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המחולשלהחלוציםיידרדבשם

המבואבדברי .בישראל"האקספרסיוניסטי

כי ,נקבעבתוכנייהשפורסםכפימופע,לאותו

ומבצעים,יוצריםלקבוצתמחווהייהינו:המופע

ברוד ,-40השנותועד-20המשנותבארץשפעלו

יהודיתהאחיות ,אורנשטייןמרגלית ,אגדתי

אלזהברטונוב,דבורה ,אורנשטייןושושנה

 ,קראוסגרטרודכהן,ירדנה ,ניקובהרנהדובלון,

רסלר".תהילה

יותרבמסגרתהתקיים ,מופעלאותובהמשד

 :בתוכנייהשהוגדר,כפישהוקדשדיוןמצומצמת

במחציתההבעתיהמודרניהמחול"ליוצרי

סגנוןשלוהשפעתו-20ההמאהשלהראשונה

ובאירופה".בישראלהמחולאמנותעלזה

עלזהסגנוןשלייהשפעתושלההדגשהלמרות

גםהתעלםובאירופה",בישראלהמחולאמנות

אמניאותםמתרומת ,מנורגיוראהמנחההפעם

החגריקודידפוסישללהתהוותםמחול

עממייםמחוללמופעי.והעובדתבהתיישבות

ורקאדאגעבמאמרי .בישראלשונים

 .זובתרומתם

 .מקריאינוהאמורהלתופעהההתייחסותחוסר

מזה,יותרואףמודעותחוסרשלתולדהזו

לצורותיובמחולהעוסקיםרובשלידע,חוסר

בכללהמחולעלמחקרהעדרשללכלומעל

 .בפרטהעםומחול

האפשרוככלהרחבה,ביתרלעמודברצוני

אמנים-יוצריםמעורבותעלכרונולוגי,בסדר

העובדתההתיישבותחגיגותטקסיבעיצוב

זה.בתחוםתרומתםועלהעםוחגיגות
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 1994כרמיאלפסטיבלבמסגרתשהתקייםסימפוזיוןבעקבותהערות

לקבוצתשייכתספקשללא

 .זואמנים-יוצרים

גיוראהמופע,מנחה

בכשרוןהעלהמנור,

אתרבובידע

ויצירותיהםדמויותיהם

אדאמנים,אותםשל

ברודלאמןבקשררק

עלהמנחהעמדאגדתי

שללהתהוותםהעקיפהתרומתו

הריקודהארצישראליים.העםריקודי

היה ,האמןשלשמואתהנושאייהורה-אגדתי",

ברפרטואראינדיבידואליריקודבמקורו

ושמו-ריקודיו 'יתרככל-אגדתישלהריקודי

עלשעובדאחרירקגלילית".ייעורההיהבמקור

וצורתוצביונואתקיבלקדמן,גוריתידי

עצםעדנרקדהואוכדהעכשווית,הקבוצתית

הזה.היום

לאידע,מחוסרגםואולימודעותחוסרבשל

האחריםהאמניםשלתרומתםהוזכרה

ההתיישבותשלהחגמחולותלהתהוות

בהנחתפועלםביטוילידיבאולאהעובדת,

שלוליצירתםעממייםמופעיםלדפוסיהיסודות

קצרזמןאוהופעתםעםשהפכוריקודים,

שלהמלאבמובנועם,לריקודייצירתםלאחר

זה.מושג

אוךנשט"והודיתיושושנההאחיות 50

פרידתכרצכימאת
הלוי,משהשלבבימויובעיר

 .ייהאהל"תיאטרוןבמאי

שותפוזובחגיגה

ילדיהביכוריםכמביאי

הסביבהקיבוצי

דומותחגיגות .הקרובה

 1933-בשניםגםנערכו

טקסיאלהשהיוודומני , 1934

הראשוניםהעירונייםהביכורים

כמהעדהביאו,זוהופעההדיבארץ.

