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ארכיון ,זיכרון ודמיון :פרקטיקות כוריאוגרפיות עכשוויות בעקבות הפ ייה לעבר
רן בראון
הכותרת של הרצאתי היום משקפת את המיקוד שא י מבקש לעשות בתופעה הרחבה הזו של יצירות
שעושות שימוש בעבר .במחול ,פרקטיקה מקובלת היא להעלות מחדש יצירות ש וצרו לפ י ש ים.
לא מדובר בתופעה הזו .ש י ספרים שראו אור בש ים האחרו ות מעידים גם הם על ההבח ה הזו,
ב יסיון להגדיר את מבול היצירות במערב ,שמאז ש ות ה 90-מציגות כתיבה־מחדש ,התערבות
משמעותית בקא ון ,ועיבודים של היצירה המקורית ,שמצד אחד מסתמכים על קשר והמשכיות עם
המקור ,ומצד ש י בוח ים את היסודות ,לעתים אפילו חותרים תחתם.
מארק פר קו ) (Franko, 2017עורך את ההבח ה בין  Reenactmentובין Historical
 ,Reconstructionבא תולוגיה מרשימה בהוצאת אוקספורד שמוקדשת כולה לבחי ת התופעה,
ואילו רמזי ברט מתייחס אליה במספר פרקים בספרו מחול פורק עול ) ,(2019כשהוא מכ ה את אותן
יצירות" :שחזורים ,העלאות מחודשות ,הצגות מחודשות ,חידושים ,המצאות מחודשות וקריאות
מחודשות של עבודות מחול מן העבר" )עמ'  ,(253ומבהיר כי לא מדובר בעבודות יש ות ש ותרו
ברפרטואר של הלהקה )קלאסי/מודר י( ,וגם לא בעיבודים של יצירות בלט קא ו יות ש וצרו בידי
כוריאוגרפים מודר יים או יאו קלאסיים שא ח ו מכירים כמו אלה של אק או מתיו בורן ,אלא
בחזרות מכוו ות ומוצהרות" :עבודות־מחודשות מעורבות בפוליטיקה של ההיסטוריה על ידי בירור
מכוון או בלתי מכוון מה השת ה מאז העבודה המוקדמת שהן מתייחסות אליה" )שם ,עמ' .(254
כמה מהיצירות הללו ,ש יתן להכליל ולומר שהן מתערבות בקא ון בדרכים ביקורתיות,
כבר עשו לקא ון בעצמן ,זה של המחול העכשווי ,עבודות כמו ההופעה האחרו ה ) (1998של ז'רום
בל  ,ערב המחול של מרי ויגמן ) (2010מאת פביאן ברבה ,או הפרויקט המתמשך של ריצ'רד מוב
בעקבות מרתה גרהם .אלה עבודות שמעלות סוגיות מרתקות ,ואפשר לצרף אליהן רשימה ארוכה
של יוצרים שפו ים באופן מפורש לעבר ומעלים שאלות וספות – יוצרים כמו יא ז יא שה ,בוריס
שרמץ ,מטה אי גוורטסן ,פאוסטין לי קוולה ,טי ו סגל ,אסתר סלמון ,מג סטוארט ,קסבייה לה
רואה ואולה מאצ'יג'ווסקה אם למ ות רק כמה מהם .אולם הזמן שלי היום קצר – ובחרתי להתמקד
בכאלו שלא רק משחזרים ריקוד-עבר ,אלא בכאלו שעוסקים באופן מובהק בארכיון ,ובמיוחד כאלה
שמציגים גם שי וי פרקטיקות :כלומר הולכים מעבר לעבודה המסורתית של צעדי ריקוד בסטודיו.
במלים אחרות ,חלק מהיוצרים שמ יתי כעת מציגים לא אחת עמדות רדיקליות ביחס
לעבר ,למחול ,להיסטוריה ולזיכרון – אבל עדיין משתמשים בפרקטיקה המסורתית של לימוד
ריקוד – מהווידאו ,מא שים אחרים ,מעצמם .א י מתע יין בשאלה :כיצד הכ יסה אל הארכיון
הכתיבה גם דרכים חדשות וממשיות ליצור מחול? א י א סה להשיב עליה דרך שלוש דוגמאות
מכו ות (2008) Urheben Aufheben :מאת מרטין כבר בעקבות מחזור ריקודים מאת דורה הוייר
מ (2004) Histoire(s) ;1962-מאת אולגה דה סוטו בעקבות העלם והמוות ) (1946מאת רולאן פטי;
 (2015) The Return of La Argentinaמאת טראג'ל הארל בעקבות Admiring La Argentina
) (1977בבימוי טצומי היג'יקטה ובביצוע קזואו או ו בעקבות לה ארג טי ה.
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 Urheben Aufhebenמאת מרטין כבר
דורה הוייר הייתה כוריאוגרפית-רקד ית שפעלה בגרמ יה בין ש ות השלושים והשישים של המאה
הקודמת .היא למדה בביה"ס של גרט פּלוקה בדרזדן ,יצרה ערבי סולו ולימדה בלהקות שו ות ,כולל
בזו של מרי ויגמן )היא רקדה את תפקיד הבתולה בפולחן האביב של ויגמן( .ב 1962-יצרה מחזור
ריקודים בעקבות טקסטים של שפי וזה ש קרא  Affectos Humanosשהורכב מחמישה ריקודים,
כל אחד מהם ממוקד ברגש אחר :יוהרה ,תשוקה ,פחד ,ש אה ,אהבה .ב 1967-התאבדה.
כאן בשחזור של סוז ה לי קה בביצוע של ר טה גרציאדי ,רקד ית שהופיעה בארץ ב2015-
בפסטיבל ריקודי חדר .להבדיל מהיצירה שאראה בהמשך ,זה שחזור מסורתי ,כזה שמ סה
להתחקות אחר העבודה המקורית .אחר כך צפה בשחזור של מרטין כבר שעושה דבר מה אחר.
הכוריאוגרפיה של כבר מבוססת על תיעוד וידאו של הוייר רוקדת מ) 1967-ש ת מותה(.
כבר מצא רקד ית של הוייר שקיבלה את הזכויות על עבודתה ולימדה אותו כיצד יש לבצע את
הריקוד ,על אף – כפי שהיא אמרה לו בעצמה – יש לו גוף לא כון לשם כך .המופע מאורגן כמופע־
הרצאה סביב ההסברים של כבר אודות יצירת העבודה – מחיפוש למחקר ,בי יהם הוא מבצע את
ארבעת הריקודים הראשו ים במחזור ואילו את הריקוד האחרון )אהבה( הוא מתאר בלבד.
התיאטרליות של הוייר מוחלפת אצל כבר בגישה יומיומית .במקור הוייר רוקדת בליווי תיפוף,
כבר רוקד בדממה .הוייר מופיעה בלבוש תיאטרלי ,בחצאית מת ופפת ,כבר בבגדי יום יום.
השם של העבודה הוא מעין משחק מילים על המעשה עצמו ,פירושו .1 :להרים מהרצפה
משהו ש וצר  .2לשמור אותו  .3להשעות את התפיסה של המחבר ) .(Authorshipגם בעבודה עצמה
יש לא מעט משחקי מילים וספים .המופע פתח בכך ש כבר כ ס לבמה עם לוח שחור ועליו שם
העבודה .הוא מכריז :צעד ראשון – כ יסה לארכיון .איך כ סים לארכיון? חוזרים אחורה – או
בא גלית  – RE-TURNINGכבר פוסע לתוך הבמה ורץ לאחור במעגלים  .RE-TURNINGזה
מעין משחק קו ספטואלי ,אבל הדבר המע יין בו הוא האופן שבו כבר מ סה לשאול דרך הפעולה
הזו הוא איך עושים את זה במחול ,בגוף .בואו ראה קטע.
כמו השחזור של פביאן ברבה את ויגמן ש ה אח"כ ) ,(2009מדובר בשחזור סולו של מחול
אקספרסיבי" ,עקירה מן העבר אל תוך הווה אירופאי שבו מחול אקספרסיבי הודר לשוליים" )ברט,
 ,2019עמ'  .(272העבודה של כבר מעלה שאלה לגבי האפשרות לרקוד ריקוד רגשי אקספרסיבי
בש ות האלפיים .היא משבשת את העיסוק בהיסטוריה כהיסטוריה ,כי יש בה חזרה ,התעקשות של
משהו שכבר "יצא מהאופ ה" ומסרב להיעלם.
אופן הביצוע שלו "קולי" ,יטרלי ,כמו טריו  Aלמרות שהגישה המקורית דורשת וכחות
מסוג אחר שפה ת ועתית ווירטואוזיות טכ ית שפחות מקובלות כיום  -למה זה? כבר מדבר על כל
סולו במחזור הזה ב ימה אישית ,מציג את התחושות וגם הקשיים שהוא מעורר בו  -מה שהופך
אותו ואת הביצוע לא ושי ,מדגיש את ההבדלים בין אופ י הביצוע ,מציב שאלה לגבי השפה
הת ועתית וסוג הווירטואוזיות ש דרש לצורך הביצוע.
כמו שראי ו בסיום הקטע הקצר ,כבר מתעקש על ה וכחות של הגוף שלו בשחזור הזה –
במהלך היצירה הוא מתאר כיצד הארכיון פוגש בגופו ומ יב תוצאה ייחודית – האפשרות של הריקוד
להתממש בדרכים שהוייר לא שיערה .הוא מסביר בעצמו במהלך היצירה" :א י כ ס לארכיון,
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והבדל מופיע ,הארכיון מתבלגן .בו זמ ית הוא מתגלה לעין דרך הגוף שלי ...הגוף שלי מגלה את
הארכיון לעין ,ובו זמ ית יוצר את ההבדל הזה".
כמו הקא ון ,גם הארכיון הוא לא יטרלי ,הוא לא רק אתר של אחסון ,אלא ברוח פוקו –
תב ית שיח – הוא מ ג ון שמייצר משמעות ,ו כבר מציע ל ו להתבו ן במה שהארכיון מאפשר –
להתערב בו בעצמ ו ולהכיר באופן שבו א ח ו מתבו ים בדברים מ קודת מבט ו העכשווית ,מש ה
אותם .כבר מציג שחזור שמדגיש את הפערים ומחייב הסברים מחוץ למחול עצמו – צורת העבודה
שלו חייבה אותו לא רק למחקר גופ י ,היסטורי ,ארכיו י ,אלא גם לדרך תצוגה שו ה ,למופע הרצאה,
להתכתבות עם תיאוריה .הוא לא ביקש לטשטש את הפערים בי ו ובין ה"מקור" ,והשתמש בכל אלו
כדי להדגיש אותם ולהציג אותם בהקשר המתאים.
) Histoire(sמאת אולגה דה סוטו
בהיסטוריות ,אולגה דה סוטו לא ממלאת את הפערים בעצמה ,אלא משאירה ל ו ,הקהל ,לעשות
זאת .היא לא משחזרת את הריקוד עצמו ,ולמעשה אין בה ריקוד כלל.
רולאן פטי ) (2011-1924יצר את העלם והמוות ב 1946-על פי סיפור שחיבר ז'אן קוקטו.
העלילה מתארת צייר בוהמיי י שלכאורה רק מחכה לאהובתו בעליית הגג שלו ,אבל למעשה קלע
לקרב קיומי על חייו .בייאושו תולה הצייר את עצמו ,ואהובתו ,המתגלה כדמות אלגורית של המוות,
מובילה את הא טי-גיבור על פ י וף סוריאליסטי של גגות הבתים בפאריס" .העלם והמוות" חשב
למטאפורה להתפכחות שלאחר מלחמת העולם הש ייה אבל זו הייתה גם יצירה אקספרימ טלית,
קו צפטואלית .כך ,למשל ,לאחר שהרקד ים עבדו עליה בחזרות לצלילי ג'אז בלבד  -החליט קוקטו
להחליף בהופעות את המוזיקה בפסקליה של באך .הת ועות כללו בה גם מחוות יומיומיות ,כמו
הדלקה של סיגריה ממשית ,השלכת חפצים ממשיים ,ולא רק צעדי בלט .ב 1985-הופיע בריש יקוב
בתפקיד זה בסצ ת הפתיחה של הסרט לילות לב ים .צפה בה כעת.
ב 2003-הכוריאוגרפית הבלגית ממוצא ספרדי אולגה דה סוטו פרסמה מודעה בעיתון,
המחפשת א שים שזוכרים שצפו בהופעה המקורית .שמו ה א שים השיבו למודעה ודה סוטו ראיי ה
אותם .סרטי וידיאו של ראיו ות אלה הוקר ו במהלך המופע על מסכים מסוגים שו ים על ידי דה
סוטו ומבצע וסף ,שהעלו או הזיזו את המסכים בחלקים שו ים של מרחב המופע .הת ועות
הזהירות ,החסכ יות ,מבוססות המשימות שלהם יצרו בפועל דואט מי ימליסטי כא לוגיה לדואט
מן הבלט שהא שים על המסכים זכרו בו .מה שעולה מהראיו ות ,המחברים יחדיו זיכרו ות של
אדם אחד עם אלה של אדם אחר ,הוא כמה מעט הם זוכרים מהכוריאוגרפיה ,מהבימוי,
מהתלבושות או מפרטים אחרים של הבלט עצמו .לעתים דמה שהם אי ם זוכרים דבר בקשר אליו,
או שהם זוכרים דברים ש דמים כמעט כסתירה של זיכרו ות של אחרים ,בקשר לצבע התלבושות
או לסדרת האירועים המצטרפת ל רטיב 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
https://www.olgadesoto.com/en/histoires-journal-excerpts
לדברי ברט ) ,(2019הסיטואציה ה וגעת ללב שהיצירה מציגה היא ש"הזיכרו ות של
הא שים האלה דועכים .אבל שעה שהפרטים כבר עלמו כמעט כליל ,הרגשות שהם חוו בעת הצפייה
בבלט ותרו גישים לזיכרון" )עמ'  .(269ברט טוען כי יצירה זו מציעה בצורה צ ועה יחסית ,דרך
חדשה ושו ה לחשיבה של היסטוריית מחול באמצעות חוויה תיאטרלית :עם הכוריאוגרפיה הזהירה
של סדרת המסכים ה עים שראיו ות הווידיאו מופיעים עליהם ,ועם הדואט המורכב בין דה סוטו
לרקדן ה וסף ,יש "אישוש עוצמתי של ערכם של זיכרו ות" ,על "הכוח ההיפעלותי שלהם באקלים
תרבותי שבו חל פיחות ] [...בערכם של זיכרו ות ,מתוך ע יין בִ קדמה מתמדת" )עמ' .(270

