
סוזן דלל פוטודאנס 

במסגרת חגיגות 20 שנה למרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון

תערוכה ראשונה מסוגה של תצלומי מחול ישראלי ומכירה פומבית חד-פעמית בהנהלת סימון דה פורי

Phillips de Pury & Company ראש בית המכירות



יוזמת הפרויקט: רות ברק

תערוכה

7.9.09 - 3.9.09

האמנים המשתתפים:

פנינה אבן�טל, עמנואל אוגדן, אסקף, 

כפיר בולוטין, רן בירן, דוד בכר, עמית 

ברלוביץ, גדי דגון, ליאור דנציג, מיכל 

היימן, מירי ינאי שמעונוביץ', לי ינור, 

מיכאל כהן, ורדי כהנא, רוני כנעני, דדי 

ליפשיץ, תמר לם, איל לנדסמן, עדי מזן, 

רמי מימון, איתי מרום, אבי נתן, דניאל 

צ'צ'יק, מאיר רקוץ'

ועדת הבחירה:

רות ברק, הדס מאור קלאודיו קוגון

אוצרת התערוכה: הדס מאור

מכירה

יום שלישי, 8 בספטמבר, 2009

בשעה 20.30

מנהל המכירה: סימון דה פורי, ראש בית 

Phillips de Pury & Company המכירות

הפקה: חמוטל רון

יחסי ציבור: אלה איתן

קטלוג

עיצוב והפקה: סטודיו מיכל ודקל

תרגום לאנגלית )מאמר הדס מאור(: 

דריה קסובסקי

התערוכה והקטלוג התאפשרו הודות 

UBS לתמיכה הנדיבה של

מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון )ע"ר(

נוסד ונתמך על�ידי: קרן משפחת דלל; 

עיריית תל-אביב-יפו; משרד התרבות 

והספורט; מפעלי ירושלמי לחבלים.

הועד המנהל והאסיפה הכללית:

מרדכי וירשובסקי - יו"ר האסיפה 

הכללית; פרופ' נחמיה פרידלנד - יו"ר 

הועד המנהל; זאב סוקולובסקי;

אבי אטיאס; גבי אלדור; עו"ד אבירם 

בורוכוב; רות ברק; חנן בן יהודה; 

פרופ' רות בן�ישראל; נעמי בלוך�פורטיס; 

רן גואטה; יוסי גרבר; צח גרניט; אילן 

דה פריס; נתן וולך; יפה ויגודסקי; מיקי 

ירושלמי; מיכה לבינסון; אורה לבנטון; 

ענת לבנטון�פישר; מיכל ליטוין; סימה 

מישורי; רחל מנלסון; ד"ר אורי מרמור; 

דיאן סוקולובסקי; פרופ' אבי עורי; ד"ר 

לימור עמית; אמיר פושינסקי; גדעון פז; 

זאב פלדמן; אורנה פרי; אילנה קאופמן; 

קארן רינגל; נילי כהן )משקיפה(.

יעוץ משפטי:

עו"ד אפרים ברק; עו"ד מיכל יעקב

מנכ"ל: יאיר ורדי

משנה למנכ"ל: קלאודיו קוגון

קשרי חוץ: רחל גרודז'ינובסקי

הנהלת חשבונות: ויקי סומך

מנהל טכני ותאורן ראשי: יעקב ברסי

מנהלת אירועים והפקות: מיכל מור�חיים

עיצוב גרפי והפקות: אבי איבן

מנהלת קופה: מירי בן�עזרא

אחראי קופה: רועי סהר

אחראי קול: מיקי פטיש

שיווק: שאול גלעד

אחראי אולם ירון ירושלמי: סרגי ברזין

מזכירות: כרמית אבשלום

אחראי תחזוקה: אמיל בן שבת

אחזקה: נטשה סיסטר, אינה וולף

סוזן דלל פוטודאנס 

© כל הזכויות שמורות למרכז סוזן דלל 

למחול ולתיאטרון ולאמנים המשתתפים

על העטיפה: גדי דגון, ללא כותרת, 1992, מתוך: חלב שחור,

כוריאוגרפיה: אוהד נהרין, ביצוע: מלאני ברסון, להקת מחול בת שבע



לפני 20 שנה - זו הייתה רק שכונה מוזנחת.

לפני 20 שנה - ניתן היה למנות על עשר אצבעות את מספר להקות המחול שפעלו בארץ.

לפני 20 שנה - היו למחול הישראלי כמה אלפי צופים בלבד מדי שנה.

לפני 20 שנה - רק קומץ אנשים בעולם שמעו על המחול הישראלי.

סוזן דלל  ניתן לשינוי; אנשים שהאמינו בכוחו של מרכז  ובכל זאת, נאספה כאן קבוצת אנשים שהאמינו שהכול 

להפוך את נווה צדק לשכונה מבוקשת ומשגשגת; שיש מקום בישראל לעשרות להקות מחול, לעשרות יוצרים צעירים 

וותיקים, ולמאות רקדנים מוכשרים ונפלאים; שיום יבוא ומאות אלפי צופים יגיעו מדי שנה לצפות במחול ישראלי. 

חלק מהאנשים האלה אפילו האמינו שישראל תהפוך יום אחד למרכז מחול בינלאומי.

הצלחתו הנוכחית של המחול הישראלי אינה מובנת מאליה. היא פרי השקעה, חשיבה יצירתית ועבודה ממושכת של 

רבים וטובים אשר חברו יחדיו, חדורי אמונה, להקים בית למחול הישראלי - מרכז סוזן דלל בשכונת נווה צדק בתל 

אביב-יפו, מרכז המחול של ישראל, שנחנך בשנת 1989 כבית למחול וליוצרים במחול בישראל.

הקמתו של מרכז סוזן דלל בלב שכונת מגורים זנוחה, על חורבות בתי הספר אליאנס ובבניין בית הספר יחיאלי, היא 

פרי חזונם המשותף של ראש העיר דאז מר שלמה )צ'יץ( להט, ומר זאב סוקולובסקי - נציג קרן משפחת דלל שתרה 

אחר דרך להנצחת שמה של בתם, סוזן דלל. וכך, בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות וקרן תל אביב לפיתוח, נסללה 

הדרך לפריצתו המיוחלת של המחול הישראלי בארץ וברחבי העולם.

