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המופע הפוטוריסטי
תקדימים
ב 1888-אלפרד ז'ארי ( )1873-1907כתב את המלך אובו בהיותו בן  .15באותה שנה
הוצג המחזה על ידי תיאטרון בובות (מאריונטות) ,ורק ב 1896-הוא הועלה כהצגה של שחקנים
חיים בתיאטרון היצירה בפריז ( .(Theatre de l'oeuvreהאוונגארדיות של ז'ארי טמונה הן
בתוכן המחזה ,שהיווה התקפה חריפה על החברה ,והן בצורת ההצגה של תיאטרון הבובות,
שהיוותה התקפה על הקונבנציות של התיאטרון הנטורליסטי :השימוש במריונטות נילקח
אמנם ממסורת ארוכה של תיאטרון בובות סאטירי ,אך ז'ארי הכניס את המריונטות לתיאטרון
הקונבנציונאלי .גם ההצגה המאוחרת ,שבה השתתפו שחקנים ,שברה הרבה קונבנציות :ז'ארי
דרש מהשחקנים לדבר באופן מסוגנן ,להיעזר בפנטומימה ולהשתמש באביזרים ,כגון מסיכות
וכרזות .כל המרכיבים הללו חדרו לתיאטרון הפוטוריסטי והפכו לעזרים מקובלים בתיאטרון
המודרני.
השפעתו של ז'ארי על מארינטי הפוטוריסטי ניכרת בשתי הצגות של שעלו על הבמה
ב:1909-
 .1המלך בומבאנס ( ,(Roi Bombanceאפריל ,1909 ,שהוצגה בתיאטרון היצירה בפריז.
המחזה נכתב על ידי מארינטי חודשיים לאחר פרסום המניפסט הפוטוריסטי הראשון .זוהי
סאטירה על סוציולוגיה או ,לדבריו'  - Sauce-ologyרוטב-ולוגיה ,שעושה הקבלה בין
דמוקרטיה ומהפיכה לבין מערכת העיכול .המחזה עוסק בדמות משורר-אידיוט ,הנלעג בגלל
בקשתו הבלתי פוסקת לחופש .הוא נדחף להתאבדות אך חוזר לחיים ומתנקם .המחזה עורר
סערה ,אך סגנון המופע לא היה כה מהפכני.
 .2בובות חשמליות ( (Poupées electriquesשהוצגה ב 1909-בטורינו ,בTheatro Alfieri-
(באותו ערב גם הוקרא המניפסט הראשון) .התוכן עוסק במשולש הנצחי ,אך החידוש הוא
בהענקת חיים לבובות מכניות שאותן בונה הבעל .כאשר האישה מנסה לרצוח אותן היא מגלה
שהן בעצם "האני האחר" (האלטר-אגו ,אווטאר) שלה ושל בעלה.
בשתי ההצגות הללו עדיין לא התגבש תיאטרון פוטוריסטי מקורי .למעשה ,הניסיון
הראשון לגבש תיאוריה תיאטרלית פוטוריסטית נעשה רק ב ,1913-במניפסט על הווארייטה
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(וראייטי) שכתב מארינטי .אך המופע הפוטוריסטי המקורי ביותר נולד עוד קודם לכן ,מתוך
הערבים הפוטוריסטים שהחלו כבר ב.1910-
חידושי המופע הפוטוריסטי
 .1הערבים הפוטוריסטים ,שהם בעצם הפנינג שלא התרחש רק באולם תיאטרון.
 .2הוורייטה  -מופעים ובלטים שבהם התאורה ,התפאורה ,האביזרים והתלבושות תופסים את
מקום השחקן ,לצד המאריונטות.
 .3הסינתזי  -מחזות קצרים על במת התיאטרון קונבנציונאלי ,בניסיון לשבור את המבנה
מסורתי של המחזה וההצגה.
החידושים הפוטוריסטים נבעו קודם כל מהשאיפה לבטל את החיץ שבין הבמה
והקהל .הבמה יכולה להיות כל חלל האולם שבו התרחש המופע ,ואפילו לצאת אל מחוץ לאולם
ולהמשיך ברחוב ,בבית המעצר ,או בבית המשפט .המופע הפוטוריסטי האידיאלי כולל את כל
האמצעים האומנותיים ,במטרה לעבוד באופן סימולטני על כל החושים ,וליצור אצל הצופה
חוויה טוטאלית .יש לציין שהפוטוריסטים לא היו הראשונים להדגיש את חשיבות האמצעים
הפועלים על כל החושים .תפיסה זו נבעה ,בין היתר ,מתוך הרעיונות של ווגנר על אמנות
טוטאלית המאחדת את כל האמנויות  .(Gesamtkunstwerk) -אדולף אפיה ( ,(Appiaשהושפע
מווגנר ,ראה את האירוע התיאטרלי כשלם המורכב מהמחזה הכתוב ,השחקנים ,התאורה,
התפאורה והתלבושות ,שביחד יוצרים את החוויה הטוטאלית .הוא ראה סתירה בין התפאורה
המסורתית הדו-ממדית (מסכים וריצפת הבמה) לבין השחקן שנע בחלל ולכן החליף את
תפאורת המסכים בתפאורה תלת-ממדית ,שתאפשר לשחקן לפעול בחלל תלת-ממדי ותאפשר
לתאורה ליצור אפקטים שונים ולהכניס תנועה לסטאטיות של הבמה והתפאורה .לדבריו,
לתאורת הבמה היו שלושה תפקידים עיקריים :תאורה מפוזרת שמאירה על הבמה והשחקים,
תאורה מודגשת שיוצרת צללים ותאורה שיוצרות צורות על הבמה .מחדש נוסף היה אדוארד
גורדון קרייג ) ,(Craigשערך ב 1191-ניסויים בתאורה בארנה גולדוני בפירנצה ,כשהוא חותר
לסינתזה של תנועה ,קול ואור .הפוטוריסטים הושפעו מכל הרעיונות הנ"ל ,אך יצרו מתוכם
משהו חדש.
בגלל המורכבות של המופע הטוטאלי קשה לחוקר לבודד ולהעריך נכונה את כל
מרכיבי המופע .אך הבעיה העיקרית נובעת מחוסר יכולתנו לשחזר את המופע עצמו ,כי חוויית
הנוכחות בו הייתה חלק בלתי נפרד מהמופע .לכך מתווספת בעיית התיעוד הלוקה בחסר :לא
הייתה אז אפשרות לצלם את המופע בווידיאו ,ועל ידי כך לתעד את ההתרחשות ולו גם באופן

3

חלקי .יש צילומים בודדים ,בשחור/לבן ,אך רוב התיעוד מורכב מסקיצות ,אפילו לא מתוכניות
עבודה ,ולכן קשה להבין כיצד התפאורה פעלה בחלל .כמו כן ,כפי שנראה בהמשך ,סגנון
הסקיצה היה גם ענין של אופנה וסגנון ציור באותה תקופה ,ולכן קשה לדעת איך באמת נראו
התפאורות והתלבושות על הבמה .מצילומים שנותרו נראה לפעמים שהסקיצות (הצבעוניות)
נראות מרשימות עוד יותר מאשר התוצאה על הבמה.
הערב הפוטוריסטי Serata -
הערבים ( )Serateהיוו בעצם את תחילת המופעים הפוטוריסטיים ומהם החלו להתפתח
התפיסות התיאטראליות שבאו לידי ביטוי במניפסטים שונים .הערבים היו מופעים או מייצגים
( ,(performancesבעלי אופי של  .Happeningהערב הראשון היה בטרייסט ,ב 12-בינואר
 ,1119בתיאטרון פוליטמה רוזטי ( ,(Politeama Rosettiונערך על ידי מארינטי ,אמנדו מאזה
) (Mazzaואלדו פלאצסקי ) .(Palazzeschiמארינטי דיבר נגד המסורת ומסחור האמנות
ומאזה הקריא את המניפסט .טרייסט הייתה אז תחת שלטון אוסטריה ,עיר מריבה בינה לבין
איטליה ,והאוסטרים התלוננו על עושי הצרות הפוטוריסטים ,שדרשו באותו ערב שאוסטריה
תיסוג משטחים של דוברי האיטלקית.
בקריקטורה של בוצ'וני מ( 1111-תמונה  )1רואים ערב טיפוסי :על הבמה ציורים של
רוסולו ,קארה ובוצ'יוני .לפני הציורים עומדים הפוטוריסטים ועושים תנועות שונות,
מאחוריהם שוכבים הפסאיסטים ,מלשון  - passeעבר ,ובאורקסטרה מנגנים בתופים
וחצוצרות תחת ניצוחו של פראטלה.

דוגמה נוספת לערב פוטוריסטי אופייני נוסף היא הערב שהתקיים ב 12-בדצמבר ,1113
בתיאטרו ורדי בפירנצה .הקבוצה הפוטוריסטית המילאנזית (שהוציאה את כתב העת )Poesia
התחברה עם הפלורנטינית (כתב העת  .(Lacerbaברגע שעלה המסך החל מטר של ירקות אל
הבמה ואפילו ספגטי .מארינטי החל בדקלומו והמטר המשיך .מארינטי אמר" :אני חש כאניית
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קרב איטלקית מפוארת המפליגה בדרדנלים ,אך הטורקים מחטיאים את המטרה" ,ובו ברגע
פגע בעינו תפוח אדמה .קארה צעק" :זרקו רעיונות ולא תפוחי אדמה ,טיפשים" .האולם נרגע
אך התעורר מחדש כאשר מארינטי דקלם את "השעון" של פאלאצסקי" :כמה יפה למות עם
פרח אדום הנפתח ברקה" .אחד הצופים הגיש לו אקדח ואמר" :קח והרוג את עצמך" ועל כך
ענה לו מארינטי" :אם לי מגיע כדור עופרת לך מגיע כדור של חרא" .הערב המשיך במהומה
שיצאה אחר כך גם לרחוב.
ככלל ,מארינטי דרש לזלזל בקהל ודרש מהקהל להגיב חזרה .לדעתו ,מחיאות כפיים הן
הוכחה לבינוניות החומר ,לכן מוטב לא להבין ולא להסכים ,כי זה מוכיח על חדשנות המופע;
תגובות הבוז של הקהל מוכיחים שלא הורדם על ידי "רעל אינטלקטואלי" .כדי לגרות ולהרגיז
את הקהל הציע מארינטי למכור מכירה כפולה של כרטיסים ,או לצפות את המושבים בדבק.
הפרובוקציות היו מתוכננות עד הסוף ,ותגובות הקהל נלקחו בחשבון .הרבה פעמים המופע עבר
מהאולם לרחוב והמשיך במהומות ולפעמים במהלומות ,ונגמר במעצר ובמשפט ,בהרשעה
ובכמה ימי מעצר .כאמור ,תוצאה זו הייתה רצויה ,כי אפשרה להם להרחיב את מושג הבמה עד
למקסימום וגם הביאה לפוטוריסטים יחסי ציבור ופרסום עצום.
"מילים בחופש" ו"דיקלום דינאמי וסינופטי"
הערבים הפוטוריסטים הפכו למופעים מבוימים ומורכבים יותר ויותר .דוגמה לכך היה
המופע פיידיגרוטה ( )Piedigrottaשניכתב על ידי קאניולו ( )Cangiulloכדרמה של מילים
בחופש .הכוונה לשירה הכתובה בצורה דינאמית וחסרת מיבנה ברור ומקובל ,אשר המילים
מפוזרות על פני הדף ,בגדלים שונים ,בכיוונים שונים ,ומשולבות בסימני קריאה ובציורים
(תמונה  .)2המופע היה סאטירה על הפסטיבל של פיידיגרוטה בנאפולי והוצג על ידי מארינטי,
באלה וקאניולו בגלריה ספרוביירי ( ,(Sprovieriרומא ,ב 21 -במרס ו 5-באפריל .1111 ,הגלריה
הוארה באור אדום ותלו בה ציורים של קארה ,באלה ,בוצ'יוני ,רוסולו וסווריני .קאניולו
ומארינטי דיקלמו בשעה שהאחרים "עינו" את הקהל .בשיא הערב הופיעה תהלוכת לוויה של
גופות המבקרים הפסאיסטים שנהרגו על ידי הפוטוריסטים .באלה צעד בראש כשמש כנסיה,
המכה בפעמון של פרה בעזרת מברשת ציור ושר המנוני אבל .עזרה לו קבוצת אנשים שתוארה
בכתובים כ"ננסים עם כובעים דמיוניים מנייר"  -היו אלה דפרו ,ספרוביירי ,רדיאנטה וסירוני,
שחבשו גלילים מנייר שחור עם חורים לעיניים .הם דקלמו מילים בחופש ,והשמיעו רעשים
ממכשירי רעש (תמונה  ,)3בעוד קאנג'ולו ניגן בפסנתר לא מכוון .מארינטי הזמין את הקהל
להדליק סיגריות כדי להתגבר על סירחון הגופות (של הפסאיסטים המתים) וכך הפך העשן
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לחלק מהמופע .במופע מעין זה ,מלבד מהתמונות התלויות ,גם המציגים היוו גם את
התפאורה ,ולכן ניתן לומר שהתפאורה הייתה דינאמית .ומכיוון שלא הייתה הפרדה בין הקהל
והבמה ,הקהל מצא את עצמו בתוך הסצנה ,בתוך התפאורה.

בעקבות הצגה זו פיתח מארינטי את הרעיון של דקלום דינאמי וסינופטי (מתומצת),
שהופיע כמניפסט ב ,1111-והנחה איך יש לדקלם :צריך להשתמש בכל הגוף ,כולל תנועות
ידיים ורגליים וגם להפעיל מכשירי רעש ,שילוו את הדיקלום Zang Tumb Tumb .הוא
דוגמה לדקלום כזה :השיר נכתב על ידי מארינטי בסגנון של "מילים בחופש" (תמונה )1
וקטעים ממנו דוקלמו בגלריה דורה ( (Doreבלונדון ,בסוף אפריל ,1111 ,כמה חודשים לפני
פרוץ מלחמת העולם הראשונה .השיר עסק במלחמה וכונה גם "ארטילריה אונומטופאית".
מארינטי הקריא קטעים מהשיר באולם שרוב קירותיו כוסו בלוחות ,ומדי פעם היה רץ אל לוח
אחר ,כשהקהל אחריו ,ומשרבט עליו בעזרת גיר צורות אנאלוגיות לתוכן ,לצליל ולקצב
הדיבור .בכך צייר לעצמו את התפאורה ,תוך כדי התפתחות המופע ,וכחלק מהדינאמיקה של
המופע .מארינטי גם חיקה רעש של מכונות ירייה בעזרת פטישים ,וגם שיחק את הגנרל הטורקי
והעביר בטלפון פקודות ירי .הארטילריה נשמעה בעזרת מהלומות על תופי ענק ,אותם ביצע
בחדר סמוך הצייר נביסון ( (Nevisonעל פי הפקודות שקיבל בטלפון ממארינטי.
סינתזי ((Sintesi
הסינתיזי היו סוג אחר של מופעים  -הצגות שעלו על במת התיאטרון ,ובכך נפרדו
מצורת ההפנינג של הערב הפוטוריסטי .הייתה זו צורה תיאטרלית חדשה ,שהתבססה על
רעיונות קודמים של מארינטי וכן על רעיונות שלו ושל סטימלי )(Settimelliוקורה )(Corra
שהופיעו במניפסט על התיאטרון הפוטוריסטי הסינתטי מ ,1115-שם נכתב" :לדחוס לתוך
כמה שניות ,לתוך כמה מילים וכמה תנועות ,מצבים לאין ספור ,רגישויות ,רעיונות ,תחושות,
עובדות וסמלים" .עוד קודם לכן ,בתיאטרון הוורייטה ,מניפסט של מארינט שניכתב ב,1113-
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הציע מארינטי לשלב בערב אחד בין כל הטרגדיות היווניות ,הצרפתיות והאיטלקיות ,או
לצמצם את כל שייקספיר למערכה אחת.

בסינתזי של מארינטי מ 1115-הם באים (תמונה  ,)5הרהיטים הם השחקנים הראשיים:
על הבמה חדר מרוהט באלגנטיות ,נברשת גדולה ,שולחן אחד ,כורסה ו 8-כיסאות .מנהל משק
הבית (באטלר) ניכנס ואתו שני משרתים .הוא אומר" :התכוננו ,הם באים" .המשרתים
מסדרים בריצה את הכיסאות בחצי גורן סביב הכורסה .הבאטלר חוזר מדי פעם וממשיך לתת
הוראות ,בהתחלה במילים ואח"כ רק צועק ( Briccatirkakamekameבריקה טירקה קאמה
קאמה) ,ובכל פעם שהוא צועק המשרתים רצים ומסדרים משהו .בסוף האור כבה ורק אור ירח
מאיר את החדר ,דרך החלונות הצרפתיים ,והמשרתים רועדים מפחד ונצמדים לקירות כאשר
הכיסאות יוצאים לבד מהבמה (בעזרת אפקט של תאורה) .סינתזי אחר של מארינטי ,מאותה
שנה ,היה רגליים ( Basiתמונה  :)5המסך מורם רק בחלקו ,והקהל רואה רק רגליים וכמה
חפצים כמו שתי כורסאות ,ספה ,שולחן ומכונת תפירה .שבע סצנות מתרחשות בין הרגליים
והחפצים ולבסוף בועטת רגל אחת באחרת.
סינתזי מעין אלה חידשו אולי את מיבנה המחזה ,אך לא הוסיפו לנושא עיצוב הבמה,
בוודאי לא כמו הערבים הפוטוריסטיים .להיפך ,הם היוו רפרטואר מתאים ללהקות הנודדות
שהציגו אותם בכל רחבי איטליה ,כי אפשרו להשתמש בחפצים הקיימים בכל תיאטרון ולא
דרשו תפאורה מסובכת .תרומתם העיקרית הייתה בתפיסה שחפצים יכולים לשחק כמו
שחקנים ,ומכאן לא רחוקה הדרך למחשבה שהתפאורה יכולה להפוך לשחקן.
עם זאת ,היו סינתזי מעניינים יותר מבחינת הבמה והתפאורה ,כמו צבעים ( )1111של
דפרו ,שם לא שיחקו שחקנים חיים אלא  1צורות תלת-ממדיות מקרטון ולכל צורה צבע אחר:
אפור (אובאלי-פלסטי) ,אדום (משולש-דינאמי) ,לבן (קו ארוך עם קצה מחודד) ושחור (רב-
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כדורי) .הצורות היו תלויות על חוטים לא נראים וריחפו בחלל כחול ,ויצרו תמונות מופשטות
מתחלפות .הצופים סיפקו את קולות הרקע על ידי אפקטים קוליים ומילים בחופש .לכל צורה
היה צליל שאפיין אותה .יש לציין שלקנדינסקי היו רעיונות דומים ,שאותם הצליח להוציא
לפועל רק מאוחר יותר ,כאשר ב ,1128-העלה על הבמה את הבלט תמונות בתערוכה ,שגם הוא
היה מורכב מצורות שונות בצבעים שונים שנעו על הבמה ויצרו ציורים מופשטים תלת-ממדיים
שמשתנים ללא הרף.

אחת ההצגות הראשונות שתוכננו להעלות על הבמה עם תפאורה ותלבושות הייתה מכבש
הדפוס  Macchina Tipographicaשל באלה ,משנת  .1111היא עלתה כרעיון שהוצג כמופע
פרטי בפני דיאגילב (הבלט הרוסי) ,אך בסופו של דבר המופע לא בוצע .התפאורה הייתה
מורכבת ממסכים שעליהם מצוירת המילה "טיפוגרפיה" (תמונה  .)1על הבמה היו  12שחקנים
שכל אחד מהם מהווה חלק מתוך מכבש הדפוס .בסקיצה של באלה ,בה הוא מתכנן את
הכוריאוגראפיה ,נראים  1אנשים 2 :מלפנים ו 2-מאחור המשמשים כבוכנות ,והם נעים קדימה
ואחורה ומניעים  2שחקנים נוספים שידיהם מסתובבות כמו גלגלי שיניים (תמונה .)1.1
לתנועות התלוו גם רעשים .חלק משחקנים חזרו בעוצמה על ההברה ( STAתמונה  )1.2בעוד
שבאלה עצמו השמיע קולות אונומאטופיים.
בלט של אור
אחת הצורות המקוריות של המופע הפוטוריסטי הייתה בלט של אור ,שהושפע
מהריקודים של לואה פולר ( .(Loie Fullerפולר כבשה את אירופה בסוף המאה ה 19-ובתחילת
המאה ה .20-היא נהגה ליצור צורות בחלל על ידי תנועתה ותנועת שפע הבד של שמלתה
וצעיפה .היא כינתה את ריקודה "תמונה רוקדת" );)tableau dancé, dancing painting
הצורות הנעות שיצרה בחלל הוארו בתאורה צבעונית מכיוונים שונים ,גם מלמטה ,כשהאור
חדר דרך הבמה השקופה עליה רקדה( .תמונות  )7פולר יצרה צורות מופשטות ודינאמיות של
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אור וצבע שנעו בחלל הבמה ,לעתים נראו כצורות עצמאיות ומנותקות ממנה ,ובכך השפיעה על
התפתחות של מעין סוגה חדשה  -בלט של אור .אמנים רבים העריצו את פולר וציירו או פיסלו
אותה רוקדת (תמונה  .)8מאוחר יותר המשיכו בכיוון זה במשחקי התאורה בבאוהאוס ,וכן
בריקוד שיצר קנדינסקי.

כאמור ,השימוש בסינתזה של אור ,מוסיקה ומרכיבים אודיו-ויזואליים אחרים נבע הן
מהרעיונות של ואגנר על אמנות טוטאלית המאחדת את כל האמנויות (Gesamtkunstwerk) -
והן מתפיסה שהייתה אז מאד פופולרית  -הסינסתזיה – ( - (Synesthesiaלפיה גירוי של חוש
אחד (ראיה למשל) יכול לגרום לתגובה של חוש אחר (שמיעה למשל) ,וכך צבע יכול ליצור צליל
ולהיפך .קנדינסקי ,בספרו על הרוחני באמנות ,1910 ,בנה תיאוריה שמקשרת בין צבעים
וצלילים (כל צבע מזכיר צליל הנובע מכלי מוזיקאלי אחר) .סקריאבין (Scriabin( ,המלחין
הרוסי ,עסק גם הוא בתחילת המאה בקשר שבין מוסיקה וצבע :בהוראות המוסיקה שכתב
לפרומיתיאוס הוא כלל שימוש באורגן צבעוני ,שכל צליל מצליליו מקרין על מסך אור בצבע
שונה .פראמפוליני (Prampolini( ,אחד ממעצבי הבמה הפוטוריסטים החשובים ביותר ,כתב
בהשפעת הסינסתזיה את כרומפוניה  -צבע וקול ( )1113על שילוב צבעים וקולות.
עד  1115נכתבו רוב המניפסטים שעסקו במופע על ידי אנשים שבאו מתחום הדרמה,
הספרות והשירה או המוסיקה .עד אז הופיעו כבר ששה מניפסטים שהתייחסו לאספקטים

9

שונים של המופע :פראטלה ( (Pratellaורוסולו כתבו על המוסיקה ועל הרעש ,מארינטי כתב על
תיאטרון הוורייטה ,והוא וסטימלי ( (Settimelliוקורה ( (Corraכתבו על התיאטרון הסינתטי.
אך איש מהם לא התייחס לעיצוב הבמה ,חוץ מכמה הערות בודדות ,כלליות מאד .התייחסות
ראשונה לעיצוב תפאורה ותאורה פוטוריסטים ,הופיעה רק במרס  ,1915במניפסט של
פראמפוליני סצנוגראפיה וכוריאוגראפיה פוטוריסטיים ,שהתפרסם שוב בצורה כמעט זהה
באפריל-מאי  1915בשם סצנוגראפיה פוטוריסטית .כאמור ,פרמפוליני היה אחד ממעצבי
הבמה החשובים באיטליה וכן מחזאי ,במאי וצייר ידוע ,שהרבה להציג וגם עיצב תפאורה
ותלבושות ליותר מ 130-הצגות.
אין זה מיקרה שפראמפוליני פרסם את דבריו חודש לאחר פרסום המניפסט של
מארינטי על התיאטרון הפוטוריסטי הסינתטי :המניפסט של מארינטי היה ניסיון ראשון
ליצור תפיסה בימתית חדשה לחלוטין ,ולא וריאציה המתבססת על הקיים (כמו הורייטה) .זהו
מניפסט ראשון שנחתם על ידי מחזאים ,כולל מארינטי עצמו שחתם שם כמחזאי .נראה כי
העובדה שדווקא המחזאים לא התייחסו לעיצוב הבמה יצרה אצל פראמפוליני צורך להשלים
את החסר .רוב רעיונותיו במניפסט הראשון נלקחו כנראה מגורדון קרייג ,אך חוסר המקוריות
אינו מוריד מערכו של פארמפוליני; הפוטוריסטים היו לקחנים גדולים בכל תחומי האמנות,
והשאלה אינה ממי לקחו ,אלא מה הם עשו עם זה .ואין ספק שהם הפכו כל דבר שלקחו למשהו
משלהם.
במניפסט סצנוגראפיה וכוריאוגראפיה פוטוריסטיים פראמפוליני מדבר על במה שלא
רק מוארת אלא גם מאירה ,ועל תפאורה שעשויה מצינורות ניאון בצבעים שונים ,משולבת
בתאורת ליבון .לדעתו ,השחקן האנושי וגם הסופר-מאריונטה ייעלמו ,ושחקני העתיד יהיו גז
צבעוני ,ובכך האור יהפוך לשחקן הבלעדי בתיאטרון הפוטוריסטי .פראמפוליני שאף לוותר
לחלוטין על צביעת התפאורה ,בטענה כי כלי תאורה עם פילטרים צבעוניים הם הצבעים
שיצבעו את הבמה .במחזה שכתב המהירות הקדושה משנת  ,1928התפאורה הייתה חסרת
צבע ושימשה בסיס לתאורה צבעונית .במניפסט של מונטאלטי  Montaltiתאורה מהבהבת
אלקטרונית מ 1129-מדובר על שילוב מסך קולנוע כחלק מהתפאורה וכן מאות נורות שידלקו
ויכבו וישחקו בשילוב עם סרט הקולנוע.
הראשונים ליישם כמה מהרעיונות החדשים של עיצוב תאורה היו הפוטוריסטים
הרוסיים ,באופרה ניצחון על השמש ,שהוצגה בשליש ובחמישי בדצמבר ,1113 ,בתיאטרון לונה
פארק בסן פטרסבורג .אמנם הם לא ויתרו על השחקן האנושי ,אך בהחלט יצרו תפיסה חדשה

10

של תאורה ועיצוב במה ותלבושות .הליברטו נכתב על ידי המשורר-תיאורטיקן אלכסיי
קרוצ'ניק ) ,(Alexei Kruchenykהמוסיקה נכתבה על ידי המוסיקאי-צייר מיכאיל מאטיושין
) (Mikhail Matyushinוהבמה עוצבה על ידי הצייר-מעצב ולדימיר מאלביץ' ).(Malevich
למרות שהמופע כונה "אופרה" ,הוא לא היה כזה .תוכנו מסובך ,ואינו כה חשוב .אחד מהצופים
שראו אותה בזמנו טען" :כולנו הבנו שהקרב החל ,אבל אף אחד לא היה ממש בטוח מי נילחם
כנגד מי".
ההפקה סבלה מתקציב נמוך ומזמן קצר מדי להכנות ,ולכן מאלביץ לא הצליח ליישם
את כל רעיונותיו (התלבושות ,למשל ,היו עשויות קרטון) .אך לעומת זאת ,התיאטרון היה
מצויד במערכת תאורה "אולטרה מודרנית" ,על פי אחד העדים ,כי היה זה התיאטרון הראשון
שהיו בו ספוטים .המטרה של מאלביץ הייתה להמחיש באופן חזותי את הרעיון של שפה
פוטוריסטית חדשה שכונתה זאום ) ,(Zaumשכוונתה "מעבר לשכל" ) .(beyond mindהייתה
זו שפה המורכבת ממילים קטועות וחתוכות ושילובים שרירותיים בין פרגמנים של מילים
(בדומה למילים בחופש של הפוטוריזם האיטלקי) .מאלביץ יצר פרגמנטציה דומה בתפאורה
ובתלבושות ,על ידי שבירה של הצורות והחלל בעזרת התאורה :הוא יצר את התפאורה
והתלבושות מקולאז' של צורות גיאומטריות ,כל אחת בצורה שונה ובצבע אחר (תמונות .)19-1
בכל פעם שנפגשו צבעים זהים בתפאורה ובתלבושת ,קטע מהגוף היה כאילו נעלם ומתאחד עם
הרקע .כמו כן ,מאלביץ האיר רק קטעים של הגוף או החלל על ידי שימוש בספוטים ,או
לפעמים שטף את כל החלל על ידי תאורה בצבעים משתנים ,וכך ,על ידי חיבור וחיסור צבעים,
הדגיש או העלים צבע זה או אחר של התפאורה והתלבושות ,ובצורה זו העלים קטעים מהגוף
או הדגיש אותם .לדברי אחד הפוטוריסטים הרוסיים שנכח במופע ,בנדיקט ליפשיץ" :הגופים
נשברו בעזרת קרני האור :הם איבדו לסירוגין זרועות ,רגליים ,ראש ,מכיוון שעבור מאלביץ
הם היו רק גופים בעלי צורות גיאומטריות שנוטות להתפרק למרכיבים ,או להתאחד עם החלל
החזותי".
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אלא שגם הבלטים של לואה פולר וגם הנצחון על השמש לא ביטלו את האלמנט האנושי
במופע ,ולא השתמשו באור כתחליף לשחקן ,כפי שהציע פרמפוליני .הראשון שהשתמש באור
כתחליף לשחקן ויצר ממש "בלט של אור" היה באלה בזיקוקי די-נור שהעלה הבלט הרוסי של
דיאגילב .הבלט עלה ב 12-באפריל ,1117 ,בתיאטרו קונסטנצי ( (Constanziברומא ,על פי
מוזיקה של סטרבינסקי ,בניצוח אונסרמה ( .(Ansermetאך היה זה בלט ללא רקדנים ,חוץ
מהתפאורה והתאורה .הכוריאוגרפיה ועיצוב הבמה (שהיו היינו הך) תוכננו ע"י באלה.
התפאורה הייתה הגדלה תלת-ממדית של ציורים של באלה (תמונות  ,)11שמהם נשארו גם
שרטוטי עבודה .המבנים הגיאומטריים היו עשויים עץ ,מכוסים בבד צבוע .בראשם היו צורות
קטנות יותר ,עשויות ממסגרות עץ מצופות בד צבעוני שקוף ,ובתוכן היו גופי תאורה שהאירו
דרך הבד .כל אלה עמדו על רקע מסך שחור והוארו על ידי תאורה צבעונית מתחלפת ,שהאירה
גם על התקרה ,ולפחות פעם אחת גם על מסך הרקע השחור (באור אדום) .לפעמים התאורה
כבתה ונותר רק האור הפנימי של הגופים ,והם נראו מרחפים בחלל (תמונות  .)12גם הצופים
היו חלק מההצגה והוארו מדי פעם באורות שונים .יש לציין שגם לצל היה תפקיד חשוב ושתי
פקודות תאורה מזכירות פרוז'קטורים של צל (הכוונה כנראה להסתרות חלקיות או צורות
שנוצרות בעזרת פילטרים).

