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עצר  שלי  הגוף  בהולד.  הייתי  קפואה,  הייתי  הזו  רוב התקופה  במשך  אבל  הגוף. 
ורק המילים עוד זרמו, הגוף הממושטר שלי התכנס, אבל משהו אחר המשיך לנגן. 

התנועות הפכו למילים. התחלתי לזמר מנגינות, לחרוז שורות.

היצירה היא אוויר לנשימה בשבילי. אני מרגישה שאני לא בוחרת בזה, זה בחר בי. 
היו תקופות בהן לא יצרתי ולא הבעתי עצמי עם הגוף, ובתקופות האלו הרגשתי רק 

חצי חיה, כאילו אני מושתקת, מוקטנת, ממוסגרת.

האם יש לך אמונה
הפגנתי בצמתים אבל לא מספיק. כי פה נשאלת שאלת האמונה.

האם יש לך אמונה? תקווה?
כן? אני מאמינה בעצמי? ובמדינה? מאמינה שההנהגה יכולה להשתנות, שהעם 
יעז להניע לשינוי? הייתי בטוחה שכולם מחזיקים בעמדה שלי אבל לא, שוב בחירות 
רואים  לא  והם  אותם  מספקת  הזו  שהמציאות  אנשים  שיש  אחרת,  מגלה  ואני 
המנהיג  לדמוקרטיה.  סכנה  שיש  עמוק,  חברתי־כלכלי  במשבר  והעם  שהמדינה 
וכל  שחיתות  יש  שלו,  העם  של  אינטרסים  ולא  אישיים  מאינטרסים  מובל  שלנו 
ההחלטות פוליטיות. וכן, זה משפיע עלי ביום־יום: בסגר בו לא פתחו את התרבות 
ולא פתחו את הסטודיואים, כשאני הולכת לים והוא מלא בזפת, כשאני תוהה מתי 
יקרה האונס הבא, וזה משפיע עלי ביוקר המחיה, בפקקים בכבישים, במה שאני 
ולא  חינוך,  משולב  הוא  אם  רק  אקדמי  תואר  להחשב  יכול  במחול  תואר  לומדת; 

בשם האמנות.
אז לא הייתה לי מספיק אמונה על מנת לצאת ולהפגין כל יום בכיכר המדינה.

מסכת השקרים
מסכות – על הפנים!

לא  שאני  הרגשתי  מסכה.  עם  להסתובב  מאד  קשה  לי  היה  התקופה  כל  לאורך 
נושמת. אז לפעמים הורדתי רק מהאף כשהייתי במרחב הפתוח והאנשים באיזור 
את  והידקו  וסידרו  והשבים  העוברים  מבטים  לי  דפקו  ועדיין  מספיק,  רחוקים  היו 

המסכה על אפם ועל חמתם.

הגעתי למרחבים חדשים, למסגרות חדשות בהן הכרתי את הנפשות הפועלות רק 
וגם הם הכירו אותי רק חצי חצי. ובמרחבים אחרים הכירו אותי רק  מחצי פנים, 

בגירסתי הווירטואלית: חזה וראש והכלבה שאנה שנדחפת לתמונה.
אני הסתכלתי בעיניים,

לפעמים במסך
לפעמים על עצמי שבמסך ולא עליהם.

יש אישה מאוד יפה עם עיניים גדולות
היא מתלבשת בססגוניות צבעונית כזו

ירוק עם ירוק וירוק ושרשרת.
היא תמיד עם מסכה,

ורק פעם אחת בזום זכיתי לראות
אותה חושפת את פניה השונות, נטולות המסכה.

לא זיהיתי ולא הכרתי,
לא ידעתי שיש עוד חצי פנים.

ונערה בכיתה ז’ עם מסכה
הסתירה צלקת יפה.

האף שלה מחוץ
וגם סולד,

ועם מסכה היא לגמרי כמו כולם.
לא ידעתי שמתחת מסתתרת מגבלה.
מצאתי עצמי יושבת בבית על הספה,

עם מסכה על הפנים משוחחת עם מאלף הכלבים.
הראיתי לו את החצי השני שלי רק לרגע,

שיכיר.

ממאה לאפס למאה לאפס למאה
אני מחפשת את המנוע הפנימי, מנסה להתניע שוב, מחדש.

