. הוא מה שאנו רוצים להתעלות מעליו, באופן מסורתי,החומר
 באמצעות עיבוד של, רוב הדתות והתרבויות מקדמת דנא,עם זאת
 ואל מה שכביכול, הטרנסצנדנטי, ניסו להגיע אל הקדוש,החומר
, גוף האדם הוא גם חומר.ממשי יותר ממראית העין של קיומנו
 תמיד. עושים יוגה, מתעטפים, רוקדים, טובלים,לכן אנו צמים
.רצינו יותר מהגוף שלנו ולא הסתפקנו בממשות שהוא מציע
 שמאפשר, אמנותי, מסורתי, טקסי, הוא כלי תרבותי,המחול
)reality( לעשות לגוף טרנספורמציה – וכך לפתוח ממשות
 והממשות שאנו, גם אם אנו חילונים.שאינה נתונה לנו סתם כך
 נדמה שהמחול מציע,"תרים אחריה אינה בעולם "שמעבר
 ההצבה של גוף האדם כחומר במרכז.אפשרות ייחודית לגילויה
. סימניו לחומרי גלם, מגדרו, צבעיו,המחול הופכת את מחוותיו
, לכן. הוויה שהיא נפש, כל גוף הוא גם סובייקט,יותר מכך
) של המחול פותחת את הממשות באופןmateriality( החומריות
.matereality  את אופן זה אנו מכנים.אחר משאר האמנויות
 שגוף האדם כחומר תמיד,"שגיאת הכתיב" מזמינה אותנו לזהות
נפשית ובמציאות החברתית-כבר מסובך בממשות אנושית
.שמסומנת בו

יפו-מחול עכשווי בתל־אביב
Contemporary Dance in
Tel Aviv-Jaffa

 שמגלה הגוף המחולי הוא המשכה שלmatereality-האם ה
?מסורת שרוצה "יותר" מהגוף
או האם זו קידומה של מסורת שקוראת להעמיק את המבט
? ובגוף כחומר,בחומר
 תמיד כבר מופיע עם סל המשמעות, החומר של המחול,כך או כך
, הפסיכולוגי, הפוליטי,שהגוף גורר אחריו במישור החברתי
 אתר שהמציאות מופיעה, וזאת הוא עושה על פני הגוף.האסתטי
 גוף האדם אינו חומריות נטו אלא, אזי.בו ונחווית על ידי נפש
.matereality תמיד

The material, traditionally, is what we wish to transcend
from. Most religions and cultures from the beginning
of time used the material as a means to reach the holy,
the transcendent, and what is assumingly beyond our
apparent existence. The human body is also material.
Thus we fast, bathe, dance, cover ourselves, practice
yoga - always wanting more from the body, never
content with the reality it offers.
Dance is a cultural, ceremonial, traditional, artistic
tool that allows us to transform the body. Even in the
secular world where we do not seek the reality of the
world beyond, dance offers a unique possibility of its
discovery. The placement of the human body as the
matter at the center of dance makes its gestures, colors,
gender, marks into raw material. Each human body is
also a subject, an animated being. The materiality of
dance therefore allows for the opening of reality in a
different mode than other arts. This mode we name

matereality. This spelling "error" acknowledges that the
body is always embroiled in the actuality of the human
psyche and social reality it signifies.

diverfestival.com

Is matereality a continuation of a tradition that desires
"more" from the body?
Or is it the postulation of a tradition that seeks to
deepen the gaze of the material, of the body?
Either way, the material of dance is always imbued with
the matrix of meaning that the body generates in the
political, social, psychological, aesthetic. It appears on
the body, a site in which reality must appear and be
experienced by a subject. Therefore, the human body is

Photo: Martin Argyroglo, "Loie Fuller: Research" by: Ola Maciejewska

not simply materiality, but always matereality.

