
 האמת שברעב:
 המקום לץצירה עצמאית
 הצורה עובה מתגהל תאטרון הפריגג/ משפיעה גם על התכנים המועלים במסגרתו: זהו

 תאטרון עצמאי, שבו צוות ההצגה אתראי לתהליך ההפקה על כל פרטיו ולא התאטרון
 עצמו. לעגיין היתםים בין צורה לבין תוכן; הצורה או םגגון הכתיבה איגו מובגה

 לתלפיות, ולכאורה מבולגן. אין כאן משגה סדורה של רעיוגות בעלי עקביות כלשהי.
 הצורה תואמת את התוכן של מושא הכתיבה — אסוציאציות חופשיות, על חשבון

 ״סדר״. אמת בעיגי המסתכל/ת, על חשבון םטגדרטים של טגיכות. אמירות שהקשר

 דפנה בר

 ידי החשק לחבר דברים בחיבורים לאו דווקא

 כך אולי היה מגיב תיאודור אדורנו, נאומארקסיסט, פסימיסט
 חסר פשרות, אל הםצגה הנ״ל מתוך ההצגה ״רעב״, המועלית

 בתאטרון תמונע - מקום ליצירה אלטרגטיבית.

 קשים ככל שיהיו דבריו של אזורנו המארקםיסט, אי אפשר
 לבטלם לגמרי, נוכח תהליכי המסחור, כלומר ההיענות
 לרייטינג, שעוברת ״תעשיית התרבות״: החל ממה
 שמכונה ה״בידור הקל״ ועד למה שמכונה
 ״תרבות גבוהה״, כמו בתאטרון הגדול

 י הממסדי, הרפרטוארי.

 תאטרון הפרינג׳, נושא המאמר, מעלה
 הצגות ללא שיקולי כדאיות כלכלית. זו אחה
 מאבני היסוד שלו. זהו ״תאטרון אלטרנטיבי״

 כפי שמכנה זאת גד קינר, שחקן, במאי,
 מתרנם ופרופסור לתאטרון. זה ״מקום
 ליצירה עצמאית״, כפי שמכנה זאת!
 נאווה צוקרמן, מנהלת תאטרון
 תמונע, שבו מועלית ההצגה
 ״רעב״. זהו ״בית ליוצריב
 המעלים את האמנות שלהם
 על פי האמת שלהם, גם אם

 הצגה לא צפויה להכניס
 כסף״, כפי שמסביר ר

 גואטה, המנהל האמנותי של
 תאטרון בית ציוני אמריקה

 מרכז נוסף של הפרינר.

 ביגיהן אסוציאטיבי ומונחה על
 ״הגיוגיים״. התגםות.

 גבר א׳(ניסו כאביה): ״תגיד לי, מה אתה רוצה?
 שרון(שמעון מימרן): ״יש לי כל מה שאני צריך. אני לא רוצה

 שום דבר.״
 גבר אי: ״שקרן."

 שרון: ״מה?!״
 גבר אי: ״אתה שקרן. ופחדן.״

 שרון: ״אני רוצה לחזור למקום שלי.״
 גבר א׳: ״אבל מה באמת, אתה רוצה?״
 שרון: ״אמרתי כרגע - אני רוצה לחזור
 למקום שלי.״ מביט על זרועו, שאחוזה על

 ידי גבר אי. ״עזוב אותי.״
 ״הנבזות שבשאלה הרטורית, מה, בעצם
 רוצים האנשים? - טמונה בכך, שהיא
 מכוונת כאילו אל סובייקטים חושבים, אולם,

 באמת, אל אותם אנשים, שבמתכוון יש
 לגמלם מן האינדיבידואליות הזאת.

ית התרבות, היחיד הוא  בתעשי
 אשליה, ולא רק בשל האחדת אורח

 צורה. הוא נסבל, רק במידה
 שאין ספק בהזדהותו הבלתי
 מסויגת עם הכלל....רק בכך,

 שהיחידים, למעשה, אינם
 עוד הם עצמם, אלא רק

 צומתי מגמות של הכללי,
 נעשה אפשר לשוב
 ולהחזירם, ללא שיור,

 אל הכללי.״
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 שחעון חיחרן, חתוך תרוצנה: לפגוש את תנוך לוין. תאטרון ה״פריננ״ בית ציוני אחריקה



