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 Ben Caspit בן כספית
Retweeted

"Given a choice, all of the Manbij 
leaders who spoke to Al-Monitor said 
that they would rather have the 
Syrian regime come than Turkey, but 
that the best outcome would be for 
the Americans to stay." Must read 
reporting by @amberinzaman 
@AlMonitor bit.ly/2F6svbc

Andrew Parasiliti
@ATParasiliti

הרשמה לניוזלטר

מבקרת אמנות ותיאטרון,עליס בליטנטל
הצטרפות ל- VIPופובליציסטית  |  תגובות

חיבור עמוק [צילום: שמחה ברבירו]

ביקורת "אוטוטו זוכה בלוטו" בקאמרי

להמר על כל הקופה
החיבור המופלא בין ליא קניג ורועי הורביץ מעלה הצגת יחיד בה השחקן

והבימאי רועי הורביץ מגלם מסכת יחסים נדירה בין סב ונכד, על-רקע זכיתו
המפתיעה כנגד כל הסיכויים, של הסב בלוטו  קניג, מלכת התיאטרון

הישראלי, ורועי הורביץ הצעיר שכבר ביים אותה בשש הצגות, עשו היפוך
תפקידים הפעם, כשהמלכה נטלה את שרביט הבימוי ורועי משחק

רועי הורוביץ הצעיר יצר חיבור עמוק בינו לבין הדיווה של התיאטרון הישראלי, ליא קניג
תוך בימויו אותה בשש הצגות. כשההצלחה האחרונה שלהם שעדיין רצה, היא במחזה

"הרביעיה", בו ליא עם מרים זוהר, אילן דר ואלברט כהן (שנכחו גם הם בהצגה) משחקים שני
זוגות של חברים קשישים. הצגה כה מענגת ומבריקה הודות למשחק של הקרם דה לה קרם

 
של שחקנינו, ובימויו של הורביץ בתיאטרון "הספריה". 

 
את ליא קניג כולם מכירים, ומשחקה לא יישכח - החל מ"אמא קוראז׳" בהבימה, ועד להגשמת

חלומה לאחרונה בהצגת "המלך ליר" לשחק בתפקיד המלך המחלק את ממלכתו בחייו,
שמלמד כל אחד את מוסר ההשכל שלא לחזור על טעות זו בעודו בחיים. עליה כל מילה -

מיותרת. היא מספר אחת שלנו. גם על רועי הורביץ ניתן להרעיף שבחים, מאז ההצגה שהוא
משחק בה כבר שנים, בארץ ובעולם - "שעונים". הצגה כה חשובה שראוי להעלותה לפני הקהל

הצעיר בישראל עוד ועוד. הודות למסר הכה משמעותי שבה. על מירקם היחסים בין שני
אסירים בכלא נאצי בשואה, האחד גוי (רועי) והשני יהודי (רמי ברוך). הצגה כה נוקבת,

 
שראיתיה כבר כמה פעמים. 

 
במחזה החדש "אוטוטו זוכה בלוטו", מגלם יפה רועי הורוביץ הן את הנכד הקטן מילדותו ועד
בגרותו, והן את הסב, במשך שנות חייהם, כשהציר המרכזי בעלילה הוא תאור מוחשי ביותר

 
כיצד ומדוע זכה הסב בלוטו. 

 
את הסיפור שמע הורוביץ מפי ידידו הסקוטי עמו נפגש בפסטיבל תיאטרון בבריטניה. החבר,
המחזאי ג׳רי מקגייר, כתב מחזה המבוסס על הסיפור האישי שלו ושל סבו. רועי כה התלהב

מהמחזה, עד שאמר לג׳רי שראוי להציג את המחזה בכל העולם. והציע לתרגמו, לעבדו
 .Sure man. Why not? "ולהעלותו בעברית בישראל. והלה ענה
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אדריכלים בנקאות/השקעות יועצים
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שמאים חברות ציבוריות רשויות
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וזו גם התשובה שנתנה ליא קניג כשרועי הציע לה לביים אותו במחזה זה. עבורה - זו הפעם
הראשונה שהיא מביימת. וההצגה הזורמת על בימת הקאמרי, בעיצוב במה אותנטי של אבי

שכווי, עם המוזיקה של שמואליק נויפלד, עיצוב התלבושות המתחלפות של אורן דר, והתאורה
של רוני כהן היא עוד הישג של הבימאית ליא קניג, ורועי הורוביץ השחקן, הבימאי והמתרגם
הכה שופע כשרונות. משום משחקו כאן, כשהוא כה מתמזג עם דמות הילד, עד כי אתה חש

 
כאילו הוא עצמו חווה את כל הסיפור. 

 

 
פנינה תיאטרלית אינטימית.

