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משך ההצגה :שעה וארבעים וחמש דקות ללא הפסקה

מן ההתחלה חתולה
זו נרדפה בשל
הוויכוח שעוררה
המחזה שנכתב לפני כ 60-שנה ,היה מקור
לאינספור מחלוקות ,מבוכות וויכוחים

יעל לבנטל ,שמעון מימרן ,נמרוד ברגמן ,מיה דגן

לאור העובדה שמדובר במחזה הטוב ביותר של טנסי
וויליאמס ,מפתיע כמה נדיר לראות הפקות של “חתולה
על גג פח לוהט” .למרות שרבים מכירים את המחזה
בעקבות הסרט בכיכובם של אליזבת טיילור ופול ניומן,
הוא אינו נראה לעתים קרובות גם בבמות פרובינציאליות
והמחזה שנכתב לפני כ 60-שנה ,היה מקור לאינספור
מחלוקות ,מבוכות וויכוחים.
ראשית ,כדאי שנזכיר לעצמנו על מה בעצם המחזה.
בבסיסו הוא נסוב סביב סוגיה שמשותפת לכל
הדרמות האמריקניות הגדולות מאז יוג’ין אוניל והלאה:
הקונפליקט בין האמת לאשליה .המחזה של וויליאמס
מציג את הקונפליקט מזוויות רבות .בריק ,ספורטאי
לשעבר המכור לאלכוהול ,מסרב לשכב עם אשתו מלאת
החיים מגי ,לכאורה מתוך תחושת אשמה על התאבדות
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חברו הטוב סקיפר .אלא שהדבר שבריק אינו מסוגל
להתמודד מולו הוא ההומוסקסואליות המודחקת שלו
עצמו ושל סקיפר .אביו של בריק ,דמות פטריארכלית
המכונה ‘ביג דדי’ ,שמשפחתו כבר מתקוטטת על
הירושה שלו ,גם הוא אינו מסוגל להתמודד עם העובדה
שהוא גוסס מסרטן .שתי האשליות מתנגשות ראש
בראש בעימות הנהדר של האב מול הבן במערכה
השנייה .אולם ,למרות שהמחזה מציע ביקורת חברתית
והומור דרומי עשיר ,בסופו של דבר השאלה שהוא
מעלה היא האם טוב יותר לחיות בשקר ,או עם ידיעת
האמת.
המחזה יכול היה להיחשב למשובח שבעבודותיו של
וויליאמס ,אולם מן ההתחלה חתולה זו נרדפה בשל
הוויכוח שעוררה .הפקת ברודווי המקורית של 1955

עלתה על הבמה כמעט  700פעמים ,הביאה לוויליאמס
פרס פוליצר שני ,ושיקמה את המוניטין שלו שנפגע
קשות מכישלון המחזה “קמינו ריאל” .אולם ,למרות
ההצלחה המסחרית הגדולה ,ה’חתולה’ עוררה שאלה
עקרונית :של מי הטקסט – של המחזאי ,או של הבמאי?
עיקרו של עניין הוא שהבמאי ,אליה קאזאן (בעמדת כל
יכול בעקבות הצלחת סרטו ‘חופי הכרך’ ב )1954-הצליח
לשכנע את וויליאמס לשנות את המערכה השלישית
המקורית שלו ,ולהחליפה בטקסט שהיה מקובל עליו
כבמאי .במיוחד ביקש קאזאן שבמערכה האחרונה מגי
תוצג בצורה יותר מעוררת אהדה ,ביג דדי הגוסס יופיע
שוב ,ובריק יעבור סוג מסוים של התעוררות מוסרית.
בסופו של דבר וויליאמס פרסם את שתי הגרסאות,
והזמין את הקוראים לעשות את הבחירה .העובדה

שהמחבר נכנע לבמאי היא עדות לכוחו העצום של
קאזאן ,כמו גם לרצון הנואש של וויליאמס בלהיט
בברודווי“( .הוא רצה בכך בכל מאודו” ,טען קאזאן).
האם זה משנה? אני סבור שכן .הגרסה המקורית של
וויליאמס רזה וחסכנית יותר .המבקר הידוע קנת’ טיינן,
בכותבו על הגרסה שעלתה בברודווי ,הפנה את תשומת
הלב להבדל קטן סימבולי בין שתי הגרסאות .במקור
של וויליאמס אומרת מגי ,כחלק מהשקר הגדול שהיא
טווה כדי לזכות בירושה של ביג דדי“ :בקרוב לבריק
ולי יהיה ילד” .בגרסה שקאזאן אישר ,משפט זה מקבל
את הניסוח המופתי הבא“ :אנחנו מצפים לילד ,בן לאביו
יוצרו בריק ולאמו מגי החתולה”.

›
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גרסאות שונות של הטקסט הן רק נושא אחד .עניין הרבה יותר
גדול היה ,זאת כאמור בשנות ה 50-של המאה הקודמת ,אופן
הטיפול של וויליאמס בהומוסקסואליות .היו שחשבו שהמחזה
הלך רחוק מדי ,ואילו אחרים סברו שהוא ממש לא העז ללכת רחוק
מספיק .המבקר אריק בנטלי ,בכתבה בניו-ריפבליק ,סבר שוויליאמס
התחמק מהנושא בכך שלא העמיק לחקור את אופיו האמיתי של בריק.
היות שנאמר לו מראש שזהו המחזה שבו סוף כל סוף הומוסקסואליות
תהיה נוכחת ללא התחמקות ,ציין בנטלי בעייפות“ :הנס עדיין לא קרה”.
אולם בבריטניה של אז ,כל הנושא היה יותר מדי עבור הלורד צ’מברליין,
שבשעתו החזיק בסמכות לשלול ממחזות את הרישיון להציגן בציבור.
המחשבה שב ,1958-כאשר פיטר הול ביים את הצגת הבכורה הבריטית
של 'חתולה על גג פח לוהט' ,נאלץ הקהל לעבור את הפיקציה המגוחכת
של תשלום על הצטרפות למועדון חברים פרטי בשם ‘ניו ווטרגייט’ על
מנת לראות את המחזה על בימת תיאטרון הקומדיה  -מעלה סומק של
מבוכה .מביישת באותה מידה המחשבה שהמחזה ‘מראה מעל הגשר’
של ארתור מילר ,שבו גבר מנשק את רעהו על הבמה ,נאלץ לעבור את
אותו מחסום צביעות כדי להיות מוצג .רק בבריטניה ניתן היה להניח
שיש בכוחם של דמי חבר מועטים לשמור עליך מפני השחתה מוסרית;
אבל זה היה החוק האידיוטי שחל עד לביטול הצנזורה ב.1968-
לאמריקה היו בעיות צנזורה משלה .בקולנוע השתמשו בקוד הייז
( )Hays' Codeהארכאי ,שהגביל את חופש הביטוי .האירוניה היא
שאחת המעלות של ‘חתולה על גג פח לוהט’ הייתה בעצם הבנתו
הסובלנית של ביג דדי למיניות של בריק .סרטו ההוליוודי של ריצ’רד
ברוקס מ 1958-נאלץ לדלל את המסר של וויליאמס לפני הצגתו
לציבור הרחב .אולי הייתה שם אליזבת טיילור המפתה בתחתונית
המשי הסקסית שלה ,אולם הסרט הציע לא יותר מרמזים אפלים
באשר לסיבות לסירובו של פול ניומן לשכב עמה ,ולמיטב זיכרוני,
אפילו הכחיש שהניסיון של מגי לפתות את סקיפר הרחיק עד כדי חדר
השינה .זו הייתה גרסה מסורסת של החתולה ,שנתנה את ההשראה
באחת הפעמים לוויליאמס לומר לאנשים שעמדו בתור לרכישת
הכרטיסים“ :הסרט הזה יחזיר את התעשייה  50שנה אחורה ,לכו
הביתה!”.
המחבר גם לא התלהב הרבה יותר מההפקה הטלוויזיונית של
 Granada TVב 1976-בכיכובם של נטלי ווד ורוברט ואגנר .כאן ,על
פי וויליאמס ,לורנס אוליביה טעה בפרשנות שלו לביג דדי ,בכך שראה
בו “ג’נטלמן דרומי בעל אחוזת מטעים ,במקום מנהל עבודה לשעבר
שהתעשר בעבודה קשה”.
קרוב לוודאי שקל יותר היום מאשר בשנות החמישים להבין את המחזה
של וויליאמס .מחזה שנחשב לשופע תאווה ולסנסציוני על ידי אחדים,
וכזהיר מדי על ידי אחרים ,יכול להיראות עתה בגווניו האמתיים.
וויליאמס חושף למעשה את צמד האשליות שהיו רווחות במיוחד
באמריקה של תקופתו ,שמיניות היא סוג של מוסכמה אבסולוטית
שנכפתה בקשיחות ,ושנכסים יכולים להגן עליך מפני המוות .מעל לכל,
המחזה הוא מתקפה על עולם שבו אנו משקרים לעצמנו ולאחרים;
והיא סמל להומור החתרני והלא מוערך כראוי של וויליאמס שמתבטא
בכך שבריק תומך לבסוף בשקר של מגי ,ומוסיף לשקרים שהוא עצמו
תקף עד כה .זהו מחזה מדהים בעל פנים רבות ,אשר נדרשו עשרות
שנים כדי ללמוד להעריכו כראוי לו.

