנו לא בעניין של לבקר מהלכים שנעשים 

לקידום, אלא להבין, לדון, לשוחח בינינו, לייצר שיח פנימי בנוסף לשיח 
חיצוני שאנו שואפים לו... כמו ש                         הציע בשאלותיו 

על הנושא :(
 אשמח להמשיך לדון בהן מכל כיוון חיצוני שאנו שואפים לו...

                        

הי                        וכולם
נכון שהיסטורית מניפסטים פורסמו על ידי קבוצות אוונגרד למיניהן 

כאמצעי הצהרת כוונות, מעין גילוי דעת של קבוצה שניסחה מטרות 
חדשות אל מול הקיים, אבל מאז הרבה מים זרמו בנהר, והדוגמאות הרבות 

שהצעתי מעידות על ההשתנות של הפונקציה שלהם - במיוחד בעולמנו 
שטוף האינפורמציה, שבו לא מספיק להצהיר על כוונות אמנותיות )עוד 

הצהרה, עוד פוסט בפייסבוק...( ודווקא הפלטפורמה של סוזן דלל נראית 
לי כמתאימה למנף את ההצהרות למעשים.

בכל אותם מוקדי מחול אירופאים שנוהגים לתת כדוגמה, שיח מחול 
מתקיים במרכזים ממסדיים, ותיקים ושמרנים )מי יותר מי פחות( - וזה לא 

קרה בן לילה. גם הם, כמו שלפקי כותב, הבינו בשלב מסוים שהאופן שבו 
עושים מחול השתנה והחלו אט אט להכניס מנגנונים דיסקורסיביים למוסד 

עצמו. הייתי רוצה להאמין שזה מה שקורה גם כאן.
אני לא יודע אם יש רצון "אמיתי" לעשות משהו עם המניפסטים האלה. אני 

חושב שיש כאן רצון כן לשמוע עוד קולות, ולהתחיל דיאלוג. זו התחלה. 
אני חושב שזו אחריות של האמנים לגרום למניפסטים להתממש, לדרוש

מסוזן דלל )ובכלל מכל המערכות למיניהן( לסייע–לאפשר–להוביל–לקחת חלק.

---------- Forwarded message ---------- 
From:                          
Date: 2014-01-16 17:21 GMT+02:00 
Subject: Re: FW: כנס מחול מתוקן
To:                          
Cc: Ran Brown,                          ,                          ,                          

---------- Forwarded message ---------- 
From: Ran Brown
Date: 2014-01-18 17:53 GMT+02:00 
Subject: Re: FW: כנס מחול מתוקן
To:                          
Cc:                          ,                          ,                          ,                          



מניפסטים

ממש כמו במאבק על שכר הרקדנים, ואח"כ במאבק "שביתת הכוריאוגרפים", 
מרבית האנשים מחכים שמישהו יעשה את העבודה בשבילם - המוסד, מיעוט 

המתנדבים, כוריאוגרף אחר, העיתונאי וכיו"ב.
בשורה התחתונה: זו הזמנה. אני מקווה שאתם ושאר היוצרים שאני מוקיר 

ומעריך יכתבו וישתמשו בפלטפורמה הזו כנקודת מוצא.
):
רן

תקוות שווא היא לעצב מחדש את 
המחול, כל עוד אנו ממשיכים 
להיות עבדים לשיטות הישנות 

ולמסורות הנושנות ]...[ באולמות 
שלנו אנו צופים רק בחיקויים 

עלובים של החיקויים שקדמו להם; 
אל לנו רק לבצע צעדים, עלינו 

לחקור את התשוקות.

ז'אן ז'ורז' נובר )1760(
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ענבל
אושמן 

וינץ
לוי

מחול, מעצם היותו גופני, הוא מעשה אמנות אינטימי ביותר. 

ביסוד המחול ראייה נכוחה של הזיקה בין האני ובין האחר. לזיקה זו 
שלושה פנים:

הזיקה בין האני האישי ובין האחר הציבורי — מיתי, פוליטי, גיאוגרפי, 
ארכיטיפי וכיו"ב.

הזיקה בין האני היוצרת ובין האחר היוצר כגון מבצעים, דרמטורגים, 
תאורנים וכיו"ב.

הזיקה בין האני היוצרת ובין האחר הצופה, כלומר הקהל.

ויתור על אחד מפניה של הזיקה מוביל את היוצרת לכדי מכשלה כגון 
נרקיסיזם, ניכור וניתוק, נתק בין מעשה האמנות והאמצעים האמנותיים, 

נתק בין תודעה ובין גוף. 
הזיקה היא שיח שיוצר חיבור בלתי נפרד שממוסס זרות וניכור, גבולות 

וחיץ )אני–אתה(*. הזיקה בהתהוותה ַמּשירה את החיץ בין האני והאחר עד 
לבלי היכר. 

תכליתו של ביצוע המחול הוא קיומה המעשי של הזיקה אני–אתה. הזיקה 
היא אינטימיות המתגלמת באינספור צורות. 

 
מחול מתחיל בתנועה רצוא ושוב בין האני האישי ובין האחר הציבורי. 

הרצוא ושוב התודעתי בין האני האישי ובין האחר הציבורי מוליד דימויים 
תנועתיים אשר מתגלמים בתנועה. מלכתחילה האישי איננו ביוגראפי, 

כלומר אינו מתחקה אחר ראיות ועובדות חיצוניות או מילוליות. האישי הוא 
"ביוגרפיה נטולת עובדות". מחול ביוגרפי גרידא איננו אלא אילוסטרציה. 
הזיקה בין האני האישי לאחר עשויה לגלות ליוצרת אחר פנימי לא מוכר.  

הזיקה שבין האני ובין האחר הציבורי מאפשרת שיח בין היוצרת ליוצרים 
האחרים. שיח כזה עשוי להוליד זיקה במובנה כאן )אני–אתה(. המבצעת, 
כמו גם היוצרים האחרים, מקיימת שיח תודעתי וגופני עם עולם דימויים 
ותנועה שחורג מעצמה. תהליך היצירה הוא רצוא ושוב בין האני היוצרת 

ליוצרים האחרים, רצוא ושוב של זיקת אני–אתה שנולדת ומתפוגגת 
לסירוגין.

הזיקה בין היוצרת והיצירה ובין הצופה היא פן מהותי בזיקה שמתגלמת 
במחול. מחול שמוותר על הזיקה הזאת מוותר על חמלה ועל אנושיות, ובה 
בעת בוחר בניכור ובהסתגרות. הזיקה בין היוצרת והיצירה ובין הצופה, 

כמו פניה האחרים של הזיקה, אינה מילולית במהותה. המחול בעת ביצועו 
מוציא את היוצר והצופה מגדר עצמם, והוא מוליד אינטימיות עמוקה 

ומעמיקה בין זרים–לכאורה. 

מחול הוא מעשה האמנות האינטימי ביותר כי הזיקה שביסודו נוגעת 
בגופני, בתודעתי, בנפשי, ברגשי, בשכלי, בחושני ובכל היבט אחר של 

ההוויה האנושית.

* מרדכי מרטין בובר, אני ואתה. תרגום מגרמנית: אהרון פלשמן, ירושלים: מוסד 

ביאליק, תשע"ג 2013.

ל ו ח מ ב ת  ו י מ י ט נ י א ה ל  ע

ענבל אושמן היא יוצרת 
מחול. ינץ לוי הוא סופר 

ותסריטאי. הם חיים 
ויוצרים תחת קורת גג 

אחת.
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בהיותי ילדה התאהבתי במחול קלאסי ספרדי ובפלמנקו, שהפכו לשפתי 
האמנותית והמקצועית, והשפיעו השפעה כבירה על מהלך חיי. כישראלית, 

התאהבות זו דנה אותי לזרות כפולה: כאן, בישראל, הפכתי לנציגה של 
תרבות ושל מחול שהם אמנם מקסימים ופופולאריים, אך אינם ממקומותינו. 

ומבחינת הספרדים, ככל שהם העריכו יותר את כשרוני ויכולותיי, ידעתי 
)לפחות בראשית דרכי(, שהיה ביסוד הערכתם גם "למרות" מהותי: "על אף 

שאינך ספרדייה, את ראויה לתשומת לב רצינית...". 

עם זאת, כישראלית, יהודייה ובת למשפחה מעדות ספרד מצד אמי, מאז 
צעדיי הראשונים במחול הספרדי ומאז יומי הראשון בספרד, מלווים אותי 

כרוחות רפאים עקשניות משקעי זיכרון גנטי והיסטורי שהופכים אצלי 
כל צליל תנועה ומבע שאני פוגשת בתרבות הספרדית, לטעונים במיוחד: 

לעתים בשעת הדמדומים בפאתי רחוב עתיק אני פוגשת את עיניה השחורות 
והחודרות של סבתי, בדיעה, שנראתה בעצמה כזמרת פלמנקו מרשימה. 

לרגעים בין סלסולי הגיטרה ב"טנגו פלמנקו" מהדהדים באוזניי מזמורי 
החזנות שאני שומעת בבית הכנסת, בפרט בימים הנוראים, פיוטי הסליחות 

בנוסח ספרד. לפעמים בתחנת הרכבת התחתית במדריד אני מתבלבלת לרגע 
כשנדמה לי שזה עתה חלפה לידי דודתי אסתר, מניפה בידה והיא אצילית 

ונשית כגבירה אנדלוסית. אני מסכימה עם אלה הטוענים שבגלל תולדותיה 
המפוארים והטראגיים של יהדות ספרד מערכת היחסים בין ספרד וישראל 
מעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה מערכת יחסים רגילה שבין שתי מדינות 

כלשהן. ישראל וספרד הן בנות משפחה מדרגה ראשונה, ולא רק שתי ישויות 
מדיניות המקיימות ביניהן יחסים דיפלומטיים טובים יותר או פחות.

וכך, ככל שהעמקתי ושאני משתדלת להוסיף ולהעמיק את יחסי הקרבה שלי 
עם רזי אמנות הפלמנקו הקדומה והעשירה, מתחזק אצלי גם הצורך לחדד 

את זהותי כיוצרת ישראלית. כמי שלא נולדה לתוך עולם הפלמנקו, נדרשתי 
תחילה לעבור מסלול כפול: ראשית היה עלי ללמוד להכיר, להתקרב, לכבד 
ולהבין את אמנות הפלמנקו: השירה, נגינת הגיטרה והמחול, שילוש קדוש 
של מקצב, מלודיה והתכוונות. מערכת מתמטית מדויקת, מרהיבה ומרגשת 

של צלילים ופעימות המתנהלת לפי חוקים חמורים וקפדניים. ואז היה עליי 
למצוא את קולי שלי, להגיע לבטא את ה"אני" הפנימי והייחודי שלי במלוא 
אונו, שכן באחדות מופלאה של ניגודים, נדרש אומן הפלמנקו לציית לחוקי 

המשחק הנוקשים מחד, ולהפגין אישיות מיוחדת ומקורית מאידך, שהרי 
הפלמנקו הוא שירתו האישית והנשגבת של האינדיבידואל. התמזל מזלי 
שעברתי מסלול לא פשוט זה בהדרכתה של מורתי הדגולה סילביה דוראן.

    
אבל כמהתי ועודני כמהה ליותר מכך: ליצור עבודות דרך שפת התנועה 
של המחול הספרדי, בהן אני מביאה לידי ביטוי לא רק את הייחוד שלי 

כרקדנית סולנית, אלא גם מגוון השפעות ותכנים רחב יותר: לגלם בתנועה 
דמויות מרתקות מתוך מיטב יצירות הספרות העולמית, לספר סיפור, 

או לאייר במחולי מקצבים ומימדים מוכרים ומוכרים פחות של יצירות 
מוסיקליות קלאסיות, בנות זמננו, ג'אז, מוסיקת עולם, ועוד. כמו כן, 

כיוצרת ישראלית, מלווה אותי לאורך כל הדרך השפה העברית האהובה, 
על רבדיה העתיקים והעכשוויים: לעתים הטקסט מלווה ברכות פיוטית את 

המחול האקספרסיבי והדרמטי, ופעמים אחרות ההברות והעיצורים הברורים 
יוצרים תבניות ומקצבים שמתכתבים ישירות עם קצב נקישות העקבים. 
מלבד גופי, גם קולי הוא כלי מרכזי מאד בעבודתי, ולכן לרוב מוקלט 
הטקסט בקולי שלי. המילה, אם כן, היא כוח מכונן ביצירתי. כמעט כל 

מחול שלי יסודו בתשוקתי לרקוד את המילים שאני כותבת. 

יחד עם בניית זהותי כאמנית ישראלית עכשווית תוך הרחבת אופקי המחול 
הספרדי, חשוב לי מאד לשמר בעבודתי את איכויותיו היסודיות והייחודיות 

של זה האחרון: בהיות אמנות הפלמנקו בראש ובראשונה צורה מוסיקלית, 
הקצב הוא נשמת אפה, ומבחינת מבנה מחול הפלמנקו בצורתו הטהורה - 

המוסיקה היא לו ערך עליון ומנחה. אופי התנועה שואף לשקף באופן נאמן 
ככל האפשר את רוחה של היצירה המוסיקלית.

 
המתח הפנימי וכוח ההתנגדות, הם הוריה של כל תנועה במחול הפלמנקו, 

וכשהם מיושמים כראוי, עולה ובא זיכרון הטוריאדור הנלחם בשור, והרקדן 

אורנילי אזולאי היא 
רקדנית ויוצרת מחול 

קלאסי–ספרדי ופלמנקו, 
משוררת ומתרגמת.

אורנילי
אזולאי
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נדמה כנאבק בכוח השד: מאבק מסתורי וקדום אשר בו הגיאומטריה 
המדויקת ביותר )אפילו ניואנס דק בקו הכתפיים( מחוללת את פלא 

האמנות.

ברקדנית הספרדייה מתקיימות שתי ישויות: עליונה ותחתונה, והן נפגשות 
בקו המותניים, אזור הדמדומים. ממותן ומעלה התנועה אצילית ומפוסלת 
כדמותה של המדונה, וממותן ומטה התנועה ארצית ויצרית. אל לו לפלג 

הגוף העליון להסגיר את המתרחש מתחת לקו המותניים, ולהפך. כך הופך 
קו המותניים לגבול דק וטעון בין שני עולמות שונים מאד ששוב, באחדות 

מופלאה של ניגודים, מתקיימים בתוך אותו גוף.
לרקדן הפלמנקו נוכחות מיתולוגית. "מרכז העולם נמצא במקום בו אני 
עומדת" אמרה מרתה גרהאם, אם המחול המודרני. ואני חשה בכל פעם 

מחדש שמילותיה משקפות היטב את המעגל האנרגטי שרקדן פלמנקו מעולה 
שואף ליצור סביבו: עוצמת כוונותיו יוצרת כעין זרקור המקיף ומדגיש 

כהילה זוהרת את דמותו ותנועותיו. 

אך מעל לכל, ואולי דווקא בשל ההוד, ההדר ולעתים אפילו הגנדרנות 
המסוימת שטבועים במחול הפלמנקו, מניע אותי הרצון לזקק ולהגיע 

לתמצית, ליסוד. לבטא את הרגש באופן חף ממניירות, מדויק ועמוק ככל 
האפשר: להיות יחפה - למרות נעלי העקב המסומרות, ולחולל כעירומה - 

למרות השמלה ארוכת השובל.

דפי
אלטבב

כיוצרת, לרוב יש נושא כלשהו שמעסיק אותי, בוער בתוכי וממנו אני רוצה 
ליצור. אני רואה שלט ברחוב שמגרה את דמיוני, מבחינה בסיטואציה 

ברחוב שמעוררת אותי לרצף של מחשבות, או "מגלגלת" עניין פרטי בראשי 
במשך שנים ופתאום איזו שורה שקראתי, איזה משפט ששמעתי, מפילים את 

האסימון, ומשם, מתוך אותה תמונת מצב, משפט או אמירה, אני מתחילה
את הסיפור.

לתוכן תמיד ישנה איזו נגיעה אליי, תמיד ישנה התייחסות אישית שלי 
לדבר. אחרת, אני מאבדת עניין והעבודה נשארת מבחינתי ריקה. חשוב לי 
שלעבודות שלי תהיה אמירה אישית, כיוון שרק כך הן יוכלו לגעת בצופים. 

בסטודיו אני מבקשת לחקור את אותו עניין, ללקט חומרים פיזיים מתוך 
דימויים מילוליים. לא כל דבר שנוצר במהלך החיפוש הזה יכול להיכנס 

ליצירה, ובפרט אם אינו משרת את הקונספט, שכן האמירה הפיזית מחויבת 
מבחינתי לקונספט.

הצורך שלי לחקור גוף, תנועה וקומפוזיציה של אנשים ביחס לחלל הוא 
צמא שלא ניתן להרוות. כל מפגש ברקדנים מעורר בי סקרנות אדירה 

למצוא משהו חדש, להעביר דרכם רגש באמצעות תנועה. לפרקים מצאתי 
עצמי חושבת בתום תהליך יצירה שאצטרך כעת "הפסקה", אבל מהר מאד 

מצאתי עצמי נסחפת, שוב "מתמגנטת" אל הסטודיו. כל פרויקט מגרה 
מחדש את הדמיון שלי, משביע לכמה חודשים את הגירוי האינטלקטואלי 

שאני מחפשת. 

זוהי דרך חיים עבורי, ולא אפיזודה חולפת או עשייה נוספת, בין לבין 
עשיות אחרות. החיפוש והיצירה הם הדרך הטובה ביותר עבורי להגדיר את 

עצמי, להבין את עצמי ולהרגיע את הצורך העז הזה שמחפש לו פורקן. 

נשאלתי מדוע אני יוצרת. 
התשובה היא מאד פשוטה, אחרי כמה שנים שחיפשתי אותה:

"כי אני לא יכולה בלי זה."

דפי אלטבב היא 
כוריאוגרפית, רקדנית 

ונגנית. דפי יוצרת משנת 
2005 וחברה בעמותת 
הכוריאוגרפים משנת 

.2009

? ת ר צ ו י כ י  ת ו א ע  י נ מ ה  מ
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Orly
Almi

What if we go on a journey in which empathy is the basis 
for what makes us human?
What if empathy is the ability to put myself in your 
position long enough to allow solidarity to unfold?
What if what we use our imagination to get there?
What if empathy is wonder wo~man’s secret super power? 
What if there are many wonder wo~men?
What if we can all be these wonder wo~men?
What if we need time on our own in order to find this power 
within each one of us?
What if we need this time to trust this power in ourselves? 
What if we need the time to find how our powers connect?
What if from this trust emerges a common safe space?
What if this safe space enables each one of us to take a 
risk?
What if you close your eyes and think of a time you felt 
really scared for your life?
What if you imagine yourself without the safety net of the 
majority?
What if you imagine yourself as part of a minority?
What if by doing this you take risks?
What if these risks make you vulnerable?
What if we all agree to solidarity based on the exposure of 
our individual vulnerability?
What if we use this solidarity to regain a sense of 
belonging?
What if we use the solidarity to find a common sense of 
trust?
What if we let empathy and solidarity come together in an 
act of performance?

W h a t  I f  M a n i f e s t o
Art Trust Action Risk

Orly Almi is an 
Israeli choreographer 
and improviser 
based in Tel Aviv. 
She currently moves 
between continents, 
cultures, languages 
and performance 
spaces with a chef’s 
knife in her backpack.

What if we let bodies come together in solidarity in 
performance?
What if we let the empathy and solidarity dissolve into an 
offer to the audience?
What if audience and performers agree to take the risk that 
worldviews alter during performance?
What if walls between ‘we’ and ‘them’ collapse through this 
process?
What if this is when art becomes an act of social change?
What if then performance can become activism?

* I encountered the idea of using ‘what if’ question-statements 

as a mode of conversation during the Erasmus Intensive programme 

held in Helsinki, Finland, 2012, in the framework of the Master of 

Choreography programme at ArtEZ, NL. I thank Saara Hannula from 

the Reality Research Centre )RRC( who led the ‘Utopian Choreography’ 

workshop for introducing )inventing?( a mode of discussion which is 

based on Deborah Hay’s ‘tricks’.  

** An earlier version of this manifesto was published in `Inventing 

Futures`, published by the ArtEZ Publishing House, 2013. I wish to 

thank João da Silva, head of the Master of Choreography programme at 

ArtEZ, for commissioning the text and for the careful editing. Further 

readers, including Eva Karczag, helped to reshape the text with their 

invaluable remarks.
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מאיה
ברינר

תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה 
הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא 

צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן 
הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא 

תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן הוא צורה הוא תוכן

כל יצירה נולדת מתוך היצירה שקדמה לה שנולדת מתוך היצירה שקדמה לה 
שנולדת מתוך היצירה שקדמה לה שנולדת מתוך היצירה שקדמה לה שנולדת 

מתוך היצירה שקדמה לה שנולדת מתוך היצירה שקדמה לה שנולדת מתוך 
היצירה שקדמה לה

כל יצירה צריכה להרוג את היצירה שקדמה לה שצריכה להרוג את היצירה 
שקדמה לה שצריכה להרוג את היצירה שקדמה לה שצריכה להרוג את 

היצירה שקדמה לה שצריכה להרוג את היצירה שקדמה לה שצריכה להרוג 
את היצירה שקדמה לה שצריכה להרוג את היצירה שקדמה לה 

אסור לדרוש מיוצר ליצור כל שנה עבודת מחול חדשה

מחול הוא כל מה שמגדיר את עצמו מחול

יופי הוא כל מה שמתבוננים בו מספיק לעומק

תנועה היא כל מה שחוקרים בו מספיק לעומק

ברגע שהמחול מפסיק להשתנות הוא מת

ברגע שעבודה מפסיקה להשתנות היא מתה

ברגע שיוצר מוצא את הקול שלו הוא צריך להתחיל לחפש קול חדש

כל יצירה צריכה לנבוע מצעקה

כל יצירה צריכה לקרוא לפעולה

אסור להכנע לגימיקים

אסור לשקר

אסור להתייפייף אסור להתבכיין

אסור לחפש את מה שעבד בפעם הקודמת

צריך לדרוש מעצמנו צריך לדרוש מהקהל שלנו

כאוס הוא מרכיב של היצירה בדיוק כשם שסדר הוא מרכיב שלה

דמימה היא מרכיב של מחול בדיוק כשם שתנועה היא מרכיב שלו
מאיה ברינר היא רקדנית 
וכוריאוגרפית. מתעניינת 

בכוריאוגרפיה מתוך 
מחשבה על ארכיטקטורה 

של גוף, חלל ותודעה. 
בנוסף ליצירות 

מחול לבמה, מתנסה 
בעבודות פרפורמנס, 

בעבודות תלויות מקום, 
בכוריאוגרפיה לתיאטרון 

ולווידאו.
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ליאת
דרור

מניפסט זה קורא לשינוי בתפיסת האסתטיקה וטכניקת המחול.
אהבת המחול הינו דבר מולד: אין ילד שבשלב כזה או אחר לא ירים את 

ידיו, יסתובב, יתהפך וינוע באופן אינטואיטיבי לפי הקצב.
הריקוד מחובר אל נשימתנו ואל נפשותינו. הוא הביטוי הראשוני שלנו 

לשמחה ולאהבה.
כשם שעולם המחול מאפשר צמיחה כאשר הוא לוקח בעלות על הריקוד, כך 

הוא גם מונע אותה - כמו בכל דבר עליו נלקחת בעלות.
"מביני המחול" מאמינים שהם היודעים. מעט צניעות ופשטות לא תזיק לכל 
אחד המאמין שהוא יודע יותר מהאחר ויכול לשפוט אותו. השיפוט והתחרות 
מביאים אל המחול אנרגיות אשר סוחטות הן את הגוף הפיזי והן את הנפש.

אל הצד הפיזי צריך להתווסף הצד התומך, החומל, צריכה להתווסף 
המודעות, ההבנה, ההכרה.

המקצוענות צריכה להתבסס על איכויות כמשמעת, דיוק, הקפדה ושירות, 
זאת מתוך הקשבה, כבוד ואמון, בין הרקדן לקהלו.

התנועה המעגלית ותפיסת האנרגיה המחזורית נעלמו מהמחול ולעיתים 
קרובות היעלמות זו מותירה את הרקדן סחוט, פרוץ ופגיע, וגופו, שאמור 

כביכול להביא את קהלו לסיפוק מיידי לא תמיד עומד בלחץ. רוב טכניקות 
המחול מתבססות על תנועה אנרגטית המביאה כביכול את הגוף אל הקצה, 

אל הסיפוק: "בואו נעבור את גבולות גופינו הפיזי". התנועה המעגלית 
מלמדת סיפוק אחר, רך, מקבל, תנועה אשר דווקא מלמדת את הנפש את 

גבולותיה ומאפשרת למערך הפנימי, הבלתי נראה להתקיים בתוכנו מתוך 
מלאות.

ככוריאוגרפית המובילה להקת מחול, כאימא וכאישה המכינה נשים הרות 
לקראת לידה, אין דבר ודאי לי יותר. העצמה הטבעית היא כוחנו האמתי.

