
Zagopa Ensemble was founded by Idan Silberstein 
in June 2018, following an initiative of Irit Frank, the 
director of  Hasimta Theater.
The ensemble develops and explores a language 
of modern, post-dramatic theater. In such a theater, 
there is no continuous, consistent story. In the work 
process, all the components of production are equally 
important and empower each other: the text, the 
body movement, the music, the auditory and physical 
space, and other technical components such as sound, 
lighting and video art. The research work is multi-
layered and each layer is as important as the other. 
Another component of the research is a personal 
self-introduction of each one of the performers. 
The combination of all elements creates a theatrical 
puzzle, which enables the viewers and performers to 
experience and discover its meanings. 

The work process required a long breath. The research 
workshops lasted several months, in which we 
developed various rituals of movement and intention. 
During that time, our fundamental question arose: Why 
does man seek freedom? This fundamental question 
then developed into other questions concerning 
personal, communal, social and political freedom. 
Subsequently, through the work with the written text 
and music, a multi-layered dialogue has been created 
and further questions have emerged.
During the seven run-up performances, the different 
elements of our work were examined through the 
dialogue with the audience. This dialogue led us to 
make changes and reach our premier.
Zagopa Ensemble also created a line of parties – 
Zagopa Art Party.
(Translated by Meirav Maor)

Why does Man seek freedom?

Happening 1.
The freedom to choose one's name, religion, race and sex.
A pregnant woman is torn by regret. She pleads not to 
give birth to this baby girl who is bound to become, like 
her mother, a slave in whose world the sun never rises.
The story of the mother and her baby is told disjointedly, 
trapped inside a mechanism of social conventions.

Happening 2.
The freedom to use the treasures of natural resources.
A young girl steals the Fire out of recognition that it 
belongs to the people. She suffers the consequences. 
Attendants of a lavish aristocratic soirée are made at 
once attracted and disdainful by the girl’s audacity. It is 
after all their fire.

Happening 3.
The freedom to express a political opinion.
She has gone missing.
A woman suspected of having helped her escape is 
interrogated by the regime. A group of rebels declares 
her as the leader of the Resistance.
A girl is convinced that she is her mother. She joins the 
search.  Does she even exist? And How close to the sun 
can a butterfly be before she burns?
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לשם מה זקוק האדם לחופש? 

התרחשות 1.
החופש לבחור את השם, את הדת, הגזע והמין:

את  להביא  לא  ומבקשת  מתחרטת  מתקדם,  בהריון  אישה 
שלא  בעולם  שפחה  כמוה,  תהיה,  היא  כי  לעולם  התינוקת 

זורחת בו שמש.
בתוך  מקוטע,  באופן  מסופר  והתינוקת  האם  של  סיפורן 

מעטפת מכאנית של כללים חברתיים.

התרחשות 2.
החופש להשתמש באוצרות הטבע:

לכולם  שייכת  שהאש  הכרה  מתוך  האש,  את  גונבת  ילדה 
החברה  של  חשק  מסיבת  משתתפי  כבד.  מחיר  ומשלמת 
נמשכים  הילדה,  של  סיפורה  את  המספרים  הגבוהה, 
לחוצפתה של הילדה ובאותה העת דוחים אותה. הרי האש 

שייכת להם.

התרחשות 3.
ּבגרּות. החופש לבטא דעה פוליטית: 

היא נעלמה.
אישה נחקרת על ידי חוקרים מטעם המשטר בחשד שעזרה 
על  מכריזה  למשטר  המתנגדת  קבוצה  לברוח,  לנעלמת 
שהנעלמת  משוכנעת  ילדה  ההתנגדות,  כמנהיגת  הנעלמת 

היא אמא שלה ומצטרפת לטור המחפשים אחריה. 
להיות  יכולה  קרובה  וכמה  בכלל  קיימת  הנעלמת  האם 

פרפרה לשמש בלי להישרף?

אנסמבל ָזגֹוַּפ

של  יוזמה  בעקבות  זילברשטין,  עידן  ידי  על  הוקם  האנסמבל 
עירית פרנק, מנהלת תיאטרון הסמטה.

