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"לפגוש אנשים בנקודה הכי שבירה
ורגישה שלהם"

כאשר הכוריאוגרף שרון פרידמן נכנס לחדר החזרות של להקת "ורטיגו",
המשלבת במיזם ייחודי רקדנים עם מוגבלויות, הוא ביקש מהם, למרות
ההתנגדות, לוותר על הקביים וכיסאות הגלגלים. בראיון עמו לקראת

פסטיבל ישראל, הוא מספר על ההשראה שספג מאמו המתמודדת עם
מוגבלות בעצמה
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הסצינה הראשונה במופע Shape On Us, שיצר הכוריאוגרף שרון פרידמן ללהקת המחול "ורטיגו",

אינה פשוטה לעיכול. גם כותרת המשנה "עבודה ל–9 רקדנים עם וללא מוגבלות פיזית", לא מספקת

הכנה אליה. במרכז הבמה ניצבת מיטלי אהרוני, רקדנית עם מוגבלות, שגובהה כגובה ילדה בת שלוש.

שאר הרקדנים — אלה שזקוקים לקביים וכיסאות גלגלים, לצד אלה שאינם — מתקדמים במהירות,

ברגע אחד ובלי עזרים בכלל לכיוונה. 

התנועה פנימה כל כך חדה ומהירה עד שנדמה שאהרוני עומדת להימחץ או להידרס, ושחברי הקבוצה,

בגלל ההבדלים ביכולת התנועה שלהם, יתנגשו זה בזה, ייפלו או ישברו. האקט הזה חוזר על עצמו כמה

פעמים, ולמרות שאהרוני נותרת שלמה, האימה מפני מה שעלול לקרות לה או לחברי הקבוצה האחרים

נותרת כמרחפת מעליהם. 

"הצבתי את מיטלי כך שכפות הידיים שלה לא מאפשרות לה לגעת בעצמה, בפוזיציה שבה כל החברה

יכולה לגעת בה", מסביר פרידמן. "היה לי חשוב להראות דווקא את השבריריות הגדולה של הגוף, לא

בהכרח כדי ליצור אי נחת אצל הצופים, אבל גם בלי לחשוש מהאי נחת הזאת". 

צילום: יואל לוי מתוך המופע Shape On Us. "אני מסתכל על הרקדנים ומדבר אליהם כמו שאני מדבר עם אמא שלי"

טל לוין
עקובפורסם ב-12:00

Eva viera :צילום שרון פרידמן. "בבית שלי לא השתמשנו במילה נכה או מוגבל" 
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- פרסומת -

המופע יעלה בבכורה בפסטיבל ישראל הקרוב שצפוי להיפתח בירושלים ב–3 בספטמבר ובהמשך

החודש במרכז סוזן דלל בתל אביב. נוכח המצב, והמגבלות על מספר הצופים באולם, המופע יועבר גם

באופן מקוון. 

- פרסומת -

את Shape On Us יצר פרידמן (40) כחלק מפרויקט "כוח האיזון", אותו מובילה "ורטיגו" כבר יותר

משני עשורים. הפרויקט מייצר מסגרת שבה רוקדים יחד רקדנים ללא מוגבלויות ורקדנים עם מוגבלויות,

תוך שימוש בטכניקה של קונטקט אימפרוביזציה. הסצינה הפרובוקטיבית שלעיל היא לא היחידה

ביצירה זו. גם עבור טלי ורטהיים וחי כהן, שמנהלים את הפרויקט, המפגש עם פרידמן הוליד יצירה מסוג

שעוד לא פגשו בכל שנות קיומו של "כוח האיזון". 

Shape on UsShape on Us  ורטיגו כוח האיזוןורטיגו כוח האיזון
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"חי ואני עובדים מתוך תפיסה הרמונית, שרואה ברקדנים עם המוגבלויות ואלה ללא המוגבלויות

כמשלימים זה את זה", מספרת ורטהיים. "ופתאום שרון הגיע, ולא היה אכפת לו להסתכל על

הדיסוננסים בין הגופים השונים, על ההבדלים, על השוני. הוא לא ניסה לשטח איזו עקומה או ליפייף

את המצב". 

"שנים שאנחנו עובדים ועוסקים במפגש בין יכולות שונות של תנועה, ממקום מאוד הרמוני וזורם",

מוסיף כהן, שבעצמו זקוק לכיסא גלגלים, "ושרון שם את הזרקור על ההתמודדות של אנשים עם

מוגבלויות. הוא בעצם מביא למודעות את זה שאנשים עם מוגבלויות צריכים עזרה ולא צריכים להתנצל

על זה. יחד עם זאת, זה לא הופך אותנו לחלשים או נזקקים". 
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הדגש שפרידמן שם על ההבדלים לא היה פשוט גם בחדר החזרות. "ביום הראשון כשהגעתי לסטודיו

ביקשתי מכולם 'לרדת' מהכלים שלהם. לנטוש את הקביים או כיסאות הגלגלים, ופשוט לזוז יחד כשורה

אחת, מנקודה א' ל–ב'", מספר פרידמן. "אני חשבתי שזה רעיון גאוני! הם ימותו על זה!" הוא צוחק,

"עכשיו הם יצטרכו להיעזר אחד בשני כדי להתקדם. אבל התגובה הראשונית שנתקלתי בה היתה

דווקא של אנטי — 'מה פתאום? אנחנו, שכל החיים עובדים עם כיסאות הגלגלים צריכים לוותר עליהם?'

