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"ספר ,אשה ,בית"
מופע ספרותי בעקבות דמויותיו של ש"י עגנון
עיבוד ,בימוי ומשחק :רותי תמיר
זוכת פרס השחקן על שם דודו דותן מטעם א.מ.י ,איגוד שחקני ישראל 2013
סיפור חייו של הסופר נשזר במילותיהן של דמויותיו הקמות לתחייה מתוך יצירותיו:
תהילה ,סיפור פשוט ,הרופא וגרושתו ,פרנהיים ,האדונית והרוכל ,בדמי ימיה,
שירה ,גבעת החול ,תמול שלשום ,ועוד
אהבה ,כאב ,הומור ושנינות ,כתביו של עגנון – סופר ללא גיל וזמן,
בחגיגה של ספרות ,שפה ,ותיאטרון.

"רותי תמיר ,עדינה אך מקרינה עוצמה רבה ,מדריכה אותנו במסע המעורר השתאות אל נבכי חייו ויצירתו של עגנון.
דמויות צפות ועולות כבמטה קסם דמויות מתוך סיפוריו .הנה תהילה ,הנה בלומה ,והנה האדונית… הרגע שבו
השחקנית עוברת מדמות המספרת לדמות הספרותית הוא לא פחות ממדהים .בסוף המפגש אני מתקשה להיפרד.
האינסטינקט הראשוני שלי הוא לשוב ולקרוא בכתבי עגנון ,קריאה שללא ספק תהיה שונה ,רעננה ומסקרנת יותר
מאשר אי פעם" ליאוני שני ,סל תרבות ארצי
"התלמידים התרשמו מאד מדרך הצגתו של ש"י עגנון .קומוניקטיבי ,מתקשר ,איכותי ועכשווי.
נוכחותה של רותי תמיר ומקצועיותה ניכרו בכל דבר בטקסט ,בדברי הקישור ,בַּדיוק ...המשתתפים חוו חוויה
אמנותית ,וזו מטרתנו ".עפרה פינקר ,בכנס מנהיגות תלמידים ,סל תרבות ארצי
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"מופע מרשים ,מרגש ומהנה ביותר .תמיר שחקנית ניפלאה  ,אשר בזכותה יכולנו לחוות את התקופה ,סגנון
הכתיבה של הסופר והטיפוסים השונים עליהם כתב עגנון .אך מעבר לכך ,תמיר הצליחה להגיע אל התלמידים בשל
קטעי הקישור החשובים ,אותם הגישה בחן רב ובמאור פנים .כולנו נהנינו מאד מאד !! תמיר קיבלה הרבה מחמאות
מהתלמידים שהרגישו שהם נחשפו למופע מיוחד במינו".ורדה הראל ,רכזת ספרות ,מקיף דתי ראשון לציון.
"רשמי ההצגה של רותי תמיר חרותים עמוק ,עמוק בלב .זו הייתה הצגה מרגשת מעין כמוה! בערב שכזה ,הקמת
לתחיה דמויות מתוך יצירותיו במשחק יוצא דופן ובמונולוגים מדהימים שכמו התנפצו אל הבמה וננעצו עמוק בתוך
הלב .משחקך אפשר לנו הצופים להתחבר בחיבור רגשי מהמם לגדול שבסופרינו ולדמויותיו האלמותיות ,ולרצות
עוד ועוד!!! המון תודה רותי על מה שהענקת לנו!!!" נילי רוקח ,קדומים.
"המופע "ספר אשה בית" בביצועה המרגש של רותי תמיר הוא מסע מעשיר ואינטליגנטי עם סיפוריו של ש"י עגנון.
רותי מצליחה להעביר בחן רב ובכשרון גדול את הקונפליקט הפנימי של דמויותיו המיוסרות של עגנון ומעניקה
לתלמידים חוויה מרגשת עם טעם של עוד" ורדה קרני ,רכזת ספרות  ,תיכון מקיף יהוד
"לאחרונה צפינו בעונג רב בהופעתה של רותי תמיר "ספר ,אישה ,בית" .כל פן במופע היה מקורי ,יצירתי ,מעורר
השראה .הדמויות המגוונות שהיציגה השחקנית ,התפאורה שיצרה ,המשחק המדויק והרגיש ,פרטי הלבוש שעטתה
עליה לצורך גילום הדמויות ,בחירת מוזיקה הרקע ,שפעו אנרגיה החודרת לנשמת הצופה.
שחקנית רבת כישרון ,מופע עשוי היטב ,מומלץ בחום!" צוות מורי תיכון עירוני ד' בתל-אביב.

