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 מוסכמות התיאטרון

 

 'יכיתה 

 משך השיעור: שעה וחצי 

 מטרות השיעור

 הגדרת מוסכמה .1

 מוסכמה חברתיתהבנת ה  .2

 והשימוש בה מוסכמה בתיאטרון )קונוונציה( הבנת .3

 

 מהלך השיעור

 

 דק' 5 - פתיחה

שני המורים יציגו את פתיחת השיעור בדרך השוברת את המוסכמות הרגילות בין   .1

 תלמיד למורה או בין מורה לכיתה. 

תוך כדי ההרצאה השוברת את המוסכמות הם יפרקו לרסיסים מוסכמות בין המורה 

 לתלמידיו ומוסכמות בניהול שיעור בכיתה. 

 

 מוסכמותשבירת 

 מיקום המורה מול הכיתה 

 דיבור עם הגב, עם הפנים לקיר  – אלידיבור פרונט

 כיתה חשוכה – כיתה מוארת

 שפה נמוכה  –  צורת דיבור

 על שולחן, פישוק רגליים רחב, עמידת ידיים או ראש  – צורת ישיבה/עמידה

 מוציא סנדוויץ'  – מורה לא אוכל

 מדבר בפלאפון  – לא מדבר בפלאפון

 חליצת נעליים 

 חיטוט באף 

 תקיעת גרעאפס
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מה עשינו כאן? למה זה הצחיק אתכם או הביך אתכם? מה הם   מנחה:שאלה  .2

הציפיות שלכם ממורה בכיתה? איך קוראים למערכת ההסכמים הבלתי כתובה 

 הזאת?

 דק'(5)  מצגת –הגדרת המוסכמה והבנת המוסכמה החברתית 

מילון אבן  דבר שהוסכם עליו. דבר רגיל ומקובל )קונבנציה/קונוונציה(  –מוסכמה  .א

 שושן

 )מילוג אינטרנט(  .נורמה ; נוהג; כתוב בלתי חוק פי על מקובלת התנהגות . ב

 generally accepted principle, method or behaviour . ג

 נורמות, נורמות, מקובלים או כאמור מוסכמים סטנדרטים של קבוצה מוסכמות היא .ד

מספר מסוים של מוסכמות  בצורת מנהג.  קרובות לעתים, קריטריונים או חברתיות

  המגדירים חוקים, לדוגמה) עשויים להפוך לחוק ולהתמסד  על ידי אכיפה חוקית

 (. הרכב כלי ייסע הכביש של צד באיזה

 בלתי חוק"  מעין. מנהג היא חברתית מוסכמה, חברתי בהקשר –מוסכמה חברתית 

 אחד לברך אנשים שבו האופן, לדוגמה. )גובש הוא בה  לחברה אישית מותאם" כתוב

 (.השני של אחד  ידיים לחיצת ידי-על למשל כמו, השני את

 )ויקיפדיה(

 דק'(5) .חברתיות למוסכמות דוגמאות בשלב זה התלמידים מתבקשים לתת מספר .3

 

למצוא שלוש מוסכמות חלוקה לקבוצות כל קבוצה מקבלת מקום או סיטואציה עליה  .4

 דק'(   30) ולשבור אותן במהלך האימפרוביזציה.

 

 התנהגות בפגישה .א

 התנהגות במסעדה .ב

 התנהגות באוטובוס .ג

 התנהגות במוזיאון .ד

 תור )קופת חולים(  .ה

 קולנוע . ו

 חתונה .ז

 בית כנסת .ח

 פגישה עיוורת .ט

 בבית קברות  . י

 

 דיון: מה למדתם בעקבות התרגיל מה אפשר ללמוד מזה על מוסכמה ומוסכמה .5

 דק'(  5)חברתית. למה היא נחוצה?
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מכיוון שאנו עוסקים בתיאטרון בואו נבדוק האם בתיאטרון יש מוסכמות ואם כן אלו  .6

 ? הן? מדוע הם נחוצות

 

המבוססת על הסיפור "מסביב  הביטו בקטע מתוך ההצגה אובססיה של עידו ריקלין

לעולם בשמונים יום" של ז'ול וורן. האם אתם יכולים להגיד איזה מוסכמות אנו רואים 

 כאן על הבמה שמאפשרות את האירוע התיאטרוני ויצירת האשליה התיאטרונית?