 לשרון, אם כן, יש כל מה שהוא צריך. הוא לא
 חצה יותר. וזו האמת לאמתה: עובדה! הוא אומר
 בעצמו: יש לו אישה נפלאה, שלדבריו הוא
 ״לא מוותר על סנטימטר״ מהחמוקיים
 השופעים והחושניים שלה. יש לו בת,
 שירה, בת 16 ששרה מאוד יפה, ושהמילים
 העיקריות של השיר שלה הן"יותר מדי״.
 ויש לו עבודה מסודרת בעירייה. יש לו ביח
 חם ומסודר, שבו אסור לעשן וכולם עושים זאת

 בסתר.
 כמו שהעישון נעשה בסתר, כך גם רצונה של כל
 אחת מן הדמויות מוסתר במעמקי
 ההדחקה. הסצנה הזאת
 מתרחשח בזמן שגבר א׳
 מעביר סדנת העצמה,
 במקלט בביתם
 השכור של
 שרון ושל

 יי אשתו אודליה. שניהם משתתפים
 בסדנאות. מדי פעם אודליה מוזמנת להתייצב מול
 קהל המשתתפים בסדנה. הסדקים שנוצרים, בחיי המשפחה,
 בעקבות החוויה שאודליה עוברת, עודם דקים מדי מכד
 שרצונותיה העמוקים, האמחיים יחדרו דרכם לתוכה. עד לאותו

 ערב, שבו מוזמן שחן להתייצב בפני משתתפי הסדנה, כשהוא
 עדיין מבוצר היטב מפני עצמו, במבצר שנרת חייו. החוויה שהוא
 עובר מרחיבה את הסדקים, המשתברים לחורים. החומה נפלה
 והרעב פתאום מרשה לעצמו לקרקר ולרצות להשביע את עצמו

 אודליה (אסתי זקהיים), האם במשפחה, היא בשלבית גרועה
 ואיננה מצליחה להשביע את רעבונה שלה ולא אח זה של

 משפחתה. בתה שירה, ששרה מאוד יפה, קולה האמתי לא
 נשמע. היא מנסה לספר לאמה שהיא בולמית (מרעב רגשי)

 אבל אודליה שאיננה יודעת ״להשביע״, גם איננה יודעת להקשיב
 לבתה במצוקתה.

 אולם קטן בחלק לא יוקרתי של תל אביב, בוהמי במידה,
 העיצוב צנוע (יחסית לחאטרון רפרטוארי), ללא אפקטים
 מהממים של תאורה וסאונד ו...כן - מותר לעשן בלובי. זהו
 תאטרון תמונע. הדיאלוג בין החלל לבין הקהל נטול נינונים של

 אדורנו היה, אולי, מבטל דברים אלה
 באומרו כי זו אך החדרת ״תודעה

 כוזבת״, המעוורת את עיני
 הקהל, רק אשליה של חשיבה
 ׳צירחיח וייחודית. העוסקים
ן  במלאכת החאטרו
 האלטרנטיבי, (ה״פרינג׳״
 בשמו הארכאי), חשים שהם
 אינם חלק מ״חחשת התרבות״

ymn מת/(־ ההצגה: הזקנה/ע/שר, הנ0ים, תאטרון 

 המתמסחרת. הם, מבחינתם, נאבקים על יצירה עצמאית ומעלים
 הצגות הנאמנות לאמת האמנותית של היוצרים ושל מנהלי
 הפריגג׳, המעגיקים להם בית. וכל זאת במסגרת מקורות
 תקציביים הקטנים בהרבה מאלה של התאטרון הממסדי, הנשען

 על קהל מנויים וועדי עובדים.

 מזווית ראייה זו עולה, כי לפי שעה, האמת ״על הקאנטים״:
 נותרת בשוליים, המסמנים את גבולות המיינסטרים ואת קצות

 ההעזה, ללכת מעל ומעבר ל״הצנות קופה״.
 הסצנה הפותחת דברים אלה לקוחה מהמחזה ״רעב״, המועלה
 בתאטרון תמונע. (מחזה: עדי בורנשטיין, בימוי: שלמה פלסנר,
 מוסיקה: קורץ אלאל, כוריאוגרפיה: שרון רשף־ארמוני, תפאורה
 ותלבושות: נסים בן אדרת, תאורה: קרן נתק, ניהול: יעלפורת,
 משתתפים: אמתי זקהיים, ניסו כאביה, שמעון מימרן ואלינור

 פכט).



