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  ארכיון, זיכרון ודמיון: פרקטיקות כוריאוגרפיות עכשוויות בעקבות הפנייה לעבר 

  רן בראון 

  

הכותרת של הרצאתי היום משקפת את המיקוד שאני מבקש לעשות בתופעה הרחבה הזו של יצירות  

שעושות שימוש בעבר. במחול, פרקטיקה מקובלת היא להעלות מחדש יצירות שנוצרו לפני שנים.  

לא מדובר בתופעה הזו. שני ספרים שראו אור בשנים האחרונות מעידים גם הם על ההבחנה הזו,  

לה שנות  בניסיון  שמאז  במערב,  היצירות  מבול  את  התערבות    90-הגדיר  כתיבה־מחדש,  מציגות 

משמעותית בקאנון, ועיבודים של היצירה המקורית, שמצד אחד מסתמכים על קשר והמשכיות עם  

  המקור, ומצד שני בוחנים את היסודות, לעתים אפילו חותרים תחתם.  

) פרנקו  בין  )Franko, 2017מארק  ההבחנה  את   Historicalובין    Reenactment  עורך 

Reconstruction  בהוצאת מרשימה  באנתולוגיה  התופעה,    אוקספורד,  לבחינת  כולה  שמוקדשת 

, כשהוא מכנה את אותן  )2019(  מחול פורק עולואילו רמזי ברט מתייחס אליה במספר פרקים בספרו  

ת מחודשות וקריאות  יצירות: "שחזורים, העלאות מחודשות, הצגות מחודשות, חידושים, המצאו

(עמ'   מן העבר"  עבודות מחול  של  שנותרו    ,)253מחודשות  ישנות  בעבודות  מדובר  לא  כי  ומבהיר 

בידי  שנוצרו  ברפרטואר של הלהקה (קלאסי/מודרני), וגם לא בעיבודים של  יצירות בלט קאנוניות  

ניאו קלאסיים שאנחנו מכירים כמו אלה של אק או מ תיו בורן, אלא  כוריאוגרפים מודרניים או 

בחזרות מכוונות ומוצהרות: "עבודות־מחודשות מעורבות בפוליטיקה של ההיסטוריה על ידי בירור  

 ).  254עמ' שם, מכוון או בלתי מכוון מה השתנה מאז העבודה המוקדמת שהן מתייחסות אליה" (

ולומר שהן מתערבות בקאנון בדרכים ביקורתיות,    כמה מהיצירות הללו, שניתן להכליל 

) של ז'רום  1998(  ההופעה האחרונהכבר נעשו לקאנון בעצמן, זה של המחול העכשווי, עבודות כמו  

  , ) מאת פביאן ברבה, או הפרויקט המתמשך של ריצ'רד מוב  2010(  ערב המחול של מרי ויגמןבל 

בעקבות מרתה גרהם. אלה עבודות שמעלות סוגיות מרתקות, ואפשר לצרף אליהן רשימה ארוכה  

יוצרים כמו יאנז יאנשה, בוריס    –רים שפונים באופן מפורש לעבר ומעלים שאלות נוספות  של יוצ

לינקוולה, טינו סגל, אסתר סלמון, מג סטוארט,   לה    בייהסקשרמץ, מטה אינגוורטסן, פאוסטין 

ובחרתי להתמקד    – אולם הזמן שלי היום קצר    .ואולה מאצ'יג'ווסקה אם למנות רק כמה מהם  אהרו

, ובמיוחד כאלה  בארכיוןעוסקים באופן מובהק  בכאלו ש  , אלאעבר-בכאלו שלא רק משחזרים ריקוד

  ל צעדי ריקוד בסטודיו. שהולכים מעבר לעבודה המסורתית  כלומר  :  שינוי פרקטיקותשמציגים גם  

ביחס   רדיקליות  עמדות  אחת  לא  מציגים  כעת  שמניתי  מהיוצרים  חלק  אחרות,  במלים 

ולזיכרון   להיסטוריה  למחול,  לימוד    –לעבר,  של  המסורתית  בפרקטיקה  משתמשים  עדיין  אבל 

הארכיון    –ריקוד   אל  הכניסה  כיצד  בשאלה:  מתעניין  אני  מעצמם.  מאנשים אחרים,  מהווידאו, 

וממ חדשות  דרכים  גם  דוגמאות  הכתיבה  שלוש  דרך  עליה  להשיב  אנסה  אני  מחול?  ליצור  שיות 

  ר הויי) מאת מרטין נכבר בעקבות מחזור ריקודים מאת דורה  Urheben Aufheben  )2008מכוננות:  

) מאת רולאן פטי;  1946(  העלם והמוותמאת אולגה דה סוטו בעקבות    ) Histoire(s)  )2004;  1962-מ

The Return of La Argentina  )2015מאת טראג'ל הארל בעקבות (  Admiring La Argentina   

  . לה ארגנטינהאונו בעקבות  או) בבימוי טצומי היג'יקטה ובביצוע קזו1977(
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Urheben Aufheben מאת מרטין נכבר  

רקדנית שפעלה בגרמניה בין שנות השלושים והשישים של המאה  -הייתה כוריאוגרפית  רהויידורה  

בדרזדן, יצרה ערבי סולו ולימדה בלהקות שונות, כולל    ּפלוקה הקודמת. היא למדה בביה"ס של גרט  

יצרה מחזור    1962-של ויגמן). ב   פולחן האביב(היא רקדה את תפקיד הבתולה ב בזו של מרי ויגמן

שהורכב מחמישה ריקודים,    Affectos Humanosבות טקסטים של שפינוזה שנקרא  ריקודים בעק

  התאבדה.  1967-כל אחד מהם ממוקד ברגש אחר: יוהרה, תשוקה, פחד, שנאה, אהבה. ב

  2015-כאן בשחזור של סוזנה לינקה בביצוע של רנטה גרציאדי, רקדנית שהופיעה בארץ ב

שא מהיצירה  להבדיל  חדר.  ריקודי  שמנסה  בפסטיבל  כזה  מסורתי,  שחזור  זה  בהמשך,  ראה 

  להתחקות אחר העבודה המקורית. אחר כך נצפה בשחזור של מרטין נכבר שעושה דבר מה אחר.  

(שנת מותה).  1967-רוקדת מ  הויירהכוריאוגרפיה של נכבר מבוססת על תיעוד וידאו של  

ותו כיצד יש לבצע את  שקיבלה את הזכויות על עבודתה ולימדה א  הויירנכבר מצא רקדנית של  

יש לו גוף לא נכון לשם כך. המופע מאורגן כמופע־   – כפי שהיא אמרה לו בעצמה    – הריקוד, על אף  

מחיפוש למחקר, ביניהם הוא מבצע את    –הרצאה סביב ההסברים של נכבר אודות יצירת העבודה  

מתאר הוא  (אהבה)  האחרון  הריקוד  את  ואילו  במחזור  הראשונים  הריקודים  בלבד.   ארבעת 

יומיומית. במקור    הויירהתיאטרליות של   רוקדת בליווי תיפוף,    הויירמוחלפת אצל נכבר בגישה 

  מופיעה בלבוש תיאטרלי, בחצאית מתנופפת, נכבר בבגדי יום יום.   הויירנכבר רוקד בדממה. 

. להרים מהרצפה  1השם של העבודה הוא מעין משחק מילים על המעשה עצמו, פירושו:  

). גם בעבודה עצמה  Authorship. להשעות את התפיסה של המחבר (3. לשמור אותו  2שנוצר משהו 

יש לא מעט משחקי מילים נוספים. המופע נפתח בכך שנכבר נכנס לבמה עם לוח שחור ועליו שם  

או    –כניסה לארכיון. איך נכנסים לארכיון? חוזרים אחורה    – העבודה. הוא מכריז: צעד ראשון  

במעגלים    –  RE-TURNINGבאנגלית   ורץ לאחור  זה  RE-TURNINGנכבר פוסע לתוך הבמה   .

מעין משחק קונספטואלי, אבל הדבר המעניין בו הוא האופן שבו נכבר מנסה לשאול דרך הפעולה  

  .בואו נראה קטע הזו הוא איך עושים את זה במחול, בגוף. 

מדובר בשחזור סולו של מחול  ),  2009כמו השחזור של פביאן ברבה את ויגמן שנה אח"כ ( 

אקספרסיבי, "עקירה מן העבר אל תוך הווה אירופאי שבו מחול אקספרסיבי הודר לשוליים" (ברט,  

עמ'  2019 רגשי אקספרסיבי  272,  ריקוד  לרקוד  לגבי האפשרות  נכבר מעלה שאלה  ). העבודה של 

חזרה, התעקשות של    בשנות האלפיים. היא משבשת את העיסוק בהיסטוריה כהיסטוריה, כי יש בה

  משהו שכבר "יצא מהאופנה" ומסרב להיעלם. 

למרות שהגישה המקורית דורשת נוכחות     A, ניטרלי, כמו טריו  "קולי"אופן הביצוע שלו  

למה זה?  נכבר מדבר על כל    - פחות מקובלות כיום  שמסוג אחר שפה תנועתית ווירטואוזיות טכנית  

מה שהופך     -התחושות וגם הקשיים שהוא מעורר בו    סולו במחזור הזה בנימה אישית, מציג את

השפה   לגבי  שאלה  מציב  הביצוע,  אופני  בין  ההבדלים  את  מדגיש  לאנושי,  הביצוע  ואת  אותו 

  התנועתית וסוג הווירטואוזיות שנדרש לצורך הביצוע. 

 –כמו שראינו בסיום הקטע הקצר, נכבר מתעקש על הנוכחות של הגוף שלו בשחזור הזה  

האפשרות של הריקוד    –צירה הוא מתאר כיצד הארכיון פוגש בגופו ומניב תוצאה ייחודית  במהלך הי

ש בדרכים  לארכיון,    הוייר להתממש  נכנס  "אני  היצירה:  במהלך  בעצמו  מסביר  הוא  שיערה.  לא 
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והבדל מופיע, הארכיון מתבלגן. בו זמנית הוא מתגלה לעין דרך הגוף שלי... הגוף שלי מגלה את  

  , ובו זמנית יוצר את ההבדל הזה".הארכיון לעין

  – כמו הקאנון, גם הארכיון הוא לא ניטרלי, הוא לא רק אתר של אחסון, אלא ברוח פוקו  

להתבונן במה שהארכיון מאפשר    –תבנית שיח   לנו  ונכבר מציע    – הוא מנגנון שמייצר משמעות, 

בטנו העכשווית, משנה  להתערב בו בעצמנו ולהכיר באופן שבו אנחנו מתבוננים בדברים מנקודת מ

צורת העבודה    –נכבר מציג שחזור שמדגיש את הפערים ומחייב הסברים מחוץ למחול עצמו  אותם.  

שלו חייבה אותו לא רק למחקר גופני, היסטורי, ארכיוני, אלא גם לדרך תצוגה שונה, למופע הרצאה,  

ר", והשתמש בכל אלו  להתכתבות עם תיאוריה. הוא לא ביקש לטשטש את הפערים בינו ובין ה"מקו

  כדי להדגיש אותם ולהציג אותם בהקשר המתאים. 

  

Histoire(s)  מאת אולגה דה סוטו  

לעשות    ,הקהל  , , אולגה דה סוטו לא ממלאת את הפערים בעצמה, אלא משאירה לנוהיסטוריותב

  זאת. היא לא משחזרת את הריקוד עצמו, ולמעשה אין בה ריקוד כלל.  

) על פי סיפור שחיבר ז'אן קוקטו.    1946- ב  העלם והמוותיצר את   )2011-1924רולאן פטי 

העלילה מתארת צייר בוהמייני שלכאורה רק מחכה לאהובתו בעליית הגג שלו, אבל למעשה נקלע  

תולה הצייר את עצמו, ואהובתו, המתגלה כדמות אלגורית של המוות,  לקרב קיומי על חייו. בייאושו  

גיבור על פני נוף סוריאליסטי של גגות הבתים בפאריס. "העלם והמוות" נחשב  -מובילה את האנטי 

למטאפורה להתפכחות שלאחר מלחמת העולם השנייה אבל זו הייתה גם יצירה אקספרימנטלית,  

החליט קוקטו    -דנים עבדו עליה בחזרות לצלילי ג'אז בלבד קונצפטואלית. כך, למשל, לאחר שהרק

יומיומיות, כמו    בפסקליה המוזיקה  להחליף בהופעות את   של באך. התנועות כללו בה גם מחוות 

הופיע ברישניקוב   1985- הדלקה של סיגריה ממשית, השלכת חפצים ממשיים, ולא רק צעדי בלט. ב

  . נצפה בה כעת. לילות לבניםבתפקיד זה בסצנת הפתיחה של הסרט 

בע  2003-ב מודעה  פרסמה  סוטו  דה  אולגה  ספרדי  ממוצא  הבלגית  יתון,  הכוריאוגרפית 

המחפשת אנשים שזוכרים שצפו בהופעה המקורית. שמונה אנשים השיבו למודעה ודה סוטו ראיינה  

אותם. סרטי וידיאו של ראיונות אלה הוקרנו במהלך המופע על מסכים מסוגים שונים על ידי דה  

התנועות   המופע.  מרחב  של  שונים  בחלקים  המסכים  את  הזיזו  או  שהעלו  נוסף,  ומבצע  סוטו 

ות, החסכניות, מבוססות המשימות שלהם יצרו בפועל דואט מינימליסטי כאנלוגיה לדואט  הזהיר 

מן הבלט שהאנשים על המסכים נזכרו בו. מה שעולה מהראיונות, המחברים יחדיו זיכרונות של  

מהבימוי,   מהכוריאוגרפיה,  זוכרים  הם  מעט  כמה  הוא  אחר,  אדם  של  אלה  עם  אחד  אדם 

ם של הבלט עצמו. לעתים נדמה שהם אינם זוכרים דבר בקשר אליו,  מהתלבושות או מפרטים אחרי

או שהם זוכרים דברים שנדמים כמעט כסתירה של זיכרונות של אחרים, בקשר לצבע התלבושות  

  או לסדרת האירועים המצטרפת לנרטיב של הבלט.  

  דה סוטו כותבת ביומן העבודה שלה אודות היצירה:

  

The Young Man and Death is in them. They were young, some of them very 

young, today old and wrinkled. In their homes I took the time to listen to them, 

to watch them, to wait for them. Sometimes a memory that had returned gave 
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them children’s eyes again. The emergence of traces of what’s been left behind 

is like a flash of light. 

[…] 

During editing, lots of questions. Complex. They touch on human beings, on 

their words, on their memories. How can these voices be put together without 

letting them down? How can a rhythm of the spectacle be adjusted without 

betraying their own rhythms? How can a movement be articulated which is 

anchored in a common history – collective memory – then drifting at the same 

time wherever personal memories, their stories, take it? 

excerpts-journal-https://www.olgadesoto.com/en/histoires  

  

 ) ברט  של  2019לדברי  ש"הזיכרונות  היא  מציגה  שהיצירה  ללב  הנוגעת  הסיטואציה   ,(

הצפייה  האנשים האלה דועכים. אבל שעה שהפרטים כבר נעלמו כמעט כליל, הרגשות שהם חוו בעת  

). ברט טוען כי יצירה זו מציעה בצורה צנועה יחסית, דרך  269בבלט נותרו נגישים לזיכרון" (עמ'  

חדשה ושונה לחשיבה של היסטוריית מחול באמצעות חוויה תיאטרלית: עם הכוריאוגרפיה הזהירה  

סוטו  של סדרת המסכים הנעים שראיונות הווידיאו מופיעים עליהם, ועם הדואט המורכב בין דה  

לרקדן הנוסף, יש "אישוש עוצמתי של ערכם של זיכרונות", על "הכוח ההיפעלותי שלהם באקלים  

  ).270תרבותי שבו חל פיחות [...] בערכם של זיכרונות, מתוך עניין ִבקדמה מתמדת" (עמ' 

  

Trajal Harrell  |The Return of La Argentina (2015)  

ההסתמכות על הזיכרון ולא על הארכיון, וההכרה    -לכן    שנים קודם  30וכמעט    –בדומה לדה סוטו  

אונו, שבו    אובכוחו ההיפעלותי המשמעותי היא למעשה הגרעין המכונן של הסולו המפורסם של קזו 

ארגנטינה   של לה  דמותה  מעלה באוב את  של טראג'ל    – הוא  היצירה  אנטוניה מרסה.  הרקדנית 

ווגינג ואופנה. הדמיון משחק תפקיד מרכזי  הארל, מתכתבת עם היצירה הזו, דרך המשקפת של  

  במפגשים האלה, כבחירה מכוונת ועמוקה. 

ניתן   עבודתו של הארל  בהקשר. את  צורך  יש  הזו,  היצירה  שאציג קטע מתוך  לפני  אבל 

ווגינג. זה כבר שני עשורים שהארל בוחן  - להגדיר כמיזוג היפותטי בין מחול פוסטמודרני, אופנה ו

כוריאוגרפיה.    -השימוש בהליכה, במבט, בפרפורמטיביות     –ף לשלושתם  ביצירתו את מה שמשות

 Twentyשנקראת    XLועד    xs-מ  –הציג הארל שאלה שהשיקה סדרת יצירות בשבעה גדלים    2008-ב

Looks or Paris is Burning at The Judson Church תצוגות אופנה, נשפי ווגינג ויצירות מחול . –  

שמאפשרות ערעור על מודל שגור, כולן מחדשות, ויכולות לשמש אתר לחקירה. זה  הן כולן זירות  

נעשה מאוד ברור כשרואים כיצד במהלך יצירה הארל עצמו מחליף שפה גופנית    , והואהקשר ביניהן

  ולא רק בגדים.  

את   שקיבל  במומה,  ברזידנסי  החל  הארל  הזו,  הסדרה  בעקבות  הגדולה  ההצלחה  אחרי 

ציטוט של טצומי היג'יקטה. למעשה הפרויקט    -   ”In one step are a thousand animals“הכותרת  

התחיל מהעניין שלו במעצבת של קום דה גרסון ריי קוואקובו והתגלגל למחקר אודות היג'יקטה.  

אלא מהלקונות שמצא.   – במהלך ביקור ביפן הארל ביקר בארכיון שלו והופתע לא רק ממה שגילה 
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ם פערים בהיסטוריה של המחול ולהכניס אליה את הווגינג, אלא לערער על  הארל לא מבקש להשלי

ולכן הוא משתמש בדמיון היסטורי     -ההבנייה שלה ככזו מלכתחילה. ההיסטוריה היא תמיד בדיה 

  כדי לעבד ולפרש את העבר. כפי שהאוצרת אנה ג'נבסקי כותבת:  

  

’Fictional archiving’ is a name Harrell gives to his creative process of 

researching and re-imagining the archives. It is revealing how he subsequently 

activates the historical source material he encounters, not for re-enactment, but 

so the material can be mobilized, interpreted and transformed in a new way. 

https://sites.barbican.org.uk/ontrajalharrell/            

      

מפגישה  ש. לאחרונה הוא יצר עבודה  שיבתה של לה ארגנטינהתקופה זו הניבה מספר עבודות, ביניהן  

הוצגה   עבודתו  של  גדולה  ותערוכה  אמריקאיים,  בירידים  שהוצגו  בטן  וריקודי  פולר  לואי  בין  

  בברביקן בלונדון.  

פלמנקו ממוצא    -"לה ארגנטינה" היה שם הבמה של אנטוניה מרסה דה לוקה   רקדנית 

העשרים.   המאה  בתחילת  אדירה  עולמית  להצלחה  שזכתה  מורה    קזואוארגנטינאי  היה  אונו 

,  1977-, כאשר נכח בהופעתה בטוקיו. הופעתה עשתה עליו רושם כה רב, וב1928– ב  24לספורט בן  

בן   הקריירה  71כשהיה  את  והזניק  ליפן,  מחוץ  איתו  שהופיע  הראשון,  בסולו  בדמותה  הופיע   ,

.  והוא שביים את היצירה, ואונו עצמו מחשיב אותה כלידתו כרקדן בוט   היג'יקטההבינלאומית שלו.  

שנה, הוא לא משחזר את צעדי הריקוד של לה ארגנטינה    20ו הזה, שאונו הופיע איתו במשך  בסול

באופן מסורתי, אלא מתעל אותה, מגלם אותו בגופו. השחזור המקורי (כלומר לא זה של הארל) הוא  

כולם    –כבר כזה שעשה שימוש בגוף כארכיון, המפגשים שלו במורים, ברקדנים, ביצירות אמנות  

את גופו, מגולמים בו, שבים ומופיעים בו, ולא במהלך ליניארי, לא על פי זמן כרונולוגי  מעצבים  

אלא רדוף רוחות רפאים. כך למשל, נוסף על לה ארגנטינה, אונו מגלם ביצירה גם את דמותה של  

  מאת ז'אן ז'נה).   המדונה של הפרחיםזונה טרנסית ("אלוהית" למי שקרא את 

בניגוד לאונו, הארל לא לובש את השמלה בעצמו. הוא מניח את  ,  שיבתה של לה ארגנטינהב

בחירה    –על גופו, מצמיד אותה אליו, אבל לא נכנס לתוכה    –של קום דה גרסון כמובן    -השמלה   

כמו   והתלבושת,  הגוף  בין  הפער  את  שמדגישה  מסורתי,  שחזור  לבצע  שלו  הסירוב  את  שמייצג 

בזיכר  בארכיון,  החורים  הקרעים,  הזו  הפערים,  היצירה  במהלך  המחול.  בתולדות  ההיסטורי,  ון 

הארל מכין לעצמו קערת יוגורט, הרגל שהוא מתאר, לצד הסברים נוספים, כיעיל במיוחד לשיפור  

איכות הביצוע שלו, מציג סדרה של טקסים או ריטואלים, מחליף בגדים, משמיע קולות משונים,  

רה ג'נסן מתארת זאת כתנועה רצוא ושוב  מקפל בגדים, מסדר חפצים. הדרמטורגית והחוקרת ש

בדה  ועם הקהל. אלו מבליטים לטענתה את הע  ואינטראקציהבין מצבים שונים של נוכחות, הצגה  

אובייקט בהתהוות ולא תוצר מוגמר. הצפייה ביצירתו משפיעה על התפיסה    -שהמופע הוא תמיד  

שך אל הארכיון, מובן של נזילות  של מושגים שגורים: לדבריה הארל מכניס מובן של חזרה, זמן ומ

וגמישות. חומר וחומריות מקבלים משמעות שונה, ההיסטוריה והארכיון אינם שלמים. התוצאה  

שמחד   היא  דבר  של  ומאידך,    –בסופו  בעבר,  ופחות  מקובעים  פחות  נדמים  ארכיוניים  מסמכים 

  מריים. תנועה מחווה ומחול נדמים אולי פחות ברי חלוף, בלתי נראים או בלתי חו
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  ארכיון, זיכרון ודמיון לקראת סיכום: 

באסטרטגיות   נוקטים  עכשוויים  יוצרים  שבו  לאופן  דוגמה  שמהוות  עבודות  שלוש  היום  הצגתי 

כדי להעלות שאלות על המחול היום דרך עיסוק בדמויות מן העבר,    בארכיוןחדשות: נכבר משתמש  

והשלמת פערים מפעילים את המחול, ואילו   זיכרוןאולגה דה סוטו מציבה שאלות לגבי האופן שבו  

ככלי מרכזי לא להשלמת הפערים אלא ליצירת פערים נוספים, ואגב כך    דמיוןטראג'ל הארל מציג  

 תחילה. לערער כל מה שהחשבנו יציב מלכ

כל היצירות משקפות לא רק שינוי מחשבה ביחס לאופן שבו המחול מתייחס אל העבר שלו  

ואל העבר בכלל אלא גם שינוי בדרכי העבודה. חלקן אמנם נוקטות בשחזור גופני מסורתי של צעדי  

הכניסה לארכיון מחייבת את היוצרים גם למחקר היסטורי, עריכת ראיונות עם צופים  ריקוד, אולם  

שימוש במופע הרצאה, יציאה מבמת הפרוסניום,    –חוקרים, מחקר תיאורטי, שינוי של דרכי תצוגה  ו

כניסה למוזיאון ומעבר לעבודת משך, שימוש במדיה, כל זה בנוסף ולא במקום הכלים המסורתיים  

סט  גם  אלא  מתרחבות  וכוריאוגרפיה  מחול  של  ההגדרות  רק  לא  באמצעותן  כוריאוגרפיה.  של 

  יומנויות, הפרקטיקות שיוצרים עכשוויים משתמשים בהם מתרחב, מתגוון ומשתנה.  הכלים, המ 

באופן שבו המפגש הדמיוני בין עולמות שבורא הארל    –אני כן מבקש לסיים בצעדי ריקוד  

מייצר לא רק מחשבה מעניינת אלא תנועה של ממש. נראה קטע מתוך עבודה מהסדרה הראשונה  

  . .Antigone Jrשנקראת 

  

  , רן בראון.  2021זכויות יוצרים  ©

  

  ביבליוגרפיה 

  . רמת השרון: אסיה.  מחול פורק עול]. 2017[ 2019ברט, רמזי. 
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  אינוונטרמה נותר ממה שנמוג | על תהליך יצירת 

  נעה דר 

  

כבר    2019בפברואר   עובדת  אני  בו  שהסטודיו  לי  שנה,    15נודע  כחצי  בעוד  להריסה  מיועד  שנים 

לשינוי   הזדמנות  לקראת  התרגשות  בי  עוררה  לא  הידיעה  יוקרה.  דירות  מגדל  ייבנה  ושתחתיו 

  והתחדשות, אלא כאב חד ועמוק של אובדן.  

