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 מרכז סוזן דלל מתכבד להציג תערוכת צילומי מחול מאת הרקדן האגדי מיכאיל ברישניקוב. 
 התערוכה תוצג במשך ארבעה ימים במרכז סוזן דלל.

התערוכה מתעדת רגעים קסומים ומהפנטים של מחול, אשר הונצחו בעין המצלמה של ברישניקוב,
 שתיעד יצירות ויוצרים, בהם כמה מנכסי צאן הברזל של המחול העולמי.

במהלך הקריירה המפוארת שלו, שיתף מיכאיל ברישניקוב פעולה עם כמה מגדולי הכוריאוגרפים של המאה 
העשרים. עם האמנים והכוריאוגרפים אשר יצירותיהם מתועדות בתערוכה זו נמנים: מרס קניננגהם, בנג'מין 
מילפייד, מאץ אק, אוהד נהרין ואלכסיי רטמנסקי, לצד רקדני "היפ–הופ" ומחול הפלמנקו. מדובר בגלריה 

 עשירה של תמונות ייחודיות מזווית ראייה אישית ומקורית.

 לכבוד התערוכה יגיע מיכאל ברישניקוב לישראל, ויהיה זה ביקורו השלישי במרכז סוזן דלל. 
ביקורו הראשון והבלתי נשכח עם הרקדנית אנה לאגונה הביא אל בימת המרכז יצירות מאת מאץ אק, 

אלכסיי רטמנסקי ובנג'מין מילפייד. בביקור השני נחשפנו ליכולת המשחק הייחודית שלו כגנרל בדימוס 
מהצבא הרוסי בגלות בפריז, במחזה "בפריז". בביקור זה ייחשפו לראשונה בישראל עבודות הצילום 

 האישיות שלו.

כל העבודות בתערוכה נתרמו על ידי מר ברישניקוב ויועמדו למכירה במהלך ימי התערוכה. 
ההכנסות יועברו במלואן לתמיכה ביצירה צעירה במחול בביתו של המחול הישראלי - מרכז סוזן דלל.

...

מיכאיל ברישניקוב נולד בשנת 1948 בריגה שבברית–המועצות )כיום לטביה( והחל ללמוד בלט קלאסי
 בגיל תשע. בנעוריו הצטרף לבית–הספר של להקת בלט קירוב בלנינגרד, שם רקד במשך חמש שנים.

הופעותיו של ברישניקוב עם להקת בלט קירוב זכו לביקורות נלהבות: מבקר המחול של ה'ניו–יורק טיימס' 
 טען כי ברישניקוב הוא "הרקדן המושלם ביותר" שראה מעודו.

בשנת 1974, בעת סיבוב הופעות שערך עם להקת 'בולשוי' בקנדה, ערק ברישניקוב לארצות–הברית וקיבל 
שם מקלט מדיני. בין השנים 1974 ל–1979 כיהן ברישניקוב כרקדן ראשי בתיאטרון הבלט האמריקאי, 

 ורקד בלהקות בלט ומחול מודרני רבות ברחבי העולם.

 לאחר מכן הצטרף ללהקת הבלט של ניו–יורק ועבד שם לצד הכוריאוגרף ג'ורג' בלנשין.
ב–1980 חזר ברישניקוב לעבוד בתיאטרון הבלט האמריקאי כרקדן וכמנהל אמנותי, ומתחילת שנות התשעים 

 כיהן כמנהל האמנותי של "פרויקט המחול וייט אוק", להקת מחול שהקים עם הכוריאוגרף מרק מוריס.

