
בראיון נדיר שפורסם ב"הארץ" - ב-1968, תיארה אשכול את כתב התנועה כך:

"אי אפשר לציין בכתב את הרגש המתבטא בריקוד, כפי שאין זה 
ניתן לביטוי בכתב המוסיקלי. ”

הכתב נותן בידך מכשיר שאינו רק מאבחן הרגלי מחשבה, אלא גם 
מאפשר לך לחרוג מהם וליצור תבניות חדשות שהן בעלות משמעות. 

אינני עובדת בסגנון. אם יש לי תכונות משלי, יש לי בוודאי גם סגנון 
משלי. אך אינני יודעת מהו".

נועה אשכול
1924-2007

כוריאוגרפית, פרופסור לאדריכלות וממציאת כתב התנועה, אשכול-וכמן.

בתו של ראש ממשלת ישראל לוי אשכול.

כתב התנועה, מתייחד בכך שאין רוקדים על פי מוזיקה ספציפית.כל תנועה של הגוף קשורה 
למעגליות. הגוף חולק לשמונה אופציות ואלה חולקו למישורים והללו חולקו לזכויות.

עם תלמידיה החשובים משה פלדנקרייז, אברהם וכמן, נעמי פולני, עמוס חץ ושמואל זיידל.

כתב התנועה לא רק נלמד עד היום במסגרות מחול בשלל מוסדות אקדמיים בישראל 
ובחו"ל, אלא גם משמש למעקב אחר תנועת בעלי חיים, מיפוי שפת חירשים-אילמים, טיפול 
בלקויות למידה, איתור מוקדם של אוטיזם וכן למחקרים מדעיים בתחומים שונים. הוא אף 
אומץ בשלב מסוים על ידי נאס"א, כדי לתאר תנועת אסטרונאוטים במצב של חוסר משקל.

בימיה הראשונים של מלחמת יום הכיפורים החלה אשכול ליצור את שטיחי הקיר שלה. היא 
יצרה מבדים גדולים ושאריות בד והרקדנים רקמו, שטיחים עשירים בצורות, צבע וחומר. 
("כתב התנועה מסתמך על אנשים קונקרטיים, ואנשים לא היו", סיפרה פעם על נסיבות 

תחילת העיסוק).

כמה פרטים על ברניקי המלכה
(מתוך ”הספר המשוגע“ של חיים גורי)

בשל עיניה הירוקות ושערה הפחם
וראשה הנכון שלא

הוכתר מעולם.

אני אקרא לה ברניקי המלכה
בשל אצבעותיה הארוכות

וגזרתה הדקה, בשל השביר כל-כך
והנדיר כל-כך, אקרא לה

ברניקי המלכה.

בשם מחשבותיה המסוכנות
ובשם געגועיה העולים באש בחשכה

ובשם שוועתה החנוקה
אקרא לה, ברניקי המלכה.

בשם הסופות והאפר והזמן הנבזה
הקם עליה לרשתה ולרוששה,

להמליך אחרת על פניה
ולשלחה אל תמונתה הישנה והסדוקה,

אקרא לה, ברניקי המלכה.

ואשמרנה מן הזיקנה ומן המחלות
ומן הצבעים המתחלפים

לא חרושה, לא חקוקה.

שם אעמוד כמו שוטר-תנועה לנצח
ואכוון את הימים והשנים הצדה

למען תפרח באביב עלומיה, חשוקה,
נכלמת ומבוקשת ודפוקה.

אני אקרא לה ברניקי המלכה.

חיים גורי, חבר ילדות, כתב שיר 
לנועה והקריא אותו על קברה:


