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 ו סאלאס'ג / ?"טוב"מהו תאטרו� פלייבק 

  תאטרו� פלייבק�"ה מאיכילוב'החבר "ניצ� � עינת משעל�תרגו�

 www.play-back.co.il :" ה מאיכילוב'החבר"התרגו� לקוח מתו� אתר הבית של 

 

בחגיגות סוף שבוע ) London Playback Theatre(הלונדוני כמנחה אורחת השתתפתי בהופעה עם תאטרון הפלייבק 

וצב בצורה משונה במעלה המדרגות חדר המע,  איש התקבצו לחלל המופע80 - כ.ין'הנשים מבייגשנערכו לכבוד כנס 

יחידים ומשפחות שבאו במיוחד , נשים שהשתתפו בחגיגות סוף השבוע :הקהל היה מאוד מגוון. -Royal Festival Hallב

הזהירו אותי .  מתוך סקרנותהגיעו פנימהו, וכמה זוגות מבוגרים שטיילו לאורך נהר התמזה, י לראות תאטרון פלייבקכד

בתוך דקות הובעו . כך שהוקל לי כשהם הגיבו באופן מלא כמו כל קהל אחר, דוני להיות מעורבשקשה לגרום לקהל הלונ

על אף שלא הכרנו אחד המוזיקאי ואני עבדנו יחד באופן חלק , קניםוהשח, אנשים צחקו ובכו, רגשות חזקים והועלו על הבמה

בסוף . כמו גם רגעים מקרים של סרבול או בלבול, היו כמה רגעים מעוררי השראה של משחק, כשהמופע התקדם. את השני

אחר לתוך  ואחד עם השני לפני שהתפזרו אנשים נשארו לדבר איתנו. תגובות חמותו רבותהמופע קבלנו מחיאות כפיים 

 .הצהריים

 

אבל אישה צעירה אחת בכתה . רובם היו שותפים לתחושה שלי כי המופע היה טוב. פרידתנוהשחקנים ואני התקבצנו לפני 

, היא הרגישה שהשחקנים פספסו אפשרויות להיות יותר מתוחכמים. היא אמרה" שנאתי את המופע. "בדמעות של תסכול

 . מלוא הכשרון שלהשהיא לא הצליחה להראות את, ובמיוחד

 

שלי השיפוט שלי לגבי ההצלחה התבסס על התחושה ? להבדל הקיצוני בי� שתי התחושות הללואי� נית� להתייחס 

יקות ומדו, אופ� כללי היו מעוצבות טוב הסצינות שלנו ב. של מופעהגענו לרמה סבירה, ואני בתוכ�, שהשחקני�

על א! השונות , שתת! באופ� מלא מתחילת המופעהקהל ה. בהמחשת המהות העיקרית של חווית המספר

של חברי קהל המתעכבי� התופעה המוכרת . ובקשר לעול� הפלייבק, באידיאולוגיה, בגיל, וההבדלי� ברקע

 .היה עוד סימ� בשבילי שמה שעשינו הצליח, מחוברי� אחד לשני כפי שלא היו לפני כ�, ומדברי� לאחר המופע

 

פילו לא שמה לב אהיא . סיפוק של הקהל לא היתה כל משמעותתחושת הל, עצובההשחקנית ה, עבור קלואי, אבל

כאירוע כ� שדחקה לחלוטי� את המשמעות של המופע היא היתה ממוקדת בנושאי� אומנותיי� עד כדי . אליו

 .חדר כולולא ב, משהו שמתרחש רק על הבמההצלחה הינו , עבורה. חברתי

 

 . הוא אומנותותאטרו�. אטרו�תאטרו� פלייבק הוא ת

 

אלא כיוו� שמה שאנחנו עושי� בתאטרו� פלייבק , תאטרו� פלייבק הוא תאטרו� לא רק בגלל שככה הוא נקרא

לגל� סיפור . י גילומה בצורה מזוקקת"ר חויה אנושית עלהעבי:  המהות הבסיסית של מטרת התאטרו�מגשי� את

 .  החלל והזמ�ומשמעות בתחומי
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שרוב סוגי התאטרו� מטרה . הקהלע� מטרה של שירות , ראקטיביי� חברתי אינטאטרו� פלייבק הוא ג� תהלית

 .האחרי� אינ� שותפי� לה

 

סטנדרטי� לאסתטיקה ושוב ובאופ� קבוע שאלות הנוגעות לעלו שוב ו, החל מימיו הראשוני� של הפלייבק

בצורה טובה ושי� זאת הא� אנחנו ע ?אטרו� א� זה ג� שירותי באמת יכול להיות תהפלייבק הא� .ותיי�אומנ

אי� אנחנו יכולי� לזהות ולמדוד הצלחה ? הא� אנחנו יכולי� לצפות שאחרי� יכירו בנו כאומני תאטרו�? מספיק

 ? "טובתאטרו� פלייבק "כשאנחנו אומרי� למה אנחנו מתכווני� ? אי� אנחנו יכולי� לזקק זאת? בפלייבק

 

של הפלייבק מערבת מצוינות  היעילות. ואולי לא תמיד אמנות, אבל לא רק אמנות. מה שאנחנו עושי� הוא אומנות

בנסיבות , תאטרו� פלייבק יכול, ויתירה מכ�,  אבל מצוינות אמנותית לבדה אינה מבטיחה הצלחה�אמנותית

 . כשרו� או נסיו� אמנותיי�,  אמנותיתי אנשי� החסרי� רגישות"להתממש ע, מסוימות

 

 

 הערכת אמנות

 לא � אמנות היא חשיפה של משמעות.לגלותשהוא הדח! לחבר ו,  של דח! האומ� ליצורכל אמנות הינה הביטוי

אלא הנסיו� מלא ההשראה של האומ� להעביר את ,  של צורה ותבנית�פשוט של יופי או צייתנות לחוקיתיאור 

 חש ,צופה באומנותה. מסתתרת מאחורי האקראיות של חוויות נפוצותשלה של משמעות הצומחת ו/לוהתפיסה ש

מ� כאחד שאינו יוצר יופי היכ� שאינו הפילוסו! ניוטו� מדבר על משימתו של האו. אישור של אמת, עונג, הכרה

הוא מתכוו� לשילוב , וכשהוא מתייחס ליופי, " ולחשו! יופיצעי!להרי� פינה של  " הואתפקידוכאחד שאלא , קיי�

כוונתו לנוכחות של , � ד� באמנות במונחי� של תבניתגרגורי בייטסו. ולא בהכרח להרמוניה, נכו� של צורה ועיצוב

אתה ג� לומד על החלק האחר , כ� שא� אתה רואה חלק אחד של התבנית, אלמנטי� החוזרי� בעיצוב מחובר

,  הלא מודע�המטאפורות הפנימיות של עבודת אמנות מכילות מידע לגבי שטחי� רחבי� יותר. שאינ� רואה אותו

 .  שאינ� ניתני� לקליטה באופ� ישיר�האו הטבע של המציאות עצמ

 מתאימה או מאירה את האינטואיציה של הצופה ,החלטתו המכוונת של האומ� למק� אלמנט אחד ביחס לאחר

 . האמיתית של האמנותיביותהיא הסובייקט, פ בייטסו�"ע, העובדה של הקשר הזה: ביחס לאמת

 

 אתר אשלהיא יכולה . כתכונה של מציאות, תבניתשל , לאמנות יש את היכולת לרמוז על נוכחות של צורה

 . הינו דבר בעל תכליתהקיו� האנושי בפני עצמוהידע ש שהיא �הקיומיתעות משמה

הצהרה על זוהי הפונקציה של �"? טובהכמה היאעד  "�כשאנחנו מעלי� את השאלה של הערכת עבודת אמנות

ואנחנו רוצי� לקבל , אמנות נותנת לנוההאישור ש צריכי� את אנו, כבני אד�. חנו שואלי� לגביומשמעות שאנ

, אנחנו מאוכזבי�. אינטגרציה ולהבי� את החוויות שלנו ר אנחנו זקוקי� לאמנות במטרה ליצו.אותו בעוצמה

כדי לחוות  ונשל� סכומי� גדולי� של כס!, ייתכ� שניסע מרחקי� ארוכי�. י אמנות נחותה"עוחשי� חוסר נוחות 

כדי לשפר , מל כלכליתגכ לא מתו"שבדר, אנחנו משקיעי� מאמ$ עצו�, חנו אומני� בעצמנוא� אנ". טובה"אמנות 

מכל דבר שהוא פחות משיפוט אנחנו לא מסופקי� , וכאומני�. ת האמנות שלנו הכי טובה שאפשרות אולעש

תי ינהנ"ע אבל יש עול� של שונות בי� לשמו,  אנחנו שמחי� לדעת שאנשי� נהנו מהיצירה שלנו.י�אסתטיוהערכה 

 ההכרה הפנימית של משמעות �של הצופה!" כ�"מצביע על ה, הביטוי של הער�". זה היה ממש טוב"לבי� " מזה

 של הרמת פינה המשימה�קה שלוובמשימה הכי עמ, מתיולפחת ברמה מס, הצליחזה מצביע שהאומ� . ואמת

דתו והכריז שעב, "בראשית"פ "ע, יוצר העול� עצמו. מהצעי! וחשיפה של התבנית המחברת המסתתרת מתחתיו

 .ל לזהותוכביטוי לשביעת רצו� שכל אומ� י, מהלהושבה כשהיא טו

 



ביל ומהו הדבר שמ? ת שאנו נתקלי� בהומנומעריכי� את הא,  לא מבקרי� מקצועיי�, כמונו,אי� אנשי� רגילי�

כי מרגשי� אותנו ומשרי� האמנות והמופע שה, השירה, הא� המוזיקה? תנו לחוות ולתפוס משהו כאמנות טובהוא

 ?עלינו השראה יש לה� משהו במשות!

 

 העבודה היא בי� א�". אמנות גדולה" באופ� רחב כתראמנות המוגדאני מאמינה שיש אלמנטי� המשותפי� לכל 

שלמות של צורה ע� לכידות , ) מכוו�ב� של עיצובובמ(האלמנטי� האלו כוללי� סדר , בה או מבוצעתוכת, ויזואלית

שה שבלתי תתואר ווהתח, אמונה חזקה והשראה מצידו של האומ�, רמה גבוהה של ביצוע, ריותמקו, פנימית

 .שלה עצמההמצומצ� שעבודת האמנות מדברת על מציאות מעבר לקנה המידה 

 

. שי� כאמנות גדולהי רוב האנ"קרוב לוודאי שהיא תחשב ע ,בשפעוא� ליצירת אמנות יש את כל האיכויות הללו 

 או, ו חסרותאיכויות אלכאשר . תר של התגלות של משמעותו הקהל שלה את החוויה החזקה בי עבורהיא תיצור

ההשפעה שלה תהיה שונה מצופה אחד : ס לגבי ערכהופחת סביר להניח שהיצירה תיצור קונצנז, חלק�ב חסרות

. ר חלק מהאנשי�ובגשי� את מטרתה העמוקה של אמנות עעדיי� יכלה לה, להואבל ג� אמנות שאינה גד. לאחר

 חובבני ג� א� למבצעי� אי� יכולת טי קונצר" מסומרר ויחווה רגשות עמוקי� עיהסביר לחלוטי� שחבר מהקהל יה

 .עוד בעני� זה בהמש�: לא רק אסתטיי�, זה תלוי בנוכחות של אלמנטי� אחרי�. של מקצועני�

 

  

 הערכת אירועי� חברתיי� אינטראקטיביי�

ולכ� נתו� להערכה בהתא� לנוכחות� או העדר� של , אטר� פלייבק הוא אמנותת, כפי שאמרתי קוד� לכ�

אירוע של פלייבק הוא באופ� : � פלייבק הוא יותר מאמנותותאטר, יחד ע� זאת. האלמנטי� שציינתי לעיל

 מונח ברור העובדה שאי�. (כשלו� ככזהשל הצלחה או ת� להערכה יהנ, אירוע חברתי אינטראקטיביאינטגרלי ג� 

נח מוכר או וההעדר של מ.  הוא משמעותי ביותרדה שלנו הנמצא מעבר לאמנות טהורהוהמתייחס לתחו� העב

 ").חברתי אינטראקטיבי"מה שאני מתייחסת אליו כתחו� שק! את הקושי הנפו$ להבי� ולדו� במתאי� דיו מ

 

 �ס"שכונה וביה,  משפחה�הקבוצות בה� אנו מוצאי� את עצמנו כילדי�. � את חיינו בקרבה לאחרי�יחיאנחנו 

את הטבע , במידת האפשר, � לבחורויחד ע� הבגרות מגיע הרצ. לי� להיות מזיני� או לא מספקי� או הרסניי�ויכ

הקבוצות שאנו , האנשי� שאנו חיי� ועובדי� אית�, ואת האיכות של הקבוצות המרכיבות את עולמנו החברתי

 .לומדי� ומשחקי� אית�

 

 לא ה�, ונוטי� להימנע מכאלו שמאכזבות או פוגעניות, פשי� קבוצות שמתגמלות אות�על א! שרוב האנשי� מח

לבנות או , ע לבחורוולכ� לא יוכלו באופ� קב, עי� אינטראקטיביי� מוצלחי�ורבהכרח מודעי� למרכיבי� של אי

,  באופ� חלקייתכ� שתבחי� ששיעורי הערב בשפה זרה שלקחת עוברי�. לשמר קבוצות שה� באמת מספקות ויעילות

בלי להבי� שההבדל בינה� אינו , עבודה משאירי� אות� מאוכזב או חסרבזמ� שמפגשי� ע� קולגות ב, ואתה נהנה

בי� א� זו , שסביר להניח שיובילו להגשמה וסיפוק ג� כא� ישנ� אלמנטי� מובחני�, כמו בתחו� האמנות. מקרי

 .פעמי–קבצה מתמשכת או אירוע חד 

 

, ת הספציפיות שלוולמרות שלכל אחד יש את התביע. או אסיפה של העיר, כיתה, שפחתיתתחשוב על התכנסות מ

סביבה פיזית נעימה , זה כולל תכנו� וארגו� בהתא� למטרת המפגש. ה� ג� חולקי� קריטריו� משות! של הצלחה

רבות מכל צורה מסוימת של השתתפות או מעו, אוירה של כבוד, ת ולהישמעולכל אד� להראאפשרות , ומתאימה

שה של הישג ותח, ניהול זמ�, נקודות מבט ותחושות שונות, דאגות, הכרה ולקיחה בחשבו� של כוונות, הנוכחי�



כ� האירוע כולו יחווה , כחי�וככל שיותר מהאלמנטי� הללו נ. וסגירה מתאימה בסיו�, ביחס למטרת המפגש

סביר להניח שהמשתתפי� ירגישו . �וכאשר אלמנטי� אלו יחסרו תהיה תחושה שהאירוע הוא כשל. כמוצלח

תלוי אילו אספקטי� היו לא , נשארו ע� רצו� לא ממומששאו , משועממי�, מתוסכלי�, "בחו$", מאוכזבי�

אחרי� צחקו ופטפטו לא יהיה מוצלח ש בו חלק מהמשתתפי� ישבו בשקט בזמ�מפגש משפחתי ש .מספקי�

חדר כיתה שהינו קר מדי , נת לא תתקד� לעבר מטרתהאסיפת עיר שאינה מתוכנ, ביצירת תחושת יחד משפחתית

 .� ללמידה טובהואו צפו! מדי לא יתר

 

הוא לקח בחשבו� שבכל קבוצה .  מתייחסת בעיקר לשאלות של הכללה והשתתפות2שיטת הסוציומטרי של מורנו

שתתפות ושל הבאה לידי ביטוי ברמה רבה או מועטה יותר של ה, יש תבנית של יחסי� מורכבי� בי� המשתתפי�

, � הפנימיי�ציומטרי בוח� את המערכת הזו של הקשריוהס. לחיוניות ולאפקטיביות של הקבוצהתרומה 

 .כחי�ות של כל הנולהחיות את ההשתתפכשמטרתו היא למקס� ו

 

בתקופה , רימדי לצע מילה שמשתמשי� בה במידה רבה, "קהילות"סוגי� שוני� כקבוצות מלעיתי� מתייחסי� ל

, לדעתי? "קהילה"מה הפירוש של . ודעי� את שמות השכני� שלה�אינ� י רוב האנשי�יתית שבה תעשי�הפוסט

ומשמרי� את החיבור שלה� ,  אחד את השני מעריכי�,וצת אנשי� המכירי� אחד את השני קבזהו רעיו� המתאר

, וגבלי� בצרפת לאנשי� משייסדה מערכת של בתי� קבוצתיי�, � ונייר'ג.  המשותפת שלה�יהיראיה והעשואת ה

 ".קבוצת אנשי� שמייחלי� לקד� אחד את השני"תארה קהילה כ

 

ינטראקטיבי ניות לאירוע חברתי אוהאיכויות שיכולות באמת ליצור סוג כזה של קהילה דומות לאלו שהצעתי כחי

 בבי� א� זה מצ. התאמה של התכנו� למטרהו,  למבנה,תשומת לב לסביבה,  תשומת לב להכללה ושיתו!�מוצלח

 התלכדות של אנשי� �לה ליצר קהילה במוב� של וניירוהגשמת הקריטריוני� הללו יכ, מתמש� או אירוע חד פעמי

 . לזכור ולדאוג אחד לשני, לשני להקשיב אחד, שרוצי� להכיר אחד את השני

 

 מקו� מפגש

וע חברתי אינטראקטיבי אטרו� פלייבק הינו אירוע שבאופ� אינטגרלי הינו ג� אירוע אמנותי וג� איריאירוע של ת

 ".אחד על אחד"המכיל ג� דינמיקות קבוצתיות מורכבות וג� תקשורת רגישה של 

אז המשימה של , א� המשימה של האמנות הינה יצירה של צורה שתביע את תפיסתו של האומ� לגבי משמעות

של  על התחושה העמוקה תאטרו� המתבססי�קטעי באופ� מלוכד ומעוצב היא ליצור , באופ� ספציפי, אומ� פלייבק

זוהי הרגישות האמנותית שמאפשרת לשחקני פלייבק להפו� רגעי� מהחיי� . המשמעות של סיפור המספר

יות היטב המהדהדות אצל הקהל כמו לתו� דרמות עשו, או מורכבבי� א� ה� מסופרי� באופ� פשוט , האמיתיי�

ועבודת , המטאפורה,  ג� את השפהכמו, פור הרגישות האסתטית של הסי� מייצגי� אתשחקניכשה. אצל המספר

חד ע� השני באופ� כזה שה� חושפי� דפוס של אלמנטי� המצויי� בקשר א מגלמי� �ה� יוצרי� אמנות, הבמה

 �מילי� אחרות ב�הצפיה וההקשבה היא חויה אסתטית, עבור הקהל. את החכמה המצויה במציאות רחבה יותר

  .גילוי ועונג, התרחבות, ביטויחויה של 

 

לביטוי חויות רגילות זוהי אמנות המחויבת : האמנות הזו שונה מאמנות שרק מבקשת להביע את החזו� של האומ�

 אנחנו .לגדול ע� חמלה ואנושיותתוכלנה  כ� שהקהילות שאנו חיי� בה� , חיבורי� בינה�תריצשל אנשי� ולי

                                                 
  מפתח שיטת הפסיכודרמה � יעקב לוי מורנו2



של , ואולי תערובת ייחודית, הוא תערובתפלייבק . חותרי� לשיי! את האמנות שלנו במטרה להציע אותה כשירות

 .כ� היא תוכל להצליח יותר, הדרישות של שתיה�ותר את ככל שהיא תצליח להגשי� י. אמנות ותופעה חברתית

 

 ואת התחושה של ,כל אד� שעוסק בפלייבק מכיר את התופעה של תסכול ועצב כאשר נדמה כי התהלי� נכשל

הא� אתה מתייחס לכל המופע או לסצנה  �ה תלויה בגורמי� רבי�ההערכ. שהתהלי� עובדכהתרוממות הרוח 

או חבר בקהל וכ� , מספר, הא� אתה שחק�, הא� זהו מופע או קונטקסט אחר של תרפיה או אימו� קבוצתי, בודדת

יכולי� , ני� שהצעתי להצלחה באמנות ובאירוע חברתי אינטראקטיביאני מאמינה שהקריטריו, ע� זאת. הלאה

 .ויות הייחודיות לפלייבקיחד ע� עוד כמה איכ,  להערכה באופ� עקבילשמש כבסיס

 

מסיבה זו או  או כשלו� היתה משמעותית ומרכזית לחהצהשאלה של הרגעי� בה� , שחוויתיהנה עוד שני רגעי� 

 :אחרת

 

בנוגע ' גסימפוזיון בקוללהופיע כחלק מ -Hudson River Playback-פלייבק נהר ההדסון-עה מהלהקה שליבאריצאנו 

. גילינו שההכנה למופע שלנו היתה מינימליתהגענו כש. זה היה מרחק של כמה שעות נסיעה ממקום מגורנו. וןלזכויות פרי

התחלנו . מעט מאוד אנשים הגיעו למופעו ,אנשים עוברים בו בדרכם למקום אחרהמיקום היה בפינה של חלל גדול פתוח כש

 ות המארגנתאח. בשל הקהל המצומצם  יותרחשופיםכשאנחנו חשים , גע לנושא בנוי הבעת הצהרות אישיות"עאת המופע 

. צמה וחכמהוערגש שחקנים שיקפו את הסיפור עם ה. ומטריד על הפלה שהיא עברה לפני הרבה שנים סיפור מרגש הסיפר

וה לפצות ותוך תק, המשכנו הכי טוב שיכלנו. ה יותר לספר כלוםאף אחד לא רצ. הקהל היה שקט, יים הסתהשיקוףלאחר ש

, ה שהיא מתנצלתרהמארחת שלנו קפצה לבמה ואמ, אבל רגע לפני הסיום המתוכנן. על המצב עם הסיום החזק שתכננו

ועל אף הבעות תודה של חלק . מאוד חדהיה זה . ם לסיים מיידיאנחנו חייבשרת הזמן וגשהיא עשתה טעות לגבי מס

 .יה כשלוןהרגשנו שהמופע שלנו ה, מהאנשים בקהל שהיו שם

 

ליצור , ואני במיוחד כמנחה, אני חושבת שנכשלנו, כשאני מסתכלת במבט לאחור על הבחירות שלנו באותו יו�

מהחדר ומאוכזבי� מפוחדי� . מקו� מספיק בטוח לקהל הקט� הזה שבא לחקור ולגלות נושא מורכב ועדי� במיוחד

 שלנו במידה לא התאמנו את התוכנית,  שלנו שהגיע אחרי הנסיעה הארוכהומהקהל הקט�, שאינו מזמי� פני�

 היה צרי�, נו בהתחלהנו את ההצהרות האישיות שלחוסר הנוחות שלנו כשהבע. מספקת לסיטואציה שפגשנו

, קשר טוב יותר בפתיחהע� הקהל א� היינו בוני� . ש חשו! בצורה דומהלהזהיר אותנו שייתכ� שג� הקהל ירגי

אבל על א! שעבודת הבמה של השחקני� . לזה שאחריואת המסע מסיפור אחד איתנו אולי ה� היו מוכני� לעבור 

. היא בעצמה לא היתה מספיקה בכדי למשו� את הקהל ליותר מעורבות והשתתפות, היתה מיומנת ומתוחכמת

 .האמנותיבתחו� לא והמופע הזה היה לקוי בתחו� החברתי 

 

 :עוד רגע

חלק היו להקות שהגיעו עם כל .  היו הופעות של מספר קבוצות שונות,1993-ון הפלייבק שנערך בפינלנד ברטבכנס תא

עם שפה או מלהקות ,מאותה מדינההוק שהורכבו מנציגים ממספר להקות -אבל הרוב היו קבוצות אד, החברים או רובם

א ממש אבל אף אחת מהן ל,  בכךוחלק מהלהקות היו יותר מיומנות, ת הפלייבקצורוכל ההופעות הראו ידע של . דומה

והונגרים עלו , אוסטרלים, זילנדים-כשקבוצה מזדמנת של ניו, עד היום האחרון, מנקודת מבטי,  את הרוח של הפלייבקביטאה

על אף שהם לא חלקו לא שפה דומה ולא סגנון פלייבק ,  בשני איזו אנרגיה אנרכיסטית ורצו להופיע יחדדהם זיהו אח. מהלב

עבורי דבר שהיה (תהיתי בעצב מה היה חסר בכל המופעים האחרים .  בפלייבקחוןהמופע שלהם החזיר לי את הבט. דומה

 ,כשאני מביטה על כך ממרחק של כמה שנים). עוד יותר בעייתי כיון שארבע מהקבוצות ביקשו ממני להופיע איתם כמוזיקאית

על החסך שפיצתה , שחקניםיצירתיות אינטראקטיבית מלאת שמחה בין ההיתה , שבאותו מופע בערב האחרוןאני משחזרת 

 פנים- כאילו שהיינו אורגניזם רבהיא פנתה אלינו. גישה משוחררת של המנחה כלפי הקהלהיתה . הרציני של שפשוף משחקי



לא בהכרח אלו שחשבנו שאנחנו , העלתה פרובוקציות ושידלה אותנו לספר את הסיפורים שלנו, והתגרתה, )שאכן היינו(

 .תעורר לחיים והרגיש כקבוצה בפעם הראשונה  בכנס הזההקהל הגדול ה. רוצים לספר

 

 

 משחק וקריטריוני� נוספי� של פלייבק

י נוכחות או "יכולה להימדד באופ� כללי ע,)יורק ופינלנד�ניו, לונדו�(הצלחה של שלושת המופעי� שהזכרתי מידת ה

.. 'השראה וכומיומנות , ותית צורה אמנ� באמנותהעדר של איכויות שהגדרתי קוד� לכ� כקריטריוני� להערכה

ישנ� ג� אלמנטי� .. 'וכו, סביבה ומבנה,  תשומת לב מיומנת לכלל הקהל�וכקריטריוני� להערכת אירוע חברתי

ז שאלות של אמנות "וחלק� הינ� בו, חלק� באופ� מובהק מתחו� האמנות, ספציפיי� לתאטרו� פלייבקשהינ� 

 .אמנות�ולא

 

כיצד אנחנו כאמני פלייבק דואגי� שה� יקבלו . לקבל חויה אסתטיתוזכאי , צפהמ, הקהל רוצה, בהופעה ציבורית

 ?אותה

 

המשימה האמנותית . אמני פלייבק שואפי� למצוא צורה למימוש וביטוי של משמעות, כמו אמני� אחרי�

צורה עבודות אמנות ע� שלמות של ,  תיאטרו�ישיי� לקטעיהראשית בפלייבק הינה הטרנספורמציה של סיפורי� א

 .ית המספרוצי� להעביר היא המשמעות המצויה בחויהמשמעות שאנחנו ר,  בעבודה שלנו.ועיצוב

 

,  של הבמההכלי�פורמציות האלו הינ� סעושי� את הטרנ) כולל נג� ומנחה(הכלי� אית� שחקני פלייבק 

. ופעת השחקני�א האיכות של הכלי חשוב יותר הו. מו ארגו� הבמה והתפאורה אסתטיי� כשמתחילי� בהיבטי�

ה� יודעי� כיצד לזוז ולמק� את עצמ� על הבמה . שחקני� טובי� משתמשי� בתנועה באופ� חופשי ויצירתי

, ה� משתמשי� בשפה ע� דיוק. תמונת במה אסתטית ומעוררת בכל רגע ורגעבמטרה לבטא את הסיפור וליצור 

ות� של יצירה � מתקיי� קח.יצירתי ונבו� ה� משתמשי� בקופסאות ובבדי� באופ�, במהל� הסצינות. חסכנות וח�

, צמדי�,  פלואיד�ציפיותספפלייבק הצורות המאומני� היטב בביצוע  טובי� �שחקני. משותפת בי� השחקני� לנג�

 .נוכחות וכבודע�  בוטאהמסגרת הריטואלית של המופע וכל חלק בתוכה מ.. 'קונפליקטי� וכו, מקהלה

 

תאטרו� פלייבק דורש סוג מסוי� של  ..'קול וכו, ר לשימוש מסוי� בתנועהמגיעה מעב, האיכות של המשחק עצמו

ומרוב סוגי , מסרטי�, בניגוד למשחק יותר מסוגנ� המוכר מהטלויזיה, 'משחק אותנטי'משחק שאנחנו קוראי� לו 

 השחק� אינו משתמש בצופ� מסוי� או, קבמשחק של תאטרו� פלייב. ג� א� ה� נטורליסטי�, התאטרו� האחרי�

 .  את התיאור שלו ישירות מתחושתו כלפי המספר וסיפורואלא חוש!, מסוימת בכדי לתאר תחושהמערכת חוקי� ב

 

צמתי ומלא השראה כמו משחק של שחקני� וסוג כזה של משחק יכול להיות ע, בצורה הטובה ביותר שלו

, ע� זאת.  נסיו� קוד� ואימו�שהגאונות שלה� הינה בדיוק האיכות של האותנטיות הבנויה על, מסורתיי� דגולי�

שחקני� מסורתיי� רגילי� לבסס את העבודה . אימו� פורמלי בתאטרו� אינו בהכרח הכנה טובה למשחק בפלייבק

והטכניקה שלה� עשויה להרחיק אות� , לא על תחושה אמפטית של אד� נוכח ומציאותי, שלה� על תסריט

: ת הנדיבות ששחקני פלייבק צריכי�לזמ� אגלו קושי  יייתכ� שה� ג�. ומהשחקני� האחרי�, מהקהל, מהמספר

יותר מאשר שהיתה חזקה , "שחקנית"היה הדאגה שלה ליצור רוש� כ, חלק מהקושי של קלואי בהופעה בלונדו�

 .קהלות לרישתת  של להמשמעות

 



תנטי משחק או: שחקני פלייבק מנוסי� משתמשי� במידה גבוהה של מודעות אמנותית ומיומנות במשחק שלה�

לעיתי� מתאפשר , אבל כיו� שאותנטיות היא המפתח. י מודעות האסתטית"אי� כוונתו שהוא אינו מתוו� ע

, לעומת זאת. ניות בלבדוב מאוד המושתת על אמפטיה וספונטלשחקני� בלתי מנוסי� לחלוטי� להפיק משחק ט

א� לא מספיק כדי ,  שלה�מספיק כדי לאבד את התמימות הראשוניתכזה ש,  בפלייבקאנשי� ע� מעט נסיו�

ב בנסיונות שלה� וה� לר הבעיות. ק שלה�חשלעיתי� נופלי� לטעויות חמורות במ �לרכוש מיומנות אמנותית

או צועדי� על הבמה , למשל,  מנופפי� בחתיכה של בד אדו� כדי להראות כעס�לתאר סיפור או רגש שלא כלשונו

 כ�רש ממש בתחילת דשחקני� שממ. האני הפנימי" להיות" בנסיו� מסורבל בעקבות השחק� שמשחק את המספר

בזמ� ששחקני� מתוחכמי� יודעי� אי� לנוע בחופשיות ובבהירות בי� , לא חושבי� להיות משהו פרט לדבר כפשוטו

  .פעולה מילולית לפעולה סימבולית על הבמה

 

ואמפטיה מצד המוזיקאי יכולה ספונטניות , שוב. היא איזור נוס! שבו אמנות היא המפתח, המוזיקה בפלייבק

 המופע תועצ� באופ� סתטית שלהאיכות הא, אבל. סר בכשרו� אמנותי או אימו�ולתרו� רבות ולפצות על ח

 .י מוזיקה שמנוגנת ה� ברגישות וה� במקצועיות"משמעותי ע

 

וה� של ישנ� אלמנטי� בלתי ניתני� להפרדה בתחומי� ה� של האמנות , בנוס! לשיקולי� האמנותיי� הללו

יש את הנאמנות של השיקו! לסיפור של . צלחת הפלייבקוה� חשובי� באופ� שווה לה, חברתיתקציה אאינטר

 היצירתיות ישנה את. השחקני� והמוזיקאי, מנחהשתלויה בתשומת לב והקשבה אמפטית מציד� של ה, המספר

החמקמקה של איכות הלל את זה כו. בי� המנחה לשאר הצוות, בי� שחק� למוזיקאי, המשותפת בי� השחקני�

עולות מהבנת� של צעות ה של ההפועלת על בסיס של הדדיות ויחסי גומלי� זורמי�,  עצמההאימפרוביזציה

ישנה את הצורה . צמו� להתקד� בכדי להגשי� ולמצות את עלהיכ� השיקו! צריהבנת�  ו,השחקני� את הסיפור

ע� החלטות המתבססות ה� על המוב� האמנותי , לסיי�אי� , אי� להתחיל, המבנה של המופע: של האירוע עצמו

יי� ומה שמקי! את הכל הוא הריטואל והטקסיות החבו. וה� על הצרכי� הייחודיי� של ההקשר והקהל, של עיצוב

 �חזקה של התרחשותוהתחושה ה, המוזיקה, כחות השחקני� ביטוי באיכות של נוובאי� לידי, מתחת לכל ההופעה

 ".אירוע דרמטי מרומ� "�אר זאתונת� פוקס תי'כפי שג

 

 

 תפקידו של המנחה

כל היבט של התפקיד נושא שיקול דעת אסתטי  : את התערובת של אמנות ופעולה חברתיתתפקיד המנחה מבטא

זהו הדבר המשמעותי  �את הקהל בפתיחת המופע" חמ�"כה ולהמנחה הוא זה שחייב לקבל בבר. ואינטראקטיבי

תי הזה יכול להכיר ולכלול את כל האלמנטי� לא� המנחה ברגע ההתח. ערבוהקריטי ביותר להצלחתו של ה

ליצור תחושת נינוחות לאלו , אתניות או רקע, תרבות, להראות רגישות לתתי קבוצות של גיל, השוני� של הקהל

ה למסד דפוס פשוט של שאל, יבק בעברשחווי� פלייבק לראשונה ותחושת להיטות באנשי� שכבר היו בפלי

אזי סביר להניח שהמופע יתפתח בדר� שתספק את , לכוו� את הפוקוס לנושא של המופע א� ישנו כזה, ותגובה

, הנושאי� שעולי�, המנחה חייב להישאר מכוונ� לדינמיקה המתפתחת של הקהל, ע מתקד�פככל שהמו. כול�

ה חייב ליצור חהמנ, שלה ע� כל מספר פרטי/קציות שלו אאינטרב. אולי לא מסופרי� אבל נוכחי�הסיפורי� ש

 ,תו� כדי שהוא שומר על קשר ע� יתר הקהל, וצמצו� ח�  את הסיפור ע�הזמי� ולחשו!לואז , זיקה מיידית וכנה

די ומוודא שלשחקני� יש , תה לצורה של סיפורמזקק או,  המרכזית של חווית המספרמהותבזמ� שהוא מקשיב ל

, סביר להניח שהמנחה יהיה זה שינחה את הסגירה, מופע מתקרב לסיומוהשכ. אינפורמציה א� לא יותר מדי

  . או יודיע על האירועי� הקרובי�, אולי יודה למארחי�, ימשו� את תשומת הלב לסיפור הקולקטיבי שצ! ועלה

 



אבל ; אלו משימות שאנו יותר מכירי� מאירועי� חברתיי�? הא� המשימות האלו ה� אמנותיות או חברתיות

התאמתו של שחק� פלייבק . עיצוב וסגנו�,  תו� תשומת לב אסתטית לצורהכות להתבצעצריבפלייבק משימות אלו 

חברי הצוות ול, לסיפור, י מיומנויות המופע הבסיסיות שלו בשילוב ע� היכולת שלו להתכוונ� למספר"נמדדת ע

, וקבוצתיי�שי� י הבטחו� שלה והמיומנות שלה בהובלת קשרי� בי� אי" עתלייבק נמדדמנחת פ. המופיעי� איתו

 . של הליכותיה שלהי האלגנטיות והיושר"וע

 

אשר הכריזמה כ. קס� או כוח של אישיות שיכולי� להיקרא כריזמה, בנוס! לאיכויות הללו, לחלק מהמנחי� יש

 . היא יכולה להיות מרכיב חיובי שמוביל קהלי� לחו� ולקשר,  החיוניות של המנחהמשולבת ע� המיומנויות

ולא מתאימה , עלולה להיות מסוכנתושר אישי יכולה להפעיל כוח בצורה שימה בלי מיומנות וכריז, תיחד ע� זא

 .ליצור אמו� במנחה שאינו ראוי לו, "טוב"לפלייבק 

 

האמנותיי� וה� של החברתיי� נחשבו הגשמה ה� של השיקולי� , בדוגמאות שהבאתי של הצלחה וכשלו� לעיל

ה כהביקורת של קלואי רק הדגישה את ההער, בלונדו�. � ופינלנד לקביעת הצלחה בהופעות של לונדובעיניי

 מתבססת על התעלמות מהכל פרט ולמעשה �ת של מופע המתבססת א� ורק על מה שמתרחש על הבמהיהמוטע

המקצועיות האמנותית שלנו לא היתה מספיקה כדי לפצות על , במופע של זכויות הפריו�. האמנותילקריטריו� 