חגטקסישללעריכתםמוזר,נראהשהדבר

 .גן-שמואלבקיבוץהביכורים

רוזנטל,צ'שקהבגן-שמואל,הטקסמעצבת

בשומעהאדהמחול,לאמניהשתייכהלאאמנם

חבריבפניטענהבחיפה,החגיגהדברעל

חגאתיחוגושבעירייהייתכן,קיבוצה,

הואזהשחגהאדמה,עובדיואנו,הביכורים

נעזרהמסויםבשלב .אותוז"נחוגלאחגנו,

הנוגעבכלקראוסבגרטרודרוזנטלצ'שקה

תרומהכןאםלפנינוהטקסית.התנועהלעיצוב

שללהיווצרותואורנשטייןיהודיתשלעקיפה

העובדת.בהתיישבותהחגמחול

בשניפעולותיהאתהמשיכהאורנשטייןיהודית

היאהעממי,והטקסיהאמנותימחול,מסלולי

חגטקסישלמבוטללאמספריצרה

משהעםיחדחלקםהעובדת,בהתיישבות

לאהיריעהקוצרלבדה.וחלקםהלוי

כולם.עללעמודלנויאפשר

 ...... 53בעמודחמשך
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הכוריאוגרפיתהרקדנית

בכרמיאל,הועלהלאשפועלה

היסודממניחותאחתוהיא

בהתיישבותהחגריקודישל

הראשונהלאאס-העובדת

לאהספקללאהיא-שבהס

גזלייחגריקודיהברגשטיין.

בשנתשנערן ,הצאן"

1931 / רתוחבבמסגרת 2

בית-שבקיבוץהרועיס

הסולוריקודיהיואלפא,

עודבחלקסהפכואלה .שלה

להופעתסהראשוןבערב

קהלשלהמונייסלריקודיס

אחריסריקודיסהחוגגיס.

חגלריקודיהפכומשלה

שיצרהנוספיסכטקסיס

פועלהרמת-יוחנן.בקיבוצה

בספרוביטוילידיבאהרב

לבשויישדותגורןורסישל

וכן ,) 1983יוחנן,(רמתמחול"

ויצירותיהחייהבתולדות

דברוידיאן,בסרטישהופקו

אמנייתרבוזכושלא

המחול.

ארצהעלתה 1935בשנת

גרטרודהמחולתיאמנ

עלכאןאדוןלאקראןס.

הריקןדבשטחפןעלה

כברהמופיעהאמנותי,

ג.שלספרן(ראהבכתןביס

גרטרןדשלהמחןלייחיי ,מנןר

ןלא ,) 1978ת"א ,"קראןס

חלקשלהשחזןרבניסיןן

ידיעלמיצירןתיה

שלבמקרהכמןתלמידןתיה.

