
מתחילת דרכינו בפסטיבל אנו שוקדים להרחיב את מודעות 
התנועה שלנו ושל קהל הצופים. כתב התנועה אשכול-

וכמן מהווה חלק בלתי נפרד של עבודתנו. לצד עבודות 
בתנועה, שחוברו בכתב התנועה אנו מציגים ריקודים 

שנוצרו באמצעות מתווכים אחרים, אך המשותף לכולנו הוא 
החיפוש האישי אחר התנועה העצמאית. ריקוד שהוא הצורה 
האומנותית של תנועת הגוף האנושי, שאינו נזקק להיבנות 

עם מוסיקה, תפאורה וסיפור.

במשך 21 השנים של קיום הפסטיבל הופענו בחללים 
שונים. בתחילה בכאלה שאינם מיועדים להופעות ואחר 
כך באולמות תיאטרון. אך תמיד עמדנו על כך שהחלל 

יהיה מוגדר, שהרוקד ויחסיו למרחב יהיו בעלי משמעות, 
שהקירות יראו - בדומה לסטודיו בו אנו עובדים יומיום. 

לצערי החללים האלה נעלמו מהנוף שלנו, ואנחנו 
ממשיכים לבקש את החלל הנכון. 

לשמחתי הגדולה אנו מתארחים השנה ב- יפו 23 - 
הגלריה של בצלאל בירושלים, ובסטודיו של נעה דר בתל 

אביב, ובכך עושים שוב צדק לריקוד שבו הפיוט נעשה 
מכוחה של התנועה ולא מהאשליה שנוצרת על הבמה. 

דבר זה מבקש מהצופה להיות אקטיבי, לראות את 
עצמו כאילו הוא רוקד, ולתת לעולמו הפנימי לייצר את 

המשמעויות למה שחושיו חווים.

אנו שמחים לארח את הקבוצה לריקוד קאמרי ולכלול את 
ריקודיה של נועה אשכול, שבימים אלה אף הוצאו בדפוס 
שלושה ריקודים מתוך הסויטה "נושא ווריאציות" כתובים 
בכתב התנועה אשכול-וכמן; עבודת הכתיבה הגדולה עליה 

שוקדים מאז פטירתה של אשכול. 

לפני כחודש הלך לעולמו אברהם וכמן, שותפה של נועה 
ליצירת כתב התנועה אשכולֿֿ-וכמן. אני מקוה שבקיום 
הפסטיבל ובתכניו אנו מכבדים את זכרו של אברמלה.

ריקוד נוסף אותו נארח השנה בפסטיבל, הוא טריו א' של 
איבון ריינר, שחובר עוד בשנות השישים. בכך אנחנו שוב 

נותנים ביטוי לענין העמוק שיש לנו בעולם התנועה של 
היום ואף לזה של האתמול. 

בפסטיבל אציג שני ריקודים חדשים שיצרתי; אני שמח 
מאוד להציגם בחברה שכזו.

עמוס חץ
מנהל אמנותי 

משתתפי ריקודי חדר 2010

אילת אלמגור
מורה בשיטת פלדנקרייז, בעלת תואר בוגר במתמטיקה ובפיסיקה  ובעלת 

תואר דוקטור בנוירופיסיולוגיה. מלמדת פלדנקרייז באקדמיה למוסיקה 
ולמחול ע"ש רובין בירושלים, מכשירה מורים בשיטת פלדנקרייז בישראל, 

באיטליה וביפן.

 אילן גולני
פרופסור אמריטוס במחלקה לזואולוגיה  בפקולטה למדעי החיים 

באוניברסיטת תל-אביב. תלמידם של נועה אשכול ועמוס חץ. משתמש 
בכתב התנועה אשכול–וכמן לניתוח וכימות התנהגות בעלי חיים. במחקריו 

שם את הדגש על אפיון וכימות התנהגות ספונטנית וחופשית של בעל 
החיים השלם תוך שימוש באבני בוחן שמשקפות תכונות גיאומטריות  

וסטטיסטיות של ההתנהגות הטבעית. מתוך תיאור כזה צומחת המשמעות 
הרגשית והקוגניטיבית של ההתנהגות לבעל החיים עצמו.

ג'ון הריז
ג'ון הריז פגש את נועה אשכול לראשונה בשנת 1948. הוא הפך לבן-שיחה 

למטרת דיון, לתלמידה הראשון ולחבר לעבודה. הוא השתתף בהכנת הספר 
הראשון על כתב התנועה אשכול-וכמן, ובניסוח הטקסטים ועצוב האיורים 

במרבית הפרסומים בנושא. היה חבר בקבוצת "ריקוד קאמרי" הראשונה 
של אשכול. בשנות השישים החל ליישם את כתב התנועה באמנות חזותית 

כולל אמנות וידאו מופשטת. הוא ממשיך בעבודה זו, שעליה גם כתב 
ספרים ומאמרים.