הקמת המרכז היוותה המשך ישיר לפעילות התיאטרונית המקורית, הענפה והמשגשגת שהתקיימה בבנין בית הספר 

תל  העיר  ראש   - להט  )צ'יץ(  שלמה  מר  של  המשותף  רעיונם  פרי  הייתה  הפעילות  ה-80.  שנות  מתחילת  יחיאלי 

אביב-יפו דאז, ומר עודד קוטלר - שחקן, במאי ומחזאי, אשר דילגו באומץ מעל משוכות אינספור בניסיון להקים 

בתל-אביב מרכז לתיאטרון ישראלי אחר, בשיתוף עם בנק לאומי ובסיוע תמיכתן המתמשכת של משפחות דוד ומיקי 

ירושלמי אשר הנציחו את שם יקירם, ירון ירושלמי. ברית השותפות לחיים שכרתו כל אלה עם הפעילות התרבותית-

אמנותית בשכונת נווה צדק, היא אשר הולידה את מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון.

כמי שזוכר היטב את חבלי הלידה, את השנים הראשונות והקשות, את הרחבות הריקות, את הזיעה שנשפכה כמים 

בחדרי הסטודיו של המרכז ואת המרדפים הנואשים אחרי מנהלי פסטיבלים מכובדים מכל קצוות תבל � כמי שזוכר 

את כל אלה, לבי עולה על גדותיו למראה צילומי המחול המרהיבים והמקוריים התלויים כיום בחדרי הסטודיו של 

המרכז - הקרקע הפורייה המאפשרת את התחדשותו היומיומית של המחול הישראלי.

המחול  בקידום  חלק  ליטול  הקמתו,  מיום  הזה  המופלא  המרכז  את  לנהל  הזכות   - מפז  יקרה  זכות  בחלקי  נפלה 

בישראל, להוציא אל הפועל שפע של רעיונות חדשים, וכעת גם להביא אליכם, קהל נאמן, את איכותו של המחול 

הישראלי כפי שהיא משתקפת מבעד לעדשת המצלמה. התצלומים, פרי יצירתם של אמנים אשר הקפיאו לעד רגעים 

מתולדות עשיית המחול המקומי במרכז סוזן דלל, הולידו את הקטלוג והתערוכה המוצגים בפניכם היום. תערוכת 

סוזן דלל פוטודאנס, פרי עבודתה של האוצרת הדס מאור, היא מסמך מרגש המתעד את תולדות המחול הישראלי כאן 

אצלנו, במרכז סוזן דלל - בית המחול והיצירה בישראל.

פתח דבר

יאיר ורדי, מנכ"ל

מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון

ספטמבר 2009



התערוכה סוזן דלל פוטודאנס מרכזת ומציגה תיעוד אמנותי מצולם של מיטב הלהקות והיוצרים הקשורים למרכז 

סוזן דלל ולהתפתחות המחול הישראלי ב-20 השנים האחרונות, כולל פורטרטים של כוריאוגרפים ומבצעים, צילומי 

חזרות, צילומים מתוך הופעות, צילומים מבוימים ועוד.

האלמנט המרתק המצוי בתשתית המחשבה על התערוכה קשור בניסיון להתעכב על האופן בו שדות פעולה שונים 

בזירת התרבות העכשווית עשויים להשתלב, להפרות ולהאיר זה את זה. בתוך כך, מעניין לעמוד על המנעד הרחב 

של אופני ההתייחסות השונים של האמנים המשתתפים בתערוכה למעשה הצילום, בכלל, ולמערך היחסים הנרקם 

בינם לבין האמנים המופיעים ומתועדים בעבודתם, בפרט.

בעבודתה של מיכל היימן, למשל, נראים בני הזוג, הכוריאוגרפים והרקדנים ליאת דרור וניר בן גל. העבודה מנהלת 

דיאלוג מורכב המשתרג בין נושא היחסיים הזוגיים והיחסים בין המינים, כפי שזה בא לידי ביטוי במופעים שונים 

של בני הזוג דוגמת דירת שני חדרים, אך בה בשעה נקשר גם לציר תמאטי עקרוני הנוכח בעבודתה של היימן לאורך 

השנים. ציר זה שואב משדה המחשבה הפסיכואנליטית וקשור במונח holding, מונח המתייחס להכלת האחר בקשרים 

בין בני אדם והמהווה כותרת לסדרה ארוכה של עבודות שהציגה היימן בתערוכותיה לאורך השנים.

שלבי  כל  לאורך  צילומים  כוללת  הלהקה  עם  עבודתו  שנה.  כ-20  מזה  בת�שבע  מחול  להקת  את  מלווה  דגון  גדי 

העבודה, בחזרות, בהופעות, בחדרי ההלבשה ולאורך הנסיעות השונות ברחבי העולם. עם השנים, ניסח דגון שפה 

חזותית ותמאטית ייחודית ומובהקת לו, תוך שהוא מבקש לטפל בפער בין תלת הממדיות של המופע לבין דו הממדיות 

של התצלום. בתוך כך, מבקש דגון ללכוד תנועה לא מבחינת ההקפאה בזמן, אלא מבחינת אפשרות הכלת המרחב 

בדו ממד. 

בתצלום דיוקן של סהר עזימי, מצליח איל לנדסמן ללכוד את מתח התנועה והעוצמה של הרקדן והכוריאוגרף דווקא 

ולא קורסות  נוגעות אמנם ברצפה אולם מוחזקות במידה  ועצורות על בלימה. פני הדמות  בפריים בו אלו מוכלות 

לתוכה, כמו מנהלות עימות חזיתי עם השתקפותן בה.

עמית ברלוביץ, לעומת זאת, בחרה להתעכב על נוכחותן של הרקדניות והכוריאוגרפיות שרון אייל ואיריס ארז לאחר 

חזרה ממושכת, כשהן כבר מותשות ומרוקנות מבחינה פיזית, אך נוכחות מאוד מבחינה תודעתית. בכך, היא מבקשת 

להתבונן אל מעבר לשאלת יכולת הביצוע הפרפורמטיבית, אל המקום המורכב והמתעתע של הסובייקט היוצר.