אני יודעת שלא הכל שחור ולבן
ובכל זאת, צבע של קורונה שטף את העולם,

ואז ניסינו למצוא צבע של שגרה
ופתאום צבע של מלחמה

ושל פוליטיקה
ושל שנאה,

וחיפשנו שוב את הוורוד,
וחיפשנו שוב לחזור לעשייה כאילו כלום לא היה,

כלום לא קרה?
נגררים אחרי השנאה הזו; כל כך קל לשנוא? כל כך קל לאהוב?

מה יותר פשוט, לשנוא או לאהוב
או שבכלל העולם מורכב יותר ותמיד יש תשובה שלישית, זה לא שחור ולבן.

יש מלחמה בחוץ
ואני עושה אמנות.

אולי זה הדבר הכי טוב שאני מסוגלת לעשות.

בסמינר  מחול  תיאטרון  בוגרת  ופרפורמרית.  יוצרת   )28 )בת  ברקוביץ,  שחר 
הקיבוצים, B.Ed. Dance רקדנית ומורה למחול בתל אביב, בת קיבוץ מעגן מיכאל.

הספר בת-דור: סיפורה של להקת מחול בעריכת הניה רוטנברג הוא קובץ מאמרים 
של  ראשיתה  את  וסוקרים  לאחרונה,  לאור  שראו  מחקרים  אל  שמצטרף  חשוב 
בארץ,  המחול  מחקר  והעמיק  התרחב  האחרון  בעשור  בישראל.  המחול  אמנות 
והמבט הארכיוני מבורך; באמצעות חקירת העבר אפשר ללמוד את מה שמתרחש 
בהווה, וגם לרכוש תובנות על עתיד נכון יותר לאמנות מקומית זו. אסופת המאמרים 
מציעה מבט מגוון על הכרונולוגיה של להקת בת-דור, כחלק מסיפור התקומה של 
ובמאה  מאין,  יש  כמעט  נולדה  בישראל  המחול  אמנות  בארץ.  האמנותי  המחול 
בין־לאומית.  גם  השראה,  מעוררת  לאמנות  הייתה  היווסדה  מאז  שחלפו  השנים 
להקת בת-דור היא דוגמה לחזון ולחלום על אמנות בלט מקצועית; אף שהלהקה 
נסגרה והחלום נגוז, דומה שבזכות החולמות בכל זאת נבראה כאן מציאות חדשה 
המחול  לשדה  משמעותית  תרמה  הלהקה  שהניחה  התשתית  למחול.  חינוך  של 

בישראל, ונראה שדורות של רקדנים ימשיכו לחולל בזכותה. 

במאמר ״להקת בת-דור: הבטחות לאופק סגנוני חדש״ מציגה הניה רוטנברג את 
ייחודה של האסופה בהיותה התמקדות בהצגה פנורמית של מיזם בת-דור כמכלול, 
וניתוח  מתוך נקודת מבט מחקרית המבוססת על היסטוריה, לימודי מחול, ניהול 
נבחרות  ביצירות  שלה,  ובאסתטיקה  הלהקה  בסגנון  עוסקים  המאמרים  ריקוד. 
שנוצרו בה, ביוצרים עיקריים, בסיפור הניהולי־כלכלי של הלהקה ושל בית הספר 
1999-( רוטשילד  דה  בת־שבע  הברונית  הלהקה,  מייסדות  של  הייחודי  ובפועלן 

1914( והרקדנית והכוריאוגרפית ז'נט אורדמן )2007-1933(. 

רוטנברג סוקרת את החלום ושברו, ומזכירה שכבר בראשיתה נוצרה להקת בת-דור 
)2006-1968( מתוך משבר: ארבע שנים לאחר הקמת להקת בת־שבע )1964( 
התעורר אי־אמון בין מייסדת הלהקה דה רוטשילד ובין הרקדנים, וזו הייתה העילה 
ואורדמן  רוטשילד  סגנון הבלט המודרני, שדה  נוספת.  העיקרית לפתיחת להקה 
בחרו לבת-דור, היה מודל אמנותי ניסיוני שהחל לשגשג בשנות ה־60 באירופה, 
ונבדלים.  כמובחנים  נתפסו  אז  שעד  המודרני,  והמחול  הבלט  במיזוג  וייחודו 

