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 ציור על גבי מחול 

 
החל בסטודיו של  ZAZUAפרוייקט 

שב כתהליך -צייר הפעולה איתן דור
.  רישום תנועתי של רקדני מחול

הדינמיקה בין היוצרים התגבשה לשיטת 
  -" ציור על גבי מחול" –תנועה מקורית 

המעגנת , בשילוב מוסיקה חיה ודינמית
תהליך  . את הסצנוגרפיה בקפסולת הזמן

היצירה האינטימי בסטודיו הבשיל ועבר 
"(  הבל)"לבמה החושפנית בפרפורמנס 

, אביב-שהוצג עד היום באוניברסיטת תל
,  במתחם התחנה ביפו, דוד-במוזיאון בר

 ".  אדמה"ובפסטיבל המחול של להקת 
 

אקסטטי   ZAZUA התהליך של
רצון להגיע לטראנס  —במהותו
בין היוצרים , כמעט טנטרי, משותף
 ". ֶאְקְסָטזֹוְגַרְפיָה"ולבטא 

 
הפרוייקט ממחיז את  , ברמה הרעיונית

הקולנפליקט של קהלת בין החולף  
"  חותם הזיכרון)"לנצחי ( הבל המחול)

מבטיח מפיסטו  " רגע עליון(. "בציור
;  לפאוסט במחזהו המפורסם של גיתה

שכזה הוא  " נבואי"רגע , כבמעשה שטן
המחוללת את   ZAZUAגם השאיפה של 

לתפוס  : "ערגתו הנואשת של פאוסט
ובבוא  ... ברוחי פסגות אנוש ותהומותיו

 ".  הקץ להתנפץ איתם
 

מציעות אינקובטור   ZAZUAסדנאות של
הן מותאמות מראש  . תנועתי-יצירתי

מילדים ועד למוזיקאים  , לקהל היעד
התהליך בסדנא כולל  . ורקדני מחול

שילוב הגוף והתנועה  , התנסות בציור
ביטוי תנועתי ופלסטי  , בתהליך הרישום

. וחקר המסר הפנימי האישי, למוסיקה
מפיק רייב    ZAZAUAפרוייקט, בנוסף

במועדון   Trauma Nightבשם קריאטיבי 
 . אביב-קלאב בתל-הארט

 
 –ברמות שונות  –בפרוייקט משתתפים 
 .כעשרה אמנים שונים
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 4' עמ .. לינק לקטעי וידיאו

 
 5' עמ .. פרפורמנס מוזיאלי

 6' עמ .................סדנאות
 7' עמ ...פרפורמנס קלאב
 8' עמ ... פרפורמנס קרקס

ZAZUA MUSIC ....... 9' עמ 
 10' עמ ...ארוע רייב אמנותי

 
 11' עמ .......... ZAZUAחברי 

 17' עמ .................הציורים
 19' עמ ..... פרטי התקשרות

 
 
 
 
 
 "מוזיאון  אוצר , אבי איפרגן" )ֶאְקְסָטִטי

 (בר דוד לאמנות

 "שחוגגת, ונועזת שופעת עבודה 

 (ר סמדר שפי"ד)" גבולות ונוטשת תנועה

 "רעות ברנע)" חדש מסוג פרפורמנס ,

 (כלכליסט

 "להקת  , גל-ניר בן" )מופע מדהים

 ("אדמה"

 "(1כאן , גואל פינטו)" יפהפה 

 "אשר )" המרתקים המופעים אחד

 (ידיעות דרום, קשר



# ZAZUA   
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• Zazua  (דקה וחצי)עם אקרובטיקה אווירית 

 (דקה)קלאב -נייט בארט-טראומה•

 (דקה 1" )אדמה"פרומו פסטיבל מחול •

 למשפחות  ZAZUAמתוך סדנת •

 (דקות 5" )אדמה"תיעוד פסטיבל מחול •

 (דקות 42)הופעה מלאה , דוד-מוזיאון בר•

 (דקות 3)תיעוד אווירתי מתחם התחנה •

 (דק 3)גואה הודו , חזרה עם אקרובטיקה אוירית•

 (דק 8)אביב -באוניברסיטת תל" הבל"מתוך •

 