עבודתו של עדי מזן נעה בין תיעוד תנועת רקדני להקת המחול דה דה דאנס בעת חזרה לבין תצלום דיוקן מורכב של 

רננה רז המשכפל בתוכו רבדים שונים של מעשה הצילום והתצוגה במסגרת עבודה אחת.

מופע  או  חזרה  מתעדת  אינה  ואף  דיוקן  אינה  היא  שכן  פעולה,  שיתוף  של  אחר  סוג  משקפת  ינור  לי  של  עבודתה 

קיים, אלא נגזרת מדיאלוג אקטיבי עם הרקדנית ממי שימאזקי בעבודה על יצירה אשר מראש אינה מיועדת לבמה 

אלא לווידאו ולסטילס. בהמשך למהלך העבודה עם הרקדנית, מטפלת ינור בתוצר הצילומי באופנים פיסוליים תוך 

שהיא מסווה את התצלום במעטה של בד שיפון תכול הנתון במסגרת כבדה. מהלך זה ממחיש את תחושת האמורפיות 

הנוכחת בכל שלבי העבודה, מן התנועה, דרך הצילום ועד התצוגה.

חיצונית,  הפרעה  מכל  נקי  התצלום  שיינפלד.  ותמר  רנה  ובת,  אם  נראות  כהנא  ורדי  של  והרגיש  המוקפד  בתצלום 

מעמיד את שתי הדמויות בקרבה גבוהה ואינטימית זו עם זו, אך במידה רבה גם זו מול זו. נעורים מול ניסיון, תקווה 

מול אחריות. כל כמה שהן קרובות, מדגיש התצלום גם את העובדה כי מדובר בשתי ישויות נפרדות ועצמאיות מאוד.

קצרה היריעה מלהתייחס לכל אחת ואחת מן העבודות המוצגות בתערוכה בהרחבה.

הבחירה  מלאכת  כי  ואף  עשייה  ושל  חומרים  של  מאוד  רחב  מטווח  חלק  רק  הן  המוצגות  העבודות  לכך,  מעבר 

והמיון לא הייתה קלה הרי שהיא הותירה, בהכרח, רבים וטובים מחוץ למסגרתה. עם זאת, אני תקווה כי התערוכה 

על  למחשבה  פתח  רק  תהווה  היא  וכי  ופעילות,  פעולה  שיתופי  של  עשיר  עולם  עם  להיכרות  הזדמנות  מאפשרת 

אפשרויות נוספות של דיאלוג ושל שיתוף פעולה.

על התערוכה

הדס מאור

אוצרת התערוכה



1 ASCAF

NABA 
2009
1/7
Digital color print
75 x 50 cm

From: NABA
Choreography: Dana Ruttenberg
Performed by: Hagar Tenenbaum, Oren Shkedy

$ 500

אסקף

NABA
2009

1/7

הדפס צבע דיגיטלי

75 x 50 cm

מתוך: נע באוזן

כוריאוגרפיה: דנה רוטנברג 

ביצוע: הגר טננבאום, אורן שקדי

$ 500



23 RAN BIRAN

Untitled SQ 5496
2007
1/1
Archival pigment print on glossy paper
50 x 50 cm

From: Su Sey Yam, Shades in Dance 2007
Choreography: Amit Zamir
Performed by: Nitzan Ayun

$ 300

רן בירן

SQ 5496 ללא כותרת

2007

1/1

הדפסת פיגמנט ארכיונית על נייר מבריק

50 x 50 cm

מתוך: סוסי ים, גוונים במחול 2007

כוריאוגרפיה: עמית זמיר

ביצוע: ניצן איון

$ 300

PNINA EVENTAL

Duet
2006
3/7
Digital color print
40 x 60 cm

From: Concerto for 4 dancers and orchestra
Choreography: Sally-Anne Friedland
Performed by: Harel Kay, Omer Welber,
Dance Drama Company

$ 500

פנינה אבן-טל

דואט

2006

3/7

הדפס צבע דיגיטלי

40 x 60 cm

מתוך: קונצ'רטו לארבעה רקדנים ותזמורת

כוריאוגרפיה: סאלי-אן פרידלנד

 DDC ביצוע: הראל קיי, עומר וולבר, להקת המחול

$ 500



45 KFIR BOLOTIN

Untitled
2009
1/3
Digital color print
40 x 60 cm

From: Meeting Brian Wash
Choreography: Arkadi Zeides
Performed by: Shani Granot, Sharon Zuckerman,
Amit Hadari, Sasha Angel and Dani Noiman

$ 500

כפיר בולוטין

ללא כותרת

2009

1/3

הדפס צבע דיגיטלי

40 x 60 cm

מתוך: לפגוש את בריאן ווש

כוריאוגרפיה: ארקדי זיידס

ביצוע: שני גרנות, שרון צוקרמן, עמית הדרי, סשה אנגל ודני נוימן

$ 500

KFIR BOLOTIN

Untitled
2009
1/3
Digital color print
60 x 40 cm

From: Tokyo Oranges
Choreography: Amit Goldenberg and Ya’ara Dolev
Performed by: Ya’ara Dolev, Tel Aviv Dance Company

$ 500

כפיר בולוטין

ללא כותרת

2009

1/3

הדפס צבע דיגיטלי

60 x 40 cm

מתוך: טוקיו תפוזים

כוריאוגרפיה: עמית גולדנברג ויערה דולב

ביצוע: יערה דולב, להקת המחול תל אביב

$ 500



67 ITAY MEROM

Temporary 
2008
1/3
Digital color print
50 x 75 cm

From: Temporary
Choreography: Iris Erez
Performed by: Iris Erez

$ 750

איתי מרום

זמני

2008

1/3

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 75 cm

מתוך: זמני

כוריאוגרפיה: איריס ארז

ביצוע: איריס ארז

$ 750

DAVID BACHAR

Emanuel Gat
2007
1/5
Digital color print
50 x 70 cm

$ 1,750

דוד בכר

עמנואל גת

2007

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 70 cm

$ 1,750



89 TAMAR LAMM

Lion no. 72
2006
1/10
Lamda print
30 x 20 cm

From: I mean, I am
Choreography: Yasmeen Godder 
Performed by: Yasmeen Godder

$ 750

תמר לם

אריה מספר 72

2006

1/10

הדפס למדה

30 x 20 cm

מתוך: אני רעה אני

כוריאוגרפיה: יסמין גודר

ביצוע: יסמין גודר

$ 750

TAMAR LAMM

Yasmeen in a tank top and sweatpants
2006
1/10
Lamda print
20 x 30 cm

From: I mean, I am
Choreography: Yasmeen Godder 
Performed by: Yasmeen Godder and Dana Yahalomi

