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האמנית האמריקנית תושבת לוס אנג'לס שרון לוקהרט (ילידת
 )1964היא צלמת ובימאית סרטים המוכרת בזכות הפרויקטים
ארוכי הטווח שהיא יוצרת בהתבסס על מחקר מעמיק ,לעתים
קרובות מתוך שיתוף פעולה עם קהילות מקומיות .הפרויקט
האחרון שלה ,שרון לוקהרט | נועה אשכול ,מקורו ב–.2008
באותה שנה ,שותפות תל אביב/לוס אנג'לס  -יוזמה משותפת של
הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס ועיריית תל אביב  -הזמינה
את האמנית לבקר בתל אביב כדי לחקור את האפשרות לשיתוף
פעולה תרבותי בין שתי הערים.
בעקבות זאת יצאה לוקהרט לישראל לערוך את מחקרה .בדרכה
חזרה לתל אביב ,אחרי שבחנה אריגים במוזיאון ישראל בירושלים,
אשת הקשר שלה ,דיאנה שואף ,הציעה לה לבקר במשכנה של קרן
נועה אשכול לכתב תנועה בחולון .הטווח של יצירתה רבת–הפנים
של נועה אשכול ( )2007-1924ככוריאוגרפית ,תיאורטיקנית של
מחול ,אמנית טקסטיל ויוצרת שותפה ,יחד עם אברהם וכמן,
של כתב התנועה אשכול–וכמן הרשים את לוקהרט כנושא שראוי
לחקרו לעומקו .בביקוריה הבאים בישראל ,היא ניהלה מחקר
בארכיוני הקרן .כמו כן ,היא עקבה מקרוב אחר פעילויות היום–יום
של קבוצה קטנה של רקדנים הממשיכה את הפרקטיקה ואת תיווי
התנועה של אשכול ומשמרת את מורשתה .תפישתה של אשכול
את הריקוד כשפה ,חקירתה את הממדים המרחביים של התנועה
ומסירותם העמוקה שלה ושל תלמידיה לשכלול כתב התנועה

אשכול–וכמן הקסימו את לוקהרט ,והיא יצרה סדרת עבודות
הבוחנות את הדברים הללו ודברים אחרים.
מחקרה הארכיוני היסודי של לוקהרט ושיתופי הפעולה שלה עם
הרקדנים הניבו שני מיצבים קולנועיים ,סדרה של תצלומים ואת
התערוכה הנוכחית .התערוכה מוצגת בו–זמנית בשני חלקים :חלק
אחד במוזיאון ישראל; והחלק האחר במרכז לאמנות עכשווית.
מוזיאון ישראל מציג את המיצב הקולנועי בחמישה ערוצים
חמישה ריקודים ותשעה שטיחים של נועה אשכול ( ;)2011את
התצלומים ,המייצגים מודלים כדוריים שאשכול עיצבה כדי
להמחיש חזותית את התנועות של חלקי הגוף השונים ושל
הגוף בכללו; מבחר של “שטחי קיר" שאשכול עיצבה מפיסות בד
ורקדניה וחבריה תפרו מאוחר יותר; וחומרים ארכיוניים.
המוצג המרכזי בתערוכה במרכז לאמנות עכשווית הוא המיצב
הקולנועי החד–ערוצי של לוקהרט ארבעה תרגילים בכתב התנועה
אשכול–וכמן ( .)2011בסרט מככבת רותי סלע ,רקדנית שהצטרפה
בשנות ה– 70לקבוצה לריקוד קאמרי מייסודה של אשכול ועבדה
איתה במשך ארבעים שנה .לאורך הקריירה שלה ,סלע חתרה
וחותרת לשכלל את ביצוע ריקודיה של אשכול .בסרט ,היא
מבצעת ארבעה “תרגילי" סולו (אשכול האמינה כי “ריקוד" מתחיל
עם שני אנשים) בינות לארבעה נפחים אפורים בעיצובה של
לוקהרט .הנפחים ,הזהים בגובהם לגובה של סלע כשידיה מורמות,
ושרוחבם זהה למוטת זרועותיה של סלע ,מאורגנים בכל תרגיל
מחדש במערך המתייחס למרחב שגופה תופס שעה שהיא נעה
לאורך התרגיל .בפסקול הסרט משולב רעש הרקע של הסטודיו
ושל תנועותיה של סלע עם “רום טון" עדין המשתנה מעט מתרגיל
לתרגיל .הצלילים ,שהופקו מן ההדהוד הסוני השונה המתחולל
בתוך הסידורים המרחביים השונים של הנפחים ,ממפים את

תנועות הגוף כגלי קול ממש כשם שהתכליל ממפה את תנועות
הגוף בצורה גרפית.
המונח “תרגיל" מדגיש את הממד הפדגוגי של פעילותה של
אשכול ,ממד המשתקף בהתמסרותה לאורך כל חייה להוראה
ובמסירותם של תלמידיה ללימוד לאורך כל חייהם .לוקהרט
מאזכרת את הממד הזה באמצעות הפיכת הגלריה המרכזית של
המרכז לאמנות עכשווית לחלל פרפורמטיבי ,שבו תדגיש סדרה
שאפתנית של הופעות ,שיעורים פתוחים ,סדנאות ,הרצאות
והקרנות סרטים במשך התערוכה את ההבטים החיים של מורשת
נועה אשכול.
במקום לפרש את יצירתה של אשכול ,לוקהרט מבצעת “ריקוד
בשניים" חרישי עם נוכחותה החיה של דמות ייחודית זו בתולדות
התרבות הישראלית ובמחול העכשווי העולמי.

