תרבות
אומנות

קשרי רוח ,רונה קינן .צילום :אסף עיני

קשרי רוח ,רנה שינפלד .צילום :אילן בשור

קשרי רוח ,נעה דר .צילום :תמר לם

קשרים בין דוריים
פסטיבל ישראל חוגג  60שנה ומצדיע ליצירה הישראלית

פ

סטיבל ישראל ייפתח ביום חמישי ( ,)3.6ברחבי ירושלים,
בהשתתפות עשרות אמנים ישראלים ,שייקחו חלק במוא
פעים ואירועים מיוחדים ,בהם שלוש התרחשויות מרכא
זיות  -פרויקט הדגל ‘קשרי רוח’ המצדיע ליצירה ישראלית בשדה
האמנות המקומי לדורותיו ,אירועי ‘בית ,רוח ואירוח’ המבוססים
על הפקות מקור ,שבודקות את מקומה של האמנות כמארחת ומא
תארחת ,ופרויקט ‘שגרה מוסדית  ,’2.0המתקיים זו השנה השנייה
ובמסגרתו מאירים אמנים ואמניות את שגרת המקום במוסדות ובא
קהילות בירושלים ,באמצעות מהלכים אמנותיים משותפים עם
עובדי המוסדות.
פרויקט הדגל של הפסטיבל השנה ‘קשרי רוח’ ,מצדיע ליא
צירה ישראלית לדורותיה 40 .יוצרים ויוצרות מתחומי תרבות
שונים יציגו בבכורה יצירות מקור המאירו ת  40יצירות ישר�א
ליות אייקוניות ששימשו להם כהשראה .המסע המרתק יתפרס
על פני ארבעה ערבים של מוזיקה ,תיאטרון ,פרפורמנס ,מחול,
שירה ווידיאו ארט.
בערב הראשון של ‘קשרי רוח’ )3.6( ,יועלו כמה וכמה יצירות,
בהן ‘בלוק’ מאת אורלי פורטל בהשראת ‘המונולוג של איקרוס’
מאת שמעון אדף .בכוריאוגרפיה לרקדנית אחת חוזרת פורטל
אל הקולות והמראות מילדותה ,שנטעו בה את התשוקה לנוע
בריקוד פולחני ומשוחרר מהגדרה.
להקת המחול קמע תעלה את ‘רקוויאם קטן’ מאת תמיר גינץ
בעקבות הספר ‘שואה שלנו’ מאת אמיר גוטפרוינד‘ ,יחזקאל
לזרוב יצר את משתה לעת דבר’ בהשראת הצילום ‘הסעודה
האחרונה’ של עדי נס ,שמעתיק את הקומפוזיציה של ציור
הקיר ‘הסעודה האחרונה’ של לאונרדו דה וינצ’י .הצילום העניק
ללזרוב השראה לעיבוד של ‘משתה לעת דבר’ ,מאת אלכסנדר
פושקין.
עוד באותו הערב‘ ,ניסויים בנישואין פיקטיביים’  -שאנן סטא
ריט יוצא בעקבות הסרט ‘נישואין פיקטיביים’ של חיים בוזגלו
ויוסי סוויה .ביצירה משחזר שאנן טקסט סצנה קטנה ,ומבצע