רוטנברג מציינת שההחלטה של דה רוטשילד לתמוך כלכלית בשתי להקות מחול 
רפרטואריות, השונות באופיין ובסגנונן, מעידה על חזון ותעוזה אמנותית וכלכלית. 
קיומי: הפנמת השינוי  בפני אתגר  בת-דור  לקיומה עמדה  ואולם, בעשור הרביעי 
הנדרש במעבר מלהקה פרטית ללהקה ציבורית הזכאית לתמיכת הממסד. באפריל 
ובאין מימון החליטה הלהקה על הפסקת פעילותה  1999 נפטרה דה רוטשילד 
בסוף העונה. לאחר שיתוק של מספר חודשים חזרה הלהקה להופיע במאי 2000. 
למרות ניסיונות השיקום המשיך מצבה של הלהקה להתדרדר עד שביולי 2006 
לפי  הנאמנים,  לרשות  הוחזר  הלהקה  ומשכן  נסגר  הספר  בית  בת-דור,  פורקה 

צוואת דה רוטשילד. 

במאמרה ״הפטרונית בת־שבע דה רוטשילד: מה נחוץ עכשיו?״ טוענת רות אשל 
שבעקבות מלחמת העולם השנייה השתנתה המציאות גם בסצנת המחול המודרני 
בישראל. מחול ההבעה המרכז־אירופאי לא היה עוד מקור השראה כבעבר ובשדה 
המחול המודרני התהווה חלל ריק. דה רוטשילד הייתה מי שפעלה אז למלא את 
החלל עם מחול מודרני אמריקאי מקצועי. ב־1966 החלה בת־שבע דה רוטשילד 
ומורה לבלט שהגיעה מדרום אפריקה. אורדמן  ג'נט אורדמן, רקדנית  לעבוד עם 
הייתה מורה לבלט בלהקה, מנהלת חזרות ורקדנית. לפי אשל, בעיני דה רוטשילד 
הייתה אורדמן היפוך של ״הצברים הישראלים הפראיים״, כפי שנהגה לכנות את 

הרקדנים המקומיים. 

ממאמרי האסופה עולה שזו הייתה אחת התרומות המשמעותיות של אורדמן לשדה 
חריצות,  של  לערכים  וחינכה  משמעת,  לימדה  היא  הישראלי:  המחול  של  הבור 
נחישות ומאמץ אין־סופי, שהיו חדשים וחיוניים עבור מי שרצה להפוך את אמנות 

הגוף למקצוע. 

סוקרת  הצלחה״  של  מרחב  לחולל  רקדנים:  להכשרת  בת-דור  ״אולפן  במאמרה 
רינה בדש את המערך האירגוני והרעיוני של בת-דור וחוקרת את ערכי המקצועיות 

עינב רוזנבליט 

בת-דור:
סיפורה

של להקת
מחול



1 See “The making of Amphi,” https://vimeo.com/506192843.
2  https://exhibitions.lib.umd.edu/bartenieff/movement-choirs 

Accessed July 2021 ,13.
3 https://second.wiki/wiki/noa_eshkol. Accessed July 2021 ,13.
4  The system developed by the Israeli dance theorist Noa 
Eshkol and the architect Avraham Wachman was first published 
in English as Movement Notation in 1958. It took an anatomical 
and mathematical view of movement and initially had the aim 
of exploring the abstract shapes and designs of movement 
rather than recording existing dance patterns, which had been 
the primary goal of all previous systems. Numbers and a small 
selection of symbols are used to represent each possible physical 
motion. The full horizontal staff provides a space for each body 
segment. Eshkol’s original aim was to create a method of recording 
her own choreography; however, the Movement Notation Society 
in Israel )the center for this system( subsequently published books 
on folk dance, ballet, and other art forms and also illustrated the 
uses of the system in recording the movements of animals. 

5  http://noaeshkol .org/about-eshkol-wachman-movement-
notation/, accessed July 13,2021.