בשבילם זאת היתה חשיפה של המגבלה, שהם כל החיים מנסים כאילו להסתיר. אז היה אנטי גדול,

אבל לאט לאט נוצרו יחסי אמון והם הסכימו לנסות". 

גם מצידה של ורטהיים הבקשה של פרידמן נראתה לא שגרתית בלשון המעטה. "זה הוציא הרבה

תסכול מהרקדנים", היא נזכרת. "בשום מקום לא מבקשים לקחת מהם את דברי העזר שלהם. אבל אני

חושבת שאם הוא היה מיד מרשה שימוש בכל האביזרים, לא היינו מגיעים לתוצאה הזאת. דווקא מתוך

האין נמצא היש, ברובדים יותר עמוקים. גם עבור הרקדנים ללא המוגבלויות מדובר היה ביציאה מאזור

הנוחות, כי פתאום היו מיליון פרמטרים שהם היו צריכים להתחשב בהם — איך לנוע בלי לפגוע באף

אחד, בלי לגרום נזק". 

מודעות 
הפסיקו להציג מודעה זו

למה דווקא מודעה זו? 

כהן אומר כי "זאת היתה התמודדות לא פשוטה עבור הרקדנים, אבל גם היה בזה כוח חדש שהתגלה.

זאת גם אחת הסיבות שלדעתי העבודה מחזיקה את הצופה כל הזמן במתח, כי יש כאן מפגש עם

אנשים בנקודה הכי שבירה, קשה ורגישה שלהם".
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גופים מגוונים    
את ההחלטה הנועזת של פרידמן ניתן היה לייחס לחוסר ניסיון בעבודה עם אנשים עם מוגבלויות, אך

בראיון עמו מתברר כי הוא יצר כוריאוגרפיה לאנשים עם מוגבלויות כבר כשהיה בן שש. אימו סובלת

מתסמונת ארנולד כיארי מסוג 2  — אחד מהמופעים של שדרה שסועה, שבו ישנה התפתחות לא

תקינה של המוח כתוצאה מדחיפה שלו מטה כלפי חוט השדרה. התסמונת גורמת בין היתר לחולשה

של השרירים, כאבים, בעיות ראייה, עיכול ועוד. פרידמן גדל לבד עם אימו, לאחר שאחותו, המבוגרת

ממנו בעשר שנים, עזבה את הבית כשהיתה בת 16, ולדבריו, אביו לא היה בתמונה. 

"בבית שלי לא השתמשנו במילה נכה או מוגבל", הוא מספר, "מבחינתי זה אפילו לא היה בית מגוון.

אמא שלי לא יכלה לנוע בחופשיות או לעשות תנועות בסיסיות כמו ליישר את היד מבלי לתכנן מראש.

בעצם בגלל שלא היתה לה יציבות, התחלתי לחקור די בראשית הדרך שלי כיוצר את הנושא הזה, איך

מוצאים איזון בעזרת מגע. 

"לאמא שלי ולי היו המון טכניקות, פרוטוקולים וטריקים כדי להתנהל בחיים, במרחב, עם המוגבלות

שלה. היה צריך לחשוב על הכל — איך נכנסים הביתה, איך יוצאים לקניות, איך מגיעים לבית הספר.

ועם אותם תרגילים באתי לחבר'ה המגוונים בסטודיו. העבודה איתם החזירה אותי הביתה". 

אז בעצם עסקת ביצירה לאנשים עם מוגבלויות עוד לפני שהתחלת לרקוד. 

  "לא התייחסתי לזה כריקוד. אמא שלי ואני היינו צמודים עד שהייתי בן 18, אז עזבתי את הבית. עד אז

לא היה צעד שלא עשינו יחד. חוויתי איתה מצבים אבסורדיים ממש, וניסיתי להביא את זה לבמה,

להציף בדיוק את המקומות האלה. לכן יצרתי קומפוזיציות שמבוססות על השבריריות ולא על היכולות.

מה קורה במפגש בין הקצב המהיר של העולם, למי שלא יכולים לעמוד בקצב הזה. למשל בחרתי את

איתמר (בק), בחור שיש לו CP (שיתוק מוחין), והוא מתהלך עם קביים במנח די ייחודי, ולקחתי לו את

הקביים. הוא עומד, רועד, כמעט נופל, וכל אחד שחוצה את הבמה מהווה בשבילו סיכון. רציתי לבדוק

איזו תנועה יכולה לצאת מזה".