$ 750

תמר לם

יסמין בגופיה וטרנינג

2006

1/10

הדפס למדה

20 x 30 cm

מתוך: אני רעה אני

כוריאוגרפיה: יסמין גודר

ביצוע: יסמין גודר ודנה יהלומי

$ 750



1011 AMIT BERLOWITZ

Polaroid no. 1: Sharon Eyal
2009
1/3
Color lambada print 
30 x 30 cm

$ 3,000

עמית ברלוביץ

פולרואיד מס. 1: שרון אייל

2009

1/3

הדפס למבדה

30 x 30 cm

$ 3,000

AMIT BERLOWITZ

Polaroid no. 2: Iris Erez
2009
1/3
Color lambada print 
30 x 30 cm

$ 3,000

עמית ברלוביץ

פולרואיד מס. 2: איריס ארז

2009

1/3

הדפס למבדה

30 x 30 cm

$ 3,000



1213 RONI CNAANI

Talia Paz for Gertrud
2009
1/1
Digital color print  
50 x 75 cm

$1,000

RAMI MAYMON

Untitle (Talia, detail)
2007
1/6 + 1 AP
Ink-jet on velvet paper
48 x 33 cm

$ 1,600

רוני כנעני

טליה פז לגרטרוד

2009

1/1

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 75 cm

$ 1,000

רמי מימון

ללא כותרת )טליה, פרט(

2007

1/6 + 1 AP
הדפס דיו על נייר קטיפה

48 x 33 cm

$ 1,600



1415 LEE YANOR

Detail from the series Small Songs
2009
1/5 + 2 AP
Printed on voile fabric, framed on stainless steel
80 x 120 cm

From: A special piece for the video installation
Small Songs
Performed by: Mami Shimazaki

$ 5,500

לי ינור

Small Songs פרט מתוך הסדרה

2009

1/5 + 2 AP
הדפסה על בד שיפון, מסגור נירוסטה

80 x 120 cm

Small Songs מתוך: עבודה מיוחדת לוידאו אינסטליישן

ביצוע: מאמי שימאזאקי

$ 5,500

LEE YANOR

Detail from the series Small Songs
2009
1/5 + 2 AP
Printed on voile fabric, framed on stainless steel
80 x 120 cm

From: A special piece for the video installation
Small Songs
Performed by: Mami Shimazaki

$ 5,500

לי ינור

Small Songs פרט מתוך הסדרה

2009

1/5 + 2 AP
הדפסה על בד שיפון, מסגור נירוסטה

80 x 120 cm

Small Songs מתוך: עבודה מיוחדת לוידאו אינסטליישן

ביצוע: מאמי שימאזאקי

$ 5,500



1617 ADI MAZAN

Untitled 
1999
2/6
Digital color print
45 x 45 cm on 60 x 60 cm paper

From: HaPolaniot, Shades in Dance 1999
Choreography: Amit Goldenberg and Ya’ara Dolev
Performed by: Shelly Kling, Renana Raz, Galit 
Nemerovsky, DEDE Dance Company

$ 2,000

עדי מזן

ללא כותרת

1999

2/6

הדפס צבע דיגיטלי

60 x 60 cm 45 על נייר x 45 cm

מתוך: הפולניות, גוונים במחול 1999

כוריאוגרפיה: עמית גולדנברג ויערה דולב

ביצוע: שלי קלינג, רננה רז, גלית נמירובסקי, להקת המחול דה דה דאנס 

$ 2,000

ADI MAZAN

Untitled 
2000
2/6
Digital color print
45 x 45 cm on 60 x 60 cm paper

From: HaPolaniot, Shades in Dance 1999
Choreography: Amit Goldenberg and Ya’ara Dolev
Performed by: Ya’ara Dolev and Idit Solange,
DEDE Dance Company

$ 2,000

עדי מזן

ללא כותרת

1999

2/6

הדפס צבע דיגיטלי

60 x 60 cm 45 על נייר x 45 cm

מתוך: הפולניות, גוונים במחול 1999

כוריאוגרפיה: עמית גולדנברג ויערה דולב

ביצוע: יערה דולב ועידית סולנג', להקת המחול דה דה דאנס 

$ 2,000



1819 VARDI KAHANA

Rina and Tamar Schenfeld, from the Israeli
Portrait series
1993
1/3
Digital color print
70 x 70 cm

$ 4,000

ורדי כהנא

רנה ותמר שינפלד, מתוך הסדרה פורטרט ישראלי

1993

1/3

הדפס צבע דיגיטלי

70 x 70 cm

$ 4,000

ADI MAZAN

Untitled (Renana Raz)
1999
1/6
Digital color print
45 x 45 cm on 60 x 60 cm paper

From: HaPolaniot, Shades in Dance 1999
Choreography: Amit Goldenberg and Ya’ara Dolev
Performed by: Renana Raz, DEDE Dance Company

$ 2,000

עדי מזן

ללא כותרת )רננה רז(

1999

1/6

הדפס צבע דיגיטלי

60 x 60 cm 45 על נייר x 45 cm

מתוך: הפולניות, גוונים במחול 1999

כוריאוגרפיה: עמית גולדנברג ויערה דולב

ביצוע: רננה רז, להקת המחול דה דה דאנס 

$ 2,000



2021 VARDI KAHANA

Figs
1993
1/3
Digital color print
70 x 70 cm

From: Figs
Choreography: Nir Ben Gal and Liat Dror
Performed by: Roni Livne, Niv Sheinfeld, Emanuel Gat

