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 קו ונקודה קמים לחיים, משחקים, בונים, הורסים, ומתפייסים.
 פוגשים חתול משולש וארנב מרובע, חולמים ומסיימים בנשף ריקודים.

 ומתפרקות מעצמן לסיפורים קטנים ללא מילים.הצורות מתחברות 
 תיאטרון פשוט ופלאי המשוחח עם עולם האנימציה והאמנות המודרנית.

 ההצגה היא סירה קטנה בים של מוסיקה ודמיון.
 אתם מוזמנים להפליג.

 
 יצורימצורה ל

 
ל להיות גם מופשט, סמלי, "בובה יכולה להיות פיגורטיבית, להיות מעוצבת כדמות אדם או חיה, אבל עיצובה יכו

, ולעיתים אפילו גוש חומר חסר צורה, עשויים לתפקד כבובת קובייהמטפורי ומסוגנן במידה קיצונית: כדור, 
 תיאטרון ולגלם תפקיד".

 .מננוז-)הדס עפרת, מתוך "שיחות עם בובה". על תיאטרון בובות בן
 הוצאה לאור סל תרבות ארצי(

 
עומד!  ,מזדקף מתעגל.... מתעקל.. מתעורר, נושם, מתפתל...פתאום: ת עצמו מגלה א ,ישר פשוט, קו כחול,

מגלה שיש לו שתי רגליים! הוא יכול ללכת, לדלג, לרחף. הוא יכול גם להתפסל: לזחול כחילזון, לשוט כברבור, 
 לעוף כציפור... הוא יכול הכל!

 
ת עליו בהפתעה. השניים מאד מסוקרנים. משום מקום מגיחה נקודה קטנה ואדומה וצופה בו. היא מעיזה ונוחת

, מתפייסים, מתעמתים, זה את זהחוקרים, מתקרבים ומתרחקים, נוגעים, לא נוגעים, נעלמים ומפתיעים 
 משחקים ורוקדים.

   
הם זרים ומאיימים, קטן, בינוני וגדול. שלושה מרובעים צהובים, במפתיע  יםאל העולם של הקו והנקודה פולש

נחושות הולפרק אותם למשולשים. הצורות דוף אותם רצון וכוונה. הקו מנסה לה משלהם,יש להם אישיות 
, כשורה של בעלי חיים: חתול, ארנב מפתיעיםוחדשים רופים יבצ חוזרות לבמהמתרבעות, מתפרקות וחוזרות ו

 .משחק בפרפר, ברווז, ציפור
 

, ובחלומם ם נרדמים בתוכו עייפים ומרוציםהבית.  ובונים מהןהצורות  עלהקו והנקודה בסופו של דבר גוברים 
 הופכות הצורות לספינה קטנה צהובה שעל סיפונה הם מפליגים למרחקים.  

 
כחול  ,מונפשים והופכים ליצורים, גיבורים קטנים בעולם של צורות וצבעי יסוד: אדום ,ריבוע ,קו, נקודה, משולש

 הות תיאטרון הבובות.מחומר דומם לדמות חיה, לרגשות, ליחסים. זו מ ,צהובו
 לבד מכמה רגעים דרמטייםנבלעות ברקע.  עטויות בשחורהההצגה מתרחשת בתוך במה שחורה. המפעילות 

 נעות מעצמן. טכניקת ההפעלה והתאורה כמוהדמויות -צורותה – בהם מגיחה דמות אנושית לחלל הבמה
   מעצימות את קסם ההנפשה.

 
 על סגנון ההצגה

 
 מחקר, ניסוי, אלתורששימש בסיס ל מצוירמתוך סיפור כתוב או מחזה, אלא מתסריט  ההצגה לא נולדה

 . ומשחקי דמיון שהפכו לדרמות קטנות מחויכות
 

במינימליזם, בעושר שנולד מפשטות, בקסם המעט המחזיק מרובה; ביצירת עולם שלם של  מאופיינתההצגה 
 מצירופים שונים של קו ונקודה.  – מגלשותו נדנדות, מסירותת, מחבואים, סתופמשחקי ילדות, למשל: 

מיעוט האמצעים הבימתיים, ההימנעות מריאליזם ומפיסול מפורט של תווי פנים, הם תוצאה של בחירה 
 אמנותית מודעת ומוקפדת, המאמינה בעושר הטמון בצורות הטהורות כמו בכוח הדמיון של הילדים.  

 
המופשט, ומצד שני היא משוחחת עם עולם  המודרניר עולם האמנות, מן הציוהשראה מההצגה שואבת 

האנימציה: בחירה אמנותית בגיבורים צורניים, החלפת המילה המדוברת בקולות וצלילים, הנפשה בעזרת 
 תנועה ומוסיקה.



 

את  יםומנהיר יםמבהיקהקולות והצלילים במהלך החזרות.  מלווה את ההצגה הולחנהמקורית שהמוסיקה ה
ולרגעים הם הופכים את ההצגה למחזמר של צורות מזמרות  .היחסיםומהות  הדמויותאופי הרגע הדרמטי, את 

 ומרקדות. 
 

 ת הצפייה של הילדיחווי
 

"כשילד קטן מוציא מתחת לתנור העצים בול עץ קטן ואומר לו 'ַדנְִדיִגיַדן, או ִדיו, או הֹויְָסה' העץ הופך לסוס, סוס 
חתיכת העץ ומטלטל את ראשו ואומר: 'זה הרי לא סוס, אתה פשוט  חי ואמיתי. וכשאחיו הגדול מסתכל על

 חמור,' זה בכלל לא משנה את העובדות."
 )מתוך אריך קסטנר, "פצפונת ואנטון", תרגם מיכאל דק, הוצאת אחיאסף(

 
ההצגה "מדברת" בשפת המשחק הטבעי של הילד, פונה לכשרון ההנפשה, לדמיון, למחשבה, ליצר הסקרנות 

 המצאה המולדים שבו.ולכושר ה
ובד בבד היא מאתגרת את יכולת ההסתגלות שלו לחדש והלא מוכר. המופע קשור מאד לנפשו הילדית על אף 

 שאין בו כמעט כלל משענת של מילה וסיפור מוצק.
  

הפורמאט וגודל ההצגה מזמין סוג של שיחה בין המתרחש על הבמה ובין הילדים. האינטימיות מעודדת 
 געים הראשונים הם מתבטאים באופן טבעי וצפוי: מעורבות. בר

 "..."זה מקל"... "זה נחש"... "זה פיל".?"... "מי זה?"מה זה
 ."זה קסם"!..""זה אמיתי?

 
הצחוקים הראשונים בוקעים ברגע שגבולות החומר הדומם נפרצים: הצורה המופשטת חיה, נושמת, בוראת את 

 והזדהות.עצמה כדמות ופועלת בצורה שמעוררת זיהוי 
 

... "לא! אל תפרק את הצילו!" ד,לא יודע איפה היא"... "איפה כואב לו"... "היא עוזרת לו"..."הוא מפח הוא"... 
 זה... למה... למה פרקת את זה... אנחנו מתעצבנים עליך.."

 
ם )שהיא כדור אדום קטן(, משולשי המוכרות לכל ילד: קו, נקודה צורות פשוטותעולם ההצגה מורכב מ

מניפה רחבה של  צירופיהן יוצריםהילדים מורגלים במשחקי בניה מצורות אלו.  וריבועים בגדלים שונים.
מצבים רגשיים ואנושיים, שכולם מוכרים לילד מתוך החוויה האישית שלו: סקרנות, חשש, גישוש, היסוס, 

