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מה שמסתתר מאחורי האוכל והמילים
מאת: ויקטוריה מנשרוב

"טרגדיה-בשנייה" מאת זַ'אנִין וֹוְרְמס
 )Le Silence, 1988( השתיקה

תרגום: ויקטוריה מנשרוב

היא: )מסיימת לפנות את השולחן( מה אתה אומר?
הוא: )יושב על כורסא, קורא בעיתון( לא אמרתי כלום.

היא: )נאנחת( זה אכן מה שהיה נראה לי.
הוא: אם כן, מדוע את שואלת?

היא: קיוויתי.
חושך

השתיקה הנו המחזה הקצר ביותר של היוצרת זַ'אנִין וֹוְרְמס )Jeannine Worms, 2006-1923( והוא 
מדגים בצורה הטובה ביותר את יכולתה הווירטואוזית להביע סיטואציה מורכבת בתמצות ומיעוט 

מילים. במחזה קצרצר זה, רצונה העז של האישה לתקשורת וניסיונה ליצור עם בעלה שיחה יש מאין, 
נענים בשתיקה רועמת מצדו, תוך התעלמות ממנה והמשך קריאה בעיתון. אי יכולתו של הבעל להבין 
את שמסתתר מאחורי המילים של אשתו בד בבד עם המודעות שלה כלפי המצב שבו הם חיים, הם 

שהופכים את המחזה ואת נישואיהם לטרגדיה יומיומית. בכל יצירותיה בוחרת וורמס כל מילה בקפידה, 
כשהמילים הן רק הקליפה החיצונית שעוטפת קשת רחבה של רגשות, רצונות ודחפים החבויים בין 

המילים הבוקעות מפי דמויותיה. 

ז'אנין וורמס הינה סופרת, מסאית, מתרגמת ומחזאית יהודייה צרפתייה אשר מביעה בכתיבתה הערצה 
לשפה ולתרבות הצרפתית. וורמס נולדה בארגנטינה להורים צרפתים. בהיותה בת 7, חזרה משפחתה 
לפריז והיא גדלה והתחנכה בצרפת. ב-1941, משפחתה נאלצה לברוח ולחזור לארגנטינה בזמן מלחמת 

העולם השנייה. שם היא למדה ספרות צרפתית, פילוסופיה וסוציולוגיה, והייתה לתלמידתו של 
הפילוסוף הצרפתי רוז'ה קאיווה )Roger Caillois(, מה שאפשר לה להמשיך ללמוד בשפה הצרפתית 

שכל-כך אהבה. ב-1951 היא חזרה סופית לפריז בה כתבה את עיקר יצירתה. 

וורמס הייתה אשת רוח פעילה מאוד. היא יזמה אגודה בשם: "האגודה לכותבים עכשוויים" אשר פעלה 
למען מתן הזדמנויות למחזאים צעירים על מנת שיציגו את יצירותיהם המקוריות. כתיבתה של וורמס 
רוויה בתובנות חדות על האדם בעולם המודרני, הרגשות המשותפים הנחווים על-ידי כלל בני האנוש 

בחיי היום-יום, ורוח התקופה בה חיה. כמו כן, וורמס הייתה אספנית אמנות והייתה בקשר עם אמנים 
רבים וביניהם: הצייר ממוצא אוקראיני יולה שפובל )Youla Chapoval( והצייר ממוצא ברזילאי ארתור-

לואיז פיזה )Arthur-Luiz Piza(, אשר פעלו בפריז וציוריהם עיטרו את כריכות ספריה. אין ספק שוורמס 
הייתה מעריכה את המתכונת שבה האירוע "נימוסי שולחן" משלב בין האמנויות השונות. 

