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הות של נשים וגברים היום, ובנסיונות למצוא צורות חדשות של זההצגה זריחה עוסקת במשבר ה

זוג ההורים מציג זהויות מוכרות.  -חיים כנשים וכגברים. ההצגה מפגישה בין שני זוגות. הזוג המבוגר

-ל החירות שנגזלה ממנו כשהפך לבןהאב המפרנס, הטרוד תמיד, כועס וממורמר על בינוניות חייו וע

זוג ולאב. האם, המצויה בבית, שוקדת על העבודה של בריאת בית. היא מבשלת ומעצבת מכינה את 

זוג, האם נמצאת בצפייה -המעטפת, התפאורה שבתוכה תוכל המשפחה שלה להתקיים. כבת

 תמידית לאינטימיות זוגית.

  

ה ובדידות, ציפיה ואכזבה, נמצאת ביתם הצעירה בתווך, מנסה להשתחרר מהמחול הטראגי של קרב

של בני הזוג. היא לפחות על פני השטח מציגה "אישה חדשה" היא הפנימה את הביזוי והאימה של 

האב ביחס לבית וכמוהו היא רואה בקרבה זוגית והורית את תום החיים כאדם. היא נושאת על גבה 

א מודע את הבגידה של היא גם נושאת באופן לאת השאיפה שלו להצליח בקריירה ולהגיע "רחוק". 

האם בה בכך שלא הורישה לה יותר מאשר העניין העמוק בתשומת הלב של האב. באופן אירוני 

כמעצבת תפאורות לפרסומות, תפקידה ליצור תפאורות של בתים מושלמים שיפתו אנשים אחרים 

 לצרוך מוצרים כתחליף לאותה ביתיות וקרבה שכל כך קשה להגשים. 

 

פיקטיבי, בית הפרסומות, עוזר לבת להקים פועל במה, בחור צעיר שאיננו שותף את הבית המושלם ה

לאותם כוחות המניעים את הבת. אותו "גבר חדש " מצהיר על עצמו כאומן. הוא איננו רוצה קריירה 

 אלא חירות הביטוי. הוא איננו מעוניין לכבוש פסגות או נשים, הוא מחפש שותפות ותמיכה הדדית. 

מציגה את השאיפה של נשים וגברים לאושר במארג הרגיש של קרבה וחירות נפשית.  ההצגה זריחה

כולנו רוצים לחיות את חיינו, להנות בצורה הפשוטה ביותר מזמננו על פני האדמה, לכאורה המשימה 

הזו פשוטה ובסיסית ולמעשה נראה שהמפגש בין נשים וגברים, גם אם נושא בחובו את ההבטחה 

ונג בסיסי, בפועל הוא אחד מהזירות המייסרות ביותר המרחיקה אותנו מאותו מקום והגעגוע לאותו ע

פשוט של חירות ואהבה. המחזה מאפשר לנו לבחון עד אילו דרכים חדשות נסללו בשנים האחרונות 

לחיות כנשים וכגברים. מה המחירים והיתרונות של הצורות החדשות הללו? האם יתכנו סוגים חדשים 

נשים וגברים שלא מבוססים על אותו מחול ניגודים של נשיות וגבריות? אשה צעירה  של חיבור בין

המסרבת להיות פסיבית וחלשה עם גבר צעיר המסרב להיות כובש , שסביבם עולם מלא דימויים 

 ממוסחרים של אהבה ובית. האם יוכלו לברוא עולם חדש וטוב יותר מאשר הוריהם? 

 