ליאת גורן

מתוך מאמר שפורסם ב"גרדיאן" 21.5.14
מאת מייקל בילינגטון ,מבקר התיאטרון הותיק של ה"גרדיאן"
ומחברם של ספרים רבים
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אבי אוריה

ילדים מימין לשמאל :נויה מקוב פלדמן ,גל גולדשטיין ,גיל גודין נוה ,רוני ראובן
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במשך השנים ,התיאטרון הישראלי טיפל בזהירות מופלגת
בהומוסקסואליות .כאילו שגם על במותינו הושת איזה מין "קוד
הייז" שכזה שאסר באופן לא פורמאלי מחזות של ועל "פרברטים".
למחזותיו "הקשים" של טנסי וויליאמס התפנה התיאטרון
הישראלי מאוחר יחסית ,הרבה אחרי ההצלחה הגדולה של "ביבר
הזכוכית" (מחזהו הסטרייטי ביותר )...כבר בשנות ה .50-אם כבר הועלו
מחזות עם גיבורים הומוסקסואלים ,הרי שהעדפה ניכרת ניתנה לחיבור
שבין הומוסקסואלים ונאצים  -כך אפשר להסביר את ההצלחה המסויימת
שנחל מחזהו של יו וויטמור "לשבור את הצופן" ,ובעיקר את ההצלחה
הגדולה של המחזה "עקומים" מאת מרטין שרמן ,שהציג סיפור אהבה
הומו-ארוטי במחנה ריכוז .אגב ,אם אחד מהשותפים למעשה האהבה הזה
לא היה יהודי ,ספק אם המחזה הזה היה מצליח כל כך .מחזהו של הרווי
פירסטיין" ,סיפור אהבה בשלושה פרקים" ,המטפל ברומן הומוסקסואלי
כקומדיה רומנטית עשויה-היטב ,הצליח למדי בתיאטרון הממסדי ,אבל
קשה להעלות בזכרון מחזה מאז'ורי אחד של כותב קאנוני ישראלי
שבמרכזו העיסוק בקונפליקטים סביב זהות מינית או הומוסקסואליות.
מהבחינה הזאת ,הקולנוע הישראלי שימש כאן כחלוץ שלפני המחנה ,בין
השאר עם סרטיהם של עמוס גוטמן ואיתן פוקס ,שחלקם אף היו הצלחות
קופתיות .קשה להאמין ,אבל בשונה מערי תיאטרון בולטות בעולם,
המיינסטרים של תיאטרוני ישראל היה ועודנו הטרוסקסואלי גם כיום.

›
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"שירה לא חייבת להיות מילים.
בתיאטרון היא יכולה להיות
מצבים ,היא יכולה
להיות שתיקות"
טנסי וויליאמס

טנסי וויליאמס על עצמו
"תמיד ראיתי בעצמי אדם לא שלם ,וכתוצאה מכך תמיד
הייתי יותר מעוניין בבני אדם מסוגי ,אנשים עם בעיות ,אנשים
שצריכים להיאבק על שפיותם ,אנשים שעבורם ההשפעה על
החיים והחוויה מיום ליום ,מלילה ללילה ,היא קשה ,אנשים
שקרובים לסף שבירה .זה העולם שלי ,אלה האנשים שלי.
ואני חייב לכתוב על האנשים אותם אני מכיר .אני בטוח
שהדבר בהכרח מגביל אותי כאמן ,אף על פי כן לא הייתי יכול
ליצור דמויות אמינות אם הייתי יוצא מתוך העולם הזה ...אם
לומר את האמת ,אינני בטוח שאי פעם פגשתי אדם שלם.
פגשתי אנשים רבים שנראו כמתפקדים כהלכה ,אך אינני
בטוח אם לתפקד כהלכה במצב הקיים זה דבר רצוי ...אני
לא בטוח שהייתי רוצה לתפקד כהלכה במצב הקיים .הייתי
מעדיף להיות מיוסר על ידי התשוקה למצב טוב יותר ,אפילו
למצב שאינו ניתן להשגה ,מאשר להיות מרוצה מהמצב כפי
שהוא".
“מתוך אהבה אני יוצר דמויות במחזות .לעולם אני נותן
בעיקר חשדנות ועוינות .אני לא אדם קר .לעולם אינני אכזרי
בכוונה .אולם לאחר בוקר של עבודה ,לא נשאר לי הרבה מה
לתת לאנשים חוץ מאדישות .אני מנסה להצטדק בעזרת
התירוץ ,שכתיבתי מצדיקה אדישות כלפי כל דבר אחר כמעט.
לפעמים אני פורץ את אותו מחסום רגשי .אני נוגע ,אני מחבק,
אני נצמד חזק לחבר הכרחי .אבל הפריצה לא נמשכת זמן רב.
הבוקר חוזר ,ושוב רק הכתיבה חשובה".
"לאבי היה כשרון גדול לצרוף מילים .שם המחזה 'חתולה על
גג פח לוהט' בא ממנו‘ .אדווינה’ (אמו של טנסי וויליאמס) הוא
נהג לומר‘ ,את עושה אותי עצבני כמו חתול על גג פח לוהט'”.
"הציפור שאני מתכוון ללכוד ברשת המחזה הזה איננה
הפתרון לבעייתו הפסיכולוגית של אדם אחד .אני מנסה ללכוד
את האופי האמיתי של חוויה בקבוצת אנשים ,אותה חוויה
מעורפלת ,מהבהבת חמקמקה – טעונת עוצמה פראית! – של
השפעה הדדית בין בני אדם בסערה של משבר משותף".
"רציתי שהקהל של 'חתולה על גג פח לוהט' יגלה כיצד בני
אדם יוצרים ערכים כוזבים בכך שאינם מכירים במה שאמיתי
בטבע ,בשל היותם חייבים לחיות חיי שקר ,וקיוויתי שהם
יחושו בתשוקה המתוסכלת של אנשים להתקרב אחד אל
השני”.
“אנשים כל כך רוצים להיאחז במשהו דידקטי .אני לא עוסק
בדידקטיות ,אני מקווה שיהיה לי קהל רחב מכיוון שמרכז
עבודתי מכוון לא אל הנושא המיני אלא אל החברתי”.