שני המחזות המוצגים במסגרת "נימוסי שולחן" פורסמו בנפרד ומאוחר יותר שולבו באסופות נפרדות, 
המתכון )La Recette, 1983(, שייך לאסופת המחזות הקולינאריים )Pièces culinaires, 2002(, וקפה 
 Pièces( או במובנו המילולי-"ארוחת ארבע" –  שייך לאסופת מחזות נשים ,)Le Goûter, 1971( ועוגה
de femmes, 1989(. המתכון עלה לראשונה בהצגה מוקלטת ברדיו בכיכובן של השחקניות הלן דוק 

)Duc( ולואיז רובלין )Roblin( ב-1980. קפה ועוגה עלה ב-1971 באודאון הקטן בפריז. זאת אינה הפעם 



הראשונה ששני המחזות הללו עולים ביחד. ב- 2012 בשוויץ, הבמאי ז'יל סטיינר )Steiner( העלה את 
שניהם יחדיו עם קבוצת תיאטרון בשם: Le Théâtre Sans Nom, תחת הכותרת פטפוטים גרגרנים 

)Potins gourmands(. בשנת 2013, במלאות 90 שנה להולדתה של וורמס, העליתי באוניברסיטת בר-
אילן ערב מחווה בשם "מטעמים של תיאטרון" שבו הוקראו כמה מקטעי ההגות של וורמס, הוצגו כמה 

 :)concierges( ממחזותיה הקצרים וכן, גרסה מקוצרת של המתכון. המתכון מציג שתי שוערות בית
ז'אן מוסרת ללואיזט מתכון צרפתי משפחתי עתיק יומין, ומלמדת אותה להכין את התבשיל על 

מנת שבעזרתו תוכל לספק את בעלה. וורמס מודעת למרכזיותה של הגסטרונומיה בצרפת, וההיבט 
הקולינארי במחזה אינו מתבסס רק על מלאכת הכנת האוכל או פעולת האכילה, אלא גם מתייחס לאופן 

שבו משולבות במחזה סוגיות חברתיות המעסיקות את צרפת. במחזה קפה ועוגה, אנו פוגשים שתי 
נשים בורגניות הדורות מראה הזוללות שלל קינוחים צרפתיים תוך כדי רכילות על אלו השולטים בעולם 

העסקים ואלו המתמרנים אותו. שתי הנשים במחזה זה אוכלות את מטעמי הפטיסרי כפי שבעליהן 
"אוכלים" את עולם העסקים.

ויקטוריה מנשרוב כותבת את עבודת המאסטר שלה על ז'אנין וורמס במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן

דבר הבימאית
מאת: לירון לובל

יש משפט בתוניסאית שאמא שלי תמיד אומרת "וואן ֶאן ַעֶקל וואל-ַחאִפי ַפאלֹו"
אני אוכל אבל פוחד שייגמר לי

כמה חי אתה מרגיש כשאתה רעב עד שאתה מסוגל לאכול מישהו, וכמה מעייפת וכבדה התחושה 
של להיות שבע. הדיאלוג הזה שאנחנו מקיימים עם אוכל מקביל לדיאלוג שאנחנו מקיימים עם החיים 
עצמם. מצד אחד הרעב הוא פיזי, הישרדותי, יצרי ובסיסי, ומן הצד השני, ישנו הרעב לחיים, לתשוקה 

ולסיפוק אינסופי שהופך את האוכל למקור לנחמה ובריחה.
אחד הנושאים המרכזיים שעסקתי בהם בתהליך העבודה הוא תרבות הצריכה והקפיטליזם של האדם 

המודרני. ככל שאדם רעב יותר למלא את עצמו, הן ברמה הגופנית והן ברמה הרגשית, כך הוא צורך 
יותר וככל שהוא צורך יותר כך הוא פחות שבע. בקפה ועוגה אכילת הקינוחים לא מסתכמת בקינוח 

אחד אלא הופכת לבולמוס של אכילה כפייתית של קינוחים שמאבדים את טעמם. כל זה קורה בעטיפה 
של אלגנטיות מנומסת, של נימוסי שולחן, שגם הם ראי למסגרת שבה אנחנו חיים, שכן גם כשאנחנו 

פועלים מתוך יצר וחשק, זה עדיין עטוף בקונבנציות וקודים חברתיים. שתי הנשים בקפה ועוגה אוכלות 
את הקינוח, דימוי לחלק הקטן של הפאזל שחסר לכאורה לחיים מושלמים עבורן, על אף שברור 

שהחלק הזה לא באמת קיים, והפאזל לא באמת יושלם; לעומת זאת, הבישול בהמתכון הוא חובתן של 
הנשים בחברה בה הן חיות, והמנה העיקרית שהן מבשלות היא דימוי לשינוי שהיו רוצות לחולל בחייהן 

בכלל, ולא רק לחלק הקטן בפאזל.
ז'אנין וורמס מצליחה להעביר את הביקורת שלה באופן מרומז ואלגנטי. העיסוק שלה ברכילות ופטפוט 

