
 אבות ובנים
  לזרוב יחזקאל: במה עיצוב, בימוי, עיבוד

 סקיבדו"ח צפייה נכתב ע"י איתן סחנו

 :יוצרים

 ברנע נדב: תאורה עיצוב

 לזרוב אלין: תלבושות עיצוב

 שואף זוהר: במה והפקת תכנון

 וייסבורד מיכאל: סאונד

 לוקאס יוני: ודיבור לשפה במאי עוזר

 לזרוב יחזקאל: וידאו בימוי

 סלבין רן: וידאו עיצוב

 לבאור סטניסלב: וידאו והפעלת תכנון

 אורלוב  אירינה: במאי עוזרת

 

 

 :משתתפים

 לאון מיקי: בזרוב יבגני

 פרידמן אלון: קירסנוב ארקאדי

 דמידוב( סשה) ישראל: קירסנוב ניקולאי

 תבורי דורון: קירסנוב פאול

 אחנוב בוריס: בזרוב ואסילי

 קנטר פירה: בזרוב אירינה

 שפיגלמן נטע: סרגייבנה אנה

 עינב רוני:  קטיה

 י'אוסדצ טלי: קה'פניצ

 רות ליליאן: הדודה

 טרלצקי יבגני': טימופאיץ

 קפון הלל, מואורה. א פאולו: פיוטר
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 . קונפליקטים מרכזיים במחזה:3

  –דור הבנים  vsדור אבות 

 הבין דורית. כל צד נתפס שונה בעיניי הצד השני:הקונפליקט העיקרי במחזה הוא ההתנגשות 

האבות רואים את הילדים בתור מורדים, חדשניים, נמרצים, מתפתחים, שואפים, מוצלחים 

ובעיקר בתור ההמשך שלהם עצמם. ניקולאי קירסאנוב, אבא של ארקדי, רואה את ארקדי 

לאט הוא מגלה עליו כי  בתחילת המחזה בתור נער מבריק וחכם, ולא רואה אף פגם שלו. אמנם

הוא מושפע מבזרוב וכבר אינו מצליח למצוא את ארקדי של פעם, לפני שהגיע בזרוב. כמו כן, 

מצליח, ורוצים לעשות הכל הוריו של בזרוב רואים בבזרוב גם כן גבר חכם, פורץ דרך, מוכשר ו

כדי שיוכל כדי לרצות אותו, בין אם לתת לו להתעצבן ולצעוק עליהם או לוותר על בנם ב

 להתפתח ולגדול בתחום הרפואה. 

לעומת זאת, הילדים רואים באבות דור מיושן, זקן וטיפש שלא מבין דבר מהחיים, הם שוכחים עד 

כמה הדור הזה אמיץ, חזק ובעל חוכמת חיים מופלאה ולא מוכנים להפנות את ראשם חזרה 

 בכדי להקשיב למה שיש להם להגיד אלא רק שואפים קדימה.

ההבדלים בין הדורות באים לידי ביטוי בכמה דברים. הבולט שבהם מבחינתי הוא המהירות 

השונה של שני הדורות. ניתן לראות כי דור האבות לוקח את הזמן, מה שנקרא חי את הרגע. הוא 

מפענח את העולם בקצב איטי ומושכל ולא ממהר לשום מקום. אמנם, דור הילדים, ממש כמו 

ושלמה ותמיד שואף עוד ועוד  אמתיתות דור שממהר, אין לו ערך לחוויה במציאות, גדל להי

קדימה ולא מתרכז כל כך במה שקורה עכשיו, בהווה. הוא לא מעריך אהבה, לא מעריך משפחה 

ולא מעריך בעצם כלום. הם איבדו את האמונה שלהם בכל דבר שהוא לא עובדה ולא ניתן 

 להוכחה.