עלינו ללמוד את תנועתנו הטבעית. מוזר כי דווקא התרבות ה"נאורה" 
העלימה את האגן ומפרקי הירך הן מהטכניקה והן מהאסתטיקה האמנותית, 
העלימה את מרכז הכובד הדרוש לנו כל כך לצמיחה והתפתחות, את משקלו 

של הגוף, את הנשימה העמוקה המגיעה אל קרקעית הבטן, לא מנעה מן 
האדרנלין להעפיל על חווית התנועה, והעלימה את דפיקותיו של הלב 

מאחורי בית חזה שאינו מודע למשמעות הוויתור.

עלינו לחזור לשכלל את עצמינו מתוך עבודה מעצימה שאינה פוצעת, לא 
את הגוף ולא את הנפש; לחזור ולדבוק בטכניקות שאינן מדכאות את כוחנו 
כי אם מאפשרות להכיל את האני שבנו, את הרקדן ואת הקהל כמכלול שלם; 

עלינו לחזור וליצר אמנות השמחה בחלקה, אשר לא פוחדת לראות, מתוך 
התבוננות ללא שיפוט, את עצמה ואת האחרים.

כל עוד השריר מנצח ניוותר כאובים.
עלינו ללמוד להרפות לעיתים את השריר כדי שה'אני' יצניע עמדתו והריקוד 

שבנו יצא בכל איכותו.

לרקוד את הפרא
לרקוד את המרפא
לרקוד את המובן

ואת אשר אינו,
לרקוד את השקטת התודעה

אשר אינה שופטת
ומחברת גוף, לב, מחשבה

לרקוד את הזמן
את הקיים

לרקוד בזריחה ובשקיעה
לחמול את התנועה

את הרקדן, את הצופה
להאמין, לבטוח בתנועה

מתחילת ועד מחילת,
על הבמה

באורה
ולעת

החשיכה
בדממתה

ליאת דרור היא רקדנית, 
כוריאוגרפית ומנהלת 

אמנותית של להקת המחול 
אדמה.
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Ronnie
Heller

› "Our mission is not dancing for ourselves but giving 
others a source of imagination. We have to be ready for 
accepting any risks for that." )T.K.(

› Our incentive for creating should be: GIVING.
› Artistic freedom is above all.
› Respect and kindness to all forms of existence, living 
or substance, is above artistic freedom.
›  We should not create through any form of abuse.
› INTEGRITY: our personal and artistic values can only 
be the same.
› "One must make himself strong in every way, by 
consciously casting out all that is inferior." )I CHING(

› "The tireless power inherent in the creative depends 
upon constantly limiting the fields of one's activity."
)I CHING(

› Simplicity: we should strive to keep things as simple 
as possible.
› Our greatest resources lay within our own cultural 
and personal heritage.
› Intuition: Sometimes our understanding comes much 
later than when our action is needed, and sometimes not 
at all.
> That is the difference between knowing and 
understanding.
› There are no external terms for creating.
› Sometimes creation is a struggle.
› Success does not exist.
› Failure does not exist.
› Work exists. 

Ronnie Heller, born 
in the U.S.A in 1975, 
is living and working 
as a freestyle Butoh 
artist in TLV Israel 
since 2006, founder of 
Ronnie Heller Dance 
Theater (2012).

› Work hard, "Perseverance furthers." )I CHING(

› Work is part of life, It cannot be more important 
than it.
› We must constantly try to reach and manifest the REAL.
› The natural is a door to the REAL.
› The REAL is more important than the Beautiful.
› "We are not performing for instant audiences. We are 
working in a much more global universal way." )T.K.(

›  We cannot know the scope of our work within our 
lifetime.
› Recognition is a means, not an end.
› Perfect technique is a means, not an end.
› Precision in every detail is a means,
not an end.  
› Professionalism: it is always best that any task may 
be executed by the person most experienced for the job.
› The center is marked by emptiness existing in it. 
Strive to keep the center empty.
› The goal and purpose of art is HEALING through 
LIBERATION. 
› The theatrical event is an energetic gate, celebrating 
life into new dimensions of existence. 
› Don't preach: "You must be the change you wish to see 
in the world." )M.G.(

› Humility: "There's nothing you can do that can't be 
done…" )J.L.(
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ורטיגו
תנועה היא תמצית החיים. תנועה היא היכולת לגדול, להתפתח ולהשתנות. 
כמו תנועת כדור הארץ סביב צירו וסביב השמש, היוצרת את היום והלילה, 

עונות השנה, הגאות והשפל, כך תנועתו של הנבט אשר מצמיח שורשים 
וגבעול ויוצר חמצן לנשימה, כך תנועת הגוף המפעמת בקצב הלב, הדם 

הזורם בעורקים, הנשיפה, השאיפה, יצרים ויצירה, כך גם ורטיגו, בתנועה.

תנועה שראשיתה מפגש.
זוג רקדנים, אמנים יוצרים, נעה ורטהיים ועדי שעל, "מאירים פנים 

בפנים", בדואט - ורטיגו.
ניצוץ של משהו חדש ומרגש, מערכת יחסים בין גבר לאישה, חוויות 

ראשוניות של אהבה, גילוי, שיקוף, מגע ואינטימיות. המופשט נעשה מוחשי, 
באמצעות הגוף האנושי הנע במרחב בתהליך של בריאה לאין סוף.

עקב בצד אגודל נרקמת שפה ייחודית של תנועה, דרך מחקר מתמיד של 
צורות ביטוי חדשות, תוך בחינה מתמדת של גבולות המחול וערעור עליהם, 
בין דיסהרמוניה להרמוניה, בין נפרדות לחיבור. שפתו הטבעית של הגוף 
מתעצבת באמצעים צורניים - כיוונים, איכויות ומערכות יחסים של מרחב 
ורגש בין הרקדנים לבין חלל התנועה, ובינם לבין עצמם, כיחידים, כזוג 

וכלהקה.

שפת התנועה מאפשרת ביטוי לאמנות הווה ומתהווה בעלת נגיעה חברתית 
וקהילתית חזקה הבאה לקרב בין בני האדם ולגעת בהם. בתהליך מתמשך 

של חיפוש והתנסות, המחקר התנועתי מתפתח לכדי שפה בינלאומית 
המחברת בין אנשים, יוצרת גשר בין תרבויות, מטשטשת את הגבולות דרך 
יצירת מחול אשר נושאת את הצופה, כל פעם מחדש, על כנפי הדמיון אל 
מחוזות מופלאים, אל רבדים נוספים של החיים, בלתי צפויים, מרגשים 

ומאתגרים.

התנועה היא עוצמתית, מלאת תשוקה וסוחפת, נוגעת בכל מי שרוצה להיות 
חלק ממנה, ומזמינה לשאוב מן העושר הפנימי, למלא את החלל באוצר 

התנועתי ולהצטרף לתנועה מחזורית מתמדת אשר מגדירה את מושג החיים 
והזמן. זמן שאינו נמדד, לא בדקות ולא בשקיעות וזריחות, כי אם בתנועה. 
תנועה אשר לוכדת את הרגע בן החלוף על מראותיו, על גווניו ועל המחוות 

הפעוטות ביותר של בני האדם הפועלים בו.

מתוך המחול נוצרים חיבורים ייחודיים בין בני אדם במרחבי יצירה 
מגוונים: מרחב להנחלת ידע, לחינוך ולטיפוח אהבת המחול. מרכז של 
יוצרים ויצירה, מדריכים וחניכים הפועלים בשיתוף פעולה דרך לימוד 

עיקרי השפה, ליצירת בסיס לתקשורת בדרך התנועה, בהנאה צרופה, 
לגיבוש עתודת המחול ולחיזוק הקהילה; מרחב נגיש לכול עם דגש על 

שוויון הזדמנויות, דרך תרגול מושגי יסוד של מחול, אקולוגיה ותקשורת 
בינאישית, להתנסות בהיכרות בלתי אמצעית, במפגש כשווים, ובלימוד 

הדומה והשונה בחיים דרך התנועה; מרחב למפגש בינלאומי ורב–תרבותי, 
המאפשר, באמצעות חוויה תנועתית, היכרות עם אמנים מתחום המחול 

ברחבי העולם.

רעיון היצירה המקורית גדל, מצמיח ענפים ומתפתח למהות אשר פורצת 
את גבולותיו; ישות אשר מגלמת בתוכה את העבר, ההווה והעתיד בתנועה 
אינסופית שיכולה להתחיל מכל גוף ומכל חלל, למצוא את דרכה ולתפוס 

צורה גשמית או רוחנית - מקום להיות בו ולהשתייך אליו, תרבות שאפשר 
לחקור אותה ולקחת בה חלק, הזדמנות ללמוד וללמד, ליזום, לפתח, 

לאלתר, להגדיר ולחלוק את התהליך עם אחרים.

התנועה מתפרצת, מתרגשת ומרגשת, אך בה בעת מתקיימת יציבות בעין 
הסערה, באזור השקט שבמרכז. השאיפה היא ליצור ולייצר אתגרים חדשים 

כל העת, למצות את יצר ההרפתקנות במלואו ועדיין לשמור על איזון 
והקשבה לקול הפנימי ולסביבה שבה אנו חיים.

המטרה היא להתמקם במרכז תנועת החיים.

להקת המחול ורטיגו, אשר 
נוסדה בשנת 1992 על–ידי 

נעה ורטהיים ועדי שעל, 
יוצרת אמנות עכשווית 

הבאה לקרב בין אנשים 
ולגעת בהם באמצעות 

שפת הגוף הרבה מעבר 
לגבולות המחול. הלהקה 

פועלת במסגרת עמותת 
ורטיגו למחול אשר הקימה 

את בית הספר למחול 
של ורטיגו במרכז ז'ראר 

בכר בירושלים ואת כפר 
האמנות האקולוגי של 

ורטיגו בקיבוץ נתיב הל"ה 
ומקדמת יוזמות מגוונות, 

ביניהן: תכנית בינלאומית 
להכשרת רקדנים בשיתוף 
מסע–ישראל, כוח האיזון 

ומעבדתרבות.
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בתוך התנועה נוצר חלל, נולד מקום. בית. משפחה.

מרחב כפרי, אשר לומד ומלמד את הקשר שבין תנועה לאדמה ומציע מודל 
לחיים אלטרנטיביים, המיישם אידאולוגיה חברתית–אקולוגית. קהילה 

בת–קיימא של אמנים ואנשי סביבה, אשר חוברים יחדיו כדי להקים מרכז 
תרבות נגיש ומעורר השראה. מרכז אשר מתמקד בחקר יחסי הגומלין בין 
האדם לבין סביבתו וקורא לחדש את החיבור הקמאי בין הריטואל הטקסי 
והאמנות לבין מחזוריות החיים והטבע דרך מופעים, סדנאות, פסטיבלים 
ומפגשי מחול–סביבה - להתחבר מחדש ליקום, לאנרגיית החיים הקושרת 

אותנו לאדמה ולאדם ולשוב להיות חלק מהשלם.

המחול הוא דרך חיים.

הרצון הוא להעמיק ולחקור את החוקיות המניעה את הכול; להטיל ספק 
בדרך שבה אנו חושבים וחיים, לפרק מרכיבים בחזרה אל מצבם הגולמי, 

אל היותם חומר, ומתוך הפירוק לבנות מחדש. התנועה מכוונת לחזק ערכים 
של התבוננות והקשבה, נתינה וקבלה, סקרנות ולמידה, כבוד וענווה, 
ייחודיות ושוויון, חופש יצירה ומשמעת, סדר ואי־סדר, יש ואין, ריק 

ומלאות, רצוא ושוב, לבוא–ללכת, ביחד ולחוד, השאיפה לנשגב והחיבור 
לקרקע. מהות החיּות היא התנועה הזו המתרחשת בין הקטבים, תנועה מתוך 
התמסרות טוטאלית ושקט פנימי אשר שואבת כוח מן העבר ופועלת להגביר 

את המעורבות בהווה מתוך אחריות לעתיד.

החזון הוא להמשיך לאפשר מרחב ליצירה ולהגשים חלומות.

בתנועה.

המחול הוא שפה טבעית, 
הטבועה, אך רדומה,

בכל אחד מאיתנו.
כל יצור אנושי יכול

לחוות את המחול כביטוי 
בגופו שלו, ובדרכו שלו.

מרי ויגמן )1933(
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רונית
זיו

מאז שהיומיום פלש למחול,
כל תנועה עירומה מצטרפת לערימה

כל נפילה וקפיצת שמחה
כל חפוז

כל ריצה, הליכה ועצירה,
כל בדיחה לילית/יומית

כל הצהרת אהבה לאיש, אישה ואדמה
כל מחווה כלפי ישבן

דוחקת במקצוען לרקוד כמו חובבן
להתלבש, להתפשט, להתנשף ולשפשף

את הגוף הוא חושף תוך צפייה במסטר שף
לפעמים בטרנינג ולפעמים כמו מכשף

טוען שהבמה היא בית והכיבוש אותו כישף
"זה קצר, זה הרגיש לי נכון..."

"זה ארוך, זה מרגיש שיוביל לאבדון"
מהדהדות מילים מתוך הארכיון
באמצע הלילה בדרך לשירותים

בניסיון לנחש אם התקבל או הושמט 
בינתיים מטפטף ואת האסלה מכתים

מאלתר נרגש כי עלה על משהו חדש אז הראש נחבט
עולה רעיון חדש לשלב משהו כמו אזיקים

כן לנקוט בכל האמצעים שיתאימו לכל מקום, לכל אקלים
מה כן ומה לא, לפחות פעם זה היה או או

הרי עכשיו זה גם וגם,
יש תיאוריות, לקסיקון חדש וגם שיח 

אבל ראבכ, בסטודיו זה קצת מסיח ופתאום אפילו מסריח
משהו רקד בסטודיו מקודם, ושכח תבנית ביצים, חומוס ואודם

נזכר בשורה מעוררת השראה מספר 
שתהליך היצירה הוא סוד בריאה מתעתע 

מישהו מהתחום אומר שמספיק רק את האצבע לנענע

אבל חשוב ולא לשכוח את הקהל לזעזע
את השפתיים מומלץ לזכור לצבוע באדום דם ודובדבן

ואת הרצפה כמובן להדביק בלינוליאום לבן
ולבקש אור קר מהתאורן 

כי פילטר מאתיים ואחת מזכיר מועדון וגם מקלחת
מאתיים ושלוש רק מתקן וזה לא בא בחשבון ואולי זה מאתיים ושתיים

ולד כתום זה ממש כמו בית זונות ברחוב הירקון
שטיפה לבנה תנסוך בי בטחון

אבל האם זה מספיק ולא יגרום לשיממון
נכניס לסאונד אווירון נרקוד על החור באוזון

שכחתי אקורדיון אז אקרא לזה עם הטרומבון שינגן על בקבוקון
סאונד מוקלט או רק אקוסטי? 

התמדה, לזכור לכתוב בתכניה: אהדה, בגידה, אגדה, צעידה
כל התחמקות מנקיטת עמדה

כל רעד שחלחל
כל עווית

כל צילום וידאו או סטילס ערוך מכל זווית
ויכול להתאים כמובן לכל תווית

פרפורמנס/מחול ותיאטרון בתרגום לאיטלקית
הכול מונח למכירה, שיווק והגהה

והאורות דולקים מעלים צוג, מפילים מסך וזה כל המסמך.

רונית זיו היא רקדנית, 
כוריאוגרפית ושחקנית, 
מנהלת אמנותית שותפה
של פסטיבל הרמת מסך 

.2013-2010
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תמי
ורונן

יצחקי

< המחול הוא חמקמק ואין בו השגה — וזה טבעו. כמו האמת. 

< למחול יש יכולת לאחד בין המופשט לקונקרטי.

< המחול, בשבילנו, הוא דרך נוספת לגעת במשהו גדול מאיתנו.

< היופי של המחול, בשבילנו, הוא הרב–כיווניות שלו. מחד, הוא מקרקע, 
מחייב, ממשטר, מחבר לאדמה, לכח המשיכה ולבשר. מאידך, הוא הכי קרוב 

שאפשר לתעופה, לשמיים, לשמי–שמיים. 

< למחול יש כח של תיקון עולם.

< המחול הוא שפה אוניברסאלית, לא רק כשפה ללא מילים, אלא כשפה 
חושית. ככזה הוא מאפשר הימצאות ברגע ומפגש מופלא ואמיתי בין

אנשים שונים.

< המחול הוא אמנות חברתית המאפשרת מפגש ישיר וכנה עם ה"אחר",
נקי ממחיצות הקיימות על רקע הבדלי זהות אישית והשתייכות למגזר 

חברתי שונה. שכן, בכוחו של המחול לשחרר את האדם מהמשא הכבד של 
הזהות האישית והדמות החברתית, ובה בעת לחבר אותו למקום עמוק,

שורשי ומהותי.

תמי ורונן יצחקי, זוג 
בחיים ועל הבמה, הם 

כוריאוגרפים עצמאיים, 
 מייסדי בין שמים לארץ - 
מרכז מחול ייחודי השואף 

לחבר בין מחול עכשווי 
למקורות היהודיים. 

במסגרת מה שהם מכנים 
"מדרש מחול", הם שואלים 

שאלות על עצמם ועל העולם.

ץ ר א ל ם  י מ ש ן  י ב
הכול כמעט יכול להיות מניפסט מחול

ריקוד. זה קשור לתודעה 
מסוימת, לגישה פנימית, 
גופנית, מסוימת, לדיוק 

גדול מאוד: ידיעה, נשימה, 
כל פרט ולו הקטן ביותר. 

זה תמיד קשור ל"איך".

פינה באוש )1990(
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עידו
כהן

איבון ריינר כתבה את "מניפסט השלילה" הנודע שלה בשנת 1965, 
ובכך הפכה לאחת המייצגות החשובות והמשפיעות ביותר של המחול 

הפוסטמודרני האמריקאי. לטענת סאלי ביינס, אחת מחוקרות המחול 
הפוסטמודרני המשמעותיות ביותר, המאפיין הבולט ביותר במחול זה הוא 

המרד נגד מסורת המחול המודרני: נגד כוריאוגרפים קנוניים, נגד סגנון, 
נגד וירטואוזיות, נגד אשליה, נגד עלילה ונגד תיאטרליות. המון נגד. 

ביינס מונה אפיונים נוספים, דוגמת "שינוי", "המצאה", ו“רב–גוניות" - 
כולם חלק מן הרצון הטבעי לשנות ולהשתנות, שאותו אנו רואים לכל אורך 

ההיסטוריה של תולדות האמנות. אך נדמה כי מה שמבדיל בין רצון זה ובין 
תפיסת המחול הפוסטמודרני באמריקה, הוא חוסר המחויבות הטוטאלי 

כערך, או העובדה שהמניפסט של ריינר הפך לשלילת כל מניפסט באשר 
הוא.

רבים מן המאפיינים של האמנות הפוסטמודרנית נובעים מהתבוננות 
בהגדרות ובתפישות הטוטאליות של האמנות המודרנית, מבחינה ביקורתית 

שלהן ומהתנגדות אליהן, והם למעשה תוצר של עימות עמה. הפוסטמודרניזם 
מבקר את תפיסות האמנות המודרנית ואת אחיזתן באידיאות משמעותיות 
של ידע המזכירות מנגנוני שליטה טוטליטריים: האמנות הפוסטמודרנית 

מתפתחת על ידי הטלת הספק במנגנונים באשר הם והודאה בכישלון לייצג 
את המציאות. היא נוצרת כדבר שמתרחש, שקורה כאן ועכשיו–זמני, מיידי 

ובר חלוף - ואכן, רבים מהיוצרים הפוסטמודרנים בחרו שלא לתעד את 
יצירותיהם, ולהתייחס אליהן כאל אמנות שאינה רק תלוית מקום, אלא גם 

תלוית זמן. מתוך שכך, ב"מניפסט השלילה" איבון ריינר קוראת לעשייה 
מתוך שלילת הקיים והנצחתו הקאנונית.

כאשר אנו מתבוננים באקלים התרבותי והפוליטי באמריקה בשנות השישים 
אנו רואים כי בעוד אלו מתחילות באופן אופטימי למדי, בבחירתו של קנדי 

ובתחושה של שינוי גדול בפוליטיקה האמריקאית, המיוצגת בתרבות יותר 
מכל על ידי האלטרנטיבה שהציגו ילדי הפרחים ודור ההיפים, במהלך 
העשור שוקעת אמריקה לסוג של פסימיות: קנדי נרצח, הנסיגה במצב 

הרוח הלאומי גדולה, ג‘ונסון נגרר למלחמת וייטנאם, אמריקה הופכת 
להיות אלימה, ובשלהי העשור ניקסון עולה לשלטון. אולי, בדומה לישראל 
הפוליטית של אחרי רצח רבין, ניתן לקרוא את הכישלון הפוליטי של ילדי 

דור הפרחים, המיוצג ברציחתו של קנדי, כשלב משמעותי ביצירת הלך 
הרוח של היוצרים הפוסטמודרניים במחול האמריקאי: בעוד ה”מניפסט” של 

שנות ה–60 קרא לקבלה ולאהבה, היוצרים הפוסטמודרניים המשמעותיים 
של שנות ה–70 בארה”ב קוראים לראייה של המציאות כנטולת ערכים, ויותר 

מזה - ככזו השוללת מהערך “ערך” את ערכו, וקוראת להביט בו כמבעד 
לבועת מציאות שקופה, שדרך דפנותיה לא נותר לנו כבני אנוש אלא להביט 

במציאות, וליצור שיקופים דהויים שלה, שכוחם האמנותי - בשקיפותם.

בעולם בו הטוב מאבד ממשמעותו, וגם ה”גרניקה” של פיקאסו הופכת לכלי 
בידיהם של אנשי יחסי ציבור ופוליטיקאים לעשות בה כרצונם, נדמה 

שזעקת האמן הופכת לאילמת, ואם כך, טענו היוצרים הפוסטמודרניים - לא 
נותר לנו אלא להתבונן במציאות באילמות: לפרקה ממשמעויותיה, להביט 
בה ללא סנטימנטים וגעגוע ולאפשר לה להיות כקו מתאר, כקול בחלל... 
ואכן, רבים מהיוצרים הפוסטמודרניים מתייחסים אל התנועה ואל יצירת 
המחול כאל תוצר של בשר בר חלוף, דבר מיידי המתרחש בזמן התרחשותו 
בלבד - ובזה גדולתו, אך זה גם המקום בו הפוסטמודרניזם נלחם בעצמו 

ומעכל את עצמו. ביחס לפוסטמודרניזם השקפה זו מבטאת את "רוח הזמן" - 
אך מה אומרת השקפה זו עלינו היום? 

הלכה למעשה, שלילת האפשרות להגדיר על דרך החיוב והעדפת ההגדרה 
באמצעות שלילה )"מה לא"(, שהיא מהות המניפסט הידוע של ריינר, יוצרת 
אוקסימורון, גם הוא ממאפייניו של הפוסטמודרניזם במחול, ויש לה קשר 

הדוק לזמן כתיבת המניפסט דווקא כאן, בישראל. למעשה, השאלה המתבקשת 
מפעולה זו היא: מה מביא לבחירה לגשת לעשייה אמנותית, ליצירה - אותה 

אידיאה הלובשת פנים וצורות מגוונות לאורך ההיסטוריה - דווקא מתוך 
שלילה? מה מוליד תפיסה חברתית שקוראת ליצור מתוך שלילה? ואיך היא 

קשורה בנעשה )במחול( בישראל בשנת 2014?

עידן כהן פועל משנת 
2006 כיוצר עצמאי בסצנת 

המחול הישראלית.

" א ל " ל  " א ל " ה ט  ס פ י נ מ
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אמנם התייחסתי עד כה למחול בארה"ב, אבל המניפסט שלי נכתב 
בישראל - מדינה כובשת, שבה העובדה שפעיל חברתי מיואש הצית את גופו 
באש במהלך הפגנת צדק חברתי נסתיימה בקול ענות חלושה - ואני מבקש 
להסתכל עלינו פנימה, כמי שמקיימים את סצנת התרבות והאמנות בישראל 

בשנת 2014, ולעסוק באופן מהותי בכאן ועכשיו; כיוצר פעיל בסצנת 
המחול הישראלי, אני רואה ושומע סביבי איבון ריינריות משובטות, קולות 

אשר קוראים לי ליצור באסתטיקת תנועה מסוימת, דרך אידיאולוגיות 
יצירתיות ודיסציפלינות חשיבה מסוימות, או נכון יותר לומר - מורים לי 

מה לא לעשות... לפעמים נדמה שבדומה למפה הפוליטית, גם בעולם המחול 
קמים סביב צבאות קטנים המתבצרים בעמדותיהם, בלשון מושחזת מורים 
לנו מעל דפי העיתון והפיד כיצד ליצור וכיצד לחשוב, מסתתרים מאחורי 

אופנות חולפות, אשר מחלחלות לכל אכסדרת מחול, ו...אה נכון - לא נהוג 
יותר לומר מחול, אלא פרפורמנס. אני מבקש לשאול: הואיל וה"כן" נחשב 
כאן היום לחולשה, לרכות לב )כמו למשל השמאל הפוליטי, שנתפס היום 

כחולמנות המנותקת מהמציאות(, הייתכן וה”לא” החדש במחול הפך גם הוא 
לסוג של פאשיזם?

