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פסטיבל ריקודי חדר  | 29מוסיקה למה?
פסטיבל ריקודי חדר משמש במה לטיפוח ריקוד קאמרי .המונח לקוח מהמוסיקה
הקאמרית ,המהווה נדבך חשוב בהתפתחות המוסיקה המערבית ,בשל הצימצום
במימדיה והיותה חסכונית באמצעיה ואינטנסיבית מאד .מוסיקה למה? הינה העדשה
דרכה אנו מתבוננים השנה בריקוד.
הריקוד המודרני הציג אלטרנטיבות שונות ליחסים בין הריקוד למוסיקה :שקט מוחלט,
שימוש בכלי הקשה ,בקול האנושי או בכלי התזמורת ,בין שהמוסיקה חוברה מראש או
בזמן אמת .קיומן של מערכות היחסים המגוונות הללו יוצר אתגר לרוקד ולצופה כאחד.
מתחילת דרכנו בפסטיבל הצגנו עבודות רבות בהן הריקוד חף מכל תוספת של אמנות
אחרת .אנו מאמינים שתנועת הגוף היא חומר ממנו ניתן ליצור אמנות ,שאינה תלויה
אלא בעצמה  -אמנות ככל האמנויות.
בפסטיבל השנה ארבע תכניות וכנס שיספקו תשובות שונות לנושא "מוסיקה למה?".
אורחת הפסטיבל השנה היא דורותיאה רוסט משוויץ ,המשתפת פעולה עם המוסיקאי
עמרי זיגל .עיסוקו של עמרי בצליל ניב יידיש נכחד בשוויץ ,משמש לדורותיאה השראה
לעבודתה בתנועה.
יצירתם מציגה חידוש נוסף ,כאשר היא מתבצעת דרך קשר אינטרנטי .המוסיקאי יבצע
את הצלילים בציריך ,בעוד דורותיאה תופיע בישראל .הופעתם המשותפת תיראה
ותישמע בשני המקומות בו זמנית.
מאי זרחי ומיכל אופנהיים עוסקות ביחסי הגומלין של שני ביטויים גופניים  -הקול
האנושי והתנועה ,המגיבים אחד לשני.
אנה ווילד יוצרת זיקה בין השפה העברית ודימוייה וחושפת את הישראליות של הוויתה.
ענת שמגר מתנועעת במרחב ובמקביל תום סולוביצ'יק משלח צלילי סקסופון גבוהים
ונמוכים .ביחד הם טווים קווים ויוצרים מרחבים שונים.
עבודתו של עמוס חץ חוברה בהשראת מוסיקה ,אך נרקדת בשקט.
כמו בכל השנים האחרונות  ,במסגרת פרויקט ביכורים ,אנו שמחים להציע את הבמה
לצעירים בוגרי מוסדות להכשרת רקדנים .השנה נוספו להם בוגרי מוסדות להכשרת
מוסיקאים .עבודתם המשותפת עוסקת בכינוס ופיזור ביחסי הגומלין שבין המוסיקה
לריקוד ,בניהולם של ענת שמגר  -ריקוד ודן וינשטיין  -מוסיקה.
השנה נארח בכנס שני דוברים :הגב' אסתי נדלר – ריקוד ופילוסופיה ופרופ' גלילי שחר
 ספרות ותרבות גרמנית .הדוברים יקיימו שיח עם היוצרים המשתתפים בפסטיבל.נראה שזוהי הזדמנות לכולנו להתבונן ,לבטא ולשמוע את מחשבותינו בנושא :מוסיקה למה?

תכנית הפסטיבל
תוכנית א' › נופים חצויים – פרויקט ביכורים – ענת שמגר ודן וינשטיין
תוכנית ב' › ריקמת חיבור  -עמוס חץ | אלף  -אנה ווילד
תוכנית ג' › איפה את/ה  /איפה אני  -דורותיאה רוסט ועומרי זיגל
תוכנית ד' › סיפורי מישור  -ענת שמגר ותום סולוביצ'יק | ּפׂה  -מאי זרחי ומיכל אופנהיים