 

 

 לינקים לוידיאו

https://www.facebook.com/search/top/?q=zazua - painting on dance %D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8 %D7%A2%D7%9C %D7%92%D7%91%D7%99 %D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.youtube.com/watch?v=5wk0nWkDm58
https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=S95G7LYupQE
https://www.youtube.com/watch?v=S95G7LYupQE
https://www.youtube.com/watch?v=S95G7LYupQE
https://www.youtube.com/watch?v=S95G7LYupQE
https://www.youtube.com/watch?v=S95G7LYupQE
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7EbYF2LMn_0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
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פרפורמנס 
 מוזיאלי

 
 (נטו)דקות  40 –" הבל"
 
 :משתתפים 3
 

שב מצייר מול קהל יחד עם  -איתן דור
 ומוזיקאי לייב, רקדן או רקדנית

 

 :מפרט טכני

 

עליה משטח  ( רצוי מונמכת)במה •
 'מ 7X3: לינולאום למחול בגודל

 
המכוונת  ( פרו-גו)זווית -מצלמה רחבת •

 לקרקע ומחוברת במעגל סגור למסכים
 
 עמדת מוסיקה עם מיקרופונים והגברה •

 
תאורת זרקורים מלמעלה למרכז הדף   •
 (רצוי מאד חושך מסביב באיזור הקהל)

 
רצוי  , מעלות 270-הושבה אפשרית עד •

 .מסביב לבמה, בכסאות טריבונה
 
 42)הופעה מלאה , דוד-מוזיאון בר•

 (דקות
 
 (דק 8)אביב -באוניברסיטת תל" הבל"מתוך •

 

 (דקות 5" )אדמה"תיעוד פסטיבל מחול •

 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQn9PrQXRk&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=3ut-R2PvKXc
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=EX__0ixQyvQ&t=25s
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 סדנאות
 אורך כל סדנא כשעתיים

 
 למשפחות  ZAZUAמתוך סדנת 

 
הסדנאות מזמינות קהל מגוון לרקוד 

ולחולל את עצמם על גבי דפי נייר  
 .תוך שילוב של מוזיקה וציור, ענקיים

 
צייר הפעולה מסביר  , לאורך הסדנא

.  ומדגים את שלבי היצירה והגילוי
הרקדנים והמוזיקאים מלמדים על  

על אופי הדיבור , הצד שלהם ביצירה
וסוחפים איתם את , ההדדני ביניהם

חלק אחר פותח שיחה . המשתתפים
 . על מושג הזמניות ומהות חותם זכרון

 
עבור המשתתפים הציור המתקבל  

, "סלפי פנימי"יכול להוות מעין 
פורטרט של התנועה הנפשית והחוויה 

 .  אותם עברו
 

מוזיקאים ואמני צילום או וידיאו  
,  בדרכם, מוזמנים גם הם לקחת חלק

 .בסדנאות הפתוחות
 

  4-7עבור סדנא מונה   ZAZUAצוות 
פלוס עוזר הפקה  , אמנים משתתפים

 . ורכב שכור
  
 :מפרט טכני

, מX 3מ 8משטח חלק של לפחות •
. מ6מ על 2-של כ pvcשעליו משטח 

 בצמוד אליו אזור לעמדת מוזיקה
 צבעים וגלילי נייר•
 מערכת סאונד והגברה•
 תאורה בלילה•
 הלבשה למשתתפים/חדר רחצה•

 
 
 

  

https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
https://www.facebook.com/ethan.dorshav/videos/10157316125032188/
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פרפורמנס 
 קלאב

 

.  'דק 15-25מופע מקוצר של 
,  להבדיל מהמופע המלא
הדגש כאן הוא יותר על  

המפגש בין  התנועה לצבע  
 .ופחות על הציור הסופי

 

