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מרחב וזהות
בתרבות
הישראלית

י'–י"א בסיון תשע"ז 5-4 ,ביוני 2017

מבטים על הזיקות בין מקום לבין גורלות של יחידים,
עדות וקהילות במרחב הישראלי
יום ראשון  4ביוני 2017

אוניברסיטת בן גוריון בנגב | אולם הסנאט
 10:00עד  11:30מרחב וזהות – ביקורת תרבות

יו"ר ירחמיאל כהן
לארי אברמסון " – "1967על ההיסטוריה כמצע לאמנות
אריאל הירשפלד הסירוב לשורשים
חביבה פדיה מקום ללא מרחב ושאלת הגבול

 12:00עד  13:30מולדת – מקום ונוף

יו"ר אריאל הירשפלד
יוסי סוכרי זהות אישית במקום או בא-מקום
אבנר פיינגלרנט המדבר כמסמן אפס-זהות של ״שום איש״ ב״שום מקום"
נעמה צאל בלי נוף :על התכחשות לאדם ומקום בפתח המאה ה21-

 15:00עד  16:30מרחב ,גוף ומגדר

יו"ר שמרית פלד
תמר הס שירה נשית במרחב ציבורי  -קריאה ב כפור של שמעון אדף
רוני הלפרן תשוקה ב"אזורי גבול"  -על גדר חיה לדורית רביניאן ו מכתוב
לאיריס אליה כהן
זיוה מקונן ֵדגּו זהויות שקופות במרחב הישראלי  -שקיפות של אישה שחורה

 19:30עד  21:00סדנת דרומית-מזרחית בקטעי נגינה ,פיוט ושירה,
דויד פרץ בבלוז מדברי" ,ביאליק  ,"26באר שבע

יום שני  5ביוני 2017

 10:00עד  11:30בין שתי ערים בין שתי מולדות

יו"ר רפי צירקין-סדן
יהודית אופנהיימר מקום בתוך מקום :כיכר ציון וציון
גלי-דנה זינגר באומרי "שלי" עירי שינתה את מינה  
אלחנן ריינר ה'יישוב'' :ישן' ו'חדש' .יפו וירושלים

 12:00עד  13:30מרחב משוסע

יו"ר אריאל הירשפלד
טלי חתוקה הפירוק והשיסוע ככלי לקידום רפורמות ופיתוח עירוני
מוריה רחמני הפגן של הנעדר :יצירת מרחב ריטואלי על ידי אסירים
במחנות ריכוז  -זמן ,גוף ויחסי אובייקט
תמר ברגר הרהורים כפרניים על שסיעותו של המרחב הישראלי

 15:00עד  16:30מוזיקה בדרום

יו"ר חביבה פדיה
דויד פרץ מחתרת ה'לא נחמדים' ,ההיתוך הקר של להקות הקצב מהפריפריה
בשנות השישים והשבעים
אדוין סרוסי מוזיקה ישראלית :דרומית וצפונית
יוחאי עתריה בלחסן :מציאות של שירותים בתחנה המרכזית החדשה

 19:00מופע מוזיקלי עם אביב גדג' ושלום גד ,משכנות שאננים
הכניסה למופע במשכנות ללא תשלום ובהרשמה מראש בלבד במייל anat.reches@mail.huji.ac.il

אנא ציינו שם מלא ,מספר טלפון סלולרי ומספר כרטיסים מבוקש.

דימוי :שרון מלכי

האוניברסיטה העברית בירושלים | חדר  ,3001בניין רבין