 בשנת 2000 זכה ברישניקוב לאות הכבוד היוקרתי מטעם מרכז קנדי לאמנויות הבמה. 
כיום הוא מנהל את המרכז לאמנויות שאותו הקים בניו–יורק והנושא את שמו: 'מרכז האמנויות ברישניקוב'.
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במסעותי ברחבי העולם, צילמתי במשך שני עשורים במצלמת 35 מ"מ קונבנציונלית ובעיקר בשחור–לבן, 
נופים מסורתיים, דיוקנאות וצילומי אווירה. נמנעתי ככל האפשר מצילום דימויים בנאליים מתחום המחול, 

 מחשש לתוצאות משעממות וצפויות. 
יום אחד, כשדיפדפתי בכמה ספרים ישנים של צילומי מחול, בייחוד "הבלט" של אלכסיי ברודוביץ', ו"הבלט 
בפעולה" של פול הימל–גילה משנת 1954, היתה לי לפתע הארה. הבנתי שאם ברצוני ללכוד את ההתרגשות 

של המופע ברגע התרחשותו, בצורה המרגשת והמרשימה ביותר, עלי להתרחק מתצלומים חדים וברורים 
 ולפנות אל מחוזות הקצוות המטושטשים והדמויות האמורפיות.  

התמונות המהפנטות של אילזה בינג, שצילמה רקדניות קנקן במולין רוז', התצלומים שבהם תיעדה את 
היצירה "Errante" מאת בלנשין, ואולי החשובים מכול, התצלומים של אירווינג פן מסוף המאה העשרים, 
שצילם בעירום את הרקדנית אלכסנדרה בלר, לספר "רקדנית", כל אלה מהווים עדות חותכת לכך שאפשר 

ללכוד תנועה בעין המצלמה בלי לאבד מהרגש הטמון בה. אדווין דנבי מתאר את התהליך הזה ברהיטות 
בטקסט המלווה את תצלומיו של ברודוביץ'.

"...קווי המתאר המטושטשים של הרקדנית המתפוגגים אל האפקט העמום הם שיוצרים רושם של דימוי 
תנועתי. לעיתים הצורה המעורפלת שמצטרפת לנקודות רצופות המתארות את מסלול גופו של הרקדן, מדהימה 

 את הצופים בבהירות החזותית שלה, והיא שממחישה את עצמת תנועת הריקוד. 
לעיתים הניגוד בין קווי המתאר המטושטשים ובין אלה הברורים, הוא שמושך את העין אל דמות שנמצאת על 

הבמה ללא נוע ובלא שיבחינו בה, אך דווקא בצילום היא נגלית לעינו של הצופה במלוא הדרה ותופסת את 
מרכז תשומת–הלב." 

הבנתי שהכול אפשרי.

מחמיא לי מאוד שמרכז סוזן דלל הזמין אותי לקחת חלק במיזם מרגש של תמיכה ביצירה ישראלית צעירה, 
ואני תקווה שההכנסות ממכירת התמונות יסייעו לקהילת המחול התוססת של ישראל להמשיך בפעילותה 

המבורכת. המחשבה שהצילומים שלי יכולים לעזור לקידום מטרה נפלאה כזו מסבה לי אושר עצום.

- מיכאיל ברישניקוב



מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון, מרכז המחול של ישראל, זוכה פרס ישראל במחול לשנת 2010 — 
 ממובילי התרבות בישראל.

 זה יותר משני עשורים נמצא המחול הישראלי בתהליך של פריחה.
 יצירתיות ומקוריות חברו ליכולת טכנית גבוהה, והישגי המחול הישראלי פורצים גבולות.

הצלחת המחול הישראלי היום אינה מובנת מאליה, היא פרי השקעה, חשיבה יצירתית ועבודה ממושכת 
של מרכז סוזן דלל, מרכז המחול של ישראל השוכן בלבה של נווה צדק, ואשר הוקם בשנת 1989 כדי 

 שיהיה בית למחול וליוצרים במחול בישראל. 
  

הקמתו של מרכז סוזן דלל בלב שכונת מגורים זנוחה, על חורבות בית–הספר אליאנס ובבניין בית–הספר 
יחיאלי העומד עדיין על ִתלו, עם חזונם של ראש העיר דאז מר שלמה להט, ומר זאב סוקולובסקי, נציג 

 קרן משפחת דלל, סללה את הדרך לפריצה המיוחלת של המחול הישראלי שמאז רק עולה כפורח.

