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כיוזמה של סטודנטים מן הקורס ״אקטיביזם ומרחב ציבורי״ בהנחיית איתן  2012פרויקט אוטובובה התחיל בקיץ 
-שוקר, לאה מאואס וד״ר דיאגו רוטמן. היוזמה נולדה כתגובה לביטול פסטיבל לתאטרון ילדים בתאטרון אל

ו את הרעיון להפוך את הואן (שיתוף חאכואטי במזרח העיר על ידי משרד הפנים הישראלי. כתגובה הסטודנטים יזמ
פעולה של בצלאל והמרכז לאמנות מעמותה בבית הנסן) לתאטרון נודד שיביא תאטרון למזרח ומערב העיר ללא 

 הבדלים ברקעים האתניים, הדתיים או המגדריים של הילדים. 
 הפרויקט יצא לפועל בהצלחה רבה וזכה לביקורות בעיתונות הארצית והמקומית.

 

 
לאחר מכן, הוזמן הפרויקט להיות חלק של הפסטיבל הבינלאומי לתאטרון בובות, כשיתוף פעולה בין מעמותה  שנה

 .2015לבין תאטרון הקרון תוך מתן הכרה לבצלאל כיוזמת לפרויקט. כך קרה שוב ב
בקיץ האחרון, נולד הרצון להוציא לפועל שוב את אוטובובה לרחובות כפרויקט 

בר מבלי המסגרת של הקורס. דיונים בין סטודנטים של סטודנטים מבצלאל כ
״, התייחסות Political	Not	is	Thisובוגרים הוביל לעיצוב החדש תחת הסיסמה ״

למציאות המורכבת בימינו. הואן יצא לפעולה הראשונה עם סיסמא זאת שבוע 
לפני האירועים הידועים בבצלאל, בהם השדה הפוליטי השתלט על השיח 

 האמנותי.
 

אוטובובה יצא לפרויקט בשיתוף פעולה בין מעמותה, בצלאל ועריית ירושלים ה
במסגרת פסטיבל ״זאזא״ בשכונות העיר. התקיימו הופעות עם בוגרת הקורס שירי 

עיצוב הואן  ברויאר, ובוגרי בצלאל רבים כמו קטורה מנור, עדי טל, רותם מנור. 
ומעצב תחנות הקריאה)  נעשה כשיתוף פעולה בין עידן ברזילאי (בוגר הקורס

 ובוגרת המחלקה לתקשורת חזותית שיר שושן (בריזדנסי במעמותה). 



 
הסטודנטים החליטו השנה לא לצבוע את האוטו אלא 

להדביק מדבקה עליו (עקב אילוצי זמן ויכולת 
ביצוע). ביום ביצוע ההדבקה התגלה על ידי חברת 
המדבקות כי הצבע של הואן לא תופס את המדבקה 

ן יש צורך להוציא את כל הצבע הקיים על האוטו ולכ
כדי להדביק את המדבקה. הוצאה זאת התווספה 

להוצאות העיצוב אך בהיות הפרויקט שיתוף פעולה 
עם עריית ירושלים עלות המופעים לא יצא מהתקציב 

המתוכנן של הקורס שחסך את ההוצאות עבור 
המופיעים והסדנאות מתקציב הערייה כך שהקורס 

עיצוב רק מלגות לסטודנטים, תשלום על ה מימן
לבוגרת בצלאל, וממנה את ההדבקה ואת הכנת 

 האוטו. 
 

הפרויקט הייתה שוב הצלחה יוצאת דופן, הן במערב והן 
במזרח העיר. אנו מודים לכן שוב על התמיכה לאורך כל 

הדרך ומזמינים להפיץ את התמונות ואת המידע על 
 הפרויקט.

 בברכה,
דיאגו רוטמן ולאה מאואסאיתן שוקר,  . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
	
 
	
	
	
	



 


