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 . ייסדנו את אנסמבל כאן 9002בשנת  :ש

 .התחלנו לקבל תמיכה ציבורית 9002-ב

 .לברכה םזכרונ. ךבין השנים האלה חיינו על הירושה של ההורים של :ע

 ". כלבים"את ההפקה העלנו  9000בשנת  :ש

 .וערביםיהודים , זאת היתה הפקה רק עם גברים

 .איך אהבתי אותה :ע

 , היינו סולד אאוט, ניו יורקשל ג 'הגענו איתה לפסטיבל הפרינ :ש

 , כתבו עלינו בניו יורק טיימס

 . לא הגיעקהל , אבל בארץ :ע

  ,ואז אתה אמרת :ש

 .סקס יביא לנו קהל. סקס מוכר. ההפקה הבאה הולכת להיות על סקס :ע

 , א"ונה שהצלחנו לצאת איתה מחוץ לתאת ההפקה הראשזובאמת  :ש

  ,"הציבורישירות בכנס אקדמאים ב" ,באילת. בארץ נסענו

 .הזדעזעו מהדבר הזה קשותהם , כמעט חטפנו מכות

 . הפרויקט הראשון שלנו שמבוסס על ראיונות הז. תהליך העבודה היה מרתק :ע

 , שלהם מיניותעל שאלתי אותם . אנשיםל קבוצה לא קטנה שפניתי ל   

 . הגוףעל תפיסת , על ההיסטוריה המינית  

 . לדבר על הנושא הזהאנשים לאותי כמה צמא יש דהים מזה  :ש

 .ואז החומרים עובדו ונערכו ונכנסנו לחדר חזרות :ע

 .מהשחקנים להתפשט ככה מולכם לבקש. זה לא היה קל :ש

 . זו ההפקה הראשונה שאף שחקן לא הזמין את ההורים שלו -בוא נגיד  :ע

 . והרגשנו שאי אפשר להמשיך הלאה. והדבר הזה יצא :ש

 שסקס זה אתר התרחשות מעולה לדבר דרכו  :ע

  ,על מיגדר וכוח וגזענות ומיזוגניה והומופוביה

  .ואמונה וילדיםואהבה ואינטימיות  :ש

  ,פרספקטיבה שלהם לנושאשיתנו את המרתקת פנינו לקבוצת כותבים  :ע

 , "רק סצינות סקס  S2 -"נקראת ש ,של האנסמבל הההפקה הבאו 

 . מביאה זווית חדשה לנושא הזה 

 . אותנו תחהזה פ פרויקטמשהו ב, בכלל :ש

 . מנהרהנבנה לש זה סייט ספסיפיק  S2-ו, בחללים אלטרנטיביםאיתו אנחנו מופיעים  :ע

 .ואתם יותר ממוזמנים לבוא ולראות גם אותו :ש

 

 

 

 

 



2 
 

 .ועכשיו תודות :ע

  ,שמצא אותנו ראויים לתמיכה' למדור פרינג ,תרבות אנחנו רוצים להודות למינהל :ש

 , ליגאל עזרתי, אני רוצה להודות לתאטרון יפו. א שגם תומכת בנו"לעיריית ת 

 , במאי. הע, את סער שריפיאני רוצה להזמין  .שמארחים אותנו, צוותלרביד ולכל ה 

 רוייקט שהבין את המהות הדקומנטרית של הפ הודות לצוות היוצריםאני רוצה ל 

 , איה צייגר ,איתן לוי: את המינימאליזם שהפקה הזו דורשתאיפשר ו 

ואחרון חביב  ,חני ורדי ,(של השחקניםארון הפרטי בהבגדים נמצא את שאמרה בוא ) 

 . אלהשחקנים הל

 

 

 


