אלינור דרזי

הגרסה הראשונה של עבודת הווידיאו  (2019/2016) In Dreamsנוצרה
במיוחד לאירוע "קטיפה כחולה" — נשף שוטטות לילי במסגרת פסטיבל סרטי
סטודנטים של אוניברסיטת תל–אביב ,שהוקדש באותה שנה ) (2016לסרטו של
דיוויד לינץ' .בהשראת סרטו האיקוני של לינץ' ,בשילוב זיכרונות משיטוטים
ליליים באזור המועדונים של דרום תל–אביב ,יצרה א ל ו נ ה ר ו ד ה יציר
כלאיים שבין סרט ,וידיאו–קליפ ומופע תיאטרלי ,הממשיך מהלך של חקר חיי
הלילה והתרבות הפופולרית בעבודתה .את פס התמונה של הסרט — דימויים
של שלוש בנות רוקדות על במה ,שלושה עוברי אורח על ספסל רחוב ,שני
סלקטורים ,זוג שוטרים בניידת — מלווה פסקול שהורכב משני עיבודים
עכשוויים ) (2015לשירו של טימי תומס ”“Why Can’t We Live Together
) “Hotline Bling” :(1973של הראפר הקנדי דרייק ,ורמיקס שיצרה בתגובה
הראפרית טרינה.
הרצף החזותי ערוך מתמונות חוזרות של דמויות עלומות השקועות
בהתרחשויות מינוריות ,בזו אחר זו ,שוב ושוב :מעיכה של כוס פלסטיק,
ריקוד ברחוב חשוך ,הירדמות על ספסל ,שומרים המעבירים את משמרת
הלילה שלהם בעישון סיגריות ,וזוג שוטרים שנדמה כי גם הם מושכים את
ליל התורנות בניידת השבה ומפטרלת .הפסקול עשוי אף הוא ממקטעים
המוּכרות
ּ
ואינו תורם ַלהתרחשות מלכידותו הנראטיבית ,מה גם שמילותיו
של הפזמון בגרסה של דרייק אינן נשמעות .מאמצי הצופים המבולבלים
לזמזם את המילים החסרות ,מסמנים אולי את הניסיון להשלים פערים בנוגע
לדמויות ולהתרחשות ולהעניק משמעות לאירוע.
בהעדר נקודת אחיזה ממשית ,הפסקול והרצף החזותי עוטים איכות
מופשטת ,ובהשראת האסתטיקה הלינצ'ית גם הווידיאו  In Dreamsמופיע
כעבודת חלום — עבודה אנטי–נראטיבית שאינה מובילה לשיא .לצד הנראטיב
מפורקים ומתפוגגים בעבודתה של רודה גם המתח המובנה בסיטואציה טעונה
המגדר ,המין
של רחוב חשוך בדרום העירִ ,ועמו גם המוסכמות של תפקידי ִ
והמעמד .חזרתן הכמעט זהה של סצנות קטועות בזו אחר זו ,ללא הסבר או
התרה ,מבקשת את השהיית המבט על ְסדרים מורגלים ומערערת על האופן
שבו אנחנו חושבים קול ,תמונה ודמויות כשחקנים חברתיים.
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מאחר שהשחקנים בעבודה אינם מגלמים תפקיד אחד מוגדר ,הם
ְמזמנים התבוננות ברגע שלפני הכתבתה של מציאות על–ידי המדים או הנוהג
המוסכם .גם בחירתה של רודה שלא ללהק שחקנים או רקדנים מקצועיים,
מסיטה את עבודתה מהאובייקט ומגרעין המשמעות המקובע אל מחוזות
האווירה והתחושה ,כהערה על אפשרות השינוי הגלומה באמנות .הטקסט
המילולי היחיד בסרט ,בסצנה האחרונה שבה נראות שלוש בנות רוקדות על
במה לרקע שירתה וצחוקה המתגלגל של טרינה ,נשמע כמו בדיחה על חשבון
משאלתם של מי שקיוו לתרגם את ההתרחשות המקוטעת לסיפור או משל עם
מסקנה חותכת.
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