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אותה על גבי ביט שמכיל מוזיקה מהסרט .קרן פלס עוקבת אחרי
עבודת הווידאו של זיו קורן ביצירה ‘מבודדים’ ,בה היא משלא
בת צילומים וקטעי אודיו שלו ,הקליטה וערכה לכדי תסכית,
ונגינה חיה .על הבמה ,ועוד ,20:30 ,3.6( .תיאטרון ירושלים).
בערב השני של ‘קשרי רוח’  (  )9.6תעלה על הבמה רנה שי�נ
פלד בעבודה חדשה ‘לנוע לנוע אנה אני נעה’ ,בעקבות יצירות
וידיאו של מיכל רובנר ,יאיר דלאל יוצא בעקבות הסרט ‘אוונטי
פופולו’  -דלאל מציג יצירה מוזיקלית שמהדהדת את זעקתו
של החייל המצרי שאותו גילם במשחק מופתי סלים דאו .אמיר
קולבן ובתו דניאל יוצאים ביצירה ‘אבא שלי’ בעקבות הציור
“אבא שלי חייל” של אסד עזי ,שאביו נהרג שעת שירותו הצא
באי בשנת .1961
אקו ,מהקולות הנשיים החשובים בסצנת ההיפ הופ הישראא
לית ,יוצרת טקס אורבני בעקבות מיצב התאורה You are a
 Sainttשל האמן הרב-תחומי יוחאי מטוס .ביצירת סאונד מק�ו
רית משותפת האולם יהפוך לאולפן ,והקהל למקהלה חיה .עומר
קריגר צועד בעקבות נועה אשכול ביצירה ‘אמפי’ ,עם נימה
של געגוע לימים שבהם אמנות חדשה ופורצת דרך הייתה חלק
מיצירת הטקסים האזרחיים של החברה ואמנית הווידאו מאיה
ז”ק חוזרת לשיר ‘בלילה יבוא המבשר’ עוסקת בשירה של רחל
‘בלילה בא ַה ְמ ַבּׂשֵר’ ,20:30 ,9.6( .תיאטרון ירושלים).
שלומי שבן פותח את הערב השלישי של ‘קשרי רוח’ ,ביציא
רה שמקבלת את השראתה מציורי הכבשים של מנשה קדישמן.
המשורר יחזקאל רחמים חוזר בפואמה חדשה אל הפנימייה שבה
למד .היצירה תוגש על ידי יקיר ששון המולטי-אינסטרומנטליא
סט ,מייסד הרכב רבע לאפריקה .עוד יועלה ‘ממלכת הצללים’
מאת אמיר יציב בעקבות המחזה ‘משפט פיתגורס’ מאת נתן אלא
תרמן‘ .ואין קץ’ הוא סיפור קצר של המשוררת טל ניצן בעקבות
היצירה  Desert Tripeשל פסנתרן הג’אז עומר קליין.
גלעד קמחי חוזר להופעה של יהודית רביץ ,שהשפיעה על
חייו ,במופע ‘הכי יפה בגן’ .להקת המחול פרקסקו מעלה את