“שירה לא חייבת להיות מילים .בתיאטרון היא יכולה להיות
מצבים ,היא יכולה להיות שתיקות .שפת יומיום ,שפה שאיננה
כלל גבוהה יכולה להיות יותר פואטית ,אני חושב .החולשה
הגדולה שלי ככותב היא הנטייה להיות פיוטי מדי ,ואני מניח
שזו הסיבה שכתבתי כל כך הרבה גיבורות דרומיות .יש להן
נטייה ליפות דברים כשאין צורך והן מדברות בסגנון מליצי
למדי ,דבר שכנראה מתאים לי מכיוון שאני כותב מתוך רגש,
ואני נסחף על ידי הרגש”.
“אמי אומרת לי לעיתים קרובות ,בן ,יש כל כך הרבה אי נעימות
בעולם ,למה צריך להראות זאת גם על הבמה? ...אבל פעם
אחת להפתעתי ,שמעתי אותה עונה על כך בעצמה .אורח
שאל ,גברת וויליאמס ,למה בנך מבזבז את כשרונו על נושאים
כאלה? אמא ענתה לו מיד ,כאילו תמיד ידעה את התשובה.
‘בני’ ,היא אמרה‘ ,כותב על החיים’ – והיא אמרה זאת עם
אמונה של צעקת מורד”.
“מטרתי העיקרית בכתיבת מחזות היא יצירת הדמות ,תמיד
היה לי קשר חזק מאוד עם המסתורי בחיים ,ובאופן בסיסי,
מחזותי הינם נסיונות לבדיקת היופי והמשמעות שבנפתולי
החיים”.
טנסי וויליאמס על אחותו רוז“ :היא היתה בת זוג מושלמת
למשחק .היא היתה מקסימה ,מאוד יפה .היה לה דמיון מדהים.
היינו כה קרובים זה לזו ,שלא היה לנו צורך באחרים .לרוז
היתה סערה פנימית מחרידה ,היא היתה שבירה ורגישה ,והיא
לא יכלה להתמודד .היא (אמו של ט .וו ).נתנה אישור לניתוח
חיתוך אונת המוח כשלא הייתי שם .אני חושב שיותר מכל
היא פחדה מהפנטזיות המיניות של רוז .אבל זה כל מה שהן
היו – פנטזיות ...אחותי היתה אדם כל כך מלא חיים .היא היתה
יכולה לגמרי בסדר עכשיו אלמלא אותו ניתוח ארור ,היא היתה
חוזרת שוב אל מעל פני המים".
טנסי וויליאמס על אביו" :נכון שאבא מעולם לא הוטרד
במיוחד לגבי רוז ולגבי ,אבל במקרה שלי ,אני לא יכול להמנע
מהתחושה שהוא אשם בכל .אם אמא לא היתה מצמידה אותי
אליה כל כך ,אז אולי המצב לא היה מגיע לכך שהייתי מתאבן
כשהוא היה נכנס לבית .אולי הייתי מצליח להכיר אותו כאדם,
ולפעמים אני מרגיש שהוא רצה להכיר אותי ,אבל הבעיה
היתה נעוצה בכל שהוא ידע שפחדתי ממנו ,ושנאתו לעובדה
זו הביאה להתנגדותו כלפי".

המחזאי ארתור מילר ,לוועד המחזאים החדשים“ :במהותו זהו מחזה מנקודת מבטו של בריק ,הבן .הוא בחור צעיר ובודד הרגיש
לאי-צדק .מסביבו מתקיים עולם שהדמויות האנושיות בו לוקחות חלק בצורות שונות של גסות ,בורות ,חמדנות ,תאוות בצע ,תאוות
כוח .וכן  -אם ניקח את אחיו שפל הרוח כדוגמא  -זהו עולם המשחזר את עצמו דרך ילדים דחויים שנוצרו ללא חסד של חיבה
אמיתית ,שהובאו לעולם פחות כילדים מאשר כיורשים של עושר ועוצמה רבים ,הנצחה חדשה של אי-צדק .בניגוד לכך ,בריק תופס
את ידידותו עם חברו המת כידידות אידיאליסטית ,אפילו אבירית ואמיצה ,וכן במידה מסויימת נשגבת מוסרית ,מערכת יחסים שבה
לא נדרש דבר ,אבל מה שניתן בה היה לא מבוקש מעבר לתחום המחיר ,הערך ואפילו החומריות .הוא נאחז בדימוי זה כמו בדגל
הטוהר שיש לנפנפו למול העולם ,וליתר דיוק כנגד גזרת הטבע להתרבות ,להפוך לאדון הארץ ,מנהל של עולם פגום ומזוהם .זהו
עולם שמערכת יחסיו  -ביחוד אלו שבין המינים  -קיים בהן תמיד מרכיב של עסקה חומרית”.
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ילד מועדף שלי

השאיפה לקשר אנושי וחברתי ,והרצון בקרבה ואינטימיות
מהווים ללא ספק את אחד הצרכים הבולטים בחיי האדם.
הטענה שלא טוב היות האדם לבדו ,מוסברת בעצם היותנו
יצורים חברתיים מטבענו השואפים לתחושה של שייכות.
המשפחה וההורות מהווים ללא ספק את הדוגמא הבולטת
ביותר למערכת חברתית המייצגת את היחסים הקרובים
והמשמעותיים ביותר .אולם ,למרבה הצער ,מתברר
שעל אף הכמיהה ליחסים משפחתיים חמים והרמוניים,
המציאות מוכיחה עד כמה גדול הפער בין הפנטזיה לבין
המציאות ,בין הרצוי לבין המצוי .בבחינת היחסים בין
הורים לילדיהם נגלה במקרים רבים שדווקא ביחסים היותר
משמעותיים של קירבה ותלות ,מופיעות חוויות של ניכור
וריחוק ,כאב ושנאה.
מורכבות הקשר בין הורה לבנו והדואליות המאפיינת
יחסים קרובים ,מופיעה עוד במקורות בסיפור עקידת
יצחק ,שבו אב מגיע למצב שבו הוא מתכוון לפגוע באורח
16

קיצוני בבנו האהוב והמועדף .דוגמא נוספת לקשרים
הסבוכים בהורות מופיעה בסיפור על יוסף ,בן הזקונים
הזוכה ליחס מועדף באופן גלוי מאביו.
הסיפור התנכ"י חושף בפנינו תופעה כואבת ושכיחה ,לפיה
הורים רבים חשים אהבה רבה כלפי ילד מסוים בעוד שאת
שאר ילדיהם הם אוהבים פחות .במחזה שלפנינו ,חושף
ביג דדי את העדפתו לאחד הבנים ,ואת סלידתו לשאר
בני המשפחה .העובדה שהורה יכול לחוש אהבה רבה
יותר כלפי ילדים מסוימים ,מוסברת על ידי מספר גורמים.
הגורם הראשון מתייחס למאפיינים של ההורה עצמו .עד
כמה ההורה מסוגל לחוש ולבטא אהבה ,עד כמה הוא
כילד זכה לאהבה ,והאם יש לו חיבה בסיסית לילדים .גורם
נוסף נוגע במאפיינים של הילד  -האם מדובר בילד בעל
קסם אישי כגון מזג נוח ונעים ,האם הוא טוב מראה ,האם
התנהגותו חברותית והאם התברך בכישורים.