חלל התיבה ,שדרות ירושלים  ,19חצרות יפו
להזמנת כרטיסים03-6822403 :
תוכנית א' › יום רביעי  20/12בשעה 20:30
תוכנית ב' › יום חמישי  21/12בשעה 20:30
כנס › יום שישי  22/12בשעה 12:00
תוכנית ג' › יום שישי  22/12בשעה 20:30
תוכנית ד' › יום שבת ה־ 23/12בשעה 20:30

אולם ליאו מודל ,מרכז ז'ראר בכר ,בצלאל 11
להזמנת כרטיסים כיתבו אל:
roomdancesfestival@gmail.com

תוכנית ב' › יום רביעי  27/12בשעה 20:30
תוכנית ג' › יום חמישי  28/12בשעה 20:30
תוכנית א' › יום שישי  29/12בשעה 12:00
תוכנית ד' › יום שבת  30/12בשעה 20:30

מחיר כרטיסים 65 :ש"ח רגיל 100 ,שתי הופעות 130 ,שלוש הופעות 150 ,ארבע הופעות.
 10%הנחה לתושבי תל אביב .הכניסה לכנס חופשית

ניהול אמנותי :עמוס חץ \ שותפה לניהול אמנותי ומפיקה בפועל :טליה דה פריס \ מנהלת הפקה :דפנה
עפרון \ עיצוב תאורה :שחר ורכזון \ תמיכה טכנית מקוונת :דני וויליאמסון (ישראל),Jens Woernle ,
( Hili Leimgruberשוויץ) \ עיצוב גרפי :יואב וינפלד \ יחסי ציבור :דולפין
תודות :דר .יוטה יעקובי ,צלילית בן נבט ,איריס מור ז"ל ,עינת רז גלוברמן ,עו"ד בטי נולמן ,אורי
חץ וגבי סדן.
פרופ' עמוס חץ › מייסדו ומנהלו האמנותי של הפסטיבל ,פעיל בשדה המחול הישראלי מתחילת
שנות ה־ .70הקים ועמד בראש החוג לתנועה ולכתב באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים .ב־1999
קיבל את פרס עיריית ירושלים ,ב־ 2013זכה בפרס מפעל הפיס על מפעל חיים וב־ 2014קיבל את
פרס שרת התרבות למפעל חיים.
טליה דה פריס › רקדנית ויוצרת מחול עצמאית .בוגרת תכנית המחקר פיילוט 2#לכוריאוגרפים
בבית הספר  P.A.R.T.Sשבבריסל ובעלת תואר ראשון מאוניברסיטת פריס  8ודיפלומה מביה"ס במרכז
הלאומי למחול עכשווי באנז'ה שבצרפת .לצד עבודתה האמנותית טליה משתפת פעולה עם אמנים
שונים בארץ ובחו"ל ולוקחת חלק בפרויקטים שונים בתחום המחול ,פרפורמנס ובמה.
דפנה עפרון › בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי .חברה באנסמבל לביצוע יצירות בכתב תנועה
'מסגרת סליל' .מתרגלת קיטאידו ומורה בכירה באמנות תנועה זו .הפיקה את הפסטיבל בשנים .1997-8
שחר ורכזון › מעצב תאורה עצמאי משנת  ,2009עובד עם להקת מריה קונג כאמן ,מעצב ומפעיל.
זה שנים מעצב תאורה בפסטיבל ריקודי חדר.

מרכז
ז’ראר בכר

gerard behar
center

צילום :אורס שמיד

תל אביב

ירושלים

2017

תכנית א'

נופים חצויים

תל אביב
יום שישי 22/12
בשעה 12:00

תל אביב
יום רביעי20/12 ,
בשעה 20:30

פרויקט ביכורים ביוזמת פסטיבל ריקודי חדר
יוצרים :ענת שמגר ודן וינשטיין | יוצרים מבצעים :איילת אבידן ,אור אשכנזי,
חובב לנדוי ,אור סיני ,צוקי רינגרט ,נגה שגב.