של    ובאצטלה כתם מעגלי שהתפשט מהמרחב העירוני ההולך ומנושל מהציבור בתהליך של הפרטה 

התחדשות עירונית׳ (כפי שיזמי נדל"ן אוהבים לכנות), ושתוצאותיו ניכרות בבירור במתחם קפלן בו  

אותי.   גם  לנשל  ואיים  שלי  האישי  למרחב  עד  והגיע  התרחב  כתם  אותו  שלי.  הסטודיו  ממוקם 

יתה רגע של מגע מוחשי ופוצע בין המרחב הציבורי המשתנה  יהרס הסטודיו הצפוי ה  ההודעה על

  מרחב היצירה.   -והשפעתו על המרחב הפנימי ביותר 

  

'בתים' למשכנם של איגודי  בניני ציבור רבים.    60-וה   50-במתחם רחוב קפלן בת"א, נבנו בשנות ה

'בית  ניות וסוציאליסטיות. בין אלו היו  יוצרים וארגונים ציבוריים שכולם נשאו אידיאולגיות ציו

'בית    -בני ברית', 'בית הסוכנות היהודית', 'בית הקיבוצים', 'בית העתונאים', 'בית האיכרים' וגם  

בעבר   ששימש  ובו, באולם  לאגודת הסופרים העבריים  שאול טשרניחובסקי, השייך  ע"ש  הסופר' 

  קם הסטודיו שלי.  לאסיפות האגודה ולאירועים חגיגיים של הסופרים, ממו

  

תה  יהתכנית הראשונית לעיבוד הפרידה מהסטודיו, שבסופו של דבר יצאה לפועל מאוחר יותר, הי

ויתבונן   ,העירוני בו הוא נמצא  והאזור  המתחםיגיב למהלכי השינוי הפועלים על  לקיים אירוע ש

במהות 'הבית' כמיכל חומרי ליצירה רוחנית, אמנותית ואידיאית, המיועד לשמש עוגן של יציבות 

ועמידות. מידת השבריריות שלו נחשפת כאשר הערכים אותם היה אמור לאצור, נמוגים ומאבדים  

  מתוקפם מול התחזקותן של מגמות חברתיות וכלכליות סותרות.  

הראשון בחוץ, במתחם רחוב קפלן עצמו,    - שה מעגלים קונצנטריים  האירוע תוכנן להתקיים בשלו

  הסטודיו.  –הפנימי ביותר, יתרחש בלב הבית   –השני ברחבי 'בית הסופר', והשלישי 

שם בסטודיו, כגרעין האירוע, תתקיים יצירת סולו חדשה שתהווה סיכום ופרידה מהבית הפיזי  

יצירה    –ידה מחלל פיזי המכיל תוכן חמקמק ונמוג  בו יצרתי מחול, שמהותו היא אנטי חומרית. פר

הי התכנית  היצירות  יתנועתית.  אחריהן  שהותירו  והאביזרים  התפאורה  שחלקי  יוצאו    –תה 

במהלך המופע מהמחסן עד שימלאו עד אפס מקום את חלל הסטודיו בחומר מוצק, עד שלא ייוותר  

  בו עוד מקום לתנועה. 

        

של הרגשית  המערבולת  עם  השאלה  דלהיפרהצורך    יחד  בי  עלתה  קשה?כל  למה    -,  יש   כך  מה 

  בארבעת הקירות האלו שגורם לכאב הזה?  

  

קיים   היותו  שבעצם  שישנו,  במה  בממשי,  להיאחז  מהצורך  נובעת  לקירות  שההצמדות     -הבנתי 

תוחם ומחזיק את מה שכבר איננו. החלל נושא את תהליכי היצירה ותוצרי התהליכים שהתקיימו  

  בין קירותיו וכבר לא קיימים. 



  
  
  
  
  
  
  
  
 

11 
 

דו  וידאו  כל מה שנשאר הם תיעודי  כזו או אחרת,    ממדיים-הרי  של השותפים    תרונוזיכבאיכות 

  ליצירה, אולי גם של קהל צופים... והכל בפרגמנטים, מתפוגג ומתערפל.  

ומתכת    - לעומתם   עץ  מבד,  העשויים  והאביזרים  שבסטודיו    -התפאורות  המחסן  את  ממלאים 

  בממשות וודאית ונוכחת. הם העדויות שנותרו למה שכנראה התחולל כאן.  

  

תל    –תה ליצור מהאינוונטר שבמחסן תל אשפה, או אולי יפה יותר  יאמנם התכנית המקורית הי 

יותיר מרחב לנוע בו. אבל ככל שצללתי לעבודה, עניין   ארכיאולוגי, שימלא את כל הסטודיו ולא 

בסטודיו,   להיווצר  שעשוי  החדש  במרחב  לתנועה  המסתמן  הפוטנציאל  דווקא  ויותר  יותר  אותי 

  שכמו בתים, הגדירו בעבר את העולמות בהם חיו היצירות.  עטיפות, כשיתמלא באותן תפאורות או 

  

כמו   שלהן  בנוכחות  להשתמש  שנמוגו,    בממצאים רציתי  ומהות  תוכן  שמסמנים  ארכיאולוגיים 

יצרה והפעילה בעבר את אותם אובי זו שבמקור  נמוגה, היא  קטים. לתת לאותן  י כשאותה מהות 

מו  נקודות  להוות  נכחדת,  מתרבות  אלו  כמו  מהות  שאריות,  בעזרתן  לזקק  שמבקש  למהלך  צא 

 עכשווית.  

  

מתוך כך, השאריות החומריות שנותרו, הפכו לאובייקטים מחוללי שיחה עבורי.  עוגנים חושיים  

מחסן הסטודיו הפך להיות מחוז של זיכרון ושלח אותי לשוב ממנו אל הסביבה    .כרון מתעתעילז

  החיה של ההווה.  

  

    - אליוט   .או במילותיו היפות של ט.ס

  ַמה ֶּׁשָּיכֹול ָהָיה ִלְהיֹות ּוַמה ֶּׁשָהָיה 

 .ַמְצִּביִעים ֶאל ֵקץ ֶאָחד, ְוהּוא ָּתִמיד הֹוֶוה

 

בהקשר   (אמנם  דיבר  בארת  איתו  רולאן  ונושא  פיזי  זיכרון  מצית  שהאובייקט  כך  על  לצילום), 

  לכאורה.    םאובייקטיבייאוגרפיים, חברתיים ופוליטיים,   יסטוריים, ג יהקשרים ה 

  

  זו הנקודה בה התחלתי:  

האמצעי הראשון היו סריקות שונות של אינוונטר התפאורות והאביזרים המצוי במחסן. בהתחלה  

  ון שלמחסן עצמו טרם העזתי להכנס.  וכרון בלבד, מכי ימתוך הז 

  אז מה נמצא במחסן מאחורי כל הערמות של העבודות האחרונות יותר? 

  השנים האחרונות.  25-עבודות שונות שנוצרו ב 30תפאורות, תלבושות ואביזרים של כ 

  - בתור ביקשה לקבל מפרט מלא של האינוונטר הפיזי השייך לכל אחת מהעבודות    ההשנייהסריקה  

  מסכים, כיסויי רצפה שונים, אביזרים, תלבושות?   כמה ואילו

מה היה המיקום של כל אחד מהפריטים בחלל המופע המסוים ומה היו    שחזרתי בסריקה הבאה,  

  השימושים בו באותו פריט. 
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יקט שם נשא איתו גם את  י ון שכל אובוהפיזית למחסן ככל יכולתי, מכיין דחיתי את הכניסה  יעד

  את הדקירה.   –ה'פונקטום' על פי בארת 

  וחושנית, מושא לתשוקות ומחוללת התרגשויות.   יצריתלעיתים כואבת, אבל תמיד מציפה חוויה  

  

פיענוח    – הבנתי בדיעבד שבקושי הזה, ההתמודדות עם 'הדקירה', נמצאת מהות העבודה הנוכחית  

  של משמעות החוויה הטמונה באובייקטים.

  

, או ללבוש את  1998שיצרתי בשנת    פרידה-אייזאורוסמחווית המפגש המחודש עם התוכי    –למשל  

  היה מסעיר ומציף רגשות כמו במציאת בנים אובדים.   – שנים  24הכפפה מאותה עבודה אחרי  

  השתניתי.    – רק שבמקרה זה, הבן לא גדל עם השנים, אלא נשאר בדיוק כשהיה. רק שאני 

יקטים  יכך שממקום ההצטלבות של העבר עם ההווה והפערים המצויים במפגש העכשווי עם אוב

  המשכתי הלאה.   –מהעבר 

  

  למהויות:קטים ייצר את הסריקות הבאות שנגעו יותר יהמפגש והמגע הישיר עם האובי

וגם סריקה פנימית שבחנה את המשקע הרגשי    ,סריקת התמות המרכזיות של כל אחת מהעבודות

שהשאירה בי כל עבודה ואיך אני תופסת כעת את התפקיד שמילאה במהלך הכולל של גוף היצירה  

  שלי?  

  

  

  צילום: תמר לם
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  ולאן לצלול? הסריקות שהעלו ים של פרטים, הובילו אותי לשאול במה להתמקד  

  הבחירה נפלה על העבודות שהספקתי כבר להתרחק מהן, הקדומות יותר.  

  הן גירו אותי למפגש מחודש אתן מפרספקטיבה של עשרות שנים.  

  . 2003-ל  1994עבודות שנוצרו בין השנים  10בחרתי ב 

  

ל  כ בהצבת התפאורה  של  סרטטנו על שקפים תכניות סכמתיות    -כאשר התחלתי לתכנן את החלל  

ה, כך נוצר תל ארכאולוגי של  י אחת מהעבודות כפי שהוצבה במקור, והנחנו אותן אחת על גבי השני

  תפאורות.  

הי הבאה  המחשבה  ולכן  האובייקטים  עם  פרטנית  עבודה  אפשר  לא  הזה  את  יהמנח  למקם  תה 

  התפאורות כך שכל אחת מהן תוצב כפי שהוצבה במקורה, אבל תוסט לחזית שונה.  

לאלמנטים השונים להיות חשופים אבל גם לטפס    שאפשרר סוג של יער, או מבוך,  במקום תל, נוצ

  .   ההשניי אחד על השני, לחפוף ולהצטלב באופן שמרחבי העבודות פלשו אחת אל תוך 

  

  אחרי ההצבה בחלל של האובייקטים, עלו שאלות התוכן. 

, בקשתי למצוא  ןלכישלוון שלא התעניינתי בשחזור וגם לא בשימור העבודות, ולמרות שנדון  ומכי

ולזקק מהות בסיסית מתוכן. גרעין מרוכז שאותו אצליח לדלות ולאחוז ממכלול היצירות, כשם 

  שמצאתי במחסן.  אייזאורוס פרידה משניתן לאחוז בתוכי מהגומי, האביזר 

  י ביד, גם אם מטאפורית.  לגלות את אותו משהו שיישאר אצל

  

של   הפיזיים  המרחבים  בין  שהתחוללו  ההדדיות  ובהשפעות  המגע  בנקודות  עברה  לשם  הדרך 

  העבודות השונות, כמו גם בין החללים הטעונים בחומרים הלא מוחשיים שלהן. 

נוצר מהמפגשים של   ובאמצעות התכה של עבודה אחת עם    םהאובייקטי עם    ת הזיכרונוהתהליך 

  .  תעכשוויוזמני עבר והווה, עדויות כתובות ומצולמות מאז, מול פרספקטיבות ותובנות אחרת, של 

  

מקבילים שהקליטו ושלחו אלי רקדנים    תזיכרונו הנרטיב האישי שלי הצטלב ולעיתים התנגש עם  

  ורקדניות שהשתתפו בתהליכי היצירה השונים. 

ה  עם  נפגשו אלו  שנוצר,  ערוצי  במהלך תהליכי  הבפס הקול הרב  שכתבתי  רקדנים  לאותם  נחיות 

היצירה המשותפים שלנו, יחד עם קטעי מוזיקה מקוריים של המופעים שייצרו שכבה נוספת. זו  

  הוראות שנתתי לעצמי במהלך תהליך היצירה הנוכחי.  הונחה על גבי הקלטת  

  

, בוצעו במקור על ידי להקת רקדנים ורקדניות. כאן,  אינוונטרהעבודות שהיוו את חומרי הגלם של  

כרון ובקולם בלבד ותפקידיהם השונים הותכו גם הם ובוצעו על ידי,  יהמבצעים המקוריים נכחו בז

  הכוריאוגרפית, בלבד.  

גמא, רקדתי את תפקיד הרקדנית, ובו בעת את השחקן המנהל דיאלוג עם אותה  בקטע מסוים לדו

רקדנית שנקטע ע"י הכוריאוגרפית שפונה אל הקהל בתפקיד עצמה, תוך כדי ביצוע פעולות של עובד  

  במה. 
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עבודות    10-המבנה המבוכי של החלל בסטודיו שנוצר מתוך המפגש הפיזי של הצבת תפאורות מ

ברב הדהד  הכוריאוגרפית  -שונות,  בדמות  והלאה  השונים  משלביו  על  הקול  פס  של    / שכבתיות 

מבצעת יחידה שמדברת ורוקדת את עצמה כיום כמו גם את תפקידי הרקדנים של אז. מבצעת פעולה  

  ותגובה אליו.   ןבזיכרו זכרות, התבוננות  ימשולשת של ה 

  

אביזרים   בהם  חדשים,  הלחמים  ייצרו  מחדש  והרכבתם  העבודות  חומרי  של  הפירוק  פעולות 

  נפגשו עם חומרים תנועתיים שמקורם באחרים.  שממופעים שונים 

ציטטות תנועתיות מתוך עבודה מסוימת נרקדו על משטח תפאורה של אחרת, ואביזר שבעבודת  

  כלי לשעשוע ובדיקת גבולות.   והופך יו  המקור היה לו תפקיד מאיים, כאן הוא משנה את אופ

זוג   מייצגים  אולי  לריקוד.  לפרטנרים  כאן  הופכים  נייחים,  היו  המקורית  שבעבודה  נוח  כסאות 

כרון שלהם מושמע בפלייבק. בהמשך הכסאות ממשיכים  ירקדנים שאמנם נעדרים פיזית, אבל הז

  אנדרטה בדמות מגן דויד.  והופכים לכנפיים ואז לסירה ומסיימים כסוג של דימוייםלהחליף 

  

ההתכות וההלחמים של מרכיבים שונים, זמנים ופרספקטיבות, באות לידי ביטוי, למשל, באופן בו  

בו  יז שנחקק  המתאר את מה  של רקדן  מוקלט  אביזר מסוים, משמש    תמחווייכרון  עם  העבודה 

שנה. הקטע החדש לא משחזר    25כפסקול לקטע חדש שיצרתי עם אותו אביזר מעבודה שנוצרה לפני  

כרון שלי מהעבודה המשותפת וזו של הרקדן,  יאת הקטע המקורי, אלא נובע מהדיאלוג שנוצר בין הז

  .   כרון המוקלט ששלח אלי. מציב אותם זה מול זויכפי שהוא מבטא בז 

  

שימשו שבמקור  באביזרים  ומשתמשת  לובשת  אני  בו  בקטע  למשל,  מאותה    4  או  שונות  דמויות 

תה קיימת בעבודה המקורית. זו דמות  ייוצרת דמות שלא הי  - עבודה. כאן, ההתכה שלהן לאחת  

 מרובת פנים, קרועה בין קצוות, רוצה מהכל ונכשלת להכיל את הריבוי.  

  

 

  צילום: תמר לם
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  –קטים שבמרחב המופע המתפקע מתפאורות ואביזרים  ילקשור ולהכיל את מגוון האוביסיון  יהנ

בא לידי ביטוי בחלק בו חוט גומי אדום נמתח ונקשר בין האלמנטים השונים שבחלל. אני מסמנת  

כרקדנית   עבדתי  בהם  הסטודיואים  חללי  של  המתאר  קווי  את  כרונולוגי,  סדר  פי  על  איתו, 

שונים בארץ ובעולם, עד שמגיעה לסטודיו הנוכחי המועמד להריסה. הגומי  וכוריאוגרפית במקומות  

בעוד  חדש,  אחר,  לסדר  הקודם  הסדר  את  פורע  ומפיל.  מסיט  מושך,  גם  אבל  מחבר,  אמנם 

  . 2001-מ  ביתשברמקולים נשמעת רקדנית הנזכרת בתהליך היצירה של העבודה 

  

כרון האישי י שנע בין זמנים, נקודות מבט ואתרים בהם יצירות נוכחות בז  ,אינוונטראני מקווה ש

ויה חושית, חושנית ואסוציאטיבית  ו סיון שעשיתי כאן למלל חיהנ יוכל להכיל גם את    -והמשותף  

היצירה   הנכמו תהליך  עם  יעל המופע.  כזו למילים, מתכתב  פעולה  לתרגם  מראש,  סיון האבוד 

לדלות מהות מריבוי חומרי הגלם המוחשיים ואלו    -  אינוונטרשל    סיון הקיים בבסיס היצירהיהנ

  כרון, מתפוגגים ומחליפים צורה, לא ניתנים לאחיזה.  יהממשיים לא פחות, שנותרו רק בז

  

  נועה דר ,2021זכויות יוצרים  ©

  

  

. 
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 גם אם יש לי מה לצטט, אני רוקדת 

 מאת ארקדי זיידס  ארכיוןלקסיקון המחוות של הכיבוש הישראלי: על  

  לי לוריאן 

  

  2019יצרתי, יחד עם המוזיקאית מיכל ספיר, בקיץ    רק אם אין לי מה לצטט, אני רוקדתאת המופע  

עבור כנס פרפורמנס של בית הספר לתיאטרון חזותי והזירה הבין תחומית בירושלים. המופע נולד  

אימיילים   עבודה    דמיונייםמתוך  להגיש  אמורה  הייתי  לה  בגרמניה,  שלי  לפרופסורית  שכתבתי 

כור "חושבים  בקורס  פיזית  ימסכמת  פעולה  כמו  הרגיש  המאמר  על  העבודה  תהליך  אוגרפיה". 

עסק   שכתבתי  המאמר  בספריה.  ישיבה  של  משעות  מזיעה  הביתה  חוזרת  הייתי  מאומצת, 

בכור המעורב  הגוף  של  חדשות.  יבאפשרויות  חברתיות  משמעויות  של  רושם  כלי  להיות  אוגרפיה 

בתוך אותה סיטואציה של ישיבה מול טקסטים, עלתה בי המחשבה אודות הכוראוגרפיה של כתיבה  

 אקדמית, תהליכים של קריאה, ניסוח מחשבה וכתיבה.  
 בדמיוני כתבתי לפרופסורית שלי: 

Dear Bojana, 

I'm reading now again some of the texts we had in the seminar. Many of the 

essays tackle the idea of movement-thought, bodily writing, scholarship of the 

body, and so on. Susan Leigh Foster writes “Dancemaking (…) becomes form of 

theorizing” (Foster 1995: 15); I wonder, could theorizing be a form of dancing? 

 

 

 צילום: מיכל חי 
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רק אם אין לי מה לצטט, אני  אותו קיץ הוליד שני תוצרים: מאמר בשם "הישנות חתרנית" והמופע  

מאת הכוראוגרף והרקדן ארקדי זיידס    ארכיון  – . שניהם עברו דרך התבוננות ביצירה אחרת  רוקדת

 עולות חיקוי וציטוט. וניסיתי לבדוק בהם את הפוטנציאל החתרני של פ  –
המחול     התבוננות    ארכיון עבודת  באמצעות  הכבושים  בשטחים  המציאות  את  מתארת 

במחוותיו הפיזיות והקוליות של הגוף הישראלי. ביצירת סולו זו, צובר זיידס לקסיקון של מחוות  

זכויות האדם בצלם,  וידאו של ארכיון "פרויקט המצלמות" של ארגון  גופניות הלקוחות מקטעי 

ימות היומיומית שהם חווים תחת הכיבוש הישראלי  המשמש פלסטינים מקומיים כלי לתיעוד האל

של   תנועותיהם  בללמוד את  עסוק  וזיידס  על הבמה,  מוקרנים  וידאו אלו  בגדה המערבית. קטעי 

אנחנו רואות    ובווידא המופיעים בהם. בעוד שהצלמים נמצאים מאחורי המצלמה ומחוץ לפריים,  

בלבד   ישראלים  של  גופים  וש  – ורואים  חיילים  בקטעי  מתנחלים,  המתוארת  הכוחניות  וטרים. 

יומית ושגרתית, לא דרמטית או מרעישה במיוחד. מתוכה דולה הרקדן את סדרת  - הוידאו היא יום

 תנועותיו. 
הוידאו     בארכיון  צפייה  באמצעות  חיקוי  של  מתודולוגיה  זיידס  מתרגל  המופע,  לאורך 

אי ומייסד  אוסף  הוא  אט,  אט  המצולמים.  תנועות  של  בפועל  הכיבוש  וחקירה  של  קינטי  נדקס 

זהות   בכך  מזקק  הדוקומנטרי,  הגלם  חומר  מתוך  הכוראוגרפיה  את  מחלץ  הרקדן  הישראלי. 