The Return of La Argentina (2015) | Trajal Harrell
בדומה לדה סוטו – וכמעט  30ש ים קודם לכן  -ההסתמכות על הזיכרון ולא על הארכיון ,וההכרה
בכוחו ההיפעלותי המשמעותי היא למעשה הגרעין המכו ן של הסולו המפורסם של קזואו או ו ,שבו
הוא מעלה באוב את דמותה של לה ארג טי ה – הרקד ית א טו יה מרסה .היצירה של טראג'ל
הארל ,מתכתבת עם היצירה הזו ,דרך המשקפת של ווגי ג ואופ ה .הדמיון משחק תפקיד מרכזי
במפגשים האלה ,כבחירה מכוו ת ועמוקה.
אבל לפ י שאציג קטע מתוך היצירה הזו ,יש צורך בהקשר .את עבודתו של הארל יתן
להגדיר כמיזוג היפותטי בין מחול פוסטמודר י ,אופ ה ו-ווגי ג .זה כבר ש י עשורים שהארל בוחן
ביצירתו את מה שמשותף לשלושתם – השימוש בהליכה ,במבט ,בפרפורמטיביות  -כוריאוגרפיה.
ב 2008-הציג הארל שאלה שהשיקה סדרת יצירות בשבעה גדלים – מ xs-ועד  XLש קראת Twenty
 .Looks or Paris is Burning at The Judson Churchתצוגות אופ ה ,שפי ווגי ג ויצירות מחול –
הן כולן זירות שמאפשרות ערעור על מודל שגור ,כולן מחדשות ,ויכולות לשמש אתר לחקירה .זה
הקשר בי יהן ,והוא עשה מאוד ברור כשרואים כיצד במהלך יצירה הארל עצמו מחליף שפה גופ ית
ולא רק בגדים.
אחרי ההצלחה הגדולה בעקבות הסדרה הזו ,הארל החל ברזיד סי במומה ,שקיבל את
הכותרת ” - “In one step are a thousand animalsציטוט של טצומי היג'יקטה .למעשה הפרויקט
התחיל מהע יין שלו במעצבת של קום דה גרסון ריי קוואקובו והתגלגל למחקר אודות היג'יקטה.
במהלך ביקור ביפן הארל ביקר בארכיון שלו והופתע לא רק ממה שגילה – אלא מהלקו ות שמצא.
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הארל לא מבקש להשלים פערים בהיסטוריה של המחול ולהכ יס אליה את הווגי ג ,אלא לערער על
ההב ייה שלה ככזו מלכתחילה .ההיסטוריה היא תמיד בדיה  -ולכן הוא משתמש בדמיון היסטורי
כדי לעבד ולפרש את העבר .כפי שהאוצרת א ה ג' בסקי 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/
תקופה זו ה יבה מספר עבודות ,בי יהן שיבתה של לה ארג טי ה .לאחרו ה הוא יצר עבודה שמפגישה
בין לואי פולר וריקודי בטן שהוצגו בירידים אמריקאיים ,ותערוכה גדולה של עבודתו הוצגה
בברביקן בלו דון.
"לה ארג טי ה" היה שם הבמה של א טו יה מרסה דה לוקה  -רקד ית פלמ קו ממוצא
ארג טי אי שזכתה להצלחה עולמית אדירה בתחילת המאה העשרים .קזואו או ו היה מורה
לספורט בן  24ב– ,1928כאשר כח בהופעתה בטוקיו .הופעתה עשתה עליו רושם כה רב ,וב,1977-
כשהיה בן  ,71הופיע בדמותה בסולו הראשון ,שהופיע איתו מחוץ ליפן ,והז יק את הקריירה
הבי לאומית שלו .היג'יקטה הוא שביים את היצירה ,ואו ו עצמו מחשיב אותה כלידתו כרקדן בוטו.
בסולו הזה ,שאו ו הופיע איתו במשך  20ש ה ,הוא לא משחזר את צעדי הריקוד של לה ארג טי ה
באופן מסורתי ,אלא מתעל אותה ,מגלם אותו בגופו .השחזור המקורי )כלומר לא זה של הארל( הוא
כבר כזה שעשה שימוש בגוף כארכיון ,המפגשים שלו במורים ,ברקד ים ,ביצירות אמ ות – כולם
מעצבים את גופו ,מגולמים בו ,שבים ומופיעים בו ,ולא במהלך לי יארי ,לא על פי זמן כרו ולוגי
אלא רדוף רוחות רפאים .כך למשל ,וסף על לה ארג טי ה ,או ו מגלם ביצירה גם את דמותה של
זו ה טר סית )"אלוהית" למי שקרא את המדו ה של הפרחים מאת ז'אן ז' ה(.
בשיבתה של לה ארג טי ה ,ב יגוד לאו ו ,הארל לא לובש את השמלה בעצמו .הוא מ יח את
השמלה  -של קום דה גרסון כמובן – על גופו ,מצמיד אותה אליו ,אבל לא כ ס לתוכה – בחירה
שמייצג את הסירוב שלו לבצע שחזור מסורתי ,שמדגישה את הפער בין הגוף והתלבושת ,כמו
הפערים ,הקרעים ,החורים בארכיון ,בזיכרון ההיסטורי ,בתולדות המחול .במהלך היצירה הזו
הארל מכין לעצמו קערת יוגורט ,הרגל שהוא מתאר ,לצד הסברים וספים ,כיעיל במיוחד לשיפור
איכות הביצוע שלו ,מציג סדרה של טקסים או ריטואלים ,מחליף בגדים ,משמיע קולות משו ים,
מקפל בגדים ,מסדר חפצים .הדרמטורגית והחוקרת שרה ג' סן מתארת זאת כת ועה רצוא ושוב
בין מצבים שו ים של וכחות ,הצגה ואי טראקציה עם הקהל .אלו מבליטים לטע תה את העובדה
שהמופע הוא תמיד  -אובייקט בהתהוות ולא תוצר מוגמר .הצפייה ביצירתו משפיעה על התפיסה
של מושגים שגורים :לדבריה הארל מכ יס מובן של חזרה ,זמן ומשך אל הארכיון ,מובן של זילות
וגמישות .חומר וחומריות מקבלים משמעות שו ה ,ההיסטוריה והארכיון אי ם שלמים .התוצאה
בסופו של דבר היא שמחד – מסמכים ארכיו יים דמים פחות מקובעים ופחות בעבר ,ומאידך,
ת ועה מחווה ומחול דמים אולי פחות ברי חלוף ,בלתי ראים או בלתי חומריים.
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לקראת סיכום :ארכיון ,זיכרון ודמיון
הצגתי היום שלוש עבודות שמהוות דוגמה לאופן שבו יוצרים עכשוויים וקטים באסטרטגיות
חדשות :כבר משתמש בארכיון כדי להעלות שאלות על המחול היום דרך עיסוק בדמויות מן העבר,
אולגה דה סוטו מציבה שאלות לגבי האופן שבו זיכרון והשלמת פערים מפעילים את המחול ,ואילו
טראג'ל הארל מציג דמיון ככלי מרכזי לא להשלמת הפערים אלא ליצירת פערים וספים ,ואגב כך
לערער כל מה שהחשב ו יציב מלכתחילה.
כל היצירות משקפות לא רק שי וי מחשבה ביחס לאופן שבו המחול מתייחס אל העבר שלו
ואל העבר בכלל אלא גם שי וי בדרכי העבודה .חלקן אמ ם וקטות בשחזור גופ י מסורתי של צעדי
ריקוד ,אולם הכ יסה לארכיון מחייבת את היוצרים גם למחקר היסטורי ,עריכת ראיו ות עם צופים
וחוקרים ,מחקר תיאורטי ,שי וי של דרכי תצוגה – שימוש במופע הרצאה ,יציאה מבמת הפרוס יום,
כ יסה למוזיאון ומעבר לעבודת משך ,שימוש במדיה ,כל זה ב וסף ולא במקום הכלים המסורתיים
של כוריאוגרפיה .באמצעותן לא רק ההגדרות של מחול וכוריאוגרפיה מתרחבות אלא גם סט
הכלים ,המיומ ויות ,הפרקטיקות שיוצרים עכשוויים משתמשים בהם מתרחב ,מתגוון ומשת ה.
א י כן מבקש לסיים בצעדי ריקוד – באופן שבו המפגש הדמיו י בין עולמות שבורא הארל
מייצר לא רק מחשבה מע יי ת אלא ת ועה של ממש .ראה קטע מתוך עבודה מהסדרה הראשו ה
ש קראת .Antigone Jr.
© זכויות יוצרים  ,2021רן בראון.
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מה ותר ממה ש מוג | על תהליך יצירת אי וו טר
עה דר
בפברואר  2019ודע לי שהסטודיו בו א י עובדת כבר  15ש ים מיועד להריסה בעוד כחצי ש ה,
ושתחתיו ייב ה מגדל דירות יוקרה .הידיעה לא עוררה בי התרגשות לקראת הזדמ ות לשי וי
והתחדשות ,אלא כאב חד ועמוק של אובדן.
כתם מעגלי שהתפשט מהמרחב העירו י ההולך ומ ושל מהציבור בתהליך של הפרטה ובאצטלה של
התחדשות עירו ית׳ )כפי שיזמי דל"ן אוהבים לכ ות( ,ושתוצאותיו יכרות בבירור במתחם קפלן בו
ממוקם הסטודיו שלי .אותו כתם התרחב והגיע עד למרחב האישי שלי ואיים ל של גם אותי.
ההודעה על הרס הסטודיו הצפוי הייתה רגע של מגע מוחשי ופוצע בין המרחב הציבורי המשת ה
והשפעתו על המרחב הפ ימי ביותר  -מרחב היצירה.
במתחם רחוב קפלן בת"א ,ב ו בש ות ה 50-וה 60-ב י י ציבור רבים' .בתים' למשכ ם של איגודי
יוצרים וארגו ים ציבוריים שכולם שאו אידיאולגיות ציו יות וסוציאליסטיות .בין אלו היו 'בית
ב י ברית'' ,בית הסוכ ות היהודית'' ,בית הקיבוצים'' ,בית העתו אים'' ,בית האיכרים' וגם ' -בית
הסופר' ע"ש שאול טשר יחובסקי ,השייך לאגודת הסופרים העבריים ובו ,באולם ששימש בעבר
לאסיפות האגודה ולאירועים חגיגיים של הסופרים ,ממוקם הסטודיו שלי.
התכ ית הראשו ית לעיבוד הפרידה מהסטודיו ,שבסופו של דבר יצאה לפועל מאוחר יותר ,הייתה
לקיים אירוע שיגיב למהלכי השי וי הפועלים על המתחם והאזור העירו י בו הוא מצא ,ויתבו ן
במהות 'הבית' כמיכל חומרי ליצירה רוח ית ,אמ ותית ואידיאית ,המיועד לשמש עוגן של יציבות
ועמידות .מידת השבריריות שלו חשפת כאשר הערכים אותם היה אמור לאצור ,מוגים ומאבדים
מתוקפם מול התחזקותן של מגמות חברתיות וכלכליות סותרות.
האירוע תוכ ן להתקיים בשלושה מעגלים קו צ טריים  -הראשון בחוץ ,במתחם רחוב קפלן עצמו,
הש י ברחבי 'בית הסופר' ,והשלישי – הפ ימי ביותר ,יתרחש בלב הבית – הסטודיו.
שם בסטודיו ,כגרעין האירוע ,תתקיים יצירת סולו חדשה שתהווה סיכום ופרידה מהבית הפיזי
בו יצרתי מחול ,שמהותו היא א טי חומרית .פרידה מחלל פיזי המכיל תוכן חמקמק ו מוג – יצירה
ת ועתית .התכ ית הייתה שחלקי התפאורה והאביזרים שהותירו אחריהן היצירות – יוצאו
במהלך המופע מהמחסן עד שימלאו עד אפס מקום את חלל הסטודיו בחומר מוצק ,עד שלא ייוותר
בו עוד מקום לת ועה.
יחד עם המערבולת הרגשית של הצורך להיפרד ,עלתה בי השאלה  -למה כל כך קשה? מה יש
בארבעת הקירות האלו שגורם לכאב הזה?
הב תי שההצמדות לקירות ובעת מהצורך להיאחז בממשי ,במה שיש ו ,שבעצם היותו קיים -
תוחם ומחזיק את מה שכבר אי ו .החלל ושא את תהליכי היצירה ותוצרי התהליכים שהתקיימו
בין קירותיו וכבר לא קיימים.
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הרי כל מה ש שאר הם תיעודי וידאו דו-ממדיים באיכות כזו או אחרת ,זיכרו ות של השותפים
ליצירה ,אולי גם של קהל צופים ...והכל בפרגמ טים ,מתפוגג ומתערפל.
לעומתם  -התפאורות והאביזרים העשויים מבד ,עץ ומתכת  -ממלאים את המחסן שבסטודיו
בממשות וודאית ו וכחת .הם העדויות ש ותרו למה שכ ראה התחולל כאן.
אמ ם התכ ית המקורית הייתה ליצור מהאי וו טר שבמחסן תל אשפה ,או אולי יפה יותר – תל
ארכיאולוגי ,שימלא את כל הסטודיו ולא יותיר מרחב ל וע בו .אבל ככל שצללתי לעבודה ,ע יין
אותי יותר ויותר דווקא הפוט ציאל המסתמן לת ועה במרחב החדש שעשוי להיווצר בסטודיו,
כשיתמלא באותן תפאורות או עטיפות ,שכמו בתים ,הגדירו בעבר את העולמות בהם חיו היצירות.
רציתי להשתמש ב וכחות שלהן כמו בממצאים ארכיאולוגיים שמסמ ים תוכן ומהות ש מוגו,
כשאותה מהות מוגה ,היא זו שבמקור יצרה והפעילה בעבר את אותם אובייקטים .לתת לאותן
שאריות ,כמו אלו מתרבות כחדת ,להוות קודות מוצא למהלך שמבקש לזקק בעזרתן מהות
עכשווית.
מתוך כך ,השאריות החומריות ש ותרו ,הפכו לאובייקטים מחוללי שיחה עבורי .עוג ים חושיים
לזיכרון מתעתע .מחסן הסטודיו הפך להיות מחוז של זיכרון ושלח אותי לשוב ממ ו אל הסביבה
החיה של ההווה.
או במילותיו היפות של ט.ס .אליוט -
מַ ה שֶּׁ יָּכוֹל הָ יָה ל ְִהיוֹת וּמַ ה שֶּׁ הָ יָה
מַ צְ בִּ יעִ ים ֶאל ֵקץ ֶאחָ ד ,וְ הוּא ָתּ ִמיד הוֹוֶה.
רולאן בארת דיבר )אמ ם בהקשר לצילום( ,על כך שהאובייקט מצית זיכרון פיזי ו ושא איתו
הקשרים היסטוריים ,גיאוגרפיים ,חברתיים ופוליטיים ,אובייקטיביים לכאורה.
זו ה קודה בה התחלתי:
האמצעי הראשון היו סריקות שו ות של אי וו טר התפאורות והאביזרים המצוי במחסן .בהתחלה
מתוך הזיכרון בלבד ,מכיוון שלמחסן עצמו טרם העזתי להכ ס.
אז מה מצא במחסן מאחורי כל הערמות של העבודות האחרו ות יותר?
תפאורות ,תלבושות ואביזרים של כ  30עבודות שו ות ש וצרו ב 25-הש ים האחרו ות.
הסריקה הש ייה בתור ביקשה לקבל מפרט מלא של האי וו טר הפיזי השייך לכל אחת מהעבודות -
כמה ואילו מסכים ,כיסויי רצפה שו ים ,אביזרים ,תלבושות?
בסריקה הבאה ,שחזרתי מה היה המיקום של כל אחד מהפריטים בחלל המופע המסוים ומה היו
השימושים בו באותו פריט.
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עדיין דחיתי את הכ יסה הפיזית למחסן ככל יכולתי ,מכיוון שכל אובייקט שם שא איתו גם את
ה'פו קטום' על פי בארת – את הדקירה.
לעיתים כואבת ,אבל תמיד מציפה חוויה יצרית וחוש ית ,מושא לתשוקות ומחוללת התרגשויות.
הב תי בדיעבד שבקושי הזה ,ההתמודדות עם 'הדקירה' ,מצאת מהות העבודה ה וכחית – פיע וח
של משמעות החוויה הטמו ה באובייקטים.
למשל – חווית המפגש המחודש עם התוכי מאייזאורוס-פרידה שיצרתי בש ת  ,1998או ללבוש את
הכפפה מאותה עבודה אחרי  24ש ים – היה מסעיר ומציף רגשות כמו במציאת ב ים אובדים.
רק שבמקרה זה ,הבן לא גדל עם הש ים ,אלא שאר בדיוק כשהיה .רק שא י – השת יתי.
כך שממקום ההצטלבות של העבר עם ההווה והפערים המצויים במפגש העכשווי עם אובייקטים
מהעבר – המשכתי הלאה.
המפגש והמגע הישיר עם האובייקטים ייצר את הסריקות הבאות ש געו יותר למהויות:
סריקת התמות המרכזיות של כל אחת מהעבודות ,וגם סריקה פ ימית שבח ה את המשקע הרגשי
שהשאירה בי כל עבודה ואיך א י תופסת כעת את התפקיד שמילאה במהלך הכולל של גוף היצירה
שלי?
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הסריקות שהעלו ים של פרטים ,הובילו אותי לשאול במה להתמקד ולאן לצלול?
הבחירה פלה על העבודות שהספקתי כבר להתרחק מהן ,הקדומות יותר.
הן גירו אותי למפגש מחודש אתן מפרספקטיבה של עשרות ש ים.
בחרתי ב  10עבודות ש וצרו בין הש ים  1994ל.2003-
כאשר התחלתי לתכ ן את החלל  -סרטט ו על שקפים תכ יות סכמתיות של הצבת התפאורה בכל
אחת מהעבודות כפי שהוצבה במקור ,וה ח ו אותן אחת על גבי הש ייה ,כך וצר תל ארכאולוגי של
תפאורות.
המ ח הזה לא אפשר עבודה פרט ית עם האובייקטים ולכן המחשבה הבאה הייתה למקם את
התפאורות כך שכל אחת מהן תוצב כפי שהוצבה במקורה ,אבל תוסט לחזית שו ה.
במקום תל ,וצר סוג של יער ,או מבוך ,שאפשר לאלמ טים השו ים להיות חשופים אבל גם לטפס
אחד על הש י ,לחפוף ולהצטלב באופן שמרחבי העבודות פלשו אחת אל תוך הש ייה.
אחרי ההצבה בחלל של האובייקטים ,עלו שאלות התוכן.
מכיוון שלא התע יי תי בשחזור וגם לא בשימור העבודות ,ולמרות ש דון לכישלון ,בקשתי למצוא
ולזקק מהות בסיסית מתוכן .גרעין מרוכז שאותו אצליח לדלות ולאחוז ממכלול היצירות ,כשם
ש יתן לאחוז בתוכי מהגומי ,האביזר מאייזאורוס פרידה שמצאתי במחסן.
לגלות את אותו משהו שיישאר אצלי ביד ,גם אם מטאפורית.
הדרך לשם עברה ב קודות המגע ובהשפעות ההדדיות שהתחוללו בין המרחבים הפיזיים של
העבודות השו ות ,כמו גם בין החללים הטעו ים בחומרים הלא מוחשיים שלהן.
התהליך וצר מהמפגשים של הזיכרו ות עם האובייקטים ובאמצעות התכה של עבודה אחת עם
אחרת ,של זמ י עבר והווה ,עדויות כתובות ומצולמות מאז ,מול פרספקטיבות ותוב ות עכשוויות.
ה רטיב האישי שלי הצטלב ולעיתים הת גש עם זיכרו ות מקבילים שהקליטו ושלחו אלי רקד ים
ורקד יות שהשתתפו בתהליכי היצירה השו ים.
בפס הקול הרב ערוצי ש וצר ,פגשו אלו עם הה חיות לאותם רקד ים שכתבתי במהלך תהליכי
היצירה המשותפים של ו ,יחד עם קטעי מוזיקה מקוריים של המופעים שייצרו שכבה וספת .זו
הו חה על גבי הקלטת הוראות ש תתי לעצמי במהלך תהליך היצירה ה וכחי.
העבודות שהיוו את חומרי הגלם של אי וו טר ,בוצעו במקור על ידי להקת רקד ים ורקד יות .כאן,
המבצעים המקוריים כחו בזיכרון ובקולם בלבד ותפקידיהם השו ים הותכו גם הם ובוצעו על ידי,
הכוריאוגרפית ,בלבד.
בקטע מסוים לדוגמא ,רקדתי את תפקיד הרקד ית ,ובו בעת את השחקן המ הל דיאלוג עם אותה
רקד ית ש קטע ע"י הכוריאוגרפית שפו ה אל הקהל בתפקיד עצמה ,תוך כדי ביצוע פעולות של עובד
במה.
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המב ה המבוכי של החלל בסטודיו ש וצר מתוך המפגש הפיזי של הצבת תפאורות מ 10-עבודות
שו ות ,הדהד ברב-שכבתיות של פס הקול על משלביו השו ים והלאה בדמות הכוריאוגרפית /
מבצעת יחידה שמדברת ורוקדת את עצמה כיום כמו גם את תפקידי הרקד ים של אז .מבצעת פעולה
משולשת של היזכרות ,התבו ות בזיכרון ותגובה אליו.
פעולות הפירוק של חומרי העבודות והרכבתם מחדש ייצרו הלחמים חדשים ,בהם אביזרים
ממופעים שו ים ש פגשו עם חומרים ת ועתיים שמקורם באחרים.
ציטטות ת ועתיות מתוך עבודה מסוימת רקדו על משטח תפאורה של אחרת ,ואביזר שבעבודת
המקור היה לו תפקיד מאיים ,כאן הוא מש ה את אופיו והופך כלי לשעשוע ובדיקת גבולות.
כסאות וח שבעבודה המקורית היו ייחים ,הופכים כאן לפרט רים לריקוד .אולי מייצגים זוג
רקד ים שאמ ם עדרים פיזית ,אבל הזיכרון שלהם מושמע בפלייבק .בהמשך הכסאות ממשיכים
להחליף דימויים והופכים לכ פיים ואז לסירה ומסיימים כסוג של א דרטה בדמות מגן דויד.
ההתכות וההלחמים של מרכיבים שו ים ,זמ ים ופרספקטיבות ,באות לידי ביטוי ,למשל ,באופן בו
זיכרון מוקלט של רקדן המתאר את מה ש חקק בו מחוויית העבודה עם אביזר מסוים ,משמש
כפסקול לקטע חדש שיצרתי עם אותו אביזר מעבודה ש וצרה לפ י  25ש ה .הקטע החדש לא משחזר
את הקטע המקורי ,אלא ובע מהדיאלוג ש וצר בין הזיכרון שלי מהעבודה המשותפת וזו של הרקדן,
כפי שהוא מבטא בזיכרון המוקלט ששלח אלי .מציב אותם זה מול זו.
או למשל ,בקטע בו א י לובשת ומשתמשת באביזרים שבמקור שימשו  4דמויות שו ות מאותה
עבודה .כאן ,ההתכה שלהן לאחת  -יוצרת דמות שלא הייתה קיימת בעבודה המקורית .זו דמות
מרובת פ ים ,קרועה בין קצוות ,רוצה מהכל ו כשלת להכיל את הריבוי.
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ה יסיון לקשור ולהכיל את מגוון האובייקטים שבמרחב המופע המתפקע מתפאורות ואביזרים –
בא לידי ביטוי בחלק בו חוט גומי אדום מתח ו קשר בין האלמ טים השו ים שבחלל .א י מסמ ת
איתו ,על פי סדר כרו ולוגי ,את קווי המתאר של חללי הסטודיואים בהם עבדתי כרקד ית
וכוריאוגרפית במקומות שו ים בארץ ובעולם ,עד שמגיעה לסטודיו ה וכחי המועמד להריסה .הגומי
אמ ם מחבר ,אבל גם מושך ,מסיט ומפיל .פורע את הסדר הקודם לסדר אחר ,חדש ,בעוד
שברמקולים שמעת רקד ית ה זכרת בתהליך היצירה של העבודה בית מ.2001-
א י מקווה שאי וו טר ,ש ע בין זמ ים ,קודות מבט ואתרים בהם יצירות וכחות בזיכרון האישי
והמשותף  -יוכל להכיל גם את ה יסיון שעשיתי כאן למלל חוויה חושית ,חוש ית ואסוציאטיבית
כמו תהליך היצירה על המופע .ה יסיון האבוד מראש ,לתרגם פעולה כזו למילים ,מתכתב עם
ה יסיון הקיים בבסיס היצירה של אי וו טר  -לדלות מהות מריבוי חומרי הגלם המוחשיים ואלו
הממשיים לא פחות ,ש ותרו רק בזיכרון ,מתפוגגים ומחליפים צורה ,לא ית ים לאחיזה.
© זכויות יוצרים  ,2021ועה דר
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גם אם יש לי מה לצטט ,א י רוקדת
לקסיקון המחוות של הכיבוש הישראלי :על ארכיון מאת ארקדי זיידס
לי לוריאן
את המופע רק אם אין לי מה לצטט ,א י רוקדת יצרתי ,יחד עם המוזיקאית מיכל ספיר ,בקיץ 2019
עבור כ ס פרפורמ ס של בית הספר לתיאטרון חזותי והזירה הבין תחומית בירושלים .המופע ולד
מתוך אימיילים דמיו יים שכתבתי לפרופסורית שלי בגרמ יה ,לה הייתי אמורה להגיש עבודה
מסכמת בקורס "חושבים כוריאוגרפיה" .תהליך העבודה על המאמר הרגיש כמו פעולה פיזית
מאומצת ,הייתי חוזרת הביתה מזיעה משעות של ישיבה בספריה .המאמר שכתבתי עסק
באפשרויות של הגוף המעורב בכוריאוגרפיה להיות כלי רושם של משמעויות חברתיות חדשות.
בתוך אותה סיטואציה של ישיבה מול טקסטים ,עלתה בי המחשבה אודות הכוראוגרפיה של כתיבה
אקדמית ,תהליכים של קריאה ,יסוח מחשבה וכתיבה.
בדמיו י 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
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אותו קיץ הוליד ש י תוצרים :מאמר בשם "היש ות חתר ית" והמופע רק אם אין לי מה לצטט ,א י
רוקדת .ש יהם עברו דרך התבו ות ביצירה אחרת – ארכיון מאת הכוראוגרף והרקדן ארקדי זיידס
– ו יסיתי לבדוק בהם את הפוט ציאל החתר י של פעולות חיקוי וציטוט.
עבודת המחול ארכיון מתארת את המציאות בשטחים הכבושים באמצעות התבו ות
במחוותיו הפיזיות והקוליות של הגוף הישראלי .ביצירת סולו זו ,צובר זיידס לקסיקון של מחוות
גופ יות הלקוחות מקטעי וידאו של ארכיון "פרויקט המצלמות" של ארגון זכויות האדם בצלם,
המשמש פלסטי ים מקומיים כלי לתיעוד האלימות היומיומית שהם חווים תחת הכיבוש הישראלי
בגדה המערבית .קטעי וידאו אלו מוקר ים על הבמה ,וזיידס עסוק בללמוד את ת ועותיהם של
המופיעים בהם .בעוד שהצלמים מצאים מאחורי המצלמה ומחוץ לפריים ,בווידאו א ח ו רואות
ורואים גופים של ישראלים בלבד – מת חלים ,חיילים ושוטרים .הכוח יות המתוארת בקטעי
הוידאו היא יום-יומית ושגרתית ,לא דרמטית או מרעישה במיוחד .מתוכה דולה הרקדן את סדרת
ת ועותיו.
לאורך המופע ,מתרגל זיידס מתודולוגיה של חיקוי באמצעות צפייה בארכיון הוידאו
וחקירה בפועל של ת ועות המצולמים .אט אט ,הוא אוסף ומייסד אי דקס קי טי של הכיבוש
הישראלי .הרקדן מחלץ את הכוראוגרפיה מתוך חומר הגלם הדוקומ טרי ,מזקק בכך זהות
ישראלית למבע פיזי של כוח ,וחושף דבר מה אודות העקרון הפרפורמטיבי הקיים בכל מעשה של
תביעת שליטה על אדם ואדמה ,ו יסיון הצדקתה החברתית .התוקפ ות הקולו יאליסטית מוצגת
באמצעות שגרה של פרקטיקות גופ יות ,אשר מעידות על רישומו הבלתי מ ע של המיליטריזם על
הגוף המשתתף ,ומראות כיצד אותה אלימות מת רמלת בגופו של הקולקטיב.
זיידס מתחיל את המופע עם טקסט המציג את עצמו ועל מסך ההקר ה מופיע תיאור
ופרטים אודות מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים הכבושים – ארגון בצלם – ופרויקט
המצלמות שלו .חומר הגלם בו משתמש זיידס מציג אך ורק ישראלים; ההעדר המוחלט של
פלסטי ים מן הפריים הופך זאת לבלתי אפשרי לסמן אותם כה"אחר" .אם כן ,אלצים הצופים
לבצע בחי ה עצמית של ההפ מה שלהם )של ו( את הכיבוש ולז וח את אותו סימון שבאופן-כה -וח
א ו רגילים להשליך על "אויבי ו" .ללא הדימוי המוכר והבי ארי של הם מול א ח ו ,חבר או אויב,
מדי ה גד טרור ,מוכרחים הישראלים להביט במי שהפכ ו להיות – בגוף ובתודעה.
מתחילת המופע א ח ו מבי ים שהפעולה הבסיסית של הרקדן ,המשימה הכוראוגרפית
שלו ,היא – להתבו ן ,להעתיק ,לחקות ולחזור על הת ועות שהוא רואה על המסך .בהקשר זה ,א י
רוצה להרחיב כאן את תפיסתה של ג'ודית באטלר את הזהות כפרקטיקה של מעשה חיקוי מעבר
לתיאוריה של מגדר ,ול סות להתבו ן באפשרויות החתר יות של הגוף המעורב בכוראוגרפיה.
באטלר גורסת כי:
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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זכיר ,כי באטלר מבי ה את מעשה החיקוי לא כמערכת יחסים בין העתק למקור ,אלא כהעתק
המעמיד פ ים שהוא מקור ובכך חושף את אופיו החקיי י של המגדר .גוף הטוען לטבעיות שבמגדר
הוא אשליה ,אשר משתמרת חברתית בעבור רגולציה של המי יות במסגרת השיח ההטרוסקסואלי
של רבייה.
פרקטיקת הציטוט בה משתמש זיידס מאותתת ל ו שיש ה מלאכותיות מסוימת במציאות
אשר את האלימות שהיא ספוגה בה א ח ו וטים לקבל כ תון .האגרסיה הישראלית כלפי פלסטי ים
מקבלת לגיטימציה בדיון הציבורי וה ורמטיבי של "בטחון מעל הכל"“ ,מצב חרום" ו"חברה תחת
איום מתמיד" .באטלר ממשיכה להפוך מגדר לפיקציה ,כאשר היא כותבת:
The various acts of gender create the idea of gender, and without those acts, there
would be no gender at all.
Butler 1990: 140.
תעכב רגע על הטיעון הזה ,ולע יי ו ,דמיין מצב בו הכיבוש הישראלי מסתיים .הוא תם ו גמר לא
באמצעות הסכם שלום ולא כתוצאה של פגישות פוליטיקאים מרוחקות מהקו פליקט עצמו.
הכיבוש הישראלי מסתיים ממש כאן במזרח התיכון כי הישראלים מפסיקים לרקוד אותו .לטעמי,
זוהי האמירה המשמעותית והחתר ית באמת אשר מת סחת ביצירה ארכיון .האפשרות הכה פשוטה
של להיכשל בפעולת החיקוי.
יחד עם זאת ,מה הופך את היצירה ארכיון ליותר מאשר חיקוי והיש ות ה ורמות שכה
התרגל ו אליהן; מה יש בה מעבר לתצוגת תכלית של הארכיון הסומטי המצער אותו ירש ו? היכן
יתן למצוא פוט ציאל חתר י בגוף אשר חוזר ומחקה מציאות דכא ית? לפי באטלר ),(Butler 1990
תפיסת הזהות כפעולה של חיקוי וחזרה של ורמות היא להבין היש ות כאקט מסמן .הסובייקט,
לדבריה ,רקם תוך תהליכים של חזרה אשר בתורם מממשים ומקבעים את הב יית הזהות.
עצמאות הבעה ) (agencyיתן למצוא באפשרות לשי ויים קלים שבתהליך ההיש ות .בכך ,פותחת
באטלר סדק צר לחתר ות הממוקמת בווריאציות שבין פעולות החיקוי.
זירת המחול מאפשרת לרוטי ות חברתיות להופיע בזמן ומרחב דחוס ואכן היצירה ארכיון
לוכדת את עקרון המ ג ון של פעולות חיקוי :העבודה מעמידה גוף הפועל בציטוט מתמיד ,בעודה
ממסגרת את הציטוטים בקו טקסטים חדשים .לאורך היצירה ,תהליך הלימוד ורכישת הת ועות
מתקצר ומספר ל ו משהו על הטבע המימטי של הכיבוש והאפקט שלו על הגוף הקולקטיבי .אט אט,
הלקסיקון הקי טי מתחיל לדבר ול סח היגדים גופ יים חדשים .בעוד שקטעי הוידאו בארכיון
תפסים כדוקומ ט של המציאות ,הגוף של הרקדן בהכרח כולל וריאציות .הטכ יקה ומיומ ותו
ללמוד משפטים ת ועתיים עשויים להגיד ל ו משהו חדש על המציאות אשר אותה הוא מצטט ,ואולי
אף לכלול וריאציות ושי ויים ולהגיע לעצמאות הבעה ואותה חתר ות המתארת באטלר .תאורטיקן
המחול א דרה 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.
ואכן ,זיידס מתעקש על עצירות ,חזרות ,דה-קו סטרוקציה ורה-קו סטרוקציה של ת ועות ,ובכך
תובע ידע קי טי לגבי הסיטואציה .בחלק האחרון של היצירה ,מופיע באחד מקטעי הוידאו מת חל
שיכור בזמן חגיגות פורים בחברון .הרקדן פותח בלופים הולכים ומתגברים של טקסט וקול,
המובילים אות ו לשיא בו כל הביטויים האלימים שצבר – קוליים כמו גופ יים – הופכים לטרא ס
פסיכוטי ,כמעט משיחי .ללא וידאו על המסך ,ובעודו משתמש בלופר בכדי לייצר ביטים של קול
וסאו ד ,רוקד זיידס את מה ש דמה כחגיגת פורים אקסטתית ,הפיצוץ הבלתי מ ע של צבירת
הארכיון הסומטי והקול הקולקטיבי מלא האגרסיה .הדימוי ברור ומובן וזיידס אי ו ותן לו
להשתהות לאורך זמן .ברגע אחד הוא יוצא מהטרא ס ועוצר את הלופר .גמרה המסיבה.
הדימוי על הבמה מציג ריקוד שהשתלט על הרקדן ,גוף רדוף על ידי הקולות והמחוות שאגר
בתוכו .אך המ ג ון הכוראוגרפי אשר ביסס זיידס לאורך המופע מציע משמעות וספת – הרקדן
אסף מספיק מידע גופ י בכדי לשלוט ובאופן וירטואוזי להציג את ההשלכות של הארכיון הזה.
באטלר ,בדבריה אודות חיקוי והיש ות ה ורמות ,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.
מכאן ,פעולות החיקוי והציטוט במופע ארכיון ,מבוצעות באמצעות הטכ יקה וכשרו ו של הרקדן,
חושפות את הדקדוק הפ ימי של מציאות הכיבוש הישראלי ,דוחסות ואז מרחיבות אותה בכדי לומר
ל ו שהיכולת ללמוד שפה גופ ית חדשה היא אכן אפשרית.
המ ג ון הכוראוגרפי משמש את זיידס בכדי לכתוב תחבירים חברתיים חדשים .במופע שלי
אם אין לי מה לצטט ,א י רוקדת ,א י תוהה האם עבודת התיאוריה ,אותה א י מתעקשת לתפוס
כפעילות המערבת את הגופ י ,יכולה גם כן ל וע בצורה המותחת את האזורים הפרפורמטיביים של
הזהות? את השאלה הזו אשאיר פתוחה להרצאה או המופע הבא.
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לרקוד ולשכוח
גליה ליוור
לפ י כש תיים השתתפתי באירוע כאן ,באולם ע בל ,לכבוד השקה של ספר על מחול .האירוע התחיל
במופע מחול של כ 20-רקד יות ורקד ים צעירים .בסוף המופע עלמו הרקד ים מאחורי הקלעים
והמשיכו הלאה לע יי יהם .הם לא שארו לשמוע על מה דובר כאן בהמשך הבוקר  -אפילו לא
בהקשר של הריקוד בו הם עצמם הופיעו .זה עורר אצלי מחשבות וסימ י שאלה ,אבל גם הב תי
אותם .כרקד ית צעירה גם א י לא התע יי תי ב"דיבורים על מחול" .היה בזה קורטוב של הת שאות
תמימה של צעירים" :א ח ו עושים מחול  -את הדיבורים שאיר לזק ים" .אבל הייתה לכך גם סיבה
פרקטית  -לי ולחבריי הרקד ים לא היה זמן לדבר על מחול .היי ו צריכים להתפר ס .ברוב המקרים
רקד ים לא התפר סו בכלל או התפר סו חלקית מעבודתם כרקד ים והיו צריכים לעבוד בעבודה
וספת .א י זוכרת את התסכול מכך שהמחול קיבל תקציבים מוכים יותר משאר אמ ויות הבמה.
לא עלה על דעתי אז שיש קשר בין הסיטואציה הכלכלית היומיומית הזו לבין ה יתוק שלי ושל א שי
מחול רבים מהפן התיאורטי וההיסטורי של המחול.
הקשר הזה התחיל להתברר לי רק ש ים רבות אחרי שהפסקתי לרקוד .זה קרה לפ י כמה
ש ים כשעליתי לירושלים לבקר בתערוכה רטרוספקטיבית על מחול בישראל ש ערכה במוזיאון
ישראל .התערוכה הייתה מע יי ת ,אבל מה שהשפיע עליי באופן אישי היה דווקא מה ש עדר ממ ה.
הלהקה שבה רקדתי ושהייתי ממקימותיה  -תמ"ר )תיאטרון מחול רמלה(  -פשוט לא הייתה שם.
תמ"ר פעלה ברמלה בתחילת ש ות השמו ים ,והייתה הס ו ית הראשו ה של המחול
העצמאי בישראל .להקה חלוצית ,חצופה ,פורצת דרך ,שזכתה להמון תשומת לב בתקשורת ובעולם
התרבות של זמ ה ,והתפרקה בגלל שלא מצא לה תקציב .גם ההתפרקות שלה לוותה בהרבה רעש.
ראה היה ,לי לפחות ,שהיא בלתי שכחת .וה ה ,א י עומדת במוזיאון ומגלה שהיא עלמה ולא
הותירה עקבות .זה היה המפגש הראשון שלי עם דילמת המחול והזיכרון .וזה היה מפגש כואב.
מהי דילמת המחול והזיכרון?
לריקוד שפה מופשטת .שפת ת ועה ה עלמת ברגע הופעתה .הריקוד הוא היחיד מכל האמ ויות אשר
דרשת אמ ות או מדיה וספת שתתווך בי ו לבין הזיכרון 1.ציור ,פיסול ,כתיבה ,קול וע ,כולן מהוות
תיעוד בעצם קיומן .מוזיקה ותיאטרון יכולים גם הם להיות מופעים בימתיים חד פעמיים אבל הם
מכילים תווים או מחזה שהם מעין "תאי גזע" שאפשר להקים מהם לתחייה את היצירה שוב ושוב
גם אם בדרכים שו ות מהמקור .המחול אי ו מכיל חומרי שימור ותיעוד ,ומבחי ה זו הוא האמ ות
הדומה ביותר לחיים עצמם.
בלי תיעוד אין זיכרון .לכן עולם המחול המקצועי מתקיים בתוך מתח מתמיד בין התשוקה
לת ועה הטהורה והחד פעמית ,לבין הרצון להטביע חותם ולה חיל מורשת לדורות הבאים.