 

 



  –חוסר אמונה  vsה אמונ

הקונפליקטים המרכזיים ביותר במחזה הוא האמונה. האמונה באה לידי ביטוי בכמה  אחד

 פילוסופית תפיסההיא  הניהיליזם. ניהיליסטבזרוב מגדיר את עצמו בתור אופנים. ראשית, 

 ושוללת אמונה הדוחה חשיבה צורת ומאמצת המסורתיים והמוסדות הערכים כל את השוללת

מאמין רק  ניהיליסטבזרוב שרואה את עצמו בתור  .לגאולה או למימוש להגיע כדי בה הצורך את

בעובדות סובייקטיביות שאין מקום לטעויות או להכנסת דעה אישית. כך למשל ניתן לראות זאת 

והוא חוזר ומדגיש כי אינו מאמין בדבר והעכשיו  –מדע  –ייעודו של בזרוב הוא רפואה בעובדה ש

 הוא החשוב. 

שנית, ניתן להסתכל על אמונה וחוסר אמונה גם בצורה של שאלת קיימות מסוימת. בזרוב שאינו 

מאמין בכלום מגיע מנקודת הנחה שדברים אינם קיימים כלל, זאת אומרת שהוא לא נותן כלל 

מקום לדמיון, לדעה האישית או למחשבה על מציאות אחרת חוץ ממה שקורה כאן ועכשיו. 

ר במחזה על ידי הדודה ה"משוגעת" שרואה דברים שאף אחד אחר לא הקונפליקט הזה נשב

רואה. הדודה היא דמות חזקה ביותר, יציבה, סוחפת, קצת מפחידה אבל מאוד חכמה. היא לאורך 

ההצגה משחקת עם איזשהו כלב דמיוני שלא ניתן לראות ולכן ברור לנו שהיא הרי משוגעת. 

צד חדש. האדם החזק ויציב שלא מאמין בכלום פתאום כאשר בזרוב פוגש אותה אנחנו מגלים בו 

מוכן להעמיד פנים שהוא אכן רואה את הכלב, נשכב על הרצפה ומנסה להרשים את הדודה, 

שנתפסת בעיניו כדמות יוצאת דופן וחזקה. הדודה גורמת לו להתערער בכך שלפתע צוחקת עליו 

-דה בזרוב מוכן לוותר על האמינות והאי. באותה הנקובאזורכי הוא נלחם עם האוויר ואין אף כלב 

 נתינה למקום לדמיון ובעצמו שובר את דרך החיים שלו.

 . תפאורה:4

הכל כחול. דבר זה  –הבמה הייתה כחולה. הכלים כחולים, החפצים כחולים, הקירות כחולים 

שימש בשני אופנים. ראשית, הכחול מנחה אותנו להרגיש משהו שהוא חד מאוד, תחושה של 

)גם כיוון שאנחנו נמצאים ברוסיה וגם כיוון שהאווירה בין הדמויות לרוב קרה מאוד( ואין  קור

מקום למריחות מיותרות. שנית, מבחינה טכנית המסך הכחול שימש לכך שיהיה ניתן להלביש 

 ארט, וליצור מציאות חדשה. -על התפאורה )המציאות(, תפאורה חדשה בעזרת ווידאו

מרכזי ביותר בהצגה. הוא שימש בקונפליקט שבין אמונה וחוסר  ארט לקח תפקיד-הווידאו

ומה לא, גרם לנו להציץ אל עמקי נשמתם ונפשם של  אמתיאמונה, שיחק לנו במוח מה 

הרגש.  –הדמויות ולהרגיש מה הם חווים מבפנים. אנחנו נכנסנו לנקודה הכי רגישה שלהם 

ש. אפשר להבחין בקלות שבזרוב, הדמות הדמויות, ובעיקר הדור הצעיר, מאוד מפחד מהמונח רג

הגברית, מפחד פחד מוות להרגיש משהו, במיוחד אהבה, עצב ופחד. הוא אוצר בתוכו את כל 

החוצה דמות קשוחה וחזקה שלא תראה טיפת חולשה )חולשה=רגש בשבילו(.  הרגשותיו ומשר

ראות מה הוא בעזרת התפאורה אנחנו מצליחים לדלג מעל למעצור שבזרוב הכין עבורנו ול

 באמת מרגיש בפנים.