 השאלה היא מהו אותו ״גבול״ ו״שפה״ וכשעוברים אותם,
 !העשייה התאטרלית איגנה מתרחשת עוד בתאטרון הממסדי,
 והיא עולה על במה אלטרגטיבית, באולמות כמו תמונע, בית

 ציוגי אמריקה ותאטרון צוותא.
 התאטרון האלטרגטיבי בישראל ובאירופה, על פי קינר, הוא
 זירה לניסוי יצירתי, שתאטרון רפרטוארי לא תמיד ייקח ע7
 עצמו, בשל הסיכון הכלכלי של אבדן רייטיגג. התאטרון
 האלטרנטיבי מרשה לעצמו חופש יצירתי רב יותר ויצירה שונה
 ומגווגת יותר מזו של התאטראות הגדולים. בתאטרון ממוסד
 מגגנון הביצוע והייצור משוכללים ועוטפים הצגה בשכבות כמו
 למשל, אפקטים מרשימים של תפאורה, תאורה וסאונד. קינר
 שואל מטבע לשון משמעון לב ארי, מנהל ארכיון התאטרון ש7
 אוניברסיטת ת״א כיום, וקורא לתהליך: ״קונדומיזציה ש7
 המסר״. המסרים נעטפים בייצור המשוכלל והמסר מתמוסס

 לעתים.

 קינר מוסיף ומפרט, שמי שמבקש להעלות את היצירה שלו
 בתאטרון רפרטוארי, אין מבטיחים לו שיוכל לביים אותה בעצמו
 והיא עוברת שינויים, שלפעמים, לכותבים אין שליטה עליהם.
 מסרים של מחזות מתעמעמים באולמות הגדולים תחת מכבש

 ״מנגנון הייצור״ המשוכלל.

 המילה ״פרינג׳״ לקוחה מ״פרנזים״, כלומר שוליים,
 בדומה לקצוות של שטיחים ווילונות.

 תאטרון הפריננ׳ המודרני נולד באנגליה. ב־1947,
 התקיים פסטיבל אדינבורו הבינלאומי הראשון לתאטרון.
 זו הייתה יזמה שנועדה לאחד את אירופה, בימים שלאחר
 מלחמת העולם השנייה, דרך אמנות. היזמה הייתה מקור
 השראה לקבוצות תאטרון רבות, יוחר משיכול היה
 הפסטיבל להכיל. לא היה מקום לאכלס את הקבוצות
 שהגיעו לפסטיבל ללא הזמנה. הם התמקמו במקום
 מרוחק מן הבמות הציבוריות שהוקמו לצורך הפסטיבל

 וכך נולד תאטרון ״פרינג׳״.
 בתחילת דרכו, היה הפרינג׳ מעין חתרני, מרדני
 ופרובוקטיבי. ללא צנזורה וללא חוקים. היו שביקרו את
 המחוות הפוליטיים של הפריגג׳ כתעמולה בוטה. היו
 מקרים שהמשטרה הפסיקה מופעי פרינג׳ והיו מקרים
 שבהם הקהל הצביע ברגליו גגד הפריגג' ובחר שלא להגיע
 להצגה. העיקרון המוביל של תאטרון זה, המייחד אותו
 מראשיתו ועד היום, הוא גגישות ופתיחות לפרפורמרים,
 המעוניינים ליצור יצירות שיבטאו את האמת שלהם.
 תאטרון זה מאפשר ליוצרים להפיק את אמנותם

 ולהישאר נאמנים לה, ללא התערבות ביצירה.

 משכן מפואר ומזמין קרבה, הקשבה, הסרת מחיצות, התרח
 עניבות. מנחה הסדגה בהצגה (כאביה) מעיר למישהו בקהל,
 שהוא המים עם האפטר שייב. בבחינת, ״אל תנסה להרשים
 אף אחד ב׳הצגת העצמי׳. היה אמתי! הרשה לעצמך להפין את

 הריח האמתי שלך!״

 בפרינג׳, לעתים משחקים ״על הרצפה״: בבית ציוני אמריקה
 ובתאטרון תמונע שניים מן האולמות הם בגובה אחד עם השורה
 הראשונה של הקהל ואין במה. קשר העין הבלתי אמצעי והקרבת
 הפיזית בין השהקנים לבין הקהל בזמן ההצגה מעניקים חוויה
 של טשטוש גבולות מרגש. מיטשטשים הגבולות בין סיפוו
 המחזה, שהוא פיקציה, לבין המציאות החיצוגית למחות, שבה

 רגילים כל כך להימצא צופי תאטרון
 היעדר היכולת להבחין בין מציאות לבין הדימוי והפיקציה רק
 הולך וגדל - אומר בוזריארד, ומוסיף, שהם אפילו מתחלפים
 זה בזה והפיקציה, האשליה, הופכת להיות המציאות, לפעמים.