16.9 - 13.9
3RD WEEKEND

9.9 - 6.9
2ND WEEKEND

2.9 - 31.8
1ST WEEKEND

20:30 | Wednesday  | רביעי13.9.17

20:30 | Wednesday  | רביעי6.9.17

| אור ומתן גולן- נעמה בר, עומר שיזף:on/off

Shira Eviatar (IL)| )שירה אביתר (ישראל

20:00 | Thursday  | חמישי31.8.17
* Opening Performance | * מופע פתיחה

on/off - Omer Sheizaf, Naama Bar-Or

|  סעיד/  זורחות ואביתר:שתי עבודות
Two pieces: Rising & evyatar\said

Simon Mayer (AT)| )סימון מאייר (אוסטריה

' דק60 m
 in ש"ח |80 ILS
Inbal Theater | תיאטרון ענבל

' דק65 m
 in ש"ח |100 ILS
Habait Theatre | תיאטרון הבית

& Matan Golan

 דיון באור ואמנות:החומר של ההעדר
 אורי, יסמין גודר, מיכל הלפמן:בהשתתפות
Material of Invisible: |  עומר שיזף,ניר
Discussion about Light with Michal
Helfman, Yasmeen Godder, Uri Nir &
Omer Sheizaf
' דק120 min | Free Admission | כניסה ללא תשלום
|  המרכז לאמנות עכשווית:CCA
CCA: Center for Contemporary Art

19:30 | Thursday  | חמישי14.9.17

The show contains nudity | * המופע כולל עירום

21:00 + 19:00 | Thursday  | חמישי7.9.17

| )צרפת/אולה מאצ׳יג׳ווסקה (פולין
Ola Maciejewska (PL/FR)

' דק180 m
 in ש"ח |70 ILS
|  המרכז לאמנות עכשווית:CCA
CCA: Center for Contemporary Art

The show contains nudity | * המופע כולל עירום

' דק40 m
 in ש"ח |80 ILS
Inbal Theater | תיאטרון ענבל
| * לאחר המופע שיחה עם ליאור אביצור
After-show talk with Lior Avizoor

Michal Oppenheim (IL)

the VOICES
' דק60 m
 in ש"ח |80 ILS
Inbal Theater | תיאטרון ענבל

12:00 | Friday  | שישי15.9.17

 תורת הטרנספורמציה של:חובת הלבבות
| החשיבה האבסטרקטית החדשה
The duties of the HEART
Details above | * ראו הנ״ל

14:00 | Friday  | שישי15.9.17

the VOICES
Details above | * ראו הנ״ל

22:00 | Friday  | שישי15.9.17

| )הולנד/אנדריוס מולוקאס (ליטא

האגודה הישראלית לחקר המחול ומשתתפות
Israeli Society for Dance | נוספות
Research and guests

 חפץ, חומר,רטרוספקטיבה – גוף
Retrospective – Body, material, object
' דק180 min | Free Admission | כניסה ללא תשלום
Inbal Theater | תיאטרון ענבל

20:30 | Friday  | שישי8.9.17

 מחול מחשבה״ מארחים את אביגיל:״טייץ
"Tights: dance | )ספז ואלעד ברדס (ישראל
thought" hosting Avigail Sfez &

' דק60 m
 in ש"ח |70 ILS
|  המרכז לאמנות עכשווית:CCA
CCA: Center for Contemporary Art

20:00 | Saturday  | שבת16.9.17

Matter of Matters

 פרופ׳ טובה גמליאל, אילנה כהן:להקת ענבל
Ilana Cohen, Prof. Tove Gamliel &
Matan Afik (IL)

 מופע מיוחד- קינת נשות תימן
Lamentation of Yemenite Jewish
Women: Special Event
' דק90 m
 in ש"ח |40 ILS
 | תיאטרון ענבלInbal Theater

Yasmeen Godder (IL)| )יסמין גודר (ישראל

Two Playful Pink | שתיים שעשוע ורוד
' דק70 m
 in ש"ח |110 ILS
Suzanne Dellal Center | מרכז סוזן דלל

Liora Bing- |  שחר גולדנברג ועדו פדר,זלצר

Viteri (CO/DE), Catalina Fernandez

Heidecker, Alma Itzhaky, Lior Zeltzer,

(CO/DE) & Maya Weinberg (IL/DE)

Shahar Goldenberg & Ido Feder

Is it better with headphones?