›
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›

ניכר שיש אנשים שבורכו בתכונות ובמאפיינים
שמקלים על הסביבה לאהוב אותם (כדברי השיר -
איך אפשר שלא להתאהב בך) .גורם שלישי מושפע
ממידת ההתאמה שבין ההורים לילדיהם ובנסיבות שליוו
את הקשר .כך למשל ילד שנולד לאחר טיפולי פוריות
ממושכים עשוי לייצר רגשות עצומים של סיפוק בעוד
שילד שנולד לאחר גירושים מכוערים עלול להעלות רגשות
קשים  -בעיקר אם הוא בעל מאפיינים המזכירים את
הגרוש .כשמאפייני הילד אינם נמצאים בהלימה עם ציפיות
ההורים או צרכיהם ( למשל – הורה ששואף להישגים
אקדמיים לילד עם לקויות למידה משמעותיות ,או הורה
בעל רגישות שמיעתית עם ילד קולני וכדומה) צפוי שהדבר
יפגע ברגשות העולים בקשר.
השפעתה של אהבת ההורים ידועה וגלויה .כשילד זוכה
להרגיש אהוב ורצוי מגיל צעיר ,הוא למד שהוא אדם בעל
ערך ויש לו מקום בחברה האנושית .מכאן הוא גם יכול
להסיק שיש אנשים טובים בעולם ושיש מקום בעולם לאמון
ותקווה.
לעומת זאת ,חוויה של דחייה או חוסר הערכה מצד הוריו
תביא לפגיעה קשה בדימוי העצמי ובסבירות גבוהה גם
תביא לפיתוח של תפיסת עולם פסימית או מרירה .ההורים
מהווים לפיכך "קהל מרכזי" בחייו של הילד ,ולחוויה של
קהל מסויג או מאוכזב תהיה השפעה מכרעת על מסלול
חייו של הילד בעולם.
תיאוריות פסיכולוגיות רבות רואות באהבה ההורית ובקשר
הורה ילד את מנוע הצמיחה המרכזי וחומר הגלם עליו
מתפתחת האישיות הבריאה .ברור שגם עבור ההורה נוכחות
האהבה חשובה מאחר והיא מהווה את "הדלק" המסייע
בגיוס הכוחות הנדרשים בהליך ההורות המתיש.
אולם ,גם במחזה מתברר העדפת הורה את ילדו אינה מהווה
ערובה לקשר טוב עמו או ליחסים הרמוניים .ניסיונו של
ביג דדי ליצור דיאלוג כן עם בנו ,עולה במהירות על שרטון
וגורמת לשני הצדדים לחוש בדידות והחמצה .הפנטזיה
להבנה הדדית ,והתאמה מלאה בקשר ,מסתיימת לא פעם
במפח נפש לשני הצדדים .ניסיונו של האב לקרב אליו את
אחד מבניו ,ולהופכו לבין ברית ואיש סודו ,מתגלה כניסיון
עקר המוכיח עד כמה משימת היחסים במשפחה הינה
משימה מורכבת וקשה ,ועד כמה הנפש האנושית כוללת
בתוכה חלקים המובילים את האדם לא פעם לתוצאות
טרגיות.
דני עמית פסיכולוג ,מטפל בילדים ,נוער ומשפחה
מחבר הספר "הורים מהרגע הראשון"
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מחזאי  /טנסי וויליאמס
()1911-1983
נולד במיסיסיפי ,דרום ארצות הברית .כשמלאו לו  8שנים ,עברה
המשפחה להתגורר בסט .לואיס ,מיסורי בעקבות עבודתו של אביו.
החיים בסט .לואיס היו מתוחים וקשים כלכלית.
בגיל  ,12קיבל מכונת כתיבה במתנה מאמו .מכאן ואילך שקע בכתיבה ,השתתף בתחרויות
כתיבה וזכה בהן כמה פעמים .כשסיים את התיכון ב 1929-החל ללמוד עיתונאות אך בימי
השפל הכלכלי ,הכריח אותו אביו לעזוב את הלימודים והוא החל לעבוד כפקיד בבתי חרושת
לנעליים ,שם עבד בימים ובלילות כתב .בסופו של דבר עבר התמוטטות עצבים שבגללה
נשלח לבית סבו וסבתו בממפיס וכך נחלץ מהעבודה המשעממת שעסק בה.
במהלך התקופה בה התגורר אצל סבו וסבתו עשה הכרות ראשונית עם עולם הדרמה וכתב
לראשונה מחזה עבור קבוצת תיאטרון .כשחזר לסט .לואיס החל לחפש מקום מתאים בו יוכל
לכתוב והתקבל כחבר באגודת המשוררים הצעירים .בתקופה זו התחבר לקבוצת שחקנים
קטנה שהעלתה מחזות שלו ,ותוך כדי כך רכש השכלה בתחום התיאטרון .בתקופה זו ,אחותו
האהובה רוז אושפזה בבית חולים לחולי נפש ,וחוסר יכולתו לעזור לה ,העיק עליו עד יום
מותו.
ב 1938-סיים את התואר הראשון שלו ועבר לניו-אורלינס .ב 1940-עלה המחזה “קרב
המלאכים” בברודווי .זה היה הפעם הראשונה שהמחזה שלו הועלה על במה מכובדת אבל
התוצאה הייתה כשלון .מכאן ואילך שקע בכתיבה .הוא ניסה לשכתב שוב ושוב את “קרב
המלאכים” וכתב כמה וכמה מחזות וסיפורים קצרים והתקיים מכספים של מלגות .באותה
תקופה החל לכתוב את “ביבר הזכוכית” שנכתב על חייו עם משפחתו בסט .לואיס .המחזה
זכה בפרס תא המבקרים למחזה הטוב ביותר לשנת .1945
ב 1947-המחזה “חשמלית ושמה תשוקה” עלה בברודווי וזכה להצלחה רבה .את המחזה ביים
איליה קאזאן בכיכובם של ג’סיקה טנדי ומרלון ברנדו שהתגלה בו .המחזה זכה בפרס פוליצר.
בשנה זו גם פגש את פרנק מרלו ,איתו חי במשך  14שנים ,עד מותו של פרנק.
ב 1951-המחזה "השושנה המקועקעת" עלה בשיקגו ובברודווי וזכה בפרס הטוני.
“חתולה על גג פח לוהט” עלה ב 1955-בברודווי .וויליאמס זכה פעם שניה בפרס הפוליצר,
וכן בפרס תא המבקרים על המחזה הטוב ביותר .המחזה בוים לראשונה על ידי איליה קאזאן,
שריכך במעט את סופו והוציא מן העלילה תמונות הומו-אירוטיות ,למורת רוחו הרבה של
וויליאמס .התייחסותו הביקורתית של וויליאמס לכך ,במהדורה המודפסת של המחזה,
הובילה לניתוק שיתוף הפעולה הפורה בין השניים .בהפקה הקולנועית הראשונה לסרט ב-
 1958בבימויו של ריצ’רד ברוקס שיחקה אליזבת טיילור את מגי החתולה ופול ניומן את בריק.
כל השלושה היו מועמדים לאוסקר על חלקם בסרט.
וויליאמס זכה פעם נוספת בפרס תא המבקרים על מחזהו "ליל האיגואנה" ב 1961-ושנה
לאחר מכן הופיע על שער הטיימס כמחזאי הפעיל הטוב ביותר .מותו של בן זוגו ב–1963
מערער את מצבו הנפשי והוא נזקק לאחר מכן לטיפולים פסיכיאטריים.
לעומת מחזותיו המוקדמים ,שכולם מלבד “קמינו ריאל” ( )1953נחלו הצלחה גדולה הן בקופה
והן בקרב המבקרים ,מחזותיו המאוחרים של וויליאמס ,החל מ”רכבת החלב אינה עוצרת כאן
עוד” ( )1963נחלו כישלון והוצגו בתיאטראות שוליים מחוץ לברודוויי .רבים ממחזותיו עובדו
לסרטים .וויליאמס נמצא מת בגיל  72במלון בניו יורק.
המחזה "חתולה על גג פח לוהט" הוצג בתיאטרון הבימה ,ב 1973-בתרגום של תרצה אתר
וב 1992-בתרגום של אהוד מנור.
ועוד ממחזותיו“ :לא על זמירים” (“ ,)1938קיץ ועשן” (“ ,)1948אורפיאוס בשאול” (,)1957
“פתאום ,בקיץ האחרון” (“ ,)1958הרובע העתיק” (“ ,)1958ציפור הנעורים המתוקה” (,)1959
“תקופת הסתגלות” (” ,)1960יום נפלא ללב שבור” (.)1979
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העיבודים הקולנועיים למחזותיו של טנסי וויליאמס
עקפו את הצנזורה ההוליוודית והותירו את חותמם
רבים ממחזותיו של טנסי ווויליאמס ,עובדו לסרטי קולנוע מצליחים.
“שום דבר אנושי אינו מגעיל אותי” ,אומרת האנה ,אחת מגיבורות “ליל האיגואנה” ,מחזהו הגדול
האחרון של טנסי וויליאמס ,לשאנון ,כומר אלכוהוליסט שהודח מתפקידו.
ואמנם ,יכולתו של וויליאמס לחבוק אל תוך עולמו את כל נפגעיה של האנושות  -נשים חזקות
או שבורות ,גברים רבי און או חלשים  -ולעשות זאת בחמלה ללא שמץ של סנטימנטליות ,היא זו
שהפכה את עולמו התיאטרוני והקולנועי ,כאשר הוא היה במיטבו ,למרגש כל כך.
וויליאמס היה רב אמן של הריאליזם הפיוטי; הדיאלוגים שהוא כתב הידהדו בשפה מדוברת ויום
יומית ,אבל היה להם גם רובד נוסף ,שהעלה אותם לתחום הפיוט ,וכאלה היו גם העלילות של
מחזותיו ,ריאליסטיות אבל תמיד על גבול ההזיה הפיוטית.
וויליאמס עצמו חי על קו התפר בין שפיות לטירוף ,וכאלה היו גם רבים מגיבורי מחזותיו .מכיוון
שמחזותיו של וויליאמס עוסקים בנושאים פרובוקטיביים ,בוודאי בכל הקשור להוליווד של שנות
ה ,50-מפיקי ויוצרי הגרסאות קולנועיות של מחזותיו ,לעיתים נדרשו על ידי הצנזורה הפנימית
לעשות שינויים בטקסטים המקוריים של המחזות.
בעיבוד הקולנועי ל”חתולה על גג פח לוהט” ב( ,1958-בבימויו של ריצ’רד ברוקס) ,הצנזורה
ההוליוודית הפנימית כפתה על יוצרי הסרט להסיר מהמחזה ,שהוצג לראשונה ב ,1955-כל רמז
להומוסקסואליות של הגיבור שלו .למרות זאת התוצאה מחשמלת ,לא במעט בזכות הופעתם של
אליזבת טיילור כמגי ופול ניומן כבעלה ,בריק ,שנישואיהם במשבר .הסרט ,כמו המחזה ,משרטט
את דיוקנה של משפחה דרומית רבת כוח שהולכת ומתפוררת .מגי “החתולה” היא הכוח היחידי
שמבשר אמת ולא שקר ,חיים ולא מוות .הבמאי ,ריצ'רד ברוקס ,אליזבט טיילור ופול ניומן ,היו
מועמדים לפרס האוסקר על סרט זה.
ב 1951-יצא הסרט “חשמלית ושמה תשוקה” עיבוד למחזה שעלה בהצלחה בברודווי ב1947-
בבימויו של איליה קאזאן .מרלון ברנדו נהפך לכוכב בעקבות הופעתו כסטנלי במחזה .לצדו,
בתפקיד בלאנש דיבואה ,גיסתו הופיעה ג’סיקה טנדי .זכויות ההסרטה של המחזה הוצעו
לאולפנים בהוליווד ,אבל כמה מהם חששו לקנות אותן מחשש שהצנזורה הפנימית ,ששלטה
בהוליווד ,לא תאפשר להם להעבירו אל הבד בצורה נאמנה .סרטו של קאזאן ,שהיה ללהיט ,היה
מועמד ל 12-פרסי אוסקר ,ובהם פרס הסרט הטוב.
בין העיבודים הנוספים שבהם התערבה הצנזורה הפנימית בהוליווד:
בייבי דול ( )1956בימוי :איליה קאזאן .ווויליאמס כתב תסריט מקורי למלודרמה הקומית הזאת,
שנחשבה לאחד הסרטים הנועזים ביותר של התקופה (הצנזורה הפנימית סירבה לאשר אותו והוא
לא הוקרן ברבים מאזוריה השמרניים ביותר של אמריקה) .זהו סיפורו של גבר בגיל העמידה הנישא
לנערה בת  .19ההסכם ביניהם הוא שהיא תסכים לשכב עמו ביום הולדתה ה ,20-אבל בינתיים הוא
מתקשה להתמודד עם התנהגותה הפלרטטנית והילדותית עם גברים אחרים.
לפתע בקיץ האחרון ( )1959בימוי :ג'וזף ל' מאנקביץ' .עוד אחד מהסרטים הנועזים ביותר של
תקופתו .אף שגם בו המלה הומוסקסואל אינה מוזכרת ,הסרט היה לאבן דרך (בעייתית אך רבת
עוצמה) בתולדות ייצוג ההומוסקסואליות על בד הקולנוע האמריקאי.
ציפור הנעורים המתוקה ( )1962בימוי :ריצ'רד ברוקס .נווד ששמו צ'אנס ויין (פול ניומן) חוזר לעיר
הולדתו כדי לחדש את הקשר שלו עם בתו של אחד מעשירי המקום .גם הפעם התערבה הצנזורה
הפנימית בעלילת המחזה ,שהוצג לראשונה ב ,1959-ותבעה לשנות את הסוף המצמרר של המקור
לסוף מזעזע פחות.
עוד ממחזותיו שעובדו לסרטים :השושנה המקועקעת ( ,)1995לפתע בקיץ האחרון ( ,)1959המין
הנמלט ( ,)1960קיץ ועשן ( ,)1961האביב הרומאי של הגב' סטון ( ,)1961ציפור הנעורים המתוקה
( ,)1962תקופת הסתגלות ( ,)1962ליל האיגואנה ( ,)1964מבנה זה נועד להריסה ( ,)1966בום
( ,)1968ביבר הזכוכית (.)1950 ,1987
מבוסס על מאמר מאת אורי קליין 18.3.2011 ,כל הזכויות שמורות לעיתון "הארץ" בע"מ
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יוצרים
גלעד קמחי  /בימוי