פןעלהגס ,אןרנשטייןיהןדית

בןהעממי,המחןלבתחןסקראןסגרטרןדשל

 .ביטןילידיבאלאמעט,לאעסקה

 ,קראוסגרטרודהעלתה 1935בשנתכבר

סניףשלידןדיבןר"לתנןעההלהקהייבמסגרת

קדמןגוריתשל(מיסןדסהתל-אביביהפןעל"יי

לנתןהאש"ייגדןדימסכתאתרפאלי),ןשמעןן

ארץ-שלהנוערתניעותבשיתוףאלתרמן,

 .העןבדתישראל

שלהפןמביהמןפעערבעלניצחה 1944בשנת

יצרהזהלאירןע .דליהבקיבןץהעסריקןדיכנס

-לכנסשהןדבקכשס-ןןקא"דייבשסקןדיר
המוסיקהאתשאף ,גבריסלשישהריקןד

הדריכה,היאמבןטללאזמן .לןחיברה

המרכזשלידעסלריקודיהמדןרבמסגרת

 .לחניסטקסיתלתנועהקןרסיסלתרבןת,

מאנשיבמיןחדבאהאלהלקןרסיסהדרישה

בקיבוציהסהחגשטקסיהעובדת,ההתיישבות

שלזןבמסגרתנכב.דמקןסןתפשןהלכו

קןרסיסהדריכהגסהיאעס,לריקןדיכיסימדר

 .עסלריקןדימותאמיסלכןריאוגרפיה

לבקשתקראןסגרטרןדנענתה 1945בשנת

הכןריאוגרפיהאתלהכיןחבצלתזאבתלמידה

שלהסיוסלערבזאבשתכנן ,הגדןל "ליירונדו

לאחלקנטלןבןהראשון,ייהשןמריה"כנס

זהלאירןעיצרהאףהיא .נוערב~י-640מפחןת

השואה.לזכרהשכולה"ייהגןלהבשסריקוד

כהורדנה'

YARDENA CQHEN חותמס.אתהטביען

בשנתשהזכרנו.המחול

מלימודיחזרההיא , 1933

באוסטריהשלההמחול

עשתהובארץ ,ובגרמניה

 .יצירתהבדרןחדהתפנית

במרכזההעמידההיא

תנ"כיותדמויותדיוקנאות

ומננינותיה,הארץנופיואת

היאהמזרחיןת.בעיקר

שלבעריכתןגסעסקה

בהתיישבותחגמסכות

פעולןתיהאתהעובדת.

בשנילתעדהיטיבהאלה

האןטוביוגרפייסספריה

התןףייבשני,ןבמיוחד

 .) 1976א"(תוהיס"

השתלבותסלסיכוס:

חלקשליחסיתהמהירה

המחולמאמניניכר

בחייהאקספרסיןניסטי

פרקהינובארץהמחןל

חייבהתפתחותמאלף

לידיבאשטרסהמחול,

 .היןסעדכלשהןביטןי

הדבריסאמוריסבמיןחד

אלהאמניסבהשתלבות

הריקודיתהיצירהבחיי

ועבןרהס,שלגביעממית,

היהבכלל,בארץהחברה

בתחוס .לחלוטיןחדששטח

שלהחגריקודי

העובדתההתיישבות

לאירועיספולקלןרןדיקודי

שלהפנאיולתרבןתשןניס

אןתסשלהיןצרתהחברה

להסהיתהבכלל,ימיס

ןעליןייחודיתתרןמה

ם-
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הקןנגרסשלהנעילהערבבמסגרת , 1963בשנת

היא ,"במןסיקהןמערביימזרחהבינלאןמי

זההבמהעלהועלובן ,הפולקלורערבעלניצחה

 .ישראלייסעסוריקודיעדותריקודיזהבצד

להתפתחותסקראוסגרטרודשלזןתרןמתה

באןטרסהעממי-פןלקלןריסטיהמחןלחיישל

ןהןלס.מלאביטוילדיי

דובלון,אלזהארצהעלתה 1936בשנת

יהןדההמלחיןיגןר.בקיבןץזמניתהשתקעהן

אירןעיסלעריכתבמשקנוכחותהאתניצלשרת

שללהכנתסעימןאןתהלקחואףשןניס

 , 1937בשנתכ,ן .למשקמחןץאירןעיס
ייחגמסכתבהכנתדובלןןאלזההשתתפה

שרתשיהודהלמסכתנןסף .נעןבקיבןץהמיס"

אתדןבלןןלאלזהמסרהןאזה,לאירועכתב

ייושאבתסעמירןעמנואלהמלחיןשלשירן

הידןעהריקודאתיצרההיאזומנגינהעל .מיס"

יהודהמיס."יימיסבשסהזההיןסעצסעד

בקיבןציאףזןמסכתלהעלןתהחליטשרת

מיס"יימיסהריקןדהופץכדהירדן·עמק

המוקדמיסהנדבכיסלאחדןהיהרבהבמהירןת

עלהישראלייסהעסריקודישלבהיןןצרותס

 .ארצהעלתהשאדהמחןלאמניתדיי

ירדנהכהן.ירדנהבאמניתהסקירהאתנסייס

אמנימביןהיחידההארץילידתהינהןהכ


