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בחודש מרץ  ,2012כשנה
אחרי שנוסדה להקת
ה׳פוסי ריוט' ,קולקטיב
מחאה ואומנות נשי רוסי ,נכנסו ההב
רות בו אל קתדרלת מוסקבה הסמוכה
לקרמלין וביצעו שם ׳תפילת פאנק׳ עם
גיטרות חשמליות .זו היתה מחאה נגד
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ,שהשתתף
בתפילה בכנסייה כמה שעות קודם לכן
במסגרת קמפיין בחירות.
תוצאת הפעולה היתה מהירה :מע
צרן של שלוש מחברותיו ,נדיה טולו־
קוניקובה ,יקטרינה סמוצביץ׳ ומריה
)מאשה( אליוכינה שנשפטו במשפט
ראווה מתוקשר ונגזרו עליהן שנתיים
מאסר.
אליוכינה ,שכתבה ספר בשם Riot
 ,Daysימי המהומות ,על המשפט ועל
ימיה בכלא ,הגיעה השבוע יחד עם
הברה נוספת בלהקה ,אולגה בוריסו־
בה ,להתארח בפסטיבל הסופרים הבי
נלאומי במשכנות שאננים .רגע לפני
שהן עלו לבמה הם דיברו על ישראל,
ירושלים ואפילו דונלד טראמפ.

בירושלים

מרד הסופרים
פוכוין | צילום:
שאטרסטוק

"ירדנו לכיכר כי חלמנו על הים-
טוריה אהרוג ,כגלל שזאת שהנ 
שיא חפן* לכיוט לא היוגה זו שרצינו
כה .השקרים נמאסו עלינו ,חהכט-
חווג הכלוגי נגמרווג לחיים ארוכים
ומאושרים") ,וגרגום חופשי ממון*

(Riot Days
במסגרת אירוע הפתיחה של פסטי
בל הסופרים הבינלאומי ,שנקרא 'מרד
הסופרים' ,ביצעו אליוכינה ובוריסובה
שערכה את הספר ,פרפורמנס בו הן מק
ריאות קטעים מהספר ,בליוויו של המו
זיקאי הרב תחומי אסף רוט .את המסי
בות המפורסמות של פוסי ריוט הן אמנם
לא חבשו ,אבל המסר נותר אותו המסר
 החופש איננו דבר פיזי ,אלא מצב בוהתודעה שלנו נמצאת)או לא נמצאת(.
"הרבה דברים קרו מאז שהשתחררנו
מהכלא ,לא רק לנו ,אלא למדינה
שלנו" ,אומרת אליוכינה" .רוסיה הגי
עה לרגע שבו שאין דרך חזרה .מספר
האסירים הפוליטיים גבוה מאוד ומס
פר הרציחות הפוליטיות גם .ההיסטו
ריה מלמדת שאומנות יכולה לשנות
את המציאות .בגלל זה ננקטת ברו
סיה יד קשה נגד אומנים ,בגלל שהם
משנים את התודעה .אנחנו יכולים
לעשות מה שאנחנו מאמינות בו בכל
תנאים .זה לא משנה איפה נמצאים,
בבית משפט ,בכלא .הספר שלנו הוא
על חופש".
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