צילום: יואל לוי מתוך המופע Shape On Us. "זה אוצר המילים שלנו"
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המפגש האינטנסיבי הזה גם היה קצת פוסט־טראומטי בשבילך?

"אני חושב שעד עכשיו לא הבנתי עד הסוף באיזו סיטואציה גדלתי. לא הרגשתי שאני ילד שנכפה עליו

להיות מבוגר, אבל כנראה שהייתי. זה ללא ספק פתח משהו, אבל גם תחושה של היכרות קודמת — אני

מסתכל על הרקדנים ומדבר אליהם כמו שאני מדבר עם אמא שלי. התאהבתי בהם, הדיאלוג בינינו כל

כך עשיר, שאני מרגיש גם מאוד מושפע מהחוויה הזאת וגם מאוד נינוח בה. 

"באופן אירוני, ככוריאוגרף שעובד בתוך המחול המודרני, אחרי שנים של חיפוש צורות גופניות חדשות,

אני פוגש פתאום את הצורות והאפשרויות הכי ייחודיות שפגשתי בחיי. למשל לראות את אמיר (אישהר),

אחד הרקדנים, עושה גל עם הגוף שלו, זה משהו שאף גוף אחר בעצם לא יכול להפיק. פתאום לא ברור

לי איך לימודי כוריאוגרפיה לא כוללים כשיעור חובה עבודה עם אנשים עם מוגבלויות. עבורי לעבוד עם

צילום: יואל לוי Shape On Us מתוך המופע
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רקדנים מקצועיים, גם כשהשפה היא מודרנית, הרגיש כאילו אני בשיעור בלט קלאסי. התגלתה בפניי

שפה חדשה, מגוונת ואחרת — זה היה חזק".

זה לא מתנ"ס
אחרי שפרידמן עזב את הבית בגיל 18 ("זה היה סוג של צורך בשבילי, ומצאנו פתרונות"), הוא הגיע

בסופו של דבר לספרד, והוא חי שם מזה 15 שנה. לטכניקת התנועה שיצר קרא INA, על שם אימו,

והיא מבוססת בין היתר על קונטקט אימפרוביזציה — שפה אותה הכיר בין השאר כאשר רקד בעצמו

ב"ורטיגו" לפני כשני עשורים. ב–2015 הוזמן ליצור ללהקה במסגרת הערב "ורטיגו Global", שכלל גם

סולו של נעה ורטהיים ועבודה של הכוריאוגרפית אנה הלפרין. ההשפעות של ימיו כרקדן ב"ורטיגו" ניכרו

כבר אז על הכוריאוגרפיה שלו, וגם במופע החדש ניכר כי פרידמן נותר נאמן למקור. 

לפי התיאורים והקטעים הקצרים שנחשפו בפני העיתונאים, Shape On Us נראה חדשני ומטלטל,

והעברתו במקביל בווידיאו היא עניין מורכב. בימים אלו עוסק פרידמן בניסיון לתכנן את הצילום כך

שיעביר את היצירה שלו בצורה האותנטית ביותר לצופים בבית. "זה מצב מאוד קיצוני שאני עצמי לא

חוויתי לפני כן. בפרמיירות אני תמיד מאוד נוכח בתיאטרון, עסוק בקרבה לקהל, בזיעה, באלמנטים

שמקרבים את העבודה לצופה, ופתאום המחשבה שזה הולך להיות וירטואלי עושה לי רגליים קרות". 

איך נערכים באמת?

"אני עובד עם במאי וצלמים, ויחד מתכננים איך זה יקרה. פה זה מורכב במיוחד כי יש גופים מגוונים,

ואני מאוד רוצה שיראו את כל הפרטים. זאת עבודה שעוסקת בחשיפה, ולכן אסור שהמצלמות יפספסו

כלום. אנחנו נצטרך לפצח את זה בשבועיים הקרובים".

מעבר לסוגיית הצילום, אחת הסכנות במופעים כאלה היא יצירת מניפסט חינוכי־חברתי ולא עבודת

אמנות. "לא אצלנו!" פוסקת ורטהיים בחדות, "כל התשתית של 'כוח האיזון' מתבססת על ההבנה

שקודם כל אנחנו יוצרים אמנות, וברמה הגבוהה ביותר. זה לא מתנ"ס, אנחנו לא עוסקים בחינוך

הציבור אלא בריקוד. זאת הגישה שלנו כשאנחנו נכנסים לסדנאות".

כהן מוסיף כי "מלכתחילה זו היתה עבודה מקצועית לכל דבר. הדרישה מהרקדנים ומהכוריאוגרף היא

כמו בכל הפקת מחול אחרת — הן מקצועית והן אמנותית. זה פשוט אוצר המילים שלנו". 

כתבות מומלצות

https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.9099457
mailto:?subject=%22%D7%9C%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A9%20%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%9D%22&body=https://www.haaretz.co.il/gallery/dance/.premium.highlight-MAGAZINE-1.9099512