הפעילות היצירתית במתחם נווה צדק החלה עוד בשנת 1980 על–ידי 'קבוצת התיאטרון נווה צדק' 
בהנהלתו של עודד קוטלר ובתמיכתה של משפחת ירושלמי, כמפעל הנצחה לזכרו של ירון ירושלמי אשר 

 נהרג במלחמת ההתשה. מאז שותפה המשפחה לפעילות המתמשכת של המרכז.
התחלה חלוצית זו יצקה את היסודות לפעילות התרבותית המתרחשת כיום במתחם וסללה את הדרך 

להקמתו של מרכז סוזן דלל, ביוזמת משפחת דלל, עיריית תל–אביב-יפו, קרן תל אביב לפיתוח ומשרד 
 החינוך, התרבות והספורט.

מרכז סוזן דלל נחנך בשנת 1989 תודות לתרומתה הנדיבה של משפחת דלל, כמפעל חיים לזכרה של 
בתם סוזן. מאז משמש המרכז ככור ההיתוך והעשייה התוסס ביותר בתחום המחול בארץ, ונותן במה 

ליוצרים ולאמנים רבים, הרואים בו את ביתם.

במרכז סוזן דלל מגוון אולמות מופעים, אולפני חזרות ורחבות, הכוללות מפלסים ובמות להופעות 
ולאירועים המתקיימים תחת כיפת השמים. המרכז משמר את הקווים העיצוביים ואת הצבעוניות הרכה של 

המבנים ההיסטוריים. חזיתות הבתים שומרו והועתקו מן המקור. באר המים העתיקה ועצי ההדר והתמר 
שניטעו במקום מוסיפים נופח משלהם להדגשת יופיה וייחודה של שכונת נוה צדק, העוטפת את מרכז 

 סוזן דלל מכל עבריו.

מיקומו של המרכז בנוה צדק מהווה חוליה המקשרת בין עברה ההיסטורי של העיר כקריית החינוך 
 הראשונה שנוסדה מחוץ לגבולות יפו, לבין האמנות הישראלית העכשווית.

 ייעודו ותפקידו של המרכז הוא לטפח ולעודד את אמנות המחול בלי לבודדו מתחומי אמנויות אחרים.

פעילותו הרב–גונית של המרכז לאורך כל שנות קיומו הובילה את אמנות המחול בארץ מן השוליים אל 
המרכז והפכה אותה לאמנות מובילה במרקם חיי התרבות בעיר תל–אביב-יפו. הקהל הרב הנוהר לאירועי 

המחול הוא עדות החותכת לתרומתו של מרכז סוזן דלל לשינוי הרגלי צריכת התרבות של קהל שוחריה 
בישראל כולה.

המרכז משמש חלון ראווה לאיכויות התרבות מבית–היוצר של המחול הישראלי. רבות הן המסגרות אשר 
 צמחו במרכז סוזן דלל והיום הן מהמובילות ומהמעצבות של היצירה האמנותית בישראל.

מרכז סוזן דלל

זוכה פרס ישראל



מרכז סוזן דלל

ביתו של המחול בישראל
  

מופעי מחול לאורכה של השנה 
של להקות המחול וכוריאוגרפים 
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 דצמבר
 חשיפה בינלאומית 

"נותנים במה" הפקת מחול 
חדשה באילת

2013 

 ינואר 
"רוסטר"

מאת ברק מרשל במרכז 
 האמנויות טייפי )טאיוון( 

פברואר
אביב מחול סיני

 השנה הסינית החדשה
 פסטיבל ירון 

 מרץ
 ימי הפלמנקו

להקת מחול בת–שבע
 בכורה מאת אוהד נהרין  

 מאי
 תל אביב דאנס 

בשיתוף המשכן לאמנויות 
הבמה

 יוני
אנסמבל בת–שבע

בכורה 

 יולי-אוגוסט
 מדרידאנסה
מחול לוהט 

 כל הלהקות, כל הריקודים
סדנאות כוריאוגרפיה

עם רקדני בית האופרה 
 מפריז  

גוונים במחול

 ספטמבר
"רוסטר"

מאת ברק מרשל,
בתיאטרון ג'ויס בניו–יורק 

 )מופע בחו"ל(
פוטודאנס

 תערוכה ומכירה פומבית

 נובמבר
 "הפסנתר מארח" 

 הרמת מסך 

 דצמבר
חשיפה בינלאומית 

 2014

מרכז סוזן דלל חוגג
25 שנות מחול

סטודיו זהבה

הבמה הגדולה

תערוכת מחול 





Untitled #1 
2006
A/P
Archival Pigment Print

Night club dancer in the Dominican Republic 

ללא כותרת #1
2006
A/P

הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רקדנית מועדון לילה ברפובליקה הדומיניקאנית

1



2

Untitled #2 
2010
A/P
Archival Pigment Print

Adrien Dantou in "Sarabande"
by Benjamin Millepied

ללא כותרת #2
2010
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

e"Sarabande " אדריאן דנטו ביצירה 
מאת בנג'מין מילפייד
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Untitled #3 
2011
A/P
Archival Pigment Print

Chen-Wei Lee in "The Toxic Exotic Disappearance Act"
Batsheva Dance Company, Choreography: Yasmeen Godder

ללא כותרת #3
2011
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"The Toxic Exotic Disappearance Act" שן–וויי לי ביצירה 
להקת מחול בת-שבע, כוריאוגרפיה: יסמין גודר
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Untitled #4 
2011
A/P
Archival Pigment Print

Rebecca Hytting and Bobbi Smith in "House"
Batsheva Dance Company,
Choreography: Sharon Eyal and Gai Behar

ללא כותרת #4
2011
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רבקה היטינג ובובי סמית'
ביצירה "העבודה של חופש"

להקת מחול בת-שבע, כוריאוגרפיה: שרון אייל וגיא בכר
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Untitled #5 
2006
A/P
Archival Pigment Print

Flamenco dancer in Madrid

ללא כותרת #5
2006
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רקדנית פלמנקו במדריד
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Untitled #6 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Alexandre Hammoudi 
in "Without" by Benjamin Millepied

ללא כותרת #6
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"Without" אלכסנדר חמודי ביצירה 
 מאת בנג'מין מילפייד
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Untitled #7 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Merce Cunningham Dance Company 
in "eyeSpace" by Merce Cunningham

ללא כותרת #7
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"eyeSpace" להקת המחול מרס קנינגהם  ביצירה 
 מאת מרס קנינגהם



8

Untitled #8 
2007
A/P
Archival Pigment Print

Kely and Facundo dancing the Tango

ללא כותרת #8
2007
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 קלי ופקונדו רוקדים טנגו
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Untitled #9 
2008
A/P
Archival Pigment Print

The Bejart Ballet Lausanne 
in "Casino des Esprits" by Gil Roman

ללא כותרת #9
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 בלט בז'אר לוזאן
 ביצירה "Casino des Esprits" מאת גיל רומן
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Untitled #10 
2010
A/P
Archival Pigment Print

Louise-Michel Jackson, Anne Plamondon
and Lila-Mae Talbot, Rubberban Dance Group

ללא כותרת #10
2010
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 לואיז–מישל ג'קסון, אן פלאמונדון ולילה–מאה טלבוט
קבוצת המחול רוברבאן
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Untitled #11 
2011
A/P
Archival Pigment Print

Chen-Wei Lee and Iyar Elezra
in "The Toxic Exotic Disappearance Act"
Batsheva Dance Company, Choreography: Yasmeen Godder

ללא כותרת #11
2011
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 שן–וויי לי ואייר אלעזרא
"The Toxic Exotic Disappearance Act" ביצירה

להקת מחול בת-שבע, כוריאוגרפיה: יסמין גודר
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Untitled #12 
2012
A/P
Archival Pigment Print

Brazilian Hip Hop dancers

ללא כותרת #12
2012
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רקדני היפ הופ מברזיל
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Untitled #13 
2009
A/P
Archival Pigment Print

