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מציאות הישראלית התזזיתית אירוע רודף אירוע
במהירות שיא ואתרים ציבוריים שהיו שלווים הופכים
כהרף עין לעמוסים וסואנים וגורמים לתפיסת המציאות
שלנו להפוך למשהו נפיץ כמעט כמו המצב הפוליטי .לא מזמן,
כמעט שכחנו ,הפכו חדרי מדרגות וחניונים למקלטים“ .מוזר לח־
שוב על זה עכשיו ,מאז שעלה לי הרעיון ,שינו חניונים ציבוריים
את פניהם ”,אומרת הכוריאוגרפית נטע פולברמכר.
בשבוע הקרוב ,תהפוך פולברמכר את חניון ‘יס פלנט’ באר־
מון הנציב בירושלים לאתר מופעים לפרויקט ‘חניה ציבורית’
במסגרת ‘פסטיבל ישראל’ .החניון התת קרקעי יהפוך לזירת
התרחשות שבה כוריאוגרפים מובילים עם מוזיקאים ורקדנים
מהאקדמיה למוסיקה ומחול יעלו יצירות חדשות .הקהל יגיע
לחניון ברכבו ומרגע הכניסה יקיף אותו רצף התרחשויות פר־
פורמטיביות .הצפייה במופע חלקו בישיבה בחניון (במקומות
לא מסומנים) וחלקו בשוטטות .באירוע משתתפים :רועי אסף,
איציק גלילי ,סופיה קרנץ ,ראנד טהא ,עלמה ליבנה ,נטע פול־
ברמכר ,נועם פרוכטלנדר ומור שני ,אנסמבל המחול ומוזיקאים
מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
“בהתחלה הרעיון היה להופיע במסגרת שתאפשר ביצוע בת־
נאים של קורונה ,חשבנו על דרייב-אין אבל הבנו שזה עלול
לסכן את הרקדנים .אחר כך עלה הרעיון של החניון כמקום
מקלט ”,היא מספרת.
החניון הספציפי שנבחר נמצא בתפר בין שכונות יהודיות וער־
ביות“ .לדברי פולברמכר שאירועים באחרונים העצימו את חשי־
בות המיקום“ .הכל הפך למאוד פוליטי בשבועות האחרונים .חלק
מהאמנים הם פלסטינאים והיה מאוד מסובך לארגן את העבודה
לאור כל מה שקרה .אבל אני מרגישה שהאירוע מאוד נחוץ והכו־
כבים יתיישרו עבורנו ויאפשרו לו לקרות ”,היא מוסיפה.
פולברמכר פנתה לכוריאוגרפים נועם פרוכטלנדר כספי,
רועי אסף ,סופיה קרנץ ,איציק גלילי ,מור שני ,רנד טאהא
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ואלמה ליבנה והציעה להם ליצור עבודות שלא רק יתייחסו
לחניון אלא גם לאישיות של המבצעים ,לעיר ,למדינה ולא־
נושות בכלל.
“ביקשתי מהכוריאוגרפים להביט באנשים שהם עובדים
איתם ,ובאמת לראות אותם .הערב משקף את זה .זהו ערב שבו
אתה לומד להכיר את האנשים עוד ועוד .זה לא רק משויך למ־
קום ,זה משויך לזמן ולעיר”.
אוסף היוצרים מייצג אמנים שנמצאים בשלבים שונים של
קריירה וחיים .הם נבחרו על ידיד פולברמכר כדי לאתגר ,לתת
השראה ולתרום למסע של הרקדנים הצעירים מאנסמבל האק־
דמיה ,ויש בהם יוצרים מוכרים וותיקים לצד קולות חדשים.
“האוסף איננו היררכי ”,אומרת פולברמכר“ .בערב האחד הזה
יש כוריאוגרפים בני דורות שונים .אולי הקהל יוכל להבחין
בכך ואולי לא”.
הקהל שיגיע לאתר יונחה לרדת עם המכוניות לקומת חניון
מינוס  .2משם הם יעזבו את המכוניות וירדו ברגל קומה אחת,
שם כבר תהיה ההתרחשות באמצעה.
"זה לא רסיטל .זהו אירוע והחלקים השונים ארוגים זה בזה.
הרעיון היה למקם נרטיבים שונים אחד לצד השני מבלי לה־
חליט מי מהם חשוב יותר ,או מוביל .הרקדנים ,הזמרים והמו־
זיקאים הם דמויות במרחב ",מסבירה פולברמכר" .אני מאמינה
שהמופע יצליח להיכנס לקהל מתחת לעור .הוא כל כך חי ,כל
כך אנושי .הוא עוסק בחברה ,בקהילה ,בבני האדם שמחכים
שהמצב ישתנה".
שם המופע הוא 'חניה ציבורית'" .יש את 'החניה' ויש את
'הציבור' .בשנה החולפת כולנו היינו במצב של 'הולד' .היינו
במעין חנייה קולקטיבית".
המופע יעלה בתאריכים  .14-16.6למידע נוסף:
www.israel-festival.org