המרכז לאמנות עכשווית
מארח את הקרן ע"ש
נועה אשכול לכתב תנועה

תוכניות
חזרות פתוחות
ומופעים קצרים
הקבוצה לריקוד קאמרי ליד
קרן נועה אשכול לכתב תנועה
רקדנים :רחלי נול–כהנא,
רות סלע ,מור בשן ,נוגה גורל,
שמוליק זיידל ,חמוטל פלד
ושלומית צור.
חזרות פתוחות אלה על
מבחר עבודות מתוך סוויטות
מחול של נועה אשכול יזמנו
לצופים הזדמנות לחוות את
הרבדים השונים המעורבים
במאמציהם של הרקדנים
לשכלל את ביצועי הריקודים
האלה ,למן החתירה לגלם את
התנועות של כתב התנועה
אשכול–וכמן ועד ביטוי
ההבטים הפיוטיים של
הריקודים .כל חזרה תחתם
במופע קצר.

אשכול חיברה את הריקודים
האלה בכתב התנועה
אשכול–וכמן .לדידה של
אשכול ,הריקוד היה צורה
אמנותית טהורה ,לעצמה
ולכשעצמה ,ונועד להתבצע
ללא תפאורה ,תלבושות או
מוסיקה .היא התייחסה אל
חלקי הגוף כאל כלים נפרדים
בעלי חוקי תנועה משלהם,
די בדומה לכלים מוסיקליים
בתזמורת .יצירותיה נשענות
על סדרתיּות ועל צורות רב–
קוליֹות כגון הקנון ,הפוגה וכן
הלאה .היא השתמשה בצורות
האלה כדי ליצור קשר רב–קולי
בין כל חלקי הגוף של כל
רקדן ורקדנית ובין הרקדנים
כקבוצה .הבנתה העמוקה
את הגוף ,מחויבותה לשיטה

קומפוזיציונית ויצירתיותה
הבלתי נדלית הולידו יצירות
מופת ייחודיות ,מורכבות
ויפות להפליא.
אשכול הקימה את הקבוצה
לריקוד קאמרי ב– .1954היום,
רחלי נול–כהנא ורות סלע
מנחות את הקבוצה .קבוצת
הרקדנים בחזרות הפתוחות
תכלול רקדנים ותיקים של
הקבוצה שעבדו עם אשכול
במשך שנים רבות ובצדם
חברים חדשים בקבוצה.
רחלי נול–כהנא  -בוגרת
האקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים ( - )1963היא
רקדנית בכירה בקבוצה
לריקוד קאמרי מאז שנות
ה– ;60נול–כהנא מלמדת
תנועה וכתב תנועה במכללת
סמינר הקיבוצים.
רות סלע  -רקדנית בכירה
בקבוצה לריקוד קאמרי מאז
שנות ה– - 70הופיעה עם
הקבוצה בארץ ובחו“ל.
מור בשן  -בוגרת החוג
לתנועה וכתב תנועה
באקדמיה למוסיקה ולמחול

בירושלים  -הצטרפה לקבוצה
לריקוד קאמרי ב–.2008
נוגה גורל  -בוגרת החוג
לתנועה וכתב תנועה
באקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים  -הצטרפה לקבוצה
לריקוד קאמרי ב–.2008
שמוליק זיידל  -רקדן
בכיר בקבוצה במשך
שנים רבות  -הוא מייסד
המכון לאקולוגיה אנושית,
המציע הדרכה מקצועית
בתחום הרפלקסולוגיה–
הקואורדינטיבית.
חמוטל פלד  -בוגרת בית
הספר לשיטת פלדנקרייז -
למדה מאז שנות ה–70
תנועה וכתב תנועה ,לרבות
כתב התנועה אשכול–וכמן;
לפני שנים אחדות הצטרפה
לקבוצה לריקוד קאמרי.
שלומית צור  -בוגרת בית
הספר לשיטת פלדנקרייז -
השתתפה בשיעורים לכתב
תנועה שהעבירה נועה אשכול
במכללת סמינר הקיבוצים
ובאוניברסיטת תל אביב;
לפני שנים אחדות הצטרפה
לקבוצה לריקוד קאמרי.
>

שיעורים
פתוחים

חכמים בתנועה:
סדנאות ריקוד
ותנועה לילדים

משתתפים קבועים :מרגלית
אלמוג ,אורית ארן–פרידמן,
שולה בר–קמה ,עפרה בכר,
עדה בארי ,ציפי חכם ,עפרה
לויסון ,חוה לזרסון ,חמוטל
פלד ושרה שפי.

בסדנאות האלה ,ילדים יוזמנו
לחוות את תהליך בנייתה של
שפת תנועה .מה אנחנו רואים
שעה שאנחנו צופים בגוף
בתנועה? מהי שפה פרטית
לעומת שפה ציבורית? מהן
שפות “קטנה“ ו“גדולה“ ,ומה
הופך שפה למעשית? הילדים
יבצעו תרגילי תנועה וילמדו
לכתוב אותם בכתב תנועה.
כמו כן ,הם ייצרו קטעי תנועה
ומחול משלהם ,שיצולמו
בווידיאו בתום הסדנה.
הסדנאות מיועדות לגילאי
 .10-7 ;7-5אין צורך בניסיון
קודם בספורט או בתנועה.
מארגנת הסדנאות דנה
שיבולת היא בוגרת האקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים,
שבה גם לימדה בהמשך.
היתה חברה באנסמבל
“רוקדות“ ,שביצע ריקודים
של נועה אשכול וכוריאוגרפים
אחרים ובאנסבל המחול של
עין–יה כהן.

