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 2019 מאי 30, פורסם בתאריך העין העכשוויתד"ר עידית סוסליק, 

 

תהליכים שהחלו כבר בשנות השבעים של המאה הקודמת  ומעבה משיךמזמננו -התיאטרון בן

מהצורה המסורתית של תיאטרון  יוצרים התרחקו :ושיקפו מעבר מטקסטואליות לוויזואליות

של עלילה, זמן ומקום,  מסגרת מוגדרתפועלות בתוך שטקסט אשר מציג דמויות סגורות -מבוסס

הניב צורות   מציב במרכזו את הדימוי החזותי והחוויה החושית. מפנה זהשלטובת אירוע תיאטרוני  

 ואלו י ועוד,דרמט-תיאטרון פוסט ,תיאטרון של דימויים תיאטרון חזותי, כמומופע שזכו להגדרות 

פירוק  ,דר מהלך לינאריהיע :לעבודות הבמה העכשוויות מספר מאפיינים שמשותפיםמצביעות על 

 -המופע  מרכיבי עבודה עםו ,נוכחות הגוף ופעולותיוהדגשת , ומשך מרחבמקובלות של ההגדרות ה

שמעצבים ומניעים את ההתרחשות  'פרפורמרים'מעין כ - סאונד וקול או אובייקטים וחומר

 הבימתית. 

 

, חוזר מלנכוליה של דרקונים, שהציג בפסטיבל ישראל לפני שלוש שנים את  פיליפ קןהצרפתי    יוצרה

, בסלעים גבישיים עמוס, אפלולי תחתון יקוםכ המעוצבת ,ליל החפרפרות עם עבודתו השנה

. מרחב להקת חפרפרות מתנהלת שבתוכו, שחורומשטחי ניילון  עבודה חשופותקונסטרוקציות 

 מתוך מאגר הדימויים וההקשרים התרבותי:מגוונות  אסוציאציות באופן מיידיפנטסטי זה מציף 

קרקעי המגן מפני -ואפילו מקלט תת , אתר בנייה אורבני)בראי אפלטון( תפילוסופיכהוויה מערה 

א שהיעל בסיס סמליות  קן בנה את יצירתו  בהדרגה מצביעה על כך שאך ההתרחשות הנפרשת    .אסון

-ה אל התתחדירמשולה ל באגדות ילדים ליער : כשם שהכניסהארכיטיפית במובן כמעט יונגיאני

ם של נסתריה  האל מרחבי  צלילהכ  "Caveland"-( למשיתמוה  מודע, כך נתפסת הירידה )המטפורית

 אנושית לגמרי.  כ מתגלה - בחלל של הדמויות הפועלות החייתיתהנפש, שבניגוד לחזותן 

 

 

 oMartin Argyrogl :מעבדה. צילוםחפרפרות אנושיות במערת 



 

 אליו נכנסותו ,במבנה דמוי בית שניצב במרכז החללברובו חלקה הראשון של העבודה מתרחש 

: ןּו, מילוי וריקפירוקלבנייה  ביןשינמיקה בד את שגרתןהחפרפרות בזו אחר זו ומתחילות לקיים 

 דרמטית נה, שאיפעולה מתמשכת זוובו זמנית מנפצות את קירותיו.  בחדר ת סלעיםערימוהן מ

 בעלת אופי  כהתבוננות  התרחשותביחס להקהל  את עמדתו של    תמבסס  ,המקובלבמובן התיאטרוני  

בשמורה מבודדת, או   בריטואלים של להקת חיות  צפייהל  דהדתמהאשר    ,מדעי  ואפילו  אנתרופולוגי

כאשר מוכנסת לבית  עם זאת,. במעבדה כלוב שקוףבתוך  'מושאי מחקר'התנהגות של  בחינת

 חפרפרות: המפתיעותלו התנהגויות אנושיות הלחריגות הנסיבות מעוררות ה, חפרפרת מתה

נהגי מ מקיימותולאחר שהניסיונות אינם צולחים, הן  מבצעות הנשמה מפה לפה ,בודקות דופק

, ואחת מהן אף מלווה את מחברתן  הפרידה יתומכות זו בזו ברגעמתחבקות והן   -אבלות מוסכמים  

 . "no me quitte pas"בביצוע לגיטרה חשמלית של השיר  'עלייתה לשמיים'

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1xhQhHlzXU 

 

כדימוי  החפרפרות קהילת בעבודה, ומגלמת בתוכה הזמנה לחשוב עלמפתח היא רגע סצנה זו 

עשיית  ,מנוחה ,מתגבשת בהדרגה לכדי רצף של פעולות יומיומיות, כמו אכילה: התנהלותן עצמנול

 הןיש ל -ניואנסים התנהגותיים של בני אדם חושפת תוך שהיא  ואפילו ציור גרפיטי, צרכים

 המבטאות גופניות מוכרות איכויותלצד  ,של הפגנת חיבה ומאבקי כוח מעוררת הזדהות 'מניירות'

מבנה הבית והיטמעות החפרפרות  עם הריסתו הסופית של, תסכול או היתוליות. בדידות ,תהייה

דרמטי לכדי שיא, תוך שהוא ממזג בתוכו שני מצבי זמן -, מתפתח המהלך התנועתימערהבמרחב ה

-טרום אושבט קדום  המזוהות עם קמאיות פרקטיקותמובחנים: החפרפרות שוקעות בביצוע 

 מציאות מעצבותזמנית -ובו -זלילה, הזדווגות, אקסטזה גופנית והפורקן שאחריהן  -תרבותי 

מועדוני עידן של  שמזכירה את העיצובים הפסיכודליים    מדיה-ולטיעבודת מ  דרך  עתידנית-עכשווית

רק התחלה, הן  במובנים רבים. בסיומו של המסע, שהוא יורק-הדיסקו של סוף שנות השבעים בניו

 ומתעוררות שוב לחיים.  'נותנות בראש' - , תרתי משמעלהקהלגם הופכות 

 

ש בין קלאסיקה תיאטרונית ימפג ,"Song of the Goat Theatre"קבוצת  , בביצועשיריו של ליר

על טכניקה  ומבוססמחזה השייקספירי ה בהשראת המופע נוצר .לגישה בימויית עכשווית

דרמה קולית: המימדים כ להגדירהשניתן  ,גרגורז' בראלתיאטרונית ייחודית שפיתח הבמאי 

רגעי מפתח בעלילה   יםמזקק  -  ועוד  אינטונציה, הרמוניהמצלול,  מקצב,    -שירה  הקול וההשונים של  

הטקסט  לציור: תהליך העבודה הזה. בראל מקביל את שמחולל עולם חושי וחזותי לכדי מצב רגשי

, דימוייםוהמוסיקה יוצרת על בסיסו את ה ,והנרטיבית של "המלך ליר" משמש כתשתית המבנית

, עבודת הפרפורמרים מכך. כפועל יוצא תוכן, צבעים ומנעד הבעתי לתוך המסגרת יוצקת -קרי 

הם אינם מגלמים דמויות במובן המסורתי  - תווקאלי מקהלהו , מחולמשחקניצבת על התפר שבין 

באמצעות דרמטי שהן עוברת -ואת התהליך הפסיכולוגי נפשי-תודעתימייצגים את מצבן ה אלא

 . גופניות, הבעות פנים ומחוות צליל

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqL2DDXYoG0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1xhQhHlzXU
https://www.youtube.com/watch?v=vqL2DDXYoG0


שירים שאת תכנם מתווך הבמאי לקהל דרך קישורן לנקודות ציון עלילתיות  12-המופע בנוי מ

 היווניות תיאטרון. בטרגדיותבאחד המנגנונים העתיקים  -ניצבת המקהלה  ו, ובמרכזמחזהב

ידי רמזים מטרימים או עיבוד -הקדמת אירועים על עלילתיות, כמומילאה המקהלה פונקציות 

, כמו הזדהות או דמויותעם ה יחסים משתנים הגשימהושל רגעים קריטיים,  בדיעבד ופרשנות

המקהלה  שיריו של ליר. בידי הגיבורים-טרם קיבלו הכרה עלב תובנותעימות, לעיתים תוך הצפת 

של תדרים קוליים  (tuning) 'כיוונון'-נתפס כשירה הראשון  :מדיומאלית פונקציה היא קודם כל

 הווייתה הופכתבהמשך  ( של המופע.soundscapeורגשיים כדי להכניס את הקהל לנוף הצלילי )

, למשל, מבטאים גופי "שיר של שמועה"-שיקוף שלה: בלתוצר ישיר של הדרמה המתהווה, ול

שהולכות  ותשמרעי את הדינמיקה של חדשותשפונים בתזזיתיות זה כלפי זה  הפרפורמרים

-יוצרת מקצב סדור ונוקשה שמופר על "שיר השני של השוטה"-בהצעידה המוקפדת וומתפשטות, 

 ידי המהלכים התנועתיים והצליליים שמחוללים גלוסטר והשוטה. 

 

 

 Anna Szczodrowska ם:דרמה תיאטרונית כנוף צלילי. צילו

 

דמות, ובין מחווה, קול    ניזונה מהקשריםש  אפיון דמויות  על  עבודה ייחודית  ת גםלאורך המופע ניכר

 סותר אתש רהוט טקסט עםמזוהה דווקא להנגדה: דמות השוטה, למשל, נעים בין הלימה  ואלו

ת כאחוזת ראינ  המרכזית, הפרפורמרית  איכויותיושמוגדר כשטני ב  , בעוד שבשיר "מלחמה"אופייה

מתפתחות לכדי דפיקות ש קבוצההשל  כישוף-לחישותמעין ואת אווירת הטראנס מעבות דיבוק 

, ואף משקפת אקט פרשני על כיסאות. דמותה של קורדליה היא המרתקת בהקשר זה  משולחות רסן

אחת ששרה  -"אזהרת קורדליה למלך" מפוצלת הבת לשתי פרפורמריות -על הטקסט המקורי: ב

 מציפה"קינה הראשונה של קורדליה" -ואחת שרוקדת עם פרפורמר המייצג את אביה, וב

, ובהתאמה יושבת ברגליים 17-ו 11, 4ביה בגילאי מא הבת ניכור שחוותההאת הפרפורמרית 

שיר תפילה שאת   -"מחווה למלך שמת"  -נאספת המקהלה למכונסות ושרה בקול כמעט ילדי. בסיום  

את עוצמת הכאב קול שבר  צליליו העדינים מפרים מדי פעם זעקותיה של קורדליה, שמזקקות לכדי  

 שמילים אינן יכולות לבטא.  

 

 



 #פרסום #כתבותנקראות #תיאטרון #פסטיבלישראל #לילהחפרפרות #שיריושלליר 

 

 

https://www.the-contemporary-

eye.com/post/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-

%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94-

%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.the-contemporary-eye.com/post/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA
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