 1אמ ם גם למחול יש תיווי אך זאת עדיין לא פרקטיקה רווחת ,בודאי לא בישראל.
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הרצאה זו אי ה מחקר ,אלא סיפור של מסע אישי להב ת הקשר בין תיעוד ,כתיבה וזיכרון
של מחול בישראל .בלי שידעתי ,יצאתי למסע הזה באותו רגע בתערוכה במוזיאון .למזלי רי ה גלוק,
רקד ית וכוראוגרפית וממקימי להקת בת-שבע ,הייתה אתי יחד באותה תערוכה וראתה את סערת
ה פש שלי ל וכח ההיעדר של תמ"ר .היא אמרה לי דבר פשוט :אם את רוצה שהלהקה הזו תיזכר -
תעשי עם זה משהו .איש לא יעשה את זה במקומך.
כך התחלתי לכתוב את מה שכמה ש ים מאוחר יותר היה לספר ימי תמ"ר  -תיאטרון מחול
רמלה ) ,2018הוצאת צבעו ים(.
התחלתי לאסוף חומרים ,ודבר מהם לא היה מחול .היו הרבה קטעי עיתו ות ,יחסית
ללהקה שהתקיימה ש תיים ,מעט תמו ות ,עוד פחות סרטי וידאו .אלה היו בעיקר זיכרו ות בעל
פה .צילמתי שיחות וראיו ות עם כל מי שזכר את תמ"ר.
השאלה הראשו ה שהעסיקה אותי ,ואותה גם הפ יתי לכל מי שאיתו שוחחתי הייתה:
"האם זה בכלל חשוב? האם חשוב לזכור להקת מחול שהייתה ואי ה?" הראשו ים שהפ יתי אליהם
את השאלה היו הרקד ים והכוריאוגרפים ,השותפים שלי ללהקה :צבי גוטהיי ר ,עפרה דודאי אמיר
קולבן ומאיר אבירם גרמ וביץ'.
התשובה הכמעט אחידה שקיבלתי הייתה" :לא .זה לא חשוב .זה היה ו גמר ,והמשכ ו
הלאה .אבל אם לך זה חשוב א ח ו מוכ ים לשתף פעולה" .התשובה הזו לא סיפקה אותי אז
המשכתי לשאול  -שוב ושוב את אותם א שים ,וגם א שים וספים ,והרחבתי את השאלה ל "האם
בכלל חשוב לזכור מחול?"
לשאלה הזו קיבלתי תשובות מגוו ות וסותרות שחלקן מייצגות השקפת עולם אישית וחלקן
השקפה תרבותית קולקטיבית .תשובה מיוחדת הייתה ,למשל ,לעפרה דודאי:
"א י חיה את החיים עכשיו ,ואחר כך יבוא מישהו אחר .יש המשך .למה צריך לזכור אותי? א י גם
לא צריכה מו ומ טים ומוזיאו ים והיסטוריה .כל גרגר חול מע יין אותי .וגם א י גרגר חול"...
מבחי ות רבות עפרה צודקת .ב י אדם רקדו משחר ההיסטוריה .הצורך להתבטא בת ועה הוא צורך
א ושי בסיסי וא שים ירקדו גם בלי שזה יהיה חשוב .אבל כשמדברים על ריקוד כתחום אמ ותי
מקצועי התמו ה משת ה .למה? בגלל הכסף .כסף הוא החמצן של האמ ות .מה שמקבל גושפ קה
של חשיבות מקבל תקציב שמאפשר לו להתקיים ,וגם ההיפך כון :גופים לא מתוקצבים לא
שורדים ,ותמ"ר היא רק דוגמא אחת מ י רבות.
בשיחה עם אמיר קולבן הוא אמר" :יש הרבה דברים חשובים בחיים .מבחי תי היסטוריה
היא לא אחד מהם .זה חשוב רק כדי להפוך את המחול למקצוע קצת פחות 'מוקצה' .על תיאטרון,
מוזיקה וקול וע ,יש בלי סוף ספריות .על מחול  -לא .המחול מתקדם לאט לאט ,לכיוון של תחום
אקדמי שאפשר לחקור וללמוד ,והשיח ההיסטורי הוא הראשון שמתקיים .השיח התיאורטי הרבה
יותר קשה ,אבל גם הוא מתחיל .בעי יי יש חשיבות להיסטוריה רק כדי להפוך את המחול מ'בת
חורגת' לאמ ות לגיטימית בכל המוב ים".
זו הייתה הפעם הראשו ה שהדברים הו חו בפ יי כשהם קשורים זה בזה :מחול מצד אחד,
"חשיבות" מצד ש י ,ובי יהם המו ח "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 הבי יים זו
הייתה הכ סייה והאצולה ,היום זו המדי ה ומוסדות שלה .למדי ה יש משרד תרבות ובמשרד יש
וועדות שמחליטות לאן ילך הכסף .הפוליטיקאים של התרבות הם לא בהכרח א שי תרבות .עם מי
הם מתייעצים בשאלה מה חשוב?
כל חברה בכל תקופה בוחרת מתוכה את הא שים או הגופים שבידיהם היא מפקידה את
המשמורת על פרי עץ הדעת .במאות הש ים האחרו ות מי שקיבל את התפקיד הזה באופן טבעי הוא
העולם האקדמי .בש ים האחרו ות מתרחש תהליך מואץ של אקדמיזציה גם של התרבות והאמ ות.
וכאן טמו ה 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 פ ה לרגע את המבט אל העבר ו ראה איך התמודדו הדורות הקודמים של שות וא שי המחול
בישראל עם השאלה הזו.
התקופה הראשו ה  -ש ות העשרים עד החמישים של המאה שעברה ,הצמיחה א שים
גדולים מהחיים ,ולא רק בתחום המחול .בספר "ת ועה לאומית" ליאורה בי ג היידקר מתארת יפה
את היוצרים ובעיקר היוצרות שהיו גיבורות התרבות של המדי ה שבדרך .בשיחה אתה היא אמרה
לי" :חלוצות המחול כתבו את עצמן לדעת כי הן ראו את עצמן קודם כל כאמ יות ורק אחר כך
רקד יות .הריקוד היה מבחי תן חלק ממהפכה אמ ותית ומחשבתית .הן הבי ו שיש לזה מעמד אחר
כשזו הגות כתובה .הכתיבה לא הייתה לצורך תיעוד אלא כהגות חי וכית ,והשארת מורשת".
ואמ ם א ח ו יכולים ללמוד מהכתובים מה המחשבה שעמדה מאחורי הריקודים אבל בגלל מגבלות
התיעוד קשה מאוד לדעת איך ראו הריקודים עצמם.
בסוף ש ות החמישים ועה אשכול יצרה יחד עם הפיזיקאי אברהם וכמן את כתב הת ועה
אשכול וכמן .אי אפשר לא להזכיר את זה בהקשר של מחול וזיכרון ,אבל ל ועה אשכול ולכתב
הת ועה מגיעה הרצאה פרדת.
בש ות השישים עד התשעים כבר היו אמצעי תיעוד טובים ו גישים יחסית ,אבל ראה
שבש ים ההן עולם התרבות בישראל איבד ע יין במורשת ובזיכרון .חזי לסקלי כתב מאמר בשם
"לרקוד ולשכוח" )שממ ו שאלתי את השם להרצאה הזו( 2.במאמר הוא מכ ה את התופעה הזו
"אמ זיה תרבותית קולקטיבית" .המוטו של המאמר הוא ציטוט של עמי אלסקובסקי שאמרה:
"למדי ה של ו אין זיכרון ,יש לה רק וסטלגיה" .ואכן ,אוצרות תרבות רבים מהתקופה ההיא לא
זכו לתיעוד ולשימור ,ולא רק בתחום המחול.
היום א ח ו מצאים כידוע בעידן חדש ,שבו הטכ ולוגיה הפכה את התיעוד לקל ,גיש
ומאוד איכותי .איך משתמשים בזה כדי לקדם את מעמד המחול בין האמ ויות? כאן ,כמו בהרבה
תחומים יש ל ו מה ללמוד מהאמריקאים .בארה"ב יש תהליך הולך ומתפתח של כ יסת המחול
 2המאמר של לסקלי הופיע בקטלוג תערוכת צילומי הריקוד מצב ות ועה  /צילומי הריקוד של א.
הימלרייך  ,1961-1936 -שהוצגה במוזיאון לאמ ות ישראלית ,רמת גן.1987 ,
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למוסדות האקדמיים .ולא רק למוסדות ייעודיים כמו האקדמיה למחול ,אלא לאו יברסיטאות
כלליות וקולג'ים ,שבהן הסטוד טיות והסטוד טים לכל המקצועות לומדים )אם הם רוצים( גם
מחול .את מגמות המחול מ הלים כוריאוגרפים וא שי מחול עכשוויים מהשורה הראשו ה.
שוחחתי עם זאבה כהן ,רקד ית וכוריאוגרפית ישראלית שחיה ב יו יורק הרבה ש ים והקימה מגמת
מחול באו יברסיטת פרי סטון היוקרתית .היא סיפרה לי כמה היה קשה בהתחלה ליצור יחס מכבד
למחול בתוך האו יברסיטה .היא אמרה:
א ח ו חיים בתוך החברה הכללית ,ולא רק בעולם המחול .לימדתי הרבה ש ים באקדמיה,
ולמדתי בדרך הקשה ,שעל מ ת שית ו לריקוד מקום בין האמ ויות האחרות ,צריך למצוא
שפה שוות ערך לשפה שבה מקצועות אחרים מדברים .למה מחול מקבל פחות תקציבים?
כי חושבים שאין בו ידע .כדי שתהיה שיחה ,צריך עובדות .כדי שלא ישאר בחוץ ,צריך
להשתייך לדיאלוג בין תחומי.
בשיחה עם רי ה 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
ק י גהם .גם אם הלהקה לא קיימת ,ממשיכים ללמד את היצירות באו יברסיטאות
ובקולג'ים .כמו בלהקה רפרטוארית  -הסטוד טים מבצעים ריקודים של כוריאוגרפים
שו ים ,וגם מחדשים עבודות של פעם .זה שומר על העבודות ה הדרות האלה  -בשביל
הרקד ים ,התלמידים והקהל.
וזו קודה חשובה :לא רק הריקוד מתאים את עצמו לאקדמיה אלא גם האקדמיה עושה
שרות ע ק לריקוד  -בשימור החי של עבודות.
א ח ו עוד לא אמריקה אבל א ח ו בדרך .ההתפתחויות הטכ ולוגיות מאפשרות ליוצרות
וליוצרי המחול לב ות לאט לאט את הגשר בין עולם הריקוד לעולם האקדמי ,שהוא גם גשר בין
ריקוד לזיכרון .יותר ספרים על מחול כתבו בעשר הש ים האחרו ות מאשר בתשעים הש ים שקדמו
להן .עצם העובדה שקיים הגוף הזה :האגודה לחקר המחול ,שזה הכ ס השמי י שהוא מפיק .ואירוע
כמו זה ,וכל אחת ואחד מכם ש וכחות ו וכחים כאן היום )גם בזום( ,כול ו לוקחים חלק בתהליך
החשוב של הפיכת המחול לאמ ות שוות ערך ושוות זכויות בין האמ ויות בישראל.
© זכויות יוצרים  ,2021גליה ליוור.
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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
26