 ולפעמים גם יותר מלפעמים.

 ממרחק גגיעה בשחקגים כל העסק מרגיש אחרת. אי אפשר
 לשבת בנוחות אדישה ולהישאר לגמרי מחון למשחק ש7

 השחקנים. זהו סוג של ריגוש פתייני.
 ״תאטרון פריגג׳״ הוא מונח קצת מיושן, לדברי קינר, ומבקש
 לתקן ולשנות את השם ל״תאטרון אלטרנטיבי״. קינר מסביר1
 ״תאטרון אלטרנטיבי הוא עניין של שפה תאטרונית אתרת מז

 הממסדית.״ לדבריו, יש טווח סגנונות המקובלים בתאטרון
 הרפרטוארי(דוגמת תאטרון הקאמרי, הבימה, תאטרון החאן,
 תאטרון בית ליסין, התאטרון הערבי-ישראלי). כיוון שלתאטחן
 הממסדי יש שיקולים מסחריים בהעלאת הצגות, ״מידת הניעות
 או היכולת להרחיב את טווח הסננוגות ולאתגר את הצופה בשפה!
 אחרת קטנות יותר ויהיו בטווה ההנאות המקובלות." ואכן, אומח
 שמעון מימרן, ממשתתפי ״רעב״, כי הצגה עוסקת בנושאים
 שיכולים לעניין גם את התאטרון הרפרטוארי, עד גבול מסוים1

 ״אבל״, אומר מימרן, ״ההצגה הזאת - עוברת את הגבול.״

 גבול ההתחשבות ב״ביקוש הקהל״, כפי שזה קורה בתהליך
 המסחור, בתאטרון הממסדי, גתפס בעיגי אדורגו כ״נחמדות1
 כםטרוקטורה דכאנית״. תעשיית תרבות ההמונים, הכוללת את
 כל תרבות הפנאי, מעוורת את עיני ההמונים ומפיחה בהם
 ״תודעה כוזבת״: הקהל מקבל לכאורה, את מה שהוא זקוק לו1
 ורוצה בו ולכאורה, בוחר בו בחירה חופשית: ככל שמעמדה של
 תעשיית התרבות געשה איתן יותר, כן מסוגלת היא לשלוט
 יותר בצורכי הצרכנים, לכוונם, להשליט בהם משמעת ואפילו1
 למגוע בידור: להתקדמות התרבותית אין מוצבים כאן גבולות

 כלשהם.״
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 מסתובבת ותפאורה המושקעת בכסף רב. כאן זה תאטרון נטו.
 אמתי.״

 התאטרון איננו משלם משכורות לאמנים. הכנסותיהם של
 השחקנים באות ישירות מן הכרטיסים שהקהל רוכש.

 עולה תמיהה: כיצד זוכה אמן/ים להעלות הצגה על בימת
 בית ציוני אמריקה?

 גואטה מסביר כי ישבה ועדת קבלה. המושג ״ועדת קבלה׳
 מעלה אסוציאציות כוחניות ומחשבות טורדניות, למשל: מ
 מרכיב את ועדת הקבלה? אמנים מן הממסד? האם הם בעל
 אינטרסים? אגשים שיקבעו את גבולות חופש היצירה העצמאית?

 על פי אילו קריטריונים נבחרת הצגה?

 רן גואטה טוען, כי ״אין חוקים לקביעח קריטריונים״. אנש
 הוועדה מורכבים משחקנים, בימאים, מעצבים ומחזאים שוגים
 וכי הקריטריון היחיד שעל פיו עורכת הוועדה סלקציה הוא איכוח
 המשחק, איכות העבודה של האמנים. אם יתמזל מזלם, יהיו
 משובחים כפי שהעלה על דעחו המלט, הנסיך המפורסם בעולם:
 ״שמעתי, יש אומרים, כי בני אדם פושעים ישבו בתאטרון, ודיבח
 המחזה עד עומק לבבם כה הרעישם, שקמו בין רגע והודו במעשה