שיעורים אלה יציגו לצופים
את שיטת התנועה של נועה
אשכול .הקהל מוזמן לצפות
בשיעורים או להשתתף בהם
באופן פעיל .המשתתפים
הקבועים נפגשים באורח סדיר
זה כמה שנים .בהדרכתה של
רחלי נול–כהנא ,הם מתמקדים
בשקדנות בביצוע מושלם
ככל האפשר של ריקודיה של
נועה אשכול .כל המשתתפים
הקבועים הם מורים מיומנים
בדיסציפלינות תנועה שונות.

לוח אירועים

בין הגוף הרוקד לטקסט הכתוב
יום ב' 19 ,בדצמבר 19:00 ,2011
[ הרצאה ]
מיכל שושני ,חוקרת ,מורה וארכיברית
בקרן נועה אשכול לכתב תנועה
ומחברת טקסטים על כתבי תנועה
שונים ,תדבר על כתב התנועה
אשכול–וכמן ועל שיטות אחרות של
ייצוג תנועה ומחול המשמשות לחיבור
יצירות ולשימורן.
שושני היא בוגרת האקדמיה למוסיקה
ולמחול ע"ש רובין בירושלים .בשנת
 ,1995השלימה תואר שני בחקר המחול
(היסטוריה ,אנתרופולוגיה וניתוח
יצירות) באוניברסיטת סארי ,אנגליה.
עד לאחרונה לימדה תנועה ,כתב תנועה
אשכול־וכמן וכתבי תנועה אחרים וכן
היבטים שונים בחקר מחול במכללת
סמינר הקיבוצים ובאקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים במסלולי התואר
הראשון והשני.
שיעור פתוח
יום ג' 20 ,בדצמבר 16:00-14:00 ,2011
חזרה פתוחה ומופע קצר
יום ה' 22 ,בדצמבר 19:00-17:00 ,2011
-

חכמים בתנועה:
סדנאות ריקוד ותנועה לילדים
שבת 24 ,בדצמבר 2011
( 12:00-11:00גילאי )7-5
( 13:30-12:30גילאי )10-7
ציור בתנועה :סרטים של ג'ון הריז
המשתמשים בכתב התנועה אשכול–וכמן
יום ב' 26 ,בדצמבר19:00 ,
[ הרצאה והקרנת סרט ]
קטעי וידיאו אלה הם דוגמאות
לקומפוזיציות שנרשמו בכתב תנועה
אשכול–וכמן .איזו משמעות עשויה
להיות לתיווי באמנות החזותית ,ומדוע?
צורות הדברים שאנחנו רואים מסביבנו
או בציורים נוצרות כולן על–ידי תנועות.
צורות הצמחים נובעות מתנועת
הגדילה .גדות נהר מגולפות על–ידי
המים הזורמים עליהן ושוחקים אותן,
סל יוצרות פסל,
פ ָ
תנועות כליו של ַ
והצורות בציור נגזרות מתנועות מכחולו
של הצייר .קטעי הווידיאו שיוקרנו נוצרו
בשנים  .2008-2003רשימת הסרטים:
Babel, Flying Forms, Intimate
Letters, Modernism Recollected,
Nocturne, Square Dance

.Boggie–Woogie, Tristan
משך ההקרנה 40:15 :דק'.
-

>

שיעור פתוח
יום ג' 27 ,בדצמבר 16:00-14:00 ,2011
חזרה פתוחה ומופע קצר
יום ה' 29 ,בדצמבר 19:00-17:00 ,2011
תרומת ניתוח התנועה
לגילוי מוקדם של אוטיזם
יום ב' 2 ,בינואר 19:00 ,2012
[ הרצאה ]
במשך שנים רבות התרכז אבחון
האוטיזם בהפרעות התקשורת
החברתית של הילד ,מקשר–עין לקוי
ועד להעדר כישורים לשוניים.
אסנת ופיליפ טייטלבאום עובדים
כשני עשורים על פיתוח דרכים לזהות
סימנים מוקדמים של אוטיזם או
תסמונת אספרגר באמצעות בחינת
ההתפתחות המוטורית המוקדמת
של הילד.
בעזרת כתב תנועה אשכול–וכמן ,עקבו
השניים אחר דפוסי הזדקפות ,ישיבה,
זחילה והליכה של פעוטות טיפוסיים
והשוו אותם לאלה של ילדים שמאוחר
יותר אובחנו כסובלים מאוטיזם ,מעקב
זה איפשר להם להצביע על דפוסי
תנועה המהווים סימנים מקדימים
לאוטיזם ולתסמונת אספרגר.
שיעור פתוח
יום ג' 3 ,בינואר 16:00-14:00 ,2012
חיבור ריקודים בכתב תנועה
אשכול–וכמן
יום ה' 5 ,בינואר 20:00-15:00 ,2012
[ מרתון ]
מרתון זה מפגיש גישות חיבור שונות,
אשר התפתחו עם הזמן בהשפעת
יצירתה של נועה אשכול.