נופים חצויים הוא תהליך יצירה שנבנה על בסיס תקשורת בין יוצרים מתחומים
שונים שחוברים יחדיו .דרך שאלות ופעולות משותפות אנו מנסים לעקוב אחרי
שזירת הקולות השונים ל'אחד' .האתגר הוא יצירת אנסמבל של שישה קולות ,בו
ירושלים
המוסיקה והמחול לא מלווים אחד את השני אלא מוצאים שפה משותפת בתהליך
היצירה .השיח הרב קולי וההזנה האסתטית ההדדית בין הרקדנים והמוסיקאים,
יום שישי 29/12
מאפשרים פלטפורמה יצירתית לעבודה משמעותית וחדישה.
בשעה 12:00
ענת שמגר › יוצרת ריקודי סולו ומרבה בשיתופי פעולה עם אמנים מתחומים
שונים .מופיעה בפסטיבלים ובמסגרות עצמאיות .חברת סגל וראש המסלול לכוריאוגרפיה באקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים.
דן וינשטיין › צ'לן ,מרצה ומוסיקאי רב גוני המופיע הן כסולן והן כנגן מוסיקה קאמרית ומוסיקה חדישה בישראל
ובעולם .משתתף תדיר בפרויקטים המשלבים מחול ,תיאטרון ומוסיקה חדשה ונסיונית.
משתתפים:
איילת אבידן › למדה בתיכון עירוני א' לאמנויות בתל אביב .למדה בסדנה להכשרת רקדנים בחיפה וסיימה לימודי
תואר ראשון באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ,בחוג לתנועה ובמסלול לכוריאוגרפיה.
אור אשכנזי › בוגרת תיכון האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים .סיימה לימודי תואר ראשון באקדמיה ,בחוג
לתנועה ובמסלול לכוריאוגרפיה.
חובב לנדוי › מוסיקאי יוצר בתחום המוסיקה העכשווית ,נשפן ואמן סאונד ,מופיע בהרכבים בארץ ובעולם.
יצירתו מושפעת ממסורות מוסיקליות מיפן ומסורות יהודיות שונות .בשנים האחרונות השתתף במספר תערוכות
קבוצתיות במרכז לאמנות דיגיטלית ,חולון.
אור סיני › מלחינה ונגנית קונטרבס אשר מתרכזת באמנות האילתור .בעלת תואר ראשון מהאקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים ובעלת תואר שני מבית הספר לאמנות  CalArtsבלוס אנג'לס.
צוקי רינגרט › רקדן יוצר ופרפורמר ,בוגר הסדנא להכשרת רקדנים בגעתון והסדנא של להקת ורטיגו .משתתף
בתהליכי יצירה וביצירות של הכוריאוגרפים שלומית פונדמינסקי ,אורי שפיר ונדר רוסנו.
נגה שגב › בוגרת המחלקה למוסיקה חדשה בביה״ס מוסררה ,ירושלים .יוצרת ומבצעת מוסיקה ועבודות סאונד
תוך שימוש בכלים אקוסטיים ובמערכות אלקטרוניות.

תוכנית ב'
תל אביב
יום חמישי 21/12
בשעה 20:30
ירושלים
יום רביעי 27/12
בשעה 20:30

אלף
עבודה מאת אנה ווילד | דרמטורגית ושותפה ליצירה :ליילה אנדרסון
״אלף היא עבודת סולו שנוצרה בזמן מגורי בבריסל ולאחר סיום לימודי באמסטרדם.
כאמנית ישראלית החיה ועובדת באירופה ,העיסוק בשאלות הזהות שלי הוא
יומיומי וחריף ,השפה בה מצאתי את עצמי משתמשת על מנת לדון בהן נראתה
לי לא מספיקה .העבודה נוצרה לא מתוך הצורך למצוא תשובות לשאלות שלי,
כי אם איך לשאול אותן "
אנה ווילד › אמנית היוצרת מופעים ופרפורמרית .בוגרת DasArts - Master of
 ,theatreאמסטרדם  2015ובית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים.2011 ,
המופע נוצר בתמיכת נדין – בריסל ,ווה פה צימר – אנטוורפן ,גריילייט פרוג׳קטס
– בריסל ,הזירה הבינתחומית – ירושלים