ישראלית למבע פיזי של כוח, וחושף דבר מה אודות העקרון הפרפורמטיבי הקיים בכל מעשה של  

גת  תביעת שליטה על אדם ואדמה, וניסיון הצדקתה החברתית. התוקפנות הקולוניאליסטית מוצ

באמצעות שגרה של פרקטיקות גופניות, אשר מעידות על רישומו הבלתי נמנע של המיליטריזם על  

 הגוף המשתתף, ומראות כיצד אותה אלימות מתנרמלת בגופו של הקולקטיב.
תיאור     מופיע  ההקרנה  מסך  ועל  עצמו  את  המציג  טקסט  עם  המופע  את  מתחיל  זיידס 

ופרויקט    –ארגון בצלם    –ויות האדם בשטחים הכבושים  ופרטים אודות מרכז המידע הישראלי לזכ

של   המוחלט  ההעדר  ישראלים;  ורק  אך  מציג  זיידס  משתמש  בו  הגלם  חומר  שלו.  המצלמות 

הצופים   נאלצים  כן,  זאת לבלתי אפשרי לסמן אותם כה"אחר". אם  פלסטינים מן הפריים הופך 

נוח  -כה-וח את אותו סימון שבאופןלבצע בחינה עצמית של ההפנמה שלהם (שלנו) את הכיבוש ולזנ 

אנו רגילים להשליך על "אויבינו". ללא הדימוי המוכר והבינארי של הם מול אנחנו, חבר או אויב,  

 בגוף ובתודעה.  –מדינה נגד טרור, מוכרחים הישראלים להביט במי שהפכנו להיות 
הכורא   המשימה  הרקדן,  של  הבסיסית  שהפעולה  מבינים  אנחנו  המופע  וגרפית  מתחילת 

להתבונן, להעתיק, לחקות ולחזור על התנועות שהוא רואה על המסך. בהקשר זה, אני    –שלו, היא  

רוצה להרחיב כאן את תפיסתה של ג'ודית באטלר את הזהות כפרקטיקה של מעשה חיקוי מעבר  

בכוראוגרפיה.   המעורב  הגוף  של  החתרניות  באפשרויות  להתבונן  ולנסות  מגדר,  של  לתיאוריה 

 גורסת כי:  באטלר

 

The structure of impersonating reveals one of the key fabricating mechanisms 

through which the social construction of gender takes place.  

Butler 1990: 137.  
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בין העתק למקור, אלא כהעתק   יחסים  כי באטלר מבינה את מעשה החיקוי לא כמערכת  נזכיר, 

מקור ובכך חושף את אופיו החקייני של המגדר. גוף הטוען לטבעיות שבמגדר    שהואהמעמיד פנים  

הוא אשליה, אשר משתמרת חברתית בעבור רגולציה של המיניות במסגרת השיח ההטרוסקסואלי  

 של רבייה.  
קטיקת הציטוט בה משתמש זיידס מאותתת לנו שישנה מלאכותיות מסוימת במציאות  פר  

אשר את האלימות שהיא ספוגה בה אנחנו נוטים לקבל כנתון. האגרסיה הישראלית כלפי פלסטינים  

מקבלת לגיטימציה בדיון הציבורי והנורמטיבי של "בטחון מעל הכל", “מצב חרום" ו"חברה תחת  

 ממשיכה להפוך מגדר לפיקציה, כאשר היא כותבת: איום מתמיד". באטלר 

 

The various acts of gender create the idea of gender, and without those acts, there 

would be no gender at all.  

Butler 1990: 140.  

 

ונגמר לא  נתעכב רגע על הטיעון הזה, ולענייננו, נדמיין מצב בו הכיבוש הישראלי מסתיים. הוא תם 

פגישות   של  כתוצאה  ולא  שלום  הסכם  עצמו.    םפוליטיקאיבאמצעות  מהקונפליקט  מרוחקות 

הכיבוש הישראלי מסתיים ממש כאן במזרח התיכון כי הישראלים מפסיקים לרקוד אותו. לטעמי,  

. האפשרות הכה פשוטה  ארכיוןזוהי האמירה המשמעותית והחתרנית באמת אשר מתנסחת ביצירה  

 בפעולת החיקוי.  ללהיכש של 
היצירה     זאת, מה הופך את  שכה   ארכיוןיחד עם  והישנות הנורמות  ליותר מאשר חיקוי 

התרגלנו אליהן; מה יש בה מעבר לתצוגת תכלית של הארכיון הסומטי המצער אותו ירשנו? היכן  

),  Butler 1990ניתן למצוא פוטנציאל חתרני בגוף אשר חוזר ומחקה מציאות דכאנית? לפי באטלר (

הבין הישנות כאקט מסמן. הסובייקט,  תפיסת הזהות כפעולה של חיקוי וחזרה של נורמות היא ל

הזהות.   הבניית  את  ומקבעים  מממשים  בתורם  אשר  חזרה  של  תהליכים  תוך  נרקם  לדבריה, 

) ניתן למצוא באפשרות לשינויים קלים שבתהליך ההישנות. בכך, פותחת  agencyעצמאות הבעה ( 

 שבין פעולות החיקוי.   תבווריאציובאטלר סדק צר לחתרנות הממוקמת 
  ארכיון המחול מאפשרת לרוטינות חברתיות להופיע בזמן ומרחב דחוס ואכן היצירה    זירת  

לוכדת את עקרון המנגנון של פעולות חיקוי: העבודה מעמידה גוף הפועל בציטוט מתמיד, בעודה  

ממסגרת את הציטוטים בקונטקסטים חדשים. לאורך היצירה, תהליך הלימוד ורכישת התנועות  

על הטבע המימטי של הכיבוש והאפקט שלו על הגוף הקולקטיבי. אט אט,    מתקצר ומספר לנו משהו

ב  הוידאו  שקטעי  בעוד  חדשים.  גופניים  היגדים  ולנסח  לדבר  מתחיל  הקינטי    ארכיוןהלקסיקון 

ומיומנותו   הטכניקה  וריאציות.  כולל  בהכרח  הרקדן  של  הגוף  המציאות,  של  כדוקומנט  נתפסים 

גיד לנו משהו חדש על המציאות אשר אותה הוא מצטט, ואולי  ללמוד משפטים תנועתיים עשויים לה

אף לכלול וריאציות ושינויים ולהגיע לעצמאות הבעה ואותה חתרנות המתארת באטלר. תאורטיקן  

 המחול אנדרה לפקי גורס כי:
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The particular political subject that transforms spaces of circulation into spaces 

of freedom has a specific name: the dancer.  

Lepecki 2013: 20.  
 

קונסטרוקציה של תנועות, ובכך  -קונסטרוקציה ורה-ואכן, זיידס מתעקש על עצירות, חזרות, דה

תובע ידע קינטי לגבי הסיטואציה. בחלק האחרון של היצירה, מופיע באחד מקטעי הוידאו מתנחל  

הר בחברון.  פורים  חגיגות  בזמן  וקול,  שיכור  טקסט  של  ומתגברים  הולכים  בלופים  פותח  קדן 

הופכים לטראנס    –קוליים כמו גופניים    –המובילים אותנו לשיא בו כל הביטויים האלימים שצבר  

, כמעט משיחי. ללא וידאו על המסך, ובעודו משתמש בלופר בכדי לייצר ביטים של קול  פסיכוטי

פורי כחגיגת  שנדמה  מה  את  זיידס  רוקד  צבירת  וסאונד,  של  נמנע  הבלתי  הפיצוץ  אקסטתית,  ם 

לו   נותן  אינו  וזיידס  ומובן  ברור  הדימוי  האגרסיה.  מלא  הקולקטיבי  והקול  הסומטי  הארכיון 

 להשתהות לאורך זמן. ברגע אחד הוא יוצא מהטראנס ועוצר את הלופר. נגמרה המסיבה.
קולות והמחוות שאגר הדימוי על הבמה מציג ריקוד שהשתלט על הרקדן, גוף רדוף על ידי ה  

נוספת   זיידס לאורך המופע מציע משמעות  הרקדן    –בתוכו. אך המנגנון הכוראוגרפי אשר ביסס 

הזה.   הארכיון  של  ההשלכות  את  להציג  וירטואוזי  ובאופן  לשלוט  בכדי  גופני  מידע  מספיק  אסף 

 באטלר, בדבריה אודות חיקוי והישנות הנורמות, כותבת: 

 

The task is not whether to repeat, but how to repeat or, indeed, to repeat and, 

through a radical proliferation [of gender], to displace the very [gender] norms 

that enable the repetition itself.  

Butler 1990: 148.  

 

, מבוצעות באמצעות הטכניקה וכשרונו של הרקדן,  ארכיוןמכאן, פעולות החיקוי והציטוט במופע  

חושפות את הדקדוק הפנימי של מציאות הכיבוש הישראלי, דוחסות ואז מרחיבות אותה בכדי לומר  

 לנו שהיכולת ללמוד שפה גופנית חדשה היא אכן אפשרית. 
  המנגנון הכוראוגרפי משמש את זיידס בכדי לכתוב תחבירים חברתיים חדשים. במופע שלי   

, אני תוהה האם עבודת התיאוריה, אותה אני מתעקשת לתפוס  אם אין לי מה לצטט, אני רוקדת

ם של  יכפעילות המערבת את הגופני, יכולה גם כן לנוע בצורה המותחת את האזורים הפרפורמטיבי 

 הזהות? את השאלה הזו אשאיר פתוחה להרצאה או המופע הבא. 
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  לרקוד ולשכוח 

  גליה ליוור 

  

לכבוד השקה של ספר על מחול. האירוע התחיל  לפני כשנתיים השתתפתי באירוע כאן, באולם ענבל,  

רקדניות ורקדנים צעירים. בסוף המופע נעלמו הרקדנים מאחורי הקלעים    20-במופע מחול של כ

הבוקר   בהמשך  כאן  דובר  מה  על  לשמוע  נשארו  לא  הם  לענייניהם.  הלאה  לא    -והמשיכו  אפילו 

הבנתי  גם  אבל    ,וסימני שאלה  בהקשר של הריקוד בו הם עצמם הופיעו. זה עורר אצלי מחשבות

אותם. כרקדנית צעירה גם אני לא התעניינתי ב"דיבורים על מחול". היה בזה קורטוב של התנשאות  

את הדיבורים נשאיר לזקנים". אבל הייתה לכך גם סיבה    -תמימה של צעירים: "אנחנו עושים מחול  

ו צריכים להתפרנס. ברוב המקרים  לי ולחבריי הרקדנים לא היה זמן לדבר על מחול. היינ  -פרקטית  

רקדנים לא התפרנסו בכלל או התפרנסו חלקית מעבודתם כרקדנים והיו צריכים לעבוד בעבודה  

נוספת. אני זוכרת את התסכול מכך שהמחול קיבל תקציבים נמוכים יותר משאר אמנויות הבמה.  

בין הניתוק שלי ושל אנשי  לא עלה על דעתי אז שיש קשר בין הסיטואציה הכלכלית היומיומית הזו ל

  מחול רבים מהפן התיאורטי וההיסטורי של המחול.      

הקשר הזה התחיל להתברר לי רק שנים רבות אחרי שהפסקתי לרקוד. זה קרה לפני כמה  

במוזיאון   שנערכה  בישראל  מחול  על  רטרוספקטיבית  בתערוכה  לבקר  לירושלים  כשעליתי  שנים 

אבל מה שהשפיע עליי באופן אישי היה דווקא מה שנעדר ממנה.  ישראל. התערוכה הייתה מעניינת,  

  פשוט לא הייתה שם.   -תמ"ר (תיאטרון מחול רמלה)  -הלהקה שבה רקדתי ושהייתי ממקימותיה 

המחול   של  הראשונה  הסנונית  והייתה  השמונים,  שנות  בתחילת  ברמלה  פעלה  תמ"ר 

להמון תשומת לב בתקשורת ובעולם    העצמאי בישראל. להקה חלוצית, חצופה, פורצת דרך, שזכתה

התרבות של זמנה, והתפרקה בגלל שלא נמצא לה תקציב. גם ההתפרקות שלה לוותה בהרבה רעש. 

ולא   נעלמה  ומגלה שהיא  עומדת במוזיאון  והנה, אני  לי לפחות, שהיא בלתי נשכחת.  נראה היה, 

  . וזה היה מפגש כואב. הותירה עקבות. זה היה המפגש הראשון שלי עם דילמת המחול והזיכרון

  

  מהי דילמת המחול והזיכרון?

לריקוד שפה מופשטת. שפת תנועה הנעלמת ברגע הופעתה. הריקוד הוא היחיד מכל האמנויות אשר  

ציור, פיסול, כתיבה, קולנוע, כולן מהוות    1נדרשת אמנות או מדיה נוספת שתתווך בינו לבין הזיכרון.

ן יכולים גם הם להיות מופעים בימתיים  חד פעמיים אבל הם  תיעוד בעצם קיומן. מוזיקה ותיאטרו

מכילים תווים או מחזה שהם מעין "תאי גזע" שאפשר להקים מהם לתחייה את היצירה שוב ושוב  

גם אם בדרכים שונות מהמקור. המחול אינו מכיל חומרי שימור ותיעוד, ומבחינה זו הוא האמנות  

  הדומה ביותר לחיים עצמם.    

וד אין זיכרון. לכן עולם המחול המקצועי מתקיים בתוך מתח מתמיד בין התשוקה  בלי תיע

  לתנועה הטהורה והחד פעמית, לבין הרצון להטביע חותם ולהנחיל מורשת לדורות הבאים.

 
  גם למחול יש תיווי אך זאת עדיין לא פרקטיקה רווחת, בודאי לא בישראל.  אמנם  1
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איננה מחקר, אלא סיפור של מסע אישי להבנת הקשר בין תיעוד, כתיבה  וזיכרון    זו הרצאה  

,  שידעתי, יצאתי למסע הזה באותו רגע  בתערוכה במוזיאון. למזלי רינה גלוקשל מחול בישראל. בלי  

הייתה אתי יחד באותה תערוכה וראתה את סערת    שבע,-רקדנית וכוראוגרפית וממקימי להקת בת

  -הנפש שלי לנוכח ההיעדר של תמ"ר. היא אמרה לי דבר פשוט: אם את רוצה שהלהקה הזו תיזכר  

  יעשה את זה במקומך.     תעשי עם זה משהו. איש לא

תיאטרון מחול    - ימי  תמ"ר    כך התחלתי לכתוב את מה שכמה שנים מאוחר יותר היה לספר

  ., הוצאת צבעונים)2018( רמלה

יחסית   עיתונות,  קטעי  הרבה  היו  מחול.  היה  לא  מהם  ודבר  חומרים,  לאסוף  התחלתי 

לה היו בעיקר זיכרונות בעל  ללהקה שהתקיימה שנתיים, מעט תמונות, עוד פחות סרטי וידאו. א 

  פה. צילמתי שיחות וראיונות עם כל מי שזכר את תמ"ר. 

הייתה:  שוחחתי  שאיתו  מי  לכל  הפניתי  גם  ואותה  אותי,  שהעסיקה  הראשונה  השאלה 

"האם זה בכלל חשוב? האם חשוב לזכור להקת מחול שהייתה ואיננה?" הראשונים שהפניתי אליהם  

אוגרפים, השותפים שלי ללהקה: צבי גוטהיינר, עפרה דודאי אמיר  את השאלה היו הרקדנים והכורי

   קולבן ומאיר אבירם גרמנוביץ'.

והמשכנו   ונגמר,  זה היה  לא חשוב.  זה  "לא.  הייתה:  שקיבלתי  התשובה הכמעט אחידה 

אז   אותי  סיפקה  לא  הזו  התשובה  פעולה".  לשתף  מוכנים  אנחנו  חשוב  זה  לך  אם  אבל  הלאה. 

ב ושוב את אותם אנשים, וגם אנשים נוספים, והרחבתי את השאלה ל "האם  שו  - המשכתי לשאול  

  בכלל חשוב לזכור מחול?"  

לשאלה הזו קיבלתי תשובות מגוונות וסותרות שחלקן מייצגות השקפת עולם אישית וחלקן  

  למשל, לעפרה דודאי:   ,הייתה השקפה תרבותית קולקטיבית. תשובה מיוחדת 

אחר כך יבוא מישהו אחר. יש המשך. למה צריך לזכור אותי? אני גם  "אני חיה את החיים עכשיו, ו

  לא צריכה מונומנטים ומוזיאונים והיסטוריה. כל גרגר חול מעניין אותי. וגם אני גרגר חול..." 

מבחינות רבות עפרה צודקת. בני אדם רקדו משחר ההיסטוריה. הצורך להתבטא בתנועה הוא צורך  

ם בלי שזה יהיה חשוב. אבל כשמדברים על ריקוד כתחום אמנותי  אנושי בסיסי ואנשים ירקדו ג

כסף הוא החמצן של האמנות. מה שמקבל גושפנקה    מקצועי התמונה משתנה. למה? בגלל הכסף.

לא   מתוקצבים  לא  גופים  נכון:  ההיפך  וגם  להתקיים,  לו  שמאפשר  תקציב  מקבל  חשיבות  של 

  שורדים, ותמ"ר היא רק דוגמא אחת מני רבות.  

בשיחה עם אמיר קולבן הוא אמר: "יש הרבה דברים חשובים בחיים. מבחינתי היסטוריה  

. על תיאטרון,  'מוקצה'היא לא אחד מהם. זה חשוב רק כדי להפוך את המחול למקצוע קצת פחות  

לא. המחול מתקדם לאט לאט, לכיוון של תחום    -מוזיקה וקולנוע, יש בלי סוף ספריות. על מחול  

חקור וללמוד, והשיח ההיסטורי הוא הראשון שמתקיים. השיח התיאורטי הרבה  אקדמי שאפשר ל

בת  'יותר קשה, אבל גם הוא מתחיל. בעיניי יש חשיבות להיסטוריה רק כדי להפוך את המחול מ

  לאמנות לגיטימית בכל המובנים."   'חורגת

אחד,  זו הייתה הפעם הראשונה שהדברים הונחו בפניי כשהם קשורים זה בזה: מחול מצד

  "חשיבות" מצד שני, וביניהם המונח "תחום אקדמי שאפשר לחקור וללמוד".     
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  איך הם קשורים? 

לאורך ההיסטוריה מי שקבע מה חשוב היו תמיד מי שבידיהם הכסף והכוח. אם בימי הביניים זו  

הייתה הכנסייה והאצולה, היום זו המדינה ומוסדות שלה. למדינה יש משרד תרבות ובמשרד יש  

וועדות שמחליטות לאן ילך הכסף. הפוליטיקאים של התרבות הם לא בהכרח אנשי תרבות. עם מי  

  ים בשאלה מה חשוב? הם מתייעצ

כל חברה בכל תקופה בוחרת מתוכה את  האנשים או הגופים שבידיהם היא מפקידה את 

המשמורת על פרי עץ הדעת. במאות השנים האחרונות מי שקיבל את התפקיד הזה באופן טבעי הוא  

העולם האקדמי. בשנים האחרונות מתרחש תהליך מואץ של אקדמיזציה גם של התרבות והאמנות.  

וכאן טמונה הבעיה. או האוצר. תלוי מאיזה צד מסתכלים: השפה שבה מדברת האקדמיה היא  

  בעיקר שפת המילה הכתובה.  והמחול... אתם יודעים. 

  

  אז איך מתמודדים עם דילמת המחול והזיכרון?  

בואו נפנה לרגע את המבט אל העבר ונראה איך התמודדו הדורות הקודמים של נשות ואנשי המחול  

  אל עם השאלה הזו. בישר

הראשונה   אנשים   -התקופה  הצמיחה  שעברה,  המאה  של  החמישים  עד  העשרים  שנות 

גדולים מהחיים, ולא רק בתחום המחול. בספר "תנועה לאומית" ליאורה בינג היידקר מתארת יפה  

בשיחה אתה היא אמרה   את היוצרים ובעיקר היוצרות שהיו גיבורות התרבות של המדינה שבדרך.

חלוצות המחול כתבו את עצמן לדעת כי הן ראו את עצמן קודם כל כאמניות ורק אחר כך  לי: "

רקדניות. הריקוד היה מבחינתן חלק ממהפכה אמנותית ומחשבתית. הן הבינו שיש לזה מעמד אחר  

מורשת."                    והשארת  חינוכית,  כהגות  אלא  תיעוד  לצורך  הייתה  לא  הכתיבה  כתובה.  הגות                                                כשזו 

ואמנם אנחנו יכולים ללמוד מהכתובים מה המחשבה שעמדה מאחורי הריקודים אבל בגלל מגבלות  

  התיעוד קשה מאוד לדעת איך נראו הריקודים עצמם.       

בסוף שנות החמישים נועה אשכול יצרה יחד עם הפיזיקאי אברהם וכמן את כתב התנועה  

לנאשכ אבל  וזיכרון,  של מחול  בהקשר  זה  את  להזכיר  לא  אי אפשר  וכמן.  ולכתב  ו ול  אשכול  עה 

  התנועה מגיעה הרצאה נפרדת. 

נראה   אבל  יחסית,  ונגישים  טובים  תיעוד  אמצעי  היו  כבר  התשעים  עד  השישים  בשנות 

בשם שבשנים ההן  עולם התרבות בישראל איבד עניין במורשת ובזיכרון. חזי לסקלי כתב מאמר  

במאמר הוא מכנה את התופעה הזו    2"לרקוד ולשכוח"  (שממנו שאלתי את השם להרצאה הזו). 

"אמנזיה תרבותית קולקטיבית". המוטו של המאמר הוא ציטוט של נעמי אלסקובסקי שאמרה:  

"למדינה שלנו אין זיכרון, יש לה רק נוסטלגיה". ואכן, אוצרות תרבות רבים מהתקופה ההיא לא  

  ולא רק בתחום המחול.   ,ד ולשימורזכו לתיעו

נגיש   לקל,  התיעוד  את  הפכה  הטכנולוגיה  שבו  חדש,  בעידן  כידוע   נמצאים  אנחנו  היום 

כאן, כמו בהרבה    ומאוד איכותי. איך משתמשים בזה כדי לקדם את מעמד המחול בין האמנויות?

יש תהליך הולך ומתפתח של   לנו מה ללמוד מהאמריקאים. בארה"ב  יש  כניסת המחול  תחומים 

 
המאמר של לסקלי הופיע בקטלוג תערוכת צילומי הריקוד מצב ותנועה / צילומי הריקוד של א.    2

  . 1987,  שהוצגה במוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן, 1961-1936  -הימלרייך 
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לאוניברסיטאות   למחול, אלא  האקדמיה  כמו  ייעודיים  למוסדות  רק  ולא  האקדמיים.  למוסדות 

גם  רוצים)  הם  (אם  לומדים  המקצועות  לכל  והסטודנטים  שבהן הסטודנטיות  וקולג'ים,  כלליות 

הראשונה.           מהשורה  עכשוויים  מחול  ואנשי  כוריאוגרפים  מנהלים  המחול  מגמות  את                                                                                           מחול. 

שוחחתי עם זאבה כהן, רקדנית וכוריאוגרפית ישראלית שחיה בניו יורק הרבה שנים והקימה מגמת  

מחול באוניברסיטת פרינסטון היוקרתית. היא סיפרה לי כמה היה קשה בהתחלה ליצור יחס מכבד  

  : . היא אמרהלמחול בתוך האוניברסיטה

אנחנו חיים בתוך החברה הכללית, ולא רק בעולם המחול. לימדתי הרבה שנים באקדמיה,  

ולמדתי בדרך הקשה, שעל מנת שיתנו לריקוד מקום בין האמנויות האחרות, צריך למצוא  

ם? שפה שוות ערך לשפה שבה מקצועות אחרים מדברים. למה מחול מקבל פחות תקציבי

נישאר בחוץ, צריך   ידע. כדי שתהיה שיחה, צריך עובדות. כדי שלא  כי חושבים שאין בו 

  להשתייך לדיאלוג בין תחומי. 