כל אחד מן המשתתפים יציג את
עבודתו ,את דרכו הייחודית לחיבור
ריקוד ואת חוויית החיבור שלו.
משתתפים :עמוס חץ ,עין–יה כהן,
יעל כנעני ,איל עפרון ,ערן וישנקו
עמוס חץ ייסד וניהל את אנסמבל
“תנועות“; מאז  ,1989הוא משמש
כמנהל האמנותי של הפסטיבל לריקוד
קאמרי “ריקודי חדר“ .היה ראש
החוג הראשון לתנועה ולכתב תנועה
באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
עין–יה כהן היא מורה בכירה בסגל
ההוראה של האקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים וכיהנה כראש החוג
לתנועה ולכתב תנועה באקדמיה .יעל
כנעני היא חברה בסגל ההוראה של
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
ומורה בכירה לתנועה וקומפוזיציה
בסדנא להכשרת רקדנים ,חיפה (מתנ“ס
רמות); (תלמידותיה :אפרת וונסובר
ומוריה בר ניצן יבצעו את ריקודיה).
איל עפרון הוא מייסד ומנחה של קבוצת
התנועה “מסגרת סליל“ (אורה מגן,
איל עפרון ,דפנה עפרון ,ניר שיש) .ערן
וישנקו מלמד במכללת סמינר הקיבוצים
ומנחה את קבוצת “תמוז“ לריקוד (גל
הניג ,ערן וישנקו ויוסי משולם).
חכמים בתנועה:
סדנאות ריקוד ותנועה לילדים
שבת 7 ,בינואר 2012
( 12:00-11:00גילאי )7-5
( 13:30-12:30גילאי )10-7
שיעור פתוח
יום ג' 10 ,בינואר 2012
16:00-14:00
-

להקת בת–שבע מארחת
את הקבוצה לריקוד קאמרי
שעל–יד הקרן ע“ש נועה אשכול
לכתב תנועה
יום ה' 12 ,בינואר 19:30 ,2012
ויום ו' 13 ,בינואר 14:30 ,2012
[ מופע ]
הקבוצה לריקוד קאמרי תבצע
ריקודים מתוך סוויטות מחול של
נועה אשכול.
התוכנית תוצג באולם ורדה במרכז סוזן
דלל ,רח' יחיאלי  ,5תל אביב( .כרטיסים
ניתן לרכוש במשרדי להקת בת–שבע,
טל')03-5171471 :
חקר בעלי חיים וכתב
התנועה אשכול–וכמן
יום ב' 16 ,בינואר 19:00 ,2012
[ הרצאה ]
אילן גולני ,פרופסור אמריטוס של
המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת
תל אביב ומומחה להתנהגות בעלי
חיים ,יתאר כיצד כתב התנועה
אשכול–וכמן משמש ככלי מושגי
לחשיפת דפוסים משותפים ליונקים
ולחסרי חוליות בהקשרים של משחק,
חיזור ,קרבות טקסיים ,חקירת המרחב
ונושאים אחרים.
ריקודי עם  -וריאציות על שש
יום ב' 16 ,בינואר 19:00 ,2012
[ הרצאה ]
זה שנים רבות אוסף שמוליק זיידל
ומתעד ריקודי עם בעזרת כתב התנועה
אשכול–וכמן .בהרצאתו ,יספר זיידל על
ספרו וריאציות על שש ,ניתוח השוואתי
של ריקודי עם תימניים ,כורדיים,
דבקה והורה.
-

שיעור פתוח
יום ג' 17 ,בינואר 16:00-14:00 ,2012
חזרה פתוחה ומופע קצר
יום ה' 19 ,בינואר19:00-17:00 ,
חכמים בתנועה:
סדנאות ריקוד ותנועה לילדים
שבת 21 ,בינואר 2012
( 12:00-11:00גילאי )7–5
( 13:30-12:30גילאי )10–7
סרטים מארכיון קרן נועה אשכול
לכתב תנועה
יום ב' 23 ,בינואר 19:00 ,2012
[ הקרנת סרטים ]
הראשונה בשתי תוכניות של סרטים
מארכיון הקרן המתעדים כיתות אמן
וחזרות עם נועה אשכול והופעות
היסטוריות של הקבוצה לריקוד קאמרי.
משך ההקרנה כ– 60:00דק'.
שיעור פתוח
יום ג' 24 ,בינואר 16:00-14:00 ,2012
חזרה פתוחה ומופע קצר
יום ה' 26 ,בינואר19:00-17:00 ,
שיעור פתוח
יום ג' 31 ,בינואר 16:00-14:00 ,2012
חזרה פתוחה ומופע קצר
יום ה' 2 ,בפברואר 19:00-17:00 ,2012
-

