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חדשות • 24.04.2019

במזל סרטן
"תהליך תופס מקום", "להזיז את השמש"

שי בר יעקב

מחלת הסרטן מככבת השנה על במת התיאטרונטו בזכות שתי הצגות יחיד חזקות ומרגשות, המציגות
סיפורים של אנשים צעירים שנאלצו להתמודד עם המחלה הקשה. "תהליך תופס מקום" היא מונודרמה
שכתב אריק אביגדור, בן זוגה לשעבר של השחקנית רמה מסינגר, שנפטרה מסרטן לפני כשלוש שנים.

המונולוג שכתב מתאר את שלבי ההתוודעות שלהם למחלתה, המאבק להתגבר עליה והכניעה הסופית בפני
גזר הדין הנורא. אך יותר מכל זהו סיפור על אהבה גדולה בין שני אנשים צעירים שעבדו ביחד בתיאטרון
וחיו בעולם של אשליה מאושרת עד שהמציאות נקשה על דלתם באכזריות. ישי גולן - שנכנס בכל נפשו

לתפקיד האיש האוהב המלווה את בת זוגו במסעה לעבר האבדון בחמלה, באנושיות, באהבה ובכעס - מגיש
ביצוע מכמיר לב ומרגש ביותר.

 
אם אביגדור מתאר את המאבק במחלה הארורה בדיעבד, הרי ש"להזיז את השמש", מאת תרין שלפי, זורקת

אותנו פנימה ללב המאבק. שלפי היא שחקנית צעירה שמופיעה בראש מגולח במונולוג שהיא עצמה כתבה
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על המחלה ממנה היא סובלת בשנה האחרונה. במקום הגישה המיוסרת בכתיבתו של אביגדור, בחרה שלפי
לתאר את חוויותיה בתערובת של הומור שחור, בלבול, מבוכה וכנות חסרת רחמים כלפי כל הסובבים אותה.

היא גם משתמשת בהשוואות אירוניות משעשעות ליצירות מוכרות מהדרמה העולמית כדי להבליט את
תחושת האבסורד והכאוס שהיא חשה. כשחקנית היא מגישה ביצוע צבעוני ומגוון, מרתק במודעות העצמית

שלו ומדויק בהבעה הרגשית המשתנה שלו. בהדרכתו של הבמאי חנן ישי היא נעה בין רגעים של צחוק
לדמע אך נשארת תמיד כנה וחשופה עד הסוף. התוצאה הסופית היא הצגה אמיצה ביותר, מצחיקה

ומחשמלת, מרגשת ומעוררת התפעלות, כי מעל לכל היא חוגגת את החיים ואת התקווה לעתיד טוב יותר,
ומסרבת להיכנע לייאוש ולפחד.
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You May Like
המלך בן 35חוזרת הביתה

"אגדל את הילדים ברוח של ד גנית"

דגנית גליק (40) חלתה בשפעת ואושפזה בבית החולים  רמב"ם לעשרה ימים • ביום שלישי שוחררה לביתה, חשה ברע והוחזרה לבית 

החולים • יומיים אחר כך נפטרה •  "מדוע בכלל שיחררו אותה", תוהה בעלה • רמב"ם: "אנו ממתינים לתוצאות בדיקות כדי לקבוע את…

"נאבקתי להקים את עצמי מהמיטה בבוקר"

כשג'ייד דייכס וויקס   מככבת בסדרה "קיבוצניקים" היא נזכרת בעבר הטעון שלה, עם אמא רקדנית שעזבה את הקיבוץ והתאהבה בצייר 

לונדוני שסחף אותה לחיי התמכרות ולמוות, כשבתה הייתה בת 14 בלבד. ג'ייד גדלה אצל סבה וסבתה, וכשגם הם הלכו לעולמם, הקימה…

"אני אוהבת את עצמי גם כשאני 20 קילו פחות, אבל אני חיה בשלום עם גופי"

השדרנית והמלהקת אמירה בוזגלו לא חשבה שתהפוך לאמא רק על סף יום הולדתה ה־40, אבל אחרי שמצאה אהבה בעזרת רב שעושה 

ניסים ועברה שתי הפלות כואבות וזירוז בשבוע ה־39, זה קרה - יונתן הנסיך הקטן הגיח אל אוויר העולם. רגע אחרי החזרה מחופשת…

אהבה על הדשא

ליהי קורנובסקי ורועי ניק נפגשו על הסט של 'קיבוצניקים', ועשו את כל מה שהיה אפשר כדי לא להתאהב אחד בשנייה. זה לא הצליח להם
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