
פסטיבל המחולות בכרמיאל מתקיים בעיר הצפונית מדי קיץ. הפסטיבל נוסד ב-1988 על 
ידי שניים מגדולי הכוריאוגרפים של ריקודי העם בארץ - יונתן כרמון ותרצה הודס. הפסטיבל 
נמשך שלושה ימים ובמהלכם גודשים את העיר המוני אנשים, הצופים במגוון רחב של 

הופעות מהארץ ומחו"ל.

לצד ההופעות, בסגנונות המחול השונים, מתקיימות הרקדות, הפתוחות לקהל הרחב, וכן 
השתלמות שנתית למרקידים מחו"ל. נוסף על אלה מתקיימות במהלך הפסטיבל שתי 
תחרויות: תחרות הכוריאוגרפיה המרכזית על שם אייל בן יהושע ליצירה ללהקת מחול 

פולקלוריסטי, ותחרות לבחירת הריקוד המוצלח ביותר לאותה שנה.

יונתן כרמון כיהן בתפקיד המנהל האומנותי של הפסטיבל במשך 12 שנותיו הראשונות. מאז 
שנת 2000 מכהן בתפקיד שלמה ממן. 

מולה עשת הגיע לצלם את הפסטיבל הראשון בשליחות אחד העיתונים. רוב הצילומים הם 
מזווית מבטו של הקהל ומקצתם בגובה הבמה. 
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ריקודי עם בפסטיבל המחולות בכרמיאל



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