$ 4,000

ורדי כהנא

תאנים

1993

1/3

הדפס צבע דיגיטלי

70 x 70 cm

מתוך: תאנים

כוריאוגרפיה: ניר בן גל וליאת דרור

ביצוע: רוני ליבנה, עמנואל גת, ניב שינפלד

$ 4,000

VARDI KAHANA

Inta Omri 
1994
1/3
Digital color print
70 x 70 cm

From: Inta Omri 
Choreography: Nir Ben Gal and Liat Dror
Performed by: Nir Ben Gal, Liat Dror, Niv Sheinfeld, 
Yuval Fingerman

$ 4,000

ורדי כהנא

אינתה עומרי

1994

1/3

הדפס צבע דיגיטלי

70 x 70 cm

מתוך: אינתה עומרי

כוריאוגרפיה: ניר בן גל וליאת דרור

ביצוע: ניר בן גל, ליאת דרור, ניב שינפלד, יובל פינגרמן

4,000 $



2223 GADI DAGON

Untitled 
1993
1/5
Digital color print
90 x 90 cm

From: Anaphaza
Choreography: Ohad Naharin
Performed by: Anna Weisman and Yossi Yungman,
Batsheva Dance Company

$ 4,000

גדי דגון

ללא כותרת

1993

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

90 x 90 cm

מתוך: אנאפאזה

כוריאוגרפיה: אוהד נהרין

ביצוע: אנה וייסמן ויוסי יונגמן, להקת מחול בת�שבע

$ 4,000

GADI DAGON

Rina Schenfeld
2000
1/5
Digital color print 
90 x 90 cm

From: Light
Choreography: Rina Schenfeld
Performed by: Rina Schenfeld

$ 4,000

גדי דגון

רנה שינפלד

2000

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

90 x 90 cm

מתוך: אור

כוריאוגרפיה: רנה שינפלד

ביצוע: רנה שינפלד

$ 4,000



2425 GADI DAGON

Untitled
2008
1/1
Digital print in light box
12 x 18 cm light box: 39 x 51 cm 

From: Telophaza
Choreography: Ohad Naharin
Performed by: Batsheva Dance Company

$ 4,500

גדי דגון

ללא כותרת

2008

1/1

הדפס דיגיטלי בתיבת תאורה

    39 x 51 cm               12 x 18 cm

מתוך: טלופאזה

כוריאוגרפיה: אוהד נהרין

ביצוע: להקת מחול בת�שבע

$ 4,500

GADI DAGON

Untitled
2008
1/1
Digital color print
180 x 120 cm

From: Makarova Kabisa
Choreography: Sharon Eyal
Performed by: Batsheva Dance Company

$ 6,500

גדי דגון

ללא כותרת

2008

1/1

הדפס צבע דיגיטלי

180 x 120 cm

מתוך: מקארובה קביסה

כוריאוגרפיה: שרון אייל

ביצוע: להקת מחול בת�שבע

$ 6,500

תיבת תאורה:



2627 GADI DAGON

Untitled
2007
1/5
Digital color print
100 x 70 cm

From: Bertolina
Choreography: Sharon Eyal
Performed by: Batsheva Dance Company

$ 3,500

גדי דגון

ללא כותרת

2007

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

100 x 70 cm

מתוך: ברתולינה

כוריאוגרפיה: שרון אייל

ביצוע: להקת מחול בת�שבע

$ 3,500

GADI DAGON

Spin 
2008
1/1
Digital color print
80 x 110 cm

From: Three
Choreography: Ohad Naharin
Performed by: Batsheva Dance Company

$ 4,500

גדי דגון

ספין 

 2008

 1/1

הדפס צבע דיגיטלי

80 x 110 cm

מתוך: שלוש 

כוריאוגרפיה: אוהד נהרין 

ביצוע: להקת מחול בת�שבע 

 

 

 $ 4,500



2829 GADI DAGON

Untitled 
1993
1/5
Digital color print
90 x 90 cm

From: Anaphaza
Choreography: Ohad Naharin
Performed by: Sharon Eyal, Batsheva Dance Company

$ 4,000

גדי דגון

ללא כותרת

1993

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

90 x 90 cm

מתוך: אנאפאזה

כוריאוגרפיה: אוהד נהרין

ביצוע: שרון אייל, להקת מחול בת�שבע

$ 4,000

GADI DAGON

Untitled 
1992
1/5
Digital print
70 x 50 cm

From: Black Milk
Choreography: Ohad Naharin
Performed by: Melanie Berson, Batsheva Dance Company

$ 3,500

גדי דגון

ללא כותרת

1992

1/5

הדפס דיגיטלי

50 x 70 cm

מתוך: חלב שחור

כוריאוגרפיה: אוהד נהרין

ביצוע: מלני ברסון, להקת מחול בת�שבע

$ 3,500



3031 MICHAL HEIMAN

Untitled (Liat Dror and Nir Ben Gal) 
1988
1/5
Digital color print
60 x 60 cm

From: Equus Asinus 
Choreography: Liat Dror, Nir Ben Gal
Performed by: Liat Dror, Nir Ben Gal

$ 4,000

מיכל היימן

ללא כותרת )ליאת דרור, ניר בן גל(

1988

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

60 x 60 cm

מתוך: חמורים

כוריאוגרפיה: ליאת דרור, ניר בן גל

ביצוע: ליאת דרור, ניר בן גל

$ 4,000

MICHAL HEIMAN

Untitled (Liat Dror and Nir Ben Gal) 
1988
1/5
Digital color print
60 x 60 cm

From: Equus Asinus
Choreography: Liat Dror, Nir Ben Gal
Performed by: Liat Dror, Nir Ben Gal

$ 4,000

מיכל היימן

ללא כותרת )ליאת דרור וניר בן גל(

1988

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

60 x 60 cm

מתוך: חמורים

כוריאוגרפיה: ליאת דרור, ניר בן גל

ביצוע: ליאת דרור, ניר בן גל

$ 4,000



3233 EYAL LANDESMAN

Untitled 
2003
1/10
Digital color print
100 x 70 cm

From: Ri-bua, Shades in Dance 2003
Choreography: Gali Kaner
Performed by: Sivan Gutholtz, Shay Yaakovi,
Carmit Burian