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .במאי ,שחקן וכוריאוגרף .החל את דרכו
בתיאטרון הרפטוארי בגיל  26כבמאי בתיאטרון בית ליסין ,וכראש קבוצת הצעירים של
התיאטרון .בתיאטרון בית ליסין  -בימוי וכוריאוגרפיה לחלום של לילה בלב קיץ ,ברודווי פינת
פרישמן  -זוכה פרס "הבמאי המצטיין" ב"פותחים במה  ,"9פסטיבל בית ליסין למחזאות
ישראלית ,אמא מאוהבת ,מנדרגולה ,משאלה אחת ימינה ,חברות הכי טובות (בשיתוף הקאמרי),
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,המוגבלים ,מחזות זמר :אביב מתעורר ,אחים בדם,
הצגות ילדים :משחק ילדים ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת .ארצי).
כוריאוגרפיה למלאך ותמונות יפואיות  -זוכה פרס "היוצר המצטיין" בפסטיבל "פותחים במה"
 .10בתיאטרון הקאמרי :סיראנו דה ברז'ראק .במדיטק חולון :בימוי לסוד הגן הנעלם ,בגדי
המלך החדשים .בתיאטרון ארצי :כוריאוגרפיה לססגוניה ונולדתי לחלום  -פרס הכוריאוגרף
לשנת  .2008בימוי וכוריאוגרפיה :הילד הזה הוא אני ,וגר זאב עם כבש .בית היוצר והתוכן :טיף
וטף .בטלוויזה :עולים כיתה ,בית ספר למוסיקה .זוכה פרס התיאטרון על כוריאוגרפיה לאביב
מתעורר ( )2010ולמנדרגולה ( .)2011זוכה פרס התיאטרון  -במאי השנה על סיראנו דה
ברז'ראק (.)2014

שלמה מושקוביץ  /נוסח עברי חדש

בוגר אוניברסיטת תל-אביב במגמות משחק ובימוי .מחזאי ,תסריטאי ,מתרגם .בין המחזות
שתרגם לתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :זהות ,פילומנה ,נערי ההיסטוריה ,איש הגשם ,תנאים
של חיבה ,הדוד וניה ,אהבה זה לא הכל ,בחורים טובים ,אמא שלו ,מדליה להארי ,שבטים .עוד בין
תרגומיו :שקר בנפשנו ,מונולוגים מהוואגינה ,אוהבים את אופל ,מותו של סוכן ,ללכת עד הסוף,
הנסיגה ממוסקבה  -סיפורה של זוגיות שבירה ,כשאת אומרת לא ,החגיגה .בין המחזות שכתב
לתיאטרון  -בתיאטרון הבימה :שבוע ,כוכב יאיר .בתיאטרון הסימטה :קפיצה לחו"ל ,בתיאטרון
חיפה והסימטה :טיול אופנועים ,חלק אינטגראלי .כתב לטלוויזיה תוכניות שונות ביניהן :זהו זה
בשנים  ,97-94הקוטב בידינו עם מוני ובארבא ,פרקים לפלורנטין ,שתוק שאואו (סדרה קומית)
פרשת השבוע (גיל קופטש) .כותב ועורך מבחני דרכים לרכב .כותב ועורך במגזין "אוטו" בשנים
 ,1994 – 1990כותב ועורך במגזין "הגה" מ.1998-

