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 .שלוש בגיל כבר בחיי מהותי מרכיב להיות הפך הריקוד
 .ונפשי גופני לצורך מענה אצלי מהווה שהוא הרגשתי
 אותי הציפו ,הפורמלי החינוך במסגרות למדתי שבהן בשנים
  של ,ניכור של רגשות - הלימודיות המסגרות כלפי קשים רגשות

 לצמוח לי לסייע שאמורה המערכת כלפי כעס ושל ,אנטגוניזם
   .אותי ומצמצמת כובלת זאת ובמקום ,ולהתפתח

 
  'עמיתים–מנחים' לתכנית קבלתי על נתבשרתי כאשר ,זאת לאור

  את לבטא אוכל כיצד לבדוק הרצון מיד בי עלה ,הריקוד בתחום
 הוא שלי הכלי כאשר הספר בית כלפי שלי הטעונים הרגשות
 .שלי המחקר שאלת למעשה וזוהי – המחול

 
 עם יחד ,אך ,הרגשות את לבטא מהצורך נבע ,כן אם ,הריקוד

 הרובד את העיונית בעבודתי לפתח מקום שיש חשבתי ,זאת
 ספרית-הבית במערכת מרכיבים אותם הם מה ולחקור הרציונלי
 .למחות שלי הרצון את שהולידו

 
 הקיים הסדר עם שלי ההסכמה חוסר את להביע הוא רצוני

  לבטא רוצה אני ,כלומר !כנגדו למחות – למרוד – לערער –
   .הריקוד הוא שלי היצירה כשכלי זאת ולעשות מחאה

 

 ס י כ ו ם 
 הטעונים רגשותיי את להביע דרך חיפשתי בעבודתי

  עבודתי כשכלי כנגדה ולמחות הפורמלי החינוך כלפי
 .מחול יצירת הוא

 את להבין לי עזר מחאה הוא שטיבן יצירות ניתוח
  האלמנטים ואת המחאה לנושא התנועה בין הקשר

   .המסר את להעביר מנת על משתמשים בהם השונים
 כלפי תחושותיי את המביע קבוצתי מחול יצרתי

  .שנים מספר זה עליי סוגרת היא כי שהרגשתי המערכת
 הקלה ואף מחאתי להבעת כלי לי היוותה המחול יצירת

 .הטעונים רגשותיי על

 העבודהתהליך 
 

 וניתוח של יצירות מחאה במחולצפייה 
קריאת חומר רקע 
 תנועתיות יחד עם המנחה לביטוי  התנסויות

 נושאי המחאה והרגשות
בחירת מוזיקה מתאימה 
 מידע תנועתיהעברת  –רקדניות עבודה עם  ,

תוך , עבודה על ביטוי רגשות דרך תנועה
 התייחסות ליכולות התנועתיות של הרוקדות

 אביזרים
 להכיר ולומדת מפנימה ואת ממך חלק להיות הופך האביזר

 .שלך הגוף של מגבלות הן כאילו - יוצר שהוא במגבלות

 

  וצמצום התבניתיות את ,לדעתי ,מסמלת הקופסה
 – השגור לביטוי מוחשי ביטוי היא הקופסה .המחשבה

  ."לקופסה מחוץ לחשוב"
 

  שבתוכו מי בין ומבדיל אטום הוא הלייקרה שק
 עליו מגן גולם מין וכמו החיצון ולעולם למציאות
 מסתיר ,מגביל גם זאת עם ויחד ,ובעיות מקשיים
 תנועה דרך גיליתי השק בעזרת .התנועה את ומטשטש

 .ומעניינת חדשה

 


