פטיבל

פסח אדמה wabi sabi
חוה"מ פסח 21-24 ,אפריל 2019
הוואבי סאבי  WABI-SABIוביפנית 侘寂 :הוא מושג המייצג תפיסת עולם יפנית אסתטית המקבלת את היות הדברים ברי חלוף ,זמניים.
האסתטיקה הזו מתוארת לעיתים כיופי טבעי ,ארעי שאינו מושלם .שלושת ימי הפסטיבל יאפשרו לכל אישה ואיש לגעת בתנועה ,בצבע,
בצליל ,בבניה ,במילה ,וביחד לייצר מרחב המאמץ אליו את חוקיות הוואבי סאבי ,מתוך ראיית המציאות כפי שהיא בתוכנו אנו ,ואנו בתוך
שדרות ,במרחב עוטף עזה.

יום ראשון21/4 ,
 12:00פרוייקט  5X5אמנים יוצרים מקום
" 20:00דיסיפלינות מתמוטטות לאיטן"  -כיתת אמן עם ניר בן גל
על השילוב והרווח העצום של בלבול ,חיפוש והטמעה של תחומי אמנות שונים
כדרך ליצירת מופע שעדיין לא נוצר .עמוק ,מרגש וקורע מצחוק!

יום שני22/4 ,
לאורך כל היום ,פרוייקט 5X5

מרחב יצירה לאמנים  /יוצרים  /סטודנטים ,בפרויקט 5X5
מתוך התכוונות ליצירה שתצמח ב 48-שעות
 20:00ערב פתיחה מיוחד לפסטיבל "גרוטאות יפיפיות" עם רותם בר אור
סולן להקת  - The AnGelcyכיתת אמן ומופע אקוסטי מיוחד לפסטיבל
באולם הגדול

יום שלישי23/4 ,
 12:00 - 13:30יוגה עם אביטל ברק

נתמקד באפשרויות הנוצרות בגוף ובתחושות העולות ממנו במצבים השונים בהם
התנועה נאלצת להתמודד עם מגבלות שונות שהתנוחה מייצרת.
באולם

 12:00 - 15:00סדנת מחול סופי עם Ziya Azazi

We will give the basic practical information and ability to spin.
Dervish Whirling as an Artistic Tool
אולם אלטרנטיבי

14:00 - 15:30
קרטה עם אדם הורוויץ

אומנות הלחימה "היד הפתוחה" עם אדם הורוויץ

תנועה אפריקאית אותנטית עם Sanou Aguibou Bougobali

A word, which very quickly becomes a feeling. Based on a simple question
ברחבה

סדנא מרחבית בתנועה עם אופיר יודלביץ

הסדנא מתאפיינות בגישה משחקית ומחקרית במחוזות של סכנה פיזית
בגינה

 16:00פרויקט 5X5

הצגת עבודות מופע בתזוזה \ במרחב אדמה והשכונה
 16:30המוסיקה ככלי טיפולי מופע רוק מקומי ,פרוייקט "שדרוק"
מוסיקה ונשמה בשדרות .ברחבה האחורית

17:30 - 19:00
"שמיים" תיאטרון בתנועה עם להב טימור

שעה של כתיבה ,צפייה והקשבה .נצפה בשמיים ונצא לכתיבה על הכוכבים שסביבנו.
במרפסת למעלה

תחת פיתולים .מופע סדנא עם מור דאמר

הזמנה להצטרף למחקר אמנותי בו אני מציבה את הגוף כחומר חלול ושקוף בתוך מבנים
ארכיטקטוניים תת קרקעיים -כמו רצון להכנס אל מרחבים של התנסות בחווית הלא נודע.
בסטודיו הגדול

שיחה עם אביטל ברק

על הפרעות מינוריות ומז׳וריות במרחב הציבורי .נקודת המוצא לשיחה תהייה עבודתו של
אופיר יודלביץ קונקריט  – #2שדרות .בסלון

אחרי הבחירות  -סדנת אלתור במחול עם נועה זמיר

נתבונן בהרגל ככדי לראות אותו כאפשרות אחת מני רבות .ננסה לזהות את הבחירות שיש
בתוך התנועה הקיימת.
 19:30פרויקט  5X5אמנים יוצרים מקום .הצגת עבודות מופע בתזוזה
במרחב אדמה והשכונה

" 20:30פראים"  -ליאת דרור ניר בן גל הלהקה
בכורה עולמית לפסטיבל פסח אדמה .באולם

 21:30מוזיקה שקטה ,מרחב לתנועה

יום רביעי24/4 ,
12:30 - 15:30

 Sense-sessionsהבטן הרכה עם תמר לוין

"תחושות בטן" -חקירה אישית של הקשר בין מערכת העיכול לאינטואיציה ולתחושות הפנימיות.
בסטודיו הגדול

סדנת מחול סופי עם Ziya Azazi

We will give the basic practical information and ability to spin.
Dervish Whirling as an Artistic Tool
אולם אלטרנטיבי

מודרני עבודת רצפה עם Diane Gemsch
באולם

 14:00 - 19:00מתחם  Zazuaעם  Ethan Dor-Shavורקדנים
מפגש בין צבע ציור לריקוד .איתן דור שב במופע משולב בהשתתפות קהל.
בבמה הקדמית
" 16:00באסתטיקה" .מופע מחול

מסלול כוריאוגרפיה ותנועה באדמה במופע מיוחד לפסטיבל.
בסטודיו הגדול

Compagnie Tamadi Burkina Faso 16:30

Sanou Aguibou Bougobali
ברחבה האחורית

 17:00קונקריט  2#לרקוד במרחב הציבורי

אופיר יודלביץ במופע מיוחד לפסטיבל
בהשתתפות מסלול כוריאוגרפיה ותנועה של אדמה.
בגינה

 18:00הרצאה ומופע עם Ziya Azazi

Dervish Whirling as an Artistic Tool. Compagnie TAMADI Burkina Faso
המחול הסופי ככלי אמנותי .על הבמה ברחבה הקדמית

Ziya Azazi LIVE! :Dervish in Progress 19:45

ברצף ,באולם.

18:00 - 19:30

סדנא Sanou Aguibou :מחול אפריקאי עכשוי
בסטודיו הגדול

אקרובאלנס עם אלעד שדה
ברחבה האחורית

מרחב ג'אגלינג' עםSophia Oltmanns & Juliano Abramovay
ברחבה הקדמית

 Mama-Sutra 20:00עם אוהד פרץ .בכורה עולמית

מיוחד לפסטיבל פסח אדמה

 Mama-Sutra 20:30מארחים

את Juliano Abramovay & Mucirque with Sophia Oltmanns
 23:00סיום הפסטיבל
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