בשיחה עם רינה גלוק היא האירה עוד צדדים חשובים בקשר שבין מחול לאקדמיה בארה"ב:                                                 

בארה"ב שומרים הכל. עדיין מבצעים ריקודים של מרתה גראהם, של חוזה לימון ושל מרס 

באוניברסיטאות  קנינגהם היצירות  את  ללמד  ממשיכים  קיימת,  לא  הלהקה  אם  גם   .

רפרטוארית   בלהקה  כמו  כוריאוגרפים    -ובקולג'ים.  של  ריקודים  מבצעים  הסטודנטים 

פעם.   של  עבודות  מחדשים  וגם  האלה  שונים,  הנהדרות  העבודות  על  שומר  בשביל    - זה 

  הרקדנים, התלמידים והקהל.

  

וזו נקודה חשובה: לא רק הריקוד מתאים את עצמו לאקדמיה אלא גם האקדמיה עושה  

  בשימור החי של עבודות.  -שרות ענק לריקוד 

אנחנו עוד לא אמריקה אבל אנחנו בדרך. ההתפתחויות הטכנולוגיות מאפשרות ליוצרות  

וצרי המחול לבנות לאט לאט את הגשר בין עולם הריקוד לעולם האקדמי, שהוא גם גשר בין  ולי 

ריקוד לזיכרון. יותר ספרים על מחול נכתבו בעשר השנים האחרונות מאשר בתשעים השנים שקדמו  

להן. עצם העובדה שקיים הגוף הזה: האגודה לחקר המחול, שזה הכנס השמיני שהוא מפיק. ואירוע  

וכל אחת ואחד מכם שנוכחות ונוכחים כאן היום (גם בזום), כולנו לוקחים חלק בתהליך  כמו זה,  

  החשוב של הפיכת המחול לאמנות שוות ערך ושוות זכויות בין האמנויות בישראל.  

  

  גליה ליוור. , 2021זכויות יוצרים  ©
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Conversations on Dance in Israel 

Rena Gluck 

 

In Conversations on Dance in Israel we record on video the narratives of the dance artists 

and related personalities of the dance community who are part of its history. In so doing 

we are preserving for future generations the ability to gain a deeper understanding of 

Israel’s dance history from the intimate narrative of those who created it: 

choreographers, dancers, composers, directors, designers. 

The goal of the project is the gathering of information about the artists, their 

creative processes, choreographies, collaborations, personalities, companies, 

compositions, and the world they lived in. The interviews can last anywhere between 

one hour to several hours. 

One of our first conversations was with  Yardena Cohen…just before she 

celebrated her 100th birthday and just before she was awarded the Israel Prize.   

 

How can we best preserve the past and present for the future? How can we best 

keep it meaningful for the coming generations? 

I believe that in addition to the video or digital recording, and/or notation of dances, it is 

through the insight into the mind-set of the creators, their thoughts, images - that will 

help in the re-construction process and be faithful to their creations. And that is the 

relevancy and importance of Conversations of Dance in Israel…To ask the why, what 

possessed you, what was the driving force, the inspiration that led to the creation or 

performance.  

 

How do we execute the project? But first - who is WE?3 

Iris Lana joined me to create Conversations on Dance in Israel for the first 3 years. When 

the Batsheva Dance Company asked Iris to direct the creation of its archives, Tali Eshel 

replaced her, and we have been working together ever since. I could not be more 

fortunate in both my choices.  

These Conversations are very revealing of the artist - they are important today 

and will be even more so in the future, bringing to life the personalities and forces that 

shaped the direction of dance in Israel.  

I would like to show you two additional excerpts: first is from our Conversation 

with Rina Schenfeld, who needs no introduction, and the second is with Linda Hodes, 

 
3 All the Conversations are available on the following YouTube channel: 

https://www.youtube.com/channel/UCQ560VDe_s6mHQRnKJLQLjw 
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who was a director and dancer with both Batsheva and the Martha Graham Dance 

Company.  

We are creating a bank of testimonies directly narrated by the artists themselves 

who reflect and comment on their own creations. We have recorded many of the former 

generation, many of whom have passed away since they were interviewed. The 

following excerpt is from a conversation with Ronit Land, who speaks about fulfilling 

her passion. Sadly, Ronit died shortly after our interview. 

Our aim is to continue interviewing the succeeding generation, many of whom 

continue creating and teaching. All those we have interviewed have contributed to the 

development of dance in Israel. We already have 87 interviews, with more than 120 

participants. In circumstances where the dance personality is no longer living, we create 

a panel of his or her students or colleagues, who speak about the choreographic work or 

teachings, like in the case of the Bat-Dor Dance Company: Since Jeannette Ordmann, 

the artistic director was no longer alive we interviewed directors and teachers and 

created panels of dancers from her Company. In this panel that you will see the 

participants are: Ahuva Anbari, Varda Danielli, Lea Maor and Yehuda Maor. 

All the recorded material is available in the Dance Archives of Israel, Beit 

Ariella, who generously provided us with the recording equipment. And recently we 

have completed the process of uploading all the Conversations on YouTube.  Many of 

the interviews have already been accessed for research, for publication. 

Amazingly, most of those interviewed speak about BEGINNINGS…the 

beginning of all the major dance companies in Israel, all the major schools, Kibbutz 

Ulpanim, the Academy, the high schools. Most of those already recorded in our project 

are the artists who have trained and nurtured the current generation that is now in the 

forefront of Israel’s incredible dance community 

In this last segment, Terza Sapir, a disciple of Noa Eshkol, speaks of her work in 

Seminar Kibbutzim. Shortly after this interview Terza died, making her last words 

especially poignant: "I hope the Center will continue to function without me, with my 

beloved students". 

We have no major funding. The project is conducted on a voluntary basis. The 

available funding is used for the transliteration and technical expenses. We hope to 

receive funding to enable us to translate the conversations into English on the YouTube 

so we can reach an international audience. 

This has been and is, a rewarding and exhilarating journey. It has enabled us to 

give a voice to many who are no longer living or performing. It has also been my 

personal journey discovering the pioneering period of dance in Israel that I am so proud 

to be a part of. Understanding the roots, appreciating the founders and pioneers, gives 
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added meaning and depth to todays’ performers. Knowledge of the past enhances and 

deepens the vision of the artists of today. 

The pioneers have a great deal to be proud of. 

 

© Copyright 2021, Rena Gluck. 
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 :בהונגריה   "השומר הצעיר"שחזור ריקודיה של יהודית ארנון במסגרת 

 פרקטיקה, תיאוריה ומחקר 

  גדלית נוימן 

  

המחול   להקת  מהיסטוריית  כחלק  רק  לא  שחשוב  בנושא  להעמיק  זכיתי  האחרונות  בשנים 

בכלל,   והציונות  ישראל  עם  גם לתולדות  ולהיסטוריית השומר הצעיר בהונגריה  הקיבוצית, אלא 

בפרט. בזכות מסע זה היה לי העונג להכיר אנשים נהדרים. בשיחותינו העמוקות והמרתקות, אנשים  

אלו שתפו אותי בסיפור נעוריהם המיוחד והייחודי וחזונם דאז לחיים טובים יותר בארץ ישראל.  

 שכל מחקרי בזכותם. לפני הכל, עלי להודות להם ולהודות על כך 

עיר לשעבר, בשלוש מדינות ובשלוש יבשות, בנוסף לראיונות שערכתי עם חניכי השומר הצ

ישראל וביקרתי בארכיונים למיניהם, אספתי תמונות ועדויות ואוצר של  מדינת  טיילתי לי ברחבי  

פתקים ורשימות של ריקודים בכתב ידה של יהודית ארנון או מוקלדים בשפה ההונגרית ושנשארו  

לה מאוד.  גם  עלי להודות    אשרוטמן,  בארכיון להקת המחול הקיבוצית, אשר בהנהלתה של יונת ר

בזכות רשימות אלו, תמונות ועדויות, יכולתי לשחזר כמה ריקודים מהתקופה. מכיוון שזמננו קצר  

   היום.  בלבד ובהרצאה זו אני מתמקדת בנושא השחזור, בחרתי לספר על שני ריקודים

 אז היכן מתחילים? בהתחלה…

בקומרנו דתית  למשפחה  נולדה  ארנון  ילדה    יהודית  הייתה  היא  דאז.  שבצ'כוסלובקיה 

- גמישה, מלאת שמחת חיים, דמיון ויצירתיות. בהיותה נערה, נלקחה ארנון למחנה הריכוז אושוויץ

הצליחה לשעשע את הנשים סביבה במחנה בהופעותיה   ואפילו  בירקנאו. היא שרדה את השואה 

זו היא נקראה להופיע בפ ידוע הוא שבתקופה  ני הנאצים בחג המולד. היא  האקרובטיות. סיפור 

סירבה ונענשה. הנאצים סילקו אותה החוצה באמצע הלילה יחפה, ולבושה רק בשמלת סמרטוטים.  

יהודית החזיקה מעמד בקור ובשלג וקיבלה החלטה באותו לילה שאם היא תשרוד את המלחמה  

 היא תקדיש את כל ימי חייה לתחום המחול. 

הצטרפה שוב   שםהודית לעיר הגדולה בודפשט,  הגיעה י  19בתום המלחמה, בהיותה בת  

המלחמה לפני  השתייכה  אליה  הצעיר,  השומר  הייתה    ;)3200(קווה,    לתנועת  אשר  תנועה  אותה 

ב מאוד  יהודים  1944-פעילה  אלפי  עשרות  לה  )2004(גור,    ושהצילה  שקראו  כפי  יהודית,  שישה   .

מצאה את עצמה לא רק חניכה אלא  ומהר מאוד    , בתנועה, התעמקה ברעיון הציוני בהתלהבות רבה

מדריכה בוגרת ומכובדת בהונגריה. היא הרקידה את תנועת השומר הצעיר בהונגריה, ושמה הלך  

  לפניה. 

מכיוון שנושא האידאולוגיה היה מרכזי לשומר הצעיר, לא הופתעתי כאשר ראיתי שתמות  

הצעיר בהונגריה היה פעיל  של ציונות וסוציאליזם עולות שוב ושוב בריקודיה בתקופה זו. השומר  

מאוד בשנים שלאחר תום המלחמה ומנהיגיה ארגנו אירועים רבים ומפוארים, ביניהם ימי הנוער  

 ).  1985החורף והקיץ, השומריה בסופם (שדמי,   ומושבות 

ב -היום נצפה בשני ריקודים מתוך שלושה, אשר ביצעו אותם תלמידות מבית ספר תפן 

אשר הוצג בכפר המחול של להקת  ו, כחלק מפרויקט שחזור ריקודיה של יהודית ארנון דאז,  2018
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הקיבוצית,   הקיבוציםוהמחול  בסמינר  למחול  בפקולטה  מכן  לאחר  סגל   חודש  סטודנטים,  מול 

 ואורחים. 

באצטדיון בפארק   1946למאי    19- נתחיל עם "יום הנוער העברי" הראשון, אשר התרחש ב

ואר אשר בחוצות העיר בודפשט, בהשתתפות כמעט כל תנועות הנוער הציוניות בעיר.  נפליגט המפ 

ח". ריקוד זה עשיר בדימויים אשר  "הריקוד הראשון הוא ריקוד עם מקלות לשיר "המנון הפלמ

מקיפים את השקפת עולמה של התנועה. בעיקר, אפשר, לפרקים, לזהות בריקוד את סמל התנועה  

(פורמצי צורות  כדי  האתר  תוך  לפי  והזית.  האלון  ועלי  החבצלת,  דוד,  המגן  את  למשל  כמו  ות), 

 הרשמי של תנועת השומר הצעיר בארץ, לכל אחד מחלקיו של סמל התנועה קיימת משמעות. 

וליהדות לציונות  ישראל,  לארץ  התנועה  ואהבת  הזיקה  את  מסמל  דוד  החבצלת   , המגן 

בתנועה הצופיות  מרכזיות  את  מסמ  ,מסמלת  האלון  לטבע,  עלי  הקשר  את  את  ו לים  הזית  עלי 

השאיפה לשלום. מופיע גם הסרט המקשר בין כל החלקים, המסמל את הקשר הבלתי ניתן לניתוק  

בין כל חלקי וערכי התנועה. בריקוד, הקשר האמיתי והמטפורי נוצר על ידי השימוש במקלות. כפי  

כלל   הריקוד המקורי  בתמונות,  רואים  מח  54שאתם  בוגרות,  קבוצות, אשר  חניכות  לשש  ולקות 

הכוריאוגרפית,   לאסטרטגיה  שמעבר  מציעה  אני  לכוריאוגרפיה.  אביזר  בתור  במקלות  השתמשו 

במסגרת   עצמית  הגנה  למדו  שהחניכים  הבנתי  שערכתי,  ראיונות  בכמה  נוסף.  ערך  היה  למקלות 

 התנועה, מכיוון, ואני מצטטת: "נצטרך להגן על עצמנו בארץ ישראל".

לא נעבור  מאוגוסט   ירועוכעת  בשם   1946ה"שומריה"  קטנה  לעיירה  מחוץ  שנערכה 

שקו שבהרי הבוק בהונגריה. השומריה היוותה את סיכומו של קיץ שלם מלא מושבות קיץ  ארוואס

לכל הגילאים וכללה פעילויות ספורט למיניהן, שיעורי עברית וארץ ישראל, טקסים וכמובן שירה  

בלילות.   המדורה  סביב  הורה  המחול  וריקודי  בתחום  ארנון  יהודית  של  המרהיבות  יצירותיה 

 והתנועה בהשתתפות החניכים עצמם הוסיפו ערך רב לאירוע. 

הנוער   כ   שירת  שהייתה    250-בהשתתפות  המונית,  להתעמלות  נחשבה  צעירים  חניכים 

ואשר שיקפה את האידאולוגיה הסוציאליסטית הייתה חדשה להונגריה,    - באופנה באירופה, אך 

את  מרקסיסט לימדה  יהודית  כי  עולה  לשעבר,  משתתפים  אותם  של  מעדויות  התנועה.  של  ית 

ריקודיה ההמוניים לקבוצות קטנות בקינים שונים בבודפשט הרבה לפני השומריה, ובזמן האירוע  

לזהות את   יחד. בריקוד המקורי, אפשר  יכלה להרכיב את כל הקבוצות  ניהלה חזרות בהן  עצמו 

ף תנועות אשר  מזכירות צעדי ריקוד רוסיים. הרוסים שחררו את יהודי  הכוכב של הצבא האדום וא 

בודפשט והיה טבעי לתנועה להצדיע להם בדרכים כאלה ואחרות בתקופה זו. בנוסף, הסוציאליזם  

סימל מהפכה מתקדמת נגד הפשיזם האכזרי שקבע את המלחמה. ההמוניות הזו, שיתוף הפעולה  

ואפילו צבאיות, שבצורה    -  מאוחד וחזק  -   ם של הקולקטיבוהמשמעת גם כן שיקפו את האידיאלי

כזו או אחרת משותפת לכל תנועות נוער בפרט, ולצופיות בכלל. באותו זמן, מילות השיר, על נעורים, 

חדשה   חברה  הבונים  צעירים  של  ואוטופית  ציונית  אידאולוגיה  שקפו  ישראל  בארץ  ובניה  עליה 

 וצודקת יותר. 

תה לי הזכות לגלות, יהודית ארנון, כלת פרס ישראל, הייתה דמות  כפי שראינו, וכפי שהיי

יוצאת דופן, כריזמטית, ומעוררת השראה עוד בהונגריה, ולכן הייתה בעלת שם מאז ומתמיד. כפי  

.  )2004(  לא לכל תנועה הייתה אחת כמו יהודית"   - "היינו גאיםבראיון עמה  שנעמי גור מספרת  

יכולתה, אפילו ללא השכלה פורמלית במחול, או ניסיון רב בהדרכה, לגייס ולארגן מאות חניכים  
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אשר לא היו רקדנים  מקצועיים, והיו כולם ילדים ניצולי שואה, אשר אי אפשר היה לדעת מה עבר  

ור  בגורלם בשנות המלחמה ומה היה מצבם הנפשי האמיתי (מתחת לחיוך), להניע ולעניין אותם, ליצ

ריקודים אשר משקפים את תפיסת העולם המפוארת של תנועת השומר הצעיר, הייתה מרשימה  

 ביותר. 

הלהקה   הקמת  לפני  הרבה  ארנון  יהודית  של  גאוניותה  את  משקפות  שנשארו  התמונות 

ארץ   פולקלור  ריקודי  ריתמית,  התעמלות  תרגילי  בין  נעו  בהונגריה, אשר  דאז  יצירותיה  בגעתון. 

אומנותי מודרני, ודאי שהושפעו על ידי תרבות היישוב בארץ ישראל והם ניכרים    ישראלים ומחול 

במרבית השירים והתמות בהם בחרה. באותו זמן חשוב לציין שיצירותיה לא הזדנבו אחרי המחול  

העממי בארץ, אך הקבילו לו. באותם שנות הארבעים, הרי, אמהות המחול הארץ ישראלי, נשים  

שטורמן, גרטרוד קראוס וירדנה כהן פעלו, כמו שאר האמנים ביישוב, למען    כמו גורית קדמן, רבקה

    יצירה חדשה, ריקודים בעברית.

חניכי השומר הצעיר יוצאי הונגריה לשעבר, אני יכולה לסכם שכולם   50אחרי ראיונות עם 

בל  להשתתף בהן. כפי שאחת מהן סיפרה לי "כולם רקדו". א והתרגשובתנועה התלהבו מיצירותיה 

על תחושת הביחד, הגאווה,    מה הייתה המשמעות לחניכים? פה אחד, החניכים לשעבר מספרים 

והניצחון הכרוך בדבר  כך שיש תנועה    -הכוח  ניצחון על  ניצחון שהם בחיים,  על הנאצים,  ניצחון 

הונגרית והיא תמשיך לפעול בארץ ישראל והם יגשימו את החלום הציוני לעלות ולהקים קיבוץ,  

על ידי יהודית, ידידיה בעלה וחבריהם, מדריכי תנועת    1948-של קיבוץ געתון אשר נוסד בכמו למ

 השומר הצעיר בהונגריה, גרעין אחד במאי.

מכיוון שבסיפורה האישי, אשר  ליהודית ארנון,  לה,  גם  ברור  כנראה היה  נושא הניצחון 

 Dance Human,ואשר נמצא בספר     (Ingber, 2008) סיפרה לחוקרת המחול ג'ודית ברין אינגבר

Rights, Social Justice  של ניצחון" מאותה תקופה בהונגריה. לסיכום,   מסכתרומזת על " יהודית

ולפי דבריהם של אנשים יקרים שזכיתי לראיין, פעילויות השומר הצעיר בהונגריה, אשר ריקודיה  

ן לחייהם של החניכים בתקופת הנעורים, אשר בכל  של יהודית היוו בהן חלק מרכזי, הביאו תוכ 

מצב רגיל זה חשוב, ובמצבם יוצא הדופן של אותם צעירים אחרי שואת אירופה היה חיוני ביותר.  

בקינים, במושבות, ובשומריה, נערים ונערות יהודיים מצאו בית, חברה, משפחה מחבקת, רעיונות  

א ותקווה.  חזון  של  אוטופיים  ומרגשים  מאת  חדשניים  פחות  לא  מצאו  הצעיר  השומר  חניכי  כן, 

  עתידם. 

 

 תיאוריה 

המחול", קיים    מדעי כעת כמה מילים לגבי שחזור ריקודים, ברשותכם. בתחום האקדמי שנקרא "

נושא נפרד שכולל בתוכו פרויקטים, מאמרים רבים, כנסים ואפילו ספרים המתעסקים בשחזורי  

למה, מתי ואיך לשחזר. בארבעים  - ריקודים, תיאוריות למיניהם ואפילו אידאולוגיות המתייחסות ל

דיון מתמשך בתחום לגבי חשיבות הדיוק בשחזור הריקודים. היו  כאלו    השנים האחרונות קיים 

אחרים   המקורי.  הריקוד  אותנטיות  שמירת  למען  הריקודים  שחזור  כתורת  דיוק  על  שהקפידו 

לקדם ולחדש   העדיפו לעבד את שחזורי הריקודים ב"אווירה של פעם" או לאו דווקא. אולי כדאי

 תוך כדי תהליך השחזור? 
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רצאתה  בה (Hutchinson Guest, 1997)  אן האצ'ינסון גסט חוקרת המחול האמריקאית 

שהתקיים בשנת  ,    ”Preservation Politics“בכנס החשוב    ”Is Authenticity to be Had“ הנקראת

קראה לדיוק בשחזורי ריקודים כאלמנט חיוני אשר בלעדיו כוונות היוצר המקורי הולכים    ,1997

טופז מוריאל  מטרה,  אותה  ועם  כנס,  באותו  על )  Topaz, 1997(  לאיבוד.   responsible“ דיברה 

restagers”   מעניין שכבר כמה עליהם לקחת אחריות על שחזור ריקודים אותנטי ומשמעותי  אשר .

האמריקאי המחול  חוקר  כן  לפני  פרנקו   שנים  הגישה     (Franko, 1993)מרק  חשיבות  על  כתב 

מיצירת מצטטת:  ואני  להימנע,  בכדי  ריקודים  לשחזור  בקשר  הופעות  '  הפוסטמודרניסטית 

אן קופר  לדעתו ולדעת חוקרי מחול אחרים, כמו למשל  .  ”performance museums“או    ' ליותמוזיא

מיג (Cooper Albright, 1992אלברייט וידה  וMidgelow, 1997(  ולא '),  קריגסמן )  אן    סאלי 

)Kriegsman, 1992,(  גם לא כדאי להתעקש על שחזור ריקודים אחד    אלא רק שלא מציאותי, אל

להפוך את הריקוד לרלוונטי לעידן בו הוא מתבצע    )The Dance Director( לאחד. על במאי המחול 

שינוי  על  והיום,  אז  היצירה  משמעות  על  יותר  רחבות  שאלות  ההיררכיה  יולשאול  ועל  בחברה  ם 

ם על אוסף הריקודים המשוחזרים,  שעדיין קיימת בעולם המחול ושאותה אפשר לזהות כשמביטי

 בעיקר בצפון אמריקה ובעיקר במסגרות פקולטות למחול באוניברסיטאות ובמכללות למיניהן. 

לאור      ואורן  שינפלד  ניב  כן.  גם  הפרק  על  עולה  ריקודים  שחזור  עניין  זכו  )  2013(בארץ, 

,  1987משנת ני חדרים דירת ש –להצלחה רבה עם גרסתם ליצירת המופת של ניר בן גל וליאת דרור 

של יוסי ברג    פולחן האביב-עליו הולכת לדבר ד”ר עידית סוסליק בכנס זה. לפני כמה שנים צפיתי ב

ועודד גרף. גם הכוריאוגרף הצעיר והמצליח רועי אסף העלה את גרסתו המחודשת באירופה, וכמובן  

ורית. האם אלו שחזורי  שנזכור את גרסתו ההומוריסטית והחריפה של הלל קוגן לאותה יצירה מק

אלה יצירות חדשות לגמרי    ,ריקודים או האם כדאי למצוא להם שם אחר? הרי הם אינם עותקים

לשחזר   למה  השאלה  עולה  ואז  אחר.  כוריאוגרף  של  המקורית  ביצירה  נמצא  השראתם  שמקור 

ד אותנו  ריקודים בכלל? האם המטרה היא שימור נוסטלגי או בכדי ליצור מאגר מידע חי שיכול ללמ

על העבר? אולי המטרה היא להפוך יצירה מן העבר לרלוונטית להיום כפי שעשו היוצרים הישראלים  

 עליהם דיברתי? 

