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I GATHERED HERE, dance experience by Avital Eden 

 

 :היצירה  על

As I try mostly to live by goals I set for myself, I am a collection of all that happened to me in 

retrospect. And I say, that is me to begin with! 

  – בדיעבד לי שקרה  מה כל של אוסף אני אבל,  לעצמי שהצבתי מטרות לפי  לחיות בעיקר מנסה אני

 ! אני מלכתחילה זאת, אומרת ואני

 

 היצירה  של המחול כלי

 : בשאלה  התעסקתי

What is memorable from a movement we dance? 

 

 . לקהל  מחול  הנגשת של  מרצון כחלק  לשאלה ניגשתי 

 (  2019 יולי). עצמאיים  ליוצרים  הקרן התרבות  משרד  ובמימון BIDE דרך בברצלונה ב  ברזידנסי  שהיתי 

 :יוצרת  אני  אתו  המרכזי  הכלי  את  פיתחתי  שם

 . התוכן את  המסמל אייקון על  מבוסס, תוכן  פי  על   שרטוט

 החיים  של   והן בגוף טכניקה של הן  הזיכרון  שכבות  על  מתבססת  שאני תוך  לכוריאוגרפיה  בסיס  נותן השרטוט

 . השרטוט  אחרי עוקב   הגוף  כאשר  התנועה לתוך  שישלפו

 

 ליצירה   הרקע

 אותי  הוליכו  צרפת , בטרואה י "רש  של   המדרש בית בפתח שנה  מאות חמש  בן ריצוף   על   עומדות  שלי  רגליים כפות

 . I GATHERED HERE " כאן התאספתי"  ליצירה

 את  לי   נתנה, זרה בארץ  יהודיים   לשורשים  בחיבור, שנה מאות  חמש  בת  מדרכה על יחפות   רגליים של  התחושה

 שאני   מי לא אני  אבל , שתכננתי  מה ווקא   ד לאו  שזה  למרות   י  ל  שקרה מה  כל של  אוסף   הם שהחיים  התחושה

 . שאני מי להיות מלכתחילה אותי  מביא חיי   של  החלקים  אוסף   אלא,  בטעות 

 : אותי  שמשך ליצירה  תוכן לבין  במחול  יצירה  כלי פיתוח בין   חיבור זה ליצירה הרקע 

 . שלי  היצירה כלי של  הרעיון עם ' פיץ הגשתי   2019( דצמבר ) שלם  מחול של  הבינלאומי המחול  בשבוע

 כתשתית  שלי  המחול כלי מיישום מורכבת  להיות  יכולה  -  כאן התאספתי -  שלי שהיצירה הבנתי  בבוקר  למחרת 

 . מחול למופע 

 ם  בעול   שונות  ותרבויות  מקומות  בין  נודד כמסע במחול  של   היצירה כלי  את להפעיל   רוצה שאני הבנתי

 . שלה המסע  של   תוצר היא  עצמה היצירה, כאן התאספתי: ה של   ההגדרה על  עונה  עצמה  היצירה ככה



 גרסת " כאן התאספתי"  את  יצרתי , בבית ההתכנסות  עם,  שלי  העבודה  להמשך תפנית הביא  הסגר, לכולנו כמו

 לשלוש   איגדתי.  שלי  במחול הפיתוח כלי  פי  על   לסולו שיצרתי   התנועה חומרי  את  לאסוף  רצון  מתוך -  המסדרון

 . זה  לסרטון" מבית יצירות" במסגרת   הפיס מפעל במענק  וזכיתי   צילמתי, ריקוד  דק וחצי 

  הרקדן בו הרגע עם  הקהל  את  להפגיש  הרעיון  דרך לקהל  מחול בהנגשת   שלי הרצון   בא מתוך היצירה  של נוסף  פן

  אוסף הופך  הרקדן  וכיצד  לתוכן טכניקה  בין ,  הרקדן  אצל   מתחברים הם  כיצד, חדשים תנועה  חומרי עם   נפגש היוצר 

 . ריקוד יוצרת  עליהן שהחזרה  לתנועות  מאימפרוביזציה  הנוצרות תנועות  של

 

 ?היצירה  את  לקדם  רוצה   אני לאן 

 ,ובעולם בארץ  היצירה עם  מסע  לעשותזה   רעיון ה ,המשך  תקציבי  גיוס,  ליצירה  נכון קונספט   בניית לאחר 

 . שונים   יוצרים  רקדנים עם  שונים לקהלים 

 בו  שיהיה מחול  מיצג  ליצור ,  שונות   ותרבויות  שונים  קהלים  בין ותעבור   תנדוד שהיצירה שאחרי  מחשבה  לי   יש

 ההתאספות , עצמה של  השם  מהות  את  תכיל היצירה וככה  בלייב   ריקוד, סטילס, דאנס  וידיאו-  תוצרים  של   אסופה

 . ....מהמסע ומראות  תוצרים  של