 .תחו� האינטראקטיביהפגמי� שהיו לנו ב

 

 

 הקשר וסטנדרטי�

הקהל בא לראות תאטרו� . קודי� מוסריי� בי� צוות הפלייבק לקהלפע פלייבק ישנו חוזה שאינו מדובר ביחס לבמו

ה� יהיו מאוכזבי� . וה� באופ� לגיטימי מצפי� לראות עבודה מספקת בהתא�, ה� שילמו בכניסה, מקצועי

למרות שא! הערכה של הקהל לא . קריטריוני� בסיסיי� של מיומנות אמנותיתוביקורתיי� א� המופע לא יעמוד ב

, וש בבמהיהיה קונצנזוס  כללי לגבי הגבול שבי� יכולת מתאימה או חוסר יכולת מספק לגבי השימ, תהיה פה אחד

 .מנותי של הסצינותאהבתנועה ובעיצוב , בקול

 

י משתתפי� של "אלא ע, י חברי להקה"מוצגי� לא עכשהסיפורי� , החוזה הוא שונה בהקשרי� שה� לא מופעי�

הדגש הוא לחלוטי� על , בקבוצה טיפולית. קבוצת אימו� או קבוצה טיפולית כאשר אי� קהל המוגדר בנפרד

ע�   עבודהאותו דבר נכו� ג� לגבי. התייחסות למיומנויות האמנותיות, א� בכלל, ותהיה מעט מאוד, התהלי�

במטרה לעזור לה� להתמקד כאשר השימוש בפלייבק נעשה או עובדי� סוציאליי� , מורי�, קבוצות של מנהלי�

ת אי� ציפיה מהמשתתפי� להיו, בכאלו מסגרות. עבודה שלה�הי� במקומות ינושאי� עכשווולהתמודד ע� 

 . מציד� אינה הכרחית להצלחה של העבודהומיומנות אמנותית, שחקני� מיומני�

 

ע� , בכל הקשר. בי האיכויות והסטנדרטי� של הפלייבק אינה כוללת את המנחההגמישות המובנת הזו לג, ע� זאת

ההיבטי� החברתיי� והאינטראקטיביי� של הפלייבק חייבי� להיות מונחי� בצורה , ולמע� כל מטרה, כל קבוצה

 מודעות �כל יישו� אחרבאו , בסדנאות, בי� א� מדובר במופעי�. מקצועית כדי שהעבודה תתבצע היטב

תשומת לב ו הזמנת מספרי�, רטי� ובתתי קבוצות מודעות והכרה בפ�מטרית של הקבוצה הינה קריטיתסוציו

בלי . לחזק את הפרט והקבוצה, "ביחד"מטרת הפלייבק הינה תמיד ליצור . למבני� חברתיי� של השפעה ונאמנות

 .המטרה המרכזית הזו לא תושג, מיומנות בתפקיד המנחה

 

 



 תאטרו� פלייבק בעייתי

התחילו , מכל רחבי העול�להבי� משתתפי� ניותר ויותר י "כשהפלייבק התחיל להיות מאומ$ ע, ופ� בלתי נמנעבא

עבודה כזו לעול� לא .  פרקטיקות המבוססות על אי הבנה בסיסית של מטרתו של תאטרו� הפלייבקלפתח חלק�

 .טעות על כיו� שהיא בנויה, "טוב"רו� פלייבק טכל לענות על הקריטריוני� עבור תאות

 

ל ע� מעט מאוד מיומנות ש, של קומדיה,  מהיישומי� השגויי� הינו מופע של פלייבק בסגנו� בידוריאחד

השחקני� אל יחס לא מספיק מכבד של ו, מעט מיומנות של תקשורת עדינה מצידו של המנחה, סוציומטריה

הבות הקהל ושל הרבה הזמנות נות מהצלחה במוב� של התללהשעובדות בצורה כזו יכולות הלהקות . הסיפור

ה� מאבדי� או מתעלמי� מהמשמעויות העמוקות יותר של :  פלייבק טובהעבודה שלה� אינה, ע� זאת. להופעות

מקבל חיזוק והקהל מבודר א� אינו , ה� אינ� מסוגלי� לפתח את הדינמיקה והנושאי� של האירוע, הסיפור

 .אישור על האנושיות שלוו

 

כל . היא ניהול לא נכו� של המימד התרפויטי של הפלייבק, ובעיקר מנחי�, חקני פלייבקנוספת עבור שמלכודת 

מוב� שהתהלי� הינו באופ� פוטנציאלי ואידיאלי מרפא עבור כל  הפלייבק הוא באופ� רחב תרפויטי בתאטרו�

י� שהוא מקובל להב, לראות אותו משתק! בחזרה, אישי בציבורהחויה של לספר סיפור . כולל המופיעי�, הנוכחי�

 ת ואישור שמחזקתחושת לכידותיש , באותו אופ�, עבור הקהל. ובעל ער� כלפי אחרי� הינה חויה מרפאה למספר

. הפוטנציאל המרפא יתממש, י�ני� הבסיסיי� של פלייבק מוצלח מתממש א� הקריטריו.את הקשרי� בתוכ�

להיות מתו� רצו� , במקו� זאת. שלו בדרכיוור שיעביר את המשמעות אבל חלק מהשחקני� אינ� סומכי� על הסיפ

. שבדר� כלל מצמצמת את המשמעות במקו� להעמיק אותה, "פסיכולוגית"ה� כופי� פרשנות , יותר תרפויטי�

. מנחי� דר� שאלות והערות פרשניות במהל� הראיו�, י� לעשות זאת דר� הצגה פרשנית של הסצינהישחקני� עשו

זה נבדל מפרשנות ; סיפורותה במקרה זה כפיה של תובנה תרפויטית אישית על הגי משמעופרשנות במוב� הפסיכול(

  ).תהלי� שהינו חלק בלתי נפרד מהפלייבק, סינו� הסיפור דר� רגישות אמנותיתאמנותית ו

 

י כ� שהיתה "פע� צפיתי במנחה ע� מספרת שסיפרה סיפור קצר אבל חזק על אי� היא שרדה את הילדות שלה ע

המנחה קיד� וחקר עד שמצא עוד אינפורמציה על .  פע� שהמשפחה שלה נראתה לה משוגעת מדישרה לעצמה בכל

שהיה עשיר בדימוי , הסיפור המקורי של המספרת, בשיקו!. והקשר הנוכחי שלה למשפחתה, לידתה של המספרת

 .י� של פרטי� פסיכולוגי מסגרת עבודה כללית וטפלהנקבר תחת, ומטאפורה כמו ציור קט� ואניגמטי

 

ו במסורת הסיפור הינו הכשלו� להבי� את הכוח של הפלייבק כתאטרו� ואת השורשי� של, איזור סכנה שלישי

הקשרי� וחסרה מבחינת ה, גדושה בנרות ותפילות, דתיתכמו ית 'אייג�יה ניווהנסיו� להציע אותו כחו, שבעל פה

 .התרבותיי� והיושר האמנותי

 

 

 "טוב  דיו"תאטרו� פלייבק 

י " הפלייבק לייצג משמעות פשוט עמתאר מימי קצנב� את היכולת יוצאת הדופ� של, "פני הסיפור"נקרא במאמר ש

אז כל , א� הסיפור נשמע ומוצג ע� אמפטיה וע� תפיסה אינטואיטיבית של המשמעות שלו, לטענתו. הצגתו

לעשות זאת כל נסיו�  ו,להסטוריה ולאמת פסיכולוגית יהיו נוכחי�, הכפילויות של הרמזי� שלו ביחס למיתוס