מיועד כאטרקציה קריאטיבית  
פסטיבל  , בתוך מועדון לילה

 .או אירוע חוצות

 

-ממבט, הקרנת הציור המתהווה
על מסכים מסביב יוצרת  , על

ניתן  )ארט בזמן אמת -וידיאו
 (לשלב אפקטים ממוחשבים

 

מופעים בערב   3ניתן לקיים עד 
 (בהשתתפות מספר רקדנים)

 

המפרט הטכני זהה לזה של המופע  
 (4עמוד )המוזיאלי 
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 פרפורמנס
 קרקס

 "  ִלְכלֹוא ֶאת ָהרּוח  "
 (נטו)' דק 50מופע 

 
מטר רבוע נפרש במרכז   4נייר של 

מתחת לפירמידה של  , הבמה
לצד הנייר  . אקרובטיקה אווירית

אשר  , ממוקמת העמדה של המוסיקאי
סצנוגרפיה  , בלייב, מעניק למופע

 .מוסיקלית
 

לפני כל מופע היוצרים מבררים לעצמם  
כוונה זו משמשת . כוונה משותפת ליצירה

אשר מניעה את  , כהצעה מקורית
לאחר מכן עוברת  . התנועה של הלוליין

הדינמיקה הפיזית והמנטלית למערכת  
ללא אינטרפטציה  , של פעולה ותגובה

הצייר ואמן התועה מזקקים  . מילולית
זיכרון תמציתי של הטראנס היצירתי  

 .המשותף לכדי ציור
 

מצלמה המוצבת גבוה מעל לדף הנייר  
על של הציור  -מקרינה למסך מבט

.  ומקבל חיים משלו, מתהווה, שמתחולל
לקראת סיום המופע הקהל מוזמן  

 .ולחוות מקרוב את רגעי הגילוי, להתקרב
 

 :מפרט טכני

 8מתקן אקרובטיקה אווירית בגובה  •
ממנו תלוי חבל טיפוס  ( טרייפוד)מטרים 

מטרים ומצלמה    7.95פרום תלוי באורך 
 המכוונת לקרקע ( פרו-גו)זווית -רחבת

בתחומה הפנימי של הפירמידה משטח   •
 .מטר רבוע 5לינולאום למחול בגודל 

מסך הקרנה מול זירת האקרובטיקה  •
 בגודל זהה לדף הנייר

על של  -מקרן המקרין על המסך מבט •
 הדף בזמן אמת

 עמדת מוסיקה עם מיקרופונים והגברה •
מכוונים לקרקע  4: ספוטים 6:  תאורה •
 מכוונים למרכז החבל   2ו

 
• Zazua  (דקה וחצי)עם אקרובטיקה אווירית 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxqYXY9Aaw&t=9s
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ZAZUA 
MUSIC 

 
 שעה 1: אורך

 
סשן של מיינדפולנס מוסיקאלי הכולל  

הכוונה בשפת הצלילים להתחברות  
המוסיקה יכולה לנוע בין נפש  .פנימה

. שקטה וממושמעת לבין סערת רגשות
הסשן כולל פיוז׳ן מוסיקאלי של העולם  

 .האלקטרוני והעולם האקוסטי
  

סדנאות 
אישיות 

וסדנאות 
 צילום

 
-בסטודיו של איתן דור. שעות 3-כ: אורך

 .בתיאום אישי מראש, אביב-שב בתל
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TRAUMANIGHT 