$ 3,000

אייל לנדסמן

ללא כותרת

2003

1/10

הדפס צבע דיגיטלי

100 x 70 cm

מתוך: רי-בועה, גוונים במחול 2003

כוריאוגרפיה: גלי קנר

ביצוע: סיון גוטהולץ, שי יעקובי, כרמית בוריאן

$ 3,000

EYAL LANDESMAN

Iron Horses 
2006
1/5 
Digital color print
70 x 50 cm

From: Iron Horses
Choreography: Sahar Azimi
Performed by: Sahar Azimi, Tsuf Itzhaki

$ 1,500

אייל לנדסמן

סוסי ברזל

2006

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

70 x 50 cm

מתוך: סוסי ברזל

כוריאוגרפיה: סהר עזימי

ביצוע: סהר עזימי, צוף יצחקי

$ 1,500



3435 MICHAEL COHEN

Untitled
2008
1/15
Digital color print on canvas
70 x 100 cm

From: 60 Hertz
Choreography: Rami Be’er
Performed by: Kibbutz Contemporary Dance Company

$ 400

מיכאל כהן

ללא כותרת

2008

1/15

הדפס צבע דיגיטלי על בד

70 x 100 cm

מתוך: 60 הרץ

כוריאוגרפיה: רמי באר

ביצוע: להקת המחול הקיבוצית

$ 400

EYAL LANDESMAN

Untitled 
2006
1/6
Digital color print
70 x 100 cm

From: Concerto for 4 dancers and orchestra
Choreography: Sally-Anne Friedland
Performed by: Harel Kay, Nava Yaacobi, Gily Goberman, 
Anat Gregorio, Dance Drama Company 

$ 4,000

אייל לנדסמן

ללא כותרת

2006

1/6

הדפס צבע דיגיטלי

70 x 100 cm

מתוך: קונצ'רטו לארבעה רקדנים ותזמורת

כוריאוגרפיה: סאלי�אן פרידלנד

ביצוע: הראל קיי, נאוה יעקובי, גילי גוברמן, ענת גרגוריו,

DDC להקת המחול

$ 4,000



3637 EYAL LANDESMAN

Untitled 
2005
1/5
Digital color print
50 x 70 cm

From: Oyster
Choreography: Inbal Pinto and Avshalom Pollak
Performed by: Edan Gorlicki, Gil Ben Tov, Nir Veledniger, 
Inbal Pinto and Avshalom Pollak Dance Company

$ 1,500

אייל לנדסמן

ללא כותרת

2005

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 70 cm

מתוך: אויסטר

כוריאוגרפיה: ענבל פינטו ואבשלום פולק

ביצוע: עידן גורליצקי, גיל בן טוב וניר ולדניגר, להקת המחול

של ענבל פינטו ואבשלום פולק

$ 1,500

EYAL LANDESMAN

Untitled 
2005
1/5
Digital color print
70 x 50 cm

From: Oyster
Choreography: Inbal Pinto and Avshalom Pollak
Performed by: Edan Gorlicki and Noga Harmelin,
Inbal Pinto and Avshalom Pollak Dance Company

$ 1,500

אייל לנדסמן

ללא כותרת

2005

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

70 x 50 cm

מתוך: אויסטר

כוריאוגרפיה: ענבל פינטו ואבשלום פולק

ביצוע: עידן גורליצקי ונגה הרמלין, להקת המחול

של ענבל פינטו ואבשלום פולק

$ 1,500



3839 EYAL LANDESMAN

Sahar Azimi
2006
1/5
Black and white print
70 x 100 cm

$ 2,000

אייל לנדסמן

סהר עזימי

2006

1/5

הדפס שחור�לבן

70 x 100 cm

$ 2,000

AVI NATAN

Ido Tadmor 
2006
1/5
Digital print
50 x 70 cm

From: Netta
Choreography: Ido Tadmor
Performed by: Ido Tadmor

$ 500

אבי נתן

עידו תדמור

2006

1/5

הדפס דיגיטלי

50 x 70 cm

מתוך: נטע

כוריאוגרפיה : עידו תדמור

ביצוע: עידו תדמור

$ 500



4041 DEDI LIPSHITZ

Untitled
2006
1/1
Digital color print
60 x 40 cm

From: Fiesta
Choreography: Silvia Duran
Performed by: Silvia Duran

$ 500

דדי ליפשיץ

ללא כותרת

2006

1/1

הדפס צבע דיגיטלי

60 x 40 cm

מתוך: פיאסטה

כוריאוגרפיה: סילביה דוראן

ביצוע: סילביה דוראן

$ 500

MEIR RAKOCZ

Untltied 
2009
1/6
Digital color print
50 x 70 cm

From: Hydra
Choreography: Inbal Pinto and Avshalom Pollak
Performed by: Nir Tamir and Einat Betsalel, Inbal Pinto 
and Avshalom Pollak Dance Company

$ 1,500

מאיר רקוץ'

ללא כותרת

2009

1/6

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 70 cm

מתוך: הידרה

כוריאוגרפיה : ענבל פינטו ואבשלום פולק

ביצוע: ניר תמיר ועינת בצלאל, להקת המחול

של ענבל פינטו ואבשלום פולק

$ 1,500



4243 EMMANUEL OGDAN

Elina in Red
2005
1/10
Digital color print on canvas
50 x 70 cm

From: Delicious
Choreography: Elina Pechersky
Performed by: Elina Pechersky

$ 750

עמנואל אוגדן

אלינא באדום

2005

1/10

הדפס צבע דיגיטלי על בד

50 x 70 cm

מתוך: דלישס

כוריאוגרפיה: אלינא פיצ'רסקי

ביצוע: אלינא פיצ'רסקי

$ 750

MIRI YANAI SHIMONOVICH

Untitled
2009
1/5
Digital color print
50 x 70 cm

From: White Noise
Choreography: Noa Wertheim
Performed by: Eyal Vizner, Vladimir Zak,
Rina Wertheim Koren, Vertigo Dance Company

$ 750

מירי ינאי שמעונוביץ'