"אתמול חווינו חווייה מדהימה .שחקנית מדהימה ומוכשרת ביותר .בחירת הדמויות מתוך הספורים היתה מעולה.
הדרך שלה והפרשנות שלה בהצגתם היתה מעוררת השתאות .המורים נהנו ביותר מכל החווייה".
צוות היובל ,צורן
"עיבוד מוצלח מאוד ,מגוון ונבון .הקטעים קצרים ,כל קטע עומד בפני עצמו ויש סקרנות לראות עוד ועוד.
הבחירה לשלב כמה שיותר קטעים יוצרת מתח וסקרנות ומאפשרת לצופה להזדהות עם דמות זו או אחרת ולא
להיצמד לדמות אחת  ,כפי שקורה בהצגות רבות .ועדיין -המשחק והאפקטים הם סוד כל ההצלחה .העבודים
והמוסיקה ,עם מינימום אביזרים מאפשרים התמקדמות בשחקנית ובמלים ,כל הכבוד! "
ד"ר רוחמה אלבג ,מרצה בכירה בנושא עגנון
"אני רוצה להודות בשנית על החוויה המרתקת שהענקת לנו ,המורות ,במשחק מעולה ובהגשה ממגנטת הצלחת
לשאוב אותנו אל תוך עולמו של עגנון ,ואל דמויותיו .עוררת בי את החשק לקרוא מחדש ולהכיר כתבים שלא
הכרתי" צוות מורי ביה"ס לאומנויות באורנית
"המופע התרבותי והמקצועי קרב אותנו שוב לעולמו של עגנון ולתקופתו .גדולתה של רותי באה לידי ביטוי בבחירת
הקטעים ,בחיבור בין הקטעים לתולדות חייו ,במימיקה המיוחדת שלה ובמתן חיים לדמויותיו חסרות הזמן של עגנון.
נהנינו מכל רגע ואנו ממליצים בחום על מופע זה לאחרים ,לא רק לתחייתה של השפה העברית – אלא לחיינו".
שושי עידן מנהלת בית ספר הריאלי ,חיפה
"אני מחפשת את המילים לבטא את התרשמותי מההופעה ,ומה שנשאר לי אלו מילים פשוטות :רציתי עוד .רותי
מצליחה לגעת בתנועה ,ובהבעה ,בצורה כל כך מתומצתת ומרוכזת בכל דמות ...לראות הדמויות הנפלאות של
עגנון חיות כך לנגד עיני על הבמה העמיק והגביר את החוויה פי כמה".
יעל רוזמן )סופרת" ,המצחיקה עם העגילים"(
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רותי תמיר ,שחקנית ,פנטומימאית ,בימאית ,יוצרת תיאטרון פיזי.
בעלת תואר בתיאטרון )ארה"ב( ,לימודי מחול ,פנטומימה קלאסית ותיאטרון פיזי )ארה"ב וצרפת(.
יוצרת ההצגות" :איגרוף ",בובי וגוני"" ,אושר!"" ,מימהנטו"" ,מה פתאום אטום?" "הראשים"" ,מאחורי המילים",
"ארבעה משלים ומלכה" ועוד .מלמדת משחק קומי ופנטומימה ,יוצרת ומביימת במסגרות תיאטרון ומחול,
מופיעה בטלויזיה ,בתיאטרון ועם תזמורות ,יוצרת המופעים "המעלית" " ,2012דביק"  2013לפסטיבל עכו,
"קרקס" פסטיבל הפסלים " ,2014ג'וחא והמוזה שלו" בתיאטרון אלמינא
"2014העץ" פסטיבל הפסלים 2016
"אורח בא לדב|" פסטיבל חיפה  2019ותיאטרון המדיטק

המופע מאושר על ידי סל תרבות ארצי ,תרבות לפריפריה,
עמותת המורים ,פמי פרמיום.

