
גלריית חומרים  -מחוללים אקלים  
 

 

Water is rising-   

https://www.youtube.com/watch?v=8O91psfnNMU&t=3725s 

 

 לנדאו שנות המלח  סיגלית 

 https://youtu.be/xDnHYxb6TIE     

 

 רקדנים ומוזיקאים במופע לעורר את המודעות לעליית המים וקשר לריקודים הילידיים 

be.com/embed/8O91psfnNMUhttps://www.youtu 

 

 "פולחן האביב"/ אדוארד קלוג בביצוע בלט דורטמונד, רקדני הלהקה רוקדים בתוך מים 

BwFvZE7TQ-https://www.youtube.com/watch?v=R 

 

 טכנולוגיה לבישה על רקדנים כדי לעורר מודעות לזיהום אוויר בלונדון 

715069/280558316?embedded=true&source=video_title&owner=54https://vimeo.com 

 

 אוויר במונגוליה בלט המעורר את המאבק בזיהום 

ballet-ongoliam-pollution-air-https://www.unicef.org/stories/fight 

 

פסלים מושקעים מתחת למים ויוצרים עולם חדש תת ימי  

 o&t=16s-https://www.youtube.com/watch?v=RWiI7AkDX 

 

 Glacier\ Diana Moviusבלט העוסק בהתחממות הגלובלית  והינמסות הקרחונים  

https://vimeo.com/129677171?embedded=true&source=video_title&owner=31509471 

 

 אלמוגים אנשים  

https://www.instagram.com/reel/ChfCuTBoU79/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

  ://www.youtube.com/watch?v=OJ3OPYenRAkhttps 

Flood- פרפורמנס והצגה המעוררת מודעות למשבר האקלים בהשראת סיפור  . תיאטרון הנוער הלאומי בבריטניה

 .  תיבת נח 

 

 https://youtu.be/9t_wBjhsMFcשיר אשיר בגשם 

 

Legs on the Wall   

  קרחונים המיצג תנועתי על קרחון התלוי מעל נמל סידני כדי לעורר מודעות להנמסות 

https://www.youtube.com/watch?v=XaXzJXO3Y1k 

 

 :ג'ודי שפרלינג רוקדת על קרחון כדי להעלות את המודעות להינמסות הקרחונים

 OBk-https://www.youtube.com/watch?v=AbcoOpk 
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 ה/ מעיין ליברמן שרון ארקטיק

 וסכנת ההכחדה של דובי הקוטב   וידאו בהשראת הינמסות הקרחונים- יצירת מחול

https://www.youtube.com/watch?v=M5dfr2DyR_Q 

 

The Air We Breath / 

Avrey Elizabeth Herst & Amelie Hays 

 יצירת מחול למודעות בזיהום האוויר 

https://www.youtube.com/watch?v=2U4szdgJviY 

 

 אמנית קטלונית שחיישנים שהושתלו בידיה גורמים לרעד כשמתרחשת רעידת אדמה בעולם וממנו נוצר ריקוד.   

  https://www.youtube.com/watch?v=A8o9ISOgLBc 

 

Still Life at the Penguin Cafe 

יצירת מחול מאת דיויד בנטלי לעורר מודעות לזנים בהכחדה 

.youtube.com/watch?v=kO7wjpijSz4https://www 

 

Plastic People of the Universe/ Lynn Neuman 

 https://www.youtube.com/watch?v=AVT5YI0jkDA: מחול להעלאת המודעות להפחתת שימוש בפלסטיק

 

 ?v=QVlQRYIimfMhttps://www.youtube.com/watch: יצירת מולטימדיה מתוך האשפה

 

Earth /  גיל קרר 

 . מסע של גילוי שמעלה שאלות פילוסופיות וקיומיות על הטבע האנושי ועל צעדינו על כדוה"א

M-https://www.youtube.com/watch?v=2BGX4NVVs 

 

 רולן טייגן מספרת על יצירת המחול שלה והקשר לאדמה, לארץ 

https://www.youtube.com/embed/tcptW445hno 

 

היצירה עוסקת באקולוגיה וסממנים הקשורים לנושא זה, בין   כל עוד יש אויר מסביב/ אבי קייזר וסרגיו אנטונינו

הפסטורלית, שהפכה לסמל במאבק על המאמץ להציל את כדור  -היתר קטעים מהסימפוניה השישית של בטהובן

 הארץ ממהפכת האקלים 

hGz8st8--https://www.youtube.com/watch?v=83 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=NuApDKT5upkמחול המוני למען האקלים 

 

  https://youtu.be/CJzeNkEZEq0 רעש לבן/ נועה ורטהיים - להקת המחול ורטיגו

 

 1979כותרות נזכרות/ רות זיו איל 

 https://youtu.be/1GF7MGlIDwQ תאטרון תנועה ובו דימויים מהטבע

 

  https://www.youtube.com/watch?v=mbaCX6nS2dAVERBAביצירה לשמירה על כדור הארץ

 

 learning/vod-https://pop.education.gov.il/online-קשר בין מחול ואקולוגיה שיעור מוקלט 
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 בשיחה מתוך השתלמות "רעיונות גדולים במחול".    וגיל קרר מעיין ליבמן

 _U5XR8whttps://www.youtube.com/watch?v=pqBL    

 

 s://artistsforclimate.org/climatecollectionhttpמאגר כרזות שיוצרים משתפים לשמירה על האקלים 

 

SUN & SEA    

 אופרה פרפורמטיבית הנוגעת לעומק במשבר 

 KVKP4-https://www.youtube.com/watch?v=KeCek האקלים המאיים על כולנו 

 

 מחקר מים/איזדורה דנקן 

 מבשרת המחול המודרני שיצרה בהשראה תנועות הטבע 

https://www.youtube.com/watch?v=NiK6ip9OJX8 

 

 "מחול הפינגוינים מהסרט "תזיזו ת'רגליים 

https://www.youtube.com/embed/V7vjxhqMPng 

 

Circle The Earth\ Anna Halprin 

 חול הפוסט מודרני שחקרה בכל יצירה את הגוף, הטבע והטבעי יוצרת מבשרת המ

https://www.youtube.com/watch?v=Ky5GesRySfI 
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