Traditional Hula dancers

ללא כותרת #13
2009
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רקדני ריקוד ההולה המסורתי
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Untitled #14 
2006
A/P
Archival Pigment Print

Disco

ללא כותרת #14
2006
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

דיסקו
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Untitled #15 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Dancing Bachata in the Dominican Republic

ללא כותרת #15
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רוקדים בצ'אטה ברפובליקה הדומיניקאנית
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Untitled #17 
2010
A/P
Archival Pigment Print

Sean Suozzi and Kathryn Morgan in
"Why am I not where you are" by Benjamin Millepied

ללא כותרת #17
2010
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 שון סוזי וקטרין מורגן ביצירה
"Why am I not where you are" מאת בנג'מין מילפייד
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Untitled #18 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Paris Opera Ballet 
in "A Sort Of" by Mats Ek

ללא כותרת #18
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"A Sort Of" בלט האופרה של פריז  ביצירה 
 מאת מץ אק



20

Untitled #20 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Merce Cunningham Dance Company in "eyeSpace"
by Merce Cunningham

ללא כותרת #20
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"eyeSpace" להקת המחול מרס קנינגהם ביצירה 
מאת מרס קנינגהם



21

Untitled #21 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Merce Cunningham Dance Company in "CRWDSPCR"
by Merce Cunningham

ללא כותרת #21
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"CRWDSPCR" להקת המחול מרס קנינגהם  ביצירה 
מאת מרס קנינגהם



Untitled #22 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Merce Cunningham Dance Company 
in "CRWDSPCR" by Merce Cunningham

ללא כותרת #22
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"CRWDSPCR" להקת המחול מרס קנינגהם ביצירה 
מאת מרס קנינגהם

22



Untitled #23 
2011
A/P
Archival Pigment Print

Doug Letheren, Ian Robinson and Rachael Osborne
in "House", Batsheva Dance Company
Choreography: Sharon Eyal and Gai Behar

ללא כותרת #23
2011
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

דאג לת'רן, איאן רובינסון ורייצ'ל אוסבורן
ביצירה "העבודה של חופש"

להקת מחול בת-שבע, כוריאוגרפיה: שרון אייל וגיא בכר

23



Untitled #24 
2010
A/P
Archival Pigment Print

Robert Fairchild and Wendy Whelan in
"Namouna, a Grand Divertissement" 
by Alexei Ratmansky

ללא כותרת #24
2010
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רוברט פרצ'יילד וונדי ווילן  ביצירה
 "Namouna, a Grand Divertissement"

מאת אלכסיי רטמנסקי

24



Untitled #25 
2008
A/P
Archival Pigment Print

Merce Cunningham Dance Company 
in "eyeSpace" by Merce Cunningham

ללא כותרת #25
2008
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"eyeSpace" להקת המחול מרס קנינגהם ביצירה 
מאת מרס קנינגהם

25
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Untitled #26 
2009
A/P
Archival Pigment Print

Traditional Hula dancers

ללא כותרת #26
2009
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 רקדני ריקוד ההולה המסורתי



27 

Untitled #27 
2011
A/P
Archival Pigment Print

Claire Westby in "she dreams in code"
by Liz Gerring

ללא כותרת #27
2011
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"she dreams in code" קלר ווטסבי ביצירה 
 מאת ליז גרינג



Untitled #28 
2012
A/P
Archival Pigment Print

Laura Halzack, Michael Apuzzo and Sean Mahoney 
in "House of Joy" by Paul Taylor

ללא כותרת #28
2012
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 לורה הלזק, מייקל אפוצו ושון מהוני
 ביצירה "House of Joy" מאת פול טיילור

28



29 

Untitled #29 
2012
A/P
Archival Pigment Print

Sean Mahoney, Michael Novak, Michael Trusnovec and 
Michael Apuzzo in "Gossamer Gallants" by Paul Taylor