כאן נדרשת בחינה מחודשת של מניפסט השלילה לאור השינויים שחלו 
בעולם: הייתכן שבעת של שפע מידע, בעולם שבו יש ליוצר חופש בחירה, 
אין עוד מקום למניפסט שכתבה ריינר? ההיה זה מעשה שמייצג תקופה? 
הלך רוח? האם בכתיבת מניפסט שלילה כיום אכן מדובר במעשה אנרכי, 

או שמא הזעקה מתרחשת בגבולות מוגדרים מאוד, ונוחים מדי? ואולי 
הבעיה היא בחוסר הכבוד שלנו אל הזמן, בהתנערות שלנו מהכאן ועכשיו 

ובאחיזה באילנות שלילה גבוהים? )ויהיה מי שיאמר כי חוסר הכבוד שלנו 
אינו אל "הזמן" אלא האחד אל השני/ה ומכאן נובעת השלילה - מבעבעת, 

מדכאת ומשכיחה. הייתכן ומניפסט השלילה הישראלי לא בא רק להלחם 
בכיבוש אלא הינו תוצר של הכיבוש עצמו? הייתכן כי לחברה קטנה, צרה 

ולוחמנית, בה הרחוב צפוף, מאצ'ואיסטי ולוחמני קל יותר להגדיר את 
עצמה דרך השלילה?

ובכן, ברשותכם ידידיי היקרים - וגם בלעדיה - המניפסט שלי, בעקבות 
ריינר, קורא ל"כן":

כן למפגן ראווה, כן לוירטואוזיות, כן לטרנספורמציה ולקסום ולאשליה, 
כן לזוהר ולנשגבותו של דימוי הכוכב, כן להרואי, כן ל"דימוי זבל", כן 

למעורבות המבצע והצופה, כן לסגנון, כן להתחפשות, כן לפיצוי של הצופה 
ע"י המבצע, כן למוזרות, כן להתרגשות.

ובעיקר:

כן לאמנות - כן להעז, ולהאמין בכוחה לשנות.

לא לכיבוש, לגזענות, לניצול ולאפליה - אבל כן לכוחה של האמנות 
להשפיע - כל אמן לפי דרכו - ושיזדיינו כולם. שיתערבב אגו באגו, 

בשר בבשר - תנועה בתנועה. ניצור מתוך העבר, ההווה והעתיד - נילחם 
בתחלואי העולם, החברה והמדינה ונאהב איש את רעהו, נקבל ונעריך - או 

לפחות נכבד זה את זה. נהיה לאנשי אמנות וחלום.

"אמונה היא תכונה של הלב. חייב להיות לאמונה ביסוס בהיגיון - השניים 
אינם מנוגדים כפי שלעתים נראה. ככל שאמונתו של אדם חזקה יותר, כך 
חשוב שההיגיון שלו יהיה חד יותר. כשהאמונה הופכת עיוורת, היא מתה.” 

(מהטמה גנדי)
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לילך
ליבנה

מניפסט זה בוצע בתאריך 12.12.2013 ברחבת מרכז סוזן דלל על ידי: 
סביון פישלוביץ', בר אלטרס, יולי קובבינסיאן ולילך ליבנה.

לא ייתכן שבארץ ישראל יש דרך אחת לרקוד, דרך אחת לגשת אל הגוף, 
והיא הדרך היחידה שקובעת מחול מהו. עלינו להתפרץ אל תוך המערכת 

גם אם לא אירחו אותנו בה, ולדרוש מקום לגוף האחר. מקום שגופים רבים 
אחרים יוכלו להתקיים בו. לא להישאר באותו המקום הקבוע, שם ברור 

ריקוד מושלם מהו. התפקיד של האמנים הוא לערער על מהו ריקוד מושלם, 
לתת דעות שונות ומגוונות, לחתור, לסחרר. לא ייתכן שכבר 20 שנה 

הריקוד המושלם הוא אותו ריקוד מושלם. משהו משובש במערכת שלנו אם זה 
ככה. בריקוד המושלם אי אפשר לגעת ואי אפשר לקבע אותו ולרקוד אותו 
לעולמים. ברגע שהאידיאה של הריקוד המושלם הולכת יד ביד עם ריקוד 

מושלם ממשי, משהו כאן לא בסדר. 

מי החליט מהם הגבולות של המחול? מה נכנס בקטגוריה של מחול ומה 
לא? האם גוף כאינסטרומנט של התענגות חושית, גוף שמסמן באמצעותו, 

גוף שההסתכלות עליו היא מענגת, מספקת, מרצה - רק זה מחול? האם רק 
תנועות מסוימות נחשבות למחול? אסור לכפות על הגוף דרך התנהלות אחת 

והסתכלות אחת. כי בדרך הזאת אנחנו מעלימים את הגוף והגישה אליו 
נחסמת. נעלמת. מבוטלת. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו פתחים ואופציות 

אחרות לגשת אל הגוף, לחקור אותו ולהבין אותו. כי כבר החליטו בשבילנו.

זהו מחול של דימויים. ומחול יכול להיות הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר 
לגוף הספציפי הזה שיש לו דרך אחת להביע את עצמו. דרך התבטאות אחת 

מיני רבות. צריך לאפשר מקום לדרכים האחרות האלה גם. לאפשר מחקר 
לדרכים אחרות של גישה לגוף ומעבר לו. לא להתקבע על דרך אחת ועל 
כיוון מחשבה וגישה לגוף - אחת - מסוימת. אלא כל פעם מחדש להציב 

את הגוף ואת היחס אליו כשאלה למחקר. לתת נראות לתהליכים של שאילת 
שאלות, לחיפוש אחר דרכים אחרות, לא להחביא את החיפוש, את החתירה 

אל המעבר למובן, למוכר, לידוע. לא להתעלם מעשייה אחרת שחורגת 
לפעמים מהגבולות שאנחנו מכירים והגבולות שעליהם התחנכנו. צריך לתת 

מקום פיזי - שרקדנים וכוריאוגרפים שרוצים לחקור ולשאול שאלות אחרות 
יוכלו לעשות את זה בדרך שמכבדת אותם, ולא לקיים זאת רק במרתפים של 

העיר. אנחנו לא יכולים להישאר יותר האמנים הבלתי נראים. 

אנחנו עוסקים במחול מתוך אמונה במחול, אמונה שזהו תחום שיש לו הרבה 
מה להציע, תחום שהייחודיות שלו היא חקירה של מחשבה וגוף והקשר 

ביניהם, זהו תחום שיכול לייצר הבנות חדשות לגבי הקשר הזה אם רק ניתן 
לו. זהו תחום שיכול להניע ולייצר קהילות חדשות, צורות הסתכלות על 
המציאות, חיבור בין אנשים, הבנה של תהליכי מחשבה, הבנה של תנועה 

מהי, יצירת גוף חדש בעידן שהגוף הולך ונעלם בו.

אמנים צריכים להיות עצמאיים, לפעול ולייצר פלטפורמות לעצמם, לא 
להיות תוצר של מסגרת מסוימת, ולא להיות תלויים באף מערכת, ובכל 

זאת, לא ייתכן להיות רק עצמאיים, אי אפשר לשרוד אם המערכת מייצרת 
התעלמות מוחלטת וחוסר תמיכה מוחלט. הגוף שלנו יגווע בסוף בדרך 

הזאת. אנחנו רוצים להניע לשינוי מחשבתי גדול יותר, להרחיב את גבולות 
המחול בארץ, לאפשר לאמנים עכשוויים שחוקרים את התחום ומפתחים אותו 

להמשיך ולעשות זאת.

בית. סוזן דלל יכול להיות בית לאמנים, לייצר תוכניות רזידנסי, תמיכה, 
קידום המחול, ולא העלמה של המחול העכשווי, התעלמות. להיפך, יש בארץ 

כוח עצום של יוצרים עכשוויים שלמדו בארץ ובחו"ל, חוקרים את התחום, 
מעשירים אותו ולא מוותרים על להיות כאן, צריך לתת נראות לכל הכוח 

הזה. לא להשאיר אותו דומם, חסר התייחסות כמו לא קיים. ולתת לו לגווע 
או לפרוח בארצות אחרות. צריך להניע את המערכת, לא להתקבע על צורה 
אחת ודרך אחת. להניע את המחשבה. להיות נקודה בתנועה מתמדת. לאפשר 

להרבה סוגים שונים של מחול להתקיים בממלכה הזאת.  

הגוף נאבד והמחשבה מסורסת, זה הזמן לפעול בצורות אחרות ולטשטש את 
המוחלט. הגוף נאבד והמחשבה מסורסת, זה הזמן לפעול בצורות אחרות 

ולטשטש את המוחלט.

לילך ליבנה היא 
אמנית עצמאית, 

עוסקת בכוריאוגרפיה 
ובפרפורמנס.

א  ל ו ל  ו ח מ ה ת  כ ל מ מ ב
ה ל ץ  ו ח מ
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דרור
ליברמן

מזה זמן רב אני תוהה לגבי יכולתו של פרפורמנס להיות כלי פוליטי 
שימושי, פוליטי באופן שאני מבין אותו כאפקטיבי, לא רק ביחס לעצמו, 

לא "פוליטי–יחסית–למדיום–בו–אני–פועל", אלא פוליטי באופן ממשי. 
עבורי, כוריאוגרפיה הינה כלי יישומי של תיאוריה ביקורתית, היא הדרך 
היעילה והרלוונטית ביותר להבעת עמדה מורכבת ורגישה. מתוך המחשבות 
הללו עולה בי דרישה חריפה לצאת מחלל התיאטרון, לפעול בעיר עצמה, 

ולהשתמש בשיח האמנותי כשיח פוליטי אשר ביכולתו לנייד מעשים והוויות 
מקונטקסט אחד למשנהו.

המחול אותו אני יוצר נובע מהביוגרפיה שלי, כמי שגדל בחינוך דתי ובחר 
בדרך שונה, כחייל קרבי בעבר וסרבן בהווה, ואולי פשוט כבן למשפחה 

המונה אחד–עשר ילדים, אני בוחר שוב ושוב בעמדת האופוזיציה. אני נמשך 
אל המשעולים הפתלתלים, אל הדרכים שאינן סלולות.

במקביל למופעים במסגרת השיח הפנים אמנותי, אני נוהג גם להופיע 
ברחוב, ללא כותרת של אירוע או "רקע" לפעולותיי, לשם יצירת קשר בלתי 

אמצעי עם הקהל, מתוך רצון לחוות את הפרפורמנס כחלק אורגני ממרקם 
החיים היומיומי. אני יוצר עבודות בעלות רבדים שונים וממקם אותם 
בהקשרים שונים ומשונים )לא רק בפסטיבלי מחול ולא רק בקונטקסט 

אמנותי(, כך שעבודותיי פונות למגוון קהלים. אני יוצר את העבודה על 
מנת שגם האיש הפשוט מהרחוב יבין אותה, ולא רק מבקר המחול או הקולגה 

שמופיע אחריי.

ה"שפה התנועתית" שלי )במידה שמושג כזה בכלל רלוונטי...( מורכבת 
מפרקטיקות גופניות שהשאירו בי את חותמן באופן א–סימטרי: אומנויות 
לחימה, השירות הצבאי, פארקור, אקרובטיקה ומחול עכשווי. כל חוויה 

תנועתית השאירה בי חותם אחר לחלוטין, שונה בגודלו ובעוצמתו, ופעמים 
רבות שונה במהותו מן החותם אותו "ביקשתי" ממנה להטביע. אני מעוניין 

להכיל ניגודים, לנסות לגבש )בכל זאת( "שפה" ייחודית, ובו בזמן 
להתעקש שלא להפוך להיות שבוי שלה, לשבור אותה מפעם לפעם.

אני מנסה לשרטט את החוקים הנוקשים של המשטור כפי שאני חווה אותו 
כיום, כאדם "חופשי". זהו לב ליבו של העיסוק שלי: לנסות לפרום את 

התפרים של הבד ממנו ארוגה אותה מסכת איסורים, ציווים ופקודות. אני 
פונה אל המחול, בין השאר, מתוך בקשה להירפא דרכו, לנער ממני כאבים 
ישנים, לנייד את הווייתי אל הקשר מחודש, לממש את החופש ולהרבות את 

האמון.

דרור ליברמן הוא אמן 
פרפורמנס, יוצר ומופיע 

מאז 2011.
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המחול הוא
אמנות

בחלל ובזמן
מטרת המחול

היא 
לבטל זאת

מרס קנינגהם )1952(

נטע
עזצדוק

כוונת היוצר. מה היא אומרת? האם היא ברורה? ואם אינה ברורה - האם 
עליה להיות ברורה?  

אלו שאלות שאני שואלת את עצמי כאשר אני יוצרת. בדרך כלל, כשאני 
צופה בעבודת מחול, אני מבחינה בפער גדול בין מה שכתוב בתוכנייה ובין 
מה שאני רואה על הבמה. אני מנסה למצוא את הקשר בין השניים ולרוב לא 

מצליחה. כוונת היוצר לא נגלית לעיניי, ואני שואלת את עצמי האם היא 
באמת חשובה כל כך. האם חייבת להיות ליוצר כוונה? 

אני אומרת לא! 

אפשר ליצור גם ללא כוונה, ללא מסר גלוי וברור, ללא הנחייה מכוונת. 
ביצירה כזו הנושא הוא שאין נושא, והריקוד נוצר מהתנועה שנוצרת ככה 

סתם בלי סיבה. אפשר ליצור כדי ליצור, ליצור כדי להביא את אמנות 
המחול לבמה. גוף זז בחלל הוא אחד הדברים היפים שיש ועצם קיומה של 
התנועה הוא המסר: התנועה בחלל היא הדיבור של המחול, התנועה מדברת 
את היצירה והדיבור הזה יכול להיות עמום, לא ברור, לא מוסבר. אין גם 
צורך ללוות אותו בהסבר בתוכנייה. המחול קורה ברגע, וכמו שהוא קורה 
ברגע, הוא גם נעלם ברגע וכשהוא נעלם, נשאר בזיכרון הגוף הנע בחלל. 

אפשר להניח למסר, ליצור מתוך אינטואיציה, מתוך כיף, מתוך נוחות 
או חוסר נוחות, ולהניח לצופה להחליט מהו המסר. לא עוד מסר נשגב, 
שנמצא אי שם, אלא רק מה שהקהל לוקח לעצמו. לא עוד "הסבר" שעומד 

מאחורי הריקוד, אלא ריקוד ללא דבר העומד מאחוריו, ריקוד כמו שהוא, 
נקי מהסברים. הגוף הנע בחלל הוא המסר ורק הוא בלבד.

נטע עזצדוק היא
מורה למחול ויוצרת

עבודות מחול.
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מעגל
יוצרות

אנחנו, אילה ברסלר–נרדי, רוני ברנדשטטר, עינת גנץ, נועה דר ואפרת 
לוי, הקמנו את 'מעגל יוצרות' על רקע המחאה החברתית ומיעוט התמיכה 
הממסדית ביוצרים עצמאיים בארץ. כיוצרים רבים אחרים, אנו מחויבות 
לעשייה המקצועית ומשקיעות את זמננו, כספנו ונפשנו בתהליכי יצירה 

ובהבאתה למימוש בימתי ולחשיפה מול קהל. כרבים אחרים, מצאנו עצמנו 
משקיעות אנרגיה רבה בהכנת אינספור פרזנטציות לפסטיבלים שונים, 

בהעלאת הפקות עצמאיות ובחיפוש אחר מקורות מימון.
 

החלטנו לא לחכות שהשיטה תשתנה אלא ליצור שינוי בעצמנו!

החבירה שלנו יחד לקואופרטיב צמחה מתוך הצורך שלנו בתמיכה, בליווי 
ובערבות הדדית. אנחנו מאמינות שהדדיות תומכת ומסייעת להתפתחות 

של הקבוצה הסולידרית, כמו גם להתפתחות של כל פרט בה. בנוסף, היא 
מייצרת יעילות וחוסכת בהוצאות. על כן איגדנו את מגוון היכולות שלנו 
לכדי קואופרטיב אשר מקיים את עצמו; אנחנו תומכות בתהליכי היצירה 

האישיים וחולקות בינינו תפקידי הפקה, שיווק, ניהול ותיעוד. 

אנחנו מאמינות שדיאלוג הוא הבסיס להתפתחות משמעותית, שיצירה צריכה 
מצע ומרחב להיווצר לתוכם ושאומן צריך דלק יצירתי, תנאים שמאוד קשה 
לייצר נוכח מציאות הישרדותית. משום כך החלטנו לפעול ויצרנו לעצמנו 

מרחב המאפשר מפגש, דיאלוג, המשכיות חקירה ופיתוח אמנותי.

בהפקות השיתופיות שלנו, התמה האמנותית משקפת את האידיאולוגיה 
הפלורליסטית שלנו: אנחנו נותנות מקום לשוני הניכר בינינו בסגנון, 

בגישה ובאסתטיקה ולא רואות בו מגבלה. המופע עצמו הוא שיתופי; 
היצירות והרעיונות המגוונים נשזרים, תוך זליגות, חפיפות ומעברים שאנו 

רוקמות יחד.

היחיד לא מתבטל נוכח הקבוצה.

ההתאגדות מחזקת את היחיד.

תרומתו של היחיד מחזקת את הקבוצה.

הדרך איננה נטולת קשיים וספקות, והקבוצה מצויה בהתהוות והשתנות 
מתמדת. הדינמיות והשבריריות הם חלק בלתי נפרד מהחיפוש המשותף אחר 
מפגש שיתקיים עם תמיכה, פתיחות, סקרנות ואמונה ביכולת של דבר חדש, 

חד פעמי ומפתיע להיווצר מתוך הנכונות לשתף.

בהקמתו של 'מעגל יוצרות' ובאירועיו עד כה, לקחו חלק יוצרים נוספים 
מלבדנו והוא פתוח לארח עוד כאלו, מתוך אמונה שמפגש ודיאלוג עם אמנים 

שונים ישכללו וירחיבו את אופני השיתוף.

מעגל יוצרות הוא 
קואופרטיב חברתי של 
יוצרות מתחום המחול 

והמיצג, אשר שואף לייצר 
מרחב חקירה, יצירה ובמה 

אלטרנטיביים, שאינם 
תלויים בהכרח בגורמים 
חיצוניים כגון פסטיבל 

ותקציבים. שותפות למעגל 
יוצרות: אילה ברסלר–

נרדי, רוני ברנדשטטר, 
עינת גנץ, נועה דר ואפרת 

לוי.
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בשמת
נוסן

כתיבה איננה הצד החזק שלי. אני לא כותבת - אני יוצרת מחול ורקדנית. 
אבל מכיוון שאני חיה בעידן של תיעוד אינסופי, שבו כל חוויה או מחשבה 

מתקיימת רק כפוסט בפייסבוק או וידיאו ביוטיוב, החלטתי לתעד את 
החוויה שלי כיוצרת בזמן הספציפי הזה בשביל להמשיך לנוע, כדי להגיב 

לתנועה שסביבי ולחשוב הלאה ביחד.

אני אוהבת תנועה אוטונומית, שאיננה בשירות של רעיון או סיפור. תנועה 
שההנאה ממנה היא מטפיזית, ולא בהכרח משהו שאפשר למלל. אני אוהבת 

גם רעיונות, אבל מוצאת שהרבה פעמים מהות היצירה נמצאת בהרהור, 
והגוף מהרהר בצורה ישירה יותר מהמילה הכתובה.

בתקופה שבה הדגש הוא על ניסוח המחשבה, כל בקשה למימון יצירה 
בהכרח כרוכה בהמללת הרעיון שלך ודחיסתו באלף מילה. כמובן שעבודת 

מחול אבסטרקטית לא הופכת לאלף מילה באותה הקלות והבהירות שבה 
עבודה מבוססת רעיון ונרטיב הופכת לחומר קריאה - והנה לכם פחות 

עבודות אבסטרקטיות.

ואולי אין לי עניין שהרעיונות שלי, ובפרט בהימצאם בשלב הגולמי ביותר, 
יהיו קוהרנטיים ומובנים כשקוראים אותם, לא מורכבים מדי, כך שיצליחו 
להידחס בעמוד. אני מקווה לשקוע לתוך תהליך מורכב ועמוק מבלי לדאוג 

שהוא יצטלם טוב, מבלי לדאוג למערך של עדויות ויזואליות שימכרו את מה 
שאני עושה עוד לפני שהוא התחיל לקרות.

האופן שבו אנו מעריכים יצירות מחול )פרזנטציה, טקסט וכו'( ומחליטים 
אילו מהן ראויות לתמיכה מחבל בהן. מכיוון שהשגת תמיכה מכל סוג שהוא 
הינה השלב הראשון בתהליך היצירתי, עליה להיות חופשייה לחלוטין: אם 
אני מרגישה שוידיאו מייצג את עבודותיי בנאמנות אשלח וידיאו, ואם אני 
רוצה לכתוב את רעיונותיי או לדבר עליהם אוכל לבחור באפשרויות האלו. 

כך ניתן להימנע מהומוגניות ומחבלה בתהליך היצירתי. יש ערך לניסוח 
המחשבה ולהמללה של רעיונות, אך לא במחיר החשיבה עצמה והאופן 

הייחודי שבו היא מתרחשת אצל אנשים שונים.

אבל הדרך שבה החלטנו להעריך עבודות מחול לא נקבעה בשרירותיות, 
והיא קשורה גם לתקופה התיעודית הזו וגם לרוח אינטלקטואלית שמגיעה 

באיחור מה מאירופה ופוגשת בידע שצמח כאן, בגיאוגרפיה ובתרבות 
הייחודית שלנו.

אני עוסקת בגוף ובתנועה שעשויים לצמוח מהסינתזה של הידע הזה, 
ובפוטנציאל הקיים בגילום הגופני של האיחור הזה. יש לנו הזדמנות ליצור 

משהו שלא מתחקה אחרי האסתטיקה האירופאית: "ללמוד מ..." בניגוד 
ל"ללמוד את..."; לחשוב אסתטיקה שונה, מתוך ההיסטוריה והידע הייחודי 
שפיתחנו כאן, להגיב להיסטוריה המחולית שלנו ולחשוף את המהות שלה; 

להכיר את הידע שנוצר כאן לעומק, ולהשקיע בחקירה שלו.*

ואז נדרש צעד נוסף: נקיטת עמדה, למקם את עצמי בצורה ספציפית אל 
מול הידע הזה. אמנם לא כל יצירת אמנות חייבת להיות ביקורתית או 
רפלקסיבית, אבל כאלו הן יצירות המחול שאני שואפת ליצור; אני לא 
חושבת שחשוב להכיר את "מניפסט הלא" עצמו )מניפסט שכתבה איבון 

ריינר בשנות השישים כתגובה לשדה המחולי בתקופתה(, כמו שחשוב להבין 
מה עשתה ריינר באמצעותו — כיצד אפיינה את השדה והגיבה אליו, כיצד 

הפכה את הביקורת שלה על מה שהתחולל לנקיטת עמדה, לפרקטיקה, 
לעבודות ששינו את פני המחול. 

* דבר שנעשה במידה מסוימת ברובד האקדמי, אבל נעשה פחות בפרקטיקה. לדוגמא, 

רקדנים ישראלים שלא רקדו בבת שבע עשו הרבה יותר שיעורי ריליס, בלט או BMC מאשר 

גאגא - איך יכולים אותם רקדנים להמשיך את דרכה של הגאגא, או להגיב אליה, אם 

הדימוי שלה בעיניהם הוא חלול ופלקטי?

בשמת נוסן היא רקדנית 
וכוריאוגרפית.
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Anna
Seva

I. Dance to reclaim thinking with the body. Dance to 
retrieve the unerring compass of your gut. Dance to speak 
your truth through the static of the world. 
II. Dance to know the marrow of things, of vertebrae, 
sweat and fear. Dance to not remain a stranger to yourself. 
Dance to return to the original impulse of life and recognize 
yourself as the wilderness within.  
III. Dance to undo the toll of traffic and technology. Dance 
to banish the curse of consumption and cognitive congestion. 
Dance to stop lying to yourself and to no longer reference the 
irrelevant in your life. 
IV. Dance to reveal and restore, research and resource. 
Dance to culminate and compensate, clarify and justify.  
Dance to declare and differentiate. Dance to reframe and 
reiterate, re-evaluate and re-calibrate. 
V. Dance for your raw and tender heart. Dance for the 
humming of your blood, quiet and untamed. Dance for the space 
between your toes and the space between your thoughts. 
VI. Dance to learn humility and resilience from your 
own flesh. Dance to know your length and width in this world, 
no less and no more.  Dance to feel your corporeal matter 
beyond the mirror and beyond the mind. Dance to define your 
priorities through the roof of your mouth and the arches of 
your spine. 
VII. Dance to stay sane in an insane world. Dance to not 
sink in despair about the birds and the fish. Dance to bury the 
dead and stop scratching at your skin. Dance to not drift asea 
without a line of horizon and an anchor of reason. 
VIII. Dance to utilize the potential of your tissues. 
Dance to meet the longing of your bones. Dance to pour your 
ferocious capacity into action and production. Dance to not 
implode, to not wreak havoc, to not create illness. 