 רייב ארועי
 

מאמין במיזוג אלמנטים    ZAZUAפרוייקט
כך   ,אמנותיים מגווונים והפיכתם לאחד

פסטיבל ״טראומה נייט״  -נוצר מיני
שמעניק במה למגוון אמנים רחב  

 .בסביבת מועדון תוססת ובלתי אמצעית
 

מטרת הפסטיבל היא לחבר את עולם  
האמנות עם עולם חיי הלילה וליצור חוויה  

צפופה ומחשמלת בין סוגי האמנות  
כך לרתום את הוויית חיי הלילה  . השונים

 .ולהיפך, לטובת הטוטאליות האמנותית
 

ופועלים  , שעות 5הטראומה נייט נמשך 
הבמות  . במות ומתחמים במקביל 2-3בו 

אמנות  , מחול, כוללות מופעי מוסיקה
,  שירה מדוברת, ווידאו ארט, פלסטית

תיאטרון  , אמנות דיגטלית, ארט גיימינג׳
 .ולייב פרפורמס' פרינג

  
הטראומה נייט הראשון התקיים בארט  

עם  2019באפריל , אביב-קלאב תל
 .כעשרים אמנים ומאתיים משתתפים

 .ביולי 11-הארוע הבא מתוכנן ל
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Xh24Qmz6jo
https://www.youtube.com/watch?v=1Xh24Qmz6jo
https://www.youtube.com/watch?v=1Xh24Qmz6jo
https://www.youtube.com/watch?v=1Xh24Qmz6jo
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 ?מי אנחנו
 ZAZUA   מושפע מציירי פעולה במערב אך לא פחות

קליגרפיה  , Sumi-eבראשם , Zen-מכך מאומנויות ה
רפרנסים  . Butoh-מחול ה-ענקית מול קהל ותיאטרון

 Koji Kaneko,  Sachiyo, DonglingWangכוללים את
, Inoue Yuichi, Kakinuma ,  אמן הקליגרפיה הקוריאני

Song Dong Ok   והכוריאוגרפיתyoung -In Sohn  .
   של  Reanimation ביוצרים המערביים ראוי להזכיר את