Gaby Aldor, a dance critic, journalist, and writer, lectures 
extensively about Israeli dance in Israel and abroad. She has 
published in France, the US and Germany and is the writer of the 
entries on Israeli dance in the Larousse Dictionnaire de la danse. 
Aldor is a co-founder of the Arab-Hebrew Theater of Jaffa, where 
she also directs and acts. She authored the books And how does a 
camel dance?, about her family of dance pioneers in Israel )1925-
1950(, and Naharin, about conversations with and the dances of 
Ohad Naharin, choreographer of the Batsheva Dance Company.
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מייסדות  בפני  שעמדו  מטרות־העל  את  מתארת  בדש  בבסיסו.  שהיו  והמצוינות 
המחול  לעולם  המשך  דור  וטיפוח  במחול  ידע  הקניית  רקדנים,  הכשרת  האולפן: 
בארגון  ואורדמן משאבים  רוטשילד  דה  אלו השקיעו  מטרות  לממש  כדי  הישראלי. 
סביבת עבודה נכונה, כמו חדרי אימון מרשימים עם רצפת עץ – ייחודיים לתקופה 
– וכן עמלו להעשרת תחומי ההתנסות האמנותית של הרקדנים בשיעורים מסוגות 
בת-דור  של  המייסדות  שתי  של  ההתנהלות  שדפוס  סבורה  בדש  במחול.  שונות 
משקף התעלות מעל מאפייני השיח הארגוני של תחום המחול המקומי ופתיחות 

לחדשנות אמנותית. 

במאמר ״שירת הברבור: העשור האחרון של להקת בת-דור״ סוקרת עידית סוסליק 
בעוד  הייחודי.  בסגנונה האמנותי  ומתמקדת  את שנותיה האחרונות של הלהקה, 
הציגה  בת-דור  גרהם,  מרתה  של  סגנונה  עם  בראשיתה  זוהתה  בת־שבע  להקת 
הבלט  טכניקת  בין  השילוב  בשל  כניאו־קלאסי  להגדירו  שאפשר  אמנותי  קו 
המחול  להקות  את  אפיין  בת-דור  שהציגה  הנאו־קלאסי  הסגנון  המודרני.  למחול 
האירופיות שפעלו באותן שנים, כמו ה־NDT של ירי קיליאן, אך, לפי סוסליק, היחס 
שהוכתב  הסגנוני  הקיבעון  נגד  שטענו  מי  והיו  אמביוולנטי,  היה  הלהקה  לסגנון 
של  הביצועית  ביכולת  ההשקעה  שבשם  לכך  השאר  בין  התייחסו  המבקרים  בה. 
אורדמן  של  הנאו־קלאסי  נראה שהסגנון  הבעתיות.  על  הלהקה  ויתרה  הרקדנים 
וכך  באמצעות המחול,  רגשותיהם  ואת  פנימיותם  את  להביע  לרקדנים  לא אפשר 

היצירות נותרו אמנם מוקפדות צורנית אך לא הגיעו אל מיתרי הלב של הקהל. 

בשלוש  התבוננות  באמצעות  בבת-דור  הייחודי  המחול  סגנון  את  סוקרת  סוסליק 
פרי:  )יגאל  אקורד/דיסקורד  הלהקה:  של  הקריטיות,  האחרונות,  משנותיה  יצירות 
אקורד/  .)2001 תדמור:  )עידו  ומגריט   )1999 גינץ:  )תמיר  אפיקורוס   ,)1999
יצירה מופשטת המורכבת משישה קטעים כוריאוגרפיים המבוצעים  דיסקורד היא 
אינטימיות  של  מצבים  בין  מתח  מייצר  הכוריאוגרפי  המהלך  רקדנים.   13 ידי  על 
וניכור, קרבה וריחוק. מבחינה סגנונית, כבר בתמונה הראשונה מוצגת האסתטיקה 
בעיקרים  משולבת  וזו  הבלט,  של  המוקפדת  בטכניקה  שעיקרה  הנאו־קלאסית 
רות  את  מצטטת  סוסליק  והרמות.  קפיצות  רצפה,  עבודת  כמו  המודרני  מהמחול 
מרס  של  התנועתי  לסגנונו  גם  ביטוי  יש  היצירה  של  שבחלקים  שסבורה  אשל, 
קנינגהם, אף שפרי הכוריאוגרף היה נאמן בעיקר לקו האמנותי הנאו־קלאסי של 
בת-דור. כותרת היצירה מרמזת על התמה שלה, כפי שהוגדרה בתכנייה: ״התאמה 
בטבע  האלמנטים  כל  בין  הקיימים  היסודיים  המצבים  שני  שהם  התאמה  וחוסר 
ובן בני האדם״. לפי סוסליק, רעיון זה מתורגם לקומפוזיציה התנועתית באמצעות 
השימוש התדיר בעקרונות הכוריאוגרפיים של יוניסון וקנון. בעוד שתנועת הקבוצה 
ביוניסון מדגישה את כוחה כקולקטיב מאחד, הרי שהקנון חושף דווקא את המקצב 
האישי של כל פרט. סוסליק סבורה שהיצירה השלמה יוצרת מהלך מעגלי בין הפרט 
והדיסקורד מתגלים כניגודים משלימים  וברוח כותרת היצירה: האקורד  אל הכלל, 