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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שחזור ריקודיה של יהודית אר ון במסגרת "השומר הצעיר" בהו גריה:
פרקטיקה ,תיאוריה ומחקר
גדלית וימן
בש ים האחרו ות זכיתי להעמיק ב ושא שחשוב לא רק כחלק מהיסטוריית להקת המחול
הקיבוצית ,אלא גם לתולדות עם ישראל והציו ות בכלל ,ולהיסטוריית השומר הצעיר בהו גריה
בפרט .בזכות מסע זה היה לי העו ג להכיר א שים הדרים .בשיחותי ו העמוקות והמרתקות ,א שים
אלו שתפו אותי בסיפור עוריהם המיוחד והייחודי וחזו ם דאז לחיים טובים יותר בארץ ישראל.
לפ י הכל ,עלי להודות להם ולהודות על כך שכל מחקרי בזכותם.
ב וסף לראיו ות שערכתי עם ח יכי השומר הצעיר לשעבר ,בשלוש מדי ות ובשלוש יבשות,
טיילתי לי ברחבי מדי ת ישראל וביקרתי בארכיו ים למי יהם ,אספתי תמו ות ועדויות ואוצר של
פתקים ורשימות של ריקודים בכתב ידה של יהודית אר ון או מוקלדים בשפה ההו גרית וש שארו
בארכיון להקת המחול הקיבוצית ,אשר בה הלתה של יו ת רוטמן ,אשר עלי להודות גם לה מאוד.
בזכות רשימות אלו ,תמו ות ועדויות ,יכולתי לשחזר כמה ריקודים מהתקופה .מכיוון שזמ ו קצר
ובהרצאה זו א י מתמקדת ב ושא השחזור ,בחרתי לספר על ש י ריקודים בלבד היום.
אז היכן מתחילים? בהתחלה…
יהודית אר ון ולדה למשפחה דתית בקומר ו שבצ'כוסלובקיה דאז .היא הייתה ילדה
גמישה ,מלאת שמחת חיים ,דמיון ויצירתיות .בהיותה ערה ,לקחה אר ון למח ה הריכוז אושוויץ-
בירק או .היא שרדה את השואה ואפילו הצליחה לשעשע את ה שים סביבה במח ה בהופעותיה
האקרובטיות .סיפור ידוע הוא שבתקופה זו היא קראה להופיע בפ י ה אצים בחג המולד .היא
סירבה ו ע שה .ה אצים 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.
בתום המלחמה ,בהיותה בת  19הגיעה יהודית לעיר הגדולה בודפשט ,שם הצטרפה שוב
לת ועת השומר הצעיר ,אליה השתייכה לפ י המלחמה )קווה ;(2003 ,אותה ת ועה אשר הייתה
פעילה מאוד ב 1944-ושהצילה עשרות אלפי יהודים )גור .(2004 ,שישה יהודית ,כפי שקראו לה
בת ועה ,התעמקה ברעיון הציו י בהתלהבות רבה ,ומהר מאוד מצאה את עצמה לא רק ח יכה אלא
מדריכה בוגרת ומכובדת בהו גריה .היא הרקידה את ת ועת השומר הצעיר בהו גריה ,ושמה הלך
לפ יה.
מכיוון ש ושא האידאולוגיה היה מרכזי לשומר הצעיר ,לא הופתעתי כאשר ראיתי שתמות
של ציו ות וסוציאליזם עולות שוב ושוב בריקודיה בתקופה זו .השומר הצעיר בהו גריה היה פעיל
מאוד בש ים שלאחר תום המלחמה ומ היגיה ארג ו אירועים רבים ומפוארים ,בי יהם ימי ה וער
ומושבות החורף והקיץ ,השומריה בסופם )שדמי.(1985 ,
היום צפה בש י ריקודים מתוך שלושה ,אשר ביצעו אותם תלמידות מבית ספר תפן ב-
 ,2018כחלק מפרויקט שחזור ריקודיה של יהודית אר ון דאז ,ואשר הוצג בכפר המחול של להקת
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המחול הקיבוצית ,וחודש לאחר מכן בפקולטה למחול בסמי ר הקיבוצים מול סטוד טים ,סגל
ואורחים.
תחיל עם "יום ה וער העברי" הראשון ,אשר התרחש ב 19-למאי  1946באצטדיון בפארק
פליגט המפואר אשר בחוצות העיר בודפשט ,בהשתתפות כמעט כל ת ועות ה וער הציו יות בעיר.
הריקוד הראשון הוא ריקוד עם מקלות לשיר "המ ון הפלמ"ח" .ריקוד זה עשיר בדימויים אשר
מקיפים את השקפת עולמה של הת ועה .בעיקר ,אפשר ,לפרקים ,לזהות בריקוד את סמל הת ועה
תוך כדי צורות )פורמציות( ,כמו למשל את המגן דוד ,החבצלת ,ועלי האלון והזית .לפי האתר
הרשמי של ת ועת השומר הצעיר בארץ ,לכל אחד מחלקיו של סמל הת ועה קיימת משמעות.
המגן דוד מסמל את הזיקה ואהבת הת ועה לארץ ישראל ,לציו ות וליהדות ,החבצלת
מסמלת את מרכזיות הצופיות בת ועה ,עלי האלון מסמלים את הקשר לטבע ,ועלי הזית את
השאיפה לשלום .מופיע גם הסרט המקשר בין כל החלקים ,המסמל את הקשר הבלתי יתן ל יתוק
בין כל חלקי וערכי הת ועה .בריקוד ,הקשר האמיתי והמטפורי וצר על ידי השימוש במקלות .כפי
שאתם רואים בתמו ות ,הריקוד המקורי כלל  54ח יכות בוגרות ,מחולקות לשש קבוצות ,אשר
השתמשו במקלות בתור אביזר לכוריאוגרפיה .א י מציעה שמעבר לאסטרטגיה הכוריאוגרפית,
למקלות היה ערך וסף .בכמה ראיו ות שערכתי ,הב תי שהח יכים למדו הג ה עצמית במסגרת
הת ועה ,מכיוון ,וא י מצטטת " :צטרך להגן על עצמ ו בארץ ישראל".
וכעת עבור לאירוע ה"שומריה" מאוגוסט  1946ש ערכה מחוץ לעיירה קט ה בשם
סארוואשקו שבהרי הבוק בהו גריה .השומריה היוותה את סיכומו של קיץ שלם מלא מושבות קיץ
לכל הגילאים וכללה פעילויות ספורט למי יהן ,שיעורי עברית וארץ ישראל ,טקסים וכמובן שירה
וריקודי הורה סביב המדורה בלילות .יצירותיה המרהיבות של יהודית אר ון בתחום המחול
והת ועה בהשתתפות הח יכים עצמם הוסיפו ערך רב לאירוע.
שירת ה וער בהשתתפות כ 250-ח יכים צעירים חשבה להתעמלות המו ית ,שהייתה
באופ ה באירופה ,אך הייתה חדשה להו גריה ,ואשר שיקפה את האידאולוגיה הסוציאליסטית-
מרקסיסטית של הת ועה .מעדויות של אותם משתתפים לשעבר ,עולה כי יהודית לימדה את
ריקודיה ההמו יים לקבוצות קט ות בקי ים שו ים בבודפשט הרבה לפ י השומריה ,ובזמן האירוע
עצמו יהלה חזרות בהן יכלה להרכיב את כל הקבוצות יחד .בריקוד המקורי ,אפשר לזהות את
הכוכב של הצבא האדום ואף ת ועות אשר מזכירות צעדי ריקוד רוסיים .הרוסים שחררו את יהודי
בודפשט והיה טבעי לת ועה להצדיע להם בדרכים כאלה ואחרות בתקופה זו .ב וסף ,הסוציאליזם
סימל מהפכה מתקדמת גד הפשיזם האכזרי שקבע את המלחמה .ההמו יות הזו ,שיתוף הפעולה
והמשמעת גם כן שיקפו את האידיאלים של הקולקטיב  -מאוחד וחזק  -ואפילו צבאיות ,שבצורה
כזו או אחרת משותפת לכל ת ועות וער בפרט ,ולצופיות בכלל .באותו זמן ,מילות השיר ,על עורים,
עליה וב יה בארץ ישראל שקפו אידאולוגיה ציו ית ואוטופית של צעירים הבו ים חברה חדשה
וצודקת יותר.
כפי שראי ו ,וכפי שהייתה לי הזכות לגלות ,יהודית אר ון ,כלת פרס ישראל ,הייתה דמות
יוצאת דופן ,כריזמטית ,ומעוררת השראה עוד בהו גריה ,ולכן הייתה בעלת שם מאז ומתמיד .כפי
ש עמי גור מספרת בראיון עמה "היי ו גאים  -לא לכל ת ועה הייתה אחת כמו יהודית" ).(2004
יכולתה ,אפילו ללא השכלה פורמלית במחול ,או יסיון רב בהדרכה ,לגייס ולארגן מאות ח יכים
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אשר לא היו רקד ים מקצועיים ,והיו כולם ילדים יצולי שואה ,אשר אי אפשר היה לדעת מה עבר
בגורלם בש ות המלחמה ומה היה מצבם ה פשי האמיתי )מתחת לחיוך( ,לה יע ולע יין אותם ,ליצור
ריקודים אשר משקפים את תפיסת העולם המפוארת של ת ועת השומר הצעיר ,הייתה מרשימה
ביותר.
התמו ות ש שארו משקפות את גאו יותה של יהודית אר ון הרבה לפ י הקמת הלהקה
בגעתון .יצירותיה דאז בהו גריה ,אשר עו בין תרגילי התעמלות ריתמית ,ריקודי פולקלור ארץ
ישראלים ומחול אומ ותי מודר י ,ודאי שהושפעו על ידי תרבות היישוב בארץ ישראל והם יכרים
במרבית השירים והתמות בהם בחרה .באותו זמן חשוב לציין שיצירותיה לא הזד בו אחרי המחול
העממי בארץ ,אך הקבילו לו .באותם ש ות הארבעים ,הרי ,אמהות המחול הארץ ישראלי ,שים
כמו גורית קדמן ,רבקה שטורמן ,גרטרוד קראוס וירד ה כהן פעלו ,כמו שאר האמ ים ביישוב ,למען
יצירה חדשה ,ריקודים בעברית.
אחרי ראיו ות עם  50ח יכי השומר הצעיר יוצאי הו גריה לשעבר ,א י יכולה לסכם שכולם
בת ועה התלהבו מיצירותיה והתרגשו להשתתף בהן .כפי שאחת מהן סיפרה לי "כולם רקדו" .אבל
מה הייתה המשמעות לח יכים? פה אחד ,הח יכים לשעבר מספרים על תחושת הביחד ,הגאווה,
הכוח וה יצחון הכרוך בדבר -יצחון על ה אצים ,יצחון שהם בחיים ,יצחון על כך שיש ת ועה
הו גרית והיא תמשיך לפעול בארץ ישראל והם יגשימו את החלום הציו י לעלות ולהקים קיבוץ,
כמו למשל קיבוץ געתון אשר וסד ב 1948-על ידי יהודית ,ידידיה בעלה וחבריהם ,מדריכי ת ועת
השומר הצעיר בהו גריה ,גרעין אחד במאי.
ושא ה יצחון כ ראה היה ברור גם לה ,ליהודית אר ון ,מכיוון שבסיפורה האישי ,אשר
סיפרה לחוקרת המחול ג'ודית ברין אי גבר ) (Ingber, 2008ואשר מצא בספר ,Dance Human
 Rights, Social Justiceיהודית רומזת על "מסכת של יצחון" מאותה תקופה בהו גריה .לסיכום,
ולפי דבריהם של א שים יקרים שזכיתי לראיין ,פעילויות השומר הצעיר בהו גריה ,אשר ריקודיה
של יהודית היוו בהן חלק מרכזי ,הביאו תוכן לחייהם של הח יכים בתקופת ה עורים ,אשר בכל
מצב רגיל זה חשוב ,ובמצבם יוצא הדופן של אותם צעירים אחרי שואת אירופה היה חיו י ביותר.
בקי ים ,במושבות ,ובשומריה ,ערים ו ערות יהודיים מצאו בית ,חברה ,משפחה מחבקת ,רעיו ות
חדש יים ומרגשים אוטופיים של חזון ותקווה .אכן ,ח יכי השומר הצעיר מצאו לא פחות מאת
עתידם.
תיאוריה
כעת כמה מילים לגבי שחזור ריקודים ,ברשותכם .בתחום האקדמי ש קרא "מדעי המחול" ,קיים
ושא פרד שכולל בתוכו פרויקטים ,מאמרים רבים ,כ סים ואפילו ספרים המתעסקים בשחזורי
ריקודים ,תיאוריות למי יהם ואפילו אידאולוגיות המתייחסות ל-למה ,מתי ואיך לשחזר .בארבעים
הש ים האחרו ות קיים דיון מתמשך בתחום לגבי חשיבות הדיוק בשחזור הריקודים .היו כאלו
שהקפידו על דיוק כתורת שחזור הריקודים למען שמירת אות טיות הריקוד המקורי .אחרים
העדיפו לעבד את שחזורי הריקודים ב"אווירה של פעם" או לאו דווקא .אולי כדאי לקדם ולחדש
תוך כדי תהליך השחזור?