>

להקת בת–שבע מארחת את הקבוצה
לריקוד קאמרי שעל–יד הקרן
ע“ש נועה אשכול לכתב תנועה
יום ו' 3 ,בפברואר 14:30 ,2012
ויום שבת 4 ,בפברואר 20:00 ,2012
[ מופע ]
התוכנית תוצג באולם ורדה במרכז סוזן
דלל ,רח' יחיאלי  ,5תל אביב( .כרטיסים
ניתן לרכוש במשרדי להקת בת–שבע,
טל')03-51714711 :
חכמים בתנועה:
סדנאות ריקוד ותנועה לילדים
שבת 4 ,בפברואר 2012
( 12:00-11:00גילאי )7-5
( 13:30-12:30גילאי )10-7
סרטים מארכיון קרן
נועה אשכול לכתב תנועה
יום ב' 6 ,בפברואר 19:00 ,2012
[ הקרנת סרטים ]
השנייה בתוכניות של סרטים מארכיון
הקרן המתעדים כיתות אמן וחזרות
עם נועה אשכול והופעות של הקבוצה
לריקוד קאמרי.
משך ההקרנה :כ– 60:00דק'.
שיעור פתוח
יום ג' 7 ,בפברואר 16:00-14:00 ,2012
חזרה פתוחה ומופע קצר
יום ה' 9 ,בפברואר 19:00-17:00 ,2012
-

ריקוד ,קיברנטיקה ואפולו :11
הרצאה לזכרו של פרופ' אברהם וכמן
על המרחב האדריכלי וכתב התנועה
אשכול–וכמן
יום ב' 13 ,בפברואר 19:00 ,2012
[ הרצאה ]
בהרצאה זו ,האדריכלית יפעת פינקלמן
מן המחלקה לארכיטקטורה באקדמיה
בצלאל לאמנות ולעיצוב תבחן בהקשרו
של שיח האדריכלות את כתב התנועה
אשכול–וכמן כשיטה ומערכת לייצוג
ומיפוי נתונים של גוף ותנועה במרחב.
שיעור פתוח
יום ג' 14 ,בפברואר 16:00-14:00 ,2012
חזרה פתוחה ומופע קצר
יום ה' 16 ,בפברואר 19:00-17:00 ,2012
חכמים בתנועה:
סדנאות ריקוד ותנועה לילדים
שבת 18 ,בפברואר 2012
( 12:00-11:00גילאי )7-5
( 13:30-12:30גילאי )10-7
שיעור פתוח
יום ג' 21 ,בפברואר 16:00-14:00 ,2012

Sharon Lockhart
Four Exercises in
Movement Notation
2011, single-channel film installation
(HD video), 16:03 min.,
continuous loop

שרון לוקהרט
ארבעה תרגילים בכתב תנועה
 מיצב קולנועי חד־ערוצי,2011
 לופ,' דק16:03 ,)HD (וידיאו

נרקיס ־ מיוסר

Narcissus — Anguished

OPEN REHEARSAL AND

OPEN CLASS

SHORT PERFORMANCE

Tues. Feb. 7, 14:00–16:00

Thur. Jan 26, 17:00–19:00

-

-

OPEN REHEARSAL AND

OPEN CLASS

SHORT PERFORMANCE

Tues. Jan. 31, 14:00–16:00

Thur. Feb. 9, 17:00–19:00

-

-

OPEN REHEARSAL AND

DANCE, CYBERNETICS, AND

SHORT PERFORMANCE

APOLLO 11: A LECTURE IN

Thur. Feb. 2, 17:00–19:00

MEMORY OF PROF. AVRAHAM

-

WACHMAN ON ARCHITECTURAL

THE NOA ESHKOL CHAMBER

SPACE AND EWMN

DANCE GROUP AT THE

Mon. Feb. 13, 19:00

BATSHEVA DANCE COMPANY

[ Lecture ]

Fri. Feb. 3, 14:30 and

In this lecture architect Ifat

Sat. Feb. 4, 20:00

Finkelman, who teaches in the

[ Performance ]

Department of Architecture at Bezalel

This program will take place at the

Academy of Art and Design, will

Varda Studio, 5 Yechiely Street, Tel

examine EWMN within the context of

Aviv. For tickets call the Batsheva

architectural discourse as a method

Dance Company 03-5171471.

and system for representing and

-

mapping data about spatial relations

MOVING CLEVERLY:

and movement.

DANCE AND MOVEMENT

-

WORKSHOP FOR CHILDREN

OPEN CLASS

Sat. Feb. 4, 11:00–12:00 (Ages 5–7)

Tues. Feb. 14, 14:00–16:00

12:30–13:30 (Ages 7–10)

-

-

OPEN REHEARSAL AND

FILMS FROM THE NOA

SHORT PERFORMANCE

ESHKOL FOUNDATION FOR

Thur. Feb. 16, 17:00–19:00

MOVEMENT NOTATION

-

Mon. Feb 6., 19:00

MOVING CLEVERLY:

[ Film Screening ]

DANCE AND MOVEMENT

The second of two programs of

WORKSHOP FOR CHILDREN

films from the Foundation’s archive

Sat. Feb. 18, 11:00–12:00 (Ages 5–7)

documenting master classes and

12:30–13:30 (Ages 7–10)

rehearsals with Noa Eshkol and

-

performances of the Chamber

OPEN CLASS

Dance Group. Running time:

Tues. Feb. 21, 14:00–16:00

approx. 60:00 min

MOVING CLEVERLY:

FOLK DANCES -

DANCE AND MOVEMENT

VARIATIONS ON SIX

WORKSHOP FOR CHILDREN

Mon. Jan. 16, 19:00

Sat. Jan. 7, 11:00–12:00 (Ages 5–7);

[ Lecture ]

12:30–13:30 (Ages 7–10)

For many years Shmulik Zaidel has

-

collected and documented folk dances

OPEN CLASS

using EWMN. In this lecture he will

Tues. Jan. 10, 14:00–16:00

discuss his book Variations on Six,

-

a comparative analysis of Yemenite,

THE NOA ESHKOL CHAMBER

Kurdish, Debkka, and Hora folk dances.