 פשעם.״
 על נאווה צוקרמן אפשר לומר, שהיא מילה ברדפת למקום
 (ליצירה אלטרנטיבית, עצמאית, ואיננה מתפשרח על האמת שלה
 ביצירה. ה״בית״ של חמונע ברחוב שונצינו בתל אביב הוא רק
 תחנה בדרך של כעשרים שנוח מלחמה ליצור תאטרון מלא
 כלום, מאפס, בתנאים בלתי אפשריים: ״עבדנו עם קבוצה
 במרתפים, כמו קבוצת נוודים. מה שעשיתי תמיד היה עם
 מפתח תלוי על החלון, מזמין כל אחד להצטרף וליצור
 במסגרת קבוצת התאטרון. איך אני יודעת באיזו
 הצגה לבחור? אני מרגישה אח האש של מישהו.
^ זהו. כשעבדגו במרתפים ^ ^ ^ ^ j 
 כולם הרגישו את אוחו
 דבר, את האש
 הזאת. זה יצא
. ת ו ר י ק ה  מ

 כשמובילי התאטרון בארן היו באים לראות חזרות
 שלנו, הם היו יורדים למרתפים ולא רצו לזוז משם.
 הם היו אומרים לי: ׳עכשיו אנחנו נזכרים, למה אנחנו

 אוהבים, למה אהבנו פעם חאטרון'.
 ״כשאני יוצרת, אני מתחילה משפת הגוף. לא מחנועוח
 של רקדנים מקצוענים, אלא מתנועות ללא הנחיה מדויקח
 לשחקנים. תנועה פשוטה שמנחה אותנו. אני מחפשת את
 האנשים בתמעה, את הדמיון שלהם. אגי בוגה גם טקסט, אב7

 זהו בית, כפי שאומר רן גואטה, המנהל האמנותי של ביח
 ציוני אמריקה, המעניק במה ליוצרים עצמאים, המעונייגים
 להעלות הצגות, ללא שיקולי רייטינג ומסחור. היוצרים לוקחים
 על עצמם את כל שלבי ההפקה, בשונה מן התאטרון הממסדי,
 הרפרטוארי. כל העוסקים במלאכה החל בבמאי ובשחקנים וכלה
 בתפאורנים מובא כולו על ידי המעוניינים להעלות הפקה

 השחקנים מגיעים לפני ההצגה ומקימים בעצמם את התפאורה
 ואת התאורה. היוצרים חאנים לפרק את התפאורה ולאחסן
 אותה בחום ההצגה. הם מעורבים בתהליכי שיווק ההצגה. תלקם
 של היוצרים בהפקה הוא מרבי והם מקבלים את האולם ואת

 השירותים כמו התאורה.

 ״חלקם של היוצרים שווה לחלקו של ׳הביתי(בו הם
 מעלים אח ההצגה) ובמקרים רבים אף גדול מתלקו.
 כאן אין הסתתרוח מאחורי אפקטים של במה



 חש את האינטימיות הכל כך טובה לחוויית תאטרון: ״הופעתי
 עם ההצגה חצי שנה בתאטרון גשר, אבל שם אין אולם קט

 מספיק שיתאים להצגה כזו.״...טיפיליצקי מוסיף: ״כשחאטרון
 רפרטוארי הופך מסחרי ונתמך על ידי המדינה, הפרינג׳ הוא
 מקום לתאטרון אמתי, נטו, איך שאני והחברים בקבוצה

 מאמינים״(במאי: איגור ברזין, שחקן: מיכאל טיפיליצקי, בורים
 ינטין - מעבד חומרים ולעתים מתרגם ורועי חן שתרגם את

 ״הזקנה ועושה הנסים״ בתאטרון תמונע).
 ״אנחנו עושים תאטרון גרוטסקי, מיוחד, לא קל לעיכול ושלא
 מתקבל כל כך בתאטרון הרגיל. מתוך נרסאות רבות של המחזה
 שראיגו בפסטיבל תאטרון בחו״ל, הגרסה שלנו לוקחת את
 הגרעין הריאליסטי של ההצגה ומעבירה אותו באמצעות משחק
 גרוטסקי, מוקצן. לא, בהכרח אפנתי עכשיו. בגרסה שלנו, אני
 מביט על עצמי (הדמות שלי) מהצד ואני מגזים את המשחק
 במידה מאופקת. אני פתטי. אני כמעט טרגי. רוב הגרסאות
 שראינו היו על סף ה׳סטנד־אפ'. אנחנו העלנו את הקונטרבס
 בעבריח. איש לא הבין מילה אחת ממה שנאמר על הבמה. אבל
 היינו לשיחח היום בפסטיבל. היינו במרכז הדיבורים בפסטיבל.
 אני והחברים בקבוצה מרגישים, שזה מחזה על בדידות, על
 החמצה, אהבות לא מוצלחות ואמביציות יומרניות, שמעל ליכולת

