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הקריאה חזרה
בין עתיד לעבר :מחול ,ארכיון ,זיכרון
מהעשור האחרון של המילניום הקודם התבססה במחול העכשווי מגמה בולטת של פנייה ֶל ָע ָבר דרך חזרה
ליצירות קודמות ,עבודה של יוצרים עם הארכיב שלהם ,שיח תיאורטי ומוסדי על זיכרון ומעמד הידע
המחולי ,ובניית ארכיוני מחול מסורתיים ודיגיטליים .אנדרה לפקי מתייחס לתופעה זו כאחד הסממנים
המשמעותיים של הכוריאוגרפיה הניסיונית העכשווית ( ;)Lepecki, 2010מארק פרנקו מצביע על כוחה
של הקריאה חזרה (" )"the power of recallכתביעה של המחול בהווה על ההיסטוריוּת שלו ,שבמסגרתה
מתחולל הריקוד בגוף שפועל כארכיון ומייצר עמדות חדשות (.)Franko, 2018
הכנס השמיני של האגודה הישראלית לחקר המחול מבקש לדון בפרקטיקות כוריאוגרפיות ומוסדיות אשר
מציפות סוגיות הקשורות לפעולת הכתיבה והכתיבה מחדש של הכוריאוגרפיה וההיסטוריה; הפוליטיות
של שימור הזיכרון ופעולת ההיזכרות בהווה; והמחשבה הפילוסופית על זמן ,מרחב ונוכחות ביחס לסוגית
הזמניוּת של המחול החולף.
אנו מציעות לבחון שאלות אלה ,ואחרות:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

יחסים והבחנות בין ארכיב ורפרטואר; שחזור ,התכתבות ,עיבוד ,העלאה מחודשת
האונטולוגיה של הכוריאוגרפיה והאופן שבו אנו תופסים ,יודעים ,מתעדים וזוכרים מחול
ה ָע ָבר כפרקטיקה כוריאוגרפית עכשווית
פנייה של יוצרי ההווה אל חומרי ֶ
מי כותב את הסיפור? הפוליטיקה של הארכיון ופעולת הארכוב
יצירות ,פעולות ואירועים מבוססי-ארכיון כפעולה חתרנית ביחס לנרטיב היסטורי קיים
שאלות אתיות ואסתטיות בגישות שונות ליצירות עבר
מנגנונים של קנוניזציה ממסדית ,תרבותית ואמנותית
הגוף כארכיב וידע הגוף במחול
להיזכר או להיות  -שאלות על ביצוע ודרמטורגיה
מחול במוזיאון  -אובייקט בר-חלוף בקופסה לבנה

אנו מזמינות חוקרים.ות מתחומי דעת שונים להציע מבטים מגוונים ובינתחומיים בהתייחס לסוגיות אלו
וכדוגמתן .ההרצאות יכולות להישען על מחקר בתהליך וכן על מחקרים שבבסיסם שיתופי פעולה .בנוסף,
אנו פונות ליוצרים.ות ו/או למבצעים.ות להגיש הצעות להרצאה בליווי הדגמה או הרצאה פרפורמטיבית
( .)lecture performanceעל המעוניינים להגיש הצעות לשלוח תקציר הכולל תיאור נושא ההרצאה,
רציונל ,הקשר תיאורטי מתומצת ומנומק ומתודולוגיה ,עד  300מילים ,וקורות חיים קצרים עד 250
מילים .הגשה עד לתאריך  15באוקטובר  2020למיילliorama@tauex.tau.ac.il :
*
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