של שתי נשים יוצר אשליה ששום דבר לא חשוב, אבל זה בדיוק מה שמלמד שאין באמת הגדרה חד 
משמעית למה שטחי ומה עמוק, כל עוד הדבר עצמו מעסיק אותך; בשני המחזות הקהל עלול לחשוב 
שהנשים מדברות נונסנס, אבל זהו כל עולמן ועולם זה לא פחות עמוק מאשר שיח העוסק בנושאים 
שנתפסים בעיננו כרציניים או חשובים. וורמס מראה כיצד סיטואציה שנתפסת בעינינו כמיותרת היא 

כמו אוויר לנשימה עבור אותן נשים.

אנו חיים עם רעב תמידי למשהו, ואין אף מתכון ככל שאני מכירה לפחות, שיכול להשביע אותנו.



אוכל בדרמה ובתיאטרון המודרני: מדימוי טקסטואלי לפעולה בימתית
מאת: תמר קרטס

הדרמה מקיימת קונפליקט מובנה בין רוח וחומר, או בלשון דימויית: בין פלג הגוף העליון שלנו, 
המזוהה עם המימד השכלי-מוסרי, לבין פלג הגוף התחתון, המזוהה עם היצרים והצרכים, בהם גם 

אכילה ושתייה. אחד המקורות התרבותיים של אוכל כדימוי הוא בפולחנים דתיים המייחסים לו איכות 
טרנספורמטיבית. כך, למשל, המאכלים המרכיבים את קערת סדר הפסח )מרור, כרפס, חרוסת, זרוע, 
ביצה וחזרת( נושאים משמעות סמלית, ואכילתם אמורה ליצור זיכרון חושי ולקשר בין הטקס בהווה 

לבין אירוע יציאת מצרים. בדומה, אכילת לחם הקודש ושתיית היין במיסה הנוצרית מהווה בעת 
ובעונה אחת ביצוע ממשי ודימויי של הסעודה האחרונה, במהלכה ישוע חילק לחם ויין לתלמידיו, 

ואמר כי הם גופו ודמו. ממד סמלי ופרפורמטיבי זה מזין את השימוש שעושה התיאטרון באוכל ככלי 
ליצירת דימויים והקשרים שונים, חלקם תלויי-תרבות, כמו גם מאכלים המייצרים מערכת סימנים 

אוניברסלית.

בדרמה ובתיאטרון המודרני, עם הפניית הזרקור אל גיבורים בני המעמד הבינוני-נמוך ואל מצוקות 
היומיום, ניתן למצוא עיסוק רב באוכל. אחת הדוגמאות המעניינות מראשית הדרמה המודרנית לעיסוק 

מעין זה היא במחזה ווייצק )1836(, מאת המחזאי הגרמני גיאורג ביכנר, שגיבורו הוא ספר צבאי 
שבהתקף קנאה רוצח את אהובתו ואם בנו. מתוך מצוקה כלכלית, ווייצק מסכים לשמש כשפן הניסיונות 
של הרופא הגדודי, שבין היתר כופה עליו לאכול רק אפונים, מתוך רצון לבדוק את הרכב השתן של אדם 

הניזון מתפריט כזה. בווייצק, דיאטת האפונים היא סמל לשיטה חברתית-כלכלית שדורסת את האדם 
הקטן, שהאלימות הפורצת ממנו נובעת מתוך מצוקת חייו.

בפתיחת המחזה בית בובות )1879(, מאת הנריק איבסן, נורה אוכלת בסתר עוגיות מקרון, פעולה 
המאפיינת את דמותה כילדותית אך גם מסמנת את פוטנציאל המרד שלה במסגרת הפטריארכלית בה 
היא נתונה. באופן ספציפי, עוגיות המקרון מרובות הפירורים הן דימוי לסוד שמותיר עקבות, כמו סודות 
אחרים שנחשפים במהלך עלילת המחזה. באווז פרא )1884(, מחזה אחר של איבסן, יאלמר אקדל אוכל 

ללא הפסק לחם מרוח בחמאה, חרף עוניו - פעולה שמהדהדת לנהנתנות אגוצנטרית, בטח ובטח לנוכח 
העובדה שגינה אשתו מונעת מעצמה אוכל למען רווחת שאר בני המשפחה. ובהעלמה יוליה )1888(, 
המחזאי אוגוסט סטרינדברג ממקם את הדרמה במטבח ולא בטרקלין, חלל ההתרחשות של מחזות 
ריאליסטיים רבים. בחירה זו משקפת עיסוק במעמד: יוליה, בת הרוזן, מתפתה לשהות בחלל הכנת 

האוכל, מרחב המיועד למשרתים בלבד - ומשלמת על כך מחיר כבד.