 ועוד.  השעשוע, משחק, הנאה, ייאוש, אמפתיה, תמיכה, עזרה, יוזמ גילוי, מגע, פליאה,
 

הילדים  .הצלילים מטעינים אותו .זקוק למילים אינוהצורות משרטטות מבנה ופעולה. הרגע הדרמטי 
ופרשנות, משלימים בדמיונם ולעיתים קרובות מתפרצים בקריאות  בפענוחקוראים את הרמזים, עסוקים 

 צהלה וסיפוק מעצם הזיהוי או פתרון החידה:
 

 גדול, ריבוע יותר גדול!"... "זה הבית שלו...""העיגול הפך לריבוע...  ריבוע 
 בית גדול!!!" בית! חומה... הוא בונה בית., "הוא בונה מגלצ'ה... לא

 : או
.. לב םעיניי .. פרח לב הזהב....לב .פרח... שני פרחים.. ברבור... שני ברבורים... חילזון...? "מה זה

 "אחת לאמא ואחת לאבא.... ..םציפוריגדול!!!...שתי 
 

מזהים ומקבלים את הם  ומתמסרים לשפת ההצגה.  מתרגלים לקונבנציה הבימתית, נותנים אמוןהם מהר מאד 
 .לקסם מתמסרים ,עוקבים בדריכות אחרי הקו שמתפשט מצורתו ולובש צורה חדשה ,אשליית החיים

 , ליצור ולדמייןאת החופש לחקוראנחנו חולקות עם הילדים דיאלוג פורה ויצירתי מתקיים בין הבמה והקהל. 
 לעשות קסם מ...כלום. שיקבלו השראה ומקוות

 
"תיאטרון הבובות כפי שראינו, שונה מתיאטרון השחקנים לילדים באופיו ובדגשיו. התבססותו על אשליית חיים 

נאי משאיל מעצמיותו הגלומה בחפץ, שלעיתים שובר ובונה אותה מחדש תובעת מהקהל שותפות ייחודית. הבוב
לבובה, שולט בה ומתמסר אליה, והילד הצופה משליך על הבובה רגשות ודמיון ומשקיע בה חשיבה סקרנית 
 ובוחנת. כשתהליך זה מעודד את היצירתיות של הקהל, תיאטרון הבובות ממלא את תפקידו כמדיום אמנותי."

 לי, הוצאת סל תרבות ארצי(עמי יוא)מתוך: תיאטרון הבובות וילדים: ממשחק לאמנות.  נ



 

 
 מן הביקורות

 
למרות ששתי המפעילות נותרות בחשיכה, שיתוף הפעולה  –"...הרעיון מקסים והביצוע מעורר התפעלות 

ביניהן זוהר במלוא הדרו, ובזכותו היחסים והתקשורת בין הקו לנקודה זורמים באופן חלק. כל כך חלק, עד 
באנימציה ממוחשבת ולא מופע חי שמתופעל בזמן אמת בידי שתי  שלרגעים אפילו נדמה שלפנינו סרטון

 שחקניות."
  2011מתוך עכבר העיר אונליין, אוגוסט 

 
נקודה"  -חינוך אסתטי של ילדים מותנה בראש ובראשונה בטעם טוב. ההצגה החדשה של עלינא אשבל,"קו"

ים  לצווחנות הוולגארית של תוכניות בתיאטרון הקרון, ניחנה בדיוק בטעם כזה. בעידן בו ילדי ישראל חשופ
ילדים בטלוויזיה ובהצגות פסטיבלים למיניהן,  ראוי לציין )ולראות!( הצגה שאינה מתחנפת לקהל, אינה מגישה 

 לו חומר לעוס  ואינה תוצר רשלני של חלטורה. 
 

אומטריות, ראויות ניצן, המפעילות של בובות/צורות  גי-אשבל  שכתבה וביימה ולצידה שני ויסמן והילה כהן
 לשבח הן על הרעיון היצירתי והן על הביצוע המדויק להפליא  שלו על הבמה. 