DANCE GROUP AT THE

-

BATSHEVA DANCE COMPANY

OPEN CLASS

Thur. Jan. 12, 19:30 and

Tues. Jan. 17, 14:00–16:00

Fri. Jan. 13, 14:30

-

[ Performance ]

OPEN REHEARSAL AND

The Chamber Dance Group will

SHORT PERFORMANCE

perform dances from Noa Eshkol’s

Thur. Jan. 19, 17:00–19:00

Dance Suites. This program will take

-

place at the Varda Studio, Suzanne

MOVING CLEVERLY:

Dellal Centre for Dance and Theatre,

DANCE AND MOVEMENT

5 Yechiely Street, Tel Aviv. For

WORKSHOP FOR CHILDREN

tickets call the Batsheva Dance

Sat. Jan. 21, 11:00–12:00 (Ages 5–7)

Company at 03-5171471.

12:30–13:30 (Ages 7–10)

-

-

ETHOLOGICAL RESEARCH

FILMS FROM THE NOA

AND EWMN

ESHKOL FOUNDATION FOR

Mon. Jan. 16, 19:00

MOVEMENT NOTATION

[ Lecture ]

Mon. Jan. 23, 19:00

Ilan Golani, Professor Emeritus in

[ Film Screening ]

the Department of Zoology at Tel

The first of two programs of films

Aviv University and an expert in

from the Foundation’s archive

animal behavior, will explore how

documenting master classes and

EWMN is used as a conceptual

rehearsals with Noa Eshkol and

tool to expose patterns common to

performances of the Chamber

mammals and invertebrates in the

Dance Group. Running time:

contexts of play, courtship, ritualistic

approx. 60:00 min.

combat, and spatial exploration,

-

among other topics.

OPEN CLASS

-

Tues Jan. 24, 14:00–16:00
-

THE CONTRIBUTION OF

or her work and unique method of

MOVEMENT ANALYSIS TO EARLY

dance composition.

DETECTION OF AUTISM

Amos Hetz is the founder and

Mon. Jan. 2, 19:00

director of the Tnu’ot Ensemble;

[ Lecture ]

since 1989 he has been the artistic

For many years, the diagnosis of

director of the Room Dances

autism has centered on a child’s

Festival for chamber dance. Served

social interaction – from poor eye

as the first head of the Movement

contact to lack of language skills.

and Movement Notation Department

Osnat and Philip Teitelbaum, the

at the Jerusalem Academy of Music

presenters of this lecture, have

and Dance.

worked for nearly two decades to

Einya Cohen is a senior faculty

develop ways of detecting signs

member at the Jerusalem Academy

of potential autism or Asperger’s

of Music and Dance and former

syndrome by examining a child’s

head of its Movement and

early motor development. Using

Movement Notation Department.

EWMN they have studied patterns

Yael Cnaani is a faculty member at

of righting, sitting, crawling, and

the Jerusalem Academy of Music

walking in typical infants, and

and Dance, former head of its

comparing them with those of

Movement and Movement Notation

children who were later diagnosed

Department and a senior movement

with autism they have been able to

and composition teacher at the

pinpoint movement patterns that

Dancer Training Workshop in Haifa

appear to be the precursors of

(Ramot Youth Cultural Center);

autism and Asperger’s.

(her dancers Moria Bar Nitzan and

-

Efrat Vonsover will perform her

OPEN CLASS

compositions). Eyal Efron is the

Tues. Jan. 3, 14:00–16:00

founder and director of the Misgeret

-

Slil Dance and Movement Group

COMPOSING DANCES

(Dafna Efron, Eyal Efron, Orah

USING EWMN

Magen, Nir Shaish). Eran Wishenko

Thur. Jan. 5, 15:00–20:00

who currently teaches at Seminar

[ Marathon ]

HaKibbutzim College of Education

Amos Hetz, Einya Cohen, Yael

and previously taught at the

Cnaani, Eyal Efron, Eran Wishenko

Jerusalem Academy of Music and

This marathon brings together

Dance, guides the Tammuz Dance

dance composers who have been

Group (Gal Henig, Eran Wishenko,

influenced by Noa Eshkol’s work.

Yosi Meshulam).

Each participant will present his

-

<

LIST OF
EVENTS

MOVING CLEVERLY:
DANCE AND MOVEMENT
WORKSHOP FOR CHILDREN
Sat. Dec. 24, 11:00–12:00 (Ages 5–7)

BETWEEN THE DANCING BODY

12:30–13:30 (Ages 7–10)

AND THE WRITTEN TEXT

-

Mon. Dec. 19, 19:00

DRAWING IN MOTION:

[ Lecture ]

FILMS BY JOHN HARRIES

Michal Shoshani, a scholar,

USING EWMN

teacher, archivist at the Noa Eshkol

Mon. Dec. 26, 19:00

Foundation for Movement Notation

[ Lecture and Film Screening ]

and the author of numerous

These clips present compositions

publications on movement notation

that were written in EWMN. What

systems, will discuss EWMN and

meaning could notation assume in

other systems for representing

visual art, and why?

movement and dance for composition

Movements are shaping all the

and preservation purposes.

things we see around us or in

A graduate of the Jerusalem

paintings. The shape of plants

Academy of Music and Dance,

derives from the movement of

in 1995 she completed her MA

growth. River banks are chiseled

thesis in dance research at Surrey

and eroded by the water flowing

University in the United Kingdom.

over them, the movements of a

Since the 1970s until recently

sculptor’s tool create a sculpture,

she taught movement, movement

and the shapes of a painting result

notation, and academic literacy

from the painter’s brushstrokes.

at the Seminar HaKibbutzim

The screened video clips were

College of Education, and from

made during the years 2003-2008.