יתר על כן, השימוש בווידאו ארט היה פשוט מדהים. הוא נתן לנו לחוות הרגשה של יער, חדר 

לחלל שינה, גשם, שדה וכל דבר בעצם שרק היינו צריכים לראות, בלי לשנות תפאורה או לעבור 

והיו בה רק דברים  מינימליסטיתעובדה שהתפאורה הייתה תפאורה . דבר זה גם נעזר באחר

 שולחן, כיסאות, פסנתר וארון. –ביתיים רגילים 

 . דמויות:5

בזרוב הוא דמות קשוחה, קרה, נוקשה ומבריקה. הוא שואף להיות רופא מובחר  –א. יבגני בזרוב 

ולכן לאורך כל ההצגה הוא רודף אחרי צפרדעים בכדי לנתח אותם וללמוד על גוף האדם מהדמיון 

, מאתנומיה של הצפרדע והאדם. בדרך זו הצליח הבמאי לנתח כל אחד ואחד הרב שבין האנטו

 לתוך תוכנו ולתת לנו מראה מכוערת/יפה ביותר על מי שאנחנו כחברה.  ולהיכנסהמין האנושי, 

בזרוב הוא כמו בצל, הוא מורכב משכבות רבות וחריפות, וכאשר אנחנו מנסים לחתוך את אותו 

דמוע. אנחנו מגלים אדם רגיש, אדם פגיע ומדוכא שחשב שהוא הבצל, אנחנו אכן מתחילים ל

השיג את מטרתו בחיים והבין את ייעודו, להיות רופא, אבל לרגע שוכח את הדבר הכי חשוב שיש 

לו, את עצמו. הוא לא מוכן להודות באהבתו כלפי אנה ולכן מגיע לנקודת התפוצצות שבה הוא 

 תיו. חושף בפעם הראשונה בפני מישהו את רגשו

ארקדי הוא דמות בפני עצמה דבר ראשון. ואני מוכרח להזכיר לעצמי את  –קירסנוב ב. ארקדי 

זאת כי א. אני מאוד כועס עליו ב. אני רואה בו יותר בזרוב מאשר ארקדי. ארקדי הוא דמות 

מושפעת חברתית, נסחפת עם הזרם ובתקופת משבר זהות קשה. הוא לא מראה את מי שהוא 

וא מפתיע בתדמית חדשה, מעצבנת ומורדת שמלאה באמת ואפילו כשהוא חוזר לבית אביו, ה

בעיקר בקצת ארקדי והמון בזרוב. במהלך ההצגה ארקדי מבין כי בזרוב הוא לא האלוהים כפי 

שראה אותו לפני ומתחיל לפתח לעצמו איזושהי אישיות מסוימת שאותה התחלתי די לחבב. הוא 

 ונפתח אל העולם.מצליח להוריד מגבו את נטל הבזרוב שהכביד עליו מההתחלה 

פאול קירסנוב הוא דודו של ארקדי, אח של אביו. מהרגע הראשון פאול יכול  –פאול קירסנוב ג. 

ביקורתי ביותר וערכי. הוא נמצא בריב בלתי נפסק בינו ובין בזרוב בתור אדם קר, זקן,  להיתפס

גדות שלא והם מתווכחים על שאלות של אמונה ושאלות של התנהלות בחיים. הם דמויות מנו

. מעבר להיותו דעתן גדול וחזק, פאול אוהבות אחת את השנייה ולכן נוצרות מריבות רבות ביניהם

 הוא הטריגר של בזרוב להביע את דעתו ולהגיד מה הוא חושב על העולם בכלל ועל פאול בפרט.

 . אביזרים, מוזיקה ותאורה:6

תפאורה מינימליסטית, רוב הקונספט בתפאורה בא לידי ביטוי בוידאו ארט המוצלח  –אביזרים 

 של ההצגה.