התיאטרון עושה שימוש לא רק באוכל אלא גם במשקאות ככלי ליצירת משמעויות והקשרים. למשל, 
בפתיחת המחזה ירמה )1934(, מאת פדריקו גרסיה לורקה, ירמה מציעה לחואן כוס חלב – דימוי ליחסי 

אם-בן, המרמז על הטרגדיה המלווה את חיי הנישואים שלהם. במחזה גן הדובדבנים )1904( מאת אנטון 
צ'כוב, הדמויות מרבות לשתות קפה, המזוהה כחומר ממריץ )מה שמחריף את הפרדוקסליות שבחוסר 

יכולתן להמריץ את עצמן לפעול(, אך מצד שני שתיית קפה כבילוי עשויה לייצג בטלה לא פחות 
משתיית תה )שלש אחיות(. לצד ערגה בלתי-מממומשת לדובדבנים ולריבת הדובדבנים שנהגו לייצר 

באחוזה, יש במחזה דימויים נוספים הנקשרים למשקאות. למשל, כאשר הבעלות על האחוזה נשמטת 
מידי ראנייבסקייה ובני משפחתה, הם חוגגים בנשף של בריחה מהמציאות בו המשרת הזקן פירס 

מגיש לכולם סודה מבעבעת כתחליף לשמפניה; ולקראת עזיבתם הסופית את האחוזה, המשרת הצעיר 
יאשה, המתיימר לטעם מעודן, משתכר משמפניה מזויפת שקנה לופאחין לרגל המאורע. 



בד בבד עם המשמעויות הסמליות של אוכל, מאכלים מסוימים זכו למעמד קאנוני בדרמה: עוגיות 
המקרון של נורה; המלפפון של שרלוטה איבאנובה בגן הדובדבנים של צ'כוב; הלפת במחכים לגודו 
)1953( והבננה בטייפ האחרון של קראפ )1958(, שניהם מאת סמואל בקט; הדג מלוח במחזות של 

חנוך לוין; ועוד. אצל לוין, האוכל משתתף ביצירת העולם הגרוטסקי ומצביע על תפיסתו של המחזאי את 
בני-האדם כמונעים מיצרים, חשקים ותאוות. למשל, המחזה חפץ )1970( נפתח בכך שגיבורו, חפץ, אוכל 

עוגה ומשמיע קולות של עונג, כאילו מנסה לתת תוקף לקיומו באמצעות ההנאה מהעוגה; ובההולכים 
בחושך )1998(, בקבוצת הדמויות המזוהה עם מחשבות יש דמות הקרויה "מחשבת דג מלוח".

אבל, לעיתים סצינות של אכילה משולבות בהצגה כבחירה של הבמאי/ת, כחלק מפרשנותם למחזה, 
מבלי שיהיו מוזכרות במחזה עצמו - מה שמעיד כי אין חפיפה מוחלטת בין אוכל כדימוי בדרמה לבין 
אוכל כדימוי בימתי. למשל, בסצנת הסיום של ההפקה של המלט בתיאטרון הקאמרי )2005(, הנסיך 

הנורווגי פונטיברס אוכל על הבמה בוולגריות לחם ושותה יין בלגימות גדולות - דימוי שאינו נזכר במחזה 
עצמו ומרמז על תפיסתו השלילית של הבמאי עמרי ניצן את פונטיברס, בניגוד לראייה המקובלת של 

דמות זו כאלטר-אגו המוצלח של המלט. 