בהתייחס לזמן, מקום, תלבושות, תפאורה, אביזרים   אילו מוסכמות אתם מכירים?

 תאורה. .מוסיקה

http://www.youtube.com/watch?v=EHeL8xaAmDA 

 עידו ריקלין  –אובססיה 

 דק' כולל הדיון(  10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 לגבי, לקהל התיאטרון  בין או  לצופים המחזאי בין כתוב בלתי חוזה הן התיאטרון מוסכמות

 .התיאטרון של האשליה את היוצרת ההצגה שיטת

 סימנים . משמעות המבקשים כסימנים הצופים י" ע שנתפסות דימויים מערכות הן המוסכמות

  להם  לייחס אותו ומגרים  הסתייגות ,הזדהות ,אהדה כמו  רגשיות תגובות בצופה מעוררים  אלו

 . מסמנים שהם מה לבין ביניהם ההקשרים את כלומר, משמעויות

  ידועה  סימנים אותם של משמעותם. לאולם כניסתם לפני עוד למוסכמות מודעים הצופים

 . תקופותיה על התיאטרון תרבות מתוך או, שלו התרבות מתוך לצופה ומוכרת

 .לאחרת אחת ומסוגה התקופות במהלך משתנות התיאטרון מוסכמות

 הנוגע בכל תיאטרוניות קונבנציות יותר קימות מסוגנן שהתיאטרון שככול ולומר לסכם ניתן

 .ההצגה במרכיבי בשימוש

 

 

 

       התלמיד יצטרך "תרגום בגוף הסרט"( –)למורה   קונוונציה 
 

"מוסכמה תבנית יסוד מסורתית וקבועה המקובלת בספרות, בדרמה ובאומנות. 
מדובר בנושאים, אמצעיים אומנותיים, ז'אנרים, תחבולות, דפוסי מבע וכו'. בכל 
יצירה ניתן לאתר את מערכת הקונוונציות שהיצירה משקפת, או לחילופין, את אלו 

ה חדשה או שונה. בתולדות שהיצירה מבקשת לערער עליהן, או להציע במקומה שיט
התרבות ובעיקר באומנות המודרנית, ניתן למצוא מתח וניגוד בין קונוונציה לחידוש. 
בתיאטרון, המונח קונוונציה מתייחס הן למחזה הכתוב והן לשיטות ולסגנונות של 

 משחק, בימוי ושאר האלמנטים של האירוע התיאטרוני".
 

 (1996הוצאת איתיאב ד"ר בן עמי פיינגולד.  –)"למה דרמה" 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EHeL8xaAmDA
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את הדרך של וויליאם שייקספיר  מתכננים חבורת בעלי המלאכה בקומדיה "חלום ליל קיץ" 

 יציגו את ההצגה "הקומדיה העצובה ביותר על מותם האכזרי ביותר של פירמוס ותסבי".  בה

 דק'(  15מתנדבים. )לשם כך אנחנו מבקשים בואו נקרא כמה וכמה קטעים משם 

 

 1הנגר. "קרש"אתונה. ביתו של 

 

 )פיטר קווינס( הנגר ראש החבורה הלמדן והספרותי יותר. " קרש"  נכנסים: 

 "תחת" האורג. )ניק בוטום( 

)מאופיין בקול דק   "פיקולו" )פרנסיס פלוט= חליל( מתקן המפוחים.

 ופלצטי( 

 "שנוזל" )טום סנוט( הפחח המסויג מתפקידו. 

 )רובין "מזה רעב"( החייט. "חוט"

 הבנאי. "זיז" )סנאג(
 

 

 פיקולו מתקן המפוחים!   קרש: 

 

 כאן קרש הנגר. פיקולו:  

 

 אתה תקבל עליך את ִתְסִבי.  קרש: 

 

 מה זה תסבי, אביר נודד?  פיקולו:  
 

 זאת היא הגברת שפירמוס צריך לאהוב אותה.   קרש: 
 

 לא, בחייך. אל תיתן לי לשחק אישה. אני כבר מתחיל להעלות זקן. פיקולו:  
 

בקול  הכי   זה לא מעלה ולא מוריד. אתה תשחק אותה במסכה ותוכל לדבר  קרש: 

 שאתה יכול.  דק, דק
 

סבי. אני אדבר  יתן לי לשחק גם את ת אני אסתיר את הפרצוף שליאם  תחת:  

