לא אל תתחבאי במסכת
מסכת של עינויים
לשם את לא שייכת
אל תאבדי בחיפוש עצמך
לא...
יקירה שלי
מתוקה שלי
לא...
זה בא והולך ,בחושך דועך
לא..
זה בא והולך ,בחושך דועך
מתי תביני
טיפול עצמי
הכרחי בגילך
כשאת בונה,
את בקלות נשברת
זה יותר מחייב
מלצאת כש-
לא בא לך יותר להמשיך
להפסיק לנשום
להמשיך
להדחיק
אל תבכי סבלך
הטי ראשך
פתחי עינייך הגדולות
מתוקה שלי...

קרדיטים סינגל ״ מסכת״
מילים ולחן  -הֲדַס ָה עזריה

עיבודים והפקה מוסיקלית  -נדב ביטון והֲדַס ָה עזריה
תזמור כנרים  -נדב ביטון
תופים  -רגב אשכנזי
קונטרה בס  -יאיר אופיר
כלי הקשה  -נדב גיימן
פסנתר וקלידים  -נדב ביטון
קנון  -אמיר אלייב
עוד  -אליאס ואקילה
כינור ראשון  -חן שנהר
כינור שני  -קרן טננבאום
ויולה  -נועם חיימוביץ'
צ'לו  -מאיה בלזיצמן
הוקלט באולפני הצוללת
הקלטת כנרים ותופים  -אלדד ברמן
טכנאי הקלטה :אור פריי ,ליטל הגאין ,יוני טלבי
מיקס :רועי בוקריס

קרדיטים קליפ ״ מסכת״
צילום דמות:
מפיק בפועל  -חיים אבוחצירה
צלם ראשי  -מישה קמינסקי
פוקוס פולר  -ארמן סרקיסוב
תאורן ראשי  -ירמי קביאט
ע .תאורה  -דרור עידן
גריפ  -משה בן שבת
ע .גריפ  -עמוס לביא
עיצוב תפאורה וסט  -הֲדַס ָה עזריה
בניית כלוב  -מעיין אמסלם
במה מסתובבת  -יובל קדם ארט
סטיילינג  -גדי אלימלך
תלבושות  -גדי אלימלך
איפור  -נאור אפל
שיער  -זיו אמסלם
צילום תמונה  -מישה קמינסקי
עיצוב גרפי  -הֲדַס ָה עזריה @FlyPangolin
ציוד צילום  -אוטופיה שרותי מצלמה
צולם באולפני אוטופיה FTC

צילום מדבר:
מפעילי רחפן  -אלון ברוקשטיין ,עידן נתנאל מ׳עידן הצילום׳ ,הֲדַס ָה עזריה
הפקה בפועל  -וולטר נסר

בימוי קונספט ,תסריט והפקה  -הֲדַס ָה עזריה Hadassah@flypangolin.com
צלם ראשי ויותר  -מישה קמינסקי
עריכה ופוסט WAY studio -
קולורינג  -איליה מרכוס

תודה מיוחדת ל:
נדב ביטון  -שקיבל טלפון בוקר אחד בשעה שמונה ורבע ,שמע קול מן העבר והחליט להמשיך
את ההפקה שהתחלנו יחד לפני  20שנה ,ומשמש לי הידיים על הפסנתר לכל הצלילים שמסתובבים בראשי,
אין מילים להודות לך
גדי אלימלך  -שיצר את יצירות הפאר שלבשתי בתוך לחץ זמן בלתי אפשרי כי קיבלתי מוזה
לתלבושת הנכונה רק כמה שעות לפני הצילומים
שירה קביאט  -על העזרה ,ההכוונה ,ועל שהאמנת בי מתוך תחושה פנימית של חיבור לעשייה
מישה קמינסקי  -הפיה של ׳מסכת׳ .בלעדיך זה לא היה קורה ככה כל כך מושלם.
תודה מכל הלב על הליווי בתקופת ההכנה לצילומים ,הביטחון והשלווה בהם ניהלת את הסט,
העזרה בהרכבת הקאסט המדהים,
ההכוונה והעצה האומנותית הבלתי מתפשרת גם כשזה דרש לעמוד חזק מנגד לרצונות המשוגעים שלי..
רומן בוצ׳אצקי ונויה מור דימנד מ  - WAY studioעל שלקחו את הסיכון לעבוד עם
אישה שהגיע משום מקום ושאיפות גדולות ועל שהצלחתם לעטוף את הסיפור שלי בעריכה כל כך מדוייקת.
דניאל ואלכס שלי  -אתן הנשמה בתוכי ,הסיבה לקיומי וההשראה שלי להמשיך להיות.
ואחרון חביב
תודה ליואל עזריה  -האיש שאיתי ,שמאמין בי ,שנותן לי את הביטחון ,הכוחות והגב לפרוש כנפיים ולעוף.
שפרש את שתי כפות ידיו בפני ,בנתינה ללא גבולות .שעטף אותי והגיש לי את האפשרות ללכת אחרי ליבי.

מוקדש באהבה לילדה אחת מתוקה בת ,16
שחיכתה כל כך הרבה שנים שישמעו את היצירה שלה.
עכשיו  -אני כאן בשבילך,
עכשיו  -אני מאמינה בך,
עכשיו  -תפרשי כנפיים ועופי לך יקירתי הכי גבוה שאת רק יכולה..

הֲדַס ָּה