 
חלל  ההצגה הוא במה שחורה של תיאטרון בובות שמאחוריה חושך גמור ובו עומדים  המפעילים בבגדים 

נראים( -לתינראים. הם מניעים במיומנות  מופלאה )בעיקר בעזרת מוטות ב-שחורים ההופכים אותם לבלתי
צורות גיאומטריות מוארות וצבעוניות  להפליא )בתחילה נקודה, אחר כך קו, ואחר כך ריבוע, משולש, מעוין(. 

זהו תיאטרון מודרניסטי מובהק העושה שימוש באמצעים מינימאליים כדי ליצור עלילה.כוחה העיקרי של ההצגה 
)וממזרותה החמקמקה( של הנקודה, קימתו לחיים הוא ביצירת דרמה שבסיסה הוא מופשט לחלוטין: בדידותה  

של קו נוקשה וישר בהופכו לנחש  גמיש מלא חיים, התפתחות מאבק של ממש בין הנקודה לקו, הופעתו 
הריבוע, התחלקותו המפתיעה לשני משולשים, בניית עולם שלם  של  –המפתיעה של  יצור חדש לחלוטין 

אוהב לבנות מגדלים רק על מנת  להורסם(. זירת הבמה מתמלאת צורות והריסתו )כל ילד, ובעצם כל אדם, 
כאשר צורות גיאומטריות הופכות בתחילה  –בהדרגה בצורות ובתנועה, במאבק ובפיוס, ובחיים של  ממש 
 לאובייקטים כמו בתים וספינות  ואחר כך לבעלי חיים מוכרים. 

 
בהצגה זו הוא שילדים  בני ארבע מועמדים כאן  חוויה אמנותית דורשת מעורבות אקטיבית של הצופה. היפה כל

בפני תביעה זו הכרוכה בהשלמה בדמיונם של צורות  ותנועות )וגם קולות( מינימאליים כדי לפרש וליצור ברוחם 
את העלילה. ותביעה  זו רק מעצימה את הנאתם )כמו גם את זו של המבוגרים המלווים אותם(. מעורבות  

ות רגשיות מגוונות אף כי עדינות של פליאה, מתח,  מריבה ופיוס, צחוק וחרדה. פעילה זו מעוררת גם תגוב
המוסיקה היפה המלווה את מחול הצורות מגבירה את  האפקט הרגשי ומסייעת בפרשנות של התנועה 

 ."המופשטת
 מאת: פרופ' דוד הד, המחלקה לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 
ת משחק הילדים "קו, נקודה", בו הילד אמור לחבר בין נקודות  ממוספרות בקווים היוצרים כולנו  מכירים א

דגמים של אובייקטים ויצורים חיים מוכרים. יש משהו  מכאני במשימה זו הדורשת סבלנות ונחישות מתודית 
נטול  החוסמת את הדמיון לטובת  שחזור של דגם נתון. הרעיון של עלינא אשבל יוצא ממשחק הילדים

ההשראה  הזה אל עבר תהליך פתוח, דינאמי וחי הבונה עולם קסום דרך דמיונו היוצר  והאישי של הצופה. 
תכליתי של שיחזור צורות או בנייה של אובייקט בעזרת -התהליך שהצופה עובר הוא היפוכו של המאמץ המכאני

 מודל של חוברת הדרכה.
 

 על היוצרת עלינא אשבל
 

נדוניה אמנותית גדולה: מוסיקליות שאפשרה לה להחליף מילים בצלילים, יצר האנשה,  "עלינא הביאה לקרון
נטייה מולדת למופשט, ואהבה לחומרים ולמלאכת מחשבת. הידע שלה בתולדות האמנות ניכר בעולמה 

 )כדי לעצב את "הזמיר" למשל, היא חקרה אמנות סינית, תלבושות סיניות וארכיטקטורה של פגודות. העיצובי.
. מבין ארבעת המייסדים היא (כשעבדה על " אגדת הדוכיפת" הושפעה מן האמנות המינואית, וכן הלאה

בעקביות. היא התפתחה מהצגה להצגה והשפיעה מאד על הקו האמנותי של   היחידה שהמשיכה ליצור לילדים
 הקרון. רבות מעבודותיה מוזכרות בתחנות השונות של הספר."