1987 until recently she taught in

Films will include Babel, Flying

the undergraduate and graduate

Forms, Intimate Letters, Modernism

programs of the Jerusalem

Recollected, Nocturne, Square

Academy of Music and Dance.

Dance Boogie-Woogie, and Tristan.

-

Running time: 40:15 min.

OPEN CLASS

-

Tues. Dec. 20, 14:00–16:00

OPEN CLASS

-

Tues. Dec. 27, 14:00–16:00

OPEN REHEARSAL AND SHORT

-

PERFORMANCE

OPEN REHEARSAL AND

Thur. Dec. 22, 17:00–19:00

SHORT PERFORMANCE

-

Thur. Dec. 29, 17:00–19:00
-

MOVING
CLEVERLY:
DANCE AND
MOVEMENT
WORKSHOPS
FOR CHILDREN

Ages 5–7 and 7–10. No
previous background
in sports or movement
required.
Organized by Danna
Shibolet, a graduate of
the Jerusalem Academy of

In these workshops, children

Music and Dance, where

will be invited to experience

she subsequently taught.

the process of constructing

She was also a member of

a language for movement

the Rokdot dance ensemble,

notation. What do we look

which performed dances

at while watching a body in

composed by Noa Eshkol

motion? What is a private

and others, and Einya

versus a public language?

Cohen’s dance ensemble.

What are “small” and “big”
languages, and what makes
a language practical?
Children will practice
movement exercises and
learn how to write them
in movement notation.
They will also create
their own movement and
dance segments, which
will be videotaped at the
conclusion of the workshop.

Music and Dance, also

OPEN CLASSES

joined the Group in 2008.
Shmulik Zaidel was a

Permanent participants:

senior dancer in the Group

Margalit Almog, Orit Aran-

for many years. He is the

Friedman, Shula Bar

founder and director of the

Kama, Ofra Becher, Ada

Institute of Human Ecology,

Be’eri, Zippi Hakham,

which offers professional

Chava Lazarson, Ofra

training in the field of

Levison, Hamutal Peled,

coordinative reflexology.

and Sarah Sheffi.

Hamutal Peled, a graduate
of the Feldenkrais Method

These classes will

School, has studied

introduce the spectators

movement and movement

to Noa Eshkol’s system

notation, including EWMN,

of movement. The public

since the 1970s; she has

is invited to observe or

been a member of the

to actively take part in

Group for several years.

them. The permanent

Shlomit Zur, a graduate

participants have been

of the Feldenkrais Method

meeting regularly for several

School, has participated in

years. Under the guidance

movement notation classes

of Racheli Nul-Kahana,

taught by Noa Eshkol at

they diligently focus on

Seminar HaKibbutzim

striving to perfectly execute

College of Education and

Eshkol’s dances. All are

Tel Aviv University; she

trained teachers in various

has been a member of the

movement disciplines.

Group for several years.

Eshkol composed these

Today, Racheli Nul-Kahana

dances using EWMN. For

and Ruti Sela guide the

Eshkol, dance was a pure art

Group. The performers will

form, in and for itself, to be

include veteran dancers

practiced without scenery,

from the Group who worked

costumes, or music. She

with Eshkol for many years,

treated the parts of the body

as well as new members.

as separate instruments,
not unlike the musical

Racheli Nul-Kahana, a 1963

instruments of an orchestra,

graduate of the Jerusalem

each with its own rules of

Academy of Music and

movement. Her compositions

Dance, has been a senior

rely on seriality, as well as

dancer in the Group since

on the polyphonic forms of

the 1960s; she presently

canon, fugue, and so on.

teaches movement and

She used these forms to

movement notation in the

create polyphony between

Movement and Dance

various parts of each

Department of Seminar

dancer’s body and between

HaKibbutzim College of

the dancers as a group. Her

Education. Ruti Sela has

profound understanding

been a senior dancer in

of the body, commitment

the Group since the 1970s

to compositional method,

and has performed with the

and inexhaustible creativity

Group in Israel and abroad.

resulted in unique,

Mor Bashan, a graduate of

complex, and extremely

the Jerusalem Academy of

beautiful masterpieces.

Music and Dance, joined
the Group in 2008. Noga

Eshkol formed the Chamber

Goral, a graduate of the

Dance Group in 1954.

Jerusalem Academy of

<

The Center for
Contemporary Art hosts
the Noa Eshkol Foundation
for Movment Notation

PROGRAMS
In the list of programs
below, Eshkol-Wachman
Movement Notation is
abbreviated as EWMN.