 מופע מיוחד- MATEREALITY
MATEREALITY - Special Event

19:00 | Saturday  | שבת9.9.17

21:00 | Saturday  | שבת9.9.17

| )צרפת/ישראל/ארקדי זיידס (בלורוסיה
Arkadi Zaides (BY/IL/FR)

21:30 | Saturday  | שבת16.9.17

' דק50 m
 in ש"ח |80 ILS
Habait Theatre | תיאטרון הבית
| * לאחר המופע שיחה עם שיר חכם

After-show talk with Shir Hacham

:לקבלת הטבות שלחו מייל
diverfestival@gmail.com
For special offers email us:

19:00 | Saturday  | שבת2.9.17

 ליאור, עלמה יצחקי,ליאורה בינג־היידקר

' דק90 m
 in | Free Admission | כניסה ללא תשלום
|  שידלובסקי- מוזיאון ת״א

� +�
נהנים משלושה מופעים ומקבלים את
)הרביעי חינם (הזול מביניהם
Enjoying three shows and getting the
fourth for free (the cheapest one)

21:30 | Saturday  | שבת2.9.17

צלילה חופשית
SkyDiving

Julian Weber (DE)| )ג׳וליאן וובר (גרמניה

 ש״ח750-כניסה לכל המופעים ב

Tel Aviv Museum of Art - Shidlovsky

Is it better with headphones?
Details above | * ראו הנ״ל

הנחות ומבצעים
Discounts &
Special Offers
diverfestival@gmail.com

 אלכס,)גרמניה/חוליאנה פיקרו (ארגנטינה
 קטלינה פרננדס,)גרמניה/ויטרי (קולומביה
/גרמניה) ומאיה וינברג (ישראל/(קולומביה
Juliana Piquero (AR/DE), Alex | )גרמניה

' דק50 m
 in ש"ח |80 ILS
Mandel Cultural Center | מרכז תרבות מנדל

052.6766982

Inbal Dance Theater: | )ומתן אפיק (ישראל

' דק90 m
 in ש"ח |40 ILS
Mandel Cultural Center | מרכז תרבות מנדל

22:30 | Friday  | שישי8.9.17

כרטיסים
Tickets
diverfestival
.com

13:00 | Friday  | שישי1.9.17

21:00 | Friday  | שישי1.9.17

TALOS | טאלוס

Lior Avizoor, Keren Goldberg &

' דק60 m
 in ש"ח |80 ILS
Habait Theatre | תיאטרון הבית

Elad Bardes (IL)

Details above | * ראו הנ״ל

|  קרן גולדברג ועומר קריגר,ליאור אביצור

Asher Lev (IL/BE)&

comfort-party-bility | מסיבות של נוחות

Andrius Mulokas (LT/NL)

Matter of Matters

22:30 + 18:30 | Thursday  | חמישי31.8.17

בלגיה) ואשר לב/אירינה לברינוביץ׳ (ליטא
Irina Lavrinovic (LT/BE) | )בלגיה/(ישראל

OutOf aiR
10:00 | Friday  | שישי8.9.17

21:00 | Thursday  | חמישי14.9.17

גרמניה) ומיכל אופנהיים/מאי זרחי (ישראל
May Zarhy (IL/DE)&| )(ישראל

* לאחר המופע שיחה עם ליאור אביצור וקוקטייל
| פתיחת הפסטיבל
After-show talk with Lior Avizoor
and festival opening cocktail.

Loie Fuller: Research

Lilach Livne (IL)| )לילך ליבנה (ישראל

 תורת הטרנספורמציה של:חובת הלבבות
| החשיבה האבסטרקטית החדשה
The duties of the HEART

Sons of Sissy

HighWay
' דק55 m
 in ש"ח |80 ILS
|  מבואת ריקליס- מוזיאון ת״א
Tel Aviv Museum of Art - Riklis

* לאחר המופע שיחה עם ליאור אביצור
After-show talk with Lior Avizoor

All shows for 750 ILS

-��%
,ות/ גמלאים,ות/ הנחה לסטודנטים10%
ות מחול/תלמידי
10% discount for students, senior
citizens, dance students

Omer Krieger

 מחשבות מצטברות על:אירוע נעילה
| MATEREALITY
Closing Event: Accumilating
Thoughts about MATEREALITY
' דק60 min | Free Admission | כניסה ללא תשלום
|  המרכז לאמנות עכשווית:CCA
CCA: Center for Contemporary Art

23:00 | Saturday  | שבת16.9.17

Closing Party | מסיבת נעילה

KOK SCHOK:
Fuck Sunday Edition
Breakfast Club

|  הדס פדר: הילה לביא | הפקה: עדו פדר | מיתוג ועיצוב גרפי: משה שכטר אבשלום | ניהול תוכן: עדו פדר ומשה שכטר אבשלום | יוזמה וניהול:ניהול אמנותי
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