ערן עצמון  /עיצוב תפאורה

בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים .החל את דרכו כמעצב בתיאטרון הרפרטוארי
במסגרת קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין .בין ההצגות להן עיצב תפאורה – בתיאטרון בית
ליסין :ברודווי פינת פרישמן ,ראודה ,הבנאליות של האהבה ,חלום של לילה בלב קיץ ,מראה מעל
הגשר ,ולנטינו ,שיינדלה ,מנדרגולה ,מימונה ,משאלה אחת ימינה ,סוסים על כביש גהה ,חברות הכי
טובות (בשיתוף הקאמרי) ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,מחזות זמר :אביב מתעורר ,אחים
בדם ,הצגות ילדים :משחק ילדים ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת.
ארצי) .בתיאטרון באר שבע :פיאף ,נורה .בתיאטרון הבימה :לילה במאי ,אדיוט לארוחה ,אם יש גן
עדן ,כמעט נורמאלי ,רעל ותחרה ,החייל האמיץ שוויק ,גברתי הנאווה ,חיזור גורלי .התיאטרון הערבי-
עברי :האוהל האדום ,נשים זרות .תיאטרונטו :קפוצ'ינו ברמאלה .בתיאטרון תמונע :רומיאו ויוליה.
בתיאטרון חיפה :עץ אחרון בירושלים ,הר אדוני ,גזע .בתיאטרון הקאמרי :סאלח שבתי ,מנהל הבית,
ריצ'רד השני ,ריצ'רד השלישי ,סיראנו דה ברז'ראק ,הפושעים החדשים ,דג מוסר ,שיער .בפסטיבל
עכו :מתחם התפודים ,זוכת פרס על עיצוב תפאורה בפסטיבל עכו  .2008לקבוצת המחול פרסקו:
בגדי המלך החדשים .בתיאטרון אורנה פורת :הרפתקה בקרקס .זכה במלגה ע"ש בני גאון.
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אולה שבצוב  /עיצוב תלבושות

בוגרת אוניברסיטת תל אביב לעיצוב במה .החלה את דרכה כמעצבת בתיאטרון הרפרטוארי
במסגרת קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין .בין ההצגות שלהן עיצבה תלבושות -
בתיאטרון בית ליסין :חלום של לילה בלב קיץ ,מנדרגולה ,מקסי ואני 33 ,וריאציות ,משאלה אחת
ימינה ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,המוגבלים ,מחזמר :אביב מתעורר ,הצגות ילדים:
משחק ילדים ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת .ארצי) .בתיאטרון
באר שבע :קן הקוקיה ,החולה המדומה .בתיאטרון הקאמרי :סיראנו דה ברז'ראק .בתיאטרון
אורנה פורת :ריקוד משפחתי ,הקסם של אורנה ,פרח הלב של ריקדינא .תפאורה לתל-אביב שלי,
מוסיקה מדברת .בתיאטרון ארצי לנוער :ססגוניה ,וגר זאב עם כבש .בתיאטרון ירושלים :מסע
בין הקלעים .בצוותא :היי יפה .תמונע :תפאורה להתיבה .בתיאטרון האוניברסיטה :רומאו ויוליה,
אנטיגונה .בפסטיבל עכו  -מיצגים :אובאים ,נלך לרקוד .בתיאטרון הסמטה :אגף  .6בתיאטרון גשר:
יונה ונער .זוכת מלגה קרן תרבות אמריקה ישראל  .2001-2004זוכת פרס קיפוד הזהב על עיצוב
תלבושות קברט היי יפה ( .)2007זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב תלבושות לחלום של
לילה בלב קיץ ( )2009מנדרגולה (.)2011

אמיר לקנר  /מוסיקה

בוגר תיכון לאמנויות "תלמה ילין" במגמה למוסיקה ,זוכה פרס הצטיינות על הישגיו הלימודיים.
בוגר להקה צבאית .נגן פסנתר ,סקסופון וחליל צד .החל את דרכו כמוסיקאי בתיאטרון הרפטוארי
במסגרת קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין .הלחין מוסיקה מקורית להצגות – בתיאטרון
בית ליסין :מנדרגולה ,אמא מאוהבת ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,שבטים ,המוגבלים,
עקר בית ,הצגות ילדים :הקוסם מארץ עוץ ,המלאך (בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת.
ארצי) .בתיאטרון הקאמרי :סיראנו דה ברז'ראק .תיאטרון ארצי לנוער :והילד הזה הוא אני.
תיאטרון הספריה :הדה גאבלר ,בית הבובות .תיאטרון הנפש :אני אתגבר .בטלוויזיה :רחוב
סומסום ,כח הקצב ,ערוץ הופ .בין עבודותיו כמעבד מוסיקלי – בתיאטרון בית ליסין :משאלה
אחת ימינה ,חלום של לילה בלב קיץ ,ברודווי פינת פרישמן ,תמונות יפואיות ,חברות הכי טובות
(בשיתוף הקאמרי) ,מחזות זמר :אחים בדם ,אביב מתעורר ,הצגת ילדים :משחק ילדים .בתיאטרון
הבימה :בראבו – שרים ,הקומקום והמטאטא .שנגחאי ,סין :זורו – המחזמר .יורם לווינשטיין :שיקגו.
תיאטרון הספריה :שורת המקהלה ,מצחיקונת ,חתולים ,ג'קיל והייד ,איך להצליח בעסקים מבלי
להתאמץ .זוכה פרס היוצר המבטיח – פסטיבל "פותחים במה"  – 2008תיאטרון בית ליסין .זוכה
פרס באדיבות שרגא בר – תיאטרון הבימה.

קרן גרנק  /עיצוב תאורה

בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .עיצבה תאורה להצגות
רבות ,ביניהן  -בתיאטרון בית ליסין :מנדרגולה ,אהבה זה לא הכל ,הבנאליות של האהבה,
אקווס ,עלמה ורות ,מייק ,האגם המוזהב ,איש הגשם ,הדבר האמיתי ,רק אתמול נולדה ,מכולת
(בשיתוף הקאמרי) .סוסים על כביש גהה ,אז בפראג ,עובד בשביל שניים ,המקרה המוזר של
הכלב בשעת לילה ,טרטיף ,המוגבלים ,לחנך את ריטה ,עקר בית .בתיאטרון הקאמרי :בעל
למופת ,רומיאו ויויליה ,האריסטוקרטים ,לילה לא שקט ,לעוף מכאן ,הבדלה ,אמדיאוס ,תרה,
אוי אלוהים ,הגיל הנכון לאהבה ,היה או לא היה ,זה הים הגדול ,מותו של סוכן ,יומן חוף ברייטון,
באדנהיים ,האב ,שמנה ,לילה טוב אמא ,פלונטר ,צחוק של עכברוש ,המלט ,דמוקרטיה,
הם יורים גם בסוסים ,מקבת ,סיראנו דה ברז'ראק ,דבר מצחיק קרה ,דג מוסר ,חברים של
חברים ,אלקטרה ,הפושעים החדשים ,תעלת בלאומליך ,שיער .בתיאטרון הבימה :ביקור
הגברת הזקנה ,כתם לידה ,נודניק ,הלהקה ,שלמה המלך ושלמי הסנדלר ,טייפ ,כתר בראש,
 8נשים ,טקסי ,אליס בארץ הפלאות ,צורה לאהבה ,מוריס שימל (בשיתוף תיאטרון חיפה),
רעל ותחרה ,החולה ההודי ,ליזיסטרטה ,גברתי הנאווה .בתיאטרון חיפה :מי דואג לילד ,בית
ספר לנשים (בשיתוף הקאמרי) .בתיאטרון באר שבע :סובניר ,בוגד ,איזבלה ,תשליך ,ג'ייפס,
הימים הכי טובים ,פרח השכונות ,איזה יופי .זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב התאורה
להמלט ( )2005ומקבת (.)2014
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מיה דגן  /מגי

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1998 ,בצבא שרתה בלהקת הנחל
ובתיאטרון צה"ל .בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין :טוב ,מכתב
לנעה ,עשו עליך פעם סרט? ,פיאף ,אהבת חיי ,אלוהי הקטל ,הדוד וניה ,אהבה
זה לא הכל ,רוחל'ה מתחתנת ,חברות הכי טובות ,טרטיף ,במחזות זמר :שיקגו,
ברנשים וחתיכות ,מייק ,אחים בדם .בטלוויזיה :בדרמה המוסיקלית היומית
השיר שלנו ,בדרמה הקומית אמאל'ה ,בתכנית מועדון לילה ,בסדרת מערכונים
גומרות הולכות ,בסדרת הדרמה והסרט אבידות ומציאות ,בסדרות הדרמה תמיד
אותו חלום ,אמא ואבאז .בקולנוע :בסרטו של אבי נשר פעם הייתי .זוכת פרס
התיאטרון הישראלי  -השחקנית המבטיחה ,על תפקידה במכתב לנעה .זוכת
פרס האקדמיה לקולנוע  -שחקנית השנה ,על תפקידה בפעם הייתי.