ריקמת-חיבור
חיבור :עמוס חץ
יצירות לפסנתר של בטהובן ,וברן ופלדמן לוחשות לי את קסמן :בצורה ,בהידהוד וברגש .במוסיקה הצלילים
נישאים ברוח ,בריקוד התנועות מתגלגלות בשדה הכבידה .מסלולי התנועה חוברו בכתב התנועה אשכול־וכמן.
בביצוע הריקוד עליי להקשיב בגופי :לתנופתו ,אירגונו ,להידהודו במרחֿב ולהיווצרות הרגש המעורר את הנפש.
המוסיקה לא מושמעת ,אך הרגש ,ההידהוד והצורה מקיימים את ליבו הפועם של הרקדן וריקודו.
עמוס חץ (לפרטים אודות פרופ' עמוס חץ  ,ראו לעיל)

צילומים :ויטוריה סודו ,דפנה עפרון

תוכנית ג'

איפה את/ה  /איפה אני
Where Are You/Where Am I

השנה תתארח בפסטיבל אמנית התנועה והפרפורמנס משוויץ דורותיאה רוסט
תל אביב
בשיתוף פעולה עם המוסיקאי עמרי זיגל ,במופע שיתקיים באופן מקוון במקביל
22/12
שישי
יום
בשוויץ ובישראל ,בשיתוף מומחי המדיה - Petit Grégoire Videolabor
 Jens Woernle, André Brickerודני ויליאמסון.
בשעה 20:30
"החומר הבסיסי של הפרויקט עוסק בצלילים ,קולות ותנועות מזיכרון נסתר
הקשור לאמנות ותנועות ריקודים עממיים .ביטויים יומיומיים במוזיקה ובריקוד
ותשומת ליבנו לשפת היידיש הנכחדת של קהילה יהודית קטנה ליד ציריך בשווייץ.
ירושלים
אנחנו שואלים את עצמנו מה הצליל של השפה (הזו) .מה אנחנו שומעים ,איך זה
28/12
חמישי
יום
מהדהד היום ברמה הפיזית והמילולית ובמובן המטאפורי? הבידוד של הקהילה
בשעה 20:30
היהודית בעבר ,והדיאלקט שלה שהתפתח עם הזמן ,יכול להעלות נושאים
הקשורים למציאות שמהגרים ניצבים בפניה כיום והאתגרים שחווים אנשים
מבודדים מהחברה במצבים של ניכור .הזרמה מקוונת של עבודה זו מוסיפה
נושאים של וירטואליות ,נוכחות במקום ובו בזמן מחוץ למקום והשפעתה עלינו ועל הקהל".
דורותיאה רוסט › אמנית ויזואלית ,תיאורטיקנית של תרבות ומורה לטכניקת אלכסנדר המתגוררת בציריך.
 MASבלימודי תרבות ומגדר באוניברסיטת ציריך .מנחה סדנאות ומרצה אורחת בבתי ספר לאמנות בשווייץ
ובחו"ל .יוזמת שיתוף הפעולה  , LONGEST DAYמופע חוצות שנערך בציריך מדי שנה .כותבת על פרפורמנס
ואמנות בשיתוף האוצרת איירין מילר .הרקע של רוסט הוא במחול פוסט מודרני וכולל שיתופי פעולה עם רקדנים,
כוריאוגרפים ומוסיקאים בניו יורק בשנות ה־ .80פעילותה כיום כוללת הופעות והתערבויות במרחב הציבורי,
תערוכות־אמנות ,הרצאות ופרפורמנס באמנות ובמוסיקה .חברה בוועדות התכנון של אירועי מחול ופרפורמנס
בשוויץ ובהודו.
עמרי זיגל › נולד בישראל .למד בבוסטון ובלונדון עם בוב מובר ,קליפורד ג'ורדן וכריס ביסקו .מוסיקאי מקצועי
מאז  .1980עמרי רואה את עצמו כמאלתר ומלחין ,ראפר חופשי ,שחקן  /פעיל תרבותי־פוליטי שביצירתו הופך
את ההווה לססגוני ותוסס .זיגל מרבה לשתף פעולה בהרכבים מוסיקליים שונים ואוהב את האילתור.

צילומים :אורס שמיד ,מיכאל כהן ,גדי דגון

תוכנית ד'
תל אביב
יום שבת 23/12
בשעה 20:30

ּ ּפה
'ּפֹה' היא גירסה מעבודתן המשותפת של זרחי ואופנהיים ,כוריאוגרפית/רקדנית
ומוסיקאית/אמנית קול ,המשתפות פעולה מ־ .2015השתיים חוקרות איך  -על
ידי הקשבה במובן הרחב של המילה וחקירה של החללים הפנימיים הבלתי נראים
של הגוף  -ניתן לאפשר למוסיקה ולמהלך הכוריאוגרפי לגלות את עצמם .היוצרות
מזמינות את הצופים והצופות לחוות יחד איתן את הפה והעכשיו  -שתי נשים
ושני מדיומים שפוגשים זה את זו.