האופן בו פעולת האכילה מעוצבת על הבמה גם הוא בעל חשיבות. משמעויות שונות נגזרות לא רק 
מהשאלה מה דמות נתונה אוכלת, אלא גם מהשאלה איך היא אוכלת. בפרשנות בימתית לבית בובות, 
למשל, נורה יכולה לאכול כמה עוגיות מקרון בבת אחת או, לחלופין, לטעום מהן במשורה, וכל בחירה 

תעצב את דמותה בצורה שונה. במחזות אחרים, הדגש הוא פחות על סוג המאכל או אופן אכילתו 
ויותר על הכברה או מניעה של אכילה. למשל, בהמלך אובו )1896( של אלפרד ז'ארי, בחיי גלילאו )1943( 

של ברטולט ברכט ובאוכלים )1977( של יעקב שבתאי הגיבורים אוכלים ללא הרף, והאבסה עצמית זו 
מעצבת את דמותם כגרגרנים, נהנתנים ואנוכיים.

 מתוך "המתכון". בתמונה: שירי לוטן, נועה ירקוני | צילום: מיקה קושלביץ



בישול ואכילה על במה: נקודת המבט של שחקנים וצופים
מאת: בר אדדי, ידיד יונוביץ' וירין פרי

אכילה היא פעולה ממשית. כשהיא מבוצעת על הבמה, היא מהדהדת למתח בין שחקן לדמות: הדמות 
היא זו שכביכול אוכלת, ופעולה זו היא חלק מעיצוב אופייה והליכותיה בעולם הבדיוני הנברא על-ידי 

המחזאי או המחזאית, אבל למעשה האוכל נלעס, נבלע ומעוכל על-ידי השחקן או השחקנית. 
בעידן שלנו, בו קיים עיסוק רב )בעיקר בעולם המערבי( באכילה ובהשלכותיה, פעולה של אכילה או אכילה 

מופרזת בפומבי איננה דבר מובן מאליו, גם כשהיא מבוצעת כחלק מהקשר בדיוני, כפי שקורה בקפה ועוגה. 
בתהליך העבודה על המתכון ועל קפה ועוגה בהפקה זו, הבמאית לירון לובל ניסתה לתת מענה לשאלה זו 

כחלק מהעבודה בחדר החזרות באמצעות השוואה בין 'הרגלי האכילה' של הדמויות לבין הרגלי האכילה 
של השחקניות. בתהליך החזרות, כחלק מעבודת הדמות, השחקניות נשאלו על מאכלים אהובים ושנואים 

עליהן; על פנטזיות וטראומות הקשורות לאוכל; על המאכלים שניתן למצוא במקרר הפרטי שלהן; ועוד.

על בסיס זה, בפתיחת ההצגה השחקניות מוצגות בדמות עצמן, לפני 'כניסתן לנעלי הדמות': כל אחת 
מהן 'מראה' איך היא עצמה נוהגת לאכול את ארוחת הבוקר ואת האופן שבו היא נוהגת למרוח חמאה 
על קרואסון. כך נבנה מתח בין זהותה של השחקנית הממשית לבין זהותה של הדמות הבדיונית אותה 

היא מגלמת.

גם אם סוג המאכל שנאכל על הבמה ואופן אכילתו אמורים להאיר על טעמה ועל אופייה של הדמות, 
ולא על השחקן או השחקנית,  אכילה על הבמה מעוררת שאלות תרבותיות סביב ייצוגי מגדר בהקשרי 

גוף ואוכל, דימויי גוף, הנאה חושית, חשק, ואף סוגיות חברתיות הנקשרות להפרעות אכילה. 

כאשר אכילה מבוצעת על הבמה, בזמן אמת, היא משפיעה על הצופה כמעט באותה מידה שהיא 
משפיעה על השחקן. יש משהו שאינו מובן מאילו לא רק באכילה לעיני קהל אלא גם בצפייה במישהו 
אוכל על הבמה. חוויה זו מעוררת בצופים שלל אסוציאציות פרטיות ותרבותיות-קולקטיביות, מפעילה 

את דמיונם ואת חושיהם, ולכן גם קוראת תגר על ההפרדה בין העולם המוצג לקהל באמצעות  
קונבנציית 'הקיר הרביעי', במיוחד ביצירות בהן הקהל מוזמן לטעום במהלך ההצגה או אחריה 

מהמאכלים שנאכלו או הוצגו על הבמה.

במחזה המתכון, ז'אן וז'ולייט, שתי נשים מהמעמד הבינוני-נמוך, עסוקות בבישול ארוחת ערב לבעליהן. 
על אף שהן מתלוננות על הצורך היומיומי לבשל, פעולה זו מקרבת ביניהן ומהווה עבורן הזדמנות 

לשיחה על חייהן ועל חיי הדיירים בבניינים בהן הן עובדות כשוערות. אלא שמה שמתחיל כבישול עבור 
בעליהן הופך לפעולה בעלת אופי אלים ומטריד.