ללא כותרת #29
2012
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

 שון מהוני, מייקל נובק, מייקל טרוסנובק ומייקל אפוצו
 ביצירה "Gossamer Gallants" מאת פול טיילור



30

Untitled #30 
2012
A/P
Archival Pigment Print

Elizabeth Bragg and Jeffrey Smith in "Cloven Kingdom" 
by Paul Taylor

ללא כותרת #30
2012
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"Cloven Kingdom" אליזבט בראג וג'פרי סמיט ביצירה 
 מאת פול טיילור



31

Untitled #31 
2012
A/P
Archival Pigment Print

 Krista Nelson in "Doubletoss Interludes",
 original choreography by Merce Cunningham; 
 re-staging by Robert Swinston

ללא כותרת #31
2012
A/P

 הדפס פיגמנט ארכיבאי

"Doubletoss Interludes " קריסטה נלסון ביצירה
מאת מרס קנינגהם;

שיחזור: רוברט סווינסטון 
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Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre - A Cultural Leader in Israel.
The recipient of the prestigious ISRAEL PRIZE in 2010, which recognized its
contribution to the cultural life of the country. 
 
The Suzanne Dellal Centre is the home of Israeli and International dance. 
 
Since its founding, the Centre has become a cultural leader in Israel, recognized for its 
role in promoting both Israeli and international artists. Internationally, the Centre has 
garnered acclaim for its diverse and innovative programming.  It has become a model for 
artistic development around the globe. 
 
The Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre was established in 1989, to provide a home 
for Israel's art of dance in all its forms. It was founded by the Dellal Family Foundation, 
following the initiative of Ze’ev Sokolovsky, The Tel-Aviv-Jaffa Municipality, The Tel-
Aviv Foundation, and the Ministry of Culture and Education. They established The Suzanne 
Dellal Centre for Dance and Theatre in memory of Suzanne Dellal, daughter of Zehava and 
Jack Dellal's. 
 
For over two decades, Israeli dance has been blooming. Originality and creativity combined 
with high technical skills gave way to groundbreaking results. This success did not come 
about by chance and is not to be taken for granted as it is the result of the investment, the 
creative thinking and the hard work of the Suzanne Dellal Centre in
Neve Tzedek. 
 
Since 1980 cultural activities had begun in Yechieli's school building following the 
initiative of Oded Kotler who established The Neve Tzedek Theater, together with a small 
group of actors. The David and Mickey Yerushalmy Families supported and became partners in 
promoting the theater's activities in Neve Tzedek. Since then, the building and the theater 
grounds were named after Yaron Yerushalmy, son of David and Illana Yerushalmy's who was 
killed during the War of Attrition in the Suez Canal. The Yerushalmy Family is a part of the 
activities of the Suzanne Dellal Centre. The Neve Tzedek Theater ceased operations in 1989.  
 
Since its foundation, the Centre has been a focus of admiration and respect by the whole 
scope of Israeli society. The Centre is acknowledged worldwide as one of the most important 
and leading promoters of contemporary dance. The mission of the Suzanne Dellal Centre is to 
nurture and promote artistic development and cultivate interest in, and support of, the art 
of dance in Israel. Additionally, the Centre serves as an educational home, allowing people 
of all ages to discover the rich history of dance in Israel and build a personal connection 
to it.

THE SUZANNE
DELLAL CENTRE

Recipient of the
Israel Prize



In 2005, he opened the Baryshnikov Arts Center )BAC(, a creative home for local and 
international artists to develop and present work. Located in Manhattan’s Hell’s Kitchen 
neighborhood, BAC houses four studios, a studio theater, and the new 238-seat Jerome 
Robbins Theater. Through its residency program, BAC gives space and time to young and 
established artists to dream and create in the Center’s studios without any commercial 
pressure. BAC also presents contemporary, innovative works by artists from the world of 
dance, theater, music, and film at low or no cost to the public. Under his leadership as 
Artistic Director, BAC programs serve approximately 500 artists, and more than 20,000 
audience members each year. 
Among Mr. Baryshnikov’s many awards are the Kennedy Center Honors, the National Medal of 
Honor, the Commonwealth Award, the Chubb Fellowship, and the Jerome Robbins Award. Most 
recently he was awarded the rank of Officer of the French Legion of Honor. 

