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עם  שלך  המפגש  על  ספר 

האנתרופוסופיה

שאלה  עם  בחו"ל  הצבא  אחרי  של  מטיול  חזרתי   1997 בשנת 

בוערת שנחוותה אצלי כ"צריך להיות בחיים יותר מזה". ידעתי 

גבוהים  לימודים  של  המסודר  למסלול  להמשיך  ארצה  שלא 

מבלי שאדע מה מעניין אותי באמת.

בהרדוף,  "טוביה"  בפנימיית  הזמן  באותו  עבד  איתי  אחי 

ורצה הגורל שבדיוק כשחזרתי לארץ חסר להם מדריך. זה היה 

וחצי  חודש  של  קצרה  התחייבות  הזמן,  ובאותו  מאי  בחודש 

עד לסוף השנה נראתה לי מתאימה וקלה. החודש וחצי הפכו 

לשמונה עשרה שנים.

בפנימייה  ועבדתי  בהרדוף  המבוא  בשנת  למדתי 

לגמרי  מתחיה  שבשיעורים  התיאוריה  את  לראות  ויכולתי 

גם הרושם הראשוני שלי  זהו  בעבודה החינוכית עם הילדים. 

חשיבה  בין  והמפרה  המעניין  החיבור  מהאנתרופוסופיה: 

למעשה.

הגדולה  התרומה  לדעתך  מהי 
לתחום  האנתרופוסופיה  של 

התיאטרון?

ביחד עם אשתו מרי שטיינר, פיתח רודולף שטיינר את האמנות 

שיכולה  כאמנות  אותה  ולימד  הדיבור",  "עיצוב  הנקראת 

להחיות ולהוסיף משמעות רוחנית לעולם התיאטרון של המאה 

העשרים.

הסיפורים  למספר  וגם  לשחקן,  מציע  הדיבור  עיצוב 

ולמדבר השירה, כלי ודרך להתבונן בדיבור כאמנות בפני 

מתאמן  אמן  שכל  כפי  בו  להתאמן  גם  כך,  ואם  עצמה. 

באמנותו. 

הוא  שעיקרה  דפוסים,  ומשנה  עמוקה  התאמנות  זוהי 

צלילי  של  והפיכה  בשפה  צליל  לכל  דקה  הקשבה  פיתוח 

השפה למורייך האישיים.

רועי בירן, יליד קיבוץ גבעת חיים מאוחד, נשוי לטל ואבא לאריאל )בת(, נתן ומיכאל )תאומים(, מתגורר בהרדוף כבר 18 

פיתח את תחום הצגות  ותיאטרון. בעשר השנים האחרונות  דיבור  ומורה לעיצוב  ליצן, מוסיקאי,  שנים. שחקן, לפעמים 

הילדים בתיאטרון המלה, אותו הוא מנהל בשותפות עם יעקב ומרים ארנן, איתן קלמנוביץ', זיו רייטר וענבל גינת.
את זמנו מחלק בין הוראת תיאטרון בתיכונים של הרדוף וזומר ובבית הספר היסודי אופק, עבודה אישית בעיצוב 
דיבור עם מורים בבתי ספר יסודיים ומורי תיאטרון צעירים, והופעות ברחבי הארץ עם הצגות הילדים "ליצנים מחפשים 
משמעות", "לפתוח את הקופסא" ו"לחתולים אין עבודה". דיסק עם שיריו מתוך ההצגות ראה אור לאחרונה, והצגת 

יחיד ראשונה שלו תעלה בקרוב.
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מתי ידעת 

שאתה רוצה 
להיות שחקן?

דרמה  חוגי  של  נער  הייתי 

ותמיד אהבתי את התחום, אך 

ניגנתי  גם  נעורי  כל  שני  מצד 

שלא  כך  סוסים,  על  ורכבתי 

במשך  שחקן.  שאהיה  חשבתי 

עיצוב  לימודי  שנות  ארבע 

גם  שבהם  והדרמה,  הדיבור 

אחי  עם  מיוחד  זמן  חלקתי 

הכמיהה  בי  התפתחה  איתי, 

ולהופיע,  הצגות  ליצור 

לימודי  את  וכשסיימתי 

תיאטרון  בהקמת  השתתפתי 

על  עמל  אני  ומאז  המלה 

פיתוחו.

הצגת  את  יצרתי  גם  איתי  עם 

התיאטרון,  של  הראשונה  הילדים 

משמעות",  מחפשים  "ליצנים 

שנים(,   10 )מעל  היום  עד  שרצה 

בה  לשחק  עולה  שאני  פעם  ואין 

שהיא  מפני  גם  אולי  נהנה,  ולא 

 — האמיתי  סיפורנו  את  מספרת 

להיות  רוצים  שלא  ליצנים  זוג 

רציניים.

מה אתה מאחל לעצמך 
לזמן הקרוב ?

שיתופי  לעצמי  ומאחל  מחפש  אני 

אמנותיים  מכיוונים  אנשים  עם  פעולה 

בתשע  ב"ליצנים"  שותפי  שונים. 

הספר  בית  בוגר  הוא  האחרונות  השנים 

מרגיש  ואני  בירושלים,  חזותי  לתיאטרון 

אני  לשני.  אחד  רבות  מוסיפים  שאנו 

ויתייצב  יתבסס  המלה  שתיאטרון  רוצה 

יותר  ליצור  שנוכל  כדי  כלכלית  מבחינה 

עובד  אני  מאמנותנו.  היטב  ולהתפרנס 

שתעלה  חדשה  ילדים  הצגת  על  כרגע 

בסתיו והיא עיבוד של שתי אגדות האחים 

גרים לארבעה שחקנים ובובות ובמקביל 

מחומרים  העשוי  שלי  יחיד  מופע  על 

לגעת,  מקווה  שכתבתי.  אישיים  מאוד 

אנשים,  של  ליבותיהם  את  ולרכך  לרגש 

ואולי גם את שלי.

לילדים  להביא  שליחות  זאת  עבורי, 

 — הנוכחי  המסכים  בעידן  במיוחד   —

הצגות עדינות, אקוסטיות, המשאירות 

תפיסתי  לפי  ואשר  לדמיון,  מקום 

שבו  ההתפתחותי  לשלב  מתאימות 

הילדים נמצאים. 

ולשחק  לביים  להלחין,  לכתוב, 

מלאה.  מאוד  חוויה  זו  ילדים  בהצגת 

כל  מפעיל  אני  ההצגה  יצירת  בזמן 

הפקה,  מכישורי  שלי:  יכולת  פירור 

רעיונות  כתיבה,  נגינה,  זמנים,  ארגון 

בימוי, המצאות, ניקיון הבמה, יכולת 

חדשה  שהצגה  אחרי  ועוד.  שכנוע 

עולה, אני זקוק למנוחה ארוכה. 

בהצגות  גדול  סיפוק  מוצא  אני 

הילדים אך במקביל נהנה גם מעבודה 

וגם בכתיבה  נוער,  בתיאטרון עם בני 

עבור מבוגרים.

האם אתה מרגיש 
שבהצגות הילדים 

אתה מביא לידי ביטוי 
מלא את כשרונותיך 
האמנותיים ושאיפותיך 

הרוחניות?