, הועצמו והומצאו מאגר שמות לטכניקות  90-ובכן במסגרת דיון חוקרי המחול בשנות ה 

ריקודים  לשחזור  למשל    -שונות  כמו  מסוימת.  וכוונה  קונוטציה  עם  מושג  כל 

 reconstruction  ,revival ,imagining-revision, recreation, re ,  performed :באנגלית

impression    ואפילוreframe  -    המחול וחוקרת  מנחה  בו  שמשתמשת  העכשווי,  הישראלי  מושג 

, כשהיא כותבת על שחזורי ריקודים עכשוויים בישראל  )Friedes Galili, 2013(  דבורה פרידס גלילי 

ידי   נהרין ורמי באר. לאחרונה, המושגעל  ליצירתם, כמו למשל אוהד    הכוריאוגרפים המקוריים 

reenactment    בספר לעומק  נחקר   The Oxford Handbook of Dance and   החדש  אשר 

Reenactment   (Franko, 2018)ודרמטורגיה בימוידרך    ,עולה על הפרק ומתאר שחזור ריקוד אשר,  

 הכוריאוגרף בוחן את עניין הזמן והמקום בין הביצוע המקורי והשחזור העכשווי. 

ומה בנוגע לשחזור הריקודים במסגרת פרויקט הדוקטורט שלי? נתחיל מכך שעבדתי עם  

קבוצה מקסימה אך מצומצמת יותר ממספר המשתתפים המקוריים באופן משמעותי ולכן, ומטבע  

יקודים. מטרתי הייתה להעביר לצופה את הסגנון והאווירה  הדברים, ישנם אלמנטים שהשתנו בר 

 של הריקודים הללו. 
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ואף עדויות, החלטתי    סטילסמכיוון שהריקודים היו רשומים, ונמצאו ברשותי גם תמונות  

ולהחיות   למקור,  האפשר  ככל  קרוב  בדייקנות,  הריקודים  את  ולשחזר  ולנסות  עצמי  את  לאתגר 

 וון שרציתייימה זו היא נכונה לדעתי לפרויקט הספציפי שלי מכשנה לאחר האירוע. מש  70אותם,  

לחזור אחורה וללמוד על העבר, על חוויות החניכים אחרי המלחמה, ועל עמדתה האידאולוגית של  

פורמציות עליהן  -תנועת השומר הצעיר בהונגריה בשנים הללו. דרך התנועות ועוד יותר דרך הצורות

   יכולים ללמוד הרבה על התקופה, התחושה ומשמעויות הריקודים. חלמה יהודית ארנון אנו 

  1995ב אשר כתבה  ‘ (Rubidge) אני נוטה להסכים עם חוקרת המחול האנגליה שרה רובידג

כמו   הריקוד המקורי,  על  מידע  שקיים מספיק  בתנאי  ריקודים חדשניים  מעודדת שחזורי  שהיא 

ביניהם מרתה  למשל היצירות החדשניות של יוסי ברג ועודד גרף , רועי אסף, הלל קוגן ואחרים, 

 יצירת המופת של ניז'ינסקי אשר שיחזרו אותו מיליסנט הודסון   -פולחן האביבגרהם ופינה באוש, ל 

(Hodson, 1996)   1987- הג'ופרי בלט ב -  וקנת' ארצ'ר בביצוע להקת הבלט האמריקאית. 

פרויקט שיחזור ריקודים זה, במסגרת   ייחודי  חשוב לי להבהיר כי  הדוקטורט שלי, הוא 

מכיוון שלרוב מדובר בריקודים שנרקדו לראשונה במסגרות של להקות מחול מקצועיות ובתחום  

המחול האמנותי ולא בתחום המחול העממי, עם קשר רחב יותר לחברה ולאידאולוגיה. העיקר היה  

להבין טוב יותר  להביא לקהל את הסגנון והאווירה של התקופה ולהחיות כמה מהריקודים בכדי  

 את מטרתם וצורתם דאז. 
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בית  מה ניתן ללמוד מהעקבות שהשאיר הגוף בשני אוספים: ארכיון למחול  

  הקיבוצית  אריאלה וארכיון להקת המחול 

  יונת רוטמן 

   

? האם  פריטים בואת ה  בחנו, לפני שהמחקרמידע על מושא    ספקהאם אוסף שנמצא בארכיון יכול ל

ודרו? ובאיזה ארכיונים הם  כמה מכל פריט? כיצד ס  שאלות טכניות כמו אילו פרטים יש בארכיון?

לגבי המחקר? יש משמעות  בתום שני מחקרים שונים שעשיתי בשני ארכיונים שונים:    נמצאים? 

לשאלות   שהתשובה  נראה  הקיבוצית  המחול  להקת  וארכיון  אריאלה  בבית  למחול  אלו  ארכיון 

  ת הארכיב מחלאת העיקרון אותו ניסח הפילוסוף ז'אק דרידה בחיבורו  . בהרצאתי אדגים  חיובית

אותו2006( מתעדת  שהיא  במידה  בה  האירוע  את  מייצרת  הארכוב  פעולת  לפיו  דרידה    .)  לדברי 

בארכיון מגולמת תנועה כפולה מצד אחד הוא נוגע בממד הארכאי, הקדום, ההיולי הוא מגלה את  

הנוסטלגיה שלנו ביחס לראשוני, לתמים ולאובייקטיבי שנתפסים כהתגלמות הידע ההיסטורי של  

גבוהה מדרג  פקיד  ביוונית  שפרושה  ארכון  למילה  נקשרת  ארכיון  המלה  גיסא  מאידך  .  קהילה. 

שבו נשמר    יהארכיון לפיכך הוא התגלמות של כוח, שליטה וצנזורה. הוא אינו רק מקום אובייקטיב

  ידע, אלא אתר שבו מתבצעת הבניה מוסדית (שם). 

(רוטמן,    כתבתי באוניברסיטת תל אביבשעבודת הדוקטורט  .  1:  ם אליהם אתייחסמחקריהשני  

והתמסדות    )2017 להתפתחות  נשים  של  בתרומתן  בשנים  ועסקה  ישראל  בארץ  המחול האמנותי 

. הספר  2  ;בארכיון למחול בית אריאלה  ו נמצאש  המחקר הסתמך בעיקר על פריטים.  1951-1920

). ספר זה  2021(  הגרעין והקליפה סיפורה של להקת המחול הקיבוציתשפרסמתי בהוצאת יד יערי  

פרי   וצית במשכנה בכפר  ערכתי תוך כדי סידור והקמת ארכיון להקת המחול הקיבשמחקר  הוא 

  המחול בקיבוץ געתון.  

בקשתי לחשוף את המוסדות  ,  התפתחות והתמסדות המחול האמנותי בארץ ישראלבמחקר על  

הראשונים שהיו בתי ספר למחול בהם התקיימה הפעילות האמנותית. מוסדות אלו היו פרטיים  

ין, רינה ניקובה, דניה לוין,  הנשים המוצגות להלן: מרגלית, שושנה ויהודית אורנשטי ידי -ונוהלו על

דבורה ברטונוב, תהילה רסלר, אורה רטנר, אלזה דובלון, גרטרוד קראוס, פאולה פדאני, ולנטינה  

ומיה ארבטובה גרוסמן  באותה תקופה,    .ארכיפובה  דומה  בצורה  פעלו  העובדה שהן  קיים  מלבד 

  :לאופן שבו הן מתועדות בארכיון למחול בית אריאלהמכנה משותף 

 פעילותן  מספר להיקף  קטן  יחסית  נפרדות    –  פריטים  תיקיות  אחת  לכל  יש  בארכיון 

גם נשים שמספר המסמכים שנותרו בתיקן היה גדול  שמספרן משתנה מאחת לשנייה. אולם  

הענפה. כך לדוגמא לא ניתן   פעילותןמאחרות, נראה שהמסמכים שנותרו מהווים קמצוץ מ 

השנים שבדקתי. רישום   30היה לבצע שום רישום אמין של מספר ההופעות שקיימו במהלך  

  . או שתיים ת פעילות אחתשנל אצל בודדות מהן וזאת בהתייחסניתן לביצוע  ,זה

 מנהלת ארכיון המחול בבית אריאלה  ,ובסקיקחודור  טוריה לדברי ויק   –  סוגי הפריטים ,  

שים נמצאים פריטי ארכיון כגון: מסמכים, כרזות, תצלומים, תוכניות וקטעי  באוספי הנ

פרטים שניתן לכנותם מוזיאליים כגון: תלבושות, תכשיטים ומקטים והקלטות  ו עיתונות; 

  הכוללות סרטי וידיאו וסלילים.
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 באופן אקלקטי מאנשים הפריטים נאספים כל הזמן, הם מגיעים לארכיון    –  סידור הפרטים

פי רוב, לפי שיטת קטלוג    נעשה בארכיון עלוהמיון  הסידור    במהלך תקופות שונות.  שונים

ולאחר מכן הקימה וניהלה את   1984-נו שהצטרפה לספרייה למחול באדיתחה גילה טול ישפ

  אוסף הארכיון למחול בבית אריאלה. 

 ים  מלבד ארכיון בית אריאלה נמצאו לא מעט פריטים באוספ  -  ארכיונים ואוספים נוספים

כמו  רים  אוספים פרטיים, ארכיונים של ע  –ביניהם  וארכיונים נוספים מתחומי עניין שונים  

ארכיון   אביב,  ותל  אביב,    ת לאומנויוירושלים  תל  באוניברסיטת  הציוני  הבמה  הארכיון 

  ואוסף העיתונות של הספרייה הלאומית.המרכזי בירושלים 

מבין כל הנשים שחקרתי הייתה דמות אחת יוצאת דופן שהעקבות שהשאירה אחריה בארכיון  

ירושלים    העירנמצא בארכיון  ששייך לה,    ם גדולאוסף מסמכי  .רינה ניקובה  –עמוקים  ולא רק בו היו  

העברית   באוניברסיטה  אלרון  שרי  שכתבה  בדוקטורט  הן  וחשוב  מעמיק  למחקר  זכתה  גם  והיא 

רינה ניקובה היא גם היחידה שהשאירה אחריה  .  2018הן בתערוכה שאצר גיא רז בשנת  , ו 2010  בשנת

ניות בירושלים כיום    -מבנה   ניקובה ברח׳  נבנה בתקופה שכבר לא  "ובייהקה" בית  ניקובה  . בית 

, יחד עם זאת העובדה שיש דמות אחת שהותירה אחריה אוסף  1964  - נמצאת בטווח המחקר שלי  

מעידה על האפשרות שניתן    -בנה במיוחד לצרכיה האמנותיים והחינוכיים  מסמכים רב ומבנה שנ

היה לפעול אחרת. המבנה והאוסף של ניקובה בולטים מאוד ביחס לעקבות הקטנים שהותירו שאר  

המייסדות. היעדר אוספים מלאים ומבנים ציבוריים של הנשים שפעלו בתחום המחול האמנותי עד  

מעידים על צורת ההתמסדות שהייתה מאוד אקלקטית,    ,4ת ענבל להק  החלה לפעולאז    ,1951שנת  

רבים   נשמרה.  לא  גם  ולכן  הממסד  ידי  על  דרך  בשום  נתמכה  שלא  אינדיבידואלי,  אופי  בעלת 

פעילותן   שתיעדו את  הנשים  מהמסמכים  היו.  נעלמו  של  עקבות  כלא  באוספים  נותרו  קטנים  כך 

  . ענקיות"נשים " של  חלקם מטושטשים

התמונה הזו השתנתה כשהתחלתי לסדר ולחקור בארכיון להקת המחול הקיבוצית. ראשית  כל   

  2014הנסיבות והרקע להקמתו. בשנת  ציג את  מכיוון שמדובר בארכיון אותו סידרתי, מתבקש לה

הלהקה לסדר  רמי באר מנהלה האמנותי של  שנה לאחר מותה של יהודית ארנון, נתבקשתי על ידי  

ב שנשאר אחריה. האוסף היה ממוקם בהרבה חללים בכפר המחול. מתוך  את אוסף הפריטים הר

וחדר בתוך מבנה הטבק שהיה   ,המשרד של יהודית ארנון -שלל המקומות היו שני חללים מרכזיים 

הוא עבר לשימוש להקת המחול הקיבוצית. לאחר    1973פעם מפעל הטבק של קיבוץ געתון ומשנת  

הר הארכיב  פרטי  שכל  הוחלט  ויקדיונים  יסודרו  שיוקם  ובים  זמני  בארכיון  ראשוני  קטלוג  טלגו 

יעבור תהליך של שימור. כבר עם התחלת    , לאחר הוצאת המסמכים  ,בטבק. ואילו החדר של יהודית

סידור הפריטים ניכר היה גודלו והיקפו של האוסף שנשמר ונאסף במשך שנים בעיקר על ידי יהודית  

 
נכון יותר לראות  )  2003(נו  אדי, אולם לפי החוקרת גילה טול 1949להקת ענבל החלה לפעול בשנת    4

  שאז החלה לעבוד באופן סדיר.  כשנת הקמת הלהקה, משום 1951את 
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הבי היא  בחייה  שעוד  היה  נראה  והקדישה  ארנון.  הלהקה  של  המורשת  שימור  חשיבות  את  נה 

  מחשבה.  זמן ולמלאכה זו 

המתעד את פעילותן של  לפי הקריטריונים איתם הצגתי את אוסף הפריטים    ת האוסףאציג א

  בית אריאלה.ארכיון מייסדות המחול האמנותי ב 

  מ באוסף יותר שנה. 50 מזהמספר פריטים רב שעומד בהלימה לפעילות של גוף ממוסד-

ארגזים עם מסמכים מקוטלגים. יש באוסף מידע גם על הגופים החינוכיים שפועלים    200

וגם על גופים אחרים בתחום המחול האמנותי שהיו קשורים לפעילות הלהקה    ,ליד הלהקה

בלונדון. במסמכים המוקדמים ביותר בארכיון מתועדים    PLACEומרכז    NDT  להקת  כמו

  . 1946-הריקודים שיצרה יהודית ארנון בקן השומר הצעיר בבודפשט ב

 קלטות וידיאו, שהומרו    פייםכאליש  ארגזי מסמכים    200באוסף מלבד    -  סוגי הפריטים

אריאלההבשיתוף   בית  למחול  כ ארכיון    ת תמונו  10,000- כ,  וסלילים  שמע  קלטות  600-, 

סקיצות של תלבושות ותפאורה, אבל הוא    ותבאוסף קיימ כרזות.    500-וכ  ,בפורמטים שונים

לא מכיל תלבושות, תפאורה ואביזרים. פריטים אלו מוחזקים ונשמרים בחללים אחרים  

  . בכפר המחול

 הפריטים הסידור,   –   סידור  בתהליך  מרכזית  ל  דילמה  כיצד  הפריטים    קטלגהייתה  את 

בחלל המצאם  סדר  לפי  האם  ש  ?השונים.  מאחר  עלתה  השאלה  נושאים?  לפי  רוב או 

. בקלסרים ארנוןקוטלגו לפי היגיון מסוים, בהוראת  וסודרו   שנמצאוהתיקיות והקלסרים  

תמונות טקסט,  המשלב  מידע  יש  עיתונות,  אלו  ומכתביםגזרי  תוכניות  סקיצות,  והם  ,   ,

,  השנים בהם נוצרו. בעצת מיכל הנקיןלפי    ארנוןם במשרדה של  סדר ובמיקום מסויהונחו ב

יו  א"שהייתה  בה   יגודר  הארכיונים  בה  הארכיוןתתקופה  את  לסדר  לנה,  ,  חלתי  ואיריס 

בת להקת  של  הארכיון  פרויקט  את  אז  להשבע,  -שניהלה  לארגזים הוחלט  את   כניס 

ה שפחות בסדר ובהגיון  בדרך זו לנסות לפגוע כמ.  קיות לפי הסדר בו נמצאויהקלסרים והת 

  שהוביל ליצירתם וסידורם בחלל. 

 פריטים נוספים המתעדים את הלהקה נמצאים במקומות    –  ארכיונים ואוספים נוספים

שני ארכיונים בולטים  כמו אוספים פרטיים ובארכיון למחול בית אריאלה, אולם קיימים  

ם של להקת המחול  נשמרו במהלך השנים בצורה מסודרת ומפורטת מסמכיבהם  ומרכזיים  

קיות רבות  יברשותו נמצאות ת   -ארכיון יד טבנקין    -הקיבוצית בהיקף גדול ובעל חשיבות  

ובהן מסמכי אדמיניסטרציה כמו פרוטוקולים של ועד מנהל מראשית הקמתה של הלהקה; 

להקת    את  חברותיו הקימוקיות של ארגון המדור למחול ש ית  ותבו נמצא   -ארכיון יד יערי  

. היקף החומרים, רמת הפירוט, הסידור והשימור שלהם בשני ארכיונים  המחול הקיבוצית

הקיבוץ הארצי והתק״ם   -השייכים לגופים הממסדיים של שתי תנועות הקיבוצים הגדולות  

להקת של    ך המרכזיהתומ  ה הי  הממסד הקיבוצי מפתיע ברגע הראשון, ולא מובן מאליו.  

סידור וארגון  שנות התשעים. המסמכים שנשמרו מעידים על  עד ראשית  המחול הקיבוצית

הכולל  פירוט    שבה יש  1969לדוגמא קיימת תיקייה שלמה משנת    ךכ  -  שיטתי ולא מקרי

מתעדים את השנה שקדמה להקמת הלהקה. ניתן ללמוד  ה, פרוטוקולים ומכתבים  תקציב
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שלק והאישים הרבים  העבודה  שיטות  על ההכנות,  בתיקייה  ביסוד מהמסמכים    חו חלק 

  יד טבנקין ויד יערי.ארכיון נמצאות רבות ב כמוה . תיקייה זו אינה יוצאת דופן, הלהקה

הידע   ארגון המסמכיםהיקף  היה    ואופן  יערי  ויד  טבנקין  יד  שככה  בארכיון  אשר משמעותי 

סוגיית הקשר    לבחון את  על הלהקה, ידעתי שאני רוצההתחלתי את עבודת המחקר לקראת הספר  

ללהקה הממסד  והיאבין  בדוקטורט  בחנתי  כבר  זו  סוגייה  משמעות  .  רבה  בעלת  היא וחשיבות   .  

זו שלא קשורה בטבורה לגוף אמנותי מסוים    ,כמו מה מידת ההתעניינות של החברה  מאירה תובנות

  לדבר״ מצליחים לגייס את ממסד לטובתם. המשוגעים"ועד כמה  ? למוסד בו היא תומכת

) על שתי הפנים של  2005עמדו לנגד עיני דבריו של מישל פוקו (בתום שני המחקרים שביצעתי  

לדבריו מנקודת מבטו של המתבונן התמים הידע הנצבר בארכיון    .הגלויות והסמויות  –הארכיון  

כייצו שאנו    ג מופיע  שעה  מתגלות  הארכיון  של  הסמויות  פניו  ואולם  ונתונים.  עובדות  של  הולם 

בו כבמשטר של ייצוגי מציאות. האוסף הוא תמיד מוטה, וכל אוסף הוא כבר תמיד סידור    מתבוננים

מחדש של הזיכרון. אם כן, העקבות המטושטשים שהותירו מייסדות המחול האמנותי בארץ ומולם  

תביעת הרגל העמוקה של להקת המחול הקיבוצית הם קודם כל תוצאה של המציאות והנסיבות  

  היא ראשית לכל מחקר.   שבה פעלו. עובדה זו

  

  , יונת רוטמן 2021זכויות יוצרים  ©

  

  ביבליוגרפיה 

  נפתלי. רסלינג. -תרגום: מיכל בן .מחלת הארכיב.  2006דרידה, ז'אק. 

  

גילה.   ראשונות  -תיאטרון.  2003טולידאנו,  שנים  ענבל  כעבודת   1957-1949מחול  שהוגש  חיבור   .

  מוסמך לאוניברסיטת תל אביב.

  

  . תרגום: אבנר להב. רסלינג. ארכיאולוגיה של הידע. 2005פוקו, מישל. 

  

  . יד יערי. הגרעין והקליפה סיפורה של להקת המחול הקיבוצית. 2021רוטמן, יונת. 
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 סיפורה של כוראוגרפית בארכיון סוזן דלל 

  מאי זרחי 

  

 שלום.  

 אני הולכת לספר סיפור. 

 היסטוריה היא סיפור, לא? 

 אז אני אספר אחת. אחד.  

 סיפור על זמן. 

 סיפור על זמן וגוף. 

 ובקיצור:  

 כוראוגרפית בארכיון סוזן דלל. סיפורה של 

 זה מתחיל ככה: 

היא עוברת על חומרי הארכיון, מתבוננת בדברים שהיו ואינם, בתוכניות של פסטיבלים (כל כך  

הרבה פסטיבלים), תמונות ממופעים (המון המון מופעים), מסמכים למיניהם ומברקים 

  32ה זה כל הזמן הזה? הרי עברו (טכנולוגיה שבינתיים פגה מן העולם), והיא שואלת את עצמה: מ

עכשיו. ולרגע נדמה לה    - 2021ועד   1989שנים, מאז הקמתו של אותו מוסד סוזן דלל. משנת 

זה היה עכשיו עבור הא.נשים שהיו אז, ועכשיו זה   -  1989-שנה, כי אז ב 32שבמחי יד עברו להן 

שומשום של זה שרוצה  שנה מהעכשיו ההוא, וזה מעלה במוחה את האבסורד של רחוב  32כבר 

 להגיע לשם ושוב ושוב מגיע לכאן…  

  32 -עכשיו. כך שהניסיון לתפוס את פרק הזמן הזה  37וזה בלתי נתפס, בין השאר, כי היא בת 

היא לא הייתה, ואת זה שבשלב   -שולח את המחשבה לנסות ולהבין את העובדה שלפני כן  -שנים 

ך גם אחרים ואחרות, כמו גם מקומות ובניינים שכפי  היא לא תהיה יותר, וכ -כלשהו בלתי ידוע  

יהיה עכשיו. בדיוק כמו   - הנראה לא יהיו יותר ברגע זמן מסוים בלתי ידוע שגם הוא בזמן ההוא 

 ש״שם״ הוא ״כאן״ עבור מי ששם.

 

 נקודות מבט. 

 פרספקטיבה. 

 מבט על. 

  אפשרויות להסתכל על כל הדברים האלו בארכיון מהזווית האישית שלה,  

 שנה את סוזן דלל מיום היווצרותו, יאיר ורדי,  30מזוויתו של מי שניהל במשך  

 מזווית אנליטית כזו או אחרת,

 מזווית המחפשת מה ניתן לעשות ולומר על מה שפרוש בתוך הארכיון (או לפחות על חלקו).       

 

 זוויות. 

 בתנועה, הזווית בין האמה לזרוע עושה הבדל מאוד משמעותי בצורת התנועה.  
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כך גם זווית מפרק הברך שיחליט כמה פלייה הרקדן או הרקדנית יעשו: האם זה יהיה גרנד פלייה,  

 יל, כיפוף כמעט בלתי נראה…?  פלייה רג 

והיא מבינה שגם זה, פלייה וכו׳, זה אוצר מילים רקדני, מחולי, כלומר כבר השימוש במילים  

הזמן גם מקדדות את סוג זווית   האלו מגדיר זווית ראייה מסוימת ואיך מילים, מתווכות ובאותו

 …הראייה שמהן הן מגיחות

ישי מדי, ולקרוא לעצמה ״היא״ כי יש משהו  והיא בחרה לדבר מנקודת מבטה באופן לא א

כנטול עמדה, הוא פורש מיני חומרים שהצטברו להם, חומרים   י,בארכיון שנדמה כאובייקטיב

המסודרים על פי עקרונות והיררכיות שונות כאשר הקונספט של ״הנה סידרנו את כל החומרים  

היא חושבת, למצק את   אולי מבקש, כך -ה'שם' שהיה 'כאן' אז״  –מהעבר ההוא המרוחק 

הקיימות של המקום, המוסד, המרכז, הבניין, הישות הזו המכונה סוזן דלל, לכדי עצמיות  

 שמזכירה לה עצמיות של דבר חי הרבה יותר מעצמיות של אובייקט למשל.  