30

חוקרת המחול האמריקאית אן האצ'י סון גסט ) (Hutchinson Guest, 1997בהרצאתה
ה קראת ” “Is Authenticity to be Hadבכ ס החשוב ” ,“Preservation Politicsשהתקיים בש ת
 ,1997קראה לדיוק בשחזורי ריקודים כאלמ ט חיו י אשר בלעדיו כוו ות היוצר המקורי הולכים
לאיבוד .באותו כ ס ,ועם אותה מטרה ,מוריאל טופז ) (Topaz, 1997דיברה על “responsible
” restagersאשר עליהם לקחת אחריות על שחזור ריקודים אות טי ומשמעותי .מע יין שכבר כמה
ש ים לפ י כן חוקר המחול האמריקאי מרק פר קו ) (Franko, 1993כתב על חשיבות הגישה
הפוסטמודר יסטית בקשר לשחזור ריקודים בכדי להימ ע ,וא י מצטטת :מיצירת 'הופעות
מוזיאליות' או ” .“performance museumsלדעתו ולדעת חוקרי מחול אחרים ,כמו למשל אן קופר
אלברייט ) ,(Cooper Albright, 1992וידה מיג'לאו ) (Midgelow, 1997וסאלי אן קריגסמן
) ,(Kriegsman, 1992לא רק שלא מציאותי ,אלא גם לא כדאי להתעקש על שחזור ריקודים אחד
לאחד .על במאי המחול ) (The Dance Directorלהפוך את הריקוד לרלוו טי לעידן בו הוא מתבצע
ולשאול שאלות רחבות יותר על משמעות היצירה אז והיום ,על שי ויים בחברה ועל ההיררכיה
שעדיין קיימת בעולם המחול ושאותה אפשר לזהות כשמביטים על אוסף הריקודים המשוחזרים,
בעיקר בצפון אמריקה ובעיקר במסגרות פקולטות למחול באו יברסיטאות ובמכללות למי יהן.
בארץ ,ע יין שחזור ריקודים עולה על הפרק גם כן .יב שי פלד ואורן לאור ) (2013זכו
להצלחה רבה עם גרסתם ליצירת המופת של יר בן גל וליאת דרור – דירת ש י חדרים מש ת ,1987
עליו הולכת לדבר ד”ר עידית סוסליק בכ ס זה .לפ י כמה ש ים צפיתי ב-פולחן האביב של יוסי ברג
ועודד גרף .גם הכוריאוגרף הצעיר והמצליח רועי אסף העלה את גרסתו המחודשת באירופה ,וכמובן
ש זכור את גרסתו ההומוריסטית והחריפה של הלל קוגן לאותה יצירה מקורית .האם אלו שחזורי
ריקודים או האם כדאי למצוא להם שם אחר? הרי הם אי ם עותקים ,אלה יצירות חדשות לגמרי
שמקור השראתם מצא ביצירה המקורית של כוריאוגרף אחר .ואז עולה השאלה למה לשחזר
ריקודים בכלל? האם המטרה היא שימור וסטלגי או בכדי ליצור מאגר מידע חי שיכול ללמד אות ו
על העבר? אולי המטרה היא להפוך יצירה מן העבר לרלוו טית להיום כפי שעשו היוצרים הישראלים
עליהם דיברתי?
ובכן במסגרת דיון חוקרי המחול בש ות ה ,90-הועצמו והומצאו מאגר שמות לטכ יקות
שו ות לשחזור ריקודים -כל מושג עם קו וטציה וכוו ה מסוימת .כמו למשל
בא גליתperformed , revision, recreation, re-imagining, revival ,reconstruction :
 impressionואפילו  - reframeמושג שמשתמשת בו מ חה וחוקרת המחול הישראלי העכשווי,
דבורה פרידס גלילי ) ,(Friedes Galili, 2013כשהיא כותבת על שחזורי ריקודים עכשוויים בישראל
על ידי הכוריאוגרפים המקוריים ליצירתם ,כמו למשל אוהד הרין ורמי באר .לאחרו ה ,המושג
 reenactmentאשר חקר לעומק בספר החדש The Oxford Handbook of Dance and
 (Franko, 2018) Reenactmentעולה על הפרק ומתאר שחזור ריקוד אשר ,דרך בימוי ודרמטורגיה,
הכוריאוגרף בוחן את ע יין הזמן והמקום בין הביצוע המקורי והשחזור העכשווי.
ומה ב וגע לשחזור הריקודים במסגרת פרויקט הדוקטורט שלי? תחיל מכך שעבדתי עם
קבוצה מקסימה אך מצומצמת יותר ממספר המשתתפים המקוריים באופן משמעותי ולכן ,ומטבע
הדברים ,יש ם אלמ טים שהשת ו בריקודים .מטרתי הייתה להעביר לצופה את הסג ון והאווירה
של הריקודים הללו.
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מכיוון שהריקודים היו רשומים ,ו מצאו ברשותי גם תמו ות סטילס ואף עדויות ,החלטתי
לאתגר את עצמי ול סות ולשחזר את הריקודים בדייק ות ,קרוב ככל האפשר למקור ,ולהחיות
אותם 70 ,ש ה לאחר האירוע .משימה זו היא כו ה לדעתי לפרויקט הספציפי שלי מכיוון שרציתי
לחזור אחורה וללמוד על העבר ,על חוויות הח יכים אחרי המלחמה ,ועל עמדתה האידאולוגית של
ת ועת השומר הצעיר בהו גריה בש ים הללו .דרך הת ועות ועוד יותר דרך הצורות-פורמציות עליהן
חלמה יהודית אר ון א ו יכולים ללמוד הרבה על התקופה ,התחושה ומשמעויות הריקודים.
א י וטה להסכים עם חוקרת המחול הא גליה שרה רובידג‘ ) (Rubidgeאשר כתבה ב1995
שהיא מעודדת שחזורי ריקודים חדש יים בת אי שקיים מספיק מידע על הריקוד המקורי ,כמו
למשל היצירות החדש יות של יוסי ברג ועודד גרף ,רועי אסף ,הלל קוגן ואחרים ,בי יהם מרתה
גרהם ופי ה באוש ,לפולחן האביב -יצירת המופת של יז'י סקי אשר שיחזרו אותו מיליס ט הודסון
) (Hodson, 1996וק ת' ארצ'ר בביצוע להקת הבלט האמריקאית  -הג'ופרי בלט ב.1987-
חשוב לי להבהיר כי פרויקט שיחזור ריקודים זה ,במסגרת הדוקטורט שלי ,הוא ייחודי
מכיוון שלרוב מדובר בריקודים ש רקדו לראשו ה במסגרות של להקות מחול מקצועיות ובתחום
המחול האמ ותי ולא בתחום המחול העממי ,עם קשר רחב יותר לחברה ולאידאולוגיה .העיקר היה
להביא לקהל את הסג ון והאווירה של התקופה ולהחיות כמה מהריקודים בכדי להבין טוב יותר
את מטרתם וצורתם דאז.
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מה יתן ללמוד מהעקבות שהשאיר הגוף בש י אוספים :ארכיון למחול בית
אריאלה וארכיון להקת המחול הקיבוצית
יו ת רוטמן
האם אוסף ש מצא בארכיון יכול לספק מידע על מושא המחקר ,לפ י שבח ו את הפריטים בו? האם
שאלות טכ יות כמו אילו פרטים יש בארכיון? כמה מכל פריט? כיצד סודרו? ובאיזה ארכיו ים הם
מצאים? יש משמעות לגבי המחקר? בתום ש י מחקרים שו ים שעשיתי בש י ארכיו ים שו ים:
ארכיון למחול בבית אריאלה וארכיון להקת המחול הקיבוצית ראה שהתשובה לשאלות אלו
חיובית .בהרצאתי אדגים את העיקרון אותו יסח הפילוסוף ז'אק דרידה בחיבורו מחלת הארכיב
) (2006לפיו פעולת הארכוב מייצרת את האירוע בה במידה שהיא מתעדת אותו .לדברי דרידה
בארכיון מגולמת ת ועה כפולה מצד אחד הוא וגע בממד הארכאי ,הקדום ,ההיולי הוא מגלה את
ה וסטלגיה של ו ביחס לראשו י ,לתמים ולאובייקטיבי ש תפסים כהתגלמות הידע ההיסטורי של
קהילה .מאידך גיסא המלה ארכיון קשרת למילה ארכון שפרושה ביוו ית פקיד מדרג גבוהה.
הארכיון לפיכך הוא התגלמות של כוח ,שליטה וצ זורה .הוא אי ו רק מקום אובייקטיבי שבו שמר
ידע ,אלא אתר שבו מתבצעת הב יה מוסדית )שם(.
ש י המחקרים אליהם אתייחס .1 :עבודת הדוקטורט שכתבתי באו יברסיטת תל אביב )רוטמן,
 (2017ועסקה בתרומתן של שים להתפתחות והתמסדות המחול האמ ותי בארץ ישראל בש ים
 .1951-1920המחקר הסתמך בעיקר על פריטים ש מצאו בארכיון למחול בית אריאלה;  .2הספר
שפרסמתי בהוצאת יד יערי הגרעין והקליפה סיפורה של להקת המחול הקיבוצית ) .(2021ספר זה
הוא פרי מחקר שערכתי תוך כדי סידור והקמת ארכיון להקת המחול הקיבוצית במשכ ה בכפר
המחול בקיבוץ געתון.
במחקר על התפתחות והתמסדות המחול האמ ותי בארץ ישראל ,בקשתי לחשוף את המוסדות
הראשו ים שהיו בתי ספר למחול בהם התקיימה הפעילות האמ ותית .מוסדות אלו היו פרטיים
ו והלו על-ידי ה שים המוצגות להלן :מרגלית ,שוש ה ויהודית אור שטיין ,רי ה יקובה ,ד יה לוין,
דבורה ברטו וב ,תהילה רסלר ,אורה רט ר ,אלזה דובלון ,גרטרוד קראוס ,פאולה פדא י ,ול טי ה
ארכיפובה גרוסמן ומיה ארבטובה .מלבד העובדה שהן פעלו בצורה דומה באותה תקופה ,קיים
מכ ה משותף לאופן שבו הן מתועדות בארכיון למחול בית אריאלה:


מספר פריטים יחסית קטן להיקף פעילותן – בארכיון יש לכל אחת תיקיות פרדות
שמספרן משת ה מאחת לש ייה .אולם גם שים שמספר המסמכים ש ותרו בתיקן היה גדול
מאחרות ,ראה שהמסמכים ש ותרו מהווים קמצוץ מפעילותן הע פה .כך לדוגמא לא יתן
היה לבצע שום רישום אמין של מספר ההופעות שקיימו במהלך  30הש ים שבדקתי .רישום
זה ,יתן לביצוע אצל בודדות מהן וזאת בהתייחס לש ת פעילות אחת או שתיים.



סוגי הפריטים – לדברי ויקטוריה חודורקובסקי ,מ הלת ארכיון המחול בבית אריאלה,
באוספי ה שים מצאים פריטי ארכיון כגון :מסמכים ,כרזות ,תצלומים ,תוכ יות וקטעי
עיתו ות; ופרטים ש יתן לכ ותם מוזיאליים כגון :תלבושות ,תכשיטים ומקטים והקלטות
הכוללות סרטי וידיאו וסלילים.
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סידור הפרטים – הפריטים אספים כל הזמן ,הם מגיעים לארכיון באופן אקלקטי מא שים
שו ים במהלך תקופות שו ות .הסידור והמיון עשה בארכיון על פי רוב ,לפי שיטת קטלוג
שפיתחה גילה טולידא ו שהצטרפה לספרייה למחול ב 1984-ולאחר מכן הקימה ו יהלה את
אוסף הארכיון למחול בבית אריאלה.

 ארכיו ים ואוספים וספים  -מלבד ארכיון בית אריאלה מצאו לא מעט פריטים באוספים
וארכיו ים וספים מתחומי ע יין שו ים בי יהם – אוספים פרטיים ,ארכיו ים של ערים כמו
ירושלים ותל אביב ,ארכיון לאומ ויות הבמה באו יברסיטת תל אביב ,הארכיון הציו י
המרכזי בירושלים ואוסף העיתו ות של הספרייה הלאומית.
מבין כל ה שים שחקרתי הייתה דמות אחת יוצאת דופן שהעקבות שהשאירה אחריה בארכיון
ולא רק בו היו עמוקים – רי ה יקובה .אוסף מסמכים גדול ששייך לה ,מצא בארכיון העיר ירושלים
והיא גם זכתה למחקר מעמיק וחשוב הן בדוקטורט שכתבה שרי אלרון באו יברסיטה העברית
בש ת  ,2010והן בתערוכה שאצר גיא רז בש ת  .2018רי ה יקובה היא גם היחידה שהשאירה אחריה
מב ה  -בית יקובה ברח׳ יות בירושלים כיום "הקובייה" .בית יקובה ב ה בתקופה שכבר לא
מצאת בטווח המחקר שלי  ,1964 -יחד עם זאת העובדה שיש דמות אחת שהותירה אחריה אוסף
מסמכים רב ומב ה ש ב ה במיוחד לצרכיה האמ ותיים והחי וכיים  -מעידה על האפשרות ש יתן
היה לפעול אחרת .המב ה והאוסף של יקובה בולטים מאוד ביחס לעקבות הקט ים שהותירו שאר
המייסדות .היעדר אוספים מלאים ומב ים ציבוריים של ה שים שפעלו בתחום המחול האמ ותי עד
ש ת  ,1951אז החלה לפעול להקת ע בל ,4מעידים על צורת ההתמסדות שהייתה מאוד אקלקטית,
בעלת אופי אי דיבידואלי ,שלא תמכה בשום דרך על ידי הממסד ולכן גם לא שמרה .רבים
מהמסמכים שתיעדו את פעילותן של ה שים עלמו כלא היו .כך ותרו באוספים עקבות קט ים
חלקם מטושטשים של " שים ע קיות".
כל התמו ה הזו השת תה כשהתחלתי לסדר ולחקור בארכיון להקת המחול הקיבוצית .ראשית
מכיוון שמדובר בארכיון אותו סידרתי ,מתבקש להציג את ה סיבות והרקע להקמתו .בש ת 2014
ש ה לאחר מותה של יהודית אר ון ,תבקשתי על ידי רמי באר מ הלה האמ ותי של הלהקה לסדר
את אוסף הפריטים הרב ש שאר אחריה .האוסף היה ממוקם בהרבה חללים בכפר המחול .מתוך
שלל המקומות היו ש י חללים מרכזיים  -המשרד של יהודית אר ון ,וחדר בתוך מב ה הטבק שהיה
פעם מפעל הטבק של קיבוץ געתון ומש ת  1973הוא עבר לשימוש להקת המחול הקיבוצית .לאחר
דיו ים הוחלט שכל פרטי הארכיב הרבים יסודרו ויקוטלגו קטלוג ראשו י בארכיון זמ י שיוקם
בטבק .ואילו החדר של יהודית ,לאחר הוצאת המסמכים ,יעבור תהליך של שימור .כבר עם התחלת
סידור הפריטים יכר היה גודלו והיקפו של האוסף ש שמר ו אסף במשך ש ים בעיקר על ידי יהודית

 4להקת ע בל החלה לפעול בש ת  ,1949אולם לפי החוקרת גילה טולידא ו ) (2003כון יותר לראות
את  1951כש ת הקמת הלהקה ,משום שאז החלה לעבוד באופן סדיר.
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אר ון .ראה היה שעוד בחייה היא הבי ה את חשיבות שימור המורשת של הלהקה והקדישה
למלאכה זו זמן ומחשבה.
אציג את האוסף לפי הקריטריו ים איתם הצגתי את אוסף הפריטים המתעד את פעילותן של
מייסדות המחול האמ ותי בארכיון בית אריאלה.


מספר פריטים רב שעומד בהלימה לפעילות של גוף ממוסד מזה  50ש ה .באוסף יותר מ-
 200ארגזים עם מסמכים מקוטלגים .יש באוסף מידע גם על הגופים החי וכיים שפועלים
ליד הלהקה ,וגם על גופים אחרים בתחום המחול האמ ותי שהיו קשורים לפעילות הלהקה
כמו להקת  NDTומרכז  PLACEבלו דון .במסמכים המוקדמים ביותר בארכיון מתועדים
הריקודים שיצרה יהודית אר ון בקן השומר הצעיר בבודפשט ב.1946-



סוגי הפריטים  -באוסף מלבד  200ארגזי מסמכים יש כאלפיים קלטות וידיאו ,שהומרו
בשיתוף הארכיון למחול בית אריאלה ,כ 600-קלטות שמע וסלילים ,כ 10,000-תמו ות
בפורמטים שו ים ,וכ 500-כרזות .באוסף קיימות סקיצות של תלבושות ותפאורה ,אבל הוא
לא מכיל תלבושות ,תפאורה ואביזרים .פריטים אלו מוחזקים ו שמרים בחללים אחרים
בכפר המחול.



סידור הפריטים – דילמה מרכזית בתהליך הסידור ,הייתה כיצד לקטלג את הפריטים
השו ים .האם לפי סדר המצאם בחלל? או לפי ושאים? השאלה עלתה מאחר שרוב
התיקיות והקלסרים ש מצאו סודרו וקוטלגו לפי היגיון מסוים ,בהוראת אר ון .בקלסרים
אלו יש מידע המשלב טקסט ,תמו ות ,גזרי עיתו ות ,סקיצות ,תוכ יות ומכתבים ,והם
הו חו בסדר ובמיקום מסוים במשרדה של אר ון לפי הש ים בהם וצרו .בעצת מיכל ה קין,
שהייתה יו"ר איגוד הארכיו ים בתקופה בה התחלתי לסדר את הארכיון ,ואיריס ל ה,
ש יהלה אז את פרויקט הארכיון של להקת בת-שבע ,הוחלט להכ יס לארגזים את
הקלסרים והתיקיות לפי הסדר בו מצאו .בדרך זו ל סות לפגוע כמה שפחות בסדר ובהגיון
שהוביל ליצירתם וסידורם בחלל.