Joan Jonas  התנועה של -ואת ציורJenny Rogers. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.kojikakinuma.com/en/?fbclid=IwAR2r9YGCHe1eAuOF52XBooO5c9L9J42W_ygVmVhTnW65GRbqL6hNnYhQNus&h=AT2ARK54r9SkVvElPRtP3-4BJZVcwSaIcdDenFSbWtouf53dX0gOMu-xY_cU-f4vKZavnzBjybTOb3rd-VyCWVenvUcjAsf_9pgH-zdggvI7pmipOLHUqMGsfW3hnnK3nCLi0xo
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.formidablemag.com/inoue-yuichi/?fbclid=IwAR2K0Llwh6PCpAg4jBTdcevJEbzlu9AU9q1wgU9bWyCQLIdoc39H7ekSCQ0&h=AT2VdzMTybNyEOI0ljfz7ymKGlGVOPpZlCLom3vVFeqyR_ZeQx7rLNhTUSkHcwzu9xX9jHg3nSmSDO_ScA8N10l1touCHsy5qnMS5ab5pXxzuv-LA-r_uYjLmFwyTtTPuWPN7xk
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.kojikakinuma.com/en/?fbclid=IwAR2r9YGCHe1eAuOF52XBooO5c9L9J42W_ygVmVhTnW65GRbqL6hNnYhQNus&h=AT2ARK54r9SkVvElPRtP3-4BJZVcwSaIcdDenFSbWtouf53dX0gOMu-xY_cU-f4vKZavnzBjybTOb3rd-VyCWVenvUcjAsf_9pgH-zdggvI7pmipOLHUqMGsfW3hnnK3nCLi0xo
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=jqQ0B8iP_s4&fbclid=IwAR1hEHyIX0K59YmzlUpZPcHykIfURtow4rUheYI3UWh-lkb1hlEBUYGcRA4&h=AT3tHJ3urjStnhZnMNHLVCRvBnAOu379xutJsECrVag5JBtcNOlcDE2Ld9quuey28yXoPcsMtshDrtLH-VwkC4tEcRD6aaaaeJieXrSOkggAK5lZv-IjRPhocjoZ_FH7OjE3WmU
https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.youtube.com/watch?v=Mk83FN1miRs&t=0s&list=PLjt_YARTLiUG3nJbC1zhL5nEIZAlPIVy_&index=27&fbclid=IwAR2_yKhwGemqjhL42X22gTr-hNl8zOTOZGsXxj5-HT4SVRaRHv0PjVS9-uc&h=AT0bplZlVZKXg3TB2a8rc-fdmKZh4jPiKxLWdPPoUvalUIvTFVq11ky7oLzyNFpQ1QhFNRm_oGUqBQd1Rs_NIcE7HyvZ2XZ9x_RSTSe0YANxgfCsoyJGClgPcai2diowBU7Zd_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.youtube.com/watch?v=Mk83FN1miRs&t=0s&list=PLjt_YARTLiUG3nJbC1zhL5nEIZAlPIVy_&index=27&fbclid=IwAR2_yKhwGemqjhL42X22gTr-hNl8zOTOZGsXxj5-HT4SVRaRHv0PjVS9-uc&h=AT0bplZlVZKXg3TB2a8rc-fdmKZh4jPiKxLWdPPoUvalUIvTFVq11ky7oLzyNFpQ1QhFNRm_oGUqBQd1Rs_NIcE7HyvZ2XZ9x_RSTSe0YANxgfCsoyJGClgPcai2diowBU7Zd_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.youtube.com/watch?v=Mk83FN1miRs&t=0s&list=PLjt_YARTLiUG3nJbC1zhL5nEIZAlPIVy_&index=27&fbclid=IwAR2_yKhwGemqjhL42X22gTr-hNl8zOTOZGsXxj5-HT4SVRaRHv0PjVS9-uc&h=AT0bplZlVZKXg3TB2a8rc-fdmKZh4jPiKxLWdPPoUvalUIvTFVq11ky7oLzyNFpQ1QhFNRm_oGUqBQd1Rs_NIcE7HyvZ2XZ9x_RSTSe0YANxgfCsoyJGClgPcai2diowBU7Zd_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.youtube.com/watch?v=Mk83FN1miRs&t=0s&list=PLjt_YARTLiUG3nJbC1zhL5nEIZAlPIVy_&index=27&fbclid=IwAR2_yKhwGemqjhL42X22gTr-hNl8zOTOZGsXxj5-HT4SVRaRHv0PjVS9-uc&h=AT0bplZlVZKXg3TB2a8rc-fdmKZh4jPiKxLWdPPoUvalUIvTFVq11ky7oLzyNFpQ1QhFNRm_oGUqBQd1Rs_NIcE7HyvZ2XZ9x_RSTSe0YANxgfCsoyJGClgPcai2diowBU7Zd_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.youtube.com/watch?v=Mk83FN1miRs&t=0s&list=PLjt_YARTLiUG3nJbC1zhL5nEIZAlPIVy_&index=27&fbclid=IwAR2_yKhwGemqjhL42X22gTr-hNl8zOTOZGsXxj5-HT4SVRaRHv0PjVS9-uc&h=AT0bplZlVZKXg3TB2a8rc-fdmKZh4jPiKxLWdPPoUvalUIvTFVq11ky7oLzyNFpQ1QhFNRm_oGUqBQd1Rs_NIcE7HyvZ2XZ9x_RSTSe0YANxgfCsoyJGClgPcai2diowBU7Zd_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.youtube.com/watch?v=Mk83FN1miRs&t=0s&list=PLjt_YARTLiUG3nJbC1zhL5nEIZAlPIVy_&index=27&fbclid=IwAR2_yKhwGemqjhL42X22gTr-hNl8zOTOZGsXxj5-HT4SVRaRHv0PjVS9-uc&h=AT0bplZlVZKXg3TB2a8rc-fdmKZh4jPiKxLWdPPoUvalUIvTFVq11ky7oLzyNFpQ1QhFNRm_oGUqBQd1Rs_NIcE7HyvZ2XZ9x_RSTSe0YANxgfCsoyJGClgPcai2diowBU7Zd_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=aJ7uME3LbGc&fbclid=IwAR1E_079Wb1oMLerYvWDistLfGyJsTMRfajqnAfgoxrHwEre_XepH27-bJw&h=AT36fIbRJLgKlUSIx_KjkR2BX70hHaS_yR78-TKbgj1XOPIwZ3pOBzXXSFjDVO7VMmgWYTdY_QvhiJk2R1c_k9Z_19Z9VNbxY-TxP_lmMrYvoS2RzR7BOw0ZrwT3Qo1px_CepQs
http://www.jenrogers.com/paintings.html?fbclid=IwAR0RXkwn4EhW-HEpR_iSGX95fH5DYGmdYjFvsWevGiWo75OO5_zqZOLz8ww
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 :  מנהל אמנותי

