האגודה הישראלית לחקר המחול | הארכיון הישראלי למחול בית אריאלה

הכנס השנתי הרביעי של האגודה הישראלית לחקר המחול

אה! כל המרחב הזה!

נקודות מבט על מרחבים בתנועה:
מחול ,מקום וסביבה

המרחב הזה!
יום שלישי |  7בפברואר 17:30–10:00 | 2017

ספריית שער ציון  -בית אריאלה || שד' שאול המלך  ,25תל־אביב || אולם אירועים | קומה -1

ל מרחבים בתנועה:
קום וסביבה
צילום :ליאת רוטנר

הארכיון הישראלי למחול בבית אריאלה

תכנית
 10:00ברכות
מרים פוזנר ,מנהלת מחלקת הספריות ,עיריית תל־אביב-יפו
ד"ר ליאורה מלכא ילין ,יו"ר האגודה הישראלית לחקר המחול
 10:15מושב  || 1מבט אנתרופולוגי על הפוליטיקה של מרחב :שלושה מקרים |
יו"ר ד"ר יעל (ילי) נתיב
רן בראון ,חוקר עצמאי | מן המציאות אל הבמה ובחזרה :המרחב הציבורי מבעד למשקפת
הכוריאוגרפית של רותם תש"ח

ול ,מק
דות מבט על
אלעזר בן לולו ,אוניברסיטת בן גוריון | הורה של תורה :טקסי הקפות שמחת תורה בקהילות
רפורמיות תל־אביביות

ד"ר הודל אופיר ,האוניברסיטה העברית | מחוללות לאומיות במרחב שבין המקומי לגלובלי :מורות
ויוצרות מחול פלסטיניות בישראל

 11:45הפסקה

דרור ליברמן ,יוצר רקדן | קטעים מעבודתו "לא רך ולא קליל"
היצירה הופקה בתמיכת תאטרון קליפה ומועצת הפיס לתרבות ואמנות
ניהול אמנותי | עידית הרמן || שותפה לפיתוח קונספט | נטע וייזר

עיצוב :סיגלית אורגד-דורון

 12:15מושב  || 2מרחבים של זהות וזרות בעבודותיו של דרור ליברמן | יו"ר ד"ר שרי אלרון

אה! כל המ
רנה בדש ,אוניברסיטת תל־אביב | תחנת מעבר .חציה

עידית סוסליק ,אוניברסיטת תל־אביב | גוף תלוש ,מרחב נטוש :בנייה ופירוק של תחושת מ(י)קום
ביצירותיו של דרור ליברמן

 14:00הפסקת צהרים

 15:00רננה רז ,יוצרת מחול | על יצירתה "הרצה" :על המרחב בו מתחוללת יצירה
 15:30אסיפת חברים

 16:00מושב  || 3גוף לומד ויוצר מרחב | יו"ר עידית סוסליק

ד"ר ורד אביב ,האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים | בין מרחב למקום

ד"ר עירית מאיר ,אוניברסיטת חיפה || לי מאיר ,יוצרת מחול |
הגוף והמרחב :הגוף הנע במרחב כיוצר משמעות

ד"ר עינב קטן-שמיד ,חוקרת עמיתה ,אוניברסיטת הומבולדט בברלין ,גרמניה | הריקוד הפיסי
והתודעתי של יצירת המרחב