ללא כותרת

2009

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 70 cm

מתוך: רעש לבן

כוריאוגרפיה: נעה ורטהיים

ביצוע: רינה ורטהיים-קורן, אייל ויזנר, וובה זאק, להקת המחול ורטיגו

$ 750



4445 ASCAF

Ketta
2005
1/7
Digital color print
120 x 110 cm

From: Ketta, Batsheva Ensemble Dancers Create
Choreography: Shani Gurfinkel
Performed by: Ya’ara Moses, Ron Amit, Bosmat Nosen,
Eran Shani, Batsheva Ensemble

$ 1,000

אסקף

Ketta
2005

1/7

הדפס צבע דיגיטלי

120 x 110 cm

מתוך: קטע, רקדני אנסמבל בת�שבע יוצרים

כוריאוגרפיה: שני גרפינקל

ביצוע: יערה מוזס, רון עמית, בשמת נוסן, ערן שני, אנסמבל בת�שבע

$ 1,000

KFIR BOLOTIN

Untitled
2009
1/5
Digital color print
40 x 60 cm

From: Lu Carmella, Shades in Dance 2009
Choreography: Ron Amit and Mor Shani
Performed by: Ron Amit and Mor Shani

$ 500

כפיר בולוטין

ללא כותרת

2009

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

40 x 60 cm

מתוך: לו כרמלה, גוונים במחול 2009

כוריאוגרפיה: רון עמית ומור שני

ביצוע: רון עמית ומור שני

$ 500



4647 ASCAF

The Lemon of Pink
2005
1/7
Digital color print
50 x 76 cm

From: The Lemon of Pink, Batsheva Ensemble Dancers Create
Choreography: Doron Raz
Performed by: Moran Zilberberg, Hadar Yunger, Batsheva 
Ensemble

$ 500

אסקף

The Lemon of Pink
2005

1/7

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 76 cm

מתוך: The Lemon of Pink, רקדני אנסמבל בת�שבע יוצרים

כוראוגרפיה: דורון רז

ביצוע: מורן זילברברג, הדר יונגר, אנסמבל בת�שבע

$ 500

ASCAF

Oole Boole
2007
1/7
Digital color print
50 x 90 cm

From: Oole Boole, Batsheva Ensemble Dancers Create
Choreography: Luc Jacobs
Performed by: Ya’ara Moses, Batsheva Ensemble

$ 500

אסקף

Oole Boole
2007

1/7

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 90 cm

מתוך: Oole Boole, רקדני אנסמבל בת�שבע יוצרים

כוריאוגרפיה: לוק ג'קובס

ביצוע: יערה מוזס, אנסמבל בת�שבע

$ 500



4849 LIOR DANZIG

Him 
1999
2/5
Digital color print
50 x 60 cm

From: Him, Shades in Dance 1999
Choreography: Sa’ar Harari
Performed by: Sa’ar Harari

$ 1,200

ליאור דנציג

הוא

1999

2/5

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 60 cm

מתוך: הוא, גוונים במחול 1999

כוריאוגרפיה: סער הררי

ביצוע: סער הררי

$ 1,200

PNINA EVENTAL

Sea and Sand
2009
2/7
Digital color print
50 x 57 cm

From: A Private Collection
Choreography: Sally-Anne Friedland
Performed by: Shani Katzman, Dance Drama Company

$ 400

פנינה אבן–טל

ים וחול 

2009

2/7

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 57 cm

מתוך: אוסף פרטי

כוריאוגרפיה: סאלי�אן פרידלנד

 DDC ביצוע: שני קצמן, להקת המחול

$ 400



5051 KFIR BOLOTIN

Untitled
2009
1/5
Digital color print
40 x 60 cm

From: Speed of light
Choreography: Michael Miler
Performed by: Shai Faran, Sigma Ensemble

$ 500

כפיר בולוטין

ללא כותרת

2009

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

40 x 60 cm

מתוך: במהירות האור

כוריאוגרפיה: מיכאל מילר

ביצוע: שי פארן, אנסמבל סיגמא

$ 500

DANIEL TCHETCHIK

Hunger 
2007
1/5 
Digital color print
55 x 75 cm

From: Hunger
Choreography: Michal Herman
Performed by: Michal Herman, Takanori Kawaharada,
Lee Meir

$ 1,950

דניאל צ'צ'יק

רעב

2007

1/5

הדפס צבע דיגיטלי

55 x 75 cm

מתוך: רעב

כוריאוגרפיה: מיכל הרמן

ביצוע: מיכל הרמן, טקנורי קוואהרדה, לי מאיר  

$ 1,950



52DANIEL TCHETCHIK

Untitled 
2007
1/3
Digital color print
50 x 70 cm

From: Joy Ride
Choreography: Idan Cohen
Performed by: Ido Batash, Moshe Shechter Avshalom,
Reut Levi, Gili Goberman

$ 1,500

דניאל צ'צ'יק

ללא כותרת

2007

1/3

הדפס צבע דיגיטלי

50 x 70 cm

מתוך: ג'וי רייד

כוריאוגרפיה: עידן כהן

ביצוע: גילי גוברמן, משה שכטר אבשלום, רעות לוי, עידו בטש

$ 1,500



The exhibition Suzanne Dellal photodance brings together artistic documentation of the leading 
dance companies and artists affiliated with the Suzanne Dellal Centre and the development 
of Israeli dance in the past twenty years, including portraits of choreographers and dancers, 
photographs documenting rehearsals and performances, staged photographs, etc.

The fascinating concept at the core of the exhibition involves the attempt to linger on the way 
in which different fields of action in the arena of contemporary culture may be integrated, so 
as to enrich and shed light on one another. Concurrently, it strives to explore the wide spectrum 
of references introduced by the participating artists to the act of photography in general, 
and to their relationships with the artists perpetuated in their work, in particular.

Michal Heiman's work, for example, features a couple, dancers/choreographers Liat Dror and 
Nir Ben Gal. It conducts an intricate dialogue that touches upon the theme of couplehood and 
the relations between the sexes, as manifested in different performances of the pair, among 
them Two Room Apartment, while connecting to a fundamental thematic axis sustained in 
Heiman's work over the years. This axis draws on psychoanalytic thought, and is linked to the 
term 'holding', which refers to containing of the other in interpersonal relations, forming the 
title of a long series of works presented by Heiman in her exhibitions over time.