באלה התקין את לוח התאורה בתא הלחשן ומשם פיקח על השינויים .על פי הרשימות
הוא תכנן  11תמונות ,אך מכיוון שהיו תמונות שחזרו על עצמן ,הרי שהיו למעלה מ 59-חילופי
תאורה ) .(Cuesכל הבלט כולו נמשך כ 5-דקות  -ז"א שכל דקה היו לפחות  19חילופי תאורה.
בניגוד לתפקיד המסורתי של האור כמאיר ,או מדגיש צורה ,או יוצר אוירה ,כאן הוא הפך

12

לשחקן אקטיבי ,וגם לחלק מהתפאורה  -הן מבחינת צורנית חזותית והן כאמצעי אילוזיוניסטי
ההופך את התפאורה לדינאמית ,מעצם ההחלפה המהירה של התמונות שכל הזמן שינתה את
צורות שקלטה העין.

הדינאמיות של התפאורה ,שהייתה האידיאל הפוטוריסטי ,היוותה בעיה טכנית באותה
תקופה ,אך ניתן היה להיעזר באור ,להפוך אותו לאלמנט הדינאמי של התפאורה וליצור
בעזרתו אשליה שהתפאורה נעה ושהבמה משנה צורה באופן דינאמי .האור אפשר גם לצבוע את
הבמה וגם לשנות את צבעה וצורתה באופן דינאמי .הוא גם אפשר ליצור צורות מופשטות
דינאמיות המקבילות באיכותן המופשטת למוזיקה .לכן הפכה התאורה לאחד המרכיבים
החשובים בעיצוב הבמה הפוטוריסטית.

שחקן ,מכונה ,מאריונטה
אחד מהאידיאלים של התיאטרון הפוטוריסטי היה לותר על השחקן האנושי ,מכיוון
שהוא ניתפס כגורם לא מהימן ולא יציב ,שאינו מסוגל להעביר במדויק את הפרשנות של
הבמאי ,והוא משלב בדמות גם את הפרשנות שלו וגם את אופיו ודמותו החיצונית .השחקן
מביא עמו "מטען" משלו ,לכן יש להחליפו במריונטה ,או סופר-מריונטה .רעיון זה לא היה
חדש .עוד ב 1819-כתב הינריך פון קלייסט על תיאטרון המריונטות וציין את הערצתו לאי-
המודעות של המאריונטה ,שאותה ראה כמעלה .קרייג ,בכתב העת שערך מסיכה ),(Mask
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 ,1191דרש שאת פני השחקן תחליף מסיכה ואפילו שילב שחקנים חיים עם מריונטות (קרייג גם
טען שהשירה צריכה להחליף את הדיבור וההצגה צריכה להפוך לטכס – כדי לנתק את ההצגה
מהמציאות היומיומית ומאישיות השחקן) .הפוטוריסטים אימצו רעיונות אלה והלכו אתם
הלאה .במופע הפוטוריסטי ,גם כאשר הדמות מבוצעת על ידי שחקן אנושי ,יש רצון לבטל את
האנושיות על ידי תנועה מכאנית ותלבושות מכאניות (תמונות  .)13גישה זו נובעת גם מהרצון
לשלב בין הדמויות לבין התפאורה ,כשהדמות מקבלת את אופי התפאורה ,שבמקרים רבים
היא מכאנית ,הן בגלל תוכן ההצגות והן בגלל אידיאל המכאניזציה של הבמה הפוטוריסטית.

השימוש במאריונטה נראה למשל בבלטים הפלאסטיים של קלאוול ( (Clavelודפרו,
שהוצגו ב 1818-בתיאטרון המאריונטות  Theatro Picoliברומא 5 ,ריקודים קצרים ל1-
מריונטות כמעט בגודל אדם (תמונות  .)11אחת מהן ,דמות שיצר דפרו בשם הפרא הגדול,
הייתה גדולה אפילו מגודל אדם .בבטנה הייתה במה קטנה וכאשר נפתחה התגלו עליה פראים
זעירים שביצעו ריקוד מריונטות.
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דוגמה נוספת ,הפעם לשחקן אנושי דמוי מכונה ,הם הבלטים המכאניים ( (Balli
 Meccanichiמ ,1111 -שם תכנן איבו פאנאג'י ( (Pannaggiתלבושות שעיוותו לחלוטין את
הדמות האנושית והשתלבו עם התפאורה (תמונה  .)15דוגמה נוספת לתלבושות מכאניות:
אהבת שני הקטרים למנהל התחנה ,שכנראה זהה למחזה מאכינה דל  ,0333נכתב ועוצב על
ידי דפרו ב 1121-ועלה על הבמה ב( 1125 -תמונות .)11