 כן, היא מזכירה לה עצמיות של…  

 בן אדם. רקדן אולי.

  עוד מעט. היא עוזבת את זה לרגע. היא תחזור לרעיון הזה 

 

 רקדנים. 

 רקדניות.

 אנשי ונשות מחול.

 מי עסק אז במחול והמשיך עד היום?  

 מי לא? 

 מה נחשבת הצלחה בתחום הזה המחולי ועל פי מי ומה? 

היא מנסה למדוד את עצמה ביחס לתצלומי האנשים והנשים שמופיעים בפניה בארכיון, מנסה  

התחום ופתאום בעוד היא מעלעלת בחומרים, תיעוד  להבין איך היא ביחס, הרי גם היא באותו  

 הופעתה הראשונה צץ לה מול הפרצוף. 

2001 . 

 גוונים במחול. 

 ניהול אמנותי של נעמי פרלוב.

משתתפים נוספים באותה שנה: שלומי ביטון, רננה רז, תמי יצחקי (בזמנו תמי קליינמן), שלומית  

 פונדמינסקי וחגית בר, אילנית תדמור. 

 צמה לא הופיעה על במות סוזן דלל. מאז, היא ע

 וייתכן שאותה ההופעה גולמית וראשונה הייתה הופעתה האחרונה על במת סוזן דלל… 

 

שנה   30היא חוזרת למושג ההצלחה ותוהה לעצמה על מי ילמדו בשיעור היסטוריה של המחול עוד  

ארץ. ומי זה המישהו  שייפתח אז ב 122נגיד בבית ספר תיכון היכנשהו או במסלול המקצועי מספר 

הם האלו שיכתבו את אותה היסטוריה… ולכן היא בחרה לכתוב את הסיפור  -הזה או המישהו

ב״היא״ והיא נזכרת בדבריה של האמנית הפלסטית האמריקאית ג׳ודי שיקגו המתארת איך היא  

גילתה כי היסטוריית האמנות הנשית נדחקה לצד והוחבאה באופן אקטיבי דור אחר דור  



  
  
  
  
  
  
  
  
 

41 
 

  ות האמנות באוניברסיטאות האמריקאיות…  במחלק

 

 היסטוריה. 

 ארכיון. 

 איסוף וסידור ארכיון. 

 כתיבה היסטורית. 

מרכז של המחול העכשווי בארץ. הוא היה המקום היחידי בעל  -בזמנו, סוזן דלל היווה ה

יש מיני מרכזים הממלאים חלק מהפונקציות או את כולן שלשמן   -ספקטרום פעילות שכזה. היום 

קם סוזן דלל בזמנו. ובמבט על תוך כדי החיפוש הארכיוני הזה, נראה לה שהרבה מאנשי ונשות  

 רו בסוזן דלל בשלב כזה או אחר במסלול שלהם. המחול כיום עב

 

  32אז בחזרה לנושא הזמן: איך ניתן לקבל תחושה ממשית של פרק הזמן המדובר? פרק הזמן של  

 שנים? 

היא מתחילה לחפש את התווך בו אותו הזמן בא לידי ביטוי, כי אחרת הוא נשאר רעיון תלוי  

לוגיות עכשוויות ששוב ושוב מזכירות לנו  עבורה, אבסטרקציה בלתי נתפסת, כמו מחשבות אקו

שבזמן כלשהו לא רחוק אולי כפי שאנחנו חושבים וחושבות, דברים ייכחדו, אולי אפילו הכל. וכל  

לא יהיה יותר. וסוג מחשבות כאלו פשוט בלתי ניתנות לחשיבה עבור    -מה שאנחנו תופסים כהכל  

ונקרטיות ומחפשת את מה שקיים  המוח שלה, כמו מייצרות קצר חשמלי, לכן היא מחפשת ק

  וניתן לגעת בו ובו היא יכולה לראות עדות לזמן הזה, ואז היא מוצאת: הגוף.  

 

 גוף. 

 רגליים. 

 גפיים. 

 ראש.

 חלק גוף עליון. 

 איברים פנימיים. 

 נוזלים.

 שרירים. 

 עצמות. 

 היא יודעת שכל זה שם. 

 חלק מזה היא יכולה לראות, 

 בחלק מזה היא יכולה לגעת. 

סוזן דלל,   -ושבת מה המקבילה של זה בהקשר של אותו המקום בו אנחנו נמצאים עכשיו והיא ח

 ועולה בה המילה בניין. 

בניין הוא הגוף של המוסד סוזן דלל, כפי שהגוף הפיזי הוא גופו של בן אדם כלשהו. או בת אדם  

 כלשהי. 
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״בן אדם״, למשל   וכפי שהגוף עצמו אינו הבן אדם כולו אלא רק חלק ממה שניתן לכנות אותו

 נקרא לו ״היא״, כך גם הבניין, המבנה עצמו: 

 קירות 

 רצפה

 תקרה 

 מדרגות 

 קונסטרוקציה 

 יסודות 

 חומרי בניין 

שהם הם מהווים את המבנה, יותר נכון המבנים, שהם מבני מרכז סוזן דלל, מהווים רק   -כל אלו  

 חלק ממה שהוא אותו מוסד. חלק ולא הכל.

מעבר של סוזן דלל למבנה אחר כלשהו, האם לא יהיה זה יותר סוזן דלל? כמה  שהרי אילו נדמיין 

 מהמהות היא המבנה עצמו וכמה לא? כמה מהרקדן הוא גופו הפיזי, וכמה לא? 

 היא נותנת עכשיו לשאלות האלו להדהד כאן בחלל.  

 היא תחזור אליהן עוד מעט.  

 

שהיו לה כי הרי זוהי מלאכתה, מלאכת היא בוחרת לחבר בין אלמנטים, לחבר בין מחשבות 

אז היא בוחרת לחבר בין זמן לגוף, והיא   - context - לחבר, ליצור קשר והקשר   -אוגרפית יהכור

רואה שהסממנים המביאים לידי ביטוי את הזמן שחלף ואשר ממשיך לחלוף כל הזמן, כולל  

פות עמוד השדרה, ברגעים אלו ממש, סממנים כגון: קמטים, שיער מאפיר, קרחת, התכופ

הסתיידות עורקים וכו׳, כל אלו מעלים רגש שנאה עצמית קולקטיבי, והיא שואלת את עצמה  

למה? מה הפך את חלוף הזמן לשנוא, את ההשתנות לבזויה, את המאבק להשאיר את הזמן כל  

הזמן ב״כאן״ בעוד הוא כל הזמן זז בלא שליטה אל ״כאן ועכשיו״ מחודשים דבר מאבק בלתי  

 ע בצו התרבות העכשווית.נמנ

ועלול   ארכיון רוצה להנכיח את זה שעשוי  -המילה היעלמות וזיכרון עולות על לשונה והרי 

להישכח, לא? והיא שואלת את עצמה עד כמה החלל הזה מכיל את מה שהתחולל בו לפני כן? מה  

טיבלים,  מהקירות של המבנים סופגים ומהדהדים את כל הריקודים, החזרות, האירועים, הפס

הפציעות, הספירות, הפלייאים, הגלגולים, החיבוקים, הזיעה והקפיצות שקרו ביניהם? עד כמה  

הבמה הזו זוכרת את כל הרגליים שזזו עליה? עד כמה מבני סוזן דלל מושפעים מהיותם מקום  

בזמן ההתקפה על יפו? ולפני כן, מהיותם בית הספר לבנים של   1948המפקדה של אצ״ל באפריל  

(אליאנס)", ובית הספר לבנות יחיאלי של תנועת "חובבי ציון"? עד כמה זה   חברים ישראל  כל"

פני היותו מרכז  של הקיר הזה, ועד כמה הנוכחות האנושית והפעולות שקרו כאן ל  DNA-קיים ב

המחול סוזן דלל, מהותיות, נוכחות, אפילו אולי בהעלמתן או היעלמותן? וכמה זה הופך את  

המקום הזה לטיפוסי ו״טבעי״ בסביבת החיים המקומית, הישראלית…? סביבת חיים שבה 

 השכחה נהייתה אסטרטגיה קיומית, היא חושבת בצער. 

 כמה ממה שגוף חווה לפני שנים עדיין קיים בו?   מה הם זוכרים? -וכמו המבנים כך גם הגופים  
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באותו גוונים במחול אשר עלה על   2001- האם הריקוד המקצועי הראשון שהיא עצמה יצרה ב

 שנים לאחר מכן?  18הבמה הזו ממש, עדיין רלוונטי לעשייה שלה 

 

 ״. פרקאותו ריקוד נקרא ״ 

בל היא, עדיין לא הכירה את פרק  נעמי פרלוב חשבה בהתחלה שזה על שם הסופר ז׳ורז׳ פרק. א

 .chapter, episode -בזמנו. היא התכוונה ל״פרק״ 

 פרקים. 

 פרקים בסיפור למשל. 

 פרקים בסיפור היסטורי. 

 פרקים בסיפור היסטורי תנועתי. 

״, שהתגלגלה להיות טריו, נולד במחנה של מתא״ן  פרקהקטע התנועתי שהחל את אותה עבודה ״ 

 ככה: (היא מראה את רצף התנועות שהחל את העבודה). של וידאו דאנס והוא הלך 

 כלומר, היו זמנים בהם היא אשכרה חיברה משפטים תנועתיים, כמו שמחול "צריך" להיות.

על פסטיבל הרמת מסך   2014אולי רות אשל בביקורת ״מות המחול״ בשנת   מחול כפי שהתכוונה

ו של רן בראון שהתגלגל להיות דובר  בניהולו האמנותי של איציק ג׳ולי, הכנס אז היה באוצרות 

 במושב הראשון היום. 

 איציק ג׳ולי התגלגל להיות המנהל האמנותי של פסטיבל ישראל והשנה סיים את הקדנציה שלו. 

 היא התגלגלה לספר סיפור היום. 

 

 גלגולים של אנשים. 

 אנשים וגלגולים. 

ממשיכה איתם הלאה בקריירה שלהם?  אוגרף יאוגרפית או כוריכמה היצירה הראשונה של כור

 ומה אם הם לא ממשיכים להיות בתחום המחול ומתגלגלים לתחום אחר לגמרי…? 

 היא חושבת על דברים שקשה לתפוס.  

 למשל:

א.נשים שהיו ואינם: מארי קז׳יוורה, אניה ברוד, הצלמת שוש קורמוש, יהודית ארנון, מירל׳ה  

 שרון. 

להבין אותם   -אומרים אותם נראים מרוחקים וקשה ממש להבין אותם  דברים שעכשיו שאנחנו 

 בגוף היא מתכוונת. זו השכחה לא? 

  למשל: מצב שכונת נווה צדק בשנותיו הראשונות של המרכז: 

 שכונת מגורים מוזנחת ולא אטרקטיבית. 

 דברים שלא ניתן לראות יותר, כמו:

 פני שנתיים. איך שהיה נראה אולם ירושלמי לפני השיפוץ שנעשה ל 

אז מהם הדברים הבלתי נגיעים, בלתי מדידים, בלתי נראים ובלתי נתפסים הקשורים לכל מה  

 השנים שבו הוא קיים? מהם כל הדברים שלא נמצאים בארכיון?  32-שהתחולל בסוזן דלל ב
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היא מעלעלת באזור המסמכים של הארכיון ובתיקיית הברכות שקיבל יאיר ורדי על זכייתו בפרס  

, היא מוצאת אינספור מסמכים ריקים, כאשר כל אחד מהם ממוספר ומקוטלג  2010אל בשנת  ישר

 כיאה לארכיון. 

היא חושבת: אולי אלו מגדירים הכי טוב משהו שהמחול מבקש להביא את תשומת ליבנו אליו כל  

 הזמן? 

 שהרי המחול הוא אמנות ההתנדפות, לא?  

 הריקוד מתרחש ובו בזמן הוא נעלם.  

 ת: אולי זה המסר הארכיוני? אולי זה מסר הסיפור או הסיפורים בכלל? היא חושב

אולי מה שנעלם, שנראה להרף עין ואיננו, שניתן לחוש בו בבירור ואז הוא מתפוגג או משנה כליל  

מהות שאינה קשורה  -את צורתו ומתגלגל להיות משהו אחר, הוא הוא זה שחיוני עבורנו. הוא ה

ית באנושיות, בהיותנו כאן על הכדור הזה, או עכשיו ספציפית,  רק לאמנות, אלא מהות בסיס

תנאי כדי להמשיך  -על ידי הגב׳ שרה לוי  1949-בהיותנו כאן באולם תיאטרון מחול ענבל שנוסד ב

 את תרבות יהודי תימן ולשלב אותה ביצירה מודרנית ועכשווית.  

  איזו אווירה הייתה בתיאטרון אז עם היווצרותו?  

תנאי עבדה עם השותפים האומנותיים שלה? איך זה היה שונה  ממה שמתחולל  -לויאיך גב׳ שרה 

 בלהקה היום? 

  כמה בניין התיאטרון עצמו השתנה מאז או לא? 

 

 פנים וחוץ.  

 אם גוף מקביל למבנה, היא חושבת,  

 אז החוץ של המבנה, החזיתות, מקבילות לנראות של אותו הגוף מבחוץ, 

  לתנועה של הגוף מקבילה לכוונות, למוטיבציה של סוזן דלל כמוסד,  והפנים, הרוח אולי, המביאה 

 מה מאותה הרוח משתנה עם חלוף הזמן? על מה רוצים לשמור ועל מה לא?  

 

 ללכת מהארכיון. הגיע הזמן. השעה כבר מאוחרת והסוללה של המחשב נגמרה.  ,היא נעמדת

 האופניים לכיוון ביתה. השמש בחוץ בדיוק יורדת על שכונת נווה צדק והיא עולה על 

הזמניות של  - בדרך, המחשבות רצות והיא חושבת שהייתה רוצה להיות מסוגלת לתאר את בו

הזמניות של הכלבים הרצים ומקשקשים בזנבם בחצר סוזן דלל בעוד  -הדברים שקורים. את בו 

הבעלים שלהם מקשקשים אחד עם השנייה, את האופן שסוזן דלל הפך להיות מקום שכונתי  

השנים מאז הקמתו, בזמן שבמרחבי הסטודיו מתרחשת   32- קק בשכונה שעברה מטמורפוזה בשו

בועה בה מתעופף אוצר מילים מחולי של גרנד פלייה וכו׳, שרק השותפים לו באותו הסטודיו  

הזמניות הבלתי נתפשת של המחול שבה -מכירים והוא גורם להם לזוז ולדמיין, כמו גם בו

וכוונה וקתרזיס פיזי כאשר הם רוקדים, בעוד הצופים והצופות צופים    הרקדנים/ות מלאי תשוקה

בהם מבחוץ, צופים בדימויים שתנועתם/ן מייצרת, בצורות, בזה שהם יכולים לראות ולחוש רק  

 מבחוץ.  

 פנים וחוץ. 

 גוף וכל מה שאינו גוף.  



  
  
  
  
  
  
  
  
 

45 
 

 המבנה והרוח או הרוחות המניעות את הפעילויות שקורות בו.  

 היא הגיעה לסוף הסיפור, והיא נותנת לו להדהד לרגע…  

 

 , מאי זרחי. 2021זכויות יוצרים  ©
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  של יסמין גודר  Lie like a Lion -העבר כהווה חדש ב  – ארכיון כגוף 

  רוזנבליט עינב 

  

ותרבות.    אנושיותפסיכולוגי, כי בגופם של רקדנים ספוגות  ו  תרבותי,  חברתי  מחקר מחול הוא הכרח

או   מורה  מכל  יותר  לפעמים  עצמנו,  להבין את  לנו  עוזרת  היא  כי  אנחנו מעריצים אמנות טובה, 

פסיכולוג. מחול מלמד אותנו עלינו, כי הוא חוקר את הגוף, שהוא הגילום הממשי היחידי ל"אני".  

  – שי  כדאי להתחיל בהתבוננות בגוף האנו – בתרבות של פרטים שמחפשים הגדרה עצמית ללא הרף  

יכולה להמציא.  חוקרת המחול סוזן   היתה  שאף אפליקציה לא  יצירת מופת משוכללת  ליי  הוא 

היסטוריה"  כ"כותב  לגוף  מתייחסת  חותם  (Foster, 2011: 10)  פוסטר  איזה  ובוחנת  יכול  הוא  , 

שהגוף הוא מקור לכל אינטראקציה, כך שהוא    אניח במאמרילהשאיר כהיסטוריון. בעקבות פוסטר,  

  יכול להיקרא כרשומון לקונטקסט פסיכולוגי וחברתי. 

  

  מחול כאמנות טרנספורמטיבית

; יצירות אמנות יכולות לחולל  המאמר מבוסס על ההנחה שלאמנות המחול יש ערך טרנספורמטיבי

לכל אחד מאיתנו יש    טרנספורמציה בתפיסת המציאות או לגרום לאדם להבין את עצמו אחרת.

כזו מתרחשת גם אחרי    תמורהכמה יצירות כאלה, שחוללו בו תמורה, כמו שיר, או סרט או ספר.  

צפייה במחול. פינה באוש, למשל, חוללה טרנספורמציה באופן שבו אמני פרפורמנס ומחול מבטאים  

לים המנטליים  עד היום כאב ותשוקה על הבמה. באוש חקרה את הזיקה בין הגוף לנפש ואת ההרג 

  מנותה הייתה גם לחולל תמורה. ו אתכלית הממומשים בגוף, ו

אמנות המחול החדשה גוזרת חומרים מהמציאות האמיתית והגוף הרוקד הוא גוף המוכר  

מציאותיים, אמנות  - לצופים משגרת יומם. בשונה מיצירות הבלט שהציעו בריחה אל מחוזות על

באמנות הבלט הגוף אינו מבטא את  המציאות הקיימת.   המחול העכשווי מישירה מבט ביקורתי אל

של שפת הבלט הוא בכך שהיא מלאכותית. המאורעות    ה יופייהתהליכים האמיתיים הרוחשים בו.  

היא תיראה כשוקעת    – כשנגזר גורלה למות    – שהרקדנית חווה בסיפור אינם מוטבעים בגופה, למשל  

בשנת יופי, תמיד בכפות רגליים מתוחות בסּוסּו, ובמערכה השנייה היא תתעורר לעולם שכולו טוב,  

מצויר של הבלרינה, הגוף במחול העכשווי  - גוף הפנטסטי וגופה יפהפה ומשוכלל עוד יותר. בשונה מה

רוח כך שיש  - מוחשי וחושף גם מחלה, ייאוש ותוגה. כל תנועה היא גם שיקוף של הלך-הוא חושי

  הלימה בין הגוף הפיסי לבין הלכי הנפש.  

למשל, משמרים הבלטים    באופייה.  ואפירמטיביתאמנות הבלט הקלאסי הייתה שמרנית  

ואת הדיכוטומיה בין העולם הזה לבין עולם נשגב    תדטרמיניסטי-נוצריתיסה ה הגדולים את התפ 

מוזמנים, בלי למות, להימלט לזמן מה אל העולם    19-שמימי. הצופים ביצירות הבלט מסוף המאה ה

הבא. העולם הבא מעוצב כקו אופק הרמוני שמגולם בדמותן של רקדניות מעופפות: סילפידות,  

תנ  שפת  פיות.  או  מעושנת  נימפות  כחולה  ותאורה  אינסופי  רקיע  של  תפאורה  וירטואוזית,  ועה 

יצירות הבלט    ).25:  2018(רוזנבליט,    בוראות עולם מתים מקודש עבור הרקדנית וגם עבור הצופים

מעל הפגימה שבעולם הזה ומנציחות את הכמיהה האנושית אל עולם אחר. השבריריות,  כך  מדלגות  

הגוף ה של  והחלופיות  עלהמורכבות  עיצוב מן  לשם  נמחקה,  במלואו  -פיזי  הוא חי  שבסיפור  גוף, 

דווקא בעולם הנצח. הגוף עבר אילוף, שסייע לו להיפרד מהכאוטיות ומהצרימה שהן חלק מכל גוף  
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הזנחה מגדרית בוטה של דמותה של הבלרינה; היא  מתבטאת גם בהרומנטי  השמרנות של הבלט  חי.  

פסיבית, בלי יכולת השפעה על סיפור חייה, נטולת    ךא אמנם מלוהקת הדמות הראשית בעלילה,  

רצון חופשי ונתונה בכל לתכתיבי הגורל. מבנה העלילה גם יבטיח שהיא תקום לתחיה רק אם תזכה  

כן, אינן ביקורתיות ואינן מחוללות תמורה  -, אם הרומנטי  לפטרונות גברית הולמת. יצירות הבלט

  בעולמם הארצי של הצופים. 

קונסטרוקטיבי  -הקלאסי, המחול העכשווי הוא דההרומנטי ובשונה מהשמרנות של הבלט  

יוצרים בסוגה זו  .  ועירום ממנגנוני הגנה  מכוער   לפעמים  והוא  , והגוף בו חוזר להיות רגילבאופיו  

מחפשים את החוויות האמיתיות של הגוף כמו בכי, צחוק או חלום. מפגש או פציעה שחווה הגוף  

,  פינה באוששים חומרי גלם ליצירה וההתייחסות לגוף היא קונקרטית ולא יומרנית. האמיתי משמ

ממאתיים  לימדה לרקוד על הבמה עם המבט למטה, אחרי יותר  מייסדת תיאטרון המחול העכשווי,  

שבהן  למטה    שנה  מביטים  באוש  של  רקדניה  צוהל.  וחיוך  לקהל  ישיר  על מבט  רקדנים התאמנו 

כך מתגבשת  את הגוף ואת הלכי הרוח.    :כי הם חוקרים את עצמםעל הבמה    ולפעמים עוצמים עיניים

  תכלית חדשה למחול, כהתבוננות ביקורתית נוקבת במצב האנושי.  

תיאודור אדורנו, איש התיאוריה הביקורתית, סבור שהחוויה האמנותית הינה אוטונומית  

נכונה  )33:  2018(רוזנבליט,    רק במקום שהיא משירה מעליה את הטעם המתענג , כלומר, אמנות 

לערער  כדי  אינה מיועדת להשכיח מהקהל את המציאות אלא למקד את תשומת ליבו במה שמשובש,  

מטיח את גופו בקיר שוב ושוב, הצופים חווים את החבטות ואת    קפה מילרולתבוע תיקון. כשרקדן ב

של באוש,   ונטקטהוףק נוחות בגופם; ב-נחת שהן מעוררות לא רק כנושא היצירה אלא גם כאי-האי

-גם הנשים בקהל חוות אי  –כשקבוצת גברים נוגעת באישה אחת, מלטפת אותה, מטרידה, מציקה  

  נוחות גוברת והולכת בגופן וכנראה נזכרות ברגעים בחייהן שבהם הוטרדו גם הן.  

קרם תות ואבק יצירתה  יסמין גודר, בדומה לבאוש, בוחנת הרגלים מנטליים שנצרבו בגוף.  

שנצרבה בגוף. הרקדנים כואבים, נוהמים, שמים יד    חיזיון תנועתי על טראומה  היא  )2004(  שריפה

בפה ונושכים אותה, פוערים את פיהם בזעקה אילמת או פורצים בבכי קורע לב על קורבן מיותר.  

חוסר ישע, קהות חושים ופגיעות הופכים כך מושאי מחקר גם עבור הצופים. כשרקדן דורך על בטנה  

קרם תות ואבק  דנית והיא זועקת בכאב, הצופים מרגישים גם הם את בטנם מתכווצת. בסוף  של רק

אחת הרקדניות ממשיכה לייבב גם בזמן מחיאות הכפיים ובזמן פתיחת הדלתות    :נותר הבכי  שריפה

. היבבה אינה מאפשרת לצופים לשוב אל חייהם מבלי שיתעכבו עוד רגע על  'חוצבימה' אל עולם ה

   רנית של יצירה.המשמעות החת

) מה הצופים מרגישים Foster, 2011פוסטר (בוחנת    Choreographing Empathyבספרה  

שהמעשה הכוריאוגרפי מחולל זיקה הכרחית  הבמה, ומסיקה  כתוצאה מההתחוללות הפיזית שעל  

. נראה שהמחול העכשווי הישראלי זוכה להצלחה גם בחו"ל כי האמנים  לבין הקהל  בין המבצעים

הם מעזים להיות מקולפים לגמרי על הבמה, לחשוף    ;כאן מעזים לעשות מה שאחרים לא מעזים

הוא לא מנסה להיות ייצוג או דימוי  ;  את הגוף בהתרסה, בכנות. המחול העכשווי בארץ הוא אותנטי

בשל הזיקה     .משופץ של גוף, אלא הוא אוסף אירועי נפש שמתממשים בגוף אוהב, מיואש או כואב

הגופים המתנועעים שעל הבמה מהדהדים אל הצופים והקהל    -ית שבין מבצעים לבין קהל  ההכרח

  מתעורר כך להרגיש גם הלכי רוח כמוסים שנצברו בגופו.  
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גודר   יסמין  של  פורשת 2014-מ   Lie like a Lionיצירתה   שבה  ארכיונית,  יצירה  היא   ,

הרפרטואר מן העבר. מבטה של גודר  היוצרת על הבמה קטעי מופע ואביזרים שהיו מקופלים בארון  

אינו מצייר סיפור דוקומנטרי נוסטלגי אלא נראה שהיא מתעקשת לחוות מעשית את התנסויות  

, וכמו  השכחהגודר מחלצת פריטי לבוש ותוכן ממרתף  העבר, ובאופן כזה הופכת אותן להווה חדש.  

  מבקשת מנמעני המופע להיזכר בהם יחד איתה.  

עולם חדש,   Lie Like a Lion-שהופיעו בעבודות קודמות בוראים בדימויים ואובייקטים  

גודר.  של  המלבושים  כמו  מנומרת  בועטת,  עוצמתית,  במוסיקה  מלווים  מן    טרי,  עורכת  היוצרת 

המופע הוא בעל  מחקר על הווייתה הפרטית, וממצאיו הם מעין אוסף "עצמיים" שהיא מלקטת.   

פוטנציאל טרנספורמטיבי במובן זה שהיוצרת מזמינה את הצופים לחקור גם את הארכיון הפנימי  

  ור.  שלהם; הרי כולנו פרפורמרים על במת חיינו, ולכולנו יש רפרטואר שכדאי לחשוף ולחק

התאורה שוטפת בלבן חלל שבו הרצפה והקיר האחורי מחוברים בלי תפר. בפתיחת המופע  

על הבמה טלוויזיה, פסנתר וכיסא, מכוסים בשקיות ניילון ורודות, דוממות, אבל נראות כאילו הן  

גודר נכנסת עם שקית זבל גדולה ומרוקנת מתוכה את מסיכת האריה    מבקשות שייתנו בהן תנועה.

אני  יצירתהמ   המוכרת ). המוסיקאים נכנסים, מגלים בזה אחר זה את הרהיטים  2006(  אני רעה 

ומעיפים את השקיות הוורודות אל מאחורי הבמה במין תנועה משחקית. הוויולה  ,  המכוסים בניילון

מתחילה לנגן וגודר רוקדת קטעים מתוך ריקוד היחיד שלה מפעם. מסיכת האריה שרועה על הבמה,  

עורפה, ונראה שהמופע הזה מתחיל ברגע שבו הסתיים המופע ההוא. גודר נוטלת את  סכין נעוץ ב

המסיכה, משכיבה את האריה כך שהוא שרוע ליד המוסיקאים ואז משתרעת לצדו. אחר כך היא  

ורגע   רחמים  ומעוררת  ונראית רגע דחויה  רעועים,  בדילוגים תזזיתיים,  קמה, מפלחת את הבמה 

    ).30ב: 2014(רוזנבליט,  אחר כמלכה

שתשומת הלב התמקדה בה,  שתלטנית  שם היתה גודר מין גיבורה  ,  אני רעה אניבשונה מ

עוצמת    על תשומת הלב מול  -בפתיחה כמו ברגעי שיא בהמשך המופע    -  כאן נראה שהיא נאבקת

החיה ששואבים/כובשים  המוסיקה  והנגנים  מקורי,  במקצב  הבמה  צורמני  את  מאתגר  - ובמנעד 

הרקדני ואז  הרמוני.  דימויים  עוטה  אותם  ת  הטלוויזיה  מסירה  מסך  חדשים.  דימויים  ולובשת 

ב המסכים  לשני  היה  דומה  תפקיד  הכרחית.  כדמות  הבמה  בקדמת  ורודממוקם  שעשוע    שתיים 

שבי2003 גודר:( השאר ),  לתפקיד  מילאו    ן  דומה  :  בבלט divertissement  הדיברטיסמותפקיד 

(שתיים במקרה ההוא) להחליף בגדים ולהתכונן לסצנה  הראשית    רקדניתקטעי מעבר שמאפשרים ל

המסך   משדר  כאן  ומסר  הבאה.  חזרה  קטעי  חקירה  בעיקר  הוא  היוצרת  של  שעניינה  לנמענים 

    פרטי שלה.- הרפרטואר המקצועי והאנושימחודשת של  

 Lie- כמו בעבודות קודמות, גם ב  ;להפךאלא    למרות כותרת היצירה, גודר אינה משקרת

Like a Lion    .פעמית, אבל בזמן המופע   -היא פרפורמרית חד גודר  היא חושפת בכנות הלכי רוח וגוף

,  , שעורכת חשבון נפש מול מראה פרטיתאישה  מבצעת לבין היותה פשוט-מדלגת בין היותה יוצרת

עורכות   בי(או כדאי שנערוך) מול מראה  אולי כמו שכולנו  לפחות. בעת ההתבוננות שלה  פעם  ום 

בעצמה היא מגלה אירועים של התלהבות ושעשוע, ובצדם גם מופעים לא נעימים של ֶרשע, עליבּות  

עיקרו של הטקסט האמנותי הוא בעצם הבחירה להתבונן לאחור במבט חדש ובהסכמתה  .  או ייאוש

    של היוצרת לחזור לעבר בפעולה, בהתנסות, דרך הגוף.
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וונה להקנות לו ערך שכיחה באמנות ובתרבות מאז הולדת הפסיכואנליזה.  השיבה לעבר בכ 

והאנליזה הפרטית שלה הופכת להזמנה   גודר היא מעין תהליך פסיכואנליטי מואץ,  האמנות של 

לאנליזה שגם הקהל יכול לערוך לעצמו. אמנות המחול העכשווי בישראל משתהה בחוויות מן העבר,  

אינו נחווה מבחוץ כאובייקט, אלא מבפנים, כאירוע דינמי. דימויים  אך חווה אותן בפעולה. הגוף  

  מן העבר מתקלפים ממשמעותם ההיסטורית והופכים הווה חדש.  

השמורים בעטיפות  כתבים  על  , גם בזה השכיח שמבוסס על תיקים ושהוא  בארכיון מכל סוג

המבט הארכיוני הוא הקניית ערך למה  עניינו של  .  (רוזנבליט, שם)  יש מתח בין זיכרון לשכחהניילון,  

  ו בחיבור  ,ז'אק דרידהמשמעות למציאות שכבר פינתה את מקומה למציאות אחרת.  מתן  שנשכח ו

מצב דינמי של הנפש. מחלת ארכיב, לפי  אל מתייחס לארכיב ולתיעוד העבר כ ,)1995( מחלת ארכיב

וא מתחמק, ולחוש כלפיו  פירושה לחוש מחסור ולחפש ללא הרף אחר הארכיב היכן שה"   דרידה,

ן כמיהה בלתי מרוסנת לשוב למקור, שעיקרה בנוסטלגיה של שיבה  יאיווי כפייתי, נשנה ונוסטלגי, מ

רואה  גישתו הפסיכואנליטית של דרידה    .)102:  2006("  למחוז הקמאי ביותר של הראשית המוחלטת

כאוטי וחסר את  ך כלל  הזה הוא בדרן חדר מרֵתפי בנבכי הנפש. החדר הסודי  יארכיון ערוץ סודי, מ ב

המסדרת.   המודע  תודעת  של  דרידההשפעתה  לפי  לחשיפת  )43:  2006(  הארכיון,  ערוץ  משמש   ,

  , שהוא מיסודות הארכיון  ,לוגטהק הדחקות וַדּכאנּות מן העבר, ממש כמו הטיפול הפסיכואנליטי.  

- ת סיפור אך גם לערער עליו בו כך שביכולתו של הארכיון לבנו  מעמד גבולי, לימינלי, מקנה לארכיון  

האדם החי, ההיסטוריון הזוכר, הוא שמקנה לאוצרות השמורים בארכיון את ערכם; האקט   זמנית.

המחקרי הוא אקט של זיכרון ושל הקניית ערך לניירות שהוצאו מרצף ומצאו את עצמם מקופלים  

מבנה סיפורים חדשים  חוקר הוא שה-ומחכים שיכניסו אותם לסיפור דוקומנטרי נוסטלגי. היוצר

  דרך מושאי חקירתו.  

משתהה בחוויות מן העבר, אבל חווה אותן בפעולה, כך שהיא בודקת איך הגוף החדש   גודר

להסכים   היוצרת טרנספורמטיבית במובן זה שהיא קוראת גם לצופות בה:  נזכר במה שספוג בו.

מבפנים,    –לשהות בתוך גופן לאורך זמן, ולא רק לחוות אותו מבחוץ במבט שיפוטי, אלא כמותה  

  במבט חוקר.  

  

  אין אני קבוע  

היגיון שעל הבמה מקביל לכאוס שחוקרי הארכיון נתקלים בו ומבקשים  -האי  Lie Like a Lion-ב 

הסדירות שבתוכה מאפשרת סדר וניקיון.  -נראה שדווקא ההיענות של גודר לאי   אךלהשליט בו סדר,  

היא משילה מעצמה שכבות ושבה ולובשת אותן, ולבסוף נותרת כמעט עירומה. קילוף שכבות הזהות  

  זהות חדשה, אולי חפה מקליפות מיותרות שנצטברו בה.   מן העבר עוזר לה למצוא

עצומה    מסיכת אריה:  2009-מ  אני רעה אניהוא אותו אריה מ   Lie Like a Lion -בהאריה  

"אני רעה" וכך מציעה   סמין מתוודה בגוף ראשון:המקורית י שיצרה אלונה רודה. בשם היצירה  

לכאורה בדמות האריה, אבל    הרוע ביצירה מגולםלצופים לקרוא את היצירה גם הם בגוף ראשון.  

של   לאלה  וגם  הבמה  שעל  האחרות  הדמויות  של  לאגרסיות  גם  מגדלת  זכוכית  מכוונת  יסמין 

  אולי גם אנחנו רעים לפעמים, בואו נסכים לראות את זה.  : הצופים

בסוגות אחרות במחול היתה הפרדה בין הרקדנים שמופיעים באור לקהל אנונימי שיושב 

הקלעים   אחורי  העכשווי  במחול  הכפיים.  מחיאת  בשלב  רק  כקולקטיב  עצמו  את  ומגלה  בחושך 
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מועלים על הבמה וגם זה כלי טרנספורמטיבי שמיועד ליצור זיקה בין הלכי הרוח והגוף שנחשפים  

וחש בנפשם של הצופים. כשיסמין מפסיקה לרגע להיות פרפורמרית והופכת  על הבמה לבין מה שר

אישה רגילה שמחליפה בגדים או שותה מים, היא מהדהדת לצופים שהיא לגמרי כמוהם ושהחקירה  

  שלה היא חקירה שהם יכולים לערוך גם לעצמם.  

הקהל;   עם תחילת המופע הבמה מוארת באור ניאון שגולש גם אל מושביאני רעה אני  -ב

בחלל הבמה גלויים גם אביזרים של מאחורי הקלעים כמו מטף כיבוי אש, חוטי תאורה, מערכת  

סטריאו ובר אימון צמוד לקיר. יסמין מדליקה אור בעצמה, ולעיני הקהל גם מכניסה דיסק למערכת  

ם  מפעילה אותה. אחורי הקלעים חשופים והצופים אינם צופים בבדיה אמנותית אלא בעולוסטריאו  

עוסקת בכוחניות ובפחד אבל הדמויות מתחלפות ביניהן,   אני רעה אניאמיתי שאינו נפרד מעולמם. 

מפחידות   מפוחדותולפעמים  אישה  ,  לפעמים  לוקחת  היצירה  בסוף  לסירוגין.  פגיעות  או  פוגעות 

  את הסכין על עורפוומניפה  שהיתה עד כה קרבן לכוחניות של הדמויות האחרות סכין גדולה וחדה  

יו, כמה  הלב נכמר עלו מסירה מעליה את המסיכה, )יסמין( והוא כושל ונופל. אז האריה ל האריה  ש

  . בסוף המופע התחושה אינה עוד של פחד אלא של חמלה  .שנמלטכ היה מבוהל וחשוף 

Lie like a lion    אותו ועושה את  נהרג ביצירה הקודמת  מתחילה מהמקום שבו האריה 

וחשיפת פחד   גילוי  גם בסוף היצירה החדשהמהלך של  ושוב    - וכוחניות.  על הבמה  מוטל  האריה 

אין כעס בסוף  ,  Lie Like a Lion-ב  גםונראה שניתוח/פילוח הפחד המשיך ויימשך.    ננעצת סכין בגבו

בסוף היא המשך    ף הדמות הראשית הסכין שפילחה את עור  הפגיעות.  עם  המופע, רק השלמה חדשה  

, אך לדפוסי נפש בסיסיים כמו פחד, כאב ואכזריות שנולדת מהםלניתוח שנערך לאורך כל היצירה  

  בסוף המופע יש על הבמה רגש אחר: של חמלה וקבלה.  

יסמין לבושה גרביונים אדומים קרועים, חזיית סיליקון עצומה,   ביצירהאחד הקטעים  ב

מחוך משונה, חולצה דקיקה קצרצרה, חולצה ארוכה, פאה של ליצן, כפפות וכפכפים, ותוך כדי  

תנועה היא מנסה להוריד את מלבושיה. לאחר שהיא עוטה על עצמה את כל השכבות, היא מפשילה  

ודפות התלבושת, אולי מזהויות עודפות שעטתה על עצמה.  שרוולים ומנסה בכפייתיות להתנקות מע

ובו משעשעת  ונראית  הברכיים  עד  הגרביונים  את  מורידה  היא  מעורטלת,  כמעט  בזמן  -כשהיא 

דומה שהעיקר ביצירה זו אינו הלבוש אלא התנועה בין    ). 113:  2018(רוזנבליט,    מגוחכת ואומללה

" להישאר דינמית וטרייה. באמצעות מבט חד  התלבשות להתפשטות. תנועתיות זו מאפשרת ל"אני 

  אל קליפות זהות מן העבר היא יכולה לבחור מה האני שלה בהווה רוצה להיות. 

גודר   של  לחקירתהן  יצירותיה  "אני"    ה"אני".  שדה  אין  הבודהיסטית  לפי הפסיכולוגיה 

  2020-ה בשפרצ  קורונה; מגיפת  שהמציאות אינה בטוחה ואינה ודאית  כשםקבוע ובלתי משתנה,  

נגמרה   וגם בזו  אבל למעשה כל הזמן מתרחש שינוי    ,זו דוגמא קיצונית ציניתועוד לא  במציאות 

מן אוסף אירועים    אינו אובייקט או שם עצם אלא בתפיסה הבודהיסטית  "אני". ה"אני"  המכונה  

ין  ודאות אנחנו מעדיפים להאמ -בגלל הפחד שלנו מאי פיסיים ומנטליים שמצויים בתנועה מתמדת.  

הגנה,   כמנגנון  טיפוסית  בהתנהגות  למשל  נאחזים  אנחנו  לשליטתנו.  ונתון  קבוע  הוא  שה"אני" 

  ומוצאים לה צידוקים, אך למעשה אין "אני" קבוע והאפשרות לשינוי תמיד קיימת.  

ופן שבו גדלנו, כתנאים שעיצבו באילדּות ומצוא הסבר במאז הפסיכואנליזה, אנחנו נוטים ל

נכו זה  בבניית אישיות. הוריי  ן  את ה"אני".  לה הרבה משמעות  ויש  אמנם; אכן הילדות מעצבת 

שאני   כשם  חותמם  בי  הטביעו  אבלבוודאי  בנותיי.  של  אישיותן  את  הפסיכולוגיה    חותמת 
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הבעיה היא שלפעמים  י יש זכות בחירה להתעצב מחדש כל הזמן.  אנהבודהיסטית מציעה להיזכר של

יענות לסיפור שמתרחש ממש עכשיו,  זים בו, ושוכחים כך להנצמדים אל סיפור חיינו ונאחאנחנו  

  בינתיים.  עבר על ה"אני" ולשינוי שאולי 

יצירות מחול עכשווי מתבוננות לעומקו של "אני" כזה. הדמויות אינן מממשות על הבמה  

אישיות מובחנת עם קווי מתאר קבועים אלא מציגות אירועים פיסיים ומנטליים שמשתנים כל העת  

היו    Lie Like a Lion-בהבגדים שנשרו מיסמין  ).  145ב:  2014,  גוף אנושי מדימה (רוזנבליט,  על הב

מן עטיפות על העצמי, תפקידים, תארים, קטגוריות, וכשהיא משירה אותם, היא כמו מורידה את  

העוצמה שבמחול היא בכך שהוא פורט את האני  סיפור חייה ונשארת עם הווה עירום המגולם בגוף.  

יותר ל"אני"   לגורמים לא דרך מסננת החשיבה האנליטית אלא דרך הגוף, שהוא שיקוף אותנטי 

אמנות המחול היא אמנות של פעולה, לא של טקסט, והתיאוריה, כשהיא  מורה המתחוללת בו .  ולת

נמסרת דרך הגוף, נעשית בלתי אפשרית להפרכה. ממקום של תנועה, שהיא קדומה למילה, אפשר  

    לערער הרגלים ותפיסות, ולחולל תמורה.

עד  יצוג או לדימוי,  לי ,קונספטחלק מהאנשים חוששים להתקרב אל גופם והופכים אותו ל

ביסוד המופע  ונראה ש לפעמים הגוף האמיתי נשכח. אצל גודר הגוף האותנטי הוא נושא היצירה,  ש

.  : מצויים בתמורה מתמדתגם הלכי הרוח הגודשים אותווכי  ההבנה שהגוף משתנה כל הזמן  עומדת  

בגוף ונצרב בו ומה   מה נספג   :הדימויים ביצירה נחקרים לא במבט מוזיאוני, מלמעלה, אלא מבפנים

צופים לבדוק אצל עצמם היכן נותרו פצעי עבר ואיפה  . באופן כזה היא מציעה גם לנשמט בינתיים

  מתרחש ריפוי.  

פוסטר   מבהירה    Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performanceבספרה  

בכ  ישובים  שהצופים  המופע  סאותיהם,י שאף  של    במהלך  לאלה  דומות  להתנסויות  נחשף  גופם 

  , (קינסתזיה) Kinesthesia-הרקדנים המתנועעים על הבמה. פוסטר מבססת את חיבורה על מושג ה 

ה המאה  בסוף  זה    . 19-שנטבע  לנוירונימושג  (  מתייחס  ,  )Mirror Neurons Systemהמראה 

ם, לפעילות השרירים  מודעות פיסית למיקומם של המפרקילאחראיים  והממוקמים על השרירים  

  וליחס שבין הגוף לחלל ולכוח המשיכה.  

, והוא  לחוקרי מוח להבין כיצד מושפעות פעולות של גופים אלה מאלה  מושג נוירוני המראה סייע 

 ,Stamenov & Gallese(  הזיקה בין תחושות הגוף לרגשות ולהתנסויות מנטליות לבחינת    משמש גם

שהם פעילים  מכיוון  לראשונה בקליפת המוח של קופים, כונו כך    התגלו ש   ,. נוירוני המראה)53 :2002

בפרט אחר (קוף או אדם) שמבצע פעולה    צופהפעולה מסוימת וגם כאשר הוא    מבצעגם כאשר הקוף  

כלומר צפייה    ,מסוימת.  כאשר מתבצעת  וגם  פעולה  כאשר מתבצעת  גם  אופן  באותו  פעילים  הם 

הבנה של פעולה וחיקוי, ותפקודם הכרחי  כמו  יכולות אנושיות  ם לבפעולה. נוירוני המראה אחראי

שבו   האופן  את  לבחון  כדי  מוח  חוקרי  משמש  המראה  נוירוני  גילוי  וללמידתה.  התנועה  להבנת 

חברתית  מאינפורמציה  מושפעת  הקוגניטיבית  בניבוי  הוא  ו  )53(שם:    המערכת  דיוק  לפתח  סייע 

    .התנהגות ומצבים מנטליים

בת  נעזרת  "אמפתיה  פוסטר  מכנה  שהיא  מה  את  לבחון  כדי  המראה  נוירוני  על  יאוריה 

במערך הפיסי של  של האמפתיה מקורה  ל.צפייה במופע מחו עת מתרחשת בשלדבריה  ,קינסתטית"

לפי גישה זו, פעולת הצפייה  .  (Foster, 2011: 128)  אמוציונלית  היא מייצרת גם חוויה  בלהגוף, א

הליך המתרחש על הבמה והתנועה משמשת ערוץ שבאמצעותו  מעורב פיסית בת להופכת את הצופה  
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לבחינת  לפי פוסטר, כוריאוגרפיה היא שדה נכון    ).155(שם:    מולו   הצופה מתקשר עם העולם שנחשף

. לחוויה  )38: 2018(רוזנבליט,  טבעו של הגוף היחיד והדרך שבאמצעותה הוא חווה את הגוף האחר 

תיה; אמפתיה נוצרת כתוצאה מיכולתו של הגוף לחוש  הפיסית, היא מסיקה, יש קשר ישיר לאמפ

מצבים   גם  לפתח  מכך  וכתוצאה  מולו,  המתנועע  הגוף  של  תנועה  ומקטעי  דחפים  שרירי,  מתח 

  .אלה של המבצעים במופעאמוציונליים דומים ל

מעוררת תנועתה של הרקדנית תגובה קינסתטית אצל הצופים,    Lie Like a Lionביצירה  

גובה אמוציונלית שמאפשרת הזדהות של הצופים עם המצבים המנטליים שנחווים על  בעקבותיה תו

  כך הופכת יצירתה של גודר ערוץ לצופים לחוות אף הם את העבר במבט חדש.  הבמה. 

