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על דיכוי ושחרור העצמי  הסדנה מלאה ! ״שחרור הסוררת״ .1
 נילי לובראני ורונן קובלסקי – אטרון פלייבקיבת

 

אטרון פלייבק דורשת מאיתנו יהקשבה והצגה של סיפור חיים בת
, ואינטואיציה דחףלהתמסר לחיית פרא פנימית, הפועלת מתוך 

דבר  ימית ובו בעת נמצאת בדיאלוג עם האחר.פנ מתמסרת לאמת
זה מתעצם על ידי כך שבתיאטרון הפלייבק אנו משחקים יותר 
"חלקי נפש" בעלי איכות ארכיטיפלית וסוריאליסטית ופחות דמויות 

אותנו  ותבסדנה נבדוק אילו ״מוסכמות״ כובל"עגולות" וריאליסטיות. 
מהן ולאפשר לו אופנים ניתן להשתחרר יכשחקנים ומנחים ובא

באופן סורר, מתמסר ובלתי מתפשר את במה הלעצמנו לבטא על 
  האחר ואת עצמנו. 

 

 הסדנה מלאה ! אביבה אפל רוזנטל – עור נשמה עור כלבת הים  .2

"אגדות ומיתוסים הם החונכים והחונכות שלנו 'החכמים' המלמדים 
. הסיפור עור כלבת הים עוסק במחזור החשוב ביותר ”את הדרך

השיבה הביתה, הבית הפראי, בית הנשמה.  –מחזורי האישה  מבין
דרכים  בסדנה נעסוק באובדן העור החיפוש הגילוי והדרך הביתה

רבות בחיי אישה מביאות אותה לאבד את עצמה את עור הנשמה 
שנה,  20את הבית. הצגת היחידה שיצרתי בהשראת הספר לפני כ 

עור  היה מסע החניכה שלי והחזרה אל עצמי בתשוקה וחדוות יצירה.
 כלבת הים היה המפתח, הדמעות שהזלתי הראו לי את הדרך

באמצעות הסיפור, המשחק, ותאטרון  לחופש פנימי ויצירה עצמאית.
משתתפ/ות/י ( פלייבק, נחפש את העור האבוד ואת הדרך הביתה.

הסדנה מתבקש/ות/ים לקרוא את הסיפור. יש להגיע לסדנה עם 
 )תנועה ומשחק.עותק מודפס של הסיפור ובגדים נוחים ל

 

            -על הדיאלוג בין הפראי לבין המוחזק אצל גברים ונשים  .3
 הסדנה מלאה ! -אלי חכם ויעל דורון 

עד כמה אנחנו מרשים לעצמנו להשתחרר ולתת לתשוקות להוביל 
אותנו? מה, כגברים ונשים, אנחנו מוכנים לשים בקידמת הבמה, ומה 
דוחפים אל מאחורי הקלעים? היכן אנחנו נמצאים ברצף שבין 

בסדנא נבחן,  חרד ?-שמור-משוחרר לבין המוחזק-ופשיח-הפראי
בעזרת הכח והתבונה הקבוצתית, ובאמצעות כלים של תאטרון 
הפלייבק, את החלקים השונים שבכל אחד מאיתנו, ונבדוק באיזו 
מידה אנחנו רוצים להכיר, למצוא, להתיידד ולחזק את החלקים 

 הפראים הנשיים והגבריים שלנו. 

                      – על כוחם של מדריכים פנימיים בובתה של וסליסה: .4
 שושי קיסרי ואיילת כהן מוסינזון 

להביא את האש,  –וסליסה יוצאת למסע ויש לה משימה חשובה 
להחזיר את האור והחום לביתה. זהו מסע המכונן לה משימות ואתגרים 
 צליים, שיביאו בסופו של דבר לשחרור והתפתחות. הבובה שלה, אותה

קיבלה מהאם הטובה, מלווה אותה בדרך, מכוונת אותה ומסייעת לה 
במשימות השונות. בסדנה נצא גם אנחנו למסע שיפגיש אותנו, עם 

 פנימיים מדריכים האינטואיציה שלנו, עם הבובה שבכיסנו. מיהם אותם
המלווים אותנו? כיצד נעורר אותם לחיים? כיצד נפרוש מרחב 

רגעים חשוכים, במפגש עם מכשפות המאפשר לנו להקשיב להם, ב
 פראיות? השימוש בארכיטיפים, דימויים וקולות פנימיים, המקבלים גוף

 לנו התבוננות מעמיקה ומחודשת על סיפורים תאפשר ונוכחות בימתית
 בחיינו הנוגעים במסעות האישיים שלנו. 

 פזית אילן ברקוביץ' – בור בשני קצותיוטלאחוז בחבל ה .5

בור המחבר בין העובר לרחם טחבל ה על אמהות חיבורים ונפרדות.
האם, צריך להתנתק כשהעובר הופך לתינוק ומתחיל לנשום בכוחות 
עצמו. כולנו נושאים בטבורנו את הקשר של החבל שנותק ונעים בין 

 נפרדות לחיבור.