מתוך כמה הערות שנמצאו בין פנקסי הרישומים של דפרו מסתבר כי לא רק שהבמה
והתלבושות יוצרות דמויות בעלות צורה מכאנית ,אלא היה עליה גם לפעול כמכונה .דפרו
מתאר תלבושות שלא בוצעו בסופו של דבר ,עשויות ממסגרות של חוטי ברזל ועליהן בד שקוף
בעל צבעים עזים .התלבושות זורקות אור בעזרת ידי נורות חיצוניות או פנימיות (זורחות מבעד
לבד השקוף) .התלבושות היו צריכות להיפתח או להיסגר ,על ידי הרמת יד או נקישת עקבים או
תנועות אחרות שיפעילו מנגנון שיפתח כמו מניפה או הרמוניקה .כל אלה היו צריכים להשתלב
עם תפאורה נעה ,מכונות קול ותאורה .תאורה ותלבושות בעלי תנועה תוכננו על ידו לבלט
שירת הזמיר של סטרווינסקי ,1117 ,שהיה צריך לעלות כמופע של הבלט הרוסי ,אך לבסוף לא
יצא לפועל (תמונות  .)17עיצוב תלבושות מכאניים נראה גם בסקיצות לתלבושות לבלט שלא
בוצע לבסוף (תמונה .)18
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הבלט הרוסי והשוודי ותרומתם למופע המודרני
פאראד :זהו בלט של מערכה אחת על פי סצנריו של ז'אק קוקטו ומוסיקה של אריק
סאטי ,אחד מהמלחינים האוונגרדיים בפריז באותה תקופה .מעצב התפאורה והתלבושות היה
פיקאסו .הבלט חובר עבור הבלט הרוסי של דיאגילב ,על פי כוריאוגרפיה של לאוניד מאסין,
שגם רקד .מאסין התמנה אז לרקדן ראשי והחליף את ניז'ינסקי .על התזמורת ניצח ארנסט
אנסרמה ) .(Ansermetהפרמיירה הייתה ב 18-במאי  ,1117ב Théâtre de Châtele -בפריז.
העבודה על המופע התנהלה באמצע מלחמת העולם .המשורר גיום אפולינר ,שכתב בתוכניה,
ראה בפאראד סוג של סוריאליזם ,וכך טבע את המילה סוריאליזם כמה שנים לפני עלייתו.
"פאראד" ,היא תהלוכה שמארגן ,למשל ,קרקס עם כניסתו לעיר במטרה להציג את
האמנים הבולטים ולפתות את הצופים .ואכן ,הרעיון במופע הנ"ל היה להציג שלוש קבוצות של
אמני קרקס ומנהלים ,המנסים למשוך את תשובת לבו של הקהל ולהכניס אותו למופע.
התלבושות שיצר פיקאסו מושפעות מציוריו בסגנון הקוביזם המאוחר ,והן משנות לחלוטין את
גוף האדם והופכות אותו למעין ציור תלת-מימדי .יש להניח שהמכניות שלהן השפיעה אולי על
התלבושות המכניות הפוטוריסטיות ("הבלטים הפלסטיים" של דפרו עלו ב ,1118-שנה לאחר
"פאראד" ,ויתכן כי הוא הושפע מפיקאסו) .פרטים נוספים ואילוסטרציות ראו כאן ,בהרצאה
על סרגיי דיאגילב וקשריו עם האמנות האוונגרדית.
בריאת העולם :הבלט נוצר עבור הבלט השוודי ,שהמשיך את הבלט הרוסי לאחר
שהאחרון התפרק .הבלט השוודי נוסד על ידי רולף דה מארה ,ב ,1129-בפריז .הוא שילב בין
ריקוד ותיאטרון ניסיוניים בשילוב ג'ז .הג'ז והמוסיקה האתנית השפיעו מאד על חברי
"הששייה"  -קבוצת מלחינים אוונגרדיים שכללה את סאטי ,בולז ,דאריוס מיו Milhaud
ואחרים .מיו פגש בג'ז ברחובות הארלם ,כשנסע לארה"ב ב .1122-יש לציין שרק לאחר מלחמת
העולם הראשונה האמנות האפריקאית מחד והג'ז מאידך החלו להיות מוכרים לקהל הרחב
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ולא רק לאמנים .זה קרה גם בזכות חיילים אמריקאים שהגיעו לאירופה ,ביניהם גם שחורים,
והביאו תקליטים וסרטים ,וגם בגלל אמנים שחורים שבאו לנגן בפריז שהייתה מקום ליברלי
מבחינת סובלנות גזעית .לז'ה הוא זה שהציע לרולף דה מארה ,שהיה אז מנהל התיאטרון של
שונס אליזה להביא להקה שחורה מארה"ב ,וכך הגיעה הזמרת והרקדנית ג'וזפין בייקר ,שתוך
לילה הפכה לאגדה באירופה ,כשהיא מצוירת ומפוסלת על ידי אמנים רבים .הצרפתים לא עשו
הבחנה בין תרבות אמריקאית שחורה ובין תרבות אפריקאית.
ב 1123-סיים דאריוס מיו להלחין את הבלט "בריאת העולם" .הבלט כלל  1פרקים:
אוברטורה; תוהו ובוהו לפני הבריאה; העלמות הדרגתית של החושך ,בריאת עולם החי
והצומח; בריאת אדם וחוה; התאווה בין אדם וחוה; הסיום ,שכולל את נשיקת אדם וחוה.
הכוריאוגרפיה היתה של ג'ין ברלין  Börlinוהיתה כרוכה במחקר שערך במקורות
אתנוגרפיים של תרבויות אפריקאיות.
את התפאורה והתלבושות עיצב פרננד לז'ה ) ,(Légerבהשפעת אמנות אפריקאית
(תמונות  .)29התוצאה היתה מרשימה מאד מבחינה ויזואלית ,אך בעייתית לרקדנים ,שהתקשו
לזוז עם התלבושות .לז'ה כנראה יצר את הרישומים שלו לתלבושות ולדמויות בהשראת ספרים
על תרבויות פרימיטיביות שיצאו אז לאור על ידי חוקרים שונים.