מאי זרחי › בוגרת האקדמיה למחול ברוטרדם הולנד והתוכנית לכוריאוגרפיה
ירושלים
 ex.e.r.ceבצרפת .הייתה אסיסטנטית של הכוריאוגרף ביל פורסיית .ממקימות
30/12
שבת
יום
הקולקטיב הכוריאוגרפי  MAMAZAבגרמניה.
בשעה 20:30
מיכל אופנהיים › פועלת בשדה פרפורמטיבי שבמרכזו חקירה קולית .הקימה
את 'מקהלת גבעול'  -הרכב ווקאלי ניסיוני .מופיעה כפרפורמרית (בין השאר
בקנטטת הג'יבריש ורפול והים) ויוצרת המופע 'ערש' שירי ערש למבוגרים.
יצירותיהן המשותפות עלו בבכורות בפסטיבל צוללן" :כן" ב־ 2015ו־״the VOICES״ ב־.2017

סיפורי מישור
ענת שמגר ותום סולוביציק
"...ואתה יודע ,יש דרכים שאי אפשר עוד בהן ...אין עוד שם כי אם שלמות האין עוד ...קום אפוא ,בוא נצא .הלא
אתה רואה .נתחיל ללכת ...ובוא נפסיק גם אנחנו ,ונשאיר את הסיפור הזה לא מסופר ...חדלים מלהיות סיפורים
ונעשים לא סיפורים ורק הדבר עצמו( "..ס .יזהר מתוך "סיפורי מישור  -סיפור שלא התחיל")
שקט כמרחב ,תנועה כמחשבה וסאונד כחומר מהווים בסיס לדיאלוג באסתטיקה של מיעוט ,בהירות ודיוק.
המשותף לנו הוא לא תחום היצירה אלא הנוכחות והאפשרות לקיים שוויון בין שונים.
ענת שמגר (לפרטים אודות ענת שמגר ראו לעיל)
תום סולוביצ'יק › מוסיקאי ,מלחין ואמן סאונד .עבודותיו מתמקדות בייצוגים שונים של מקום דרך סאונד
ושפה ובחקירה של תופעת הקול האנושי .משמש כמנהל אמנותי־שותף באנסמבל מוסיקה נובה ,מלמד בתכנית
ללימודים מתקדמים במוסיקה אקספרמנטילית וסאונד ארט במוסררה ומנחה־שותף של תזמורת החריקות
במרכז לאמנות דיגיטלית בחולון.

מוסיקה למה?

כנס "מוסיקה למה?"

בהשתתפות פרופ' גלילי שחר ,גב' אסתי נדלר | בהנחיית טליה דה פריס
פרופ' גלילי שחר ישוחח על הגוף ,הגוף המופיע ונעלם בתולדות המחשבה במערב,
הגוף השב  -בריקוד .מה פשר הדבר? מדובר בגוף הנעשה לאירוע של מחשבה.
גב' אסתי נדלר תשאל האם המחול הוא אמנות עצמאית או שמא הוא כפוף
למוסיקה? האם קורות המחול מעידים על כך שמדובר באמנות אודיו־ויזואלית?
הצהרות של יוצרי הפסטיבל :מאי זרחי ,מיכל אופנהיים ,אנה ווילד ,ענת
שמגר ,תום סולוביצ'יק ,דן וינשטיין ועמוס חץ.

גלילי שחר › פרופ' לספרות השוואתית ולימודים גרמניים (אוניברסיטת תל אביב).
אסתי נדלר › רקדה בלהקת בת־שבע ,בבלט שטוטגארט ובלהקת קול ודממה והייתה בין מייסדיה .בעלת תואר
שני בהצטיינות בפילוסופיה מטעם אוניברסיטת תל־אביב .חונכת לאמנות המחול ועורכת מפגשי העשרה על
מוצא האמנות ,המחול והפילוסופיה.