1 5 :  A  D A N C E  M A N I F E S T O

Anna Seva is a 
Finnish-American 
butoh dancer 
currently living and 
working in Tel Aviv.

IX. Dance to expose your heel of Achilles and revel in 
your mistakes. Dance to roll in the mud and luxuriate in 
your embarrassment. Dance for your devastation and your 
loneliness, the texture of your hot burning shame. Dance to 
kiss every weakness on both cheeks.
X. Dance to tolerate ambiguity and welcome the 
paradoxical. Dance to relish grappling and scrambling and 
not necessarily finding. Dance to understand liminality 
through the pores of your skin. Dance to caress contradiction 
with the tip of your finger.
XI. Dance to get off the pedestal of your own life. Dance 
to question identities and risk relying on your strengths. 
Dance to track new neural pathways and get off the map of 
your patterns. Dance to navigate with softer eyes and easier 
elbows. 
XII. Dance to leap forward and out, not inward and back. 
Dance to expand your vocabulary of motion and emotion. Dance 
to stir up your latent abilities and wake up your sleeping 
synapses. Dance to dance beyond the gestures of your personal 
pain into a shimmery field of vaster choice.
XIII. Dance to see that everything you have ever done, tried, 
gained, lost, failed and achieved contributes to your dance. 
Dance to lean into your edges and stretch out of your comfort 
zones. Dance for the pure thrill of it, the bursting joy of body 
in motion, sweaty and temporary and gloriously alive. 
XIV. Dance to know the forces of gravity and grace in equal 
measure. Dance to know the temple of your body as thoroughly 
as you can. Dance to bow down and offer up what you can, all 
that you can, everything that you are, here and now.
XV. Dance to lean into the cycles of life and death. Dance 
to go from dust to dust, ashes to ashes. Dance to live, dance to 
flourish and dance to die.
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עמר
עוזיאל

< "יש כל מיני דרכים לרקוד". "המחול שייך לכולם". "גבולות המדיום 
מתרחבים". אבל רק לכאורה.

זוהי אשליה, שמטשטשת את הפערים העצומים שבאמת קיימים בחברה 
במסווה של שוויון הזדמנויות. 

< הריקוד הוא הבלחה של התנהגות.

< יש לשחרר את הגוף מעצמו ומהמסגרת בה הוא חי. יש להעניק לגוף את 
החופש לנוע ולמקסם את יכולותיו מהתנועה האותנטית שלו. את תנועה זו 

יש לנסח, להבהיר, לדייק, לשחזר ולתת במתנה בחזרה לעצמך.

< הריקוד החופשי בטקסים, במסיבות ובסביבה הפרטית הוא תנועה 
אותנטית שיש לרתום למופע, להשתמש בה ככלי כוריאוגרפי ולהיעזר בה 

ככלי תרפויטי.

< הריקוד הוא מלא, הוא עשייה, הוא פעולה מלאה.
פעולה מלאה היא פעולה שהמבצע מחויב אליה במאת האחוזים. 

< המחול לא יכול להיות מנותק מהמציאות. המחול חייב להשפיע על 
המציאות ולהיות מושפע על ידה. המחול חייב לקדם ערכים, לעזור לחלשים 

ולהציף זעקה פנימית.

< הריקוד הוא שחרור ופורקן. 

< הריקוד הוא מחויבות ואחריות למעשים. 
אין לכל מעשה/שאלה - תשובה, אבל לכל מעשה יש אחריות.

< המחול צריך להיות קומוניקטיבי, אבל לא חייב להיות מובן. 

< לא משנה מה זזים, העיקר שזזים ---- כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן 
להיות בתנועה, כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן 
להיות בתנועה, כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן 

להיות בתנועה, כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן להיות בתנועה

< תהליך היצירה הוא לא לינארי ומובן תמיד, הוא קורה בסדקים, צץ 
במשברים ובמצבים לימינאלים. קרע, שינוי, קושי והתרסקות הם כאבי 

גדילה שמזמינים להתחיל תהליך יצירה. 

< אסור)!!( לקחת את עצמך, את היצירה ואת העולם יותר מידי ברצינות. 

< יצירה היא זיכרונות של סיפור אישי, הסיפור האישי מצביע על תופעה 
חברתית ויש לפענח אותה. השליחות של הסיפור האישי היא לקדם ערכים 

חברתיים ולהרחיב את גבולות החשיבה.

< חשוב ללמוד שפה נוספת פרט לשפת האם )מומלצת: שפת הסימנים(.

< תהליך הלמידה הוא תהליך ארוך וסיזיפי, לעיתים מורכב ואינו ברור. 
חשוב לזכור, שהשינוי לא קורה מיידית, כרפלקס. 

תשומת הלב לשינוי היא גילוי בפני עצמה, ויש לתת זמן להבשלה. 

< יצירה חייבת סביבה של חברות, הכלה, כנות, אהבה, בטחון והומור.

< על היוצר/הרקדן לעסוק כל יום בפעולה אחת )במשך שעה אחת לפחות( 
שמחברת אותו לעצמו: מדיטציה, יוגה, שיעור ריקוד, ריצה, שחייה, 
שוטטות, הוצאת קול, כתיבה אסוציטיבית, מלמול מתמשך וכדומה.... 

< רקדן שמח, שבע, ערני ומתעניין הוא רקדן פרודוקטיבי. 

< רקדן עצוב, רעב, עייף ומשועמם הוא רקדן לא פרודוקטיבי. 

עמר עוזיאל, בן 31
מתל אביב, הוא רקדן 

ויוצר.



53מניפסטים2552 שנה למרכז סוזן דלל

< בתהליך היצירה יש להתעקש על שחזור - בשביל הניסוח והבהירות - 
גם כשנראה לא חשוב, לא מעניין ולא ראוי. לתת מודע יש דרכים נסתרות 

להבליח, הוא רק צריך מסגרת ושקט. 

< מומלץ לשתף פעולה עם יוצר/רקדן/בן או בת זוג/איש מקצוע מתחום 
אחר/גורו. 

לא חובה לעשות הכול לבד. 
אתה לבד בין כה וכה. 

< השראה מגיעה מכל מקום ובכל זמן. 
כשהיא מגיעה יש לתפוס אותה ולכתוב אותה. מומלץ להסתובב תמיד עם 

אמצעים לתיעוד, והכי חשוב - לגבות!

< לא חייבים לסבול. 
אמצעים להקל על הסבל: "הגפנה" ו"הזרה" . 

"הגפנה" - הכוונה להבעה גופנית של מצב.
"הזרה" הכוונה לתחושת זרות לגוף וליצירה. יש לבחון את הגוף ואת 

היצירה כאילו הם לא שייכים לרוקד/ליוצר, והם חומר אוטונומי. פעולה 
זו מקלה על ההתבוננות והשיפוט. 

< יש לזכור: המוזה בורחת וחשוב לתפוס אותה בזמן. 

חייבת להיות דרך 
ממושמעת לרקוד. 

פירוש הדבר הוא ללמוד 
מלאכה, לא באמצעות 

הגות וחשיבה, אלא 
באמצעות עבודה פיזית 

קשה.
מרתה גרהם )1941(
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אורלי
פורטל

אהבתי וכמיהתי לריקוד ולחקירה של הגוף ותנועותיו דחפו אותי לצאת 
ולעזוב את בית הוריי ואת קריית שמונה, עיר הולדתי, ולהתחיל מסע של 

גילוי עצמי, מסע של חיבור ישיר ובלתי אמצעי לגוף, למקורותיו וליצירה 
עצמאית. במהלך המסע הזה התוודעתי אל הגוף כבית, ודפוסי התנועה 

השזורים בהיסטוריה האישית והגופנית שלי היו למרכיבים משמעותיים 
בגיבוש זהותי ברמה החברתית, התרבותית, האישית והרוחנית. כמו בריקוד 
כך גם בחיים, למדתי להרגיש בבית בגופי ועם זאת להשתלב בתרבות חדשה 

ובשפה לא מוכרת עד שהפכו גם הן לבית. 

כך הפכו המחול הקלאסי והמודרני לבסיס איתן עבורי ועבור יצירותיי, 
ולימים הפכו המחול המודרני העכשווי והאלתור בתנועה )קונטקט–

אימפרוביזציה( לבית נוסף. במקביל לאלו, שבתי וחזרתי לסירוגין אל 
ה"קונכייה" שלי, אל הפולקלור, התערסלתי בתוכה, גיליתי את שחרור 
האגן ואת האפשרות לפרק את תנועותיו לרזולוציות גבוהות ודקיקות, 

פיתחתי גישה אל ריקוד הבטן המרוקאי עד שממש יכולתי לחוש את התרבות 
המרוקאית כולה שוכנת באגני. 

משהרגשתי את שני הנתיבים הללו איתנים וברורים, את שתי התרבויות 
הללו נטועות בגופי, יכולתי לדבר בשפה חדשה. זו אינה תלויה בדבר מלבד 
החוויה הגופנית, הביתית, הבטוחה והנינוחה, והיא אפשרה לי חופש מוחלט 

ובחירה ביצירה של זהות חדשה. התוצאה של חיבור עולמות תנועתיים אלו 
הוא שילוב ייחודי של רכות ועוצמה, וכן עדכון מסורות לשפה עכשווית, 

מתוך חיפוש אחר התנועתיות הטבעית של הגוף, תנועה שהיא אורגנית לו 
ומכבדת את המבנה הפיזי והנפשי של הרקדן. עבודתי מושתתת על שנים של 
לימוד הגוף וחקירה של הדרכים הרכות אליו, על תרגול של הרפיה עמוקה 

שממנה התנועה עולה מאליה. 

לפעמים נדמה לי שהמחול שומם, שהוא נותר זהה לעצמו ואינו משתנה, 
למרות שהרבה קורה וישנה התפתחות גדולה מאוד מבחינה רעיונית 

והתפתחות גדולה עוד יותר מבחינה טכנית. אמנם הווירטואוזיות גדלה 

והתפתחה למקומות כמעט בלתי אפשריים, ונראה שהשמיים הם הגבול, אך 
אני עדיין מרגישה שיש עוד מקום גדול שיכול להיחשף, מקום אישי, ואין 
בכוונתי להצגתם של סיפורים אישיים, אלא להכרה וללמידה של העצמי. 

על אף הערכתי הרבה לשכלול יכולתו הטכנית של הגוף, אני חושבת שישנם 
לא מעט מצבים בהם הטכניקה היא בעוכרינו, מעגנת אותנו בשרירים ובגוף 

באופן שמסתיר מציאות אחרת, עדינות ותנועה פנימית שאותן הייתי רוצה 
לחשוף. בעבודתי אני מבקשת לגעת בדקויות אלו, להעביר חוויה אחרת דרך 

הגוף, ישירה ובלתי מתפשרת, כמו להעיר שרירים קטנים משנתם, לייצר 
בגופי - כל פעם מחדש - רטט המשפיע על כל הווייתי בזמן התרחשותו.

בעבודותיי אני שואפת למחוק את המחיצה בין הרוקד לצופה, ולבטל את 
הריחוק שחש הצופה כשהוא מתבונן במופע מחול. אני מבקשת לצמצם 

ואף לבטל את ההפרדה בינו לבין הנשגב, כך שהצופה לא יהיה רק עד 
לווירטואוזיות שהוא אמנם מהלל, משבח ומעריץ, אך לעולם נשאר רחוק 

ממנה, וירטואוזיות שאין לצופה כל גישה אליה. תחת זאת אני מציעה 
להפוך את התנועה לחוויה שהצופה יוכל להזדהות עמה, חוויה שמהדהדת 

בתוכו ובגופו, חוויה שמחברת אותו אל עצמו, אל נשימתו, אל הווייתו. 

כאשר התנועה היא כזו, אני מאמינה שהפרדות, מחיצות וחומות נוספות 
תוכלנה ליפול. מקור התנועה יכול להיות מזרחי או מערבי, זה לא באמת 
משנה, העיקר שבכל פעם שהגוף יתנועע יתרחש נס, עבור הרוקד והצופה 
כאחד. אם יש מקום לחיבור ולשלום בחברה שלנו, הוא נמצא באמנות בה 

הכול שווים, ובה כולם יכולים להעמיק עד כדי המצאת שפה חדשה, נועזת 
ובטוחה בעצמה.

אולם שינוי יכול להתחולל אך ורק במקום שיש בו הכרה במציאות - הן 
הגופנית והן הנפשית - ובהיסטוריה של האדם. או אז יתרחש שינוי שיבוא 

לידי ביטוי בהעצמה ובשכלול של האינדיבידואל, במימוש יכולותיו 
ובהפיכתו לאדם חופשי, המולך ושולט בגופו ובממלכתו, כפי שהוא.

אני מרגישה שהתרבויות העתיקות, שיש בהן חוכמה קדומה שנשכחה, 

אורלי פורטל היא 
כוריאוגרפית, יוצרת 

ורקדנית, מייסדת להקת 
המחול אורלי פורטל 
 ATD ומפתחת שיטת

 (Awareness Through
Dance) להכשרת מורים. 
רקדה בלהקת קול ודממה 

של משה אפרתי, באנסמבל 
בת שבע ובאנסמבל 

אימפרוביזה אשר חוקר 
את אמנות האלתור. כיום 
חוקרת את משנתו של ד"ר 

משה פלדנקרייז, יוצרת 
ורוקדת בין עולמות המחול.



255657 שנה למרכז סוזן דלל מניפסטים

מאפשרות לי לחקור את זהותי. החקירה הזו אורכת זמן והיא מצריכה גם 
אומץ רב וביטחון בחוסר הביטחון כדי לממש אותה. אני מאמינה שהתרבות 

העתיקה ראויה לחקירה, ובמהלך השנים למדתי לא לפחד ממנה, גם אם 
קיימות לגביה סטיגמות ודעות קדומות - לא לפחד להיות מקורית וכנה.

כשהייתי רקדנית באנסמבל בת שבע התראיינתי לתוכנית טלוויזיה, 
ובתמימותי אמרתי שאני מרגישה כמו סינדרלה, שבאו אליה למרתף ומדדו 

את הנעל והיא התאימה לה... כך הרגשתי בתור ילדה שבאה מרחוק, 
מתרבות רחוקה, והתקבלה באהבה בתרבות אחרת, בעולם המחול... זה מה 

שאפשר לי להביא לעולם זה עוד חולמות רבות ועוד חלומות... אני מרגישה 
כמו גשר בין המחול המודרני העכשווי, המוכר והמקובל לבין המחול 

ה"אחר", מחברת בגופי ובליבי עולמות אלו.

שלומי
פריג'

< המחווה התנועתית היא תרגום של מצב.

< התנועה עצמה חסרת משמעות. הבחירה בתנועה כזאת או אחרת היא 
שרירותית, ההסתעפות אסוציאטיבית.

< הביצוע הוא מימוש פיזי חד פעמי שלא ניתן לשחזור.

< המבצע הוא כגשר בין האנטומיה לפיזיולוגיה של היצירה, בין הצורני 
למופשט.

< המבצע מוסיף, ללא יודעין, תרגום אנרגטי–אישי–פיזי למצב.

< רצף האירועים המרכיב את הכוריאוגרפיה הוא רחב, משתנה ואינו ניתן 
לשליטה.

< כל מרכיב ביצירה משפיע על שאר המרכיבים בכוריאוגרפיה.

< מרכיבי הכוריאוגרפיה יסתדרו במבנה או עקרון מסודר רק בעת הביצוע, 
ההתכנסות תהיה ספונטנית כתוצאה מהיחסים בין המרכיבים, וללא 

התערבות חיצונית.

שלומי פריג' הוא 
כוריאוגרף ומלחין.

שיתף פעולה עם אמנים 
בולטים בתחום השירה, 
ביניהם המשורר נתן זך.
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נדב
צלנר

בשנים האחרונות התפתחה אמנות המחול בישראל באופן משמעותי הודות 
לתשוקה, לכשרון ולתמיכה של גופים שונים ביוצרי מחול ואמנות בישראל. 

אחד הגופים הבולטים הוא מרכז סוזן דלל שללא ספק מקדם ומסייע 
ליוצרים צעירים ומנוסים כאחד להגשים את עצמם ואת הפנטזיות שלהם 

בפני הציבור בארץ. למרות התקציב הדל )יחסית( שמוקצה לתחום התרבות, 
באופן די מפתיע, ארצנו הקטנה גדושה באמנים שונים ומבטיחים בעלי 
סגנונות ותפיסות אמנותיות מגוונות, שלשמחתי חלק לא מבוטל מתוכם 

מצליח לסלול אט אט את דרכו ולשתפה. 

אני נדב צלנר, בן 21, כוריאוגרף מחול עכשווי ומחזות זמר, מאמין שלכל 
אמן ישנה זכות לבטא עצמו כפי שהוא מוצא לנכון ובתנאי שהתוצר הסופי 

משרת את הצופים, גורם להם )או לפחות לחלקם( להתחבר אליו, ולצאת 
מסופק בעצמו לפני הכל. אני כוריאוגרף שפועל לפי אינסטינקטים וחי את 

הכאן ועכשיו. אני מאמין שבעבודת מחול צריך להיות סיפור מסגרת, לאו 
דווקא מחייב, ושהתנועה היא העיקר. חיבור נכון של תנועות וביצוע מבריק 
עשויים לרגש הרבה יותר ממופע בעל תוכן עמוק או כזה שרוצה להאכיל את 

הצופה בכפית בכדי להעביר את המסר שלו. 

לטענתו של אנדרה לפקי, יוצרי המחול "עדיין מובנים שלא כהלכה כאמנים 
בלתי מילוליים, שיוצרים אמנות "מן הקרביים", כזו שמטרתה היחידה 

היא לנוע בחן לצלילי המוסיקה, בזרימה ללא כל הפרעה" - ועל זה נאמר 
"תתקדם". אין שום צורך להסביר כל דבר! אין גבולות! ואם ישנם )וצריך 
שיהיו( הם צריכים לשמש כאבני דרך ולא לצוות על היוצר מה לעשות או 

להגבילו. ככוריאוגרף יוצר אני מתמלא מן העבודה עם הרקדנים בסטודיו 
ומהסיפורים שאנחנו יוצרים לעצמנו תוך כדי חיבור התנועות וביצוען. אני 
מודע לעובדה שצריך לעמוד מאחורי מה שאתה יוצר ולהסביר לקהל "איך" 

ו"מה", ואני גם עושה זאת, בדרך שלי... בלי התחכמויות או פרשנויות 
מיותרות. כמו שאני, זה מי שאני.

האמנות היא חופש, והחופש הוא אמנות וזה מה שיפה בה )בגבול הטעם הטוב(.

יש משהו מעורר השראה ב"ראש הפתוח" של מרכז סוזן דלל, ביכולת 
שלו לקבל ולעודד יוצרים "לא שגרתיים" )מבחינת גיל, ניסיון, ראייה 

אמנותית( לעשות את מה שהם מאמינים בו, וזה נפלא וראוי להערכה. אני 
חושב שהקשר בין היוצר למרכז הוא חשוב ביותר גם בהיבט הבין אישי: על 

המרכז לסמוך על היוצר, ועל היוצר להרגיש פתוח ונעים ככל הניתן במקום 
עצמו, למרות כל ההפתעות, הדרישות ואי ההסכמות הלגיטימיות שעשויות 

לצוץ בדרך.

מובן ומוסכם שישנם דברים בסיסיים שיש להימנע מהם, כמו למשל: מסר 
העבודה אינו יכול לפגוע באופן ישיר וחריף בקהילה מסוימת, וכן אסור 
להעתיק כוריאוגרפיה של יוצר אחר, אבל בהחלט אפשר לראות את שתי 

הטענות הללו דרך משקפיים אחרות. אנחנו בעידן אחר, התקדמנו... צריך 
לחשוב מהר ובגדול, רצוי לחדש ולטרוף את הכול. אם נרצה ואם לא, הודות 

לטכנולוגיה הפכנו להיות אנשים אדישים ולהשתעמם בקלילות, וזה לא 
דבר רע. עובדה זו רק מחזקת את הטענה שלי וקוראת לכל היוצרים לצאת 

מהקופסא, לסקרן, לרתק ולגרום לקהל לחוות חוויה שלא חווה. אחרת 
תישאר אותו יוצר מחול "חוקר" ו"מחויב" אבל מאחור... וחבל. 

אמנם בימינו אנו החידוש והמקוריות הם המפתח להצלחה, אבל אין 
זה אומר שהפשטות והטוהר לא "עובדים" יותר. הם בהחלט צריכים 

ללבוש תצורה כוריאוגרפית אחרת ומעניינת יותר. מיותר לציין יוצרים 
וכוריאוגרפים גדולים ומשפיעים כמו איזדורה דאנקן, מרתה גרהם, מרס 
קנינגהם, חוזה לימון וכו', כבודם במקומם מונח, אשר תרמו רבות למחול 
בעולם ולהתפתחותו, אבל לא עוד. לשמחתי, המחול בעולם ובישראל בפרט 

מתפתח בקצב נאה ומכובד הודות ליוצרים ולגופים המסייעים.

אסכם ואכתוב שאחת השאיפות שלי בתור כוריאוגרף היא להמציא את 
עצמי כל פעם מחדש, ולגעת בכמה שיותר אנשים ובכמה שפחות הסברים 

מילוליים. תנועה יוצרת רגש ורגש יוצר כוח. תנועה = כוח!

נדב צלנר הוא כוריאוגרף, 
רקדן ומורה למחול 

מודרני–עכשווי ומחזות 
זמר. 
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אמיר
קולבן

מניפסט צריך לומר את האמת של הכותב, כלומר - רק חלק מהאמת, ושום 
דבר חוץ מהאמת. אני יוצר - משמע אני קיים. ועוד איך!

מהו מחול?
מחול הוא ביטוי ראשוני וחושני של הקיום האנושי. מחול נובע מהצורך של 

כל אדם לנוע ולבטא את מהותו ואת ייחודו באמצעות התנועה. מחול נובע 
מהצורך האנושי בביטוי אוטונומי ואינטימי של הקיום הפנימי של כל אדם.

ולכן אסור לו להישאר נחלת מביני עניין בעיני עצמם.

מהו מחול אמנותי?
מחול אמנותי הוא לא מה שהכוריאוגרף התכוון ליצור ואפילו לא מה 

שהכוריאוגרף יצר בפועל. מחול אמנותי הוא מה שמבצעים רקדנים כשהם 
מתכוונים להופיע. ולכן חייב המחול ליצור מקום נרחב ופתוח לכוונת 

המבצע הן בשלב היצירה והן בזמן ההופעה. לשם כך יש צורך ברקדן חושב, 
מרגיש, מגיב, פועל חי ונושם. כלומר - לא גוף, אלא בן–אדם בשלמותו. 

מה צריך להיות מחול אמנותי?
אמנות שאיננה מנסה לומר דבר, ובכלל זה אמנות המחול, עדיף שתשתוק.

ועם זאת, מחול איננו הרצאה, מנשר פוליטי, דיון פילוסופי או שיחת 
 חולין, ועליו לשמור על עמימות לא כדי למנוע מן הצופה להבין אותו, 

אלא על מנת לחדד את תמונת העמימות שנובעת ממורכבותה של המציאות 
עצמה - בין אם הפנימית, החיצונית או מה שביניהן.

אמנות המחול במיטבה עוסקת בנושאים פשוטים באמצעים מורכבים, או 
בנושאים מורכבים באמצעים פשוטים.

גאונות כוריאוגרפית באה לידי ביטוי באפשרות השנייה.

כל האמצעים כשרים לצורך יצירת מחול כן ומשמעותי:
כן לכל!

כן ליכולת ריקוד וירטואוזית, להיעדר יכולת כזו, להבעת רגשות בגוף 
הרוקד ובפנים, לשימוש באמצעים בימתיים משוכללים ובטכנולוגיות 

אמיר קולבן הוא המנהל 
האמנותי והכוריאוגרף של 
להקת קולבן דאנס ומרצה 
בכיר באקדמיה למוסיקה 

ולמחול בירושלים.

חדשות, לשימוש באימפרוביזציה כחלק ממופע או כמופע, לשכלתנות, 
לפסיכולוגיזם, למיסטיקה, לשיתוף קהל, למורכבות, לפשטות,

לאירוני, למגוחך, לנשגב, ליפה, למכוער, למקודש, למופקר, לארוטי, 
לבזוי, לאתני, להזוי, לילדותי, לקיטש, לטיפשי.