במחזה קפה ועוגה, שתי נשים אחרות, בנות המעמד הבינוני-גבוה, מבלות בפטיסרי, שם הן מדברות, 
מרכלות ואוכלות שפע מאפים ועוגות. מי שמגישה להן את האוכל היא מלצרית שאינה פוצה את פיה, 
'שקופה' ללקוחות בית הקפה ממש כמו שתי השוערות לדיירי הבניינים בהם הן עובדות. היא מגישה 

את הקינוחים, בלי לומר מילה, לשתי הגברות המתחרות זו בזו מי עשירה יותר, ומזמינות עוד ועוד 
קינוחים גם כשכבר ברור שהן אוכלות לא מתוך רעב פיזי, אלא מתוך נהנתנות, או שמא 'רעב' רגשי. 

בשני המחזות, העיסוק באוכל מהדהד לדיכוי, אבל גם לפיצוי ולנהנתנות. הוא מגדיר מעמד, וגם מגדר. 
ז'אן וז'ולייט, גיבורות המתכון, עוסקות בביצוע מטלת בית: בישול. לעומתן, גיבורות המחזה קפה ועוגה 

הן נשים שבשעות הפנאי יכולות להרשות לעצמן ללכת לבית קפה ולהתפנות ממטלות הבית. סביר שהן 
מעסיקות בביתן מישהי 'שקופה' שמבשלת עבורן ועבור בעליהן.



ההפקה מועלית כהפקת מאסטר ב' של לירון 
לובל לתואר M.F.A  במסלול בימוי בחוג לאמנות 

התיאטרון, אוניברסיטת תל אביב
 

תיאטרון האוניברסיטה
ראש החוג לאמנות התיאטרון ומנהלת תיאטרון 

האוניברסיטה: ד"ר שרון אהרונסון-להבי 
 רכז הפקות: גיא גודורוב | מפיק: גיא אלון

מנהל טכני: אלכס ולסקי | נגר: פטר גורנוב 
תופרת: גלינה אילן

חונכים
 חונכת בימוי: פרופ' אופירה הניג 

 חונכת עיצוב: פרופ' מרים גורצקי-בילו  
ראש תוכנית המצטיינים במשחק: יעל קרמסקי 

 חונך כתיבת תכניה: ד״ר עירא אבנרי 

 חונך ניהול ייצור: דרור הרנזון
ייעוץ להפקה: במבי פרידמן

צוות הפקה
מפיקה: מעיין חמו | עוזר במאית: אורי גולעד 

מנהלת ייצור: ספיר אשכנזי | ע. ייצור: לירון 
ספיר, יותם רודין, אור שמואלי | ניהול הצגה: 

 אורי גולעד, מעיין חמו, תמר קרטס 
צוות כתיבת תכניה: בר אדדי, ידיד יונוביץ', ירין 
פרי, תמר קרטס  | צוות טכני: לין וולביק רוזין, 

דוד אמסלם

תודה מיוחדת:
גיא אלון, מפיק תיאטרון האוניברסיטה

יפעת פרל: ע' אוצר הגלריה האוניברסיטאית 
לאמנות

מתוך "קפה ועוגה". בתמונה: עדן שושני, ירדן אנדולט, נטה לויט | צילום: מיקה קושלביץ



החוג לאמנות התיאטרון מציע תכניות לימוד מגוונות המשלבות לימודים מעשיים ועיוניים בתיאטרון: 

תכנית המצטיינים במשחק: לימודי משחק מקצועיים המשלבים לימודי תואר ראשון ושני בארבע 
שנים. ראש תכנית המצטיינים במשחק: גב' יעל קרמסקי

מסלול לימודי בימוי לתואר ראשון ולתואר שני. ראש מסלול בימוי: פרופ' אופירה הניג
מסלול לימודי תיאטרון קהילתי לתואר ראשון ולתואר שני. ראש מסלול תיאטרון קהילתי: ד"ר חן אלון