 תיאטרון הבובות האמנותי", מאת מרית בן ישראל ורוני מוסנזון נלקן,  )מתוך " חפץ לב, יסודות



 

 הוצאת כרמל בשיתוף עם תיאטרון הקרון(
 

 הכנה לאירוע הצפייה
 

 ההכנה לצפייה בהצגה זו מכוונת יותר למבוגר, לגננת או למורה המלווה. 
 מומלץ לקרוא את החומר הנלווה.

 
 . ורר שיחה על שם ההצגהאפשר לע .על הילדים לדעת את שם ההצגה

 ה של ציור עם עיפרון, טוש או מכחול, שמתחיל לטייל על הדף בצורה חופשית.  ים את החוולהזכיר לילדי
 כדאי להתייחס לכמה ספרי צורות וצבעים לפני או אחרי הצפייה:

 
 .הוצאת עם עובד .קוקט ג'ונסון .אהרון והעיפרון הסגול

 צאת אדם.הושל סילברשטיין.  .החתיכה החסרה
 .הוצאת הקיבוץ המאוחד. ליו ליאוני. קט כחול וקט צהוב

 . מיכל הסטליין. החוט שלי
 

 מהחידוש ומההפתעה. תליהנו לילדיםלאפשר  היא ההמלצה שלנו
 

 בעקבות הצפייה
 

 אפשר לעורר שאלות איזה משחקים הקו והנקודה שיחקו בהצגה ואולי לשחק אותם.
 

 ראת ההצגה:אפשר ליזום מגוון פעילויות בהש
 

רכב משני משולשים גדולים, ו, המטנגרםהצורות הגיאומטריות בהצגה נשענות על משחק סיני עתיק הנקרא 
 שני משולשים קטנים, משולש בינוני, ריבוע קטן ומקבילית. במבנה מסוים כל הצורות האלו יוצרות רבוע גדול.

קרטון עבה או פוליגל בצבעים שונים, ולתת כדאי להכיר לילדים את המשחק. אפשר להכין סטים של הצורות מ
 לילדים להמציא ולהרכיב צורות חדשות ברוח ההצגה.

 
אפשר לחזור לקוביות הגן הגדולות ולנסות לשחזר או להמציא מהן מבנים כאילו שמשתנים מצורה לצורה ברוח 

 ההצגה.
 

 ואדומים לדים טושים כחולים צהובים אפשר להכין רצועות של קרטון או נייר ולקפל אותן כמו אקורדיון. לחלק לי
ולעודד אותם לצייר על כל אחד מהחלקים המקופלים רגע מההצגה, או להמציא רגע שלא היה בהצגה. 

 כשפותחים את האקורדיון יתקבל רצף שלם.
 
 בהשראת הספר " החוט שלי" שהוזכר, אפשר ליצור " סצנה תיאטרלית" ברוח ההצגה: 

,  להתוות בעזרת מכחול דק טבול בדבק ציור שממחיש רגע ביחסים בין הקו לחלק לילדים  בריסטול שחור
והנקודה, ולהדביק על מתווה הדבק חוט צמר כחול ונקודה צמרית אדומה. במקום צמר אפשר להשתמש בפסים 

דקים של סול, שהוא החומר הקרוב ביותר לקו בהצגה. אפשר כמובן גם להוסיף צורות גיאומטריות צהובות 
 מסול ולהדביק אותן. גזורות

 
בעקבות הצפייה בהצגה בלי מילים אפשר אולי לספר אותה במילים ולהתחיל ב..."היה היה קו...."   מעניין איך 

 הילדים יספרו את הסיפור.
 

 אפשר ורצוי מאד להתבונן בספרי אמנות של ציירים כמו מירו, קנדינסקי, מודריאן, ועוד.

 
 

  