המשמעות . סצינות של פלייבק אינ� גרסאות שטחיות של סיפורי� שסופרו למטפלי�.  רק יפגו�באופ� יותר מפורש

 .ומה שאנו רואי� הוא מספיק, של הסיפור היא בפני� שהוא מציג בפנינו

 



� מביני� את הדרישה ה. רוב העוסקי� בפלייבק מחויבי� למטרות הבסיסיות והמהותיות שלו, למרבה המזל

ה� מספיק אומני� כדי לכבד את האיכויות האסתטיות של הסיפור עצמו , הכפולה לתחכו� אמנותי ובי� אישי

, "ותאטרו� פלייבק טוב די "מכני�אנחנו שמה את וה� משיגי� . מבלי לעוות אותו לכיוו� של פרשנות פסיכולוגית

פלייבק שבאופ� כללי מממש ה� את הכוונה היא ל":  דיההורות טובה"ביחס לבאנלוגיה לרעיו� של בטלהיי� 

 .רמה מספקת על א! פגמי� בלתי נמנעי�� בהאינטראקטיבייהקריטריוני� האסתטי� וה� את הקריטריוני� 

 

כל קבוצה עומדת בפני בחירות שונות ביחס לשאלה עד כמה , בשאיפה להגשי� את העבודה בצורה הטובה ביותר

נדרטי� הגבוהי� ביותר של הסט? מה חשוב יותר לקבוצה? ת באוריינטציה שיתופיתוצי� להיורחברי הקבוצה 

או הא� ? הא� להשאיר את ההנחיה בידיו של מי שהכי מיומ�? משחק ומוזיקה, או גישה דמוקרטית להנחיהמופע 

על א! , יטוי לשוויו�בכהא� להחלי! תפקידי� במהל� מופע ?  להכשיר את כול� להנחותהקבוצה רוצה להתחייב

מכריע הסופי קו ההוא ה" תאטרו� פלייבק טוב דיו"הקו המנחה של ? אפשרות לירידה מסוימת באיכויות המופע

 . אי� קבוצה מאזנת את התביעות הסותרות לעיתי� בי� דמוקרטיה למצוינותהשאלה לגבי 

 

מנות וה� בתחו� מתבסס על הגשמת הקריטריוני� להצלחה ה� בתחו� הא" טוב דיו"הרעיו� שתאטרו� פלייבק 

יש לעודד , בי� א� בלהקות או בסדנאות. בעל השלכות להכשרהרעיו� הינו , אירועי� חברתיי� אינטראקטיביי�

ומחויבות למטרתה של , יצוב מודעות אסתטית לצורה וע�שחקני� חדשי� לפתח את הרגישות האמנותית

ללמוד על , למ� ההתחלה, יכולי� ג�ה� . חשיפת משמעות דר� מטאפורה או דימוי מעוררי השראה: האמנות

 .קבוצהגישות ומיומנות בתקשורת ובהובלת תפקוד של הצור� לר

 

 אומני� שאינ� מתוחכמי� ומיומני� �א� לא בשני התחומי� האלו, הרבה אנשי� מגיעי� לפלייבק ע� רקע באחד

 את החשיבות של שני הכשרה שמפתחת.  שאינ� מפותחי� כאומני�או מסייעי� ומטפלי�, ת בי� אישיתבתקשור

 . הצדדי� יכולה לסייע לאנשי� לרכוש את האיזו� שהינו כל כ� חיוני

 

 

 סובייקטיביות ושיפוט, טראנס

לסובייקטיביות של התגובה יש משמעות , בפלייבק. התגובה לאמנות ותפיסת ערכה היא בהכרח דבר סובייקטיבי

 .שחקני�המספר וה, בשל ההבדל הרב בפרספקטיבה בי� הקהל, מיוחדת

חייבת להיווצר מחויבות מהצד של הקהל כדי שה� יאפשרו לעצמ� , בכדי שפלייבק או כל תאטרו� אחר יעבוד

, זהו סוג של טראנס.  של המספרוילדותאו בית , בי� א� זה היער של ארד�, להאמי� באשליה של מקו� וזמ� אחר

לגייס את הקהל והמספר למצב אחר למש� , המנחה הוא להכניסחלק מתפקיד . ל נכנסי� אליו ברצו�שחברי הקה

בזמ� . בטראנסאפילו השחקני� מצויי� חלקית ). נסבזמ� שהיא עצמה נשארת באופ� ברור מחו$ לטרא(השיקו! 

לכודי� ה�  ג� ,חושבי� על הסיפור ועל מה צרי� להתרחש, שה� נשארי� לגמרי מודעי� לעצמ� ואחד לשני

משנה את המצב של המספר , ה היא כוח מלא עוצמה שמעורר לטראנסהמוזיק. במציאות שנוצרה מהמשחק שלה�

 .מהצלילי� הראשוני� של מוזיקת הרקעהחל הקהל והשחקני� 

 

הטראנס הוא כמעט תמיד . כ� חזקה יותר התפיסה של ההצלחה ושל הער� האמנותי, ככל שהטראנס חזק יותר

בק חוו את החויה של מספר שמהלל אות� בחו� כל שחקני הפליי. והכי חלש עבור השחק�, הכי חזק עבור המספר

ג� חברי קהל יכולי� לאפשר לעצמ� להאמי� בסיפור על א! . אחרי סצינה שה� הרגישו שלא ביצעו אותה טוב

הטראנס לא יעבוד , "טוב דיו"אבל א� המופע הוא לא פלייבק . (טעויות מזדמנות או רגעי� מבלבלי� בשיקו!

  ).פר והקהל יישארו אדישי�והמס



 

או , קבוצות אימו�,  סדנאות�כגו�,  משמעותו שבמצבי� שאינ� הופעה,של הטראנס של המספרהכוח התמוה 

י אנשי� שחסרה לה� מיומנות אמנותית או רגישות "ייתכ� והסיפורי� יוצגו בהצלחה גדולה ע, הקשרי� טיפוליי�

ממש באופ� משביע רצו� למרות שהמספר וחברי קבוצה אחרי� מרגישי� שהסיפור הת הצלחה במוב� �אמנותית

י שיקופי� "ראיתי מספרי� מוקסמי� לחלוטי� ע, בזמ� שהנחתי קבוצות טיפוליות לילדי�. המשחק הלא מקצועני

המספר . על א! שהשחקני� הצעירי� עשו כמיטב יכולת�, כמעט ולא נאמני� לסיפור, שהיו מגושמי� ושטחיי�

 . שהסיפור שוק! באופ� מלא על כ�קולהרגיש סיפות הסיפור שלו על הפעולה היה מוכ� להשלי� א

 

, הסובייקטיביות של התגובה מתייחסת ג� לכ� שהתפיסה של מצוינות אמנותית תשתנה בהתא� להקשר ולציפיות

� שנלקח כילד שבה אד� סיפר סיפור על כ,  אני זוכרת סדנא בת שעתיי� לעובדי� בנופש. קוד� לכ��כפי שדנו בכ

אביו של האיש קיוה  . יורק במהל� המיתו�� בניול אנשי� חסרי בית שחיו בסנטרל פארקשכונת עוני שלראות 

זכר היה את הרגע שבו ילד , המספר, אבל מה שויקטור. ללמד את בנו להערי� את הבטחו� ואת היתרונות שיש לו

שזה היה פסול לנעו$ בו הבי� ו,  רגע ויקטור הבי� את הכבוד האנושי של הילדבאותו. נועז בחזרהבגילו נע$ בו מבט 