 שב-דור איתן
יליד ניו , הוא אמן אוטודידקט( 53)שב -איתן דור

בפרסום  , השואב ממסע חיים באקדמיה, יורק

איתן למד פילוסופיה של המדעים  . ובעולם המחול

והרעיונות בתוכנית הבינתחומית לטיפוח מצויינות 

.  אביב והיה עמית במרכז שלם בירושלים-תל' באונ

במסגרת זו פרסם סדרת מאמרים על המטאפיזיקה  

. מחקר המהווה את הבסיס ליצירתו, של התנ״ך

כיות עם  "האומנות של איתן מתיכה אלגוריות תנ

אקספרסיוניזם של צבע ואינטנסיביות של עבודת 

  .תנועה וציור פעולה

 

נערכה תערוכת היחיד השישית של איתן   2018במרץ 

בנוסף השתתף במספר תערוכות  . אביב-תל' באונ

שם העלה  , ברעם, דוד-כולל במוזיאון בר, קבוצתיות

 ".  הבל"—את מיצג התנועה

 www.dorshav.com: אתר

 
בשיתוף פעולה יצירתי , ריקודית-שב עובד ברחבות תנועה פיזית-דור"

,  הוא מצייר תמיד על גיליונות נייר רחבי מידות. הדוק עם רקדני מחול
.  רך המתפוררים תחת אצבעותיו-בידיים חשופות ובגירי פסטל

התוצאה  ... ים'גם של ויטראז-כמו, בגיליונותיו צפון זיכרונם של מגילות
נעה בין חלקים כמעט שקופים למקומות בהן שכבות צבע רבות נראות  

שב מזמין אותנו אל קצוות ההוויה -דור... כחושפות תהום בדף
מרמזים על שבירות התודעה  , פרומים, ומציג אותם כסוערים, הפנימית

 ."   בתווך חיי האדם
 (ר סמדר שפי"ד)
 
עבודת הציור העמלנית על  . שב יוצר סימביוזה בין היוצר ליצירה-דור"

.. רצפת הסטודיו מייצרת פנטזיה פרשנית קרובה לנפש האמן 
מתכווצות , הדימויים נעים בחלל בתנועות מחול הנטמעות זה בזה

הצבעוניות . סופי של היקום הפיזי והמטפיזי-ומתרחבות במרחב האין
מוצגים על ידי , העזה ותנועות הגוף שיוצאות מפרופורציה מוכרת

שקרני האור החודרות אליו יוצרות מציאות  , האמן כמו דרך קלידוסקופ
 ('אריה ברקוביץ." )רוחנית המבוססת על פסוקים אלמותיים

http://www.dorshav.com/
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 ייקוב יונסי'ניר ג: בימוי והפקה, מוזיקה
 

בוגר המסלול המקיף להפקה וסאונד , (23)ניר 
,  הוא מפיק מוסיקה אלקטרונית, BPMבמכללת 

יוצר משותף עם אמנים רב , יוצר לייב באבלטון
,  (גליה סרברניק, נופר פיי, יוני ליבנה)תחומיים 

