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In the wake of performing MytHoS of 
Company in 2020, we now ask: 
How is it possible, in “1 AD” of this 
new epoch, to gather once more in the 
museum and the theater? After all, we 
artists have encountered newfound 
pleasures during this temporary collapse 
of the cultural industry. At the same time, 
public and liberal forms of becoming an 
audience still provoke great anxiety, as 
they are unstable, resting on statistics and 
dubious politics.  

Truth be told, if one thinks rational 
thoughts of the future of the crowd 
one sees a worn out assembly of 
refugees, fleeing from coastal cities 
or burning forests. 

The once sacred image of the public 
gathering around the work of a lone 
genius artist – an almost pure and super 
perfect rendering of the liberal idea – has 
lost its potency. Artists have retreated into 
their packs to reimagine culture, to dream 
up new fantasies and set a new agenda – 
 the future, wherein the art world no  
longer serves the wealthy nor the state.  
The smokescreen fades away: what's 
left is the very real desire for art to 
ceremoniously carry the present. Letting 
go of the idea of art representing trumped 
up democratic ideals of self fulfilment 
or personal safety, and allowing spaces 
of survival, radical thought and spiritual 
virtues to be reinvigorated and reborn. 
In times of crisis, it is easier to sense the 
aspiration of the avant-garde to demolish 
the autonomy of art, as finally, the 
continuation of the art world consolidates 
with the continuation of the human race. 

And so, towards the festival, we were 
called for RehearSiNg the modes of 
EKklēSia itself. Emboldened by the 
guiding principle of “BeCompanying”, 
RehearSiNg EKklēSia entails 
research, practice and orientation – all 
directing us to imbue belief and fidelity 
to the art world. RehearSiNg 
EKklēSia suggests one should perform 
and realize various radical, intimate and 
imaginative possibilities that exist in the 
union of the artistic act and its audience 
so that we can manifest a shared culture. 
RehearSiNg EKklēSia proposes 
that any formation of an audience ought 
to linger in the utterances and vanities 
of our fleeting existence as the biblical 
Ecclesiastes suggests. Now, we may begin 
to imagine an audience gathering in the 
light of our finitude “under the sun”.  
We therefore let sadness soak our 
presence, allowing our existential 
communal nature to saturate and 
delineate the artistic event. You, 
the audience, are also requested to 
RehearSe EKklēSia and unearth an 
updated contract with the art world, one 
that celebrates the style of singularity 
that Ecclesiastes proposes, and at the 
same time the gathering that should 
always feel like a festival: diving into 
rehearsals of the coming together itself.

לאחר שהופענו את מיתוס הקהלהקה 
בשנת 2020, אנו שואלות:  

איך בכלל ניתן לחזור להתקהלות התיאטרון או 
המוזיאון ב־1 לספירה החדשה? הרי, נגלה לנו 

האמניות עונג חדש מהשחרור הזמני מתעשיית 
התרבות, ובה בעת התקהלות־ציבורית־תרבותית־

ליברלית עדיין מעוררת בזולת חרדה, שכן היא 
הפכפכה, נתונה לסטטיסטיקה והתנהלות 

פוליטית מפוקפקת. 

לאמיתו של דבר, אם אנו חושבות באופן 
רציונאלי על עתיד ההתקהלות, לנגד עינינו 

מופיע קהל פליטים מותש, כזה המפונה 
מערי־חוף או מחורש עולה באש. 

בהיר ומובחן הוא שהקשר בין האמן היחיד והגאון 
ובין ההתקהלות הציבורית סביב עבודתו – מעין 
ייצוג טהור ומושלם של הרעיון הליברלי – מאבד 
את אונו. אמנים נופלים ונסוגים לתוך להקותיהם 
כדי לדמיין בחזרה את התרבות ולהציב בה סדר 

יום אחר – העתיד, שבמסגרתו הפנטזיה על אודות 
ערכים שעולם האמנות מציע כבר לא משרתת 
את בעלי ההון והמדינה. לכן, ניתן להסיר את 

הלוט ולחשוף את האיווי של אמנות להיות טקס 
עבור צורות חיים של הווה. ניתן לשחרר רעיונות 
שווא כמו הגשמה עצמית או ביטחון אישי תחת 

הדמוקרטיה, ולאפשר לאמנות לתפוס מקום 
ממשי של הישרדות, מחשבה רדיקלית ומידה 

רוחנית בקרב הבריות. בעתות משבר, קל לחוש את 
השאיפה של האוונגרד לחסל את האוטונומיה של 

האמנות, כי סוף סוף המשך קיום עולם האמנות 
מתלכד עם המשך קיום המין האנושי. 

כך, לקראת הפסטיבל, נדרשנו לעשות חזרות 
על אופני ההתקהלות עצמה. תחת חסד עיקרון 

ההתלהקות, עבודת הקֹהלות היא מחקר, 
פרקטיקה וקריאת כיוון השואפת לטעת מחדש 

אמונה ונאמנות לעולם האמנות. הקֹהלות 
מציעות להופיע, לעשות חזרות על מגוון אפשרויות 

רדיקליות, אינטימיות ומעוררות דמיון הקיימות 
במעשה האמנות ויחסיו עם הקהל כדי לרצות 
בכלל להמשיך לקחת חלק בתרבות משותפת. 

