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מחול

צורות בתנועה
הכוריאוגרף שרון פרידמן יצר שפת מחול 
חדשה שמשלבת רקדנים נכים ובריאים

אורי לנקינסקי

אחודש הבא, במסגרת פסטיבל ישראל, תציג להקת המב
 Shape on חול ‘ורטיגו’ עבודה חדשה של שרון פרידמן
Us. העבודה איננה כוריאוגרפיה רגילה, אלא תוצאה 
של תהליך עבודה מתמשך של ‘ורטיגו’ עם קהילה של אנשים 

עם נכויות שונות. 
2000, אדם בנימין הוביל סדרה של סדנאות מגע ואימפא  בשנת
רוביזציה בהן הרקדנים השתלבו על רקדנים נכים. באותן סדנאות, 

אטלי ורטהיים, אחותה של מנהלת האמנותית של ורטיגו נעה ור
טהיים, פגשה את חי כהן. הם התחילו לחקור את הפוטנציאל הטמון 
ברעיון שבנימין הציע, ואף יצאו לארצות אחרות על מנת לערוך 
שם סדנאות משלהם.  חלק מאותן סדנאות הובילו ליצירת קטעי 

מחול ומופעים, אבל השיטה הלכה והתפתחה בסטודיו.
ההפקה הראשונה – כח האיזון – הפכה בעצמה למעין שלוחה של 
להקת המחול. בביתם בכפר האקולוגי שבנתיב הל”ה, כח האיזון 
בעבודתה.  ומחו”ל  מישראל  נכים  של  קהילות  לשלב  ממשיכה 

אבמשך כמה שנים עבדו שתי הלהקות זו לצד זו. גוף הרקדנים המ
רכזי של ורטיגו, המורכב מרקדנים מקצועיים, יצר עבודות והופיע 

איתן. עכשיו, הלהקה מביאה את ‘כח האיזון’ לקדמת הבמה.
הכוריאוגרף שרון פרידמן, שהיה חבר בלהקת ורטיגו, נקרא 
ליצור עבודה עבור ‘כח האיזון’. כמי שגדל עם אמא נכה, פרידמן 
מודע היטב לחשיבות של שיווי המשקל. בבית ילדותו, התנועה 
במרחב הייתה משהו שדרש התמודדות עם אתגרים פיזיים רבים: 

הזזת כסאות, קימה מהרצפה ואפילו ביצוע משימות יומיומיות.
אולי דווקא בזכות הכבוד שהוא רוחש לתנועה, מצא פרידמן 

אאת עצמו על במת המחול. בכוריאוגרפיות שלו הרקדנים נד
מים כמי שעפים באוויר. המומחיות של פרידמן ביצרית קשר 
ומגע, הופכת את יצירותיו לכמעט על-אנושיות. הוא משתמש 
במהירות גבוהה, מעמת רכות וכוח ומרתך אותם יחד ביצירותיו.
אאחרי שפרידמן עבד בארץ עם עידו תדמור ועם להקת המ

חול הקיבוצית, כמו גם עם אחרים, הוא עבר לספרד ועבודותיו, 
אותן הוא יוצר עבור להקות בינלאומיות רבות, מועלות לעתים 
קרובות שם ובארצות אחרות. בשנה שעברה הוא הציג עבודה 
חדשה שלו במסגרת פסטיבל  תל אביב דאנס במרכז סוזן דלל.

כחלק מתהליך היצירה של Shape on Us, פרידמן בילה 
זמן רב שימוד הרקדנים שלו, כשהוא בוחן את התנועה שלהם 
ומאפשר להם להתחבר האחד עם השני. לא הייתה הפרדה בין 

אהרקדנים הנכים ושאינם נכים. כולם עבדו יחד כדי ליצור ול

פתח שפת מחול חדשה עבור כולם. התוצאה איננה רק יצירת 
מחול, היא שיעור מאלף בהקשבה, שיתוף וחיבור.

היצירה Shape on Us תועלה במסגרת פסטיבל ישראל ב 
8-9.9 ובמרכז סוזן דלל בתל אביב, ב 16-17.9. למידע נוסף 
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