דרמתי. פוסט  מודרני,  תיאטרון  של  שפה  חוקר  ָזגֹוַּפ  אנסמבל 
כל  העבודה  בתהליך  ועקבי.  רציף  סיפור  אין  כזה  בתיאטרון 
השני:  את  אחד  ומפרים  בחשיבותם  שווים  ההפקה  מרכיבי 
השמיעתי,  והמרחב  המוסיקה  התנועה,  הפיסיות,  הטקסט, 
תאורה  סאונד,  כמו  נוספים  טכניים  מרכיבים  בשיתוף  החלל, 
שכבה  וכל  שכבות  מרובת  היא  המחקר  עבודת  ארט.  ווידאו 
הצגה  הוא  המחקר  של  נוסף  מרכיב  האחרת.  כמו  חשובה 

עצמית, אישית, של כל אחד מהמופיעים. 
סך כל המרכיבים יוצרים כתב חידה בימתי שמאפשר לצופים 

ולמופיעים לחוות ולגלות בעצמם את משמעויותיו. 
תהליך העבודה דרש נשימה ארוכה.

סדנאות המחקר נמשכו מספר חודשים. מהן פיתחנו ריטואלים 
כוונות. בזמן הזה צמחה שאלת היסוד:  ושל  שונים של תנועה 
פיתחנו  היסוד  שאלת  את  לחופש?  האדם  זקוק  מה  לשם 
חברתי  קהילתי,  אישי,  לחופש  הקשורות  נוספות  לשאלות 
ופוליטי. בהמשך, דרך העבודה עם הטקסט והמוסיקה שנכתבו, 
כבר נוצר דיאלוג מרובד ושאלות נוספות צצו. כך הרכבנו את כל 

הפרטים לכלל הצגה.
במהלך שבע הצגות ההרצה נבחנו מרכיבי היצירה בדיאלוג עם 
להצגות  הגענו  הזאת,  מהבחינה  כתוצאה  שינויים  לאחר  קהל. 

הבכורה. 

.Zagopa art party ,במקביל, אנסמבל ָזגֹוַּפ  יצר ליין של מסיבות

טקסט, בימוי, מוסיקה ותנועה: עידן זילברשטין.
טקסטים נוספים: חברי האנסמבל.

עיצוב תלבושות וחלל: תומא סמיילין.
כוריאוגרפיה: לאורה סופיה הרננדז גיל, גיל מרקוביץ'

וחברי האנסמבל.
וידאו ארט: אורי שאכטר.

עיצוב תאורה: יולי גרצ'יק.
עיצוב סאונד: גיל מאיר.

הדרכת טקסט: שירי לוטן.
תרגום הטקסט לאנגלית: עמרי אריאב.

הפקה: שירלי סרבי.
ניהול אנסמבל: לי מלכה.

יח"צ: דולפין פרסום ויחסי ציבור בע"מ.
:Welcome to the underworld שירה בהקלטת השיר 

מאיה זילברשטין ופזית נוני.
חברי האנסמבל: מירב מאור, לי מלכה, עמית גרוס,

רז הראל, לאורה סופיה הרננדז גיל, גיל מרקוביץ,
גאריק נופין, איציק מכלוף, אורי שאכטר, שירי לוטן.

Text, Directing, Music & Movement: Idan Silberstein.
Additional Text: the Ensemble.
Stage & Costume Design: Toma Smaylin.
Choreography: Laura Sofia Hernandez Gil, Gil 
Markovitz,
the Ensemble. 
Video Art: Uri Shachter.
Lighting Design: Yully Gerchik.
Sound Design: Gil Meir.
Text Instruction: Shiri Lotan.
Text translation to English: Omri Ariav.
Production: Shirly Servi.
Ensemble Management: Lee Malka.
Public Relations: Dolphin Advertising & Public Relations Ltd.
Singers in the soundtrack Welcome to the under world:
Maya Silberstein & Pazit Nuni.
The Ensemble: Meirav Maor, Lee Malka, Amit Gross, 
Raz Harel, Laura Sofia Hernandez Gil, Gil Markovitz, 
Garik Nopin, Itzik Mcluf, Uri Shachter, Shiri Lotan.

צוות תיאטרון הסמטה-הגוף המפיק: 
מנהלת התיאטרון ומנהלת אמנותית: עירית פרנק

מפיקה: שירלי סרבי
מנהלת שיווק: מרינה מור

מנהל טכני: דוד אביחיל
שיווק: אביגיל כהן

חשבת: כנרת שולץ זדה
אם הבית: פתחיה קונדס