על יוצר המחול מוטלת המשימה לבחור מבין שפע האפשרויות ורק בדרך 
זו לשלול אפשרויות אחרות, ולא למען הדרה של דרכי ביטוי של יוצרים 
אחרים או של כיווני מחשבה אחרים: המטרה הראשונה משרתת מבני כוח 

מגבילים, ואילו השנייה מסרסת את הכוח היוצר הפנימי.

אלף פרחים עדיפים על קקטוס ענק בגינה.

כל הנושאים כשרים לצורך יצירת מחול כן ומשמעותי: כן לכל!

אבל אין להתעלם מהעובדה ש)כמעט( הכול פוליטי, או מקיים יחסים 
אינטימיים עם הפוליטי. גם מחול אמנותי. הפוליטי השולט מעדיף את אלו 

שמתעלמים מכך ש)כמעט( הכול פוליטי.

מחול ואסתטיקה מול מבני כוח מעצבים ו/או דכאניים
מחול הוא טקסט עמום בעל ריבוי משמעויות שתומכות זו בזו בעזרת שימוש 

במבנים אסתטיים.
מחול יכול ליצור יופי אבל אין דרך לדעת מה יפה ומה לא יפה.

אין ולא תהיה הכרעה בשאלה אם יופי הוא תכונה של מושא ההתבוננות 
או היופי הוא אך ורק בעיני המתבונן. לא ניתן לדעת מה יפה ללא קביעת 

אמות מידה ליופי אשר זהות הקובעים אותן משפיעה על בחירתן.
אלה הקובעים את אמות המידה ניצבים במרומי הירארכיה שמחזקת את 

עצמה ונוטה לאשש את קביעותיה המוקדמות באמצעות שלילת אלטרנטיבות 
ממשיות לאמות מידה אלה. יפה הוא מה שיפה בעיני, אבל אני לא לבד 

בעולם ובאולם.
לכל אדם יש זכות להגדרה עצמית של היופי, וזכות זו ראוי שלא תופרע או 

תעוות על ידי מערכות רבות עוצמה של שידול, פיתוי ויחסי ציבור, אשר 
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כל מטרתן להגביר דומיננטיות של כיוון זה או אחר ובכך לשלול את הזכות 
הראשונית הזאת.

הצורך של הציבור להיוועץ ב"מומחים" כדי לדעת מה יפה נובע מניכוס 
דרכי ההתבוננות על ידי פירמידה הירארכית שמחזקת את עצמה באמצעות 

שליטה באמצעי השפעה כגון תקשורת, שיח אקדמי בלתי נגיש, והחזקה 
בעמדות בעלות השפעה על תחום האמנות בכלל ועל תחום המחול בפרט.

המחול, כמו תחומי פעילות אנושית אחרים, זקוק למבני כוח משל עצמו 
כדי לשרוד ולהתקיים כצורה אמנותית בתוך מבני הכוח של החברה בה 

הוא פועל. אבל עצם קיומם של אלה גם מגביל ומסרס את יכולתו לפרוץ 
גבולות ולהתפתח לכיוונים בלתי צפויים. כאשר זה קורה, זה מתרחש ברוב 

המקרים לא בזכות מבני הכוח האלה, אלא כנגדם או למרות קיומם.

קהל מול היוצר והיצירה
אנו מכירים את עצמנו בעזרת המבט של האחר בנו ודרך נוכחותו, אבל אין 

לנו דרך להכיר אותו באמת באמצעות המבט שלנו בו.
צפייה במחול היא הזדמנות לכל אחד לפגוש את עצמו אם הוא רוצה בכך, 

אבל כדי שירצה בזה חובה על הריקוד לפעול כמראה שמשקפת כמיטב 
יכולתה את מה שהעיניים רוצות להביט בו.

על המחול להיות טעון בעולמו של מי שיוצר אותו ושל מי שמבצע אותו כדי 
שיוכל לשמש כאותה מראה עבור הצופה בו.

מחול איננו פעולה שכלתנית בלבד, וראוי לו שיחלוק את הרגש המניע 
אותו עם הצופה בו.

מחול איננו רק ביטוי פיזי של הרגשי, אלא הוא ארכיטקטורה של צורה, 
תוכן, גוף ורוח במארג מורכב שמתקשר עם צופים שונים ברבדים שונים, 

אבל תוך הצגת כוליותו.
רקדן איננו גוף בלבד, וראוי שיחלוק את עולמו עם הצופה בו.

מחול הוא עמום מעצם טבעו. הוא אינו זקוק לעמימות נוספת ולהסתרות 
אמנותיות כדי להיות כזה. לכן עליו לנצל את העמימות כדי לאפשר לצופה 

לראות בבהירות את מה שמהדהד בו, למרות שזהו מאמץ שנועד להיכשל 
א–פריורי.

אין שני אנשים שיכולים לראות את אותו מחול, גם כאשר הם יושבים באותו 
אולם, באותה שעה, וצופים במופע אחד. ולכן אין שום משמעות שיפוטית 
בעלת ערך למומחיות ולחוות דעת מלומדות, אבל יש ערך בפיתוח נקודת 

המבט האישית שמאפשרת לצופה לזהות את דמותו המשתקפת במחול.

המחבר אולי מת אבל יוצר המחול חי וקיים. ויש לו מה לומר על העולם בו 
הוא חי, מתפקד ויוצר.

ערכה האמנותי של יצירת מחול אינו יכול להימדד בקופה, בחשבון הבנק 
או ברייטינג שלה או של יוצרה. הערך שלה, שאינו יכול להימדד בשום 

דרך, מורכב מעומק החוויה של הצופה בה ומהשפעותיה על יוצרים אחרים 
שסוללים את הדרך להמשך התפתחותה של אמנות זאת. ערך זה אינו מדיד 

ואת מלוא משמעותו ניתן להעריך רק בטווח זמן של שנים ולא בקצב של 
עיתון יומי או של פוסט מיידי בפייסבוק.

מחול אמנותי מול מחול כבידור
למרות הקושי, יש לעשות אבחנה מבדלת בין מחול כבידור למחול כאמנות. 

הם אינם זהים. אבחנה זו תקפה גם אם מרכיבים בידוריים הם לא פעם 
חלק מהותי ביצירת מחול אמנותי.

כי:
אמנות היא ערוץ תקשורת פתלתל בין נפש היוצר והמבצעים לנפש הצופה. 

בידור הוא ערוץ תקשורת ישיר בין נפש הצופה לחשבון הבנק של היוצר, או 
גרוע מכך, של המשקיע.

בידור מנסה למקד את העשייה המחולית במה שיענג את הצופה, ואין בה 
הד חוזר מהיוצר. אמנם לשניהם )מחול כבידור ומחול כאמנות( יש מקום, 

אבל אינם זהים, ולמרות הקושי הפוסט–מודרני יש ליצור ביניהם קו 
מבדיל.

בעידן שבו הבידור חודר כמעט לכל תחום, יש לאמנות ולמחול תפקיד 
לחתור לעומק ולא לרוחב. הרוחב שייך לבידור, למכנה המשותף הרחב 

ביותר. אמנות המחול צריכה לחתור להגיע למכנה המשותף העמוק ביותר.



65מניפסטים2564 שנה למרכז סוזן דלל

אודליה
קופרברג

כן
קודם כל לעשות

להבין את הפרקטיקה, ככלי
קודם לייצר, ובה בעת להיות יצירתית

ליצור זו עבודה!
 

כן לאהוב את המדיום, את המחול, את הפיזיות, את התזוזה בחלל
)לא להתאהב בתנועות(

כן לדעת, לחקור, במדיום עצמו, באינסוף האפשרויות שבו. 
בגוף כחומר פיזי. באנושיות כמניע לתנועה.

)לא רק לקונספטואלי!( המהות נמצאת בחומר. כן לבחור נכון...
כן לווירטואוזיות, להניע, לאתגר, לדגדג את הגבולות

וכן גם לקסם )בתקווה שלא פג מן העולם(, יש לו עדיין מקום!
 

לאאאא גדול למשפט ״צריך להמציא את עצמך מחדש״!
כן, להשתכלל, לעבד את הקיים, להאיר, לבקר. אפשר להגדיר מחדש, 

לעצמך, לאו דווקא את המוסכמות. לחדש במסגרת הקיים. לבוא מכיוונים 
אחרים, כל הזמן לאתגר, לעניין את עצמך. 

)לא לביקורת הקטלנית, לא למבקרים בעיתון, לא לפרשנות בשביל 
פרשנות(.

כן להבין את המניע ליצירה
אין סתם, יש אקראיות מבוקרת, מעניינת. 

לא להבין מיד, אפשר )ורצוי( להבין אחר כך/תוך כדי. 
כן לאינטואיטיבי, לראשוניות, לתמימות. כל הזמן לראות כבפעם הראשונה 

)אבל להשתמש בניסיון(.
כן, כן להתרגש! זה בסדר

לא להשוות )כן לאמת, לכנות, לצניעות(
אכן כן, לרקדנים טובים, לפרטנרים לעבודה, לקבוצות יצירה, לאידיאלים 

משותפים.

כן לביחד! אבל מהמניעים הנכונים. )אז עושים ערבים משותפים, אבל 
בשביל לשרוד... מאמינה שישנם עוד כמה מניעים(

אודליה קופרברג היא 
כוריאוגרפית, יוצרת, 
מלמדת ואמא לשניים. 

כן למוזיקה, למוזיקליות
כן לוויזואליות

כן להנאה שבהנאה )וגם לזו שבסבל(.
כן לביצוע מרהיב מ ד ו י י ק

 
מדוייק מדוייק מדוייק

מזוכך מזוכך מזוכך
כך שזה יכול להפוך לנוסחה

מהאישי לאוניברסלי
 

כן לדרוש )לא לאבד פרופורציות(
כן להיות אמן בגלל שאתה בן אדם )ולא הפוך(

לכבד את התנועה ואת המבצע
 

תמיד
לשאול למה

ועל הרלוונטיות
והחשיבות

 
כן ללהקות רפרטואריות 

)לא רק ככותרת(. 
כן לערב יוצרים בלהקות. כן להרחבת הרפרטואר הקיים. 

 
כן למקצוע הזה כמקצוע

כן לקבל משכורת חודשית
כן לרגש, לחלום 

כן להכיר במציאות
כן להיות פעיל, מתוך אמונה בכוחו של המדיום. 

כן
לעשות

כן
בכל מקרה
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דנה
רוטנברג

דנה רוטנברג היא יוצרת 
ואוצרת מחול, ממייסדות 
איגוד הרקדנים באמ״י. 

יוזמת ״פרויקט 48״ במחול 
הראשון מסוגו. לצד יצירות 

בימתיות עבור מסגרות 
שונות בארץ ובחו״ל, יוצרת 
יחד עם הבמאי אורן שקדי 
סרטי מחול ויצירות מחול 

למסך. 

ז ו ז ל ך  כ ל  כ ב  ו ש ח ה  מ ל
ו א

ה ע ו נ ת ה ן  ע מ ל ה  ע ו נ ת ה

אין למחול, לא לעשייה שלו ולא לעושה אותו, מילה סקסית דיה בעברית. 
אולי אי אז, בחולות, יכולנו 'לחולל', אבל ב–2014 זה כבר פאסה. בזמן 

שבאנגלית to dance ו–to move מעוררות תיאבון, מעירות וממריצות, 
בעברית עומדות לרשותי מילים כמו 'ריקוד' )שמזכירה לי אטיודים עלי–

שטיח–סלון שיצרתי בצהריים רמת–גניים בשנות השמונים(, 'מחול' )מחול 
שדים דיבוקי, תנ״כי, בשחור לבן. כאמור - בחולות. ואז על בטון ומשם 

לרצפת שומשום( וגרועה משני אלה: 'כוריאוגרפיה' )שיגידו לי אלף פעמים 
שמקורה ביוונית, עבורי היא נותרת כירורגית, אקדמית, מורמת מעם, 
מושכת–משקפיים–במעלה–החוטם(. כל אלה ועוד נעדרות אפילו קמצוץ 

מהחושניות והחושיות של מה שהיא העשייה המיוזעת עצמה. אולי העברית 
של וולך היא סקס–מניאקית אבל אותנו היא מייבשת. אז עד שתימצא השפה 

הלחה, המיצית, לקרוא למה שאנו עושים בשמו, אדבר על 'תנועה' בתקווה 
שהיא, התנועה )תנועת אגן, ניע, ניענוע, נעים(, תאסוף לתוכה את כל 

המשמעויות הפוליטיות, החייתיות וגם האנטומיות שתנועה יכולה לאסוף. 
הנ' תפגיש את הלשון והחיך, השפתיים יתקרבו בשורוק והע׳ תצא ממעמקי 

הגרון בפה נפער.

תנועה סופגת לתוכה את הגנום של המקום והזמן בו היא מתרחשת. 
וכפי שתנועתו של אדם לעולם תהיה ייחודית לו, כך גם תנועה של אזור 

גיאוגרפי, בנקודה על ציר היסטורי, באקלים תרבותי ופוליטי. בהברשה 
עדינה המסירה אבק וחול, ניתן להפעיל עליה כלים ארכיאולוגיים וללמוד 

דרכה, בדיעבד, בתוך מה חייתה או במקרה דנן עודנה חיה.

התנועה הישראלית בפרט נתונה בתוך מארג סבוך ולא פתור, מעין ״סבתא 
סורגת״ פוליטית, חברתית ואמנותית. בטרם נתנצל ונאמר: "המדינה עוד 
צעירה" וכיו"ב, נזכיר לעצמנו דבר אחד - מאמנּות אנחנו מצפים ליותר. 
אנחנו מצפים ממנה ללמוד מהר ולצמצם פערים, לעקוף מכשולים, לקפוץ 

בזמן ולדעת "להתמגנט" אל החזית. אנו מצפים ממנה להיות מגדלור 
בתזוזה. תמיד ראשון יא קזה!

תנועה בישראל היא תחום של צעירים. יש לכך כמה סיבות: הראשונה היא 
הכלכלית כמובן. גם ב–2014 קשה להתבגר ולהתפרנס בכבוד תוך עיסוק 

במחול. בתשתית הקיימת אין חסכונות או פנסיה - אין מנגנון של צבירה. 
הכלכלה של העשייה היא כמובן רק סימפטום. בכל המאגרים - החל מן 

הרפרטואר, עבור בחללים וכלה באנשים עצמם - אין מנגנון של צבירה. 
כל אלה קמים ונופלים, באים והולכים. כתוצאה מכך לא התפתחה תשתית 

לקיום הגוף המתגבר–מצטבר. גם על הבמה )ביצה או תרנגולת?( לא 
תמצאו גוף מעל גיל 40 פרט למתי מעט. הסיבה השנייה, כך נדמה לי, 
קשורה כבר במנטליות הישראלית הפרובלמאטית, שבה לא ״כל עבודה 

מכבדת את בעליה״: ישראלים לא עובדים בבניין, לא בקטיף ולא בשטיפת 
כלים. בשלושת ימי המחאה השקטה של הפליטים בתל אביב לא נמצאו להם 
מחליפים ישראלים בכיורי המטבחים, גם לא תמורת שכר הוגן. ישראלים 

פשוט לא מכבדים עבודה פיזית.

ותנועה, כידוע, היא פיזית.

היעדר רקדנים מעל גיל מסוים מבטיח תחום חד גוני ושטוח, שבו 
הרקדנים הם אולי וירטואוזיים פיזית, מוכנים להתאבד על הבמה )טוב 
למות בעד דבלופנו!(, אבל חסרי ניסיון חיים, בשלות, שריטות ועומק.
רק לשם ההשוואה, דמיינו את פינה באוש הגרומה בכותונת הלילה של

 I want to קפה מילר. דמיינו את דאדלי ויליאמס בן השישים מבצע את
be ready מתוך התגלויות של אלווין איילי. דמיינו סולו ידיים ואצבעות 
של מרס קנינגהם. דמיינו את קזואו אונו. לו הייתם גוזלים מחנוך לוין את 

השחקנים הזקנים, איך הייתה נולדת מלאכת החיים ואיך הייתה נולדת 
אשכבה? 

ואל תגידו לי רנה שינפלד. יוצאים מהכלל רק מעידים על הכלל.
 

אם כך, משמעות הדבר היא שלעת עתה העיסוק בתנועה בישראל נתפס 
כעיסוק זמני. מי שנכנס אליו יודע שהוא נכנס למרחב ״שכור״. במרחב 
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שכזה לא שוברים קירות, לא מעצבים מחדש ולא מרחיבים מרפסות. ובטח 
ובטח לא מפרקים את הרצפה כדי לתקן את התשתית העמוקה. במרחב כזה 

מקסימום תולים פוסטר על הקיר, וגם זה רק באישור בעל הבית ואם אפשר 
בלי לעשות חור בקיר.

הזהירות הזו היא מכת מוות ליצירתיות.

הזהירות הזו היא מכת מוות לתעוזה.

ככל שאתה ממשיך ונכנס אל עובי הקורה של התחום אתה גם לומד שיש 
בעל בית, ואותו בעל בית הוא בעל כל הדירות בבניין ובעל כל הבניינים 

ברחוב ובעל כל הרחובות בעיר. אתה שומע מהשכנה שלא כדאי לך להסתבך 
איתו שמא תמצא את עצמך ללא קורת גג. היא ראתה את זה קורה, היא 

אומרת. ואתה בהכרח צעיר, להזכירך, אז אולי עוד לא גידלת ביצים ועמוד 
שדרה. כשאלה יסיימו לגדול אתה כבר לא תהיה בתחום. מלכוד 22.

 
עם החשש הזה, שחלקו אובייקטיבי וחלקו תורה שבעל פה שמשרתת את בעל 
הבית מדור לדור בהצלחה יתרה, נמלא התחום שלנו פחדנים, עילגים )כי 

מי שחושב שלא יקבל הזדמנות לדבר לא מוצא טעם בשיפור הביטוי 
העצמי - זה כמו להתמחות בסקי בנגב(, בכיינים )שהרי תסכול לא נעלם - 

הוא רק נשאר להתרוצץ בפנים ולהחמיץ( ובעיקר דמויות סטטיות, שאינן 
זזות ואינן מזיזות. מספיק מבט קצר בדף מחאת הכוריאוגרפים בפייסבוק, 

שהתחיל בקול תרועה רמה והפך במהרה ללוח מודעות, כדי לחזות 
בהתמוססות של פעולה לכדי אי–תנועה בזמן שיא.

זו לא אשמתנו הבלעדית. גם העם הלא–רוקד בציון, בו אנו יושבים, ישן 
שבוע באוהלים בשדרות רוטשילד, ואז צעד במאות אלפים פעמיים–שלוש 

וזהו. הרפיון הוא צו השעה כנראה.
 

אבל מאמנּות אנחנו מצפים ליותר.

אמנות הביאה את הכיעור לתוך התקופות האסתטיות ביותר והביאה את 
האסתטיקה לתקופות הכעורות. ועכשיו, בתקופה סטטית זו של אין–תזוזה–

אין–התקדמות–אין–פרטנר–אין–חדש, על התנועה להביא תנועה. ניעור, 
כיווץ, שחרור, נפילה, פתיחה, גלגול. את כל אלה בדחיפות. קודם כל 

לעצמה ודרך כך למקום הזה. אם יצא לכם פעם להקשיב להוראות הביטחון 
במטוס, אולי הבחנתם שבעת שחרור מסכות החמצן יש קודם כל לשים את 

המסכה לעצמך ורק אז לעזור לאחרים. אנחנו נטולי חמצן, ועכשיו זו העת 
להחזיר לעצמנו את מרחב הנשימה. את השאיפות, תרתי משמע. קודם כל 

לעצמנו, כי אחרת אין לנו סיכוי להצליח לפעול.

עלינו להתאגד. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. )בשיר, אגב, זה 
לא ״אני אשנה את העולם״ - זה ״אני ואתה״(. כל ההתאגדויות עד כה 

היו חלשות - לא בגלל יוזמיהן, אלא בגלל שורות המאבק הדלילות. אולי 
כי נדמה לכם שהמאבק לא משרת את האינטרסים שלכם. האמינו לי שכן, 

גם אם זה לא בהיר לכם כרגע. אתם, רקדני הלהקות הגדולות, רקדני 
הפרוייקטים הקטנים ורקדני הקבוצות הבינוניות. אתם, ש"סתם" יוצרים 

עם חברים או לבדכם, בסטודיו ששילמתם עליו או ניקיתם או לימדתם 
תמורתו. אתם שעובדים כרגע ואתם שלא. אתם שעוד רגע תיפלטו אל תוך 

התחום מתוך המסגרות הלימודיות למיניהן. אתם היוצרים העצמאיים 
ואתם הממוסדים, אתם שדרך כוכבכם ואתם שעוד לא. אתם שכמעט ולא 

בארץ ואתם שכבר נואשתם. אתם שהתקציב שלכם מאפשר לכם את כל מה 
שאתם צריכים כרגע ואתם שלא מצליחים לשלם לאחרים או לעצמכם. 

אתם המתקבלים תמיד ואתם שעוד לא או כבר לא. אתם הפרינג׳יים ואתם 
מיישרי הקו עם הטרנדים באשר הם. אתם הידועים בשמכם הפרטי ואתם 

שצריך לומר את שמם המלא כמה פעמים ולאט, אתם המחובקים ואתם 
 המשוועים לחיבוק, אתם הצעירים ואתם זקני השבט. כולכם - כלומר 

כולנו - כאחד מחזיקים את הדבר הזה.
 

כל עוד נסתדר עם פחות - נמשיך לקבל פחות. 
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אני יודעת, אתם וגם אני כאלה נחמדים ויודעים להסתדר לבד ולא עושים 
בעיות. אפשר לסמוך עליכם ועליי שלא נפצה פה. אבל מתחוור לי, אחרי 

המתנה ממושכת, שאין על זה פרס. גם לא בעתיד הרחוק. תינוק שלא 
מפריע, כזה ששקט מדי, נבדק מיד שמא יש לו בעיה. לנו יש בעיה.

 
פני התנועה בארץ כפני הדור. אבל מאמנּות אנחנו מצפים ליותר.

בחלומי, בעוד כעשור אני עובדת עם כמה מהרקדנים שאני עובדת איתם 
היום. הם ראו כמה דברים ועברו כמה דברים. יש להם ילדים והם יכולים 

להרשות לעצמם בייביסטר. יש להם שריטות ודפיקות וזה הפך אותם 
למורכבים. הם מביאים אל הבמה דמות בת גילם, שהעין הצופה יכולה 

לדמיין אותם במגוון פונקציות חברתיות. הגוף שלהם שמור היטב, תוצאה 
של למידה גופנית מתמשכת וטיפולים כל אחד על פי טעמו. חלקם מלמדים, 
לא כי הם חייבים אלא כי יש בהם רצון עז להעביר את הידע שלהם הלאה. 

ודווקא בגלל שזה לא דחוף להם, הם גם טובים מאוד בזה. הם צברו 
וממשיכים לצבור משמעויות ורבדים. יש בינינו שפה כזו שיכולה להתפתח 

רק בין שותפים ליצירה לאורך זמן. כבר בגרנו ואנחנו יכולים לקבל ולתת 
אחרת.

גם אני מגיעה לנקודת הזמן הדמיונית הזו רעננה ונינוחה, עד כמה שאמן 
חסר שקט יכול להגיע. אולי אנחנו עובדים לקראת בכורה בפסטיבל 

שמזמין גם יוצרות בנות 45, מבלי לדרוש את השתתפותן בשלושה סבבים 
מקדימים של פרזנטציות. ואולי היצירה הדמיונית שלי הוזמנה על ידי 

גוף שמציע תשתית הפקתית ליוצרים שהכישרון האמיתי שלהם טמון 
בכוריאוגרפיה, ולא ביכולות ההפקה. )אולי זו רק משאלה נוסטלגית לשוב 

לתקופת הלהקות הרפרטואריות שגדלתי בה(.

נכון לעכשיו זה עדיין חלום - בעיקר בגלל הארעיות. כי גוף כזה, 
תשתית כזו, פסטיבל כזה ואנשים כאלו יכולים לקום ולגדול רק במקום 

שאינו חווה את עצמו כזמני. כי תמיד תהיינה הפקות נפלאות לצד הפקות 

מחורבנות, ונדרשים אורך רוח וראייה רב שנתית כדי לאמוד את ההצלחה 
או החשיבות של אדם או גוף אמנותיים. בכל המובנים, לוקח זמן לדברים 

״לעשות הגיון״.

אבל אורך רוח הוא משהו שלא יהיה לנו כל עוד עיסוק בתנועה יישאר 
תחנת מעבר ולא יעד. המחול כאמנות יתפוס את מקומו הראוי רק כאשר הוא 

יבצע תנועות שהן רלוונטיות לחיינו כאנשים, כאזרחים, כהורים, כאחים, 
כבנות וכן, גם כבני דודים.