נמרוד ברגמן  /בריק

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2004 ,בין ההצגות בהן השתתף -
בתיאטרון בית ליסין :אז ,בפראג ,טרטיף .בתיאטרון חיפה :הצמא והרעב ,הדוכסית
מאמלפי ,עד התביעה ,מפעל חייו .באנסמבל הרצליה :ירמה ,הטענה של דון
קיחוטה ,איפגניה באוליס ,עירם של האנשים הקטנים ,כל האמת על שקספיר ,שלוש
אחיות ,מפגש באינסוף ,איש ואישה אחת .בתיאטרון באר שבע :איפיגניה באוליס,
חבלי משיח ,בין חברים .הפקות עצמאיות :בתוך הבדידות של שדות הכותנה ,בארץ
הגלעד ,זוז אתה מסתיר לי את השמש.

אבי אוריה  /ביג דדי

יוצא להקת חיל הים .בוגר בית הספר למשחק Royal Academy of Dramatic Art
( )R.A.D.Aבלונדון .בין תפקידיו בתיאטרון :אנרכיסט מפוקפק (פיזאני) ,מכולת
(-1982תנחום) ,כותרת ראשית (וולטר ברנס) ,המשפט (עו"ד הלר) ,מקהלת אי
הסכמה (דיוויד אפ-לואלן) ,מיס דייזי (בולי) ,חלון בלהות (ג'ורג' פיגדן) ,מסעותי עם
דודתי (דודה אוגוסטה) ,אידיוט לארוחה (פרנסואה פיניון) ,אמנות (איבאן) ,בעל
בריבוע (סטנלי) ,מבזק חדשות (פרופ' שור) ,פרפר ברשת (סטנלי) ,איסמעיליה
(קריץ) ,בגדי המלך (המלך) ,ברוקלין בוי (צימרמן) ,השחף של עירא אבנרי בתמונע
(סורין) .זכה פעמיים בפרס התיאטרון הישראלי כשחקן השנה בתפקיד משנה
עבור תפקידו באיסמעיליה (תיאטרון בית ליסין)  2002 -ובברוקלין בוי –  .2005בין
תפקידיו בטלוויזיה :שניים אוחזין (אוריין) ,סיבת המוות – רצח (שר המשטרה ,המקום
(בן עמי) .בין תפקידיו בקולנוע :חסמבה (אהוד השמן) ,איזה מקום נפלא (זלצר) .על
תפקידו באיזה מקום נפלא היה מועמד לשחקן השנה בתפקיד משנה.

ליאת גורן  /ביג מאמא

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן השתתפה -
בתיאטרון בית ליסין :דולפינים ,שיינדלה ,אחרון ימיה ,סוסים על כביש גהה ,המקרה
המוזר של הכלב בשעת לילה .בתיאטרון הבימה :בית ספר לנשים ,הנפש הטובה
מסצ'ואן ,גן הדובדבנים ,חתולה על גג פח לוהט ,היפוליטוס ,זעקי ארץ אהובה,
האחיות רוזנצוויג ,מארחים את מר סלואן ,אנה פרנק ,מניין נשים ,פרגודים ,שמונה
נשים ,נמר חברבורות ,שלמה המלך ושלמי הסנדלר .בתיאטרון באר שבע :ליר,
השחף ,המיזנטרופ ,השטן ממוסקבה ,המתאבד ,אותו ואת בנו ,חלום ליל קיץ ,רב
מהומה על לא דבר ,קיבוץ אל.אי .בתיאטרון החאן :שש דמויות מחפשות מחבר,
שחף ,והשיבה למדבר .בקולנוע :אייה-ביוגרפיה דמיונית ,אושר ללא גבול ,סודות
משפחה ,צומת וולקן ,יונה וולך .בטלוויזיה בסדרות :שבט-כהן ,טירונות ,המכון
ובדרמות טלוויזיה נוספות.

יעל לבנטל  /מאי

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב .בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית
ליסין :עשו עליך פעם סרט ,רק אתמול נולדה ,פרינסס מרי  ,7שם פרטי ,חברות הכי
טובות (בשיתוף הקאמרי) ,שבטים .בתיאטרון חיפה :שלוש מסיבות ,ראש משוגע.
בתיאטרון הבימה :נפגעי חרדה .בתיאטרון הקאמרי :שידוכים בתפקיד הכלה –
עליו היתה מועמדת לפרס השחקנית המבטיחה בתיאטרון .בפסטיבל תיאטרון
קצר :האביר על הסוס הלבן ,ראיון עבודה .בתיאטרון צוותא :בואו לא נדבר על זה.
בתיאטרון הרצליה :כוונות טובות .בטלוויזיה :החיים זה לא הכל ,לא לפני הילדים,
מסכים ,אחורי החדשות ועוד .בימים אלה מופיעה בסטנדאפ חדש אותו כתבה.

שמעון מימרן  /גופר

בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון
בית ליסין :יומנים ,זריחה ,מייק ,אקווס ,בראנז'ה ,תקלה קלה ,ולנטינו ,אחרון ימיה,
 33וריאציות ,מלאכת החיים ,עובד בשביל שניים .בתיאטרון הבימה :הילד חולם.
בתיאטרון הקאמרי :האשה המופלאה שבתוכנו ,פעורי פה ,קומדיה של טעויות ,תיקון
חצות ,הלילה השניים-עשר ,השחקן ,אשכבה ,ועוד .בתיאטרון תמונע :רעב .בתיאטרון
גשר :יאקיש ופופצ'ה .בהצגה עצמאית :לפגוש את חנוך לוין .בטלוויזיה ובקולנוע:
ההסדר ,שחקנית ספסל ,חטופים ,פרופיל  ,64תנועה מגונה ,חיי כלב ,זכותא,
המשאית .כמו כן ביים הצגות  -בתיאטרון בית ליסין :תמונות יפואיות .בסטודיו
ע"ש ניסן נתיב :קרום ,המפקח האונד האמיתי ,מקסים ,המתלבט ,הלוויה חורפית.
בתיאטרון חיפה :חי בסרט .בתיאטרון הבימה :איך צחקנו מאת חנוך לוין .בתיאטרון
גשר :יאקיש ופופצ'ה מאת חנוך לוין .יוצר המופע המוסיקלי שירים באשדודית .זכה
בפרס השחקן המצטיין לשנת  1996בתיאטרון הקאמרי של תל אביב .זכה בפרס
הבימוי בפטיבל פותחים במה  2009של תיאטרון בית ליסין.
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ילדים מימין לשמאל :עמית מרקוס ,אדם קולסניק ,ניר פרץ ,נטע פרץ

השירים המושמעים בהצגה:
Amy Winehouse - Some Unholy War, Wake Up Alone, Rehab
25

חברי ההנהלה
הציבורית

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס

להצגה זו

דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

עוזרת במאי:
ענת נתנזון
מנהלת הצגה:
נעה חמל
מנהלי במה:
אברהם נתנאל/
ליאור סאלם
תאורה:
אולג סטפנוב/
ניסים דלריה
הגברה:
אורן פרי/דניס
אוסנקין

עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב מיכה וייסמברגר
איל ארד
מנהל משאבי אנוש:
מירב בן-ארי
מיקי פרידמן
נתנאל גלעדי
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
אריאל קפון
מנהל שיווק:

מנהלת הפקות ותפעול:
אדווה טמקין

מנהל כספים:
גבי ברנע
יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג
עו"ד מיכל רוזנבוים
עו"ד עמית מנור
רואה חשבון :אלי שפלר

מלבישה:
ג'ני אדלרבאום
אביזרים:
אסיה נלן
ביצוע תפאורה:
תיאטרונית בע"מ
צילומים:
דניאל קמינסקי
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב כריכה:
רקפת ולטר וונטורה
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

הסיגריות בהצגה מתערובת צמחים ללא ניקוטין

כל הזכויות על המחזה בעברית שמורות ל :מיה טבי ייצוג
תודות :יואב כהן ,אוהד לויטן ,מאור אזולאי | לבוני וייס על עזרה בייצור אביזרים