ומתהווים בתנועתיות מתמדת.

היצירה  ב־1999.  לראשונה  היא  אף  הוצגה  גינץ  תמיר  של  אפיקורוס  היצירה 
מתארת את לבטיו של אברך שניצב על סף כפירה בעולם הדת והאמונה. בתמונת 
הפתיחה מוצג הקונפליקט הרגשי והערכי שבבסיס היצירה: על רקע השיר ״אבינו 
מלכנו״ ניצבים שישה רקדנים בלבוש שחור וטליתות לבנות, ומבצעים קטע תנועתי 
שמשלב בתוכו ניעות קלות של פלג הגוף העליון המזכירות תפילה. מתוך הקבוצה 
פורץ לפרקים רקדן בודד, ושובר את האחדות התנועתית. ביצירה מזוהה החברה 
ריקודית  בשפה  מאופיין  החילוני  העולם  ואילו  תנועתית,  תבניתיות  עם  החרדית 
היחיד  של  עולמו  מול  חברתיות  מוסכמות  מנכיחה  היצירה  וחושנית.  משוחררת 

ודיאלקטיקה בין שחרור לסגירות. 

את מגריט יצר עידו תדמור לתוכנית חדשה של בת-דור ב־2001, בהשראת יצירותיו 
הסוריאליסטיות של הצייר הבלגי רנה מגריט. היצירה בוראת עולם חזותי המדמה 
העולם  בחלל.  הזרועים  ואובייקטים  מוזיקה  תנועה,  בין  שילוב  באמצעות  חלום 
בו  יש  מגריט:  של  מציוריו  האייקוניים  הדימויים  על  נשען  תדמור  שיצר  החזותי 
תפוחים, עננים, וילונות ודמויות גנריות של גברים במעילים ובמגבעות. לפי סוסליק, 
ניגודים,  בין  והוא החיבור  תדמור הדגיש ביצירתו ציר מרכזי בעבודותיו של מגריט, 
שאינו אפשרי במציאות. בכוריאוגרפיה של תדמור מועצם מתח בין ניגודים: רקדנים 

עם תפוחים בפה עומדים על משטח שעליו מצוירים עננים ובכך קוראים תיגר כנגד 
ההיררכיה המקובלת בין שמיים לארץ. באופן דומה, מערערות תנועות השחייה של 
הציג  סוריאליסט  כאמן  לים.  יבשה  בין  האבחנה  את  הארץ  על  השוכבת  רקדנית 
מגריט בעבודותיו מהלך לא שגרתי של פירוק דימויים מוכרים. בציוריו אפשר לראות 
הופך  והנזילות שלהם. תדמור  הניידות  הגוף שמשקף את  אברי  ארגון מחדש של 
מחדש  אותם  להרכיב  כדי  שגורים  דימויים  ומפרק  גוף  ובדימוי  חזותיים  בדימויים 
באופן לא צפוי. לפי תדמור, בתמיכתה ביצירתו את מגריט הביעה הנהלת הלהקה 
פתיחות יצירתית וגם פתיחות לתכנים חדשים שלא הועלו על במת בת-דור בעבר, 
כמו סצנה שמהדהדת התעללות מינית, שהותרה אף שעוררה גם תגובות מסויגות 

אצל מבקרי היצירה. 