יאללה, זזים?
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ענבל
שחר

PLAYGROUND

המוטיבציה שלי ליצירת המפגש שהוליד את Playground הייתה פשוטה 
בעיקרה: רציתי לאלתר כדי לאלתר. כדי ליהנות.

אלתור מסוגים שונים הוא שכיח במחול, וכרקדנית, החוויה של אלתור 
הייתה מוכרת לי היטב ממצבים מסוימים מאוד: אלתור ככלי ליצירת 

חומרים תנועתיים בתהליך יצירת מחול חדשה, שיגובשו לתוך תבניות 
בנויות שניתן לחזור אליהן; אלתור בשיעורי קונטקט, בדגש על הטכניקה 
המסוימת הזו; בשיעורי אלתור וקומפוזיציה, שמטרתם לימודית, ותכלית 
האלתור בהם היא שכלול יכולות פיזיות או מנטאליות. כל אלה חשובים 

ונהדרים, אבל הם לא אלתור לשם אלתור, לשם משחק, לשם הנאה.

לכך נוספה גם העובדה שמאז ומעולם התקנאתי במוזיקאים, בנגישות 
שלהם לאלתור במשותף. מפגש חברתי של מוזיקאים יכול בקלות רבה 
להפוך לג'אם סשן, כשכל מה שנדרש הוא כלי נגינה והמשפט השגור 

 "let's play" :בפיהם: "בואו ננגן". התרגום של המשפט הזה לאנגלית
מבהיר בפשטות את כוונתם: פוטנציאלית, מדובר בחבורה של אנשים 

מוכשרים, מאומנים ובעלי יכולות, שמחליטה לנסות דברים, לראות "מה 
יוצא", לשחק וליהנות. אין באמירה הזו שום התחמקות מאחריות, והיא לא 

מצביעה על היעדר איכות. אם הדבר קורה מול קהל, הרי שגם הוא עשוי 
ליהנות מהאנרגיה המשחקית הזו ומהסקרנות נוכח "מה יוצא". מוזר בעיני 
שרקדנים עושים זאת הרבה פחות, כשהכלי שלהם, הגוף, נמצא איתם בכל 

רגע נתון. 

מוזיקה ומחול הולכים יד ביד עוד משחר ההיסטוריה, אבל מעבר לקשר 
המתבקש בין השניים, רציתי לשתף פעולה עם מוזיקאים כי הם היו 

המודל שלי לפרפורמרים מאלתרים. כך, בנובמבר 2011, פניתי לחבריי 
המוזיקאים: החצוצרן ארתור קרסנובייב והפסנתרן איתמר גרוס; יחד, 
אספנו קבוצה של עשרה אנשים מוכשרים, מוזיקאים ורקדנים, למפגש 
אלתור משותף ב"אזור", מועדון הופעות מוזיקה בתל אביב, אשר ידוע 

בג'אם סשנים המתקיימים בו לאחר הופעות עד השעות הקטנות של הלילה. 

Playground הם איתמר 
גרוס (פסנתר וקלידים), 

ארתור קרסנובייב 
(חצוצרה), יונתן אלבלק 

(גיטרה ואפקטים 
מיוחדים), רון אלמוג 

(תופים), יוגב גלוסמן 
(באס) והרקדנים ענבל 

שחר, שקד דגן, שני תמרי, 
גבריאל שפיצר, עינת 

בצלאל ודניאל גל.
ענבל שחר היא רקדנית, 
יוצרת ומייסדת הקבוצה.

הרעיון בבסיסו היה למעשה די פשוט: להניח את כל האנשים האלה יחד, 
על במה אחת, ולשחק. לא הייתה לנו יומרה ליצור משהו שלא נעשה מעולם, 

אלא בקשה ליצור משהו שאנחנו רוצים ומתרגשים מאוד לעשות: מרחב של 
משחק, יצירה, תקשורת, השראה חדשה וכיף, פשוט כיף. כך התגבשו להם 

הקבוצה והרעיון: Playground - מופע מאולתר למוזיקאים ורקדנים.
 

בשנתיים שחלפו מאז, אנחנו חוברים אחת לחודש ב"אזור" - שהפך במת 
הבית שלנו - ומאלתרים יחד. לעיתים אנחנו עושים זאת גם בפסטיבל 
כזה או אחר. חמישה מוזיקאים. חמישה רקדנים. לפעמים עם אורחים 

מתחלפים. תמיד מול קהל. במרחב שנמצא מחוץ לגבולות בימות המחול 
המקובלות. אנחנו מתאספים לקראת שעת המופע לחימום ובלאנס, וממש 

בסמוך לתחילת המופע נערכת "שיחת בימוי" בה נחשפת ההחלטה הרעיונית 
שתנחה את הערב - זו יכולה להיות אווירתית, נרטיבית, מבנית, חללית 
או דימויית, והיא שונה בכל פעם - גם היא משחק. אחר כך )כבר מאוחר 
בלילה, מדובר בשעות של מוזיקאים( המקום מתמלא קהל, וזהו - עולים 

להופיע. דפיקות לב. ערוצים פתוחים. קדימה.

המוסיקאים, שכאמור מורגלים באלתור ובקבלת תכתיבים זה מזה, זוכים 
למופע מחול שהולך ונבנה מולם ומהווה בתורו טריגר ליצירת פסקול 

דינמי, לא צפוי, שנטען מן ההתרחשות המחולית. אנחנו הרקדנים, נוסף 
על הפריבילגיה לאלתר יחד, זוכים בחוויה יוצאת דופן של השראה, תמיכה 
וגיבוי מוזיקליים בכל כיוון שנלך אליו. כיוון שמדובר בקבוצה של עשרה 

אנשים המתקשרים זה עם זה ומגיבים זה לזה באופן סימולטני, יחסי 
המפעיל/מופעל/תומך/נתמך אינם קבועים ומוחלטים ולרב הם שזורים זה 

בזה באופן בו אין לדעת היכן מתחיל האחד ונגמר האחר.
 

אחת ההנאות הגדולות עבורי היא להופיע במקום שאיננו חלל הופעות 
שגרתי של מחול וככזה, פועל על פי מערכת חוקים שונה; האווירה בו פחות 

רשמית ומעונבת, שעות ההופעה המאוחרות גם הן שונות מהמקובל במחול, 
ובמהלך המופע אפשר לצאת ולהיכנס, לשתות בירה, לדבר, למחוא כפיים 

ה  ק י ז ו מ ב ר  ו ת ל א ל  ע
ל ו ח מ ב ו
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ו"לזרוק הערות" לעבר הבמה... מערכת חוקים התנהגותיים זו של ג'אם 
מוזיקלי והמקום עצמו מאפשרים לקהל המוזיקאים )שאיננו בהכרח קהל 
הרגיל בצפייה במחול( לפגוש בנו ב"מגרש הביתי שלו" לצלילי חבורת 

מוזיקאים שמעניינת אותו, לצפות במחול "על הדרך" ואולי אפילו לגלות 
שהוא נהנה מזה... מלבד החוויה המרעננת של הופעה באווירה שכזו, אותם 

תנאים מאפשרים לנו, הרקדנים, אלתור משחקי, המשיל מעצמו את הרצינות 
המאפיינת לעיתים קרובות את הסטודיו או בימת המחול. נדמה כאילו כל 

אלה מאפשרים לנו להיות יותר "כמוהם" ולאלתר פשוט בשביל הכיף.

ההופעות האלה הן מאוד מרגשות. יש בהן תחושה חזקה של חוסר ודאות 
וציפייה מהולה בדריכות, בפיק ברכיים ולעיתים אפילו בחרדת ביצוע. 

המון אינפורמציה עוברת בין עשרה משתתפים בשעה של אלתור. וזהו 
מזל גדול. כי מרגע שהעניין מתחיל, אין פנאי לעסוק בחוסר הוודאות. 

אנחנו פשוט נשאבים לתוך המארג המורכב הזה. קולטים. מגיבים. 
מערכות השיפוט העצמי כמו מכבות את עצמן כך שכל המשאבים מופנים אל 

האינטואיציה, התקשורת, הרגישות והדמיון. לא תמיד זה עובד בתיאום, לא 
תמיד זה "מצליח". זה מאתגר מאוד "להקשיב" לתשעה משתתפים אחרים, 
כשלכל אחד הפרשנות והמוטיבציה שלו לסיטואציה, לקחת חלק בתהליכי 
קבלת החלטות מואצים, וקשה להכריע אם להיות גמישים ולשנות כוונות 

או להתעקש להישאר עם רעיון שהיה לך. בהופעות האלה יש רגעים ארוכים 
של חיפוש, שדורשים הסכמה לקיומם של מצבים כאוטיים, מתוכם עשויים 
להתעצב ולהיחשף רגעים של אמירה ברורה. המנגנון הזה חשוף לחלוטין 

בפני הקהל. אנחנו לא מסתירים את החיפוש ולעיתים את ה"מבוכה" 
שנובעת ממנו. 

בכל הופעה כזו ישנו רגע זכיר אחד )או כמה( של סינרגיה ברורה במארג 
הפעולות שלנו על הבמה, רגע של חדשנות, רעיון שנתמך על ידי כולם, 
היגיון, הרמוניה, קריצה, קסם. ברגעים האלה לא ניתן להחזיק, וקשה 

מאוד לשחזר אותם, אך יש בהם מנה גדושה של סיפוק והנאה צרופה. הם 
משלבים את הריגוש המתלווה להפתעה, ואת האנרגיה הרעננה של משהו 

חדש שקורה. לרב אלה הם הרגעים בהם הקהל לא בטוח שכל זה באמת 
מאולתר.

 
כצופה מהצד וכמשתתפת פעילה בעצמי, אני יכולה לומר שהפורמט הזה 

מהווה קרקע פורייה להפתעות, הן ברמה הרעיונית והן ברמה הביצועית. 
יש דברים ש"קרו לי" כמבצעת שלא שיערתי שאני יכולה להם, ביצועים 

שחילצתי מגופי, שאילו הייתי מתבקשת ללמוד כחלק מכוריאוגרפיה 
בנויה, סביר שהייתי מגיבה בסקפטיות נוכח יכולותיי לעשות כן. 

אני זוקפת זאת לזכות הקבוצה המיוחדת והחכמה הזו ולזכות הפורמט 
האלתורי, שבו את מקומם של השכלתנות והשיפוט תופסים האותנטיות של 

הרגע, היצירתיות והחיבור בין קהל ואמנים, כשלכל אחד מן המבצעים יש 
הזדמנות אמיתית "לזרוח". זה כשלעצמו דבר מרגש, מספק ומשמח מעין 

כמוהו.

חשוב לשחק. אולי זה נשמע מצחיק - לתאר מרחב של "אי ידיעה" וחדוות 
משחק כ"חשוב". כמעט פרדוקס סמנטי. אך זוהי דעתי וזה מה שלמדתי. 
 Playground חשוב לשחק. בין האופן שבו התהוו הקבוצה והרעיון של

ובין ההתרחשות הבימתית עצמה נוצרה קורלציה מעניינת, שכן שניהם קרו 
וקורים "תוך כדי תנועה", ולכן אני גם סקרנית נוכח הבאות; חרף העובדה 

שאני היא הכותבת את המילים האלה, Playground היא קבוצה בה 
התכתיב האמנותי הוא קבוצתי. הייתי שמחה לחשוב שנמשיך להעמיד בסימן 

שאלה החלטות שכבר נעשו, נמשיך לשתף פעולה עם אורחים שיכניסו רוח 
חדשה תוך שמירה על אותה גמישות מחשבתית, ונמשיך להיענות לאתגר 

המעניין הזה: לשמור על "טריות" בלי לקחת את המשחק החשוב הזה 
ברצינות רבה מדי.
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רנה
שינפלד

רנה שינפלד היא רקדנית, 
כוריאוגרפית ומורה 

למחול, ממקימי להקת בת 
שבע ומעצביה. בשנת 1979 

הקימה את תיאטרון מחול 
רנה שינפלד בו פועלת 

להקה ובית ספר. רנה יצרה 
כֿֿ–21 עבודות מחול לסולו 

וללהקה, שהפכו לקלאסיקה 
של המחול הישראלי בארץ 

ובעולם.

"בראשית היה מסע, אחר כך ספק, ורק אז הריקוד. מחרוזת תפילות... "  
הדסה טל, פתקים לפינה באוש

היום, אחרי 50 שנות במה ויצירה, אני שואפת לתת לריקוד להיוולד 
בלידה טבעית. לרקוד לחופש. 

כל כך הרבה דברים השתנו בעולם המחול ב–50 השנים הללו, וטוב שכך. 
התחלתי לרקוד על קצות האצבעות, בקלאסי, ניסיתי להתרומם אל השמיים 

בגב זקוף ובסנטר מורם. אחר כך, אצל מרתה גרהם, כיווצתי את הבטן 
ונפלתי אל האדמה. מבלרינה עדינה הפכתי לאישה חזקה, עוצמתית, 

בצעקה רמה הושטתי רגל יחפה. רקדתי גיבורות מיתולוגיות: אריאדנה, 
הלנה, מדיאה. 

הייתי שותפה לחזון הגדול של הברונית רוטשילד בהקמת "בת שבע", יחד 
עם רקדנים נוספים. הכוריאוגרפים הגדולים בעולם הגיעו לארץ - ג'רום 

רובינס, גלן טטלי, בוב כהן, נורמן מוריס, ג'ון קרנקו, ג'ון באטלר, 
אנה סוקולוב. רקדנו את עבודותיהם. תנועותיהם זורמות בגופי. בשמחה, 
בעניין, באקסטזה ספגתי לתוכי את גוני ההבעה, הרגש והתנועה של כל 

אחד מהיוצרים הנפלאים הללו.
אחרי 17 שנים כרקדנית ראשית, כוריאוגרפית, מורה בלהקה, היה בי 

צורך לנסח מניפסט חדש: שונה מזה של להקה רפרטוארית, שונה מזה של 
מרתה גרהאם. הקמתי תיאטרון מחול משלי ובמסגרתו התרכזתי בריקוד עם 
אובייקטים, עם חפצים. שפת הגומיות, הבדים, המקלות, הקוביות והפחים 

הפכה להיות השפה האישית שלי, אוצר המילים שלי. לצידם גם השירה, 
הוידיאו והאור–צל עזרו לי בעיצוב התחביר של "שפת הדוממים". השפה 
הזו סללה לי דרך ופתחה דלתות חדשות. למדתי להכיר איכויות תנועה 

אחרות, יחס לחלל, למוסיקה, לפרטנרים, לקשר שונה וחדש. עולמות 
חדשים ושונים נוצרו. 

אבל לא רק החפצים עזרו לי במציאת שפתי האישית. המפגש עם שפתם 
)ואישיותם( של יוצרים גדולים כמרס קנינגהם, פינה באוש, קרולין 

קרלסון, אנשי הבאוהאוס, אמני המזרח, השפיע עלי רבות ועזר בחיפוש 
ובניסוח. 

כל הריקודים שרקדתי וכל היצירות שיצרתי במשך השנים חקוקים בגופי, 
זורמים בדמי, הפכו למעין טבע שני שלי. הם - וניסיון החיים - מאפשרים 

לי כיום ליצור בעיניים עצומות. לא לתכנן יותר מדי. לתת לריקוד 
להיוולד בלידה טבעית. 

חפצים, אם כן. חפצים גאומטרים, חפצים מן הטבע, חפצים יום יומיים, 
קונקרטיים, חפצים המפיצים אור ומטילים צל. חפצים וקווים מדוייקים. 
חפצים וצלליהם. חפצים והסיפור המופשט שנוצר במפגש ביניהם ובינם 
לבין הגוף האנושי, סיפור שיש בו מיסטיקה, אבסורד, הליכה אל הבלתי 

צפוי. סיפור אבל לא עלילה, לא גיבורים, לא יחסים בין המינים,
לא סקס. 

חפצים מצולמים, שכן דימויי הוידאו עוזרים להפנות את הדיבור לקהל חדש 
ומאפשרים יצירת מרחבים דמויי תפאורה. חפצים משוחזרים וממוחזרים, 
 ."to recycle is to recreate" :שהרי שימוש מחודש הוא יצירה מחדש

ויש בשימוש המחודש - בתוך הקשר שונה, לשם פונקציה שונה - גם לימוד 
גדול על כוחם של שינוי והתחדשות. 

שהרי אנחנו משתנים כל יום. מה שהייתי אתמול כלל לא בטוח שאהיה גם 
היום. חלומות הלילה שלי היו שונים, מזג אוויר שונה ממתין לי בבוקר, 
וזה יכול, אולי אף צריך, להשפיע על הריקוד, ללמד אותנו גמישות, לא 

רק גופנית: לפעמים, תנועה שהייתה עצובה אתמול הופכת לשמחה עם היום 
החדש. זו הסיבה העמוקה לכך שלא קיימת דרך אחת. 

כששאלו את מרתה גרהאם מהו מרכז הבמה? ענתה: "המקום בו אני 
נמצאת". כששאלו את מרס קנינגהם, שכיכב אז בלהקתה של גרהם, הוא 
ענה: "כל הבמה היא מרכז". רוצה לומר: אין מרכז אחד. אין אמת אחת. 
לכן, אולי, עזב מרס את מרתה. לכן, אולי, הוא פיתח את שיטת הצ'אנס, 

המקריות. מעין הבטחה שלא להיקבע בשבלונות של סדר והגיון, מעין חוק 
שעוזר להימנע מחוקים, בדיוק כפי שהחופש התנועתי של קנינגהם ורקדניו 

מבוסס על תרגולת אינסופית, משמעת, עבודה יומיומית.
הרקדנים של מרס נפגשים עם המוסיקה בפעם הראשונה רק על הבמה. 

גם המוסיקה אינה קבועה, היא משתנה. כמו סדר הקטעים, התאורה 
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והתלבושות. כשמרס הופיע בקיסריה זה נראה כמו חלום ליל קיץ; אותה 
הופעה בתל אביב נראתה כמו המלט. 

ואגב, קנינגהם, שפרץ דרכים וחידש והוביל את המחול לעבר אפשרויות 
חדשניות לא קרא למחול שלו "עכשווי". לפעמים נדמה לי שמאחורי המונח 

"מחול עכשווי" מסתתרת פסילה של העבר, ביטול שלו. זו בעיניי ראייה 
מוגבלת ואנוכית. איכות אמנותית אינה תלויה בזמן, גם לא במקום. 
קנינגהם, כמו פינה באוש, כמו מרתה גרהם, כמו רבים אחרים, היו 

מהפכנים של ממש, אבל דרכם הייתה של חיפוש דרכים להוביל בהם את 
העבר, להרחיב אותו, לשנות - לא לבעוט בו.

גם אני, אחרי ש"מרדתי" במרתה ועזבתי את דרכה, פילסתי לי נתיבים 
חדשים, מלבד החפצים שהזכרתי: בניתי לעצמי טכניקה שמשלבת מרכיבים 

מהקלאסי, המודרני, יוגה, פלדנקרייז, קונטקט, בוטו; גיליתי את 
האלתורים והם הפכו למרכיב מהותי מדרך היצירה; פניתי לגיאומטריה 

בחיפוש אחר קווים "נקיים", חפים מסנטימנטליות מוגזמת; יצאתי 
עם להקתי למופעים במקומות בלתי שגרתיים: ברחובות, בחיק הטבע, 
בחוף הים, במוזיאונים; הרביתי לעבוד עם ובהשראת מילים, צלילים, 

צללים, ווידאו. כל אלה מרכיבים שסימנו את התרחקותי מדרכה של 
מורתי הגדולה, מרתה גרהם. והנה, גם אני, לאחר כל כך הרבה שנים של 

"התרחקות", מתבוננת ומבינה שדמה )של מרתה( "בדמי זורם וקולה בי 
רן", כפי שכתבה רחל בת ימינו על רחל קדמונית. גם חוקים שבהם מרדתי 
וגם תרגולות שנטשתי חקוקים בגופי. אני מבינה שבעבודותיי קיים תמיד 
מרכיב כלשהו של פולחניות; שקיים כמעט תמיד מרכיב של דרמה; שהבעת 
הפנים היא חלק בלתי נפרד מהמבע הגופני; שעבודת המחול הינה קודם 
כל מסע אל הבלתי נודע, ושכיוון המסע הינו תמיד פנימה. כל אלה, כך 

הבנתי, הם דברים שנטלתי מעולמה של מרתה ואני מנסה להמשיך, בדרכי: 
להרחיב את העבר, לשנות אותו, לא לבעוט.       

אז מה צריך הרקדן, הכוריאגרף, האמן במחול? וכל זה לשם מה?
הכוראוגרפית טווילה ת'ארפ עשתה פעם ניסוי: היא בחרה פראזה ריקודית 

אחת ולימדה רקדן קלאסי, רקדן מודרני, ו"איש מן הרחוב". הוא היה 
עב בשר ובגדיו היו מרושלים. כשצפיתי בתוצאה העדפתי, להפתעתי, את 
הביצוע של רקדן הרחוב. היה בו משהו טרי, רענן, אמיתי, אנושי, הייתה 

לו מעין מוסיקה מיוחדת בגוף. לעיתים קרובות מדי מתקיים על הבמה 
מפגן ראווה של טכניקה, של שרירים, אסתטיקה או כוחנות. אישית, אינני 

מחובבי קוביות הבטן. 
אז מה כן? 

זה, בין היתר, מה שצריך רקדן: מפתחות, כיס, עקב, שכם, חזה, עיניים 
)לקרוץ(, ריסים, אוזניים, בטן, מרפקים, אצבעות, ברכיים, כפות רגליים, 

כריות אצבעות, צלעות מרחפות, חוט שדרה, אגן, אף, פה, קול, שיניים, 
לשון, לחיים )לחייך(, גבות )לזקוף(...

וכמובן - צורך אדיר לדעת אותם ולהניע אותם.
כבר למעלה מ–20 שנה אני מאמנת את עצמי ואת רקדניי ותלמידיי עם 

אותה סדרה קבועה של תרגילים. כמעין מנטרה. 
המטרה בתרגילים הללו - לאמן את הגוף והנפש ולא את הזיכרון והשכל. 

להכיר ולהפעיל כל איבר ואיבר. לשנות מיום ליום. אני לא מלמדת צעדים 
או פראזות ריקודיות. 

אני נותנת לרקדנים לחבר לעצמם מתוך עצמם, לאלתר תוך כדי העשייה. 
אני מכוונת במה להתרכז: בניגודים שבתוך התנועה, בשיתוף הפעולה בין 
האיברים השונים. שהרי הגוף מורכב מרמ"ח ושס"ה, איברים וגידים, ויש 

ללמוד להפעיל כל אחד ואחד ביחסים שונים, הדדיים ומורכבים: האגן 
 עוזר לרגל לעלות על ידי התנגדות ולא על ידי השתתפות, )כמו במעלית - 

צד אחד יורד, צד שני עולה(; ביחס בין הכתף והסנטר, בין המרפק וכף 
היד, האגן והצלעות, העקב והאצבע ) עקב קדימה ואצבעות אחורה(. 

בלנס, שיווי משקל, לא נמדד במשך הזמן שבו עומדים על רגל אחת, אלא 
באיך עומדים, במה שקורה בזמן שעומדים. בדרך שבה כל אבר בגוף מושך 

לכיוון אחר וצומח ביחד ומתרומם עד שאין לו יותר לאן לצמוח. הבלנס 
הוא מלחמה בין כל כיווני הצמיחה, והמלחמה הזו היא היוצרת את שיווי 

המשקל, ואת הריקוד הנושם, המרגש. 
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בגילי חשוב לי מאוד לומר שהריקוד איננו ג'וב. לא יוצאים לפנסיה. כל 
אחד מפסיק כשזה מפסיק. זו לא אמביציה, זה צורך. זו שליחות, זו דת. 
בחברה שלנו קיימת אפליה של גיל ויחס לא הוגן ונכון לאמן המתבגר. 

יש לטעמי צורך בשנוי דרמתי בכל התחומים ובוודאי בכל הקשור לאמנות 
המחול: אפשר ללמוד על כך מן המזרח, מיפן למשל. שם, יש הערצה של 

ממש לאמן המתבגר. הבנה כי יש איכויות מיוחדות שניתן להגיע אליהן רק 
בגיל המבוגר. למעשה, יש אמנות מיוחדת של הגיל המתקדם ועלינו להבין, 

לטפח, להכיר ולהוקיר אותה. מיטב היצירות בתרבויות העולם נוצרו על 
ידי אנשים במיטב שנותיהם: שייקספיר, איבסן, רמברנדט, דה קונינג, 

פרנסיס בייקון - וכן, גם מרתה גרהם ומרס קנינגהם. דומה שבכוחה של 
"אמנות הגיל המתקדם" לתרום איכויות ייחודיות למאגר המצטבר של 

הניסיון האנושי כפי שהוא בא לידי ביטוי במעשה האמנות: איכויות בלתי 
צפויות, משוחררות ממעצורים של אמביציה, פחד מביקורת, ישירות לא 

מצועצעת בניסוח חכמת החיים שנצברה לאורך השנים. 