מנהלה

מנהלת לשכת מנכ"ל :תלמה גנור
מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי
דוברות ויחסי צבור :זיוה סידון
מנהלת פרסום :מיכל גלעד
מנהל מכירות חוץ :יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:
אטי ליבק-גולן
מנהלת מח' מנויים :לילך פנחס
מחלקת מנויים :דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:
ליטל גביש ,סימי מאירסון,
יהודית רוקבן
עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף
מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן
חשבת שכר :לורה מולדצ'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן ,טלי חובב
מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר
מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון ,מריה בנגרט,
בתיה גמליאל ,זאבי זוהר,
יפית טרייסמן ,ציפי לסינגר,
מרים כספי ,תמר רון ,אלקה שלו
מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני
נציגי שרות לקוחות:
מירה ביסון ,רות בן-דת,
מורן גבע ,מאיה גורן ,ענת גל,
שרה גלעם ,שירה מאזה ,משה מור,
מיטל סעד ,אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,יצחק ברוך
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הפקה

מנהל הצגה ראשי :אלן פיטלוק
מנהלי הצגות :אסנת גבאי,
אורנה דויטש ,שושי זק ,אלעד חברוני,
נעה חמל ,רולי יקואל ,שרון שפירא,
ארז שפר

צוות טכני

מנהל טכני :ישעיהו ביבלש
מנהל במה ראשי :אלברטו בנדר
מנהלי במה :זיו אורפז ,נביל טאפש,
דניאל לוין ,אברהם נתנאל ,ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין ,מטיאס סטוליאר
גיא קריספיל ,נחום רז
עובדי במה :יניב אלבז ,דניאל ברק,
יהודה גרוס ,אלון כליף ,שלומי נתנאל,
פייזל דודו
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן ,ניסים דלרייה,
שי דלרייה ,שמואל הס,
פרננדו מחאיקר ,אולג סטפנוב,
ליאור עזרא ,אייל דרור,
דולב ציגל ,קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה :תמיר אלפיה
הגברה :דניס אוסנקין ,אבישי אסור,
אסף בן אבי ,רז בליצבלאו,
ליאור דלמן ,סטס סוסניבקר,
אורן פרי ,רם קציר ,שרון ראובן,
יורי שכנוביץ
מנהל ייצור :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה :מיכל אלוני
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
ג'ני אדלרבאום ,שי ברמק ,ולריה גלוזמן,
דנה כהן ,אולגה מטאיסן ,אסיה נלן,
מריאנה פינקלשטיין ,אולגה פרגמן,
לנה קומינה ,ליאורה רון ,יוליה שמילוב,
אירנה שפיצר
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

שחקני התיאטרון
לעונת 2015-16
יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
אורטל אוחיון
אבי אוריה
מגי אזרזר
גיה באר גורביץ'
אפרת בוימולד
יניב ביטון
נעה בירון
מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך
טלי בן יוסף
אור בן מלך
דודי בן סימון
נמרוד ברגמן
ששון גבאי
דני גבע
ליאת גורן
ליאור גרטי
מורדי גרשון
מיה דגן
טל דנינו
אילן דר
דיקלה הדר
רמי הויברגר
ידידיה ויטל
אופיר וייל
ארז וייס
יעל וקשטיין
מרים זוהר
הילה זיתון
פיני טבגר
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

(לפי סדר א-ב)
טל-יה יהלומי
יעל לבנטל
מיכל לוי
יניב לוי
מאיה לוי
שמרית לוסטיג
חי מאור
ענת מגן-שבו
ירון מוטולה
לורין מוסרי
אורי מזעקי
שמעון מימרן
חייקה מלכה
רמה מסינגר
קרן מרום
דב נבון
אביבה נגוסה
נדב נייטס
אלון נכטיגל
יובל סגל
ראודה סלימאן
אברהם סלקטר
הילה פלדמן
ויטלי פרידלנד
נתי קלוגר
הדס קלדרון
תמרה קליינגון
ליז רביאן
לאורה ריבלין
אגם רודברג
אורנה רוטברג
מרינה שויף
רון שחר
יעל שרוני
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)
אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל
ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר
חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז
סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל
קרן מרק ריץ' לחינוך ,תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
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אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006
לפרטים ולהצטרפות:
טל03-7255338 .

ידידים

F R I E N D S O F B E I T L E S S I N T H E AT R E

( 4,300ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב
אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אהובי יגאל
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלבין גליה
אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל (זכאי)
אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי וברנר בני
אריאל נורית וחיים
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם
ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי
בראון גבי
ברון גבי
ברנר אביבה
ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה וארנן
גולדנברג אורה
גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה
גלבוע סולי וארנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן
גרשון רזיאלה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי
הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זרניצקי אורה ויוסי
חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה
טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי
יפו עליזה
כהן ז .מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק
להב דורית והלל
לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון
ליאור צביה ודן
ליבאי דוד ,פרופ'
לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי
לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה ועוזי
מולכו שלומית ויצחק
מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן (צביה)
מיתר עופרה
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק
מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי
נשיץ נחמה וגד
סאמט ורדה וחיים
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה
עזרי יורם
עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי
פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד
פישר ד"ר אלי
פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב
פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי
פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף
קונדה ציפי ואפרים
קפלן רותי
קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רייז אורנה
רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן
שביט (שטריקס) רינה ואילן
שחר זהבה ואריה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי
שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה
תדמור דב
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מחזאות ישראלית
המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי
בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :אלון אופיר
חברות הכי טובות
מאת ענת גוב
בימוי :גלעד קמחי

עקר בית
מאת ענת גוב
בימוי :אלון אופיר
אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש
מאת דפנה אנגל
בימוי :ציפי פינס
דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון

שירה
מאת ש"י עגנון
עיבוד :יורם פאלק
בימוי :גלעד קמחי
האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

חברי מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

.

נהנים מכח
של קבוצה!

פולישוק
מאת שמואל הספרי

מחזאות בינלאומית
המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום :דניאל אפרת
בימוי :גלעד קמחי
מדליה להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :אלון אופיר
חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :גלעד קמחי
אבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :רוני פינקוביץ'

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אודי בן משה
לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל
תרגום :יוסף אל-דרור
בימוי :רוני פינקוביץ'
טרטיף
מאת מולייר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אודי בן משה
לצאת מהארון
מאת פרנסיס ובר
בימוי :משה נאור
ארוחת פרידה
מאת מתיה דלאפורט
ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום :דורי פרנס

סיפור ישן-חדש
מאת ג'סי אייזנברג
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אבישי מילשטיין
אוצר יקר
מאת פרנסיס ובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :לסלי לאוטון
רגע של שלווה
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס

מגוון הנחות בתחום התיאטרון ,המחול ,המוסיקה והקולנוע
בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:

שבטים
מאת נינה ריין
תרגום :שלמה מושקוביץ ,תום אבני
בימוי :רוני פינקוביץ'
דייטונה
מאת אוליבר קוטון
תרגום :יוסף אל-דרור

הצגות ילדים
פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה:
גלעד קמחי

המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית .פועל בסיועם של :משרד התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזנגוף  101ת"א ,המשרדים :בית כלל ,רח' דרויאנוב  5ת"א
טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
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לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר
mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות )למעט דיינרס ומועדוני  youו .(lifestyle-כל המוצרים והשירותים באחריות
הספק בלבד .הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה .לקבלת מידע מלא
ומעודכן ,לרבות על התנאים לקבלת ההטבות ,יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis

CAT ON A
HOT TIN ROOF

by TENNESSEE WILLIAMS

New Hebrew Version: Shlomo Moskovitz
Director: Gilad kimchi
Set Design: Eran Atzmon
Costume Design: Ula Shevtsov
Music: Amir Lekner
Lighting Design: Keren Grank
Cast:
Maya Dagan - Maggie
Nimrod Bergman - Brick
Avi Oriah - Big Daddy
Liat Goren - Big Mama
Yael Leventhal - Mae
Shimon Mimran - Gooper
Buster - Gal Goldshtein/Kolesnik Adam
Pollitt - Gil Godin Naveh/Nir Peretz
Trixie - Roni Reuven/Neta Peretz
Dixie - Noya makov Feldman/Amit Markus

First performance: 8.3.2015 | Length: 1 hour and 45 min. without intermission
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