 חאמתית של האדם.״

 ״הזקנה ועושה הנסים״, עיבוד על פי יצירות של דניאיל
 חארמם, מועלה כאמור, בתאטרון תמונע. (תרגום: רועי חן,
 עיבוד: בורים עטין, עיצוב תפאורה ותלבושות: פולינה אדמוב,
 עיצוב תאורה: מיכאל צ׳רניאבסקי, ניהול מוסיקלי: מיכאל
, דינה לוין, מיכאל  גלוזמן, שחקנים: דמיטרי חס

 טיפיליצקי ומיכאל גלחמן).

 זהו אוסף של סצנות שאי-גיון(ולא היגיון) שולטים
 בהן. יש שלד ריאליסטי, שבו ההצגה מתחילה בסיפור

 אגי פתוחה לדיאלוג, לפיגג פוגג עם קבוצת השחקנים. אם מישהו
 מהקבוצה יציע אלטרנטיבה למה שאני כתבתי, אגי מוחקת את

 מה שכתבתי לטובת ההצעה הטובה יותר.
 ״אמנות היא מזון לרות ולא צריך להפוך אותה למצרך. אסור
 גם, להשתמש במילה ׳אמתי. למה את מכריחה אותי לצרף יאמת׳
 לאמנות? אני מעדיפה את לומר שהאמנות שלי היא ׳דרך׳,
 השקפת עולם'. אני לא יודעת מה זה יאמת׳, זו סתם מילה
 זורקים.׳אמתי יקרה לי מדי בכדי שאני אשתמש בה סתם כך. ״
 ״הקונטרבם״ היא הצגת יחיד, משובחת, יש לציין, המשותקת
 על ידי מיכאל טיפיליצקי שזכתה במקום הראשון בפסטיבל
 התאטרונטו 2001 ומועלית בבית ציוני אמריקה. פטריק זיסקינז
 כתב אח המחזה כמונולוג, נד קיבר תרגמו לעברית ואינור בחץ

 ביים.

 במרכז המחזה נגן קונטרבס לא מאוד מוכשר, שרואה את כל
 חייו דרך האופן שבו הוא מנגן ודרך יחסיו עם הקונטרבס. כלי
 נגינתו מפריע לו בחיים, אבל הוא איננו יכול לחיות בלעדיו.
 הוא עוגב על חמוקיו ומצד שני עומד לשבור אותו משנאה אוו

 מחוך קנאה בו.

 קינר מתייחס אל המחזה כאל אחת ההצלחות הגדולות של
 20 השנים האחרונות ומישה טיפיליצקי מסכים עמו. ולראיה,
 המחזה מועלה בעשרות נרםאות ברחבי העולם. ״הקונטרבם״
 משוחק ״על הרצפה״ ושני השחקנים הראשיים - טיפיליצקי
 והקונטרבס מחישים שם בטוב. על פי האווירה באולם, נם הקהל

 של אדם שנולד פעמיים
 והוא מספר בשיא הרצינות, כיצד נולד
 בתאריך הלא רצזי ואז דתפו אותו חזרה לגופה
 של אמו - אלא שמרוב מאמן והתרגשות, הוא נדחף
 אל החור הלא נכון לאחר מכן יש סצנה עם שני
 ילדים מעצבנים ואז עולה השאלה: ״מה יותר גרוע?
 ילדים או גופה מתה? - גופה. נופה לא םפריעה לך
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 בהתחלה. בגלל זה, למופע יש אופי של סטנד-אפ, במידה
 מסוימת״

 ״המופע שלי מתכתב עם מתים: חמך, סבתי, אבא שלי,
 השחקן יוסי ידין. רציתי לומר - די! עד מתי הדמויות האלה
 ייצמדו אליי ויהיו בי? רציתי להגיד, עזבו אותי. אבל זה לא
 קורה ממש. הדמויות לא עוזבות אותי. אני חי אותן דרך חנוך.
 אני רוצה לעשות הפסקה עם זה וללכת קדימה. ההפסקה קרתה
 לי, באיזשהו מקום, כשנולד הבן שלי. חנוך לוין, במחזות שלו
 מתייחס לילד שנהיה לאבא. האבא רוצה גם הוא באבא. בחרתי
 לסיים את המופע עם מונולוג של פוליקםנה, מתוך מחזהו ש7
 חנוך לוין ״הנשים האבודות מטרויה״: ״עד מתי עליי למלמל
 את הצירוף הזה: הם ומותם. לכי, פוליקםנה, שכבי דומם. אך

״•  לא! היא קמה. היא חיה.