וכותב מוסיקה למשחקי מחשב והצגות  
בהפקת בית הספר גודמן  " קראנק)"תיאטרון 

 (.ועוד, למשחק
 

 :קליפים
https://www.youtube.com/watch?v=AMlS

 ftyVPmY 
O7https://www.youtube.com/watch?v=eL

Yw4GXa9 
https://www.facebook.com/JacobYounes

si/?ref=settings 
 

 גלעד גורל: מחול
 

חבר  , הוא אמן מחול ותיטרון פיזי( 23)גלעד 
"  אדמה"מזה שנתיים בלהקת המחול 

בניהולם של ליאת דרור וניר בן , בשדרות
לפני כן רקד שלוש שנים בלהקת המחול  . גל
השתתף  , במקביל. של יורם כרמי" פרסקו"

'  שמימיים'ביניהם , בפרוייקטים עצמאיים
מחכים 'וכן , מאת אופיר נהרי בפסטיבל עכו

בבימוי אריה אלדר בתיאטרון  ' לגודו
את הכשרתו קיבל במסלול  . הסמטה

בניהולם  ' ביכורי העיתים'להכשרת רקדנים 
גלעד   .האמנותי של נעמי פרלוב ואופיר דגן

שב  -הוא מודל ושותף ליצירה עם איתן דור
בתהליך אינטנסיבי של למעלה מארבע  

 .שנים
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMlSftyVPmY
https://www.youtube.com/watch?v=AMlSftyVPmY
https://www.youtube.com/watch?v=eL7O9GXa4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=eL7O9GXa4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=eL7O9GXa4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=eL7O9GXa4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=eL7O9GXa4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=eL7O9GXa4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=eL7O9GXa4Yw
https://www.facebook.com/JacobYounessi/?ref=settings
https://www.facebook.com/JacobYounessi/?ref=settings
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 דני תבורי: קרקס
 

.  דני תבורי הוא אמן פרפורמנס רב תחומי
הוא החל את הכשרתו האומנותית דרך 

, שיעורים וסדנאות בקרקס, שיתופי פעולה
-בהמשך למד בבית. מחול ותיאטרון פיזי

ספר לקרקס עכשווי באיטליה והחל את  
כיום דני מפתח . מבצע ומורה, דרכו כיוצר

למחול וקרקס  ' תיזה לתואר שני באונ
לפני הסבתו המקצועית סיים  . בשוודיה

תואר ראשון במתימטיקה והדריך נוער 
 –" אין רצפה"יצירתו העצמאית . בסיכון

בסטיבל עכו  " הבסקולה"הועלתה על במת 
2018. 

 

: שואוריל
305560230https://vimeo.com/ 

: אתר
https://www.dannytavori.com/acts 

 
  

 גליה סרברניק: שירה ותנועה
 

היא יוצרת רבגונית  , BPMבוגרת , (27)גליה סרברניק 
.  משחק ותנועה, שעולם היצירה שלה מורכב ממוסיקה

לשבטיות  , בשנים האחרונות נסחפה גם לפסיכדליה
עובדת עם שני מפיקים  , בנוסף. ולמוסיקה אפריקאית

 .של מוסיקה אלקטרונית
galia-exposure-http://www.raash.net/first-: כתבה

srebernik/ 
:  קליפ
ZW3vNt0https://www.youtube.com/watch?v=uW

rI 
 
 

 

https://vimeo.com/238192856
https://vimeo.com/305560230
https://vimeo.com/305560230
https://www.dannytavori.com/acts
http://www.raash.net/first-exposure-galia-srebernik/
http://www.raash.net/first-exposure-galia-srebernik/
http://www.raash.net/first-exposure-galia-srebernik/
http://www.raash.net/first-exposure-galia-srebernik/
http://www.raash.net/first-exposure-galia-srebernik/
http://www.raash.net/first-exposure-galia-srebernik/
http://www.raash.net/first-exposure-galia-srebernik/
https://www.youtube.com/watch?v=uW0vNt3ZWrI
https://www.youtube.com/watch?v=uW0vNt3ZWrI
https://www.youtube.com/watch?v=uW0vNt3ZWrI
https://www.youtube.com/watch?v=uW0vNt3ZWrI
https://www.youtube.com/watch?v=uW0vNt3ZWrI
https://www.youtube.com/watch?v=uW0vNt3ZWrI
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 אמיתי אריכא: מוזיקה

