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ארבעה משלים ומלכה
ארבעה סיפורים עטופים בסיפור:

קומדיה במילים ובפנטומימה לשמונה חיות ומלכה אחת
מלכה שופטת קצת מטורללת ,שלא רצתה למלא חובתה
איבדה את פניה בהביטה בעצמה במראה.
כשהגיעו החיות לבית המשפט ביער  ,פתרה המלכה כל תלונה ותלונה.
או אז החלו פניה חוזרים אל השתקפותה במראה.

מחזה  ,בימוי ומשחק :רותי תמיר
בהשתתפות קולו של השחקן :ארז שפריר
זוכת פרס ראשון בפסטיבל בינלאומי להצגות ילדים "ביטולינו" במקדוניה 2015
זוכת פרס השחקן על שם דודו דותן מטעם א.מ.י ,איגוד שחקני ישראל 2013
ההצגה משתתפת בפסטיבלי תיאטרון ברחבי העולם :מקדוניה ,רוסיה ,פולין ,סין ,קוריאה ,ועוד
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יעוץ אומנותי :פנינה גרי
מוסיקה מקורית :אלברטו שוורץ  /תלבושות :מיכל שגיא  /תפאורה  :יובל קדם-גלילאו

" הצגה מהסוג שכמעט כבר לא עושים יותר .המינימליזם בא לביטוי בכל רובד של ההצגה ,ממספר השחקנים ועד התפאורה,
רותי תמיר ,השחקנית והיוצרת )בליווי קולו של השחקן ארז שפריר( ,לא צריכה להישען על שום דבר כשהיא על הבמה,
ומצליחה לכשף את הילדים ולרתק את המבוגרים .היא מעבירה את ההצגה הקצבית והמשעשעת בלשון עשירה וגבוהה
ובפנטומימה וירטואוזית .ההצגה הזו מוכיחה שיש עוד תקווה לאמנות מינימליסטית ,בלי אפקטים ,בלי שלל מולטימדיה,
כשיש סיפור טוב ויודעים כיצד להעביר אותו ,זה פשוט עובד" אתר מאקו
"ההצגה האדירה של רותי תמיר היא וירטואוזיות של שחקנית אחת בגילום מגוון דמויות ,ובשילוב מופלא של דיאלוג ,תנועה,
שפת גוף וסיפור .אין דברים כאלה במקומותינו! ילדים ומבוגרים כאחד ,הלכו שבי אחריה .זהו מיזוג של איכות נדירה עם
פרפורמנס מושלם ומדויק ,המתבטא בבחירת השפה ,המעברים המעודנים מדמות לדמות ,שימוש מינימלי באביזרים ,וכמובן
המשלים הנפלאים הקורמים עור וגידים .חובה לראות!" אירית וייזל ספריית מרכז ההנצחה ,קריית טבעון
"הצגה הנותנת כבוד לאינטיליגנציה של הילדים .תמיר ,שחקנית מרגשת ומעולה ,יצרה הצגה לתפארת"
אביטל רפפורט" ,נוער מוסיקאלי
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”במינימום אמצעים ובמקסימום כשרון ממלאה תמיר בנוכחותה את הבמה ומייצרת תמונות רבות פרטים .והיא מפליאה למלא
את מאפיהן בהומור ושנינות ,המגיעים למשל לשיא כשהעז נכנסת לטריפ של "כל העולם כולו גשר צר מאוד" .הילדים ממהרים
לשתף איתה פעולה לכל אורך ההצגה ,וניכר בקהל שעבר חוויה חזקה עליה הוא מגיב ב"בראבו" קולני .טל גורדון ,אתר
"הבמה"