ולל הזה ע� האד� ששיחק את הילד חסר הבית מימש את הרגע המח, בשיקו!. מבט כאילו שהיה חיה בג� חיות

שחק� מנוסה לא היה יכול לעשות זאת . ע בתפקיד ובמשמעותוושקהוא היה לחלוטי� . עוצמה ואמת בלתי נשכחי�

 .טוב יותר

, מאמי� כל כ� עמוק במציאות של הילד באותה שכונת עוני, סכל הנראה הוא היה במידה מסוימת בטראנכ

סדנא שבה , אפקט של המשחק שלו היה בהקשר עצמומרכיב נוס! ב. ו עיצבה את הפורטרט שיצרשהאמונה של

מנחה שהיתה איתי לא ציפינו �אני והקו, לכ�. לא! אחד לא היה נסיו� קוד� ע� פלייבק או כל סוג אחר של מופע

 .התרשמנו הרבה יותר מאשר א� היינו צופות במישהו מהלהקה שלנו עושה דבר זההלמשחק מיומ� ו

 

אלא היא למעשה מרכיב בכל תחו� של , והגמישות של הסטנדרטי� אינה ייחודית לפלייבק, הסובייקטיביות הזאת

ה מיד משחק הדדי בי� מישנו ת. הקשר וציפיה משחקי� תפקיד בכל חויה של קהל בכל מופע שהוא. אמנות

אותו דבר נכו� ג� לצורות . מהצד השני, ובי� מה שהקהל מביא לאירוע, י האומני� מצד אחד"אמת מוצע עשב

שמתייחסת , ער� הוא בסופו של דבר יצירה משותפת בי� האומ� לצופה. אמנות שאינ� מופעיות כגו� ספרות או ציור

 . קודה בטווח ההישג הממשילמשמעות האמנותית הכנה שנמצאה בכל נ

 גשמת הפלייבקה

 הקונצרט האחרו� שלו .בעיירה הקטנה שלי חי פסנתר� המפורס� בכל העול� ומופיע כא� פע� או פעמיי� בשנה

ה היא זהמוזיקה של האיש ה: מאוד הצטערתי להפסיד את הקונצרט. ערב של אחד ממופעי הפלייבק שלנונפל על 

למופע הפלייבק , רסיטל סולו של בא�, צרט שלוכשהדמיו� שלי עבר מהקונ. השלמות של אמנות הקלידי�, אוצר

בת את הקס� של היצירתיות עד כמה שאני אוה. ההבדל בי� שני הסוגי� הללו של המופעי� היה מאוד ברור, שלנו

 ג� את התרוממות הרוח והאיכות המושלמת אני מחפשתלפעמי� , של הפלייבק חד פעמית והמשתנההמפעפעת ה

 .יה חזרות רבות ומאומצותשל אמנות שמתפתחת ונעשות על

 

בגלל שזו אמנות , הוא אינו יכול לפגוש את הקריטריוני� הכי נוקשי� של האמנות. פלייבק הוא לא אמנות גדולה

להיהפ� להיות אלגנטי� ומשכנעי� , על א! ששחקני� יכולי� לפתח את המיומנויות שלה� במש� שני�. של הרגע

, על הרגע שה� יוצרי�השיקופי� , יות של חיי� לתו� תאטרו�בטרנספורמציות האסתטה� במשחק שלה� וה� 

יחד ע� . להיבנות מהשפה והכוריאוגרפיה הכי מעוצבת ואיכותית של התאטרו� הפורמלי, מטבע� ,אינ� יכולי�

, ת הקהלהתלוי בהקשר ובתפיס, יש לה עדיי� את הכוח, "גדולה"כמו אמנות אחרת שלא תשיג את התואר , זאת

 .לחשו! דפוס ומשמעות קיומית:  העמוקה ביותר של האמנותלממש את המטרה



 

ה� באופ� עקבי רגעי� ,  הללו שכולנו מזהי� וזוכרי�הרגעי�, הרגעי� האלו שבה� הפלייבק מגיע לשיא של גאונות

ה� יכולי� לקרות בכל . שבה� היה שילוב מושל� בי� ההיבטי� האמנותיי� והאינטראקטיביי� של הפלייבק

זה יכול להיראות כמו סוג , "לא מופע"במסגרת של . קני� לא מנוסי� כמו ג� ע� שחקני� מנוסי�ע� שח, מסגרת

, מהנסיו� שלי.  בחייה�ומגלי� רגישות אמנותית בפע� הראשונה, לתו� עצמ�צוללי� של נס כשחברי הקבוצה 

 זה לא קשור .זדמנת מתו� רגש חזק כלפי המספר והסיפור שלויצה הפתאומית הכמותית הזאת תמיד מהקפ

דופ� שיוצא הדבר . ליצור צורהוהרצו� של האומ� משולבת ע� הפוטנציאל זוהי תגובה לאנושיות ; לשאיפה מודעת

. ה אחד את השני� קבוע קפיצה דומה בהבנה של הקבוצחדשה שהושגה יוצרת באופאותה רמה אמנותית הוא ש

 .ת מעצימי� אחד את השני בצורה הדדיתזהו תהלי� של שילוב כוחות שבו האמנות והאינטרקציה הקבוצתי

 

הדיוק ההשראה ועבודת הצוות של , ההתכווננות של המנחה לקהל ולמספר משתלבת ע� האמפטיה, במופע

סביר להניח שהופעה שלמה לא תוכל . ה במינה ביופי ובאמת שלה להיות יחידההשחקני� ליצירת תאטרו� שיכול

ע� אי השוויו� המצוי בבסיס , פ ביטוי של פיטר ברוק"ע" תאטרו� גס"פלייבק הוא ג� ; להישאר בכזו רמה גבוהה

 .חשופי� וגלויי� לכלל אמנות שתהליכיה היצירתיי� כ

 

הוא שוא! למלא את המטרה המהותית של האמנות של חשיפת ; תאטרו� פלייבק שיי� בצדק לתחו� האמנות

ג� אירוע חברתי אינטראקטיבי תאטרו� פלייבק הינו . זיקוק אסתטי של חויה ותפיסהמשמעות דר� 

כמו , פלייבק חייב למלא את הקריטריוני� להצלחה בשני התחומי� הללו, "טוב"בכדי שייחשב כ. ואלטרואיסטי

 . שייחודיי� לפלייבק עצמואת הקריטריוני�ג� 

 

 בעלי מיומנות השחקני� חייבי� להיות, מופעב. שחקני� משתנה בהתא� להקשררמת המיומנות הדרושה מה

בהקשרי� . א� ה� רוצי� לספק את הקהל ואת המספר" טוב דיו"נותית מספקת ונסיו� בכדי להגיע לפלייבק אמ

סיפורי� יכולי�  :הפלייבק יכול להגשי� את מטרתו בלי מיומנות גבוהה של כשרו� מצד השחקני�, מופעשאינ� 

 .יו� וביכולת משחק למרות חוסר בנס לשביעות רצו� המספר והקבוצה כולהלהיות מסופרי� ומוצגי�

התפקיד של המנחה . האומנות של המנחה והכשרו� הבינאישי הכרחי להגשמת הפלייבק, בכל הקשר, יחד ע� זאת

 .ה� בתו� וה� מחו$ למופע, מגל� את השילוב של אמנות ופעולה חברתית המצוי בפלייבק

 

ו את ההגשמה האידיאלית של ישנה את האפשרות של הרגעי� האלו שממחישי� לנ, מופע או אחר, ובכל הקשר

 .השילוב הקסו� והרגעי של אמנות ואנושיות; ההבטחה של הפלייבק
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