[צילום: שמחה ברבירו]
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צבא ובטחון
אלי שרביט (נולד: 13

באוקטובר 1966), איש
צבא ישראלי.

צבא ובטחון
עמוס ידלין (נולד: 20

בנובמבר 1951), איש
צבא וחוקר ישראלי.

איש ציבור
גדעון שפר (נולד: 1948),

אלוף במיל., מנהל ואיש
ציבור ישראלי.

שרביט אלי

ידלין עמוס

שפר גדעון

לפרסום במדור זה קישורים ממומנים

 
עריסת תינוק ניידת

לשינה רגועה לתינוק; מתאימה לטיול
מחוץ לבית; קלת משקל, נפתחת
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התפטר ראש ה-FDA האמריקני
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מנדלבליט אתה "שמאלן"! 
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רשימות קודמות

קאז'יק - השראה לדורות לכוחה של רוח האדם
למוזאון יד מרדכי - משואה לתקומה, יש חוב מיוחד לשמחה רותם
(קאז'יק), שנפטר ביום שבת האחרון. כשהחל לפני כעשור תהליך
חידוש התערוכות במוזאון, ישב קאזי'ק עם נציגי המקום כדי לתאר

ולהסביר כיצד ליצור בונקר תואם מילא 18 שיראה אמיתי ככל האפשר,
25/12/2018  |  תמר הרצברג  |  כתבות

רות בסוף וירטואלי
"למה לחכות 60 שנה לערב הוקרה, כשהפנים תהיינה חרושות קמטים,

הזיכרון לא מדהים, הקול קצת חורק והשעון מתקתק? עדיף להקדים
תרופה לזיקנה, ולספר לכם כבר עכשיו על מעלליה של רות אותם טרם
הספיקה לחוות", כך פותחת הבלונדית היפה והחטובה את מופע היחיד

24/12/2018  |  עליס בליטנטל  |  כתבות

מקץ החלום - האם נפתח חלון
פרשת ִמֵּקץ, פותחת בסיפור חלומותיו של פרעה - וַיְִהי, ִמֵּקץ ְׁשנַָתיִם

יִָמים, ּוַפְרעֹה חֹלֵם, וְִהּנֵה עֵֹמד ַעל-ַהיְאֹר. ומתברר לנו חיש מהר, שהחלום
הוא חלון לעולם אחר, למבט אחר על המציאות. המעבר מן הפרשה
הקודמת לפרשה הזו הוא סוג של רכבת הרים בין חלומות לחלומות,

24/12/2018  |  הרצל חקק  |  כתבות

למה כדאי לפנות לעו"ד לטיפול בתו נכה
אנשים רבים פונים לקבל תו נכה ממשרד התחבורה וניתן לחלק אותם

לשלושה סוגים: אנשים שזו הפעם ראשונה שלהם שהם מגישים את
הבקשה, אנשים הזקוקים לחידוש התו שהסתיים ואחרים שצריכים

להגיש ערעור כי דחו את בקשתם לקבלת התו. 
24/12/2018  |  יובל וסרברגר-בר  |  כתבות

תנו עידוד לביטקוין
בעשור האחרון מתרחב השימוש בתשלום באמצעים אלקטרונים

מבוססי טכנולוגיות רישום מבוזרות, וביניהם המטבעות המבוזרים. נהוג
לכנותם "מטבע וירטואלי" או "מטבע דיגיטלי" מאחר שאין להם קיום

פיזי, אלא הם קובץ ממחושב שנשמר במחשב ובטלפון הסלולרי.
24/12/2018  |  רו"ח ג'קי מצא, עו"ד ורו"ח איילת הלל-בירנצויג  |  כתבות

רצונך לפרסם במדור זה ולהשיג לקוחות? הקלק כאן/פרסום - לבעלי מקצועות חופשיים 

 News1 -כל המידע והחדשות על אישים פירמות ומוסדות/תגיות ב

 מגזינים וכתבי עת נוספים ברשת
נגמר בנס: אביחי אוחנה עבר תאונת דרכים קשה

06/03/2019  |  00:01  |  וואלה!
קורטני קרדשיאן מקדמת את הביזנס שלה... בלי בגדים

05/03/2019  |  14:51  |  וואלה!
צה"ל מסר הודעת הריסה לבית המחבל שרצח את אורי

06/03/2019  |  07:58  |  סרוגים
דין מי פירות אם מחמיצין - שו"ע סימן תסב' סעיפים ד' - ו' - הרב מרד

06/03/2019  |  07:29  |  ערוץ מאיר
הגרוע מכל בתחושה של האיש - הבדידות - הרב יואב מלכא

06/03/2019  |  07:29  |  ערוץ מאיר
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