ישבתי במונית. הייתי בדרכי לקבל טיפול לגוף העייף–אך–מרוצה שלי. לא 
מזמן חזרתי מסבב הופעות בתאילנד. עם שובי מיהרתי להסתגר בסטודיו 
כדי להספיק ולהכין שלוש בכורות המתוכננות לשנה הקרובה. אבל עכשיו 
הגוף דרש את שלו ושמחתי לצאת לשם כך מן הסטודיו אל העולם, לראות 

מה קורה בחוץ. מה מניע את העולם היום?
חלפנו בנסיעה ליד חומה ארוכה, ופתאום משהו משך את תשומת לבי, 

התגלגל לו בתנועה סיבובית ויפה. חלף זמן מה בטרם הבנתי שזהו עלה: 
יבש, נושר מן העץ ומסתחרר על פני החומה בדרכו מטה, אל הקרקע. 

התנועה, ההתרחשות, הנפילה אל האדמה, גרמו לי להתפעמות מידית, 
ובעקבותיה אושר פתאומי. שבתי להציץ מבעד לחלון המונית וראיתי שמיים 
תכולים שענני כבשה קטנטנים נעים על פניהם מזרחה בשלווה. אישה זקנה 

עמדה שם, שעונה על מקלה. 
פתאום הניפה את מקלה והצביעה לעברי, בתנועה משונה. על פניה הייתה 

הבעה של דאגה, פחד, אולי גם קריאה לעזרה. לפני שהספקתי להגיב 
חלפנו על פניה בנסיעה והותרנו אותה מאחור. צר היה לי שלא עצרנו. 

העיר הזאת חסרה לא מעט חמלה.  
נזכרתי שכשהייתי ילדה, כבת שתים עשרה, ישבתי פעם במרפסת ביתי 
והתבוננתי בשמיים. אותם ענני כבשה זעירים, מרהיבים היו מעלי גם 

אז. חשתי אז, במרפסת, עד כמה אני שאני משתוקקת לבטא את כל זה, את 
היופי ואת הקסם ואת העצב. לא ידעתי אז באיזו דרך אעשה זאת − בחליל, 

בשירה, בציור - עד שמצאתי את עולמי, את המחול.  
ועוד חשבתי, בעוד המונית חולפת במהירות על פני רחוב ארלוזורוב, שאני 

בעצם כמעין שתיל: יונקת בשורשיי מזון ויופי מן האדמה ואוויר ויופי 
מן השמיים. ניזונה באהבה מהאנשים שסביבי − הילדים, הנכדים − ממש 
כשם שאני ניזונה באהבה מסבי וסבתי שמעולם לא הכרתי, מדודי ודודתי 

שנרצחו בשואה, מסיפור חייהם ומותם שהיה מונח גם הוא על כתפיי, 
ואולי דווקא הוא זה שדחף אותי לחפש עלה נושר, ענני כבשים, אישה זקנה 

שמבקשת עזרה...
לחפש, מאז אחר הצהריים ההוא על המרפסת ההיא ועד היום, כמו אותה 

ילדה קטנה, דרכים לבטא את כל זה: את היופי, את הקסם ואת העצב.
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יערי
שלם

יערי שלם (1985)
היא אמנית

ה  ב ש ח מ ל  ש ה  ע פ ו ה
ת י ט ו א כ

האירוע המחולי הוא אובייקט של ניסיון.
הגוף הוא אתר לימינאלי. הגוף הוא אתר לימינאלי. הגוף אירועי, גוף 

מעברים בין ריבוי הגופים הנעדרים, אי–הגוף והממשי.
בחברה בה המעבר מגוף לגוף )אנושי ולא אנושי( הוא ברוטאלי, יש ללמוד 

לנהל מחדש את החסר–צורה של הבין לבין.
הגוף כל הזמן משתנה. הגוף שיש לנו עכשיו הוא שונה לגמרי ואף פעם 

לא היה לנו את הגוף שיש לנו היום. הניסיון לקבע את השינוי הוא דיכוי 
של מחשבה וגוף הוא הפרדה של מחשבה מגוף וגוף מגוף הוא האימה של 

החוסר שלא ניתן להשלימו, הוא גם מות האמנות כל הזמן.
עלינו לייצר ניראות לשכבות החדשות של המחשבה שמחלצת מבנים 

בלתי–נראים שהצליחו להחזיק מעמד אך לא להתנגד.
אם הגוף הוא דרגת האפס של החלליות, ממנו חושבת וחווה הנפש כל חלל 
קיים,לחולל פירושו לגרום לחלל לדבר. לבוא לידי נוכחות. איך, בגוף, 

אור פתאומי ביערות? איך הגוף כמרחב שבין אדמה לכנף? איך הגוף 
אהבה, או חומר זוכר?

כוריאוגרפיה היא התנסות בניסוח של ההוויה ותיקוף משהו מהקרע שלה, 
שנפער ללא הרף. המבנים של הכניסה אל תוך הקרע שם הגוף פורץ את 

עצמו. את המאבק הזה של אי–ההשתייכות לצורה עלינו להופיע. ללא 
עכבות.

בעולם שהוא פרפורמטיבי, מופע הוא התפשטות הגשמיות שמתוכה מתארגן 
הבלתי מוגדר.

מופע קורה כי הוא מספיק משמעותי בשביל לקרות. הוא מפעיל פונקציה 
של אדישות מסוימת שמסיטה אותו לחוות חיים ומתרגמת למחשבה. עליו 

לעשות זאת תוך כדי הצבת סימן של אחריות בתוך הזמניות שממנה אנחנו 
חושבים, ולא ע"י ניטרול הבלתי–אפשרי באמצעות קיבוע של האנושי 

במערך מדומה של קיום שלא ניתן להיחלץ ממנו. אם העכשיו הוא ממילא
שברירי, עלינו להופיע את הבלתי אפשרי ואת מעמדנו בו.

כבר לא הצגת גוף האדם, כי אם צורות המטא–פורנוגרפיה של הנפש. לא 
ייצור של "אחרים" לגוף כי המחשבה מוגבלת, אלא יכולת לחשוב מחדש 

מערכים שאינם מדירים את המשתנה והאחר.

הגוף נמצא בתנאים שלו. יש להרשות התהוות של צורות חדשות. טכניקה 
משרתת את הנקודות של השבירה, לכל גוף יש טכניקות ויכולת אותנטית 

להשתכלל. עליו להתמיד בהשקעה בכושרו התנועתי על מנת לתת צורה 
לאירוע נפשי שקורה בו.

תנועה היא לפעמים בלתי נראית לעין. ההשתכנות בגוף גם היא תנועה. 
המעשה המחולי הוא אורקלי.

דממה היא אירוע מחולי. אנושיות היא אירוע מחולי. להירשם על ידי 
הרישום הוא אירוע מחולי. להיכתב על ידי הכתיבה הוא אירוע מחולי. 

היעשות צורה היא אירוע מחולי. ההתנגדות להשתייכות לצורה היא 
אירוע מחולי.

ויש זמן חדש. של גוף היברידי, גוף וירטואלי, סייבורג. על האמנות 
להגיב לאתגר השילוב המואץ בין האדם והמכונה ולנצל את הפוטנציאל 

החתרני שלו. אנחנו עומדים לקבל מידע ולהתנסות בעצמנו בגופים אחרים 
או באינפורמציות שלהם. תפיסת הסובייקטיביות משתנה. עוד נשאל: של מי 

הגוף? עוד נשאל: איך נרשם המעבר בגוף ובלא–גוף?
אנחנו צריכים לזכור שהגוף הוא חלקי כוכבים. שכף היד עשויה כוכב. 

שהפה הוא רסיס או אבק, שעצם הבריח, האגן, שהבטן, שאיברי המין 
עשויים מכוכבים. צריך להופיע את המסתורין הזה והוא אינו מוגבל באף 

צורה שאנחנו מכירים.

איך להגיע למלאכים?, רישום מאת יערי שלם, מופיע בעמ' 89
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רותם
תש"ח

רותם תש"ח הוא כוריאוגרף 
עצמאי מאז 2001.

ב–2008 החל ליצור עבודות 
במה שמשלבות דיון מילולי, 

תנועה ומחול. בשנתיים 
האחרונות הוא המנהל 
האמנותי של פסטיבל 

אינטימדאנס בתיאטרון 
תמונע.

כשלעצמו, מחול כצורת אמנות לא מעניין אותי כרגע. מה שמסקרן אותי 
בימים אלה עשוי להיקרא "חיים פיזיים". כלומר, אני מבקש לשאול באיזו 
מציאות פיזית אנחנו חיים; מה אנחנו נדרשים לעשות, ומה אנחנו נדרשים 

לא לעשות עם הגוף, השרירים, הגידים והרצועות - הן פרקטית, כדי 
להתקיים ביומיום, והן תרבותית - איך "נכון" או "לא נכון" לזוז במקומות 

מסוימים ובסיטואציות מסוימות. כך למשל, מהי הפיזיות שלנו באוטובוס 
לעומת זאת של הסטודיו למחול, במעלית לעומת זו שעל חוף ים מבודד, על 

גבי המדרכה לעומת זו שביער, בחדרי המתנה ובמועדונים, בארוחת ערב 
 .XIV–בורגנית עם חברים ובמשתה מלוכני בתקופתו של לואי ה

אני מאמין שיש יחסי גומלין הדוקים בין היצור החברתי, המשטרי, 
הפוליטי והפסיכולוגי שהוא אנחנו כיום, לבין אותם חיים פיזיים - 
על החופשים שהם מאפשרים, ועל המגבלות שהם מייצרים. אני מאמין 
שההיסטוריה של אותם חיים פיזיים )היסטוריה סיסטמטית שכזו טרם 

נכתבה( יכולה להאיר את הבנתנו לגבי המציאויות המורכבות בהן אנחנו 
חיים בתחילת המאה ה–21, כמו–גם לגבי תחושות האושר והאומללות, 

שנגזרות מאותן מציאויות.

הדרך שבה אנחנו מנהלים את הפיזיות שלנו בכל סיטואציה, בכל חלל, 
בכל מפגש בינאישי ואף כשאנחנו לגמרי לבד הינה פוליטית בהוויתה. 

האירוניה של אותה צורת פוליטיקה היא שבעוד שהיא הרווחת ביותר, היא 
גם הכי פחות נראית, מדווחת ומוכרת, ומגיחה לפני השטח כ'פוליטיקה' 

רק כאשר יש חריגה בוטה מהנורמטיבי: השיכור שמתחיל קטטה, הנרקומן 
שמעז להפריע את זרימת התחבורה באמצע מעבר החצייה, ההומלס שמעז 
לשכב על ספסל, הרקדן שמעז להראות פראזה תנועתית בבית הקפה - כל 
סיטואציה שבה תשומת הלב שלנו נמשכת לחורג, כל סיטואציה שמתעקשת 

להנכיח את עצמה, שמעמתת אותנו עם גבולות הנורמטיביות, ומעוררת 
אותנו למחשבה ולדיון אתי לגבי אותה החריגה. 

אולם רוב רובה של פוליטיקת הפיזיות שלנו מתקיימת באופן רחוק 

ממודע, עמוק בתוך גבולות הנורמטיביות, בעולם של ניואנסים תנועתיים 
מקובלים ופרוטוקוליים, או חורגים. זוהי פוליטיקה שמגדירה ללא 

הרף את הנורמטיבי, שמייצרת ללא הפסק אופנים שונים לאכלס מגדר 
כלשהו, שמבחינה מחדש שוב ושוב בין מה נחשב לחברתי ומה נחשב 

אסוציאלי. זוהי פוליטיקה, שעושה הבחנות ברורות ונוקשות בין חלל 
אחד למשנהו, ולבסוף - זוהי פוליטיקה שמיישמת אידיאלים תרבותיים, 
לאומיים ומשטריים בגופי האזרחים. כאלה הם לדוגמא מעשים תנועתיים 

בקצוות הנורמטיביות: 'גרבוץ', יריקה, השתנה ברחוב, גילויי חיבה 
מיניים בציבור - כל אחד מהם נתפש באופן שונה מאוד מתרבות לתרבות, 

מסיטואציה לסיטואציה, מחלל לחלל. בקרב יחידת חיילים, למשל, גרבוץ 
עשוי להיתפש כסממן חיובי לאותנטיות, גבריות ושחרור, בעוד שבחלל 

מליאת הכנסת, בתור לרופא שיניים, או מעל בימת הנואמים באו"ם הוא 
עלול להיתפש כסממן לגסות או לסקסיזם. 

כך מעוצב הגוף הקפיטליסטי, אשר מתקיים בין היצמדות למשטר ייצור 
כלכלי קדחתני לבין "בטלה" ו"בזבוז" )מנוחה בבית נחשבת כבזבוז, 

בשונה ממנוחה על חוף הים באתר נופש יוקרתי, מפני ששם ממשיך האזרח 
לקחת חלק בכלכלת הפנאי(. אותו גוף מבלה הרבה מזמנו וממרצו במכון 
הכושר )כשלעצמו ענף כלכלי(, שבתורו מייצר גופים של אזרחים יעילים 
ופרודוקטיביים יותר )על פי הקפיטליזם(, שיהיה כשיר לעבודה לאורך 

כמה שיותר שנים, וכגמול הופך אותו גוף "מתוחזק" למודל משוכפל שמציג 
את עצמו לראווה בכלכלת הבילוי - המועדון, הבר, חוף הים.

בהופעות מחול או פרפורמנס אני רואה את אחד מאמצעי האינדיקציה לפני 
השטח של אותה פוליטיקה. זהו אחד המקומות בהם ניתן לראות את יחסו 

של הגוף הזז למציאות בה הוא מתקיים - עד כמה הוא שבע רצון או מדוכא, 
לאיזה פיזיות הוא כמּה, ומאיזו פיזיות הוא נרתע. אולם במקביל לתוצרים 

הבימתיים של המחול והפרפורמנס, עולם החזרות של סוגות אלו מהווה 
צורת קיום וניהול פיזית אלטרנטיבית לקיומו הפיזי של האינדיבידואל 

המיינסטרימי. זאת בשל העובדה שתהליך הסלקציה, האלימינציה, ההדגמה 
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והחיבור של רצף תנועות מסוים מלווה בחיפוש, בדיון ובמחשבה מה יהיו 
האפקטים האפשריים של הפיכת התנועה המקורית לייצוג )בעבודת במה(. 

סוג הדיון הזה "דולף" מן הניסיון המקצועי לנסח סיטואציה בימתית 
או רצף תנועתי כלשהו, לניהול פיזיות יומיומית אלטרנטיבית: פיזיות 
משחקית, מקצוענית, ביקורתית ומודעת ופעמים רבות משועשעת; רקדנים 

בסטודיו מרשים לעצמם לחרוג מגבולות ההתנועעות הנורמטיבית וכך נוצרות 
להקות מחול וקבוצות פרפורמנס כקהיליות בעלות חיים גופניים אחרים. 

בספרו Dissensus מנהל רנסייר דיון על הקשר בין פוליטיקה 
לאמנות. רנסייר מכנה את אותה ה"אחרּות" או "אלטרנטיביות" 

במונח 'Haecceity',* ושם הוא גם ממקם את הפוליטיות האחרת, 
שנגזרת מתוך אותה אלטרנטיביות. לא פוליטיות מוכרת של אג'נדות 

וזהויות כגון 'ישראלי', 'פלשתינאי', 'נשי', 'גברי', 'יהודי', 'מסורתי', 
'חרדי', 'שמאלני', 'ימני' וכיו"ב, אלא פוליטיקה שבבסיסה יש 

אסתטיקה כפוליטיקה במקום מהות כפוליטיקה. 'חלוץ', 'מתנחל' או 
 'haecceities'קיבוצניק' למשל הינן זהויות פוליטית, שהחלו את דרכן כ'

מכיוון שהן מאופיינת ע"י האקט של אורח חיים מאוד ספציפי: הזהות 
הפוליטית המהותנית של החלוץ היא 'ציונית', אבל האופן שבו הוא בוחר 

להגשים בפועל את אותה אידיאולוגיה מאפיין אותו בדיוק רב יותר, 
והפוליטיות של חייו תתגשם בערכים, שנכון יותר לכנותם 'קיבוצניקים'.

מה שמסקרן אותי כרגע היא אותה פוליטיקה אחרת שנגזרת מתהליך 
החזרות )ולא מהמפגש בין הקהל לתוצר הבימתי(, אשר בתורה מתערבבת 
ומנכיחה את עצמה כחלק מהחיים היומיומיים. לדוגמא: רקדן שיושב עם 

חבריו בבר ומרשה לעצמו לבצע פראזה תנועתית שמקדמת אותו עד הברמן 
רק כדי לבקש את המשקה שלו - מנכיח דרך אלטרנטיבית לקיים את 

הפיזיות שלו בחייו היומיומיים. בתנועתו הוא לא מנכיח את 'שמאלניותו', 
או 'נצרותו' או 'איסלאמיותו', אלא את האסתטיקה הקיומית שלו. זאת 
שחוצבת את עצמה מתוך וכנגד הנורמטיביות או ה'מוכר', ובמידה רבה 

גם כנגד פוליטיקה מהותנית. ה"קהל" שלו הוא הנוכחים בבר, ואם אותה 

 תנועה הנכיחה עצמה דיה, יחלו לנהל שאר הנוכחים בבר דיון פוליטי - 
האם זה מקובל עליהם או לא, מעורר השראה או דחייה, האם ירשו לעצמם 

לאמץ אופציה כזו בעצמם או לא, ומהם הערכים האידיאולוגיים שהם 
קוראים בהתנהלות כזו - הוכחה לאינדיבידואליזם? רברבנות? ניסיון 

לכבוש את החלל באמצעות תשומת לב? הוכחה ליצירתיות? הוכחה 
לאי–שפיות? הנכחה של 'קּוליות'? באמצעות הדיון הזה יכריעו הצופים 
בסיטואציה אם יש לאמץ את האופציה התנועתית הזו או להוקיע אותה, 
להתקרב אליה או להתרחק ממנה, להעריך את המבצע או לסלוד ממנו. 
שם, בחיי היומיום שלנו, בכל סיטואציה וסיטואציה, מתנהלים דיונים 

פוליטיים כאלה. כולנו משתתפים בדיונים האלה, ודרכם אנחנו מגדירים 
ללא הרף )למעשה בכל סיטואציה מחדש(, לא מה מקובל ומה לא מקובל, 
אלא איך מקובל ואיך לא מקובל לחיות, להתנהל ו"לאכלס" את הזהויות 

המהותניות, שבתוכן, לצידן או נגדן אנחנו חיים.

זה, אם כן, מה שמעסיק אותי בימים אלו, בעיקר סביב הניהול האמנותי של 
פסטיבל המחול אינטימדאנס, שנושאו "סוד התנועה הנון–נורמטיבית". מה 
שאני מנסה לברר בפסטיבל איננו מהי 'נורמטיביות' או 'נון–נורמטיביות' 

אלא כיצד היא פועלת כל הזמן, בכל מקום ובכל סיטואציה - אני מנסה 
לברר מהם המנגנונים שמפעילים אותה, ואיך אפשר להראות אותם. אני לא 
חושב על נורמטיביות/נון–נורמטיבות כמשהו קבוע וקיים כמו אובייקטים, 

אלא כאקט שמתחולל כל פעם מחדש, ומגדיר את עצמו כל פעם מחדש. משהו 
שהוא בר–חלוף במהותו, אבל משפיע מאוד על כל סיטואציה וסיטואציה 

ולמעשה מעצב אותן.

אסיים באנקדוטה )אני מוצא אותה יעילה בהמחשת מה שאני מדבר עליו, 
לפחות ברמת החוויה של הסובייקט, לא כל כך ברמת המקרו, אותו שדה 

ענק של התרחשויות אינסופיות של חיכוכי תנועה מתמידים בערים 
הגדולות(:

לפני כמה שנים כרמית בוריאן ואני צעדנו ברחוב. הייתי במצב רוח טוב 
)זה קורה לפעמים..(. חצינו יחד את רחוב החשמונאים במעבר חציה באור 
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ירוק, כשמשאית גדולה התקדמה ישירות אלינו במהירות, ונראתה כמשדרת 
לנו: "לא עוצרת לכם עכשיו, מה תעשו?". עשיתי לנהג "גיג" תנועתי קטן 
ומשועשע שהבהיר לו בריקודיות שאנחנו לא מתכוונים לזוז, ושהוא יאלץ 

להאט... כרמית הייתה מופתעת והסתכלה מיד לראות איך הנהג מגיב, 
ואילו הוא עבר בשנייה אחת מאיש זועם לאדם נינוח ומשועשע: הוא )נהג 

משאית ישראלי, סטרייט, ערס, עצבני( עשה לי "thumbs up" וחייך.

האקט הזה של ריקודיות על מעבר חציה לא היה הכי נורמטיבי בעולם, 
אבל מכיוון שעבד טוב מאוד, הוא הציג באותו הרגע אלטרנטיבה אסתטית 
להתמודדות באותו מאבק קטנטן של התקלות אחת בין הולכי הרגל לכלי 

הרכב באותו מעבר חצייה. המבחן של האקט הזה נמצא בעיניהם של 
השותפים לסיטואציה - השיפוט הספונטני שמתרחש במקום - הוא סוד 

התנועה הנון–נורמטיבית: אילו היה מתעצבן ודורס אותנו, הסיפור בוודאי 
היה מדווח, ואותם הולכי הרגל שצפו בנו/הקוראים היו מגיעים למסקנה 

שביצוע פוזות מחוליות במעבר מול משאית הן לא רעיון כזה מוצלח - 
והיו בוחרים ככל הנראה לא לאמץ את האופציה הזאת ולראות אותה כ'לא 

נורמטיבית'. מכיוון שזה עבד, זאת הפכה אולי להיות אופציה לאנשים 
שנכחו בסיטואציה. הם לא צריכים לאמץ את הכוריאוגרפיה שלי, אבל 
יכול להיות שאחד מהם יאמץ באיזשהו אופן אפשרות כזאת בסיטואציה 

דומה או אחרת. שם מתרחשת הפוליטיקה היומיומית החשובה כל כך, 
המרכזית כל כך עבור איכות החיים שלנו.

* אותו דבר שכדי להתייחס אליו, לדבר עליו ולחשוב אודותיו אנחנו מצביעים עליו 

וקוראים לו בשמו הוא, מכיוון שיש בו איכות ואופי מסוימים מאוד, שניתנים לזיהוי 

בקלות, אבל הם אינם ניתנים בקלות לסימון ע"י מונחים כלליים או מושגים קיימים. 

הדרך המדויקת ביותר למשל להתייחס לאיכות התנועתית–בימתית של פינה באוש תהיה 

ע"י התייחסות לתנועה כ'פינה באושית', מכיוון שזיהוי זה יכיל כבר את כל מה שאנחנו 

מכירים כמאפיין של אותה תנועה. באופן דומה תנועתו או שפת גופו של אדם X, תהיה - 'Xית'.

יערי שלם, איך להגיע למלאכים?, 2014
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ר (בלועזית: מניפסט) הוא גילוי דעת או הצהרה פומבית, המתארת  ִמְנָשׁ
רעיונות, עקרונות, אמונות, ערכים ומטרותיו של אדם, תנועה או ארגון. 
מניפסט בדרך כלל עוסק בתחום הפוליטי והחברתי או בתחום התרבותי. 