  " )בקול תסבי( תזני! "תזני,)בקול פירמוס( בקול נורא מדוקדק. תשמעו: 

 .  שלך -אהובתך היקרה שלך ,תָךנ  יזְ תִ ! אני שלי -אהוב שלי אה פירמוס 

 

 אתה תשחק את תסבי.   פיקולולא! לא. אתה חייב לשחק את פירמוס. ואתה    קרש: 
 

 .בסדר, תמשיך  תחת:  
 

 
 בתרגום אמיר לביא. בעלי המקצועמחלק  ת שונים שלשמועם  של דורי פרנס ובתרגומ 1
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 חוט החייט. רובין    קרש: 

 

 קרש הנגר. פיטר  כאן   חוט:  
 

 אתה תהיה אמה של תסבי.  טום שנוזל הפחח.  קרש: 

 

 כן קרש. טום שנוזל:  
 

, אתה מקבל  הבנאישל תסבי. זיז  אעצמי אבבשל פירמוס. אני  אאתה אב : קרש

 את חלק האריה.  

 

האם תוכל לתת לי את תפקיד האריה בכתב? אם כן עשה לי טובה מפני   זיז: 

 . שאני קשה תפיסה
 

 אתה צריך רק לשאוג. תאלתר. אין פה מה לתפוש.  קרש: 
 

שהדוכס יאמר: "עוד  תן לי לשחק את האריה. אני אשאג כאלה שאגות  תחת:  

 הפעם! עוד הפעם!" 
 

אם תשאג לו חזק מדי. אתה תבהיל את הדוכסית ואת הגבירות עד שהן  קרש: 

 את כולנו.  שיתלוכדי  וזה יספיקיצווחו מפחד. 

 אדם וחווה. כן, כן, הם יתלו אותנו כל בן   כולם:  
 

חברים. אני מודה, כי אם תבהילו את הגבירות עד שיצאו מדעתן, לא תהיה   תחת:  

להם ברירה אלא לתלות אותנו. אבל אני אשאג לכם חרש, בקול מחריש 

 אוזניים כמו יונה הֺוִמָיה. אני אשאג לכם כמו זמיר. 
 
 
 

 כולם הגיעו?   תחת:    

  

רגיל לחזרה שלנו. הֶחְלָקה על השעון, על השעון. והנה מקום נוח בלתי  :    קרש

שיח אחורי הקלעים;   -עּוְזרד הזה -הירוקה הזאת תהיה הבמה שלנו, וה 

 ונעשה את זה ָמֵלא, כמו שנעשה את זה מול הדוכס. 

  

 חבר קרש!  תחת:    

   

 חומד?   -מה אתה רוצה להגיד, תחת  קרש:    

  

קוֵמִדָיה הזאת של ּפיָרמּוס ותיסבי כמה דברים שבחיים לא יעבדו.  תחת:     יש ב 

כל, ּפיָרמּוס צריך ִלשלֹוף ֶחרב להרוג את עצמו; מה שהגברות לא -אל"ף

 יוכלו לסבול. מה אתה אומר על זה?

  

י אלוהים, סיכון פחד.  שנוזל:    ְבח 
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להרֹוג, בסופו של דבר.  חוט:     לדעתי אנחנו צריכים לוותר על ה 

  

ממש לא; יש לי טריק שיפתור את הכל על הצד הכי טוב. תכתוב לי   תחת:      

יגיד שאנחנו לא נעשה שום ֶשמץ נזק עם -ּפרולוג, ותדאג שהפרולוג כאילו

החרבות שלנו, ושּפיָרמּוס לא נהרג באמת; וליתר בטחון, תספר להם שאני,  

חת   . זה יסלק להם את הּפחד. האורגּפיָרמּוס, בעצם לא ּפיָרמּוס, אלא ת 

  

 טוב, נארגן כזה פרולוג; והוא יהיה כתוב בפרֹוזה אבל מחֹורז. קרש:       

  

 לא, אולי תעשה את זה בְחרֹוָזה אבל ְמפֹורז.  תחת:     

  

 הגברות לא יפחדו מהאריה?   שנוזל:   

  

 מפחיד, תאמין לי. אותי הוא חוט:     

  

  -אלוהים ישמור  -טוב; להכניס -רבותי, אתם צריכים לשקול את זה טוב  תחת:     

ונורא; כי אין עוף טורף מפחיד יותר  -אריה בין גברות זה דבר מאד איום

 מאריה חי; ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון.

  

 ריה.בשביל זה צריך עוד פרולוג שיגיד שהוא לא א שנוזל:     

  

לא, אתה צריך להגיד את השם המפורש שלו, וחצי מהפרצוף שלו צריך  תחת:     

צוואר של האריה; והוא בעצמו צריך לדבר ִמְבתֹוכֹו,   להיראות מבעד ל 

ולהגיד כך, או בערך בסגנון כדלהלן בדיוק: "גבירות", או "גבירות יפות,  

נא  -לי-נא-"הרשו נא להציע" או-לי-נא-נא לבקש" או "הרשו-לי-נא-הרשו

תם חושבות-נא, לא לרעֹוד-להפציר, לא לפחוד -נא: חי י תחת חֵייֶכן! אם א 

-נא שבאתי הלום בתור אריה, אוי לחיים שלי. לא, אני לא דבר כזה כלל

אדם, כמו הרבה אחרים"; והנה, זה המקום שהוא יגיד את -ובכלל; אני בן

 .זיז הבנאי השם המפורש שלו, ויספר להם ְבפשטּוִתיּות שהוא

  

טוב, אז ככה נעשה. אבל יש שני דברים קשים: דהיינו, להכניס את אור   קרש:       

 הירח לתוך אולם; כי אתה יודע, ּפיָרמּוס ותיסבי נפגשים לאור הירח. 

  

לילה שאנחנו מציגים את ההצגה? שנוזל:       הוא זורח ב 

  

 תבדוק, תבדוק!שנה! תסתכל בלוח; -שנה, לוח-לוח תחת:      

  

 כן, הוא זורח בלילה הזה. קרש:       

  

אז זהו, אתה יכול להשאיר את החלון באולם הגדול, שבו אנחנו מציגים,  תחת:      

 קצת פתוח; והאור יוכל לזרוח ֶדֶרך. 
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אפשר; או לחילופין שמישהו ייּכנס עם שיח קוצים ופנס, ויגיד שהוא בא   קרש:       

שיחּוק של הירח. חוץ מזה יש עוד משהו: אנחנו חייבים  בתור גילּום או

חֹומה ָבאולם הגדול; כי ּפיָרמּוס ותיסבי, אומר הסיפור, דיברו מבעד סֶדק  

 של חֹומה.

  

חיים לא תוכל להביא חומה. מה אתה אומר, תחת?   שנוזל:      ב 

  

צת ֶמלט, או קצת איזה איש זה או אחר צריך לייצג את החומה; ושיהיה לו ק תחת:      

ֵמל חומה; ושיחזיק את האצבעות שלו ככה,  טיט, או קצת טיח על עצמו, לס 

 ודרך החריץ הזה ּפיָרמּוס ותיסבי ִיְלחשו. 

  

וחווה, ותחזרו על  -אדם-בסדר. קדימה ְשבּו, כל בן אם זה אפשרי, אז הכל :       קרש

התפקידים שלכם. ּפיָרמּוס, אתה מתחיל: אחרי שאתה גומר את הנאום 

 שלך, תיכנס לשיח הזה; וכל אחד לפי התור שלו כנ"ל.   

 

 
 שאלה מנחה: 

 
שואבת את האלמנטים הקומיים שבה מהעיצוב  ב"חלום ליל קיץ"  עלילת בעלי המלאכה

הגרוטסקי של דמויות בעלי המלאכה אך גם מחוסר ההבנה של בעלי המלאכה במוסכמות 
התיאטרון המובנות מאליהן. האם אתם יכולים לפרט אילו מוסכמות לא השכילו בעלי 

 דק'(  10)  המלאכה להבין?
 
 

שעורי בית: עליכם לקרוא את התמונה המסכמת של המחזה "חלום ליל קיץ" המציגה את 
"פירמוס ותסבי" ולציין את המקומות במחזה המראים עד כמה השחקנים אינם  ההצגה של 

 מבינים את מהות המוסכמה. ועל איזה מוסכמה מדובר?  
 
 

  לפניכם דף עזר המסכם את מוסכמות התיאטרון לדורותיו. 
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 : הקלאסית מהתקופה תיאטרוניות לקונבנציות דוגמאות

 הצגה של תבנית, רם בקול מחשבה -ולוגמונ,  מכינה אכס דאוס, מסכה, במקהלה שימוש 

 ולא לתיאטרון שאופיינית גבוהה שירית לשון, הצגה בתוך הצגה  asid, הצגה בתוך

 .לחיים

 

 של אשליה ליצירת החותרים ריאליסטים יסודות של לחדירה עדים אנו 20 -ה במאה

 .ו"וכ יומיומית לשון, הרביעי הקיר קונבנציית, פנים חלל,  בתפאורה.  מציאות

 

 .מתחילה שההצגה מסמן -מסך פתיחת או עליית, חושך

 

 שישנה המוסכמה כי. להצילה ירוץ לא מהקהל איש  -מהבמה לעזרה הצועקת דמות

 .בדיוני שהוא הבמה על המוצג לבין הקהל יושב בו באולם המציאות בין הפרדה

 

 : בתיאטרון הזמן מוסכמת על ומחזות הצגות מתוך דוגמאות מספר להלן

 

 יכולות(, ההצגה זמן) שעתיים למשל קצר זמן בפרק הבמה שעל משמעו - בדיוני זמן

 .מקבלה שהקהל מוסכמה כשלעצמה וזו. שנים ואפילו שעות לעבור

 :הזמן מרכיבי את ליצור מנת על התיאטרון במרכיבי לשימוש  דוגמאות

 לאור בוקר מאור המשתנה התאורה מרכיב באמצעות יממה לאורך זמן שינויי •

 .ו"וכ לילה, צהרים

 תקופת תואמי הם האביזרים הריאליסטי אנר 'בז:  ותלבושות  אביזרים •

 הגיגיות המפוחית הנשק כלי, בשדות הלך הוא – לדוגמא. ההצגה של ההתרחשות

 .  הנעליים,

  במעבר,  המולד חג לפני יום אותו מקשטים ההצגה בתחילת האשוח עץ – הבובות בבית

 .מקישוטים מרוקן העץ – נוסף זמן של במעבר, בקישוטים עמוס העץ – יממה של

 שינויי את מסמל העץ,  ספציפי אינו שהזמן למרות,  אבסורד מחזה – לגודו במחכים

 מופיעים – השנייה המערכה בפתיחת, מעלים עירום הראשונה המערכה בפתיחת. הזמן

 .עלים חמישה בו

 .האדם את מביסה ופעולתו ומעגלי כשבר מופיע באבסורד הזמן

 : טכניקות מספר באמצעות נפתרים הזמן מעברי – באפיקה

 ההצגה זמן בין ניכור יצירת מטרתו שונה היסטורי עלילתי רקע – היסטורפיקציה . 1

 .הבימתית להתרחשות

 .ההצגה ומקום זמן על אינפורמציה הנותן – אפי מספר . 2

)  בזמן למעברים כפיתרון – מולטימדיה,  שקופיות,  בכרזות, בשלטים שימוש  . 3

 (.שנים 5 כעבור

 

 השלטים כמו האפי התיאטרון במסורת טכניקות ריאליסטים במחזות גם רואים אנו

 .מושונוב מוני של בבימויו פינטר של" הבגידה" בהצגה זמן לשינוי המוארים

 

 באמצעות עובר הזמן כ"בד אילו במחזות – קלאסיים מחזות מתוך זמן לציון דוגמאות

 .הדיאלוג

 של גופתו נקברה בו הקודם בלילה שמתרחש מידע לקריאון מספר השומר באנטיגונה

 .פולינקוס
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 נמסרים באכספוזיציה המתרחשים הקרב בשדה ניצחונותיו על האינפורמציה במקבת

 .שליח י"ע

 

  – זמן שינויי כמציינת התלבושת

,  קיץ – אחרת עונה מערכה שבכל מערכות 4-מ בנויה העלילה ליבי את הרטיטי בהצגה

 .  אביב, סתיו,  חורף

  מעונה ללללה של מצבה את גם משקף הזמן שינויי של המידע אולם,  ספציפי אינו הזמן

 בסוף. ראוותנות ומקרינות מוקצנות ללללה של התלבושות המחזה בתחילת.  לעונה

 ותסרוקתה בלויות נעליה. קרועה, עלובה בשמלה לבושה היא מדרדר כשמצבה המחזה

 .פרועה

 הזמן שינויי את מבטא בתלבושת השינוי -המדבר מן תפוחים מתוך – נוספת דוגמא

 .והמקום

 

  זמן  לגבי מידע ומעבירה תקופתית היא המוסיקה הריאליסטי אנר'בז – מוסיקה

 . ח"הפלמ דור שירי בשדות  הלך הוא לדוגמא. ההתרחשות

 (.בהצגה הזמן מרכיב את משרתת אינה והיא משלה עמדה למוסיקה לעיתים) 

 

 מקום הוא כלומר" רואים שממו המקום"  – ביונית תיאטרון – הגדרה – מקום

 . ההסתכלות

 .ההצגה במהלך זמן תפיסות שתי חווים כקהל אנו

 .מציאותית והשנייה בדויה האחת

 .הדיאלוג י"ע ומתואר התפאורה י"ע מוצג – בדוי  חלל

 . ההצגה מקום ואת המשחק רחבת את כולל – המציאותי החלל

 : ההצגה במרכיב שימוש  דרך מקום ליצירת דוגמאות

 מדויקת אינפורמציה הנותנת מציאות דמוית, תפאורה י"ע מוצג המקום – בריאליזים

 .ההתרחשות מקום לגבי

 ביטוי לתת שמטרתם ריאליסטים -א סמלים של שילובים גם יתכנו ריאליסטית בתפאורה

 .ההצגה של הסמוי לרובד

 מקדם רמז היא – סימבולי באופן מסמלת בבית שנמצאת האב תמונת – הזכוכית בביבר

 .אביו בעקבות שילך טום של לצעדו

 שדירות:  סימבולים הם במחזה המופיעים המקומות – תשוקה ושמה בחשמלית

 (ומוות תשוקה) החשמליות ושמות ריב בל,  אליסיאום

 

  ריאליסטים -הא אנרים'בז מקומות

 .הצופים של והדמיון המיזנסצנה באמצעות מוצג רוב פי על המקום – בקלאסיקה

 .להמלט הורציו שמוסר המידע פ"ע ביער נגלית  הרוח בהמלט

 של האוניברסלים המסרים את לשרת מנת על מוגדר אינו המקום מאפיין – באבסורד

 .אנר'הז

 . שביל, דרך, עץ, ישימון בגודו 

 

 .ההתרחשות אזור על פוקוס לתת ניתן התאורה מרכיב דרך – תאורה

 .להתרחשות בהתאם הוארו הבמות:   המלט  – לדוגמא

 . חוץ לחלל פנים  חלל בין לתיחום מסיעת התאורה

 .  רחוב ושטיפת" חפץ" למשל פנים זה בית שטיפת
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 אופיינית בחשמלית ז'הג נגני מוסיקת לדוגמא, רוח והלך מקום מעבירה – מוסיקה

 .ב"ארה בדרום השחורה למוסיקה

 .  ח"והפלמ הקיבוץ – והמקום התקופה את מאפיינת המוסיקה בשדות הלך הוא

 .ההצגה ומקום זמן את תואמת שאינה משלה עמדה למוסיקה לעיתים

 .גרשווין של מוסיקה 12-ה הלילה:  דוגמאות

   טראנס, סינטרה פרנק – מודרנית מוסיקה המלט

 .לימנו המחזות של ולאקטואליות לרלוונטיות תורמות במוסיקה אלו שימושים

 לתרבותיות ובהתאם הבמה על למתרחש  שונה באופן מגיב היה הקהל שונות בתקופות

 ותגובות המוסכמות גם, השונים אנרים'הז והתפתחות בתיאטרון השינויים, המתפתחת

 . השתנו הקהל

 :לדוגמא

 התבטאו תגובותיו. ההצגה בשעת אקטיבי באופן חלק נטל הקהל - העתיקה ביון

 .הבמה לעבר מזון ומיני חפצים וזריקת רגליים ברקיעת. ובוז הסכמה של בקריאות

 . בקהל התמזגו והשחקנים הפרדה הייתה לא -הביניים בימי

 ואף השחקנים עם דיבר הבמה שפת על גם ישב הקהל ושיקספיר מולייר של בתיאטרון

 .לו נראתה כשלא ההצגה את הפסיק

 להאפיל  המוסכמה נוצרה המודרני התיאטרון התפתחות עם,  19 -ה המאה מאמצע רק

 ניתן ובכך הריאליסטית האילוזיה את להגביר מנת-על, ההצגה תחילת עם האולם את

 .והצופים התיאטרון בין להפרדה מוחשי ביטוי

 

 

 
       