עיצוב הבמה הפוטוריסטית
כאמור ,התייחסות ראשונה לסצנוגרפיה הפוטוריסטית הופיעה רק במרס  ,1115במניפסט
של פראמפוליני סצנוגראפיה וכוריאוגראפיה פוטוריסטיים .פראמפוליני עושה הבחנה בין
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סצנוגראפיה מסורתית שהיא אובייקטיבית ובין סצנוגראפיה פוטוריסטית שהיא
סובייקטיבית .לדעתו כל האמצעים האקספרסיביים חייבים ליצור סינתזה שתהפוך את הבמה
ליישות מופשטת .על הצבעים והצורות ליצור קשר עם האינטואיציה של הצופה ולעורר בו מצב
נפשי  -חוויה רגשית שלא ניתן לעוררה בעזרת המילים והתנועות .כדי ליצור חוויה מעין זו על
הצופה לחוש עצמו בתוך הסצנה ,והסצנה צריכה להיות דינאמית ,ז"א יש ליצור תפאורה נעה,
אקטיבית ,משתנה .בדברי פראמפוליני על פנייה לאינטואיציה של הצופה ,קיימת הנחה כי ניתן
לתקשר בצורה אל-מילולית בין הבמה והצופה .מכיוון שפרויד כבר היה מוכר באיטליה ועורר
עניין רב ,אולי ניתן לראות כאן השפעה של רעיונותיו ,שהובילו למסקנה כי בכוחם של
האמצעים החזותיים לפנות אל הלא-מודע של הצופה ובכך ליצור תגובה אפקטיבית יותר.
מסקנתו של פראמפוליני היא שמעצבי הבמה הם אמנים יוצרים ולא מבצעים סתם ,כי עליהם
ליצור יצירה המקבילה בחשיבותה ובכוחה למחזה ,ולכן על המחזאים לכתוב יצירות שיאפשרו
למעצבים ליצור.
בשנת  1121חוזר פראמפוליני וכותב את המניפסט הטכני של הבמה האטמוספרית
הפוטוריסטית ,שם הוא מסכם את רעיונותיו ומפתח רעיונות חדשים .הוא מדבר על התפתחות
התפיסה הבימתית והוא מונה שלושה שלבים:
 )1סצינוסינתזיס  -המחזה פועל בחלל דו-ממדי ,הדגש על אלמנטים צבעוניים (הבמה כציור),
הארכיטקטורה קווית ודו-ממדית ,הפעילות הבימתית בשני מישורים( .למעשה זו הייתה
התפיסה של התיאטרון המסורתי וגם התפיסה של המופעים הפוטוריסטים המוקדמים ,כולל
ה"סינתזי").
 )2סצינופלסטיקס  -המחזה פועל בחלל תלת-ממדי ,הדגש על ארכיטקטורה פלסטית ,ועל
ביטול הבמה ושילובה עם האולם( .זו מטרת המופעים הפוטוריסטים המאוחרים יותר).
 )3סצינודינמיקס  -הפעילות מתרחשת בחלל של ארבעה ממדים ,שבו הממד הרביעי  -הזמן -
מתבטא על ידי הסימולטניות .זהו השלב העתידני וכדי להבינו יש לבחון את פרויקט התיאטרון
המגנטי של פראמפוליני .הפרויקט לא יושם ,אך המודל זכה בפרס ראשון לעיצוב תיאטרון
בתערוכה בינלאומית לאומנויות שימושיות בפריז .1125 ,התיאטרון המגנטי הוא מעין מכונת
במה ענקית ,מבנה של קונסטרוקציות נפחיות הצומחות ממרכז האולם ,כשכל אחד
מהמרכיבים יכול לזוז ,לעלות ,לרדת ,וכך ליצור תמונות דינאמיות ,המלוות בתאורה משתנית.
מכונה זו מחליפה את השחקנים והתפאורה ,אך עדיין לא ברור כיצד מתבטלת הבמה ,ומה
היחסים הנוצרים בין הקהל והבמה.

18

נושא זה מטופל במניפסט של מארינטי התיאטרון הטוטאלי מ ,1133-שם חלל
התיאטרון כולו הופך לחלק מהסצנה .מארינטי בונה חלל עגול שבמרכזו במת זירה ,במות
נוספות ממוקמות בתוך הקהל וכן יש במה המקיפה ומסובבת את הקהל .מעל הבמה המרכזית
יש מכונת ענק הממחישה את תנועת השמש והירח (יש לציין כי למעלה מעשר שנים קודם לכן
פיתח טאטלין רעיון דומה ,של סיבוב המבנה בהתאם לתנועת גורמי השמים ,במודל
לאינטרנאציונאל ה 3-שלו).
מה מתוך הרעיונות האלה אכן התבצע? חלק גדול מהם לא בא לידי ביצוע ,במיוחד
מסיבות טכנולוגיות .אני בטוחה שהפוטוריסטים היו משתוללים משמחה לו יכלו לחזור
לתחייה ולקבל לידם את האפשרויות של מיכון הבמה המודרני ,ובמיוחד את הווידיאו
והווידיאו-קליפ ,את קרני הלייזר וההולוגראמות את המחשב על תוכנות העיצוב המתוחכמות
שלו .לעתים נדמה כי המעצבים הפוטוריסטים מתארים מחזות אור-קוליים או מופעי רוק .אך
המופע הפוטוריסטי הקדים את זמנו ובאמור ולא היו בידו את כל האמצעים המודרניים
שעליהם חלמו המעצבים הפוטוריסטיים .מכל מקום ,אין ספק שחידושי המופע הפוטוריסטי
והקוביסטי השפיעו בתורם על התיאטרון הקונסטרוקטיביסטי הרוסי וגם על המופע
הדאדאיסטי והסוריאליסטי.
בשנות ה 29-התיאטרון הפוטוריסטי כבר מיסד את המופע כמידיום שעומד בפני עצמו,
ופועל בארצות שונות בעולם .באמצע שנות העשרים גרם פרסום המניפסט הסוריאליסטי
לירידת קרנם של הפוטוריסטים בפריז ,אך מופעים רבים עדיין המשיכו לעלות באיטליה ומשם
הגיעו לפריז .בשנת  1121נוסד התיאטרון הפוטוריסטי החדש שכלל רפרטואר של כ19-
עבודות! התיאטרון הפוטוריסטי החל לדעוך בשנת  1133עקב עליית כוחו התקשורתי של
הרדיו .אז גם כותב מארינטי על תיאטרון רדיו ורואה בו תחליף לבמה.
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