גישה  הממוסדת  לבת-דור  הביאו  ותדמור  גינץ  שפרי,  עולה  סוסליק  של  ממאמרה 
חדשה, שהציפה לראשונה גם תכנים הבעתיים, אקטואליים ופוליטיים, ונתנה במה 
החדשים  היוצרים  חוללו  בכך  לצפייה.  פחות  נוחים  הם  אם  גם  רגשיים  לתכנים 
בין שפה  ותדמור  גינץ  עדכון סגנוני של האסתטיקה הנאו־קלסית. החיבור שיצרו 
בתולדותיה  אמנותית  דרך  פריצת  היה  ופוליטיות  חברתיות  לתמות  נאו־קלאסית 
של בת-דור, אשר חילצה אותה לרגע מהבועה הסגנונית שהיא נכלאה בה. ייתכן 
שאלמלא הקשיים הארגוניים, הכלכליים והאחרים שבת-דור נקלעה אליהם, הייתה 
ערכי  את  רק  ולא  העכשווי  את  בתנועתה  ולשקף  עדכנית,  להפוך  יכולה  הלהקה 

הבלט השמרני המסורתי שעליהם נוסדה.

ובה  שגיא  ונועה  רוטנברג  הניה  של  בעריכתן  מרשימה  רשימה  האסופה  בסוף 
סקירה כרונולוגית של יצירות הלהקה. דומה שחשיבותה של הרשימה היא בעצם 
קיומה: עשרות יצירות של להקה רפרטוארית, שאמנם נסגרה בטרם עת, אך נראה 
הטרשית  האדמה  על  מחול  אמנות  של  בהיוולדות  משמעותי  דרך  ציון  שתישאר 

המאתגרת הישראלית. 

מחול  ושיח  ברב־קוליות   )1990( בישראל״  לבימה  מחול  שנות  ״תשעים  במאמרה 
וישראל כתבה רות אשל: על מנת שהמהות ה״ישראלית״ תתגלה היה צריך לעבור 
את המסע הארוך – מהמחול בתקופת היישוב והשאיפה להוכיח ש״אנו עבריים״, 
דרך איבוד האמונה בעצמנו והפנייה להסתכלות החוצה ולחיקוי, ושוב חזרה לעצמנו 
במאבק בין אוניברסלי למקומי, בין טכניקה ליצירה. ההגעה לבגרות ולהבשלה היא 
התנועה  ותתגלה  תצוף  הריק,  מתוך  ההרפיה.  את  בישראל  למחול  המאפשרת 
שאינה מבקשת להגדיר את עצמה, כיוון שהיא כתובה בגוף בעצם היותנו ישראלים 
החיים ויוצרים כאן. גם השפע והאינטנסיביות היצירתית של העשייה בישראל הם 
כיום  הרי   – החלום  את  רקדו  היישוב  בתקופת  אם  כאן״.  ״אנחנו  אמירה:  של  סוג 

רוקדים את החיים )אשל 2009: 89-88(.

באשר  נבואיים  היו  עשורים,  שלושה  לפני  שנכתבו  אשל,  של  אלה  דומה שדבריה 
לזירת המחול בישראל כיום. מסעה של אמנות המחול בארץ עבר דרך לבטים של 
סוגה  צמחה  משם  דווקא  אך  ארוכים,  ריק  רגעי  דרך  וגם  ויצירה  הבעה  טכניקה, 
את  רקדו  היישוב  שבתקופת  כותבת  אשל  ועוצמתית.  חיונית  טרייה,  אמנותית 
לתאר  כדי  גם  נכונות  אלה  שמילים  ונראה  החיים,  את  רוקדים  כיום  ואילו  החלום 
את חלום להקת בת-דור ואת מציאות החיים שהביאה לסגירתה; למרות האתגרים, 
החלומות  במחרוזת  חן  אבן  הייתה  בת-דור  להקת  האחרון,  והמשבר  השבר  רגעי 

והחולמות אשר בראו כאן מציאות לאמנות גוף ייחודית. 

ביבליוגרפיה
ושיח מחול בישראל. רב קוליות   אשל, רות. ״תשעים שנות מחול לבימה בישראל״, 

עורכות: הניה רוטנברג ודינה רוגינסקי. תל אביב: רסלינג, 2009.