אפרת וונסובר 
סטודנטית שנה רביעית בחוג לתנועה וכתב תנועה ושנה שנייה במסלול 

לכוריאוגרפיה באקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים.

שחר ורכזון
מעצב תאורה ויוצר עצמאי. עיצב תאורה במופעי תיאטרון ומחול 

ובפסטיבלים רבים בארץ ובאירופה.  מעצב ומפעיל מופעי תיאטרון מחול 
ומוסיקה בתיאטרון המעבדה בירושלים. 

עמוס חץ 
הקים את החוג לתנועה ולכתב תנועה באקדמיה למוסיקה ולמחול 

בירושלים. יסד את האנסמבל לרקוד ״תנועות״ ובמסגרתו הקים את 
״פסטיבל רקודי חדר״. בשנים האחרונות יוצר רקודי סולו בהם הופיע 

בארץ ובאירופה, ופרויקטים לרקוד קולקטיבי,  בהם הוא קובע את חוקיו 
ובמסגרתו כל רקדן יוצר את רקודו. השנה הופיע בגרמניה עם עבודתיו:   
Five Movement Adventures לחמישה רקדנים.  Vexations שתים עשרה 

שעות של ריקוד עם 18 רקדנים ו 7 פסנתרנים. 

יערה כהן  
בוגרת החוג לתנועה וכתב תנועה והמסלול לכוריאוגרפיה באקדמיה 

למוסיקה ולמחול ירושלים.

  איל עפרון 
עוסק בהוראה ובחיבור באמצעות כתב תנועה זה 35 שנים. בשנים 
האחרונות מתמקד בקישור בין כתב תנועה לאנימצית מחשב תלת 

מימדית. מחבר ומנחה של קבוצת התנועה  "מסגרת סליל". השתתף 
בקבוצת "תנועות" בהנחיית עמוס חץ. עבד עם נועה אשכול על התאמת 

חומרים בכתב תנועה לסביבה ממוחשבת. בוגר מסלול לימודי תעודה של 
אוניברסיטת תל אביב בהדרכת נועה אשכול ובוגר תואר ראשון בחוג לתנועה 

באקדמיה ע"ש רובין. בעל רקע באומניות לחימה ובשיטות טיפול שונות.

תמר פלש
משנת 1998 פרופסור במכון ויצמן. בשנים 2006-2004 שימשה כראש 

המחלקה למתמטיקה שימושית ומדעי המחשב במכון. תחומי העניין של 
תמר פלש כוללים את חקר מערכת העצבים והמוח בנושאי תכנון מוטורי, 

תנועה ורובוטיקה, תחומים בהם היא משלבת מחקר ניסיוני ותיאורטי.

מיכל שושני
בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, ובעלת תואר שני בחקר 

מחול באוניברסיטת "סארי" אנגליה. השתתפה בכתיבת ספרי כתב התנועה 
עם נועה אשכול. השתלמה בכתבים היסטוריים ובלבאן אצל אן האצ'ינסון 

במרכז לשפות מחול ובמכון בנש. לימדה תנועה, כתבי תנועה, ואורינות 
אקדמית במכללת סמינר הקיבוצים, ובאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

  הקבוצה לריקוד קאמרי
 הקרן ע"ש נועה אשכול לכתב תנועה

הקבוצה לריקוד קאמרי, בהדרכת רחלי נול-כהנא, מתמחה בביצוע 
ריקודים של נועה אשכול. חבריה מהרקדנים הוותיקים של  נועה אשכול, 

ומרקדנים שהצטרפו אליה לא מכבר.
 הסוויטה  "נושא ווריאציות" היא הסוויטה הראשונה שחיברה נועה אשכול, 

והראשונה מבין יצירותיה שחוברה באמצעות כתב תנועה אשכול-וכמן.
 הסוויטה  הועלתה לראשונה ב 1965 בביצוע קבוצת "הריקוד הקאמרי" 

שהוקמה על ידי נועה אשכול.  לאחר שנים רבות שלא בוצעה, היא 
מחודשת כחלק מתהליך שחזור ותיעוד נרחב,הנעשה בימים  אלה בתמיכת 

מפעל הפיס.  

חברי הקבוצה:

מרגלית אלמוג
 בוגרת  בית הספר לשיטת פלדנקרייז, משנות השמונים לומדת ריקודים של 

נועה אשכול עם רחלי נול- כהנא.