"אני מודה לך בשמי ובשם בית ספר ג'ואריש  ,רמלה ,על ההצגה המקסימה .הילדים אהבו ונהנו מאוד ולמדו ולקחו מסר
מההצגה ,אהבו את הדמויות שהצגת בצורה מדהימה .הילדים הזדהו כל אחד ,עם כמה מהחיות בהצגה ובמיוחד התלהבו
מהדרך בה הצלחת להציג כל דמות מהדמויות .אנו ממליצים עליך מאוד ,אוהבים אותך ,ומאחלים לך הצלחה ,ושתמשיכי
לעשות המון הצגות לתלמידים! " מאתנו באהבה התלמידים והמורה רנין וחידי
"עולם קסום של דמיון ,שעה של חשיבה ,שעה של שיח בגובה עיני הילדים .שחקנית אחת ,ארבעה משלים וקהל ילדים מרותק.
ההצגה מציבה לילדים אתגר מדהים -דמיון ,מחשבה והקשבה .הם צריכים להתבונן ולהפעיל את הראש .רותי תמיר ,שמבינה
ומאמינה בילדים ,יודעת שהם יכולים לאתגר הזה .כבוד אמיתי לילדים -מכלול שיוצר חוויה תרבותית איכותית לילדים ".מאיה
רענן ,סלונה
"תמיר עוברת בין דמות המלכה לדמויות שמונה החיות בשטף מעורר הערכה .הקהל הצעיר זוכה כאן להיכרות ייחודית הן עם
אומנות הפנטומימה והמשחק הפיזי ,והן עם ז'אנר הצגות היחיד שאינו שכיח במיוחד בתיאטרון איכותי לילדים" נגה שביט-
רז" ,גלריה" עיתון הארץ
"רותי תמיר הוירטואוזית בהצגתה המעולה .המוזיקה המקורית שהולחנה במיוחד על ידי אלברטו שוורץ והקריינות המעולה של
ארז שפריר ,משלימים את הקישורים הבלתי נראים .הצגה אינטיליגנטית ,מצחיקה ,חכמה ומומלצת מאוד"
רינה זיסמנוביץ ,ווי נט
"הצגה מעניינת ביותר ,אין בה רגע סטאטי ,מגוונת ומרתקת ,ייחודית .מעניינת את הצופה הצעיר ולא רק אותו .מוסיקה
מקורית נפלאה של אלברטו שוורץ ותלבושות נהדרות עשויות בטוב טעם על ידי מיכל שגיא ".אלי ליאון ,עיתונאי ומבקר