ארכיו ים ואוספים וספים – פריטים וספים המתעדים את הלהקה מצאים במקומות
כמו אוספים פרטיים ובארכיון למחול בית אריאלה ,אולם קיימים ש י ארכיו ים בולטים
ומרכזיים בהם שמרו במהלך הש ים בצורה מסודרת ומפורטת מסמכים של להקת המחול
הקיבוצית בהיקף גדול ובעל חשיבות  -ארכיון יד טב קין  -ברשותו מצאות תיקיות רבות
ובהן מסמכי אדמי יסטרציה כמו פרוטוקולים של ועד מ הל מראשית הקמתה של הלהקה;
ארכיון יד יערי  -בו מצאות תיקיות של ארגון המדור למחול שחברותיו הקימו את להקת
המחול הקיבוצית .היקף החומרים ,רמת הפירוט ,הסידור והשימור שלהם בש י ארכיו ים
השייכים לגופים הממסדיים של שתי ת ועות הקיבוצים הגדולות  -הקיבוץ הארצי והתק״ם
מפתיע ברגע הראשון ,ולא מובן מאליו .הממסד הקיבוצי היה התומך המרכזי של להקת
המחול הקיבוצית עד ראשית ש ות התשעים .המסמכים ש שמרו מעידים על סידור וארגון
שיטתי ולא מקרי  -כך לדוגמא קיימת תיקייה שלמה מש ת  1969שבה יש פירוט הכולל
תקציב ,פרוטוקולים ומכתבים המתעדים את הש ה שקדמה להקמת הלהקה .יתן ללמוד
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מהמסמכים בתיקייה על ההכ ות ,שיטות העבודה והאישים הרבים שלקחו חלק ביסוד
הלהקה .תיקייה זו אי ה יוצאת דופן ,כמוה מצאות רבות בארכיון יד טב קין ויד יערי.
היקף הידע ואופן ארגון המסמכים בארכיון יד טב קין ויד יערי היה כה משמעותי שכאשר
התחלתי את עבודת המחקר לקראת הספר על הלהקה ,ידעתי שא י רוצה לבחון את סוגיית הקשר
בין הממסד ללהקה .סוגייה זו כבר בח תי בדוקטורט והיא בעלת משמעות וחשיבות רבה .היא
מאירה תוב ות כמו מה מידת ההתע יי ות של החברה ,זו שלא קשורה בטבורה לגוף אמ ותי מסוים
למוסד בו היא תומכת? ועד כמה "המשוגעים לדבר״ מצליחים לגייס את ממסד לטובתם.
בתום ש י המחקרים שביצעתי עמדו ל גד עי י דבריו של מישל פוקו ) (2005על שתי הפ ים של
הארכיון – הגלויות והסמויות .לדבריו מ קודת מבטו של המתבו ן התמים הידע ה צבר בארכיון
מופיע כייצוג הולם של עובדות ו תו ים .ואולם פ יו הסמויות של הארכיון מתגלות שעה שא ו
מתבו ים בו כבמשטר של ייצוגי מציאות .האוסף הוא תמיד מוטה ,וכל אוסף הוא כבר תמיד סידור
מחדש של הזיכרון .אם כן ,העקבות המטושטשים שהותירו מייסדות המחול האמ ותי בארץ ומולם
תביעת הרגל העמוקה של להקת המחול הקיבוצית הם קודם כל תוצאה של המציאות וה סיבות
שבה פעלו .עובדה זו היא ראשית לכל מחקר.
© זכויות יוצרים  ,2021יו ת רוטמן
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סיפורה של כוראוגרפית בארכיון סוזן דלל
מאי זרחי
שלום.
א י הולכת לספר סיפור.
היסטוריה היא סיפור ,לא?
אז א י אספר אחת .אחד.
סיפור על זמן.
סיפור על זמן וגוף.
ובקיצור:
סיפורה של כוראוגרפית בארכיון סוזן דלל.
זה מתחיל ככה:
היא עוברת על חומרי הארכיון ,מתבו ת בדברים שהיו ואי ם ,בתוכ יות של פסטיבלים )כל כך
הרבה פסטיבלים( ,תמו ות ממופעים )המון המון מופעים( ,מסמכים למי יהם ומברקים
)טכ ולוגיה שבי תיים פגה מן העולם( ,והיא שואלת את עצמה :מה זה כל הזמן הזה? הרי עברו 32
ש ים ,מאז הקמתו של אותו מוסד סוזן דלל .מש ת  1989ועד  - 2021עכשיו .ולרגע דמה לה
שבמחי יד עברו להן  32ש ה ,כי אז ב - 1989-זה היה עכשיו עבור הא .שים שהיו אז ,ועכשיו זה
כבר  32ש ה מהעכשיו ההוא ,וזה מעלה במוחה את האבסורד של רחוב שומשום של זה שרוצה
להגיע לשם ושוב ושוב מגיע לכאן…
וזה בלתי תפס ,בין השאר ,כי היא בת  37עכשיו .כך שה יסיון לתפוס את פרק הזמן הזה 32 -
ש ים  -שולח את המחשבה ל סות ולהבין את העובדה שלפ י כן  -היא לא הייתה ,ואת זה שבשלב
כלשהו בלתי ידוע  -היא לא תהיה יותר ,וכך גם אחרים ואחרות ,כמו גם מקומות וב יי ים שכפי
ה ראה לא יהיו יותר ברגע זמן מסוים בלתי ידוע שגם הוא בזמן ההוא  -יהיה עכשיו .בדיוק כמו
ש״שם״ הוא ״כאן״ עבור מי ששם.
קודות מבט.
פרספקטיבה.
מבט על.
אפשרויות להסתכל על כל הדברים האלו בארכיון מהזווית האישית שלה,
מזוויתו של מי ש יהל במשך  30ש ה את סוזן דלל מיום היווצרותו ,יאיר ורדי,
מזווית א ליטית כזו או אחרת,
מזווית המחפשת מה יתן לעשות ולומר על מה שפרוש בתוך הארכיון )או לפחות על חלקו(.
זוויות.
בת ועה ,הזווית בין האמה לזרוע עושה הבדל מאוד משמעותי בצורת הת ועה.
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כך גם זווית מפרק הברך שיחליט כמה פלייה הרקדן או הרקד ית יעשו :האם זה יהיה גר ד פלייה,
פלייה רגיל ,כיפוף כמעט בלתי ראה…?
והיא מבי ה שגם זה ,פלייה וכו׳ ,זה אוצר מילים רקד י ,מחולי ,כלומר כבר השימוש במילים
האלו מגדיר זווית ראייה מסוימת ואיך מילים ,מתווכות ובאותו הזמן גם מקדדות את סוג זווית
הראייה שמהן הן מגיחות…
והיא בחרה לדבר מ קודת מבטה באופן לא אישי מדי ,ולקרוא לעצמה ״היא״ כי יש משהו
בארכיון ש דמה כאובייקטיבי ,כ טול עמדה ,הוא פורש מי י חומרים שהצטברו להם ,חומרים
המסודרים על פי עקרו ות והיררכיות שו ות כאשר הקו ספט של ״ה ה סידר ו את כל החומרים
מהעבר ההוא המרוחק – ה'שם' שהיה 'כאן' אז״  -אולי מבקש ,כך היא חושבת ,למצק את
הקיימות של המקום ,המוסד ,המרכז ,הב יין ,הישות הזו המכו ה 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.
היא עוזבת את זה לרגע .היא תחזור לרעיון הזה עוד מעט.
רקד ים.
רקד יות.
א שי ו שות מחול.
מי עסק אז במחול והמשיך עד היום?
מי לא?
מה חשבת הצלחה בתחום הזה המחולי ועל פי מי ומה?
היא מ סה למדוד את עצמה ביחס לתצלומי הא שים וה שים שמופיעים בפ יה בארכיון ,מ סה
להבין איך היא ביחס ,הרי גם היא באותו התחום ופתאום בעוד היא מעלעלת בחומרים ,תיעוד
הופעתה הראשו ה צץ לה מול הפרצוף.
.2001
גוו ים במחול.
יהול אמ ותי של עמי פרלוב.
משתתפים וספים באותה ש ה :שלומי ביטון ,ר ה רז ,תמי יצחקי )בזמ ו תמי קליי מן( ,שלומית
פו דמי סקי וחגית בר ,איל ית תדמור.
מאז ,היא עצמה לא הופיעה על במות סוזן דלל.
וייתכן שאותה ההופעה גולמית וראשו ה הייתה הופעתה האחרו ה על במת סוזן דלל…
היא חוזרת למושג ההצלחה ותוהה לעצמה על מי ילמדו בשיעור היסטוריה של המחול עוד  30ש ה
גיד בבית ספר תיכון היכ שהו או במסלול המקצועי מספר  122שייפתח אז בארץ .ומי זה המישהו
הזה או המישהו-הם האלו שיכתבו את אותה היסטוריה… ולכן היא בחרה לכתוב את הסיפור
ב״היא״ והיא זכרת בדבריה של האמ ית הפלסטית האמריקאית ג׳ודי שיקגו המתארת איך היא
גילתה כי היסטוריית האמ ות ה שית דחקה לצד והוחבאה באופן אקטיבי דור אחר דור
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במחלקות האמ ות באו יברסיטאות האמריקאיות…
היסטוריה.
ארכיון.
איסוף וסידור ארכיון.
כתיבה היסטורית.
בזמ ו ,סוזן דלל היווה ה-מרכז של המחול העכשווי בארץ .הוא היה המקום היחידי בעל
ספקטרום פעילות שכזה .היום  -יש מי י מרכזים הממלאים חלק מהפו קציות או את כולן שלשמן
קם סוזן דלל בזמ ו .ובמבט על תוך כדי החיפוש הארכיו י הזה ,ראה לה שהרבה מא שי ו שות
המחול כיום עברו בסוזן דלל בשלב כזה או אחר במסלול שלהם.
אז בחזרה ל ושא הזמן :איך יתן לקבל תחושה ממשית של פרק הזמן המדובר? פרק הזמן של 32
ש ים?
היא מתחילה לחפש את התווך בו אותו הזמן בא לידי ביטוי ,כי אחרת הוא שאר רעיון תלוי
עבורה ,אבסטרקציה בלתי תפסת ,כמו מחשבות אקולוגיות עכשוויות ששוב ושוב מזכירות ל ו
שבזמן כלשהו לא רחוק אולי כפי שא ח ו חושבים וחושבות ,דברים ייכחדו ,אולי אפילו הכל .וכל
מה שא ח ו תופסים כהכל  -לא יהיה יותר .וסוג מחשבות כאלו פשוט בלתי ית ות לחשיבה עבור
המוח שלה ,כמו מייצרות קצר חשמלי ,לכן היא מחפשת קו קרטיות ומחפשת את מה שקיים
ו יתן לגעת בו ובו היא יכולה לראות עדות לזמן הזה ,ואז היא מוצאת :הגוף.
גוף.
רגליים.
גפיים.
ראש.
חלק גוף עליון.
איברים פ ימיים.
וזלים.
שרירים.
עצמות.
היא יודעת שכל זה שם.
חלק מזה היא יכולה לראות,
בחלק מזה היא יכולה לגעת.
והיא חושבת מה המקבילה של זה בהקשר של אותו המקום בו א ח ו מצאים עכשיו  -סוזן דלל,
ועולה בה המילה ב יין.
ב יין הוא הגוף של המוסד סוזן דלל ,כפי שהגוף הפיזי הוא גופו של בן אדם כלשהו .או בת אדם
כלשהי.
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וכפי שהגוף עצמו אי ו הבן אדם כולו אלא רק חלק ממה ש יתן לכ ות אותו ״בן אדם״ ,למשל
קרא לו ״היא״ ,כך גם הב יין ,המב ה עצמו:
קירות
רצפה
תקרה
מדרגות
קו סטרוקציה
יסודות
חומרי ב יין
כל אלו  -שהם הם מהווים את המב ה ,יותר כון המב ים ,שהם מב י מרכז סוזן דלל ,מהווים רק
חלק ממה שהוא אותו מוסד .חלק ולא הכל.
שהרי אילו דמיין מעבר של סוזן דלל למב ה אחר כלשהו ,האם לא יהיה זה יותר סוזן דלל? כמה
מהמהות היא המב ה עצמו וכמה לא? כמה מהרקדן הוא גופו הפיזי ,וכמה לא?
היא ות ת עכשיו לשאלות האלו להדהד כאן בחלל.
היא תחזור אליהן עוד מעט.
היא בוחרת לחבר בין אלמ טים ,לחבר בין מחשבות שהיו לה כי הרי זוהי מלאכתה ,מלאכת
הכוריאוגרפית  -לחבר ,ליצור קשר והקשר  - context -אז היא בוחרת לחבר בין זמן לגוף ,והיא
רואה שהסממ ים המביאים לידי ביטוי את הזמן שחלף ואשר ממשיך לחלוף כל הזמן ,כולל
ברגעים אלו ממש ,סממ ים כגון :קמטים ,שיער מאפיר ,קרחת ,התכופפות עמוד השדרה,
הסתיידות עורקים וכו׳ ,כל אלו מעלים רגש ש אה עצמית קולקטיבי ,והיא שואלת את עצמה
למה? מה הפך את חלוף הזמן לש וא ,את ההשת ות לבזויה ,את המאבק להשאיר את הזמן כל
הזמן ב״כאן״ בעוד הוא כל הזמן זז בלא שליטה אל ״כאן ועכשיו״ מחודשים דבר מאבק בלתי
מ ע בצו התרבות העכשווית.
המילה היעלמות וזיכרון עולות על לשו ה והרי  -ארכיון רוצה לה כיח את זה שעשוי ועלול
להישכח ,לא? והיא שואלת את עצמה עד כמה החלל הזה מכיל את מה שהתחולל בו לפ י כן? מה
מהקירות של המב ים סופגים ומהדהדים את כל הריקודים ,החזרות ,האירועים ,הפסטיבלים,
הפציעות ,הספירות ,הפלייאים ,הגלגולים ,החיבוקים ,הזיעה והקפיצות שקרו בי יהם? עד כמה
הבמה הזו זוכרת את כל הרגליים שזזו עליה? עד כמה מב י סוזן דלל מושפעים מהיותם מקום
המפקדה של אצ״ל באפריל  1948בזמן ההתקפה על יפו? ולפ י כן ,מהיותם בית הספר לב ים של
"כל ישראל חברים )אליא ס(" ,ובית הספר לב ות יחיאלי של ת ועת "חובבי ציון"? עד כמה זה
קיים ב DNA-של הקיר הזה ,ועד כמה ה וכחות הא ושית והפעולות שקרו כאן לפ י היותו מרכז
המחול סוזן דלל ,מהותיות ,וכחות ,אפילו אולי בהעלמתן או היעלמותן? וכמה זה הופך את
המקום הזה לטיפוסי ו״טבעי״ בסביבת החיים המקומית ,הישראלית…? סביבת חיים שבה
השכחה הייתה אסטרטגיה קיומית ,היא חושבת בצער.
וכמו המב ים כך גם הגופים  -מה הם זוכרים? כמה ממה שגוף חווה לפ י ש ים עדיין קיים בו?
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האם הריקוד המקצועי הראשון שהיא עצמה יצרה ב 2001-באותו גוו ים במחול אשר עלה על
הבמה הזו ממש ,עדיין רלוו טי לעשייה שלה  18ש ים לאחר מכן?
אותו ריקוד קרא ״פרק״.
עמי פרלוב חשבה בהתחלה שזה על שם הסופר ז׳ורז׳ פרק .אבל היא ,עדיין לא הכירה את פרק
בזמ ו .היא התכוו ה ל״פרק״ .chapter, episode -
פרקים.
פרקים בסיפור למשל.
פרקים בסיפור היסטורי.
פרקים בסיפור היסטורי ת ועתי.
הקטע הת ועתי שהחל את אותה עבודה ״פרק״ ,שהתגלגלה להיות טריו ,ולד במח ה של מתא״ן
של וידאו דא ס והוא הלך ככה) :היא מראה את רצף הת ועות שהחל את העבודה(.
כלומר ,היו זמ ים בהם היא אשכרה חיברה משפטים ת ועתיים ,כמו שמחול "צריך" להיות.
מחול כפי שהתכוו ה אולי רות אשל בביקורת ״מות המחול״ בש ת  2014על פסטיבל הרמת מסך
ב יהולו האמ ותי של איציק ג׳ולי ,הכ ס אז היה באוצרותו של רן בראון שהתגלגל להיות דובר
במושב הראשון היום.
איציק ג׳ולי התגלגל להיות המ הל האמ ותי של פסטיבל ישראל והש ה סיים את הקד ציה שלו.
היא התגלגלה לספר סיפור היום.
גלגולים של א שים.
א שים וגלגולים.
כמה היצירה הראשו ה של כוריאוגרפית או כוריאוגרף ממשיכה איתם הלאה בקריירה שלהם?
ומה אם הם לא ממשיכים להיות בתחום המחול ומתגלגלים לתחום אחר לגמרי…?
היא חושבת על דברים שקשה לתפוס.
למשל:
א .שים שהיו ואי ם :מארי קז׳יוורה ,א יה ברוד ,הצלמת שוש קורמוש ,יהודית אר ון ,מירל׳ה
שרון.
דברים שעכשיו שא ח ו אומרים אותם ראים מרוחקים וקשה ממש להבין אותם  -להבין אותם
בגוף היא מתכוו ת .זו השכחה לא?
למשל :מצב שכו ת ווה צדק בש ותיו הראשו ות של המרכז:
שכו ת מגורים מוז חת ולא אטרקטיבית.
דברים שלא יתן לראות יותר ,כמו:
איך שהיה ראה אולם ירושלמי לפ י השיפוץ ש עשה לפ י ש תיים.
אז מהם הדברים הבלתי גיעים ,בלתי מדידים ,בלתי ראים ובלתי תפסים הקשורים לכל מה
שהתחולל בסוזן דלל ב 32-הש ים שבו הוא קיים? מהם כל הדברים שלא מצאים בארכיון?
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היא מעלעלת באזור המסמכים של הארכיון ובתיקיית הברכות שקיבל יאיר ורדי על זכייתו בפרס
ישראל בש ת  ,2010היא מוצאת אי ספור מסמכים ריקים ,כאשר כל אחד מהם ממוספר ומקוטלג
כיאה לארכיון.
היא חושבת :אולי אלו מגדירים הכי טוב משהו שהמחול מבקש להביא את תשומת ליב ו אליו כל
הזמן?
שהרי המחול הוא אמ ות ההת דפות ,לא?
הריקוד מתרחש ובו בזמן הוא עלם.
היא חושבת :אולי זה המסר הארכיו י? אולי זה מסר הסיפור או הסיפורים בכלל?
אולי מה ש עלם ,ש ראה להרף עין ואי ו ,ש יתן לחוש בו בבירור ואז הוא מתפוגג או מש ה כליל
את צורתו ומתגלגל להיות משהו אחר ,הוא הוא זה שחיו י עבור ו .הוא ה-מהות שאי ה קשורה
רק לאמ ות ,אלא מהות בסיסית בא ושיות ,בהיות ו כאן על הכדור הזה ,או עכשיו ספציפית,
בהיות ו כאן באולם תיאטרון מחול ע בל ש וסד ב 1949-על ידי הגב׳ שרה לוי-ת אי כדי להמשיך
את תרבות יהודי תימן ולשלב אותה ביצירה מודר ית ועכשווית.
איזו אווירה הייתה בתיאטרון אז עם היווצרותו?
איך גב׳ שרה לוי-ת אי עבדה עם השותפים האומ ותיים שלה? איך זה היה שו ה ממה שמתחולל
בלהקה היום?
כמה ב יין התיאטרון עצמו השת ה מאז או לא?
פ ים וחוץ.
אם גוף מקביל למב ה ,היא חושבת,
אז החוץ של המב ה ,החזיתות ,מקבילות ל ראות של אותו הגוף מבחוץ,
והפ ים ,הרוח אולי ,המביאה לת ועה של הגוף מקבילה לכוו ות ,למוטיבציה של סוזן דלל כמוסד,
מה מאותה הרוח משת ה עם חלוף הזמן? על מה רוצים לשמור ועל מה לא?
היא עמדת ,ללכת מהארכיון .הגיע הזמן .השעה כבר מאוחרת והסוללה של המחשב גמרה.
השמש בחוץ בדיוק יורדת על שכו ת ווה צדק והיא עולה על האופ יים לכיוון ביתה.
בדרך ,המחשבות רצות והיא חושבת שהייתה רוצה להיות מסוגלת לתאר את בו-הזמ יות של
הדברים שקורים .את בו-הזמ יות של הכלבים הרצים ומקשקשים בז בם בחצר סוזן דלל בעוד
הבעלים שלהם מקשקשים אחד עם הש ייה ,את האופן שסוזן דלל הפך להיות מקום שכו תי
שוקק בשכו ה שעברה מטמורפוזה ב 32-הש ים מאז הקמתו ,בזמן שבמרחבי הסטודיו מתרחשת
בועה בה מתעופף אוצר מילים מחולי של גר ד פלייה וכו׳ ,שרק השותפים לו באותו הסטודיו
מכירים והוא גורם להם לזוז ולדמיין ,כמו גם בו-הזמ יות הבלתי תפשת של המחול שבה
הרקד ים/ות מלאי תשוקה וכוו ה וקתרזיס פיזי כאשר הם רוקדים ,בעוד הצופים והצופות צופים
בהם מבחוץ ,צופים בדימויים שת ועתם/ן מייצרת ,בצורות ,בזה שהם יכולים לראות ולחוש רק
מבחוץ.
פ ים וחוץ.
גוף וכל מה שאי ו גוף.
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המב ה והרוח או הרוחות המ יעות את הפעילויות שקורות בו.
היא הגיעה לסוף הסיפור ,והיא ות ת לו להדהד לרגע…
© זכויות יוצרים  ,2021מאי זרחי.
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גוף כארכיון – העבר כהווה חדש ב Lie like a Lion -של יסמין גודר
עי ב רוז בליט
מחקר מחול הוא הכרח חברתי ,תרבותי ופסיכולוגי ,כי בגופם של רקד ים ספוגות א ושיות ותרבות.
א ח ו מעריצים אמ ות טובה ,כי היא עוזרת ל ו להבין את עצמ ו ,לפעמים יותר מכל מורה או
פסיכולוג .מחול מלמד אות ו עלי ו ,כי הוא חוקר את הגוף ,שהוא הגילום הממשי היחידי ל"א י".
בתרבות של פרטים שמחפשים הגדרה עצמית ללא הרף – כדאי להתחיל בהתבו ות בגוף הא ושי –
הוא יצירת מופת משוכללת שאף אפליקציה לא היתה יכולה להמציא .חוקרת המחול סוזן ליי
פוסטר מתייחסת לגוף כ"כותב היסטוריה" ) ,(Foster, 2011: 10ובוח ת איזה חותם הוא יכול
להשאיר כהיסטוריון .בעקבות פוסטר ,א יח במאמרי שהגוף הוא מקור לכל אי טראקציה ,כך שהוא
יכול להיקרא כרשומון לקו טקסט פסיכולוגי וחברתי.
מחול כאמ ות טר ספורמטיבית
המאמר מבוסס על הה חה שלאמ ות המחול יש ערך טר ספורמטיבי; יצירות אמ ות יכולות לחולל
טר ספורמציה בתפיסת המציאות או לגרום לאדם להבין את עצמו אחרת .לכל אחד מאית ו יש
כמה יצירות כאלה ,שחוללו בו תמורה ,כמו שיר ,או סרט או ספר .תמורה כזו מתרחשת גם אחרי
צפייה במחול .פי ה באוש ,למשל ,חוללה טר ספורמציה באופן שבו אמ י פרפורמ ס ומחול מבטאים
עד היום כאב ותשוקה על הבמה .באוש חקרה את הזיקה בין הגוף ל פש ואת ההרגלים המ טליים
הממומשים בגוף ,ותכלית אומ ותה הייתה גם לחולל תמורה.
אמ ות המחול החדשה גוזרת חומרים מהמציאות האמיתית והגוף הרוקד הוא גוף המוכר
לצופים משגרת יומם .בשו ה מיצירות הבלט שהציעו בריחה אל מחוזות על-מציאותיים ,אמ ות
המחול העכשווי מישירה מבט ביקורתי אל המציאות הקיימת .באמ ות הבלט הגוף אי ו מבטא את
התהליכים האמיתיים הרוחשים בו .יופייה של שפת הבלט הוא בכך שהיא מלאכותית .המאורעות
שהרקד ית חווה בסיפור אי ם מוטבעים בגופה ,למשל – כש גזר גורלה למות – היא תיראה כשוקעת
בש ת יופי ,תמיד בכפות רגליים מתוחות בסוּסוּ ,ובמערכה הש ייה היא תתעורר לעולם שכולו טוב,
וגופה יפהפה ומשוכלל עוד יותר .בשו ה מהגוף הפ טסטי-מצויר של הבלרי ה ,הגוף במחול העכשווי
הוא חושי-מוחשי וחושף גם מחלה ,ייאוש ותוגה .כל ת ועה היא גם שיקוף של הלך-רוח כך שיש
הלימה בין הגוף הפיסי לבין הלכי ה פש.
אמ ות הבלט הקלאסי הייתה שמר ית ואפירמטיבית באופייה .למשל ,משמרים הבלטים
הגדולים את התפיסה ה וצרית-דטרמי יסטית ואת הדיכוטומיה בין העולם הזה לבין עולם שגב
שמימי .הצופים ביצירות הבלט מסוף המאה ה 19-מוזמ ים ,בלי למות ,להימלט לזמן מה אל העולם
הבא .העולם הבא מעוצב כקו אופק הרמו י שמגולם בדמותן של רקד יות מעופפות :סילפידות,
ימפות או פיות .שפת ת ועה וירטואוזית ,תפאורה של רקיע אי סופי ותאורה כחולה מעוש ת
בוראות עולם מתים מקודש עבור הרקד ית וגם עבור הצופים )רוז בליט .(25 :2018 ,יצירות הבלט
מדלגות כך מעל הפגימה שבעולם הזה ומ ציחות את הכמיהה הא ושית אל עולם אחר .השבריריות,
המורכבות והחלופיות של הגוף הפיזי מחקה ,לשם עיצוב מן על-גוף ,שבסיפור הוא חי במלואו
דווקא בעולם ה צח .הגוף עבר אילוף ,שסייע לו להיפרד מהכאוטיות ומהצרימה שהן חלק מכל גוף
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חי .השמר ות של הבלט הרומ טי מתבטאת גם בהז חה מגדרית בוטה של דמותה של הבלרי ה; היא
אמ ם מלוהקת הדמות הראשית בעלילה ,אך פסיבית ,בלי יכולת השפעה על סיפור חייה ,טולת
רצון חופשי ו תו ה בכל לתכתיבי הגורל .מב ה העלילה גם יבטיח שהיא תקום לתחיה רק אם תזכה
לפטרו ות גברית הולמת .יצירות הבלט הרומ טי ,אם-כן ,אי ן ביקורתיות ואי ן מחוללות תמורה
בעולמם הארצי של הצופים.
בשו ה מהשמר ות של הבלט הרומ טי והקלאסי ,המחול העכשווי הוא דה-קו סטרוקטיבי
באופיו והגוף בו חוזר להיות רגיל ,והוא לפעמים מכוער ועירום ממ ג ו י הג ה .יוצרים בסוגה זו
מחפשים את החוויות האמיתיות של הגוף כמו בכי ,צחוק או חלום .מפגש או פציעה שחווה הגוף
האמיתי משמשים חומרי גלם ליצירה וההתייחסות לגוף היא קו קרטית ולא יומר ית .פי ה באוש,
מייסדת תיאטרון המחול העכשווי ,לימדה לרקוד על הבמה עם המבט למטה ,אחרי יותר ממאתיים
ש ה שבהן רקד ים התאמ ו על מבט ישיר לקהל וחיוך צוהל .רקד יה של באוש מביטים למטה
ולפעמים עוצמים עי יים על הבמה כי הם חוקרים את עצמם :את הגוף ואת הלכי הרוח .כך מתגבשת
תכלית חדשה למחול ,כהתבו ות ביקורתית וקבת במצב הא ושי.