סמינר  במכללת  ומרצה  ופילוסופיה  מחול  חוקרת  היא  רוזנבליט  עינב  ד״ר 
של  המקוריים  שלה הפנים  הדוקטורט  עבודת  ישראל.  אורות  ובמכללת  הקיבוצים 
בודהיזם  זן  מדי:  אנושי  ספרה גוף  ב־2013.  תל-אביב  באוניברסיטת  הגוף אושרה 
רעבה:  ב־2014. ספרה רוח  רסלינג  בהוצאת  לאור  באמנות המחול העכשווי יצא 

מחול ישראלי וזהות לאומית ראה אור ברסלינג ב־2018.

and experiencing movement for professional, semi-professional, 
and lay people all to take part, most often outside, in nature.2 

Eshkol’s Ausdruckstanz or European Expressionist dance 
background began with her own dance studies between 1943 and 
1945 in Tel Aviv, under Tille or Tehila Rössler: Eshkol was one of the 
Ausdruckstanz dance artists, trained in European Expressionism in 
Europe, who escaped to Israel. From 1946 to 1948, she studied in 
Manchester, England with Rudolf von Laban and Lisa Ullmann, at 
their Art of Movement Studio. Eshkol then studied in London at 
the Sigurd Leeder School of Modern Dance.3 Her theories led her 
to look beyond the then- conventional ideas of cultural style and 
habits, which helped her to develop her own ideas about elemental 
movement. In 1954, she developed and coded the Eshkol-
Wachman notation system for dance together with the architect 
Avraham Wachman.4 

Noa Eshkol: “Eshkol-Wachman Movement Notation is a thinking 
tool that can teach people the art of observation, i.e. encourage 
them to aspire for the ultimate level of seeing. It does so by 
organizing the ’material’ known as movements of the human body 
in relatively simple categories, thereby allowing us an insight )in-
sight( into the complexity of this phenomenon as a whole.“ 5 

The Memorial Masekhet to the Warsaw Ghetto Uprising was 
created for the Kibbutz and was therefore a special event, rich and 
varied in its elements. It proved to be different from other kibbutz 
performances that the performers were acquainted with—there 
was no pathos and there were no dramatic peaks, except for the 
one moment of exuberance with the Hora, complex in its details, 
as if she had assembled a complex tapestry with the help of her 
loyal dancers. 

The original performance had many participants, including youth 
dressed in khaki from other nearby kibbutzim. There is a short film 
that was shot at the time showing a few groupings and gatherings 
with the performers walking or stamping or suddenly bending 
down. The dancers included Avraham Wachman and Naomi Polani 
together with dozens of high school students under Eshkol’s 
instruction, accompanied by music by Herbert Brϋn. The pathos 
was clear from the script by Chaim Guri. Following are excerpts 
from that script, which I researched for my lecture about the 
influence of the Bauhaus on dance that I gave at the University of 
Leipzig, Germany.
 
The narrator speaks. There are three sections.
“Ten years have passed since 1943”: 
1. Mourning the debris. It is a lamentation over the ruins.
2. The Voices of the Uprising.
3. Hymn of the Rebirth, Voices of the Uprising. 
Instructions for the audience were to please stand to bless the 
spirit, the blood, and the fighting. The audience rises to its feet. 

The female narrator announces the same sentence and asks 
that the audience stand up to sanctify the mourning and the 
catastrophe. The male narrator asks that the public bless their 
sons and daughters, who mourn the myriad people murdered 
by the Germans. It would be impossible to exhale all the screams 
that were ignored and never heard by the world. The public sits 
down through the remaining text, which is dramatic; the dancing, 
however, is formal, correct, and of simple movements. The original 
performance took place on raised platforms erected near and 
along the Roman aqueduct.  At one point we see a sudden burst of 
small steps by those on a higher platform. Suddenly, the dancers 
plunge into a big downward step; then, rising on tiptoe, they 
repeat the fast steps, and then they are moving again into deep 
forward steps, lunging. Eshkol herself referred to this section as a 
folk dance.

We can dream what redemption was brought to those watching 
the original pageant as we relive Eshkol’s work. 

Footnotes
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