הקֹהלות, סוג של כוהנות־קהל אם תרצו, 
חוזרות לנקודת האפס של קֹהלת התנ״כי 

ולמסקנותיו על אודות הבל הקיום שלנו. כעת, 
ניתן להתחיל לדמיין התקהלות לאור סופיותינו 

תחת השמש. אנו קוראות למרחב של עצבות לקבל 
נוכחות, לטבע האקזיסטנציאליסטי המשותף 

להתוות את האירוע האמנותי הלכה למעשה. אתן, 
הקהל, גם נדרשות להיות קֹהלות, ולהתחיל 

לאתר חוזה עדכני עם עולם האמנות, כזה שחוגג 
עבור כל אחת ואחת יחידנות נוסח קֹהלת, ובה 
בעת התקהלות שתמיד מרגישה כפסטיבל שצולל 

ל עבודת הקֹהלות.
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 ניהול אמנותי – עדו פדר •  יעוץ אמנותי – אנה ווילד ואיריס לנה  •  ניהול כללי – איריס לנה ועדו פדר

הפקה – תמיר רקושקין  •  מייסד – משה שכטר אבשלום  •  עיצוב גרפי – עמית איילון  •  יחסי ציבור – מירה אן בינרט 

סושיאל מדיה – תמר אבן חן, לאו ליברמן וארז ביאלר  •  ניהול טכני – ברוכי שפיגלמן  •  עריכת טריילר – רגב עמרני

Artistic Director – Ido Feder  •  Artistic Advising – Ana Wild & Iris Lana
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במקביל
Simultaneously

ת ב ש
הרמת כוסית בבית אריאלה

 ⁂ רדיו כוראוגרפי:
     פרק 2 — קרוב ממה שנראה

נטע וייזר ]ברלין[
60 דקות  •  ספרית בית אריאלה

 אירוע האזנה ציבורי ל־
“רדיו כוריאוגרפי”

60 דקות  •  המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית 

במסגרת האירוע ״מי בא אחרינו”

 ⁂ שאריות מובנות
שירן אליעזרוב ]ברלין[

30 דקות  •  סרט מחול אונליין – יעלה לאוויר במועד 

זה ויהיה זמין לאורך כל תקופת הפסטיבל

י ש י ש
 ⁂ הנאום

נועה צוק ]ישראל[
50 דקות  •  תיאטרון ענבל, סוזן דלל

 ⁂ מופע חי
בשמת נוסן ]ישראל[

50 דקות  •  סטודיו זהבה, סוזן דלל

 ⁂ בואו תשכבו
נעה דר ומיכל סממה ]ישראל[

75 דקות  •  סטודיו קבוצת מחול נעה דר

 ⁂ חיים ויטלי: רטרוספקטיבה
     15 שנה של מוזיקה ואנדרגראונד

Kok Schok ]ישראל[
מסיבה אל תוך הלילה  •  כל־בו

ת ב ש
 הנאום

נועה צוק ]ישראל[
50 דקות  •  תיאטרון ענבל, סוזן דלל

 בואו תשכבו
נעה דר ומיכל סממה ]ישראל[

75 דקות  •  סטודיו קבוצת מחול נעה דר

י ש י ש
 לדבר ולהאזין למחול עכשווי:

 אירוע השקה של הפודקאסט ״חיות מחול”
 בהשתתפות איריס לנה, ד״ר יעל )ילי( נתיב,

מאי זרחי ואחרות
 90 דקות  •  מרכז כלים

No MAn'S LAnd ⁂ 
מעיין כהן מרציאנו ]ישראל[

60 דקות  •  מרכז כלים

 ⁂ עבודת הקֹהלות: מסכת
 אנה ווילד, סביון, הילה גלוסקינוס, עדו פדר,

תמר אבן חן ועמית טינה
4 שעות  •  מובי: מוזיאוני בת ים

 במסגרת זו יעלו המופעים:
 – הכובד והחסד ]אנה ווילד ויוהנה מרקרט[

 – אגנוסטיקה פואטיקה – 
     מבוא להישרדות באינסוף ]סביון[

 – טרובדור ]הילה גלוסקינוס[
– גילוי שבזיה ]אנה ווילד ועדו פדר[

S A t
A toast at Beit Ariela

⁂ RAdio-CHoreography: 
    EpiSode 2 – CloSer THan It SeemS
Netta Weiser ]Berlin[
60 min  •  Beit Ariela Library

Public listening event to  
”RAdio-CHoreography“
60 min  •  The Israeli Center for Digital Art 

A part of ”Who Follows Us"

⁂ ConStructed RemAiNS 
Shiran Eliaserov ]Berlin[
30 min  •  Online Dance Film – Will be 

available to watch throughout the festival

F r I
⁂ THe SpeecH 
Noa Zuk ]Israel[
50 min  •  Inbal Theater, Suzanne Dellal

⁂ alive SHow 
Bosmat Nossan ]Israel[
50 min  •  Studio Zehava, Suzanne Dellal

⁂ Come LAy Down 
Noa Dar and Michal Samama ]Israel[
75 min  •  Noa Dar Dance Group