Gadi Dagon has been accompanying the Batsheva Dance Company for some twenty years. His work 
with the Company includes photographs taken throughout all stages of work: in rehearsals, 
in performances, in the dressing room, and on the company’s various tours throughout the 
world. Over the years, Dagon has formulated a unique and distinctive visual and thematic 
language all his own, striving to address the gap between the three-dimensionality of the 
performance and the two-dimensionality of the photograph. At the same time, he has endeavored 
to capture movement not in the sense of freezing in time, but in terms of capturing space two 
dimensionally.

In Sahar Azimi's portrait, Eyal Landsman succeeds in capturing the strained movement and 
the forcefulness of the dancer/choreographer precisely in a frame where they are held by a 
thread. The figure's face virtually touches the floor, yet it is held sufficiently rather than 
collapsing therein, as if it were conducting a head-on confrontation with its reflection.

Amit Berlowitz, on the other hand, chose to linger on the presence of dancers/choreographers 
Sharon Eyal and Iris Erez after a long rehearsal, when they are already physically exhausted 
and drained, yet still very present mentally. She thus strives to deviate from the question 
of performative ability to the complex, elusive place of the creative subject.

Adi Mazan's work oscillates between documentation of the DEDE Dance Project during rehearsal 
and a stratified portrait of Renana Raz, internally reduplicating different dimensions of the 
acts of photography and display in a single piece.

Lee Yanor's work reflects a different type of collaboration. Neither a portrait nor documentation 
of a rehearsal or an existing performance, it derives from an active dialogue with dancer 
Mami Shimazaki during work on a piece a-priori intended for video and still photography 
rather than for the stage. In continuation of the work with Shimazaki, Yanor processed the 
photographic product sculpturally, concealing the photograph under a coat of azure voile 

About the Exhibition fabric installed in a heavy frame, thereby illustrating the amorphous sense discernible 
throughout all stages of the work process, from the dance movement, through the photographic 
act, to the presentation.

Vardi Kahana's meticulous, sensitive photograph presents a mother and daughter, Rina and Tamar 
Schenfeld. The photograph is free of any external interference, placing the two figures in 
intimate, yet confrontational proximity. Youth versus experience, hope versus responsibility. 
As close as they may be, the photograph nevertheless accentuates the fact that these are two 
differentiated, highly independent entities.

It is beyond the scope of this short text to elaborate on each of the exhibited works. Moreover, 
the works on view are but a segment of a very broad range of materials and practices. Although 
the act of sorting and selection was far from easy, it inevitably excluded many talented 
artists. Still and all, I hope that this exhibition provides an opportunity for acquaintance 
with a rich world of collaborations and activity, and that it will open the door to considering 
additional potentials for collaboration and dialogue.

Hadas Maor
Exhibition Curator



Twenty years ago Tel Aviv's historic Neve Tsedek neighborhood was nothing more than a 
dilapidated quarter. The Israel dance world was barely on the map and consisted of only a 
handful of companies and a few thousand spectators. Despite this, a small group of people 
believed that the situation was changeable; that the establishment of the Suzanne Dellal 
Centre could transform the neighborhood and provide a home for dozens of dance companies and 
choreographers; that one day hundreds and thousands of people would come to see Israeli dance. 
Some of them even envisioned that Suzanne Dellal would become an international dance centre 
that would attract huge audiences.

The current success of Israeli dance did not come about by chance and it is not to be taken for 
granted. It is the result of the creative thinking and hard work of numerous people who joined 
forces to establish an Israeli house for dance-the Suzanne Dellal Centre, on the ruins of the 
Alliance School and in the Yechieli School building. It was the common vision of former
mayor of Tel Aviv-Yafo, Mr. Shlomo Lahat, and Mr. Ze’ev Sokolovski, the representative of the 
Dellal Family Foundation who sought ways to commemorate their daughter, Suzanne Dellal. The 
Municipality of Tel Aviv-Yafo with the Tel Aviv Foundation and the Ministry of Education and 
Culture joined the effort and paved the way for the much-anticipated breakthrough in Israeli 
dance, which has thrived ever since, both at home and abroad. 

The Centre's establishment was a direct continuation of the extensive, original theatrical 
practice that took place at the Yechieli School building since the early 1980s. That activity 
was conceived by Mr. Shlomo Lahat, the then-Mayor of Tel Aviv-Yafo, and actor, director and 
playwright, Mr. Oded Kotler. The two overcame numerous obstacles in setting up an Israeli 
theater centre which later became the Suzanne Dellal Centre for Dance & Theatre. Construction 
of the Centre was made possible through the assistance of Bank Leumi and the ongoing support 
of the David and Miki Yerushalmi families, who endeavored to commemorate their beloved, Yaron 
Yerushalmi. It was the lifetime commitment taken by all these individuals and organizations 
for the sake of the cultural-artistic activity in Neve Tsedek that gave rise to the Suzanne 
Dellal Centre.

As I well remember the difficulty of the Centre’s beginnings—the empty spaces, the sweat 
poured in the Centre’s studios and the desperate chase after well known festival managers 
from all around the world—my heart rejoices at the sight of these original photos that hang 
today in the Centre’s studios, the fertile soil enabling the daily renewal of Israeli dance.

It has been an honor and a privilege to manage this marvelous centre from the very day it was 
established; participating in developing Israeli dance, materializing a variety of innovative 
ideas, and presenting you—the audience—with the quality of Israeli dance as reflected through 
the camera lens. These photos are the work of artists who captured moments in the history of 
Israeli dance at the Suzanne Dellal Centre. The catalog and the exhibition Suzanne Dellal 
photodance, curated by Hadas Maor, represent an exciting documentation of the history of 
Israeli dance right here, at the Suzanne Dellal Centre, Israel’s home for dance.

Introduction

Yair Vardi, Director
Suzanne Dellal Centre

for Dance and Theatre

September, 2009
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Cover
Gadi Dagon, Untitled, 1992, From: Black Milk, Choreography: Ohad Naharin 
Performed by: Melanie Berson, Batsheva Dance Company



SUZANNE DELLAL PHOTODANCE

20 YEARS TO SUZANNE DELLAL CENTRE FOR DANCE AND THEATRE
The first exhibition of Israeli dance photographs and a special auction conducted by Simon de Pury,
Chairman of the Phillips de Pury & Company auction house