תרבות

 ,MACHOMANצילום:

חניה ציבורית ,צילום :יואנה בליקמן

מחכים לניסים ,תזמורת ירושלים מזרח ומערב .צילום :חיים יפים ברבלט

‘סיזיפה’ מאת יורם כרמי בעקבות וידיאו ללא כותרת של
מורג’אן אבו דיבה ומארק אליהו יוצא בעקבות צילום של ברי
פרידלנדר ‘קקטוס ,חוף הילטון’ ,ושרון אייל עם רקדני אנסמבל
‘בת שבע’ ,מעלים את יצירת המחול  Yבהשראת עבודות של
סיגלית לנדאו ,20:30 ,10.6( .תיאטרון ירושלים)
בערב הרביעי של “קשרי רוח” ב 15.6.21 -יועלו בין השאר
‘פשוטות’ של רונן יצחקי – בעקבות סרטו של דוד פרלוב משנת
‘ֲ ,1963עזָ אזֵ ל’ מאת גיבסון בר-אל וקבוצת תיאטרון ‘סמרטוט’
בעקבות הפסל ‘הוא הלך בשדות’ של יגאל תומרקין ,איציק
ויינגרטן וגליה פרדקין בעקבות אלזה לסקר-שילר ורונה
קינן הולכת בעקבות שלוש דמויות נשיות מספריה של אורלי
קסטל-בלום.
בהמשך יוצאת אגי משעול בשירה ‘שני צדדים לקנבס’ בעא
קבות מנשה קדישמן ,שהיה חברה לאמנות ולנפש‘ .רפיון’ נעה
דר בעקבות הווידיאו ‘נערת הרוגטקה’ של תמר גטר .שיר גוא
לדברג יוצאת בעקבות שיר האהוב של לאה גולדברג ‘האמנם’,
המלווה אותה מנעוריה ומהווה עבורה ביטוי אולטימטיבי לחא
וויה של אישה את עצמה בכאב ,בעונג ,ביושר ובכנות,15.6( .
 ,20:30תיאטרון ירושלים)
בנוסף יועלו במהלך הפסטיבל מופע בכורה חגיגי לאלבום
‘עגל הזהב’ ,גרסתו של המעבד והמפיק המוזיקלי רע מוכיח
לאלבום ‘אהוד בנאי והפליטים’ ( .)1987בהשתתפות ברי סחרוף,
קורין אלאל ,אפרת בן צור ,ערן צור וכפיר בן ליש .אורח מיוחד:
אהוד בנאי ,21:30 ,19.61( .ימק״א ,ירושלים).
במופע לכל המשפחה תזמורת ירושלים מזרח ומערב פוגשת
בספר הילדים הקסום “מחכים לניסים” מאת אתגר קרת ושירה
גפן .עלילת הספר מגוללת את סיפורו של לב הקטן שמתעקש
להמשיך ולחכות לחברו ניסים בזמן שחברות וחברים אחרים
מזמינים אותו להצטרף לחוויות צבעוניות ויוצאות דופן כמו
קפיצה לגובה עם חד קרן .לצד התזמורת יופיעו אתגר קרת
ושירה גפן שיגלמו את לב וניסים ,ואנסמבל רקדניות בהובלתה

MARTI ARTALEJO

קשרי רוח,שלומי שבן .צילום :יוסי צבקר

של מירי לזר ,20:30 ,17.6.21( .אולם הנרי קראון ,תיאטרון
ירושלים).
ויהיו גם מופעים מחו”ל ,בהם מיצב התיאטרון התיעודי
‘מאצ׳ו מן’ ,שיצר הבמאי הספרדי אלכס ריגולה .במיצב עוסקת
הקבוצה הספרדית  ,Heartbreak Hotelבאלימות של גברים
כלפי נשים .על העיבוד הישראלי של המופע אמונה הבמאית
מאיה בואנוס( .אולם הספורט ימק”א 6-11 ,ו 13-18-ביוני.
ימים א ,ג ,ה –  /14:00-20:00ימים ב ,ד –  /10:00-18:00ימי
שישי – )10:00-14:00
אוהבי המוזיקה הקלאסית מוזמנים לשני קונצרטים קאמריים
בסדרה ‘פועם בלב’ במסגרת הפסטיבל בשיתוף מרכז פליציה
בלומנטל .בקונצרט ‘מיניאטורות מתחברות’ ישנה הכרות מחוא
דשת עם מרדכי סתר ,אבל ארליך ,ציפי פליישר ,אנדרה היידו,
משה קילון ועוד מלחינים ישראלים שהגיעו לכאן בראשית
קום המדינה והתעקשו להמשיך את עבודתם עם העולם שנחשף
בפניהם בישראל.
הקונצרט דו-קיום בביצוע רביעיית כרמל ותייסיר אליאס
שואף לשקף את הקונפליקט החברתי-ישראלי דרך שתי יציא
רות מקור המכילות סגנונות מוזיקליים שונים ,כלים מערביים
לצד מזרחיים בשילוב טקסט מאת דוד גרוסמן 11( .ביוני18 ,
ביוני ,12:00 ,מרכז עדן תמיר ,עין כרם)
סדרת הקונצרטים קלאסיים במרכז עדן תמיר בעין כרם
תתקיים כמו בכל שנה ותביא ארבעה קונצרטים.

פסטיבל ישראל ,ירושלים  3-19.6ברחבי ירושלים .מחירי
הכרטיסים נעים בי ן  20שקלים ל  120שקלים .למידע נוסף ו�כ
רטיסים /https://www.israel-festival.org
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