" על הבמה ניצבת אשה אחת בלבד ,השחקנית והפנטומימאית הוירטואוזית רותי תמיר ,והיא ממלאה אותה בנוכחות מקסימה
וכובשת .הילדים התענגו על הביצוע והסיפורים וגם הסבתא שלהם נהנתה מאד" אדיבה גפן" ,להיות הורים"
"אני מאוד שמחה על ההזדמנות שהייתה לנו ליהנות מהצגה איכותית ואינטליגנטית ,שמכבדת את הילדים .
חווית הצפייה בהצגה זאת מעוררת מחשבה ומזמנת לילדים מסע של הקשבה ומחשבה ,המביא אליהם את העולם הקסום של
התיאטרון .תודה על הכל!" עמית הרם ,סל תרבות הוד השרון
"הצגת יחיד המרתקת ילדים ומבוגרים כאחד .המשלים מוצגים בהומור מתאים לתקופתינו ,בשפה ברורה ובהירה.
הוירטואוזיות שרותי מפגינה ושליטתה במעבר בין ריבוי הדמויות שהיא מגלמת מרתקת .התפאורה מינימליסטית ומתוחכמת
אך בכל זאת נותנת תחושה של במה ענקית  .חשוב לי לציין את רגישותה של רותי לקהל היעד ,שיתוף הפעולה וסבלנותה לכל
השאלות ששאלו הילדים .הצופים הצעירים ישבו מרוכזים ,ושותפים מלאים בתהליך שמתרחש לנגד עיניהם .המחנכות דיווחו
על הנאה צרופה בזמן הצפייה בהצגה .ממליצה בחום !" אפרת זלאיט ,טל שחר
"הצגה משובחת ,חכמה ומיוחדת במינה .הקהל שלנו -הורים וילדים נהנו מכל רגע וישבו מרותקים ,צופים בלהקת הדמויות
שהן כולן -רותי תמיר! מומלץ לכל ישוב המעוניין בהצגה מרגשת" חני מרום ,קריית המוזיאונים פתח תקווה
"הצגה חכמה ,מצחיקה מאד ,עשוייה בטוב טעם ובהקפדה רבה על אסטתיקה  .חוויה יוצאת דופן לילדים ולמבוגרים!" בית
ספר יבניאל ,יבניאל
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"ההצגה עלתה אצלינו פעמיים ,בפני כל הגננות והסייעות של העיר ,וגם מול תלמידים בשתי שפות עברית וערבית .השחקנית
והיוצרת הצליחה לכשף את הצופים ביכולותיה .הלשון והשפה עשירה ,המשחק של רותי השאיר את הצופים נפעמים ונרגשים.
שעה של הנאה וריתוק שלובה בדמיון וקסם על כולנו .רותי מיוחדת! המסרים והערכים מועברים לילדים בהומור ושנינות
משעשעת ,עשירה ,ואינטליגנטית .ממליצים בחום לקטנים ולגדולים – ללא גיל! דניאלה לבקוביץ' ,ספריית "בלפר" רמלה
"הצגה נפלאה ורלוונטית .הילדים נהנו מאד וכך גם הצוות!" בית ספר בית זאב ,עפולה
"מפגש כל כך איכותי כמו שלך  ,המאגד כמה שפות אמנות ביחד  :תיאטרון ,מחול ,אמנות פלסטית )התלבושות והתפאורה (
מזמן לילדים פתח להפעלת הדמיון החשיבה והיצירה ומעבר לכך כל נושא מוסר ההשכל הלקוח מעולם המשלים ..היה ממש
תענוג לראות את הילדים מרותקים ,ואת שיתוף הפעולה ולבסוף אף הביעו התעניינות ושאלו שאלות מקסימות ..כל הכבוד
לך "..חדוה כהן ,סל תרבות נתניה
"תלמידי עירנו צפו בהצגה ונהנו מהצגה שנונה ,המכבדת את הילדים .השפה העשירה ,המשחק המקצועי המאפיין
היטב את תשע הדמויות המופיעות בהצגת היחיד ,משוחקות בכישרון ובחן רב .הילדים היו קשובים ושותפים
למתרחש על הבמה .יישר כוח להמשך יצירה ברוכה!" זהבה חבר ,מעלה אדומים

"הצגה איכותית ומיוחדת ,מאופיינת בהומור וחכמה .רותי מופיעה על הבמה במלוא הנוכחות ,מאפיינת כל אחת מ  9הדמויות
במשחק נפלא ,הרבה כשרון ומעט אביזרים .זו הצגה מקסימה המלמדת על משלים וערכים חשובים בחיים .נהנינו מאד!" בית
הספר הר-שכניה ,משגב

ההצגה מאושרת על ידי סל תרבות ארצי ,תרבות לפריפריה ,פמי פרמיום.
על היוצרת :
רותי תמיר -שחקנית ,פנטומימאית ,בימאית.
למדה מחול ,תיאטרון ,פנטומימה קלאסית ותיאטרון פיזי בארץ  ,ארה" ב ,ואירופה .יוצרת ההצגות:
"מה פתאום אטום" ",הראשים" ",פנטומימה פה" ",אושר!" ",בובי וגוני" ",איגרוף"" ,רובוט ואני" " ,מימה נטו",
"ספר ,אשה ,בית ")בעקבות דמויותיו של ש"י עגנון( " ,מאחורי המילים" "ארבעה משלים ומלכה" " ,אורח בא לדב" ועוד.
מביימת ויוצרת כוריאוגרפיות לתיאטרון ומחול.
יוצרת המופעים "המעלית" פסטיבל עכו " ,2012דביק" פסט .עכו " ,2013קרקס" פסט .הפסלים 2014
"העץ" פסטיבל הפסלים  ,2016פסטיבל ויטרינה בירושלים 2016
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