 מור בשן
 בוגרת  חוג לתנועה וכתב תנועה באקדמיה למוסיקה ולמחול ע״ש רובין 

בירושלים.  הצטרפה כרקדנית ל«קבוצה לריקוד קאמרי« ב-2008.

נוגה גורל
 בוגרת  חוג לתנועה וכתב תנועה באקדמיה למוסיקה ולמחול ע״ש רובין 

בירושלים,  הצטרפה כרקדנית ל«קבוצה לריקוד קאמרי« ב-2008.

רחלי נול-כהנא
 בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים )1963(. 

 משנות הששים  רקדנית בכירה ב«קבוצה לריקוד קאמרי«. הופיעה בכל 
מופעי הקבוצה בארץ ובחו«ל.  מורה לתנועה וכתב תנועה במכללת סמינר 

הקיבוצים, במסלול למחול ותנועה. השתתפה בכתיבת ספרי כתב התנועה 
עם  נועה אשכול, אשר הוצאו לאור בידי האגודה לכתב תנועה.

 רותי סלע
 רקדנית בכירה  ב«קבוצה לריקוד קאמרי«, אליה הצטרפה בשנות השבעים. 
הופיעה עם הקבוצה בארץ ובחו«ל.  השתתפה בכתיבת ספרי כתב התנועה 

עם  נועה אשכול, אשר הוצאו לאור בידי האגודה לכתב תנועה.

תוכנית א'
ירושלים יום ג' 21.12  |  תל אביב יום ו' 31.12 

נושא ווריאציות 
חיבור: נועה אשכול

מבצעים: הקבוצה לריקוד קאמרי בהדרכת רחלי נול-כהנא

זוהי הסויטה הראשונה שחיברה נועה אשכול באמצעות כתב התנועה אשכול-וכמן. 
הסויטה הועלתה לראשונה בשנת 1965 בביצוע קבוצת "הריקוד הקאמרי" שהוקמה 

על ידי נועה אשכול. לאחר שנים רבות שבהן לא בוצעה, היא מחודשת כחלק מתהליך 
שיחזור ותיעוד נרחב הנעשה בימים אלה בתמיכתו האדיבה של מפעל הפיס.

מפה אישית
חיבור וביצוע: עמוס חץ

בשנתיים האחרונות עסקתי בריקוד קבוצתי בגרמניה ובארץ, בו בקשתי 
מהרקדנים לחבר את חלקם מתוך התבוננות בהרפתקאותיהם התנועתיות 
מראשיתן. הסולו הזו הוא חיבור שלישי, מקורו בשני הריקודים הקבוצתיים 

שקדמו לו. 

Trio A 
חיבור: איבון ריינר

שיחזור וכתיבה: יערה כהן 
ביצוע: אפרת וונסובר, יערה כהן

טריו א' חובר בשנת 1966 על ידי איבון ריינר. במסגרת עבודתה של קבוצת 
הרקדנים Judson Dance Theater. הריקודים שיצרו חברי הקבוצה חוללו שינוי 
ענק בתפיסת הריקוד שלנו, רעננותו חיה וקימת אף היום. מאז ועד היום בוצע 

טריו א’ בהרכבים שונים וע״י רוקדים רבים

תוכנית ב'
ירושלים יום ד' 22.12  |  תל אביב יום ו' 30.12

רב-שיח "מהי תנועה אחת?"
 משתתפים: אילת אלמגור, אילן גולני, ג‘ון הריז, איל עפרון,

מיכל שושני, תמר פלש 

כל אחד מהמשתתפים יציג את תשובתו לשאלה מהי תנועה אחת? רב השיח 
ילווה בסרטי וידאו.

תוכנית ג'
ירושלים יום ה' 23.12  |  תל אביב יום ש' 1.1.2011

נושא ווריאציות 
חיבור: נועה אשכול

מבצעים: הקבוצה לריקוד קאמרי בהדרכת רחלי נוֿל-כהנא

ראו הרחבה בתוכנית א’

עיצורים ותנועות
חיבור וביצוע: עמוס חץ

מוסיקה: ג‘ון קייג‘

״מהי תנועה אחת?״ שאלה אותנו נועה אשכול כאשר למדנו אצלה בראשית שנות 
השישים. הריקוד הזה הוא עוד תשובה לאותה שאלה שמעסיקה אותי מאז ועד 

היום. המצב - כאקורד הנושא בחובו פתרונות שונים, והמסלול - המגשים כל 
פעם פתרון אחר. 

מהי תנועה אחת?
פסטיבל ריקודי חדר 2010