...

For two decades I used a conventional 35mm camera, and practiced traditional landscapes, 
portraits and travel shots in primarily black and white. I made a point of rejecting 
obvious opportunities to photograph dance, thinking the results were boring and 
unnecessary.  Then, going through some old books of dance photography—notably Alexey 
Brodovitch’s  “Ballet”, and Paul Himmel’s 1954 “Ballet in Action”—I discovered that 
abandoning the crystalline image in favor of blurred edges and amorphous figures 
approximates the excitement of dance in performances.  Ilse Bing’s mesmerizing images 
of CanCan dancers at the Moulin Rouge, as well as her photos of Balanchine’s “Errante,” 
and perhaps most importantly, the recent images of Alexandra Beller in “Dancer” by 
Irving Penn were further evidence that the thrill of movement can be captured without 
being destroyed.  Edwin Denby describes this process eloquently in the text accompanying 
Brodovitch’s photographs.  

“…the blurred outline of the dancer, assimilated to the general dim effect, registers 
as a metaphor of motion.  Sometimes the misty shape that joins successive points through 
which the dancer’s body has passed astonishes you by the clarity of its graphic design, 
and it illustrates the plastic continuity of dancing.  
Here and there the contrast on a picture between blurred and clear outlines draws your 
eye to the position of a still figure that onstage might have passed unnoticed in the 
hubbub, butthat in the photograph reveals its momentary pathos."
 
So it was possible. 
 
I am flattered to have been invited by the Suzanne Dellal Centre to take part in this 
silent auction whose proceeds will help to provide continued support to Israel's vibrant 
dance community. The thought that my photographs could help to further such a wonderful 
cause brings me immense happiness. 

- Mikhail Baryhnikov



The Suzanne Dellal Centre is honored to present an exhibition of Dance photographs by the 
legendary dancer Mikhail Baryshnikov. The photographs will be presented for four days at 
the Center’s campus. 
 
The photographs document Baryshnikov’s magical moments with numerous artists from his 
many international dance performances, capturing through his eye a wide range of dance 
styles and unique experiences. 
 
During his long and magical career Baryshnikov has collaborated with some of the greatest 
choreographers including Merce Cunningham, Benjamin Millepied , Mats Ek, Ohad Naharin 
and Alexei Ratmansky, as well as "Hip-Hop" and Flamenco, brings a mesmerizing gallery of 
unique photos and original personal observation. 
 
This will be the third visit of Mikhail Baryshnikov to the Suzanne Dellal Centre.  
His first visit with dancer Ana Laguna was a remarkable and memorable evening of dance in 
2010. During his second visit, last fall, he played the role of a retired Red Army Russian 
General, who immigrates to Paris in the Russian play "In Paris". 
 
All works in the show were donated by Mr. Baryshnikov and will be offered for sale
during the exhibition days.
All proceeds will benefit the development of young Israeli creation in dance at the 
Suzanne Dellal Centre.

...

A native of Riga, Latvia, Baryshnikov was born in 1948 and began studying ballet at the 
age of nine. As a teenager, he entered the Vaganova Academy in Leningrad, graduating from 
student to principal dancer of the Kirov Ballet in 1969. 
 
In 1974, he left the Soviet Union to dance with major ballet companies around the world 
including the New York City Ballet where he worked with George Balanchine and Jerome 
Robbins. In 1980 he began a 10-year tenure as Artistic Director of American Ballet 
Theatre, nurturing a new generation of dancers and choreographers. 
 
From 1990 to 2002, Mr. Baryshnikov was director and dancer with White Oak Dance Project, 
which he co-founded with choreographer Mark Morris. White Oak was born of Baryshnikov’s 
desire “to be a driving force in the production of art,” and, indeed, it expanded the 
repertoire and visibility of American modern dance.
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