תיאודור אדור ו ,איש התיאוריה הביקורתית ,סבור שהחוויה האמ ותית הי ה אוטו ומית
רק במקום שהיא משירה מעליה את הטעם המתע ג )רוז בליט ,(33 :2018 ,כלומר ,אמ ות כו ה
אי ה מיועדת להשכיח מהקהל את המציאות אלא למקד את תשומת ליבו במה שמשובש ,כדי לערער
ולתבוע תיקון .כשרקדן בקפה מילר מטיח את גופו בקיר שוב ושוב ,הצופים חווים את החבטות ואת
האי -חת שהן מעוררות לא רק כ ושא היצירה אלא גם כאי -וחות בגופם; בקו טקטהוף של באוש,
כשקבוצת גברים וגעת באישה אחת ,מלטפת אותה ,מטרידה ,מציקה – גם ה שים בקהל חוות אי-
וחות גוברת והולכת בגופן וכ ראה זכרות ברגעים בחייהן שבהם הוטרדו גם הן.
יסמין גודר ,בדומה לבאוש ,בוח ת הרגלים מ טליים ש צרבו בגוף .יצירתה קרם תות ואבק
שריפה ) (2004היא חיזיון ת ועתי על טראומה ש צרבה בגוף .הרקד ים כואבים ,והמים ,שמים יד
בפה ו ושכים 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 בט ה
של רקד ית והיא זועקת בכאב ,הצופים מרגישים גם הם את בט ם מתכווצת .בסוף קרם תות ואבק
שריפה ותר הבכי :אחת הרקד יות ממשיכה לייבב גם בזמן מחיאות הכפיים ובזמן פתיחת הדלתות
אל עולם ה'חוצבימה' .היבבה אי ה מאפשרת לצופים לשוב אל חייהם מבלי שיתעכבו עוד רגע על
המשמעות החתר ית של יצירה.
בספרה  Choreographing Empathyבוח ת פוסטר ) (Foster, 2011מה הצופים מרגישים
כתוצאה מההתחוללות הפיזית שעל הבמה ,ומסיקה שהמעשה הכוריאוגרפי מחולל זיקה הכרחית
בין המבצעים לבין הקהל .ראה שהמחול העכשווי הישראלי זוכה להצלחה גם בחו"ל כי האמ ים
כאן מעזים לעשות מה שאחרים לא מעזים; הם מעזים להיות מקולפים לגמרי על הבמה ,לחשוף
את הגוף בהתרסה ,בכ ות .המחול העכשווי בארץ הוא אות טי; הוא לא מ סה להיות ייצוג או דימוי
משופץ של גוף ,אלא הוא אוסף אירועי פש שמתממשים בגוף אוהב ,מיואש או כואב .בשל הזיקה
ההכרחית שבין מבצעים לבין קהל  -הגופים המת ועעים שעל הבמה מהדהדים אל הצופים והקהל
מתעורר כך להרגיש גם הלכי רוח כמוסים ש צברו בגופו.
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יצירתה של יסמין גודר  Lie like a Lionמ ,2014-היא יצירה ארכיו ית ,שבה פורשת
היוצרת על הבמה קטעי מופע ואביזרים שהיו מקופלים בארון הרפרטואר מן העבר .מבטה של גודר
אי ו מצייר סיפור דוקומ טרי וסטלגי אלא ראה שהיא מתעקשת לחוות מעשית את הת סויות
העבר ,ובאופן כזה הופכת אותן להווה חדש .גודר מחלצת פריטי לבוש ותוכן ממרתף השכחה ,וכמו
מבקשת מ מע י המופע להיזכר בהם יחד איתה.
דימויים ואובייקטים שהופיעו בעבודות קודמות בוראים ב Lie Like a Lion-עולם חדש,
טרי ,מלווים במוסיקה עוצמתית ,בועטת ,מ ומרת כמו המלבושים של גודר .היוצרת עורכת מן
מחקר על הווייתה הפרטית ,וממצאיו הם מעין אוסף "עצמיים" שהיא מלקטת .המופע הוא בעל
פוט ציאל טר ספורמטיבי במובן זה שהיוצרת מזמי ה את הצופים לחקור גם את הארכיון הפ ימי
שלהם; הרי כול ו פרפורמרים על במת חיי ו ,ולכול ו יש רפרטואר שכדאי לחשוף ולחקור.
בפתיחת המופע התאורה שוטפת בלבן חלל שבו הרצפה והקיר האחורי מחוברים בלי תפר.
על הבמה טלוויזיה ,פס תר וכיסא ,מכוסים בשקיות יילון ורודות ,דוממות ,אבל ראות כאילו הן
מבקשות שיית ו בהן ת ועה .גודר כ סת עם שקית זבל גדולה ומרוק ת מתוכה את מסיכת האריה
המוכרת מיצירתה א י רעה א י ) .(2006המוסיקאים כ סים ,מגלים בזה אחר זה את הרהיטים
המכוסים ב יילון ,ומעיפים את השקיות הוורודות אל מאחורי הבמה במין ת ועה משחקית .הוויולה
מתחילה ל גן וגודר רוקדת קטעים מתוך ריקוד היחיד שלה מפעם .מסיכת האריה שרועה על הבמה,
סכין עוץ בעורפה ,ו ראה שהמופע הזה מתחיל ברגע שבו הסתיים המופע ההוא .גודר וטלת את
המסיכה ,משכיבה את האריה כך שהוא שרוע ליד המוסיקאים ואז משתרעת לצדו .אחר כך היא
קמה ,מפלחת את הבמה בדילוגים תזזיתיים ,רעועים ,ו ראית רגע דחויה ומעוררת רחמים ורגע
אחר כמלכה )רוז בליט2014 ,ב.(30 :
בשו ה מא י רעה א י ,שם היתה גודר מין גיבורה שתלט ית שתשומת הלב התמקדה בה,
כאן ראה שהיא אבקת  -בפתיחה כמו ברגעי שיא בהמשך המופע  -על תשומת הלב מול עוצמת
המוסיקה החיה ,וה ג ים ששואבים/כובשים את הבמה במקצב מקורי ובמ עד מאתגר צורמ י-
הרמו י .הרקד ית עוטה דימויים ואז מסירה אותם ולובשת דימויים חדשים .מסך הטלוויזיה
ממוקם בקדמת הבמה כדמות הכרחית .תפקיד דומה היה לש י המסכים בשתיים שעשוע ורוד
)גודר ,(2003 :שבין השאר מילאו תפקיד דומה לתפקיד הדיברטיסמו  divertissementבבלט:
קטעי מעבר שמאפשרים לרקד ית הראשית )שתיים במקרה ההוא( להחליף בגדים ולהתכו ן לסצ ה
הבאה .כאן משדר המסך בעיקר קטעי חזרה ומסר ל מע ים שע יי ה של היוצרת הוא חקירה
מחודשת של הרפרטואר המקצועי והא ושי-פרטי שלה.
למרות כותרת היצירה ,גודר אי ה משקרת אלא להפך; כמו בעבודות קודמות ,גם בLie -
 Like a Lionהיא חושפת בכ ות הלכי רוח וגוף .גודר היא פרפורמרית חד-פעמית ,אבל בזמן המופע
מדלגת בין היותה יוצרת-מבצעת לבין היותה פשוט אישה ,שעורכת חשבון פש מול מראה פרטית,
אולי כמו שכול ו עורכות )או כדאי ש ערוך( מול מראה פעם ביום לפחות .בעת ההתבו ות שלה
בעצמה היא מגלה אירועים של התלהבות ושעשוע ,ובצדם גם מופעים לא עימים של ֶרשע ,עליבוּת
או ייאוש .עיקרו של הטקסט האמ ותי הוא בעצם הבחירה להתבו ן לאחור במבט חדש ובהסכמתה
של היוצרת לחזור לעבר בפעולה ,בהת סות ,דרך הגוף.
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השיבה לעבר בכוו ה להק ות לו ערך שכיחה באמ ות ובתרבות מאז הולדת הפסיכוא ליזה.
האמ ות של גודר היא מעין תהליך פסיכוא ליטי מואץ ,והא ליזה הפרטית שלה הופכת להזמ ה
לא ליזה שגם הקהל יכול לערוך לעצמו .אמ ות המחול העכשווי בישראל משתהה בחוויות מן העבר,
אך חווה אותן בפעולה .הגוף אי ו חווה מבחוץ כאובייקט ,אלא מבפ ים ,כאירוע די מי .דימויים
מן העבר מתקלפים ממשמעותם ההיסטורית והופכים הווה חדש.
בארכיון מכל סוג שהוא ,גם בזה השכיח שמבוסס על תיקים ועל כתבים השמורים בעטיפות
יילון ,יש מתח בין זיכרון לשכחה )רוז בליט ,שם( .ע יי ו של המבט הארכיו י הוא הק יית ערך למה
ש שכח ומתן משמעות למציאות שכבר פי תה את מקומה למציאות אחרת .ז'אק דרידה ,בחיבורו
מחלת ארכיב ) ,(1995מתייחס לארכיב ולתיעוד העבר כאל מצב די מי של ה פש .מחלת ארכיב ,לפי
דרידה" ,פירושה לחוש מחסור ולחפש ללא הרף אחר הארכיב היכן שהוא מתחמק ,ולחוש כלפיו
איווי כפייתי ,ש ה ו וסטלגי ,מין כמיהה בלתי מרוס ת לשוב למקור ,שעיקרה ב וסטלגיה של שיבה
למחוז הקמאי ביותר של הראשית המוחלטת" ) .(102 :2006גישתו הפסיכוא ליטית של דרידה רואה
מרתפי ב בכי ה פש .החדר הסודי הזה הוא בדרך כלל כאוטי וחסר את
ֵ
בארכיון ערוץ סודי ,מין חדר
השפעתה של תודעת המודע המסדרת .הארכיון ,לפי דרידה ) ,(43 :2006משמש ערוץ לחשיפת
הדחקות ודַ כּא וּת מן העבר ,ממש כמו הטיפול הפסיכוא ליטי .הקטלוג ,שהוא מיסודות הארכיון,
מק ה לארכיון מעמד גבולי ,לימי לי ,כך שביכולתו של הארכיון לב ות סיפור אך גם לערער עליו בו-
זמ ית .האדם החי ,ההיסטוריון הזוכר ,הוא שמק ה לאוצרות השמורים בארכיון את ערכם; האקט
המחקרי הוא אקט של זיכרון ושל הק יית ערך ל יירות שהוצאו מרצף ומצאו את עצמם מקופלים
ומחכים שיכ יסו אותם לסיפור דוקומ טרי וסטלגי .היוצר-החוקר הוא שמב ה סיפורים חדשים
דרך מושאי חקירתו.
גודר משתהה בחוויות מן העבר ,אבל חווה אותן בפעולה ,כך שהיא בודקת איך הגוף החדש
זכר במה שספוג בו .היוצרת טר ספורמטיבית במובן זה שהיא קוראת גם לצופות בה :להסכים
לשהות בתוך גופן לאורך זמן ,ולא רק לחוות אותו מבחוץ במבט שיפוטי ,אלא כמותה – מבפ ים,
במבט חוקר.
אין א י קבוע
ב Lie Like a Lion-האי-היגיון שעל הבמה מקביל לכאוס שחוקרי הארכיון תקלים בו ומבקשים
להשליט בו סדר ,אך ראה שדווקא ההיע ות של גודר לאי-הסדירות שבתוכה מאפשרת סדר ו יקיון.
היא משילה מעצמה שכבות ושבה ולובשת אותן ,ולבסוף ותרת כמעט עירומה .קילוף שכבות הזהות
מן העבר עוזר לה למצוא זהות חדשה ,אולי חפה מקליפות מיותרות ש צטברו בה.
האריה ב Lie Like a Lion -הוא אותו אריה מא י רעה א י מ :2009-מסיכת אריה עצומה
שיצרה אלו ה רודה .בשם היצירה המקורית יסמין מתוודה בגוף ראשון" :א י רעה" וכך מציעה
לצופים לקרוא את היצירה גם הם בגוף ראשון .הרוע ביצירה מגולם לכאורה בדמות האריה ,אבל
יסמין מכוו ת זכוכית מגדלת גם לאגרסיות של הדמויות האחרות שעל הבמה וגם לאלה של
הצופים :אולי גם א ח ו רעים לפעמים ,בואו סכים לראות את זה.
בסוגות אחרות במחול היתה הפרדה בין הרקד ים שמופיעים באור לקהל א ו ימי שיושב
בחושך ומגלה את עצמו כקולקטיב רק בשלב מחיאת הכפיים .במחול העכשווי אחורי הקלעים
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מועלים על הבמה וגם זה כלי טר ספורמטיבי שמיועד ליצור זיקה בין הלכי הרוח והגוף ש חשפים
על הבמה לבין מה שרוחש ב פשם של הצופים .כשיסמין מפסיקה לרגע להיות פרפורמרית והופכת
אישה רגילה שמחליפה בגדים או שותה מים ,היא מהדהדת לצופים שהיא לגמרי כמוהם ושהחקירה
שלה היא חקירה שהם יכולים לערוך גם לעצמם.
ב-א י רעה א י עם תחילת המופע הבמה מוארת באור יאון שגולש גם אל מושבי הקהל;
בחלל הבמה גלויים גם אביזרים של מאחורי הקלעים כמו מטף כיבוי אש ,חוטי תאורה ,מערכת
סטריאו ובר אימון צמוד לקיר .יסמין מדליקה אור בעצמה ,ולעי י הקהל גם מכ יסה דיסק למערכת
סטריאו ומפעילה אותה .אחורי הקלעים חשופים והצופים אי ם צופים בבדיה אמ ותית אלא בעולם
אמיתי שאי ו פרד מעולמם .א י רעה א י עוסקת בכוח יות ובפחד אבל הדמויות מתחלפות בי יהן,
לפעמים מפחידות ולפעמים מפוחדות ,פוגעות או פגיעות לסירוגין .בסוף היצירה לוקחת אישה
שהיתה עד כה קרבן לכוח יות של הדמויות האחרות סכין גדולה וחדה ומ יפה את הסכין על עורפו
של האריה והוא כושל ו ופל .אז האריה )יסמין( מסירה מעליה את המסיכה ,והלב כמר עליו ,כמה
חשוף ומבוהל היה כש מלט .בסוף המופע התחושה אי ה עוד של פחד אלא של חמלה.
 Lie like a lionמתחילה מהמקום שבו האריה הרג ביצירה הקודמת ועושה את אותו
מהלך של גילוי וחשיפת פחד וכוח יות .גם בסוף היצירה החדשה -האריה מוטל על הבמה ושוב
עצת סכין בגבו ו ראה ש יתוח/פילוח הפחד המשיך ויימשך .גם ב ,Lie Like a Lion-אין כעס בסוף
המופע ,רק השלמה חדשה עם הפגיעות .הסכין שפילחה את עורף הדמות הראשית בסוף היא המשך
ל יתוח ש ערך לאורך כל היצירה לדפוסי פש בסיסיים כמו פחד ,כאב ואכזריות ש ולדת מהם ,אך
בסוף המופע יש על הבמה רגש אחר :של חמלה וקבלה.
באחד הקטעים ביצירה יסמין לבושה גרביו ים אדומים קרועים ,חזיית סיליקון עצומה,
מחוך משו ה ,חולצה דקיקה קצרצרה ,חולצה ארוכה ,פאה של ליצן ,כפפות וכפכפים ,ותוך כדי
ת ועה היא מ סה להוריד את מלבושיה .לאחר שהיא עוטה על עצמה את כל השכבות ,היא מפשילה
שרוולים ומ סה בכפייתיות להת קות מעודפות התלבושת ,אולי מזהויות עודפות שעטתה על עצמה.
כשהיא כמעט מעורטלת ,היא מורידה את הגרביו ים עד הברכיים ו ראית משעשעת ובו-בזמן
מגוחכת ואומללה )רוז בליט .(113 :2018 ,דומה שהעיקר ביצירה זו אי ו הלבוש אלא הת ועה בין
התלבשות להתפשטות .ת ועתיות זו מאפשרת ל"א י" להישאר די מית וטרייה .באמצעות מבט חד
אל קליפות זהות מן העבר היא יכולה לבחור מה הא י שלה בהווה רוצה להיות.
יצירותיה של גודר הן שדה לחקירת ה"א י" .לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית אין "א י"
קבוע ובלתי משת ה ,כשם שהמציאות אי ה בטוחה ואי ה ודאית; מגיפת קורו ה שפרצה ב2020-
ועוד לא גמרה זו דוגמא קיצו ית צי ית ,אבל למעשה כל הזמן מתרחש שי וי במציאות וגם בזו
המכו ה "א י" .ה"א י" בתפיסה הבודהיסטית אי ו אובייקט או שם עצם אלא מן אוסף אירועים
פיסיים ומ טליים שמצויים בת ועה מתמדת .בגלל הפחד של ו מאי-ודאות א ח ו מעדיפים להאמין
שה"א י" הוא קבוע ו תון לשליטת ו .א ח ו אחזים למשל בהת הגות טיפוסית כמ ג ון הג ה,
ומוצאים לה צידוקים ,אך למעשה אין "א י" קבוע והאפשרות לשי וי תמיד קיימת.
מאז הפסיכוא ליזה ,א ח ו וטים למצוא הסבר בילדוּת ובאופן שבו גדל ו ,כת אים שעיצבו
את ה"א י" .זה כון אמ ם; אכן הילדות מעצבת ויש לה הרבה משמעות בב יית אישיות .הוריי
בוודאי הטביעו בי חותמם כשם שא י חותמת את אישיותן של ב ותיי .אבל הפסיכולוגיה
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הבודהיסטית מציעה להיזכר שלא י יש זכות בחירה להתעצב מחדש כל הזמן .הבעיה היא שלפעמים
א ח ו צמדים אל סיפור חיי ו ו אחזים בו ,ושוכחים כך להיע ות לסיפור שמתרחש ממש עכשיו,
ולשי וי שאולי עבר על ה"א י" בי תיים.
יצירות מחול עכשווי מתבו ות לעומקו של "א י" כזה .הדמויות אי ן מממשות על הבמה
אישיות מובח ת עם קווי מתאר קבועים אלא מציגות אירועים פיסיים ומ טליים שמשת ים כל העת
על הבמה )רוז בליט ,גוף א ושי מדי2014 ,ב .(145 :הבגדים ש שרו מיסמין ב Lie Like a Lion-היו
מן עטיפות על העצמי ,תפקידים ,תארים ,קטגוריות ,וכשהיא משירה אותם ,היא כמו מורידה את
סיפור חייה ו שארת עם הווה עירום המגולם בגוף .העוצמה שבמחול היא בכך שהוא פורט את הא י
לגורמים לא דרך מס ת החשיבה הא ליטית אלא דרך הגוף ,שהוא שיקוף אות טי יותר ל"א י"
ולתמורה המתחוללת בו  .אמ ות המחול היא אמ ות של פעולה ,לא של טקסט ,והתיאוריה ,כשהיא
מסרת דרך הגוף ,עשית בלתי אפשרית להפרכה .ממקום של ת ועה ,שהיא קדומה למילה ,אפשר
לערער הרגלים ותפיסות ,ולחולל תמורה.
חלק מהא שים חוששים להתקרב אל גופם והופכים אותו לקו ספט ,לייצוג או לדימוי ,עד
שלפעמים הגוף האמיתי שכח .אצל גודר הגוף האות טי הוא ושא היצירה ,ו ראה שביסוד המופע
עומדת ההב ה שהגוף משת ה כל הזמן וכי גם הלכי הרוח הגודשים אותו :מצויים בתמורה מתמדת.
הדימויים ביצירה חקרים לא במבט מוזיאו י ,מלמעלה ,אלא מבפ ים :מה ספג בגוף ו צרב בו ומה
שמט בי תיים .באופן כזה היא מציעה גם לצופים לבדוק אצל עצמם היכן ותרו פצעי עבר ואיפה
מתרחש ריפוי.
בספרה  Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performanceמבהירה פוסטר
שאף שהצופים ישובים בכיסאותיהם ,במהלך המופע גופם חשף להת סויות דומות לאלה של
הרקד ים המת ועעים על הבמה .פוסטר מבססת את חיבורה על מושג ה) Kinesthesia-קי סתזיה(,
ש טבע בסוף המאה ה .19-מושג זה מתייחס ל וירו י המראה ),(Mirror Neurons System
הממוקמים על השרירים ואחראיים למודעות פיסית למיקומם של המפרקים ,לפעילות השרירים
וליחס שבין הגוף לחלל ולכוח המשיכה.
מושג וירו י המראה סייע לחוקרי מוח להבין כיצד מושפעות פעולות של גופים אלה מאלה ,והוא
משמש גם לבחי ת הזיקה בין תחושות הגוף לרגשות ולהת סויות מ טליות ) Stamenov & Gallese,
 .(2002: 53וירו י המראה ,שהתגלו לראשו ה בקליפת המוח של קופים ,כו ו כך מכיוון שהם פעילים
גם כאשר הקוף מבצע פעולה מסוימת וגם כאשר הוא צופה בפרט אחר )קוף או אדם( שמבצע פעולה
מסוימת .כלומר ,הם פעילים באותו אופן גם כאשר מתבצעת פעולה וגם כאשר מתבצעת צפייה
בפעולה .וירו י המראה אחראים ליכולות א ושיות כמו הב ה של פעולה וחיקוי ,ותפקודם הכרחי
להב ת הת ועה וללמידתה .גילוי וירו י המראה משמש חוקרי מוח כדי לבחון את האופן שבו
המערכת הקוג יטיבית מושפעת מאי פורמציה חברתית )שם (53 :והוא סייע לפתח דיוק ב יבוי
הת הגות ומצבים מ טליים.
פוסטר עזרת בתיאוריה על וירו י המראה כדי לבחון את מה שהיא מכ ה "אמפתיה
קי סתטית" ,שלדבריה מתרחשת בעת צפייה במופע מחול .מקורה של האמפתיה במערך הפיסי של
הגוף ,אבל היא מייצרת גם חוויה אמוציו לית ) .(Foster, 2011: 128לפי גישה זו ,פעולת הצפייה
הופכת את הצופה למעורב פיסית בתהליך המתרחש על הבמה והת ועה משמשת ערוץ שבאמצעותו
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הצופה מתקשר עם העולם ש חשף מולו )שם .(155 :לפי פוסטר ,כוריאוגרפיה היא שדה כון לבחי ת
טבעו של הגוף היחיד והדרך שבאמצעותה הוא חווה את הגוף האחר )רוז בליט .(38 :2018 ,לחוויה
הפיסית ,היא מסיקה ,יש קשר ישיר לאמפתיה; אמפתיה וצרת כתוצאה מיכולתו של הגוף לחוש
מתח שרירי ,דחפים ומקטעי ת ועה של הגוף המת ועע מולו ,וכתוצאה מכך לפתח גם מצבים
אמוציו ליים דומים לאלה של המבצעים במופע.
ביצירה  Lie Like a Lionמעוררת ת ועתה של הרקד ית תגובה קי סתטית אצל הצופים,
ובעקבותיה תגובה אמוציו לית שמאפשרת הזדהות של הצופים עם המצבים המ טליים ש חווים על
הבמה .כך הופכת יצירתה של גודר ערוץ לצופים לחוות אף הם את העבר במבט חדש.
אמ ות מחאה
לפי גישתו הפסיכוא ליטית של דרידה ,הארכיון ממלא גם תפקיד חברתי .במאמרה The Allure
 (2003) of the Archiveמבהירה החוקרת הלן פרשווטר ) ,(Freshwaterשהארכיון הוא שותף
בהב יית "תודעה קולקטיבית" ,משום שהוא מסמן ציו י דרך חשובים בעבר המשותף וחושף סמלי
זהות קולקטיביים של חברה ושל תרבות ).(Freshwater, 2003. 733
כל מופע ,גם אם אי ו מצהיר על עצמו כמופע פוליטי ,הוא אירוע תרבותי שמתכתב עם
מציאות חברתית והיסטוריה .מופע הארכיון של גודר ובר לא רק ברפרטואר האישי של היוצרת,
אלא גם בערימות הזיכרון הקולקטיבי .בין האישי לקולקטיבי הוא חושף גם ערימות מטרידות ,כמו
עיי החרבות ש ותרו בעזה אחרי קיץ .2014
ב ,Lie Like a Lion-מעבר לחקירה הפרטית ב פשה-שלה ,חוקרת גודר גם את הסיטואציה
המדממת שבתוכה היא יוצרת )רוז בליט .(114 .2018 ,בין קטעי הווידיאו שמוקר ים על מסך
הטלוויזיה שבקדמת הבמה מופיעות שוב ושוב תמו ות של הרס בתים בעזה .החזרות על המופע
התרחשו גם בקיץ של מלחמה ,עת הפכ ו כול ו )שוב( חלק ממצעד איוולת של אכזריות ותאוות קרב.
אמ ות יכולה להיות דה-קו סטרוקטיבית גם אם היא לא מצהירה על עצמה ככזאת ,אלא רק
מארג ת את האמצעים הרטוריים שלה כך ש וצר מתח פרש י .ביצירה זו ,לכאורה ,אין קשר בין
המתחולל על הבמה לבין דימויי המלחמה שעל המסך .למעשה ,מסתמן שהבמה מהדהדת את
המתחולל על המסך כך שהכוח יות והחולשה שמבליחות אצל הרקד ית/אריה ,מתממשות באופן
טרגי גם בתמו ות המציאות ההרוסה שעל המסך .חקירתה של היוצרת את פשה הפרטית,
המסוכסכת לפעמים ,הופכת לחקירה על אודות הסכסוך הלאומי .הסכסוך הפ ימי מחמיר עם כל
מלחמה ,שמוגדרת בטעות כמבצע מוצלח של צה"ל ,והפרטי והכללי מיוצגים בגוף שמתריס בת ועה
וחותר לשי וי.
באמא קוראז' לברטולד ברכט שואלת הגיבורה את הכומר:
אז אתה לא חושב שהמלחמה עלולה להיגמר?
והלה משיב לה :תמיד יש כאלה שמסתובבים ואומרים" :יום אחד תיגמר המלחמה" .אבל
א י אומר :מי אומר שהמלחמה תיגמר יום אחד? ודאי שיכולה להיות איזה הפוגה.
המלחמה צריכה לשאוף רוח פה-ושם ,היא עלולה אפילו ליפול קורבן לתאו ה .היא לא
מבוטחת מפ י דברים כאלה ,אין דבר מושלם עלי אדמות .מלחמה מושלמת ,שאפשר להגיד
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עליה שאין בה דופי – אולי לא תהיה לעולם .פתאום היא מסוגלת להיתקע בגלל משהו לא-
צפוי ,אי אפשר לצפות כל דבר מראש .לא שמת לב למשהו וכבר עסק ביש ,ואז צריך להוציא
את המלחמה מהבוץ .אבל הקיסרים והמלכים והאפיפיור יושיעו אותה בעת צרה .ככה
שבסך הכל אין מה לחשוש .חיים ארוכים עוד צפויים לה )ברכט.(52 :2014 ,
יסמין גודר ,כמו יוצרים עכשוויים אחרים כאן ,הפכה גם יוצרת פוליטית ,אולי כי היא יוצרת במקום
שיש בו מלחמה אי סופית .יצירתה של גודר אי ה מציגה עמדה פוליטית שכלת ית ,אלא חושפת
מציאות מטרידה דרך הגוף.
פ ייתם האמיצה של יוצרי מחול עכשווי בישראל אל תוך עצמם חושפת על הבמה קורות
חיים לא לכידים וזהות זילה ,שהיא לפעמים תועה ומתלבטת או חסרת או ים .באופן כזה היא
מציעה גם לצופים מבט וקב אל עצמם וגם אל תסביכי הזהות שמעצבים את גורלם .ההסכמה
להשיל קליפות זיכרו ות ולוותר על חלק מקורות החיים מלמדת וכחות אות טית בהווה עירום ויש
לכך ערך מרפא.
© זכויות יוצרים  ,2021עי ב רוז בליט
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תוכ ית הכ ס • הקריאה חזרה :מחול ,ארכיון ,זיכרון
10:00