 

אמן של שירת הדיוואן -הוא רב( 41)אמיתי 

אשר  , פרי התעמקות ארוכת שנים, התימנית

מחייה בשירתו פן עמוק ונדיר בשירת  

אמיתי . במוסיקה ובפיוט—הקודש התימנית

עם הופעות , פרץ לתודעה בשנה האחרונה

בית מזיא  , צבי-יד בן, בתיאטרון ענבל

הפסטיבל היהודי הבינלאומי לתרבות )

פסטיבל רוח מזרחית  )בית דני , (עכשווית

 .  ועוד, (א"של עיריית ת

אמיתי שותף בפעילות האגודה לטיפוח  

ומלמד  , חברה ותרבות במורשת יהדות תימן

המרכז לשימור מוזיקה —"אורו"במרכז 

 .אותנטית בישראל

 
:  לינק להופעה ביד בן צבי

https://www.youtube.com/watch?v=ZilWkkpOReU 
 https://amitaiaricha.wixsite.com/website: אתר

 

 

 גל אזולאי: גיטריסט
 

 . מוזיקאי פלמנקו שמסתובב בעולם

 BPMתלמיד מכללת 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZilWkkpOReU
https://amitaiaricha.wixsite.com/website
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 עוד איתנו

 כפיר : אדריכל ומעצב

 גלאטיה אזולאי

 דימה נפדוב: אמן וידיאו

 שרון תובל: אוצר ורה פילפול: אוצרת

רפי סעדי: מורה למחול עדי חנן: רקדנית בלט  
Company Dancer at  

Oldenburg BallettCompagnie 

de Genève ThéâtreGrand  
Royal Swedish Ballet 

https://www.facebook.com/BallettCompagnie/?eid=ARD3OAHpLuZH7Ykh49TsoSurtshwDZQ9au7GpGefLcQ5vN6bEho1QM5PB7gNBveLl-l9arxe7t6bGEuv&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=800598279&fref=tag
https://www.facebook.com/BallettCompagnie/?eid=ARD3OAHpLuZH7Ykh49TsoSurtshwDZQ9au7GpGefLcQ5vN6bEho1QM5PB7gNBveLl-l9arxe7t6bGEuv&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=800598279&fref=tag
https://www.facebook.com/BallettCompagnie/?eid=ARD3OAHpLuZH7Ykh49TsoSurtshwDZQ9au7GpGefLcQ5vN6bEho1QM5PB7gNBveLl-l9arxe7t6bGEuv&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=800598279&fref=tag
https://www.facebook.com/GeneveOpera/?eid=ARDnDfxnCs_9Xi3svYy5fXvVVoB_DGdBZLK5hcN2ANaiG20kcnn3ENKicglQgzoi4TShZzRlEPetdW1E&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003350677776&fref=tag
https://www.facebook.com/GeneveOpera/?eid=ARDnDfxnCs_9Xi3svYy5fXvVVoB_DGdBZLK5hcN2ANaiG20kcnn3ENKicglQgzoi4TShZzRlEPetdW1E&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003350677776&fref=tag
https://www.facebook.com/GeneveOpera/?eid=ARDnDfxnCs_9Xi3svYy5fXvVVoB_DGdBZLK5hcN2ANaiG20kcnn3ENKicglQgzoi4TShZzRlEPetdW1E&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003350677776&fref=tag
https://www.facebook.com/GeneveOpera/?eid=ARDnDfxnCs_9Xi3svYy5fXvVVoB_DGdBZLK5hcN2ANaiG20kcnn3ENKicglQgzoi4TShZzRlEPetdW1E&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003350677776&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/Royal-Swedish-Ballet/103109823063051?eid=ARDnnrekAo7xlQ8bJm1vwhBM5Wa-2b0V-tB7ynMKfdP3o-UbL8kz_GFHDTpo41T7c2XGhMqhncW8Omlr&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003350677776&fref=tag
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“ACTION PORTRAITS” 

 ציורים סופיים מהופעות
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