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לקראת המעבר למשכן החדש של תיאטרון תמונע )אה, כן. זה קורה. ומהר משחשבנו( אנחנו עוצרים לדמיין. 
אנחנו מדמיינים בשלושה מעגלים ומוציאים שלושה קולות קוראים: דמיינו רגע, אמנות. דמיינו רגע, 

מוסד תרבות. דמיינו רגע, תמונע*

פסטיבל א־ז׳אנר 2023 קול קורא 01     
בסימן דמיון. פנטזיה. פוטנציאל. דמיינו רגע, אמנות    

בואו נחזור רגע להארד קור, לליבה הקשה, ל־למה אנחנו עושות ועושים אמנות בכלל? ל־מה היינו באמת 
רוצות ורוצים לעשות באמנות שלנו? אבל ממש. כלומר בלי הממש. רגע, נסביר. אנחנו יודעים שלדמיין 
זה משהו שעושים עכשיו )במוזיאון למשל(, ורוח הימים האחרונים גם היא מזכירה לנו שדמיון הוא 
כורח המציאות. אז אנחנו מציעים לא לדמיין את הממשי או את הבר־מימוש, אלא לרגע לעצור ולדמיין 
את הלא יתכן, את הלא יאמן, את הלא סביר, את הקיצוני ממש. בואו נקים חדר חזרות לדמיון היצירתי 
שלנו. ואז ניתן לו במה. ניזכר ונזכיר במהות שנשכחה כי… המציאות. כי התקציב והפוליטיקה והפיזיקה 

והבירוקרטיה והחיים עצמם. 

עכשיו דמיינו רגע שאין מגבלות. דמיינו רגע אמנותי. דמיינו רגע.

זה יכול להיות כל דבר. ג׳ודית באטלר מגלמת את אמא קוראז׳, כוריאוגרפיה של חיידקים, אינסטליישן 
על כל ראש העין דרום, תהליך חזרות של כל חיי אדם ומופע על ערש דווי, דואט לירי של ביבי ואבו-

מאזן בהאג, פסל שמגיע עד השמים, שת״פ שלכם עם פינה באוש או עם רחל אימנו או עם הפילהרמונית של 
ניו־יורק, הליכה פרפורמטיבית על גדר ההפרדה, טריבונל עם מנהיגי המדינה המתים שהוצאו מקבריהם 
בהר הרצל, וואללה — רק התחלנו. עכשיו אתם.ן. ואז תחשבו איך מביאים את הרעיון הזה )הכי מטורף 

ומדהים ומשנה עולם( לקהל ממשי - כיצירה על פנטזיה של יצירה.

זה א־ז׳אנר 2023.

פסטיבל א־ז׳אנר 2023 קורא ליוצרים.ות להגיש הצעה ליצירה חדשה.

ההצעה צריכה לכלול:

— טקסט המתאר את היצירה המדומיינת )סעיף 1 בקול קורא( 100–500 מילה
— טקסט המתאר את היצירה הממשית )סעיף 2 בקול קורא( 100–500 מילה

— קרדיטים ופרטים נוספים על היצירה כולל קו״ח מקוצרים של היוצרים.ות והמשתתפים.ות
— כל חומר נוסף שאתם.ן מוצאים.ות לנכון לצרף כדי שנוכל לדמיין יחד איתכן.ם 

tmu-na@tmu-na.org.il את ההצעות יש לשלוח למייל —
— עד לתאריך 11.3, ולציין בכותרת ״פסטיבל א־ז׳אנר 2023״ ואת שמכם.ן

הפסטיבל יתקיים בין ה־6 ועד ה־9 בספטמבר
קולות קוראים 2 ו־3 יצאו בהמשך*

1. דמיינו בלי הגבלות. בלי מגבלות: תקצביות, 
מרחביות, פולטיות, פיזקליות וכמובן בלי מגבלת 
ז׳אנר. דמיינו א־ז׳אנר — א־מוגבל. נסחו את 
היצירה שלא העזתם.ן לפנטז אפילו מכורח המציאות 
הכה מגבילה. עכשיו יש לכם את כל הזמן שבעולם, 
המשאבים, והאפשרות לנסח יצירה מדהימה ואולי 

אפילו משנת עולם.

2. נסחו דרך לתקשר את היצירה הרדיקלית שלכם 
החוצה בדרך אמנותית ומציאותית של פסטיבל 
א־ז׳אנר. ליצור יצירה ממשית )שכן מתמודדת עם 
אתגרי הממשי( שמתקשרת את היצירה המדומיינת. 
יצירה על יצירה. גם היא, היצירה הממשית שתעלה 
בפסטיבל צריכה להיות — עד כמה שאפשר א־ז׳אנרית. 

כלומר — מעבר להרצאה פשוטה. 

לקול קורא שני שלבים: אז איך זה הולך לעבוד?   