⁂ HAiM viTAli: RetroSpective 
    15 YearS of MuSiC & UndeRgRound
Kok Schok ]Israel[
Party into the night  •  Kol-Bo

S A t
THe SpeecH 
Noa Zuk ]Israel[
50 min  •  Inbal Theater, Suzanne Dellal

Come LAy Down 
Noa Dar and Michal Samama ]Israel[
75 min  •  Noa Dar Dance Group

F r I
TAlKiNg and LiSteniNg To DAnce: 
LAuncHiNg Event of THe podcaSt 
”CreAtuReS of DAnce“
With Iris Lana, Dr. Yael )Yali( Nativ, 
May Zarhy and others
90 min  •  Kelim Choreography Center

⁂ No MAn'S LAnd 
Maayan Cohen Marciano ]Israel[
60 min  •  Kelim Choreography Center

⁂ RehearSiNg EKklēSia: Revue 
Ana Wild, Savyon, Hila Gluskinos, Ido 
Feder, Tamar Even-Chen & Amit Tina
4 hours  •  MoBy: Museums of Bat Yam 

This event will include the pieces: 
– GraviTy and Grace ]Ana Wild &  
    Johanna Markert[ 
– agnoStiCA poetiCA – Introduction 
    To SuRviviNg InfiNiTy ]Savyon[ 
– TroubAdour ]Hila Gluskinos[ 
– THe SHabazia RevelAtion ]Ana Wild  
   and Ido Feder[

S A t
No MAn'S LAnd 
Maayan Cohen Marciano ]Israel[
60 min  •  Kelim Choreography Center

RehearSiNg EKklēSia: Revue 
Ana Wild, Savyon, Hila Gluskinos, Ido 
Feder, Tamar Even-Chen & Amit Tina
4 hours  •  MoBy: Museums of Bat Yam 

This event will include the pieces: 
– GraviTy and Grace ]Ana Wild & 
    Johanna Markert[ 
– agnostiCA poetiCA – Introduction 
    To SuRviviNg InfiNiTy ]Savyon[ 
– TroubAdour ]Hila Gluskinos[ 
– THe SHabazia RevelAtion ]Ana Wild 
   and Ido Feder[

S U n
RehearSiNg EKklēSia: Revue 
Ana Wild, Savyon, Hila Gluskinos, Ido 
Feder, Tamar Even-Chen & Amit Tina
4 hours  •  MoBy: Museums of Bat Yam 

This event will include the pieces: 
– GraviTy and Grace ]Ana Wild & 
    Johanna Markert[ 
– agnostiCA poetiCA – Introduction 
    To SuRviviNg InfiNiTy ]Savyon[ 
– TroubAdour ]Hila Gluskinos[ 
– THe SHabazia RevelAtion ]Ana Wild 
   and Ido Feder[

Premiere

ת ב ש
No MAn'S LAnd 

מעיין כהן מרציאנו ]ישראל[
60 דקות  •  מרכז כלים

 עבודת הקֹהלות: מסכת
 אנה ווילד, סביון, הילה גלוסקינוס, עדו פדר,

תמר אבן חן ועמית טינה
4 שעות  •  מובי: מוזיאוני בת ים

 במסגרת זו יעלו המופעים:
 – הכובד והחסד ]אנה ווילד ויוהנה מרקרט[

 – אגנוסטיקה פואטיקה – 
     מבוא להישרדות באינסוף ]סביון[

 – טרובדור ]הילה גלוסקינוס[
 – גילוי שבזיה ]אנה ווילד ועדו פדר[

ן ו ש א ר
 עבודת הקֹהלות: מסכת

 אנה ווילד, סביון, הילה גלוסקינוס, עדו פדר,
תמר אבן חן ועמית טינה

4 שעות  •  מובי: מוזיאוני בת ים

 במסגרת זו יעלו המופעים:
 – הכובד והחסד ]אנה ווילד ויוהנה מרקרט[

 – אגנוסטיקה פואטיקה – 
     מבוא להישרדות באינסוף ]סביון[

 – טרובדור ]הילה גלוסקינוס[
– גילוי שבזיה ]אנה ווילד ועדו פדר[

בכורה

13:00

17:00

 חבילת
כרטיסים

 צלילה
חופשית

10%

TiCKET 
paCKaGE

FREE 
DiviNG

10%

Online 
Phone 
E-Mail 
Whatsap

 אונליין
 טלפון

 מייל
וואצאפ

כרטיסים ויצירת קשר
TiCKETS & CoNTaCT

www.diverfestival.com 
03-517-3711 

diverfestival@gmail.com 
050-779-2884

שלושה כרטיסים
₪ 200 ILS  

Three tickets package

  כניסה לכל המופעים
₪ 400 ILS  

Entrance to all performances 

 הנחה לסטודנטים/ות,
גמלאים/ות, תלמידים/ות מחול

Discount for students, senior 
citizens, dance students

עבור עמותת צלילות
ח.פ. 580591857


