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Stosunki seksualne między mężczyznami to jeden z najpoważniejszych tematów tabu w Torze i 

Starym Testamencie, za którego złamanie grozi kara śmierci. Dlatego miłość dwóch żydowskich 

chłopców,  Zissela  i  Azriela,  nie  ma  prawa  istnieć.  W akcie  desperacji  uciekają  z  rodzinnego 

Frampola do Lublina, gdzie żyją jak mąż i żona. Para nie potrafi jednak poradzić sobie z konfliktem 

pomiędzy preferencjami seksualnymi a wiarą. Przebrany za kobietę Zissel nie może dostać się na 

studia w Bejt ha-midraszu, zaś Azriel decyduje się na tradycyjny związek z kobietą. Konfrontacja 

dwóch nastolatków staje się coraz trudniejsza, a ich miłość – niemożliwa.

„W  procesie  prób  musieliśmy  wejść  w  dwa  światy.  Pierwszym  z  nich  było  środowisko 

ortodoksyjnych Żydów w Polsce 1850 roku, pełne tradycji, głębokiej wiary i wspólnotowego życia, 

ale również surowych zasad i nieustannej inwigilacji. Drugi to świat Isaaca Bashevisa Singera – 

chaotyczny, niespokojny, wewnętrznie sprzeczny. Musieliśmy także znaleźć teatralny język, który 

pozwoliłby nam płynnie poruszać się między realnym i nadprzyrodzonym światem.”

Studio Sztuk Performatywnych im. Yorama Loewensteina w Tel-Awiwie  zostało założone w 

1988 roku i jest jedną z czołowych szkół aktorskich w Izraelu. Mieści się w najbardziej zaniedbanej 

dzielnicy  miasta.  Oferuje  profesjonalne  studia  aktorskie  połączone  ze  współpracą  z  lokalnym 



środowiskiem.  W ramach  przygotowań  do  zawodu  aktora,  studenci  prowadzą  szesnaście  grup 

teatralnych  w  społecznościach  takich  jak:  dzieci  najbiedniejszych  imigrantów,  młodzież  z 

problemami emocjonalnymi i  wymagająca specjalnej opieki,  niewidomi i  częściowo niewidomi, 

ludzie starsi.

Studio uczestniczyło w wielu projektach i festiwalach współorganizowanych z teatrami i szkołami 

teatralnymi na całym świecie, m.in. z Piccolo Teatro di Milano, Teatrem Ilhom Marka Weila w 

Taszkiencie, Uniwersytetem Sztuk Folkwang w Essen i Szkołą Teatralną im. Paola Grassiego w 

Mediolanie (Cud wg filmu de Sici  Cud w Mediolanie, 2010).  Sceniczna adaptacja słuchowiska 

radiowego  Lying undiscovered Monksa pokazywana była w ramach międzynarodowego projektu 

Istropolitana Festival w 2010 roku.  Dona Flor e Seus Dois Maridos wg powieści Amado Studio 

zaprentowało na Blumenau Internacional Uneversitario Teatro Festival w Brazylii w 2012 roku.


