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לטובתו.

שתערוכתברקוביץ',משהשלמיקומוהיכו

 IIגבריאלבית IIבמתקיימתשלוהמחולתצלומי
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אפרתי,משהשללהקתואתלצלס

II קולדממהII , כלליותרובפיעלהיווהתמונות

לפיהמצולמתליצירהתספורתעושהאינוהוא

עצמואתלהתאיסמשתדל,אלאושלמידותיו
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לפעמיסהיצירה,שלנכןנהאןירהישמתצלןמין
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בזכןתמןבהקצןרניתפקידממלאןתבאר
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 .אני"זהייהמצלמה

בשנתלארץעלהברןמניה,נןלדיביץברקןמשה

בןלקיבןץהגיעהוא . 9בןרקבהיןתן 1950

(שנקראהניר-דןדומשפחתה,אחןתןחיה

חברהןא . 1953בשנתתל-עמל),ההסבימיס
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המפעלהצילןס.לעןלסמקפצההמקרה

לאןרלהןציאהתכןןןניר-דןדשלהתעשייתי

הצלס ,ברקןביץימשהמןצרין.שלקטלןג
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למדכךאחררקלמשןער.מעלבהןהצליח

ןאיילכהןיןסילצילןס,ידןעיסמןריסאצל

סדנאןת.במסגרת,אןן

צניחה.קןרסןעברשקדבסיירתשירתבצה"ל

שהןאשלן,נןסףצילןמיעיסןקשןרשזהןאןלי

אןןיר.צילןמיפרנסתן:גס

ןליןןה ,באקןרדיןןלנגן,החלנערבהיןתן

היןס.עדאןהבהןאאןתסעס,מחןלןתכמןבן

בפסטיבלשנהכלאןתןלפגןשאפשרלכן

 1988בשנתהתקיימהשסמקןסכרמיאל,
שלן.הראשןנההמחןלתצלןמיתערןכת

בתחרןתהראשןןבמקןסזכה 1982בשנת

יצירהבמילגתזכה-1990בבבת-יס.שנערכה

בשנההארצי.הקיבןץשלחבצלת"ייקרןמטעס

-המחןלבתחןסלא-צילןמיןהןצגןשעברה
בתל-חי.בגן-התעשייהלצילןסבמןזיאןן

בינלאןמיתבתחרןתהשנהזכהביץיברקןמשה

השלישי.בפרסייניקןן"חברתשעןרכת

ם

~ 

מחוללעניינייגעוו

עונוןלןשיתןלמחולהובעון

באוץהמתוחשעלשוטף,

המחולתחומיבנלובעולם

ומקצועימשובחבפוומט
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