OPEN
REHEARSALS
AND SHORT
PERFORMANCES
Chamber Dance Group of

will offer spectators the

the Noa Eshkol Foundation

opportunity to experience

for Movement Notation

the various layers involved

Dancers: Racheli Nul-

in the dancers’ efforts to

Kahana, Ruti Sela, Mor

perfect their execution of

Bashan, Noga Goral

these dances, from striving

Shmulik Zaidel, Hamutal

to embody the movements

Peled, Shlomit Zur.

of EWMN to expressing
the poetic dimensions

These open rehearsals

of the dances. Each

of selections from Noa

rehearsal will conclude

Eshkol’s Dance Suites

with a short performance.

and Sela’s movements with a subtle room tone that shifts
slightly in each of the four exercises. The tones, which were
created from the different sonic reverberations happening
among the spatial arrangements of the volumes, map the
body’s movements sonically as the written score maps the
body’s movements graphically.
The term “exercise” emphasizes the pedagogical
dimension of Eshkol’s practice, which is reflected in her
lifelong dedication to teaching and her students’ lifelong
dedication to learning. Lockhart references this dimension
by transforming the CCA’s main gallery into a performative
space where an ambitious series of performances, open
classes, workshops, lectures, and film screenings will take
place for the duration of the exhibition, highlighting the living
aspects of Eshkol’s legacy.
Rather than interpreting Eshkol’s oeuvre, Lockhart is
engaged in a silent pas de deux with the living presence of
a unique figure in the history of Israeli culture and the world
of universal contemporary dance.

the EWMN system, Lockhart created a series of works that
explore these and other issues.
Lockhart produced two film installations, a series
of photographs, and the present exhibition as a result of
her extensive archival research and collaborations with the
dancers. The exhibition is presented in two parts: one part is
taking place at the Israel Museum and the other part is taking
place simultaneously here at the CCA. The Israel Museum
is showing the five-channel film installation Five Dances
and Nine Wall Carpets by Noa Eshkol (2011); photographs,
which represent spherical models Eshkol designed to
visualize movements of the parts of the body and the body
as a whole; a selection of “wall carpets” designed by Eshkol
from scraps of fabric and then sewn by her dancers and
friends; and archival materials.
The centerpiece of the exhibition at the CCA is
Lockhart’s single-channel film installation Four Exercises
in Eshkol-Wachman Movement Notation System (2011).
The film features Ruti Sela, a dancer who joined Eshkol’s
Chamber Dance Group in the 1970s and worked with her
for forty years. During her career, Sela has strived to perfect
the execution of Eshkol’s dances. In the film, she performs
four solo “exercises” (Eshkol believed that a “dance”
began with two people) among four grey volumes designed
by Lockhart. The volumes, whose height equals that of
Sela‘s with her arms raised and whose width equals that of
Sela’s arm span, are re-arranged for each exercise into a
configuration that references the space her body occupies
as she moves through that exercise. The film’s soundtrack is
a composition incorporating the ambient sound of the studio
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Based in Los Angeles, Sharon Lockhart (b. 1964) is an
american artist working in photography and filmmaker known
for creating long-term projects based on intensive research,
often in collaboration with communities. The origin of her most
recent project, Sharon Lockhart | Noa Eshkol, goes back to
2008. That year, the Tel Aviv/Los Angeles Partnership of the
Jewish Federation of Greater Los Angeles invited the artist
to visit Tel Aviv to undertake research involving a possible
cultural collaboration between the two cities.
Lockhart subsequently traveled to Israel to conduct
research. On the way back to Tel Aviv after researching
textiles at the Israel Museum, Jerusalem, her liaison Diana
Shoef suggested that they visit the Noa Eshkol Foundation for
Movement Notation in Holon. The scope of the multifaceted
work of Noa Eshkol (1924–2007) as a choreographer, dance
theorist, textile artist, and co-creator with Avraham Wachman
of the Eshkol-Wachman Movement Notation (EWMN) system
struck Lockhart as a perfect subject to explore in depth. In
her subsequent visits to Israel, she conducted research in
the Foundation’s archives. She also closely followed the
daily activities of the small group of dancers who continue to
practice, notate, and keep Eshkol’s legacy alive. Fascinated
by Eshkol’s conception of dance as a language, by her
investigation of the spatial dimensions of movement, and by
her and her students’ intense devotion to the perfection of
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SHARON LOCKHART | NOA ESHKOL
15 December 2011 – 23 February 2012
The Center for Contemporary Art
at the Rachel & Israel Pollak Gallery
Director and Chief Curator: Sergio Edelsztein; Production Manager: Diana
Shoef; Curator: Maayan Sheleff; Production Assistant: Ayelet Ben Dor;
Program Development: Osnat Skoblinski; Archive Manager: Avi Milgrom;
Public Relations: Hadas Shapira
Design: Noa Schwartz | Koby Barhad; Hebrew editing and Translation: Aya
Breuer; Press production: Nadav Shalev; Pre-press and Printing: A.R. Printing
Film Crew: Eitan Ben-Arie, Tully Chen, Haya Gaiman, Yuval Hai, Livi Kessel,
Dudi Kaufman, Rami Sason, Amnon Zalayet, and Olga Zvetkov
Exhibition Design: Sharon Lockhart in collaboration with Frank Escher and
Ravi GuneWardena
The film was produced with the support of Outset Contemporary Art Fund;
The Muriel and Philip Berman Foundation; Ostrovsky Family Fund; Art Partners
The programs were made possible thanks to the generosity of Weil Family.
Special thanks to the Tel Aviv/Los Angeles Partnership – a collaboration
project of the Jewish Federation of Greater Los Angeles, the Municipality of
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