התכ סות

10:45-10:15

ברכות ודברי פתיחה
אלדד גרופי ,מ כ"ל ומ הל אמ ותי ,תיאטרון מחול ע בל
אורי אליס ,מ הל בית אריאלה וספריות תל אביב-יפו
ליאורה מלכא ילין ,יו"ר האגודה הישראלית לחקר המחול

12:00-10:45

רן בראון :ארכיון ,זיכרון ודמיון :פרקטיקות כוריאוגרפיות עכשוויות בעקבות
הַ פְּ ׅ יׇיה לעבר
איריס ל ה :פרויקט האוסף הדיגיטלי בספרייה הלאומית

12:15-12:00
13:30-12:15

הפסקה
עה דר :אי וו טר
טע וייזר :רדיו-כוראוגרפי :ריקוד הכסא  /שחזור ספקולטיבי
לי לוריאן :גם אם יש לי מה לצטט ,א י רוקדת
ד ה רוט ברג 60,000 :גר]ה[ם

14:30-13:30

הפסקת צהרים

14:45-14:30

אספה כללית של האגודה הישראלית לחקר המחול

14:45-15:15

גליה ליוור :לרקוד ולשכוח
רי ה גלוק :פרויקט "שיחות על מחול בישראל"

16:15-15:15

גדלית יומן :שחזור ריקודיה של יהודית אר ון במסגרת "השומר הצעיר"
בהו גריה – פרקטיקה ,תיאוריה ומחקר
גיא רז" :רי ה יקובה – בלרי ה ת כית" – צילום ,אוצרות ,תערוכה
יו ת רוטמן :מה יתן ללמוד מהעקבות שהשאיר הגוף באוספים של ארכיון
להקת המחול הקיבוצית וארכיון למחול בית אריאלה

16:45-16:15

הפסקה

18:00-16:45

מאי זרחי :סיפורה של כוריאוגרפית בארכיון סוזן דלל
עי ב רוז בליט :גוף ארכיון  -העבר כהווה חדש ב Lei Like a Lion :ליסמין
גודר
עידית סוסליק :הערות שוליים לעבר :היזכרות רפלקסיבית בדירת ש י
חדרים והריקוד השלישי של יב שי פלד ואורן לאור

22:00-21:00

מופע של תיאטרון מחול ע בל
מור ש י :לכת
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ביוגרפיות של המשתתפים
רן בראון הוא חוקר מחול עצמאי ,ראש מגמת המחול בתיכון הארצי לאמ ויות על שם תלמה ילין,
ומבקר מחול בגלריה ,עיתון הארץ.
פרופ' רי ה גלוק ,בוגרת ג'וליארד ותלמידתה של מרתה גרהם ,עלתה מארצות הברית ב1954-
והקימה סטודיו ולהקת מחול עם הגעתה .ב 1964-מ תה עם מייסדי להקת בת-שבע ועד לפרישתה
ממ ה ,בש ת , 1981התפתחה בה כסול ית ,כוריאוגרפית ,מורה ומ הלת .היתה בין יוזמי ומקימי
להקת בת-שבע  ,2לימים א סמבל בת-שבע .כיה ה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים כראש
החוג למחול וכדיק ית הראשו ה של הפקולטה למחול ,בדרגת פרופסור .רי ה גלוק הורתה ושימשה
יועצת אמ ותית ב"תיאטרון ע בל" ,לימדה בבית הספר תלמה ילין ,הוזמ ה כמורה אורחת ,כיועצת
אמ ותית וככוריאוגרפית לבתי ספר גבוהים למחול ברחבי העולם ,בי יהם בבייג'י ג ,בברקלי
ובמדי ות אירופה שו ות .מילאה תפקידים במועצות ציבוריות של מוסדות מחול ובוועדות להע קת
מלגות ופרסים למחול ,וכיום ,חברה בוועדת הרפרטואר של סל תרבות .ביולי  2006יצא לאור ספרה
להקת המחול בת שבע , 1980-1964סיפור אישי ,וב 2011-תורגם לא גלית .כיום מ הלת את פרויקט
"שיחות על מחול בישראל" אותו יזמה ב 2009-עד  2013עם איריס ל ה ומאז עם טלי אשל .הפרויקט
מתעד את סיפוריהם של א שי מחול בישראל .ב 2007-זכתה ב"פרס מפעל חיים" של משרד המדע,
התרבות והספורט ,וב 2013-זכתה בפרס אמ"י .ב 2013-ערך לכבודה ערב ב"בית אריאלה" לציון
יום הולדתה ה .80-ב 2016-זכתה בפרס שרת התרבות והספורט לאמ ים ותיקים ,ע"ש אריק
איי שטיין.
עה דר ,כוריאוגרפית ורקד ית שיצרה גוף עבודות עשיר שזוכה להערכה על מקוריותו ,עומקו ושפתו
הייחודית .בין יצירותיה מצאות אי וו טר ,וע -וע ,עור ,אר יקה ,טטריס ,מוזר ,גיד אכילס,
אייזאורוס-פרידה ,משחקי ילדים ועוד .רובן וצרו במסגרת 'קבוצת מחול עה דר' שהקימה ב1993-
עם רקד ים ואמ ים משדות יצירה שו ים אתם היא משתפת פעולה ליצירת שפה בימתית אישית
ומתחדשת תמיד .יצירותיה הוזמ ו ע"י הפסטיבלים המובילים בישראל והוצגו על במות מרכזיות
באירופה ,אמריקה הצפו ית והדרומית ובמזרח אסיה .דר זכתה בפרסים רבים ,בי יהם פרס
'רוז בלום' מטעם עריית ת"א לאמ ים מצטיי ים' ,פרס היצירה במחול' של משרד התרבות עבור
מכלול יצירתה וב'פרס ל דאו' של מועצת הפיס עבור תרומתה כיוצרת מחול לתרבות בישראל .עה
ולדה וגדלה בקיבוץ דג יה ,שם החלה את הכשרתה כרקד ית .בגיל  18הצטרפה לא סמבל בת-שבע
ולאחר מכן למדה והופיעה ב יו יורק בעזרת מלגה ממרס ק י גהם .היא חזרה לישראל כדי להשתתף
בהקמת להקת 'תמר ירושלים' ובמסגרתה יצרה את עבודותיה הראשו ות .בש תיים הבאות ,עם
תמיכת מלגות של קרן אמריקה ישראל ומשרד החוץ הצרפתי  -עה פעלה ככוריאוגרפית עצמאית
בפריז ובחזרה לתל אביב בה היא יוצרת מאז  .1993מלבד ללהקתה – עה יצרה גם לא סמבל בת
שבע ,להקת מוזע ,תיאטרון באר שבע ,התזמורת הקאמרית הקיבוצית ,תיאטרון הזירה הבין
תחומית וללהקת  .Transitionב 2006-פתחה את 'סטודיו קבוצת מחול עה דר' שמשמש בית
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ליצירה ,מופעים ותרגול ומפגיש יוצרי מחול עם קהל רחב ומגוון .פעילות הלהקה מתקיימת תחת
הגג של 'עמותת הכוריאוגרפים' ש עה היתה בין מקימיה.
מאי זרחי )  (1984 .כוריאוגרפית ופרפורמרית ,בוגרת האקדמיה למחול ברוטרדם הול ד )(2006
והתוכ ית לכוריאוגרפיה  ex.e.r.ceבמו פלייה צרפת ,ב יהולם האמ ותי של קסבייה לה רואה
ומתילד מו ייה ) .(2007הייתה אסיסט טית של הכוראוגרף וויליאם פורסיית בפר קפורט גרמ יה
) .(2005יוצרת עצמאית בספקטרום בין עבודות בימתיות ,תלויות-מקום והשתתפותיות מ.2008-
ממקימות הקולקטיב הכוריאוגרפי  mamazaבגרמ יה ,איתם הייתה אמ ית הבית בתיאטרון דה
סי גל ) (2011-12בא טוורפן בלגיה ,ובתיאטרון מוז טורם בפר קפורט גרמ יה ) .(2012-14בין
עבודותיה בש ים האחרו ות) untitled :הזירה הבי תחומית ,פסטיבל צוללן , 2019 ,הוצגה במרכז
לאמ ות עכשווית תל אביב( ,קול יום ,סיור סאו ד בשיתוף המוזיקאי אלעד ברדס )אוהבים אמ ות
באוצרותה של דפ ה קרון the VOICES ,(2018 ,בשיתוף עם אמ ית הקול מיכל אופ היים )פסטיבל
צוללן (2017 ,ועוד .אוצרת את סדרת סי מאי קול וע כוראוגרפי  -סדרת הקר ות של עבודות
בימתיות שלא ראו בארץ מסיבות שו ות ,שלאחריהן מתקיימת שיחת סקייפ בלייב עם
היוצרים/ות ,במרכז לאמ ות עכשווית תל אביב .עובדת כמ הלת חזרות ליוצרים/ות כגון עדי
בוטרוס ,סיגל ברגמן ,שירה אביתר ,ועוד .מלמדת בבית הספר לתיאטרון חזותי ירושלים וכמורה
אורחת באקדמיה למחול בירושלים ,מרכז כלים ,re-search ,ועוד.
לי לוריאן בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים ) (2007-2011ותואר ש י בתוכ ית
לכוראוגרפיה ופרפורמ ס במכון ללימודי תיאטרון באו יברסיטת גיסן שבגרמ יה ),(2017-2020
בתמיכת מלגת קרן  .DAADאת התיזה כתבה אודות בעיות של גילום במרחב הבימתי וייצוגים של
הגוף היהודי-דיאספורי ,בה חיית בויא ה קו סט וגרקו אגרט .עבודת הגמר שלה "שלוש ביוגרפיות
שהן לא שלי" עלתה בשיתוף פעולה עם ) Knstlerhaus Mousunturmפר קפורט .(2020 ,השתתפה
בתוכ יות שהות-אמן ,כגון ) Schaubude ForschungsresidenzברליןAkademie Schloss ,(2020 ,
)שטוטגרט ) Schloss Bröllin International Art Research Location ,(2017 ,2016ברולין,(2015 ,
אמ ות אדריכלות ערד )Theaterformen Festival International Program for Young ,(2015
) Artistsבראו שוויג 2014 ,ומרכז מעמותה )עין כרם  .(2012-2011עבודותיה לבמה תמכו ע"י מפעל
הפיס ,קרן רבי וביץ ,הקרן לירושלים ,וה ,Giessener Hochschulgesellschaft-ועלו בפסטיבלים
שו ים :מופע-הרצאה בשם רק אם אין לי מה לצטט א י רוקדת ב – The Gathering-כ ס פרפורמ ס
 0:8של בית הספר לתיאטרון חזותי )ירושלים ,(2019 ,אקסודוס בחרה לBerliner Festspiele – -
)Theatertreffen Stckemarktברלין ,(2018 ,המיצג ההשתתפותי  Ink – ‘I’ like leakingעלה
בפסטיבל ) Rough Proposalsפר קפורט ,(2019 ,שיתוף פעולה עם מרק וויל ואבה מיר בשם
 Correspondence #1הוצג ב) Frankfurter Kunstverein-פר קפורט ,(2018 ,שיתוף פעולה עם
א סמבל  ascltaליצירה המוזיקלית  Paradeעלה ב) Stuttgart Theaterhaus-שטוטגרט,(2018 ,
ועוד .מייסדת-שותפה של קולקטיב פ דורה לתאטרון עכשווי ) (2010-2019במסגרתו אצרה והפיקה
אירועים בין-תחומיים וליוותה תהליכי יצירה של אמ יות שו ות .מעבירה סד אות הקשורות
לתהליכי עבודה ומחקר יצירתי ועובדת בפרויקטים שו ים הקשורים בחי וך ,אמ ות וחברה.
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גליה )פבין( ליוור ולדה וגדלה בקיבוץ ג יגר .את צעדי המחול הראשו ים עשתה באולפן למחול של
ירד ה כהן בחיפה ,ומאוחר יותר למדה בסד ת המחול הקיבוצית בגעתון בה הלת יהודית אר ון.
רקדה בלהקות המחול בת-שבע ,תמ"ר ,כרמון ותמר ירושלים ,וב יו יורק בלהקות של צבי גוטהיי ר
ושל אוהד הרין .לימדה בלט בבית הספר של תמ"ר ברמלה ,באולפן למחול במזרע ,ב'יד חריף'
בצרעה ,ב'ביכורי העתים' בתל אביב ובאקדמיה למחול בירושלים .ב 2013-הופיעה בריקוד עד ה של
אליס דור כהן במסגרת פסטיבל "בין שמים לארץ" .ב 2018-הוציאה את הספר ימי תמ"ר  -תיאטרון
מחול רמלה .ב 2019-שחזרה של הריקוד ויה דולורוזה של אמיר קולבן ולהקת תמ"ר במסגרת
פסטיבל עכו.
גדלית וימן היא דוקטור טית בתחום המחול באו יברסיטת יורק ,טורו טו ,שם היא מלמדת בלט
בפקולטה למחול .היא כותבת כעת דיסרטציה על יצירותיה הראשו ות של יהודית אר ון עוד
בהו גריה בתום השואה ,במסגרת השומר הצעיר .הציגה את מחקרה בכפר המחול של להקת המחול
הקיבוצית ,בסמי ר הקיבוצים ובכ סים ברחבי העולם .מאמריה של גדלית על ושאים שו ים בתחום
המחול התפרסמו בכתבי העת מחול עכשיו.Dance International-l ,Performance Matters ,
ד"ר עי ב רוז בליט היא חוקרת מחול ומרצה למחול ,לפילוסופיה ולפילוסופיה של האמ ות .עבודת
הדוקטורט שלה "הפ ים המקוריים של הגוף" אושרה באו יברסיטת תל אביב ב .2013-ספרה גוף
א ושי מדי :זן בודהיזם באמ ות המחול העכשווי יצא בהוצאת רסלי ג ב .2014-מחקרה גוף משבר:
תמורות בתפיסת הזהות הלאומית וערכה הטר ספורמטיבי של אמ ות המחול בישראל הושלם
במרכז תמי שטי מץ למחקרי שלום באו יברסיטת תל אביב ב ,2016-וספרה רוח רעבה :מחול
ישראלי וזהות לאומית ראה אור ברסלי ג ב.2018-
ד"ר יו ת רוטמן בוגרת האולפן למחול מטה אשר ב יהולה של יהודית אר ון ז"ל .בש ת  2017סיימה
את עבודת הדוקטורט באו יברסיטת תל אביב ,בה חיית פרופ' פרדי רוקם ,העוסקת בתרומתן של
שים להתפתחות והתמסדות המחול האמ ותי בארץ ישראל .יו ת מ הלת את פרויקט הארכיון של
להקת המחול הקיבוצית ,במסגרת פרויקט זה התפרסם ספרה הגרעין והקליפה סיפורה של להקת
המחול הקיבוצית ) (2020בהוצאת יד יערי .במקביל לעבודתה המחקרית ,היא מרכזת ומלמדת
תיאוריה בשתי מגמות מחול – עמקים תבור ומ ור כברי השייכת לאולפן למחול מטה אשר.
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