
לצד הלהקות הגדולות ועתירות התקציב, פעלו בישראל גם להקות מחול קטנות יותר, שהוקמו 
ביוזמה של רקדן/ית מוביל/ה. רובן החזיקו מעמד תקופה קצרה בלבד ונעלמו בשל היעדר 
תקציב (למשל, ג'ז פלוס ולהקת זאב קרס, שצילומיהם מופיעים בתערוכה). שתי להקות 

חשובות שרדו לאורך זמן:

תיאטרון מחול ענבל - נוסד ב-1950 על ידי שרה לוי-תנאי ז"ל, כלת פרס ישראל, כדי להמשיך 
את המסורת העשירה של תרבות יהודי תימן ושל תרבות העדות האחרות בארץ. הלהקה 
משלבת בין מחול מודרני לבין שפת התיאטרון, והיא פועלת היום במרכז סוזן דלל בנווה צדק. 

להקת "קול דממה" - משה אפרתי הצטרף ללהקת בת שבע ב-1964 והפך בתוך זמן קצר 
לרקדן מוביל בלהקה ואחר גם לכוריאוגרף הראשי שלה. ב-1971 ייסד את להקת המחול 
"דממה", שהורכבה מרקדנים כבדי שמיעה. במהלך השנים הצטרפו לשורותיה רקדנים בעלי 
יכולת שמיעה, ושם הלהקה הוסב ל"קול דממה". הלהקה פורקה בשנת 2001 עקב הפסקת 

התמיכה התקציבית של משרד החינוך והתרבות.
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להקות מחול קטנות 



בראשית דרכו השתמש מולה עשת במצלמת הסלבלנד (Hasselblad) בפורמט פילם של 
(NIKON) 6. הסרט כלל 12 תמונות בלבד. מאוחר יותר הוא השתמש גם במצלמת ניקוןX6
35 מילימטר עם סרט צילום של 36 תמונות. עשת השתדל להתעדכן במיטב החידושים 
העולמיים בתחום הצילום, שמקצתם נקנו בחו"ל. הוא היה הראשון בארץ שהשתמש 
של  הכפלה  תנועה,  (המשך  שונים  ויזואליים  ואפקטים  הדגשות  ליצירת  בפילטרים 

האובייקט, הוספת צבעים ושבירתם וכו'). 

עשת התעקש לצלם ב"לוקיישנים" אמיתיים. הוא הרבה לצלם רקדנים, דוגמנים ושחקנים 
בתנועה טבעית ועל רקע שהדגיש את האופי האמנותי של עיסוקם. אחד היתרונות שהיו 
לו על פני צלמים אחרים היה מחסן האביזרים בסטודיו. הוא ירש אביזרים וחלקי תפאורה 

מהפקות תיאטרון שאותן צילם, ואליהם נוספו "שמונצעס" שרכש בטיוליו בעולם. 

השילוב בין הנונקונפורמיזם וההרפתקנות של מולה, לבין החוש העיצובי והאסתטי של 
אשתו דליה, אמנית בזכות עצמה, הוכיח את עצמו. הם הפיקו ויצרו בעצמם את התוצר 

המוגמר המוקפד, כשהם משמשים בין השאר סטייליסטים, מאפרים, במאים ומפיקים.
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הצלם מולה עשת בעבודה