  

  אמנות מחאה 

 The Allureממלא גם תפקיד חברתי. במאמרה    הארכיון   לפי גישתו הפסיכואנליטית של דרידה, 

of the Archive  )2003החוקרת מבהירה   (  ) פרשווטר  שותף    ,)Freshwaterהלן  הוא  שהארכיון 

  חושף סמלי ושהוא מסמן ציוני דרך חשובים בעבר המשותף משום  ,בהבניית "תודעה קולקטיבית"

  .  (Freshwater, 2003. 733) קולקטיביים של חברה ושל תרבות זהות

עצמו   גם אם אינו מצהיר על  פוליטי, הוא אירוע תרבותי שמתכתב עם כל מופע,  כמופע 

לא רק ברפרטואר האישי של היוצרת,    נובר. מופע הארכיון של גודר  המציאות חברתית והיסטורי 

חושף גם ערימות מטרידות, כמו  בין האישי לקולקטיבי הוא    .אלא גם בערימות הזיכרון הקולקטיבי

  .  2014קיץ עיי החרבות שנותרו בעזה אחרי 

גודר גם את הסיטואציה    שלה, חוקרת-בנפשהלחקירה הפרטית    מעבר,  Lie Like a Lion-ב

יוצרת היא  שבתוכה  הו )114.  2018(רוזנבליט,    המדממת  קטעי  בין  מסך  וי.  על  שמוקרנים  דיאו 

שוב תמונות של הרס בתים בעזה. החזרות על המופע  והטלוויזיה שבקדמת הבמה מופיעות שוב  

  עת הפכנו כולנו (שוב) חלק ממצעד איוולת של אכזריות ותאוות קרב. גם בקיץ של מלחמה,    התרחשו

דה להיות  יכולה  רק  -אמנות  אלא  ככזאת,  עצמה  על  מצהירה  לא  היא  אם  גם  קונסטרוקטיבית 

אין קשר בין    ,לכאורה  , כך שנוצר מתח פרשני. ביצירה זואת האמצעים הרטוריים שלה  מארגנת  

המסך שעל  המלחמה  דימויי  לבין  הבמה  על  את    . המתחולל  מהדהדת  שהבמה  מסתמן  למעשה, 

באופן    ותאצל הרקדנית/אריה, מתממש  ות המתחולל על המסך כך שהכוחניות והחולשה שמבליח

המסך.  שעל  ההרוסה  המציאות  בתמונות  גם  הפרטית,    טרגי  נפשה  את  היוצרת  של  חקירתה 

הופכת לחקירה על אודות הסכסוך הלאומי. הסכסוך הפנימי מחמיר עם כל  המסוכסכת לפעמים,  

מלחמה, שמוגדרת בטעות כמבצע מוצלח של צה"ל, והפרטי והכללי מיוצגים בגוף שמתריס בתנועה  

    וחותר לשינוי. 

   לברטולד ברכט שואלת הגיבורה את הכומר:  אמא קוראז'ב

  

    אז אתה לא חושב שהמלחמה עלולה להיגמר?

תמיד יש כאלה שמסתובבים ואומרים: "יום אחד תיגמר המלחמה". אבל   משיב לה:  הלהו

הפוגה.   איזה  להיות  שיכולה  ודאי  אחד?  יום  תיגמר  שהמלחמה  אומר  מי  אומר:  אני 

פה רוח  לשאוף  צריכה  ק- המלחמה  ליפול  אפילו  עלולה  לא  וושם, היא  היא  לתאונה.  רבן 

אדמות. מלחמה מושלמת, שאפשר להגיד    מבוטחת מפני דברים כאלה, אין דבר מושלם עלי 
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- אולי לא תהיה לעולם. פתאום היא מסוגלת להיתקע בגלל משהו לא  –עליה שאין בה דופי  

צפוי, אי אפשר לצפות כל דבר מראש. לא שמת לב למשהו וכבר עסק ביש, ואז צריך להוציא  

צרה אותה בעת  יושיעו  והאפיפיור  והמלכים  הקיסרים  ככה  את המלחמה מהבוץ. אבל   .

    ).52:  2014(ברכט,  שבסך הכל אין מה לחשוש. חיים ארוכים עוד צפויים לה 

  

, אולי כי היא יוצרת במקום  יוצרת פוליטיתגם  יסמין גודר, כמו יוצרים עכשוויים אחרים כאן, הפכה  

חושפת  לא  , אשכלתנית  יצירתה של גודר אינה מציגה עמדה פוליטיתשיש בו מלחמה אינסופית.  

  ידה דרך הגוף.  מציאות מטר 

פנייתם האמיצה של יוצרי מחול עכשווי בישראל אל תוך עצמם חושפת על הבמה קורות  

נזילה, שהיא לפעמים תועה ומתלבטת או חסרת אונים. באופן כזה היא   חיים לא לכידים וזהות 

גורלם. ההסכמה   וגם אל תסביכי הזהות שמעצבים את  נוקב אל עצמם  גם לצופים מבט  מציעה 

ליפות זיכרונות ולוותר על חלק מקורות החיים מלמדת נוכחות אותנטית בהווה עירום ויש  להשיל ק

  לכך ערך מרפא.  

  

 , עינב רוזנבליט 2021זכויות יוצרים  ©

  

  ביבליוגרפיה 

.  שלושה מחזות: אמא קוראז' וילדיה; הנפש הטובה מסצ'ואן; אופרה בגרוש  .2014  ברכט, ברטולד. 

  אביב: עם עובד.  תרגום: שמעון זנדבנק. תל

  

  אביב: רסלינג.  תל .מחלת ארכיב  2006דרידה, ז'אק. 

  

  רסלינג.   אביב:-תל וי. וזן בודהיזם באמנות המחול העכש  גוף אנושי מדי: א.2014רוזנבליט, עינב. 

  

  מחול עכשיו. ' בתוך:  Lie Like a Lion-שכבות של זהות ב   –ב. 'גוף ארכיון  2014רוזנבליט, עינב.  

28 :34-30 .  

  

  רסלינג.   תל אביב: .מחול ישראלי וזהות לאומית רוח רעבה:. 2018רוזנבליט, עינב. 

 

Foster, L, Susan. 2011. Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performance. 

London: Routledge. 

 

Freshwater, Helen. 2003. "The Allure of the Archive", in Poetics Today, Vol. 24 (4) 

Duke University Press. pp. 729-758. 
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Maxim, Stamenov I. & Gallese, Vittorio (Eds.) 2002. Mirror Neurons and the of Brain 

Evolution and Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  

  

    וידאוגרפיה

יועץ  ).  2004(  יסמין גודר ושחקני הספסל המדממים מציגים: קרם תות ואבק שריפה גודר, יסמין,  

יוצרים: יסמין גודר, איריס ארז, ענבר נמירובסקי, ג'רמי ברנהיים,   אמנותי: איציק ג'ולי; רקדנים

ין; עיצוב  ערן שני, מאיה ויינברג, ארקדי זיידס; מוסיקה מקורית: אבי בללי; מעצב חלל: גל ויינשטי

  תאורה: ג'קי שמש; מעצבת תלבושות: אלונה רודה. 

  

), דרמטורגיה: איציק ג'ולי, הלחנה וביצוע מוזיקלי: קייג'י היינו,  2006(  אני רעה אניגודר, יסמין,  

עיצוב במה: אורן שגיב, תלבושות: מעיין גולדמן, תאורה: אבי יונה בואנו (במבי), עיצוב מסכה:  

    אלונה רודה. 

  

איציק ג'ולי;    כוריאוגרפיה וביצוע: יסמין גודר; דרמטורגיה:).  Lie like a Lion  )2014גודר, יסמין,  

פסנתר: ויולה: אהרונוב;  דסקל; משה  סאונד: תאורה: מתן  שיזף;  כהן;   עומר      אורן 

  אדם קלדרון. תלבושות:
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  נספחים

  

  

 תוכנית הכנס  .א

 

  הדובריםביוגרפיות של  .ב
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  •  הקריאה חזרה: מחול, ארכיון, זיכרון   הכנס תוכנית

  התכנסות   10:00

  ברכות ודברי פתיחה   10:45-10:15
  תיאטרון מחול ענבל  , ל ומנהל אמנותי" מנכ, אלדד גרופי

 יפו -, מנהל בית אריאלה וספריות תל אביבאורי אליס

  הישראלית לחקר המחולר האגודה "יו, ליאורה מלכא ילין

ארכיון, זיכרון ודמיון: פרקטיקות כוריאוגרפיות עכשוויות בעקבות  : רן בראון  12:00-10:45
  ַהְּפׅנׇייה לעבר 

  : פרויקט האוסף הדיגיטלי בספרייה הלאומית איריס לנה

  הפסקה   12:15-12:00

  : אינוונטר נעה דר  13:30-12:15

  / שחזור ספקולטיבי  כוראוגרפי: ריקוד הכסא-: רדיו נטע וייזר

  : גם אם יש לי מה לצטט, אני רוקדת לי לוריאן

    גר[ה]ם 60,000: דנה רוטנברג

  הפסקת צהרים   14:30-13:30

  אספה כללית של האגודה הישראלית לחקר המחול   14:45-14:30

  לרקוד ולשכוח : גליה ליוור  14:45-15:15

  " : פרויקט "שיחות על מחול בישראלרינה גלוק

: שחזור ריקודיה של יהודית ארנון במסגרת "השומר הצעיר"  גדלית ניומן  16:15-15:15
  פרקטיקה, תיאוריה ומחקר   –בהונגריה 

  צילום, אוצרות, תערוכה  –בלרינה תנכית"  –: "רינה ניקובה גיא רז

: מה ניתן ללמוד מהעקבות שהשאיר הגוף באוספים של ארכיון  יונת רוטמן
  ארכיון למחול בית אריאלה להקת המחול הקיבוצית ו

  הפסקה   16:45-16:15

  : סיפורה של כוריאוגרפית בארכיון סוזן דלל מאי זרחי  18:00-16:45

ליסמין   Lei Like a Lionב:  העבר כהווה חדש - : גוף ארכיון עינב רוזנבליט
  גודר 

דירת שני  הערות שוליים לעבר: היזכרות רפלקסיבית ב: עידית סוסליק
  של ניב שינפלד ואורן לאור  הריקוד השלישיו  חדרים

  מופע של תיאטרון מחול ענבל  22:00-21:00
  לכת : מור שני
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  המשתתפים ביוגרפיות של 

  

חוקר מחול עצמאי, ראש מגמת המחול בתיכון הארצי לאמנויות על שם תלמה ילין,  הוא    רן בראון

  .הארץעיתון  מבקר מחול בגלריה,  ו

  

גלוק רינה  בפרופ'  הברית  מארצות  עלתה  גרהם,  מרתה  של  ותלמידתה  ג'וליארד  בוגרת   ,-1954  

ד לפרישתה  שבע וע-נמנתה עם מייסדי להקת בת  1964-והקימה סטודיו ולהקת מחול עם הגעתה. ב

,התפתחה בה כסולנית, כוריאוגרפית, מורה ומנהלת. היתה בין יוזמי ומקימי    1981ממנה, בשנת  

מוסיקה ולמחול בירושלים כראש  כיהנה באקדמיה לשבע.  -לימים אנסמבל בת  ,2שבע  -להקת בת

החוג למחול וכדיקנית הראשונה של הפקולטה למחול, בדרגת פרופסור. רינה גלוק הורתה ושימשה  

יועצת אמנותית ב"תיאטרון ענבל", לימדה בבית הספר תלמה ילין, הוזמנה כמורה אורחת, כיועצת  

בי  העולם,  ברחבי  למחול  גבוהים  ספר  לבתי  וככוריאוגרפית  בברקלי  אמנותית  בבייג'ינג,  ניהם 

ובמדינות אירופה שונות. מילאה תפקידים במועצות ציבוריות של מוסדות מחול ובוועדות להענקת  

יצא לאור ספרה    2006מלגות ופרסים למחול, וכיום, חברה בוועדת הרפרטואר של סל תרבות. ביולי  

פרויקט  . כיום מנהלת את  אנגליתתורגם ל 2011- , וב,סיפור אישי  1964-1980להקת המחול בת שבע  

. הפרויקט  טלי אשלעם איריס לנה ומאז עם    2013עד    2009- אותו יזמה ב"שיחות על מחול בישראל"  

פרס מפעל חיים" של משרד המדע,  "זכתה ב  2007-בבישראל.  סיפוריהם של אנשי מחול  מתעד את  

ית אריאלה" לציון  נערך לכבודה ערב ב"ב  2013-זכתה בפרס אמ"י. ב  2013-וב  ,התרבות והספורט

ה הולדתה  ב 80-יום  אריק    2016-.  ע"ש  ותיקים,  לאמנים  והספורט  התרבות  שרת  בפרס  זכתה 

    איינשטיין.

  

, כוריאוגרפית ורקדנית שיצרה גוף עבודות עשיר שזוכה להערכה על מקוריותו, עומקו ושפתו  נעה דר

נמצאות   יצירותיה  בין  אכילס,  מוזר ,טטריס ,ארניקה ,עור  ,נוע- נוע,  אינוונטרהייחודית.  ,  גיד 

  1993-ועוד. רובן נוצרו במסגרת 'קבוצת מחול נעה דר' שהקימה ב  משחקי ילדים  ,פרידה- אייזאורוס

עם רקדנים ואמנים משדות יצירה שונים אתם היא משתפת פעולה ליצירת שפה בימתית אישית  

ל והוצגו על במות מרכזיות  יצירותיה הוזמנו ע"י הפסטיבלים המובילים בישרא  ומתחדשת תמיד. 

פרס   ביניהם  רבים,  בפרסים  זכתה  דר  אסיה.  ובמזרח  והדרומית  הצפונית  אמריקה  באירופה, 

של משרד התרבות עבור    'פרס היצירה במחול''רוזנבלום' מטעם עריית ת"א לאמנים מצטיינים,  

בישראל. נעה    של מועצת הפיס עבור תרומתה כיוצרת מחול לתרבות  'לנדאו   פרס' ובמכלול יצירתה  

שבע  -ל בתבהצטרפה לאנסמ  18נולדה וגדלה בקיבוץ דגניה, שם החלה את הכשרתה כרקדנית. בגיל  

היא חזרה לישראל כדי להשתתף    .קנינגהםולאחר מכן למדה והופיעה בניו יורק בעזרת מלגה ממרס  

עם    ובמסגרתה יצרה את עבודותיה הראשונות. בשנתיים הבאות,   'בהקמת להקת 'תמר ירושלים

נעה פעלה ככוריאוגרפית עצמאית    -    תמיכת מלגות של קרן אמריקה ישראל ומשרד החוץ הצרפתי

נעה יצרה גם לאנסמבל בת    –מלבד ללהקתה   .1993חזרה לתל אביב בה היא יוצרת מאז  ובבפריז  

הבין   הזירה  תיאטרון  הקיבוצית,  הקאמרית  התזמורת  שבע,  באר  תיאטרון  מוזע,  להקת  שבע, 

ולל בית    2006-ב  .Transitionהקת  תחומית  שמשמש  דר'  נעה  מחול  קבוצת  'סטודיו  את  פתחה 
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ליצירה, מופעים ותרגול ומפגיש יוצרי מחול עם קהל רחב ומגוון. פעילות הלהקה מתקיימת תחת  

  הגג של 'עמותת הכוריאוגרפים' שנעה היתה בין מקימיה.  

  

זרחי כור1984נ.  (   מאי  ( אוגרפית  י)  הולנד  ברוטרדם  למחול  בוגרת האקדמיה  )  2006ופרפורמרית, 

רואה    ex.e.r.ceלכוריאוגרפיה    והתוכנית לה  קסבייה  של  האמנותי  בניהולם  צרפת,  במונפלייה 

אסיסטנטית של הכוראוגרף וויליאם פורסיית בפרנקפורט גרמניה    ). הייתה2007ומתילד מונייה (

עבו2005( בין  עצמאית בספקטרום  יוצרת  .  2008- מקום והשתתפותיות מ-תלויותבימתיות,    דות). 

הייתה אמנית הבית בתיאטרון דה  בגרמניה, איתם    mamaza  אוגרפיי ממקימות הקולקטיב הכור

) בלגיה2011-12סינגל  באנטוורפן   (,  ) גרמניה  בפרנקפורט  מוזנטורם  בין  ).  2012-14ובתיאטרון 

, הוצגה במרכז    2019  ,ומית, פסטיבל צוללןהזירה הבינתח (   untitled  :עבודותיה בשנים האחרונות 

סיור סאונד בשיתוף המוזיקאי אלעד ברדס (אוהבים אמנות  ,  קול יוםלאמנות עכשווית תל אביב),  

בשיתוף עם אמנית הקול מיכל אופנהיים (פסטיבל     the VOICES),  2018של דפנה קרון,    באוצרותה 

סדרת  2017  ,צוללן את  אוצרת  ועוד.  כוראוגרפי)  קולנוע  עבודות    -  סינמאי  של  הקרנות  סדרת 

שונות, מסיבות  בארץ  נראו  שלא  עם    בימתיות  בלייב  סקייפ  שיחת  מתקיימת  שלאחריהן 

כמנהלת עובדת  אביב.  תל  עכשווית  לאמנות  במרכז  עדי    היוצרים/ות,  כגון  ליוצרים/ות  חזרות 

וכמורה    ועוד. מלמדת בבית הספר לתיאטרון חזותי ירושלים  ,יתרבוטרוס, סיגל ברגמן, שירה אב

  עוד.  ו ,re-searchאורחת באקדמיה למחול בירושלים, מרכז כלים, 

  

לוריאןל (  י  בירושלים  חזותי  לתיאטרון  הספר  בית  בתוכנית  2007-2011בוגרת  שני  ותואר   (

) שבגרמניה  גיסן  באוניברסיטת  תיאטרון  ללימודי  במכון  ופרפורמנס  ), 2017-2020לכוראוגרפיה 

. את התיזה כתבה אודות בעיות של גילום במרחב הבימתי וייצוגים של  DAADבתמיכת מלגת קרן  

עבודת הגמר שלה "שלוש ביוגרפיות    .בהנחיית בויאנה קונסט וגרקו אגרט  דיאספורי,-הגוף היהודי

). השתתפה  2020(פרנקפורט,    Knstlerhaus Mousunturmעלתה בשיתוף פעולה עם  "  שהן לא שלי

 Akademie Schloss),  2020(ברלין,    Schaubude Forschungsresidenzאמן, כגון  -בתוכניות שהות

),  2015(ברולין,    Schloss Bröllin International Art Research Location),  2017,  2016(שטוטגרט  

) ערד   Theaterformen Festival International Program for Young),  2015אמנות אדריכלות 

Artists    ,עבודותיה לבמה נתמכו ע"י מפעל  2012-2011ומרכז מעמותה (עין כרם    2014(בראונשוויג .(

, ועלו בפסטיבלים  Giessener Hochschulgesellschaft-הקרן לירושלים, וה  הפיס, קרן רבינוביץ,

כנס פרפורמנס    –  The Gathering-ב  רק אם אין לי מה לצטט אני רוקדתהרצאה בשם  -שונים: מופע

  Berliner Festspiele– -נבחרה ל  אקסודוס), 2019של בית הספר לתיאטרון חזותי (ירושלים,  0:8

Theatertreffen Stckemarkt  ,ההשתתפותי  2018(ברלין המיצג   ,(Ink – ‘I’ like leaking    עלה

בשם  2019(פרנקפורט,    Rough Proposalsבפסטיבל   מיר  ווילנואבה  מרק  עם  פעולה  שיתוף   ,(

Correspondence #1  ב עם  2018(פרנקפורט,    Frankfurter Kunstverein -הוצג  פעולה  שיתוף   ,(

המוזיקל   ascltaאנסמבל   ב  Paradeית  ליצירה  ),  2018(שטוטגרט,  Stuttgart Theaterhaus -עלה 

) במסגרתו אצרה והפיקה  2010-2019שותפה של קולקטיב פנדורה לתאטרון עכשווי (-מייסדת  ועוד.

הקשורות  -בין  רועיםיא סדנאות  מעבירה  שונות.  אמניות  של  יצירה  תהליכי  וליוותה  תחומיים 

 .ועובדת בפרויקטים שונים הקשורים בחינוך, אמנות וחברה לתהליכי עבודה ומחקר יצירתי
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נולדה וגדלה בקיבוץ גניגר. את צעדי המחול הראשונים עשתה באולפן למחול של    גליה (פבין) ליוור

יותר למדה בסדנת המחול הקיבוצית בגעתון בהנהלת יהודית ארנון.   ירדנה כהן בחיפה, ומאוחר 

כרמון ותמר ירושלים, ובניו יורק בלהקות של צבי גוטהיינר  שבע, תמ"ר,  -רקדה בלהקות המחול בת

נהרין. חריף'    ושל אוהד  ב'יד  במזרע,  למחול  באולפן  ברמלה,  של תמ"ר  בבית הספר  בלט  לימדה 

של    עדנההופיעה בריקוד   2013- ב  אביב ובאקדמיה למחול בירושלים.  בצרעה, ב'ביכורי העתים' בתל

תיאטרון    -ימי תמ"ר  הוציאה את הספר    2018-ב  ים לארץ".אליס דור כהן במסגרת פסטיבל "בין שמ

רמלה הריקוד    השחזר   2019- ב  .מחול  דולורוזה של  במסגרת    ויה  תמ"ר  ולהקת  קולבן  אמיר  של 

  פסטיבל עכו. 

  

היא דוקטורנטית בתחום המחול באוניברסיטת יורק, טורונטו, שם היא מלמדת בלט    גדלית נוימן

עוד   ארנון  יהודית  של  הראשונות  יצירותיה  על  דיסרטציה  כעת  כותבת  היא  למחול.  בפקולטה 

במסגרת השומר הצעיר. הציגה את מחקרה בכפר המחול של להקת המחול    ,בהונגריה בתום השואה

ם ובכנסים ברחבי העולם. מאמריה של גדלית על נושאים שונים בתחום  הקיבוצית, בסמינר הקיבוצי 

  . Performance Matters ,l-nternationalIDance, מחול עכשיוהמחול התפרסמו בכתבי העת 

  

היא חוקרת מחול ומרצה למחול, לפילוסופיה ולפילוסופיה של האמנות. עבודת    ד"ר עינב רוזנבליט

גוף  . ספרה  2013-אביב ב   אושרה באוניברסיטת תל  " הפנים המקוריים של הגוף" הדוקטורט שלה  

גוף משבר:  . מחקרה  2014-יצא בהוצאת רסלינג ב   אנושי מדי: זן בודהיזם באמנות המחול העכשווי 

ה  הזהות  בתפיסת  בישראלתמורות  המחול  אמנות  של  הטרנספורמטיבי  וערכה  הושלם    לאומית 

תל  באוניברסיטת  שלום  למחקרי  שטינמץ  תמי  ב  במרכז  מחול  וספרה  ,  2016-אביב  רעבה:  רוח 

  .  2018-ראה אור ברסלינג ב  ישראלי וזהות לאומית

  

סיימה    2017בוגרת האולפן למחול מטה אשר בניהולה של יהודית ארנון ז"ל. בשנת    ד"ר יונת רוטמן

אביב, בהנחיית פרופ' פרדי רוקם, העוסקת בתרומתן של    את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת תל

ישראל. יונת מנהלת את פרויקט הארכיון של    נשים להתפתחות והתמסדות המחול האמנותי בארץ

הגרעין והקליפה סיפורה של להקת  במסגרת פרויקט זה התפרסם ספרה    להקת המחול הקיבוצית,

הקיבוצית ומלמדת  2020(  המחול  מרכזת  היא  המחקרית,  לעבודתה  במקביל  יערי.  יד  בהוצאת   (

  עמקים תבור ומנור כברי השייכת לאולפן למחול מטה אשר. –תיאוריה בשתי מגמות מחול  

  

  

  

  

  

 

  
  