 בחיים״.... לאחר מכן, יש סצנה של ניסיון כושל, מצדו של
 הסופר, דמות מרכזית במחזה, להתמיל עם עלמה צעירה. לבסוף,
 הסופר יורד אל ברכיו ומתפלל לאלוהים. כל שלבי החיים עוברים
 ברצף מלידה ועד לשיבה אל האל. והזקנה - היא ממתינה לכיליון
 החיים ומרחפת מעל המתרחש בכל שלב ושלב במעגל החיים,
 כבר מן הסצנות הראשונות. היא ספק דמות אמתית וספק חלומו
 המסויט של הסופר. אבל זהו השלד הריאליסטי היחיד במתזה,

 אם נבחר לפרש כך חלק מן המתרחש על הבמה.
 גד קינר רואה בכך לא יותר משלד. הוא מעדיף לראות במחזה
 השתלשלות אנרכיסטית לגמרי ופריצה של מוסכמות, מחזה!
 אבסורד. ״אסור לשכוח, שמחזה רוסי זה נכתב בשנות ה־40
 למאה הקודמת, תקופה של פריחת המרד בקונבנציות

 הריאליסטיות ההגיוניות. ״
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 הבית בתאטרון תמוגע מאפשר לחבורת הצעירים הזאת
 להעלות משהו מטורף על פי דרכם וללא התערבות אמנותית.
 כיוון שאין כאן יסודות ריאליסטיים, לא מסר ברור כלשהו ולא
 עלילה להיאחז בה, הרי מה שנותר הוא היצירתיות התאטרלית
 והמשחק, שבמקרה זה הוא משובח. מיכאל טיפיליצקי: ״אני
 אוהב להשתתף בהצגה, כי אף פעם לא השתתפתי בדבר כזה.

 זה אקספרימנט.״

 ״לפגוש את חנוך לוין״ היא הצנת יחיד נוספת המועלית בביח
 ציוני אמריקה על ידי שמעון מימרן. ההצגה היא אוסף מונולוגים
 מתפקידים שביצע שמעון מימרן בהצגות של חנוך לוין שבהן
 !הוא השתתף. הוא שוזר במונולוגים את הגעגוע שלו לפגישות
 ולשיחות שנהג לנהל עם לוין במסגרת העבודה המשותפת עמו:
 ״אני מחבר את הקהל לחומרים לוויניים דרך החוויות שלי עם
 מטך. דרך האמת שלי על חנוך ועל החומרים שכתב וביים. יש
 כאלה שחושבים, שזה הולך להיות ערב יכבד', מרוחק. יש כאלה
 שתופסים את חנוך לוין דרך הסטיגמה של ׳שמאלני׳ או ׳מדכאי.
 לא שהמצאתי את חנוך לוין הקומי, אבל אני מרגיש כמו מתווך

 בין הבכי והצחוק שבו.״

 באולם הקטן, במשחק ״על הרצפה״, עם מזוודה אחת של
 כובעים ומשקפיים וצעיף אמד(אביזרים מינימליים) הקהל מקבל
 חנוך לוין בוכה צוחק וקרוב לאנשים. התחושה, הקיימת ממילא
 בקרב אוהבי תאטרון, כי לוין השאיר אותנו יתומים, מאז נפטר
 ממחלה קשה, מרטיטה מחדש את הגעגוע אליו, דרך הגעגוע1
 הפרטי של מימרן. הוא עובר מדמות לדמות, לאורך מפגשים
 ושיחות במהלך הקריירה שלו, שבה גפגש ועבד עם חנוך לוין

 וופורש לאורכם את הגעגוע שלו ושלנו - יתומיו.
 מימרן: ״הבמה של תאטרון אלטרגטיבי מתאימה למופע הזה,
 כי הוא התחיל מזה, שדיברתי לעצמי לטייפ ולא כתבתי דבר,