(ויקיפדיה)

היסטוריה קצרה 
המילה מניפסט מתורגמת בשפה העברית לִמְנָשר. הבחירה להשתמש במילה 

הלועזית נובעת מן ההקשרים ההיסטוריים שלה )הנעדרים מן התרגום 
לעברית(, בעיקר כמייצגת צורת כתיבה שאפיינה את העשורים הראשונים 

של המאה העשרים, אז ליווה שפע של מניפסטים את המודרניּות - 
מניפסטים קומוניסטיים, פוטוריסטיים, מניפסטים ספרותיים ואמנותיים, 

אשר הפכו להיות חלק מן הנוף התרבותי–פוליטי של התקופה.1 אותם 
מניפסטים ליוו את תנועות האוונגרד האירופיות ההיסטוריות בכתיבה 

שערערה את ההבחנה בין רפלקסיה על אודות אמנות לבין כתיבה פוליטית, 
בין תיאוריה לפרקטיקה ובין יצירה לפעולה.2

  
בהקשר זה מעניין לציין, כי כבר ב–1903 פרסמה איזדורה דאנקן את 

"מחול העתיד", מניפסט שבו ניסחה את תפיסת המחול שלה תוך התכתבות 
עם הוגי דעות בני תקופתה כמו גם עם מבקריה. דאנקן שללה את דרך 
ביטויה של אסכולת הבלט בהיותה "גילוי של ניוון, של מוות בחיים" 

ותנועותיה "תנועות עקרות מכיוון שהן אינן טבעיות". תחת זאת, ביקשה 
לשוב לתנועתו הטבעית של הגוף האנושי, העירום. דאנקן הייתה לחלוצה 
גם באופן שבו חיברה בין השקפותיה האמנותיות והשקפותיה הפוליטיות, 
כאשר כללה בדבריה ביקורת על הייצוג שניתן לנשים בבלט והכריזה כי 

רקדנית העתיד תרקוד את "שחרור האישה".3

דאנקן אף הקדימה את פרסום מניפסט היסוד הפוטוריסטי )1909( בידי 
פיליפו טומזו מרינטי, שנחשב לדגם המכונן של מניפסטים בני התקופה. 
מרינטי עצמו פרסם ב–1917 את מניפסט המחול הפוטוריסטי, בו הפגין 

בקיאות מרשימה בהיסטוריה של המחול ובמצבו העדכני של המחול 

לתקופתו, וקרא לייסודו של מחול פוטוריסטי: "אנטי–הרמוני, חסר–נימוס, 
חסר–חן, א–סימטרי, סינתטי, דינמי וחופשי ממילים". מרינטי הגדיל 
לעשות וכלל במניפסט הוראות ביצוע לשלושה ריקודים פוטוריסטיים.4 

למרות שנדמה היה שהמניפסט כצורת ביטוי מהפכנית הגיע למיצוי עם 
המניפסטים הדאדאיסטים, מניפסטים המשיכו להופיע במהלך המאה 

ה–20. המחקר העכשווי של המניפסט כז'אנר כולל גם טקסטים שאינם 
נושאים בהכרח את הכותרת "מניפסט", ולמעשה טקסטים רבים מובנים 

כמניפסטים רק בדיעבד; כך אפוא, בחינת טקסט כמניפסט תלויה באופן 
הקריאה והפרשנות שלו בתוך הקשר.5 גישה זו מאפשרת לראות כמניפסטים 
גם טקסטים פרי עטם של כוריאוגרפים נוספים, דוגמת מרתה גרהם, מרס 
קנינגהם ואחרים, אשר ניסחו את תפיסתם והעלו אותה על הכתב במהלך 

שנות החמישים של המאה הקודמת. 

החל משנות השישים, על אף התעקשותם של תיאורטיקנים שונים לקבוע כי 
זמנו של המניפסט חלף עבר,6 החלו קבוצות ויחידים לפרסם מניפסטים 
)מרביתם מוצהרים ככאלו( שונים ומגוונים. שיבתו לחיים של המניפסט 

בשנים הללו סימלה את הופעתן של צורות חדשות ומגוונת של ביטוי 
אמנותי, את הופעתו של אוונגרד חדש.7 כזה היה גם ניסוחה של איבון 
ריינר, שנודע כמניפסט השלילה, אשר נכתב ב–1965 מתוך התבוננות 

בעבודות המחול בתקופתה, והצעת חלופה לעקרונות שזיהתה כמאפיינים 
אותן.8 כך למעשה המשיכה ריינר את המסורת האוונגרדית המערערת על 
הסדר הקיים ותובעת נתיבים חדשים של ביטוי וייצוג אסתטי ופוליטי. 

מניפסטים זכו לתחייה מחודשת בעיקר החל משנות ה–80, בין השאר 
בדמותם של מניפסטים טכנולוגיים ודיגיטליים, מניפסטים פמיניסטיים, 
מניפסטים אדריכליים ומניפסטים של תנועות אמנות עכשוויות.9 העשורים 

הבאים היו משמעותיים גם להתפתחותו של המחול העכשווי, שאופיין 
בטשטוש גבולות בין סוגות אמנותיות, אך גם בטשטוש הגבול בין 

יוצרי המחול והכותבים אודותיו.10 ב–2001 התאספה בווינה )ביוזמתם 

ל  ו ח מ ו ם  י ט ס פ י נ מ ל  ע

1  אלחנתי 2011

2  אריאל 2012.

3  כך במקור: "היא לא תרקוד 

כנימפה, כפיה או כאישה מפתה 

אלא כאישה בביטויה הנאדר 

והטהור ביותר ]...[ מכל איברי 

גופה תזרח תבונה זוהרת ותשדר 

לעולם מסרים על מחשבותיהן 

ועל שאיפותיהן של אלפי נשים. 

היא תרקוד את שחרור האישה...". 

להרחבה ראו דאנקן 2010.

.2009 Marinetti   4

5   אריאל 2012.

6   לטענת אלחנתי, אותם 

תיאורטיקנים כרכו יחד את 

"מות האוונגרד" עם היעלמות 

המניפסטים כז'אנר המסמל את 

הפרוגרסיביות האוטופית של 

ראשית המאה העשרים.

7  אלחנתי 2011.

8 ניסוח זה היה חלק ממאמר 

שכתבה ריינר בשעתה על עבודתה    

 Parts of Some Sextets

)1965(. מה שנודע כמניפסט היה 

למעשה רק אחת הפסקאות בחלק 

שחותם את מאמרה. לקריאת המקור 

ראו: ביינס 2010, ע' 108.

9  אריאל 2012.

.2001 Lepecki  10

רן 
בראון
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של ז'רום בל, לה ריבוט, קסבייה לה רואה וכריסטוף ויוולט( קבוצה 
שכללה רבים מהכוריאוגרפים ומהמבקרים שקשורים לסצינה המחולית 

הנסיינית, במטרה לנסח מניפסט שיוגש לאיחוד האירופאי כהצעה לקווי 
יסוד למדיניות מחול ומופע )פרפורמנס( אירופאית. במניפסט זה ביטאו 

היוצרים התנגדות לכינוסן של כל הפרקטיקות הכוריאוגרפיות העכשוויות 
תחת שם אחד, ומחו על הדחף של מוסדות תרבות ושוק האמנות כאחד לקבע 
ולסווג פרקטיקות אמנות עכשוויות. הדחף הזה, לטענתם, מצוי בקונפליקט 

עם טבען הנזיל והנוודי של הפרקטיקות העכשוויות ועם צרכיהם של 
האמנים העוסקים בהן.

החתומים על מניפסט זה עמדו על כך שהם "רואים את הגבולות בין 
דיסציפלינות, קטגוריות ולאומים כנזילים, דינמיים ואוסמוטיים", 

כמו גם על ההשלכות הפרקטיות של השקפה זו, וקראו להכיר בהן: 
הם דרשו הקצאת משאבים לא רק לעבודות חדשות, אלא גם למחקר 

ולפיתוח תהליכים; יצירת תנאים לפיתוח אסטרטגיות לדיאלוגים חוצי–
דיסציפלינה, לשיתופי פעולה וליוזמות מימון; תמיכה באסטרטגיות חדשות 

להרחבת ההיכרות של הקהל עם אמנות ולפיתוח כישורי ההערכה שלו; 
ודרשו מן הקהילה האירופית לעסוק בדיאלוג ולהגדיר את התנאים לדיון 

חדש בנוגע לשאלות אלו.11

מניפסט משמעותי נוסף בתחום המחול הוא ה"מניפסט למוזיאון המחול" 
)2008( של הכוריאוגרף הצרפתי בוריס שרמץ. לכאורה, מדובר במניפסט 

עבור "מרכז כוריאוגרפי לאומי",12 אך למעשה שרמץ מבצע דקונסטרוקציה 
לכל אחד מן המושגים הללו )מרכז/כוריאוגרפיה/לאומי(, ומציע תחתם 

להקים "מוזיאון מחול". שרמץ מנסח בכתב את התופעה העכשווית של 
"הרחבת המחול", כאשר הוא מבקש להפריד את המחול מן הכוריאוגרפיה, 
ולהרחיב את גבולות הדיסציפלינות כך שתכלול גם פרקטיקות, מחשבות 
ומתודולוגיות שאינן כוריאוגרפיות בהכרח. בכתיבתו, מפגין שרמץ לא 

רק מחשבה מקורית, אלא גם היכרות מעמיקה עם "רוח הזמן" של האמנות 
העכשווית ותודעה ביקורתית מפותחת, שבאות לידי ביטוי בניסוח "עשרת 

הדברות" עבור מוזיאון המחול.13

כתיבה תיאורטית, ביקורתית ועדכנית מאפיינת גם את מרטן ספנגברג -
תיאורטיקן, כוריאוגרף, אוצר, ומבקר מחול שבדי, המשמש אולי 

כסמן הקיצוני של "קריסת הגבולות" אשר מזוהה עם המחול 
העכשווי והכתיבה אודותיו. ספנגברג, שעמד עד לא מזמן בראש בית 

הספר למחול באוניברסיטת שטוקהולם, הוציא לאור ב–2011 את 
Spangbergianism, ספרון בן כ–170 עמודים, שאיננו אלא מניפסט 
ביקורתי על המחול העכשווי. בכתיבה פרובוקטיבית, נשכנית ומשולחת 

כל רסן, ספנגברג דן בתיאוריה ביקורתית, כלכלה, פוליטיקה, מחול 
וכוריאוגרפיה ומציע כי האחרונות הן דרכי מחשבה חיוניות לעולם 

העכשווי בו אנו חיים.14

מניפסטים של מחול בישראל
באנתולוגיה שיצאה לאחרונה הצביע אנדרה לפקי על פער בין העשייה 

המחולית ובין הדיון המתקיים אודותיה בשיח האקדמי והאמנותי. לפקי 
מבקש לגשר על פער זה באמצעות מתן קול ליוצרי המחול, שלטענתו 

עדיין מובנים שלא כהלכה כאמנים בלתי מילוליים, שיוצרים אמנות "מן 
הקרביים", כזו שמטרתה היחידה היא לנוע בחן לצלילי המוסיקה, בזרימה 
ללא כל הפרעה.15 אולם בשנים האחרונות יותר ויותר כוריאוגרפים )בעיקר 

מחוץ לישראל( עוסקים בדיבור ובכתיבה על מחול, ולא משאירים את 
השיח אך ורק לתיאורטיקנים. גם כאן בארץ היינו עדים לאחרונה לקיומם 
של כנסים שליוו פסטיבלים למחול )הרמת מסך, צוללן, ריקודי חדר 
ואחרים(, ולהתעוררות של שיח פורה בקרב יוצרים במסגרות דוגמת כתב 

העת מעקף, ערבי טייץ וכלים.16 
כך למשל, במאי 2012 ערך רני לביא גיליון של כתב העת המקוון מעקף, 

שנשא את השם "ביקורת התנועה הטהורה".17 בפתח הגיליון קורא לביא 
למחול בישראל "לעצור ולהתבונן בעצמו, ובמה שנהיה להרגל ולמובן 
מאליו". את ההסכמה מרצון לאותו "מובן מאליו" תולה לביא בתרבות 

הישראלית, שהיא לטענתו היררכית וכוחנית, ובפאסיביות שמאפיינת את 
הציבור הישראלי בכללותו, ולא רק את קהילת המחול. לביא, שמטיל את 
האחריות על "השדה כולו על שחקניו השונים" ולא רק על מוסד כזה או 

11   לקריאת המקור:

 http://www.freietheater.at

/?page=kulturpolitik&deta

il=61304&jahr=2002

12   בתחילת שנות השמונים 

הושקה בצרפת תוכנית רחבה 

לקידום והסדרה של תחום המחול, 

שהביאה לשגשוג ופריחה של 

המחול הצרפתי. עיקר התכנית 

נשען על תהליך של ביזור מוסדי, 

באמצעות ייסודם של "מרכזי 

 Centres( "כוריאוגרפיה לאומיים

 Chorégraphiques Nationaux

או בקיצור CNN( ברחבי צרפת 

ומינויים של כוריאוגרפים 

כמנהלי אותם מוסדות. מניפסט 

"מוזיאון המחול" נכתב כמניפסט 

לאחד מאותם מרכזי כוריאוגרפיה.

13  לקריאת המקור: 

http://www.museedeladanse.

org/en/lemusee/manifeste

15    עיקר האסופה כולל אפוא 

טקסטים פרי עטם של יוצרי מחול, 

לצד דרמטורגים, פילוסופים 

ותיאורטיקנים שונים. ראו 

 .Lepecki 2012

16    בהקשר זה ראוי לציין את 

כתב העת מחול עכשיו, בעריכתה 

של רות אשל, אשר מאז גיליון 19 

מפרסם בעקביות מאמרים פרי 

עטם של יוצרי מחול. עם זאת, אלו 

מתמקדים בעיקר בסקירת תהליך 

יצירה מסוימת, ולא בכתיבה 

תיאורטית כללית או הגותית 

שניתן לקרוא גם כמניפסטית.

17    גילוי נאות: הח"מ הוא 

מייסד כתב העת מעקף ועורך–שותף 

שלו. את הגיליון המוזכר כאן ערך 

רני לביא.

18   לקריאת המקור:

 http://maakaf.co.il 

/%D7%A2%D7%91/previous-

issues/7/66-1/154-2013-

07-03-14-31-59.



95מניפסטים2594 שנה למרכז סוזן דלל

אחר, קרא ל"השהייה" אשר תאפשר "דיאלוג חדש בין יוצרים לקהל, בין 
יוצרים לבין עצמם, ובין המדינה ומוסדותיה ליוצרים".18

באותו גיליון פרסם עדו פדר מסה, שלדבריו "נעה בתווך שבין מניפסט 
שקורא לפעולה, ובין תשתית ראשונה למחשבה שמבקשת להקל על אלו 

שיואילו להיענות לקריאת המניפסט". לטענתו, המחול בישראל "איבד מגע 
עם ה'עכשווי' האירופאי והסימנים הנמצאים אבדו קשר עין עם 'החדש' ועם 
'הרלוונטי' ]...[ אין מקורות השראה על בימותינו, אין ידע עדכני על מחול, 

אין עידוד יצירה אמיתית". בסופה של המסה הצביע פדר על הקשרים 
המתקיימים בין השדה האמנותי והפוליטי וקרא ליוצרי המחול "להיענות 
לקריאה המקומית ביותר של המקום הזה — עלינו להתחיל לחקור ולרקוד 

את פנינו המכוערות, ולדרוש את ההשתחררות מאלה שמדכאים אותנו 
ובאותה נשימה גם כל כך מרוצים מהסימנים הנמצאים שאנו מייצרים".19 

בפעולה החורגת מן המרחב הווירטואלי, המבצעת הנכחה של הגוף 
הממשי אך גם מעלימה אותו בו זמנית, הקריאו בדצמבר האחרון ארבע 

רקדניות לבושות בבורקות מניפסט שכתבה לילך ליבנה, ובו ביקשה 
למחות על ההומוגניות של המחול בארץ. ליבנה )שהמניפסט שכתבה 

מופיע גם באסופה זו( ביקשה להנכיח במרחב הציבורי - ובפרט במרכז 
המחול הגדול והוותיק בישראל - גופים אחרים מן הגוף המקובל במחול 

הישראלי, לתת ביטוי לקולות שאינם נשמעים בשיח האמנותי הרווח 
במרכז, ותבעה הכרה בעשייה המשמעותית המתרחשת לכאורה בשוליים.

על אסופה זו
הדוגמאות המופיעות לעיל, כמו המניפסטים המופיעים באסופה זו, 

משקפות היטב את שאיפתם של מנסחי מניפסטים להתריע על מצב קיים 
ולערער אותו. אולם המניפסט, כפי שטוענת ננה אריאל, איננו רק "הטלת 
ספק סמלית בסדר הקיים, אלא הוא פעולה שמתערבת בסדר הזה וחותרת 
לשינוי מיידי שלו. המניפסט, במלים אחרות, הוא כולו "מעשה–דיבור" 

)speech-act( וכותביו מבקשים, במונחיו של ]ג'ון[ אוסטין, לעשות 
דברים עם מילים".20

היוצרים המופיעים באסופה זו כמו נענו לא רק לקול הקורא שפרסם מרכז 
סוזן דלל, אלא גם לקריאתם של לביא, פדר וליבנה, והמניפסטים שניסחו 
משרטטים את התבוננותם בעצמם, בזירה המקומית ובעולם הרחב, ופונים, 

כצפוי ממניפסטים, אל המדינה ואל הממסד, אך גם זה אל זה, ואורגים 
יחד שיח המורכב ממגוון קולות, המשיקים זה לזה לא אחת בנקודות 

מפתיעות. יוצא אפוא, שמעצם כינוסם יחד כמו נוצרת שיחה: דבריה של 
יוצרת אחת מהדהדים במחשבותיה של אחרת, ועל עמדותיהן של השתיים 
מוחה יוצר שלישי. מרבית המניפסטים עוסקים בשדה המחולי, ובניגוד 

לפדר ולביא אינם קושרים בינו ובין שדות אחרים, דוגמת השדה הפוליטי 
או החברתי, ולכן שיחה זו נותרת במידה רבה שיחה פנימית, לעוסקים 

במלאכה וליודעי ח"ן.

עם זאת, מעניינת לא פחות היא העובדה שלא כל יוצרי המחול בארץ 
שותפים לשיחה זו. בעמותת הכוריאוגרפים לבדה חברים למעלה משבעים 
כוריאוגרפים. מלבדם פועלים בישראל עוד עשרות יוצרי מחול עצמאיים 

ועוד כעשר להקות מחול מוכרות. באסופה הנוכחית כותבים עשרים ושמונה 
יוצרות ויוצרים. שתיקתם הרועמת של יוצרים מרכזיים מעוררת תהיות. 

העומדים בראשן של שלוש הלהקות הגדולות למשל, אוהד נהרין, רמי באר 
ועידו תדמור, בחרו שלא לקחת בה חלק. אם מניפסטים באים לערער על 

המצב הקיים, האם פירוש הדבר הוא ששלושתם דווקא מרוצים ממנו?
ואולי אינם רואים צורך להצהיר באופן פומבי על עקרונותיהם, אמונותיהם 

ורעיונותיהם, משום שהצהרה כזו אכן נתפסת בעיניהם כהפרעה לתנועה 
הזורמת של ריקודם, או לכל הפחות - פשוט אינה חשובה דיה? ואולי 

הסיבה להימנעותם, או לזו של יוצרים אחרים, נעוצה דווקא במקורו של 
הקול הקורא, במרכז סוזן דלל?

לשאלת השתתפותם או אי–השתתפותם באסופה של היוצרים בישראל, ישנה 
זיקה לשאלה אחרת, שאלת קיומה של קהילה. שאלה זו חורגת מן החלוקה 
לגדולים וקטנים, מן העיסוק בהבדלי ה)מ(עמדות, ונוגעת באופן מהותי 
באחריותו האישית של כל אחד מן היוצרים, באם קיימת כזאת לתחושתו. 

19    לקריאת המקור: 

http://maakaf.co.il/ 

%D7%A2%D7%91/previous-

issues/7/69-4/151-2013-

07-03-14-07-50.

20   אריאל 2012.
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בקיץ 2011, היה רגע שבו נדמה היה שמתגבשת קהילה כזו. יוצרים עתירי 
ניסיון ויוצרים שעושים את צעדיהם הראשונים מצאו עצמם יחד בבית 
העם בחדר שהיה, כיאה למיתוסים מכוננים, לא גדול במיוחד, בלתי 

ממוזג ומלא עד אפס מקום. לרגע אחד הייתה משותפת לכולם הביקורת 
על הבנייתו של שדה המחול כשדה טהור, נעלה ונפרד מחיי המעשה. הרגע 

הזה לא נמשך זמן רב, וגם הסולידריות הרגעית הזו התפוגגה במהרה. 
אבל הייתה ברגע הזה תחושה ברורה של שותפות דרך, של הכרה באהבה 

משותפת, של קהילה. האם קהילה כזו יכולה להיווצר גם סביב עיסוק 
מהותי במדיום, ולא רק בהיבט הכלכלי שלו? הם קהילת המחול הישראלית 
בשלה דיה להכיל גם אי–הסכמה, פערים ומחלוקות, לשוחח מבלי לפרק את 
מסגרת הדיון? והאם הממסד, שמרכז סוזן דלל הוא רק חלק ממנו, יכול אף 

הוא לקחת חלק פעיל בטיפוחה של קהילה כזו, על תרבות השיח והעשייה 
הנובעות ממנה?

אסופה זו והכנס במסגרתו היא רואה אור הם ניסיון ליצור מסגרת כזו 
בדיוק. לרגל 25 שנות פעילות של מרכז סוזן דלל, יצא המרכז בקריאה 

ליוצרי המחול לכתוב מניפסט ולנסח בעצמם לאן מועדות פניו של המחול 
בישראל. אופן כתיבת המניפסט ניתן לשיקול דעתם של היוצרים, ובקול 

הקורא שפורסם לא ניתנו כל הנחיות מגבילות. היוצרים התבקשו "לפרסם 
גילוי דעת אמנותי, להצהיר באופן פומבי על השקפותיהם, מניעיהם 

וכוונותיהם" בכל פורמט שיבחרו. כיוון שכך, המניפסטים עברו עריכה 
מצומצמת ביותר ומופיעים כמעט כלשונם, על מנת לשקף את הלך רוחם 

המקורי של היוצרים. כמו כן, לא נעשה כל סינון בבחירתם, וכל יוצר אשר 
ביקש לפרסם גילוי דעת נכלל באסופה שלהלן.

החלטות עקרוניות אלו משקפות כוונה לאפשר שיח רחב, חופשי ועצמאי - 
לא לשם קיומו של השיח בלבד, אלא מתוך אמונה בכוחן של מלים לפעול, 

להניע דברים, לחולל. פוקו גרס כי השיח מארגן את תפיסת המציאות, 
ממשטר את הגוף, מתאם בין אינדיבידואלים. השיח כרוך ביחסי כוח, אך 

לא באופן פשטני וחד צדדי: בתנאים מסוימים יש לו גם פוטנציאל משחרר. 

ולכן, דווקא מתוך ההכרה בכך שהכוח "לעשות דברים עם מילים" לא 
טמון בשפה באופן אינהרנטי, אלא נתון בידי מי שבכוחו להפעיל סמכות 

ממסדית, לקיומו של שיח כזה במרכז סוזן דלל ישנה חשיבות גדולה. גלעד 
מלצר מעלה את האפשרות שבעידן שלנו אין עוד צורך במניפסטים.21 אולי, 

בעידן שבו צורות התקשורת החדשות מאפשרות ביטוי לכל, מניפסטים 
נכתבים ואובדים בינות להררי מילים ודימויים, ודווקא חסותו של הממסד 

היא זו שמחלצת אותם מאלמוניותם ומאפשרת להם לפעול פעולה של ממש.
ברבים מהטקסטים המניפסטיים שהופיעו במהלך המאה ה–20 והמאה ה–21 

"הפעולה של ערעור יחסי הכוח הקיימים לא מתבטאת בקריאה מפורשת 
למרד במשטר אלא בערעור אמצעי הביטוי המוסכמים, בחתירה לטשטוש 

תחומים, בהתנגדות לריבונותן של הבחנות והפרדות מסורתיות".22 כמוהם, 
היוצרים בישראל לא מפסיקים לחדש, להעלות שאלות ולהרחיב את גבולות 

המדיום, ומאתגרים לא אחת את הקהל והממסד, ומשפיעים על אופן 
החשיבה אודות מחול, ההפקה שלו והכתיבה אודותיו. העלאתה של מחשבה 

זו על הכתב באמצעות אסופה זו הינה הזדמנות להרחבה של פעולתם 
האמנותית של היוצרים, ויש לקוות שהיא תניע תהליך ארוך–טווח של דיון 

באמנות המחול בין כל השחקנים בשדה, ותסייע לא רק בתיווך, אלא גם 
ביצירה עצמה, שכן מניפסטים הם "עדויות לאופן שבו אנשים מדמיינים 

את המאבק שלהם, ביטויים מרוכזים ומובהקים לכוונות, שאיפות, כיסופים 
ומאוויים. ]אבל[ בו בזמן, אלה הם כלים ליצירה - ניסיונות לדמיין את 

החדש ולתת לו צורה".23 

אני בעד אמנות שהיא פוליטית–ארוטית–מיסטית, שעושה משהו חוץ מלשבת 
על התחת שלה במוזיאון. אני בעד אמנות שמתפתחת בלי לדעת שהיא 

בכלל אמנות, אמנות שקיבלה את הצ'אנס להתחיל מאפס. אני בעד אמנות 
שמחקה את האנושי, שהיא קומית כשצריך, או אלימה, או מה שצריך. אני 
בעד אמנות שהצורה שלה יוצאת מקווי החיים עצמם, שמתפתלת ומתרחבת 
וצוברת ויורקת ונוטפת, שהיא כבדה ומחוספסת וקהה ומתוקה ומטופשת 

כמו החיים עצמם.
קלאוס אולנדנבורג24 21  מלצר 2011.

22  אריאל 2012.

23  שם.

24  אולדנבורג 2010.
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יש לי )לפחות( שתי דעות שונות 
בקשר לריקוד. האחת, שזה רק 

ריקוד, לא צריך לאבד את הראש. 
אם לא אוהבים אותו, תמיד 

אפשר ללכת הביתה או פשוט 
לסבול אותו בשקט, במהרה הוא 
יסתיים. והשנייה, שלכל פעולה 

יש משמעות, וליחסים של כל אדם 
עם כל שאר האנשים על הבמה 
ועם הקהל יש משמעות מסוימת 
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