מסלול לימודי שחקן-חוקר-יוצר לתואר שני. ראש המסלול: ד"ר דפנה בן-שאול
לימודי תיאטרון כלליים המשלבים קורסים עיוניים ומעשיים לתואר ראשון )מסלול חד חוגי ודו חוגי( 

לימודי תיאטרון מחקריים לתואר שני ושלישי
ראש החוג לאמנות התיאטרון: ד"ר שרון אהרונסון-להבי

לפרטים על תכניות הלימודים, מידע על תאריכי אודישנים לתכנית המצטיינים במשחק וראיונות 
danaoren@tauex.tau.ac.il  03-6408612 קבלה למסלולים השונים אנא פנו לדנה אורן

תיאטרון האוניברסיטה

הצגות תיאטרון האוניברסיטה הן פרי יצירתם המשותפת של תלמידי החוג לאמנות התיאטרון 
ותלמידי תכנית המצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה של הפקולטה לאמנויות. כחלק 

מהכשרתם האקדמית בתחום התיאטרון ועל פי תכניות ומסלולי ההתמחות שלהם הסטודנטים 
משחקים, מביימים, מעצבים )תפאורה, תלבושות, תאורה( מפיקים, עורכים וכותבים תכניות, מייצרים 

ומפעילים את ההצגות בליווי חונכות מקצועית של הסגל האקדמי של החוג. הצגות התיאטרון 
פתוחות לקהל.

הפקות תיאטרון האוניברסיטה המתוכננות לסמסטר ב' תשע"ח

המתכון וקפה ועוגה מאת ז'אנין וורמס, בבימוי לירון לובל ובמסגרת פרויקט ייחודי בשיתוף עם  		• 
החוג לתולדות האמנות "נימוסי שלחן" )פרויקט מאסטר ב' בבימוי, הגלריה האוניברסיטאית,    

בכורה 8.3.18(  
"מונו-דיאלוג"	–פרויקט	גמר	של	תלמידי	שנה	ד'	בתכנית	המצטיינים	במשחק	בבימוי	מישה	לוריא	 	• 

)בכורה 25.3.18(  
נכנס לילה מאת מריה איירין פורנס, בבימוי קרן אדרעי )פרויקט מאסטר ב' בבימוי( 	•

פסטיבל	טריבונה	של	מסיימי	המסלול	לתואר	שני	"שחקן	חוקר	יוצר"	)בכורה	7.6.18( 	•
תמונות מהוצאה להורג מאת הווארד בארקר, בבימוי אלון טיראן, הפקה כיתתית של תלמידי   	•

שנה ד' בתכנית המצטיינים במשחק )בכורה 14.6.18(  
הספר מסביליה מאת פייר בומרשה, בבימוי יוסי גולד )פרויקט מאסטר ב' בבימוי, בכורה 17.6.18( 		•

]הזכות לשינויים שמורה[  

לפרטים על הצגות תיאטרון האוניברסיטה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של תיאטרון 
productionstau@gmail.com האוניברסיטה אנא שלחו מייל ל

www.facebook.com/tautheatre :דף הפייסבוק של הפקות התיאטרון



יום שישי 9.3.2018 -  יום שני 12.3.2018
יום חמישי 26.4.2018 - יום שני 30.4.2018
יום רביעי 2.5.2018 - יום ראשון 6.5.2018

יום חמישי 24.5.2018 - יום ראשון 27.5.2018

 ההצגות תתקיימנה בגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר 
ויד מישל קיקואין )בסמוך לשער 7 של אוניברסיטת תל אביב(

שעות ההצגה: 
א' – ה' בשעה 20:00 | ימי שישי בשעה 12:00 | מוצאי שבת בשעה 21:00

התערוכה "נימוסי שולחן" תהייה פתוחה לצופי ההצגה שעה לפני תחילת 
ההצגה ובמוצ"ש חצי שעה לפני תחילת ההצגה

הגלריה פתוחה לקהל בימים א'-ה': 19:00-11:00   יום ו'  14:00-11:00
 gallery@post.tau.ac.il | 03-6408860 :טל 

www.arts.tau.ac.il/gallery לאירועי הגלריה ולהזמנות בקרו באתר

 מחיר כרטיס: 45 ₪ 
http://www.bit.ly/tablem :לרכישה 
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החוג לאמנות התיאטרון
הפקולטה לאמנויות ע“ש יולנדה ודוד כץ

אוניברסיטת תל אביב