המוזיקה הייתה פשוט מטורפת. בתור אחד שמוזיקה היא כמו תרופה בשבילו ההצגה  –מוזיקה 

הייתה כמו איזו ארוחה טובה ומעניינת שנתנה לי אתנחתא מהחיים בחוץ ופשוט זמן להרגע 

גה. המוזיקה הייתה הזויה למדי, היא טימטמה לנו את השכל וגרמה לנו ולשקוע לתוך ההצ



היא ללא ספק גאונית ואהבתי מאוד את  la femmeלהכנס לאווירה הקרה והמוזרה. להקת 

 השימוש במוזיקה כמכתיבה רגש שמצופה מן הקהל.

מעבר הראשון, כאשר האור הפך תמונה אחת שזכורה לי במיוחד התאורה בה היא ה –תאורה 

להיות אדום והדמויות עברו מצד שמאל של הבמה לצד השני בהליכת רפאים, הליכת מוות, 

בליווי שיר משוגע ובידיהם החפצים של התפאורה החדשה. האור הקנה לנו הרגשה של איזשהי 

אמת הלוויה הלוויה, שבדיעבד גיליתי כי אכן כאשר חזרה אותה תופעה בסוף המחזה זו הייתה ב

 של בזרוב. התאורה האדומה שימשה בתור משהו מסתורי שעומד להגיע. 

שבה בזרוב מתוודה בפני אנה על אהבתו כלפיה.  תמונהלי ביותר היא התמונה הזכורה כמו כן, ה

ארט של גשם שממלא את הבמה ומציף את השחקנים. באופן זה -הסצנה הייתה מלווה בוידאו

להתנתק מהאדמה היציבה, שנתנה להם תחושת ביטחון וסדר, וניתקה היו צריכות הדמויות 

התמונה הזו הייתה בנויה בהדרגתיות,  וודאות.-אותם ממנה אל עבר הכיסאות המתנדנדים והאי

תחילה בתור שיחה בין בזרוב לאנה, לאחר מכן תחילת ויכוח, תחילת גשם, עלייה לכיסאות, 

אילוץ לצעוק ולבסוף ההתפרקות הרגשית של התאמצות לדבר בשל הקול החזק של הגשם, 

 בזרוב בפני אנה.

 . התרשמות כללית מההצגה:7

קצת מטורפת  ההצגה הזו הייתה הצגה שאני לא אשכח. היא הייתה עמוסה מאוד בפרטים,

ומאוד מציאותית, אך עדיין איני יכול להגיד שהתחברתי מאוד להצגה הזו )לפחות לא כמו ביאקיש 

(. הנושאים פחות דיברו אליי ולא התחברתי לקונפליקט העיקרי של המחזה. אמנם, כן ופופצ'ה

לקחתי לעצמי כל מני נקודות שעלו במחזה כמו משפחה, התנגשות בין דורית, חשיפת הרגשות 

 שלי בפני אחרים ולא הנושאים של אמונה, ניהיליזם וכו'.

ן והצלחתי לראות עד כמה כל פרט למדתי רבות מההצגה על החשיבות של כל מרכיבי התיאטרו

 ופרט הוא חשוב ומשמעותי. 

אני מרגיש כי עוד לא לגמרי מיציתי את החוויה מההצגה והייתי שמח לדבר עליה קצת יותר 

ולהבין דברים שלא ברורים לי כדוגמת הפסנתר שנכנס בתהלוכה הראשונה ומיד יצא החוצה או 

 חוטב עצים שהיה ברקע.ה

ר רוסית, שהיה לי שימוש בשפה במהלך ההצגה, אהבתי מאוד את הנקודה זאת ועוד, בתור דוב

שהעבירו בעזרת השפה: רק דור האבות השתמש בשפה הרוסית ובכך גרם לנו להרגיש את 

הזהות שלהם למולדת, לעומת דור הילדים שגם אם דיברו אליהם ברוסית הם לא היו מוכנים/לא 

 ידעו לענות בחזרה ברוסית.

הייתה באמת נקודת מפנה בשבילי בדרך בה אני רואה את הדברים ואני חושב  לסיכום, ההצגה

 שהיא הצגה מבריקה ואחלה מראה למציאות שלנו.

 


