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שלום רב,
ברצוני להמליץ על היצירה "אוטופיה והלילה" מאת הכוריאוגרפית – נטע פולברמכר ,שהועלה בשנתיים האחרונות בארץ
וכמו כן בארה"ב ובגרמניה .במסגרת עבודתי כמנהלת הסדנא למחול מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר – בקיבוץ געתון,
הכרתי את נטע ושיתפתי פעולה עמה בהרבה מאוד הזדמנויות לאורך השנים ולאחרונה גם בייעוץ אמנותי לעבודתה
הכוריאוגרפית "אוטופיה והלילה".
נטע ילידת קיבוץ להבות הבשן שבה לארץ לפני כ 6-שנים לאחר שהות ממושכת בניו יורק שם פעלה ויצרה עם להקה
שהקימה וזכתה להצלחה רבה .עם שובה לארץ פנתה נטע לעסוק ביצירה אישית .נטע יוצרת כשרונית ,רגישה
ואינטליגנטית האמונה היטב על שימוש באמצעים אמנותיים כדי להביא את סיפורה.
"אוטופיה והלילה" היא יצירתה האישית השנייה ,העוסקת בחוויותיה בקיבוץ בכלל ותחת הלינה המשותפת בפרט.
החומרים לעבודה לוקטו ועובדו על ידי נטע כפרגמנטים אשר כל אחד מאיר צד אחר בהוויית זיכרונה ויחסה לנושא,
וכולם מתלכדים לכדי מארג המציג תמונה מכמירת לב ואנושית המאפשרת לצופה להציץ לתוך בית הילדים ולשעה קלה
להשתתף בחווייתם של ילדי הלינה המשותפת .המופע הינו מופע זירה ,הנשען בחלקו על שיתוף קהל הצופים אם כילד
מתוך קבוצת הילדים או כניצב בבימוי קטע כזה או אחר .הקהל היושב ,שותף פעיל בחוויה – משתתף וחווה בו זמנית .סוג
זה של מופע מאפשר לצופה הזדהות ומעורבות ומעביר את החוויה באופן אינטנסיבי ועמוק.
מופעי מחול במוזיאון הפכו שכיחים ואולם כאן ניתן לראות דווקא כיצד המוזיאון משתלב במחול אם זה באמצעים
האמנותיים ,בחפצים המוצגים והשימוש בם ובאופן ארגון פסיפס הסיפור .זהו מופע תיאטרון מחול במיטבו המציג הוויה
אנושית ייחודית שכבר עברה מהעולם ושבה לחיים על הבמה.
נטע טוותה בכישרון את סיפורה וחוויותיה מהקיבוץ באופן דומה בו כתבה יעל נאמן את ספרה "היינו העתיד" ,אותו
הסיפור מסופר באמצעים אומנותיים שונים .המופע מקורי ,אנושי ומרגש המאפשר הזדהות לכל אדם באשר הוא.
אני ממליצה בחום על המופע "אוטופיה והלילה" במסגרת סל תרבות בשל התוכן החשוב ,אופן עיבודו והערך האמנותי
הגבוה דרכו הוא מוצג .לפרטים נוספים ניתן לפנות אליי בטלפון 6990603 050 :או במיילelevy67@gmail.com :
בכבוד רב,

עינב לוי
מנהלת סדנת המחול
מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר

