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ל"ש הדר דרור ז"בסיוע קרן הפקות ע

 
 

 

 
 2008 יולי 13 

        לכבוד
 תרבות/ תיאטרון / מדור כרוניקה 

 ,שלום רב
 

 "בממלכת יצורי הזבל גוני"
 מלאת הומור על אקולוגיה וחברותהצגה 

 

 בה היא ה כממלכה קסומהלמזבלה המתגל , 8 ילדה בת, מביא את גוני , כדור שהולך לאיבוד
 .  היא מחזירה לסביבה את הירוק לעינייםאיתםיחד . פוגשת את יצורי הזבל

בה התפאורה והתלבושות עוצבו מחומרים , מלאת הומור, על אקולוגיה וחברותמקורית הצגה 
א "ת' בהפקת החוג לתיאטרון באונ.  ומעלה ולכל המשפחה6לילדים בגילאי . ממוחזרים

 . ם ישראל"עם אקיבשיתוף פעולה 
 

הצגת ילדים , 2008 ביולי 22 -החל מה, אביב יעלה-החוג לאמנות התיאטרון של אוניברסיטת תל

ההצגה מועלית . מאת ובבימוי רימונה לפין" בממלכת יצורי הזבל גוני "–חדשה ומקורית 
ב במסגרת שיתוף פעולה ייחודי בין שחקנים מהחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטה תל אבי

 .ישראל, ם"של עמותת אקי" התיאטרון האחר"לבין שחקנים מקבוצת 
 

' ממלכת יצורי הזבל '-בתוכה היא מגלה ממלכה קסומה , הנקלעת למזבלה, 8גוני היא ילדה בת 
אט אט הופכים הרתיעה והחשש שלהם . פיכסה וקיכסה, איכסה, בה היא פוגשת את יצורי הזבל, 

לאחר , הם מנסים למצוא פתרון לבעיית הזיהום בממלכהיחד . לחברות אמיצה ומלאת השראה
מעניקים , ממלכת הזבל, בני הזוג גרינפילד. שהמלכה ושרי הממלכה אינם מצליחים לעשות זאת

האם יצליחו גוני וחבריה יצורי הזבל להציל את . לגוני מתנת קסם שתוכל לסייע לפתרון
 ?הממלכה

 
בכך מנסה ההצגה . וחזרים המצויים בכל ביתתפאורת ההצגה והתלבושות עוצבו מחומרים ממ

 . מתוך תקווה שיהפוך להיות חלק מחייהם, לקרב את הצופים למסר האקולוגי
 

בה ניתן לבקר לפני , ם"לצד ההצגה תוצג תערוכה בה יוצגו יצירות אמנות פלסטית של חברי אקי
התערוכה תוצג במבואה של בניין הספרייה המרכזית באוניברסיטת . הצפייה בהצגה או לאחריה

 .אביב-תל
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 "בממלכת יצורי הזבל גוני"
 מלאת הומור, הצגה על אקולוגיה וחברות

 
 

  רימונה לפין: כתיבה ובימוי
 חיים טל וליאת גנון :ם ישראל"של אקי" תיאטרון אחר"הדרכה ובימוי שחקני 

  גד קינר' י ופרופדורית ברזיל: דרמטורגיה
 יקטרינה בולונקין: עיצוב תלבושות | נטלי בולג: עיצוב תפאורה. ע| טלי יצחקי : עיצוב תפאורה
 חנה הכהן: הלחנה וניהול מוסיקלי,עריכת טקסט לשירים  |  זיו וולושין:עיצוב תאורה
 נילי קריס: ליווי בפסנתר

 . ם ישראל"של ארגון אקי" אחרהאטרון יהת"אטרון ושחקני יבביצוע תלמידי החוג לאומנות הת
 

 כשבעים דקות ללא הפסקה :משך ההצגה
 

  ₪ 35: מחיר הכרטיס
 
 03-6424054 :להזמנות' טל
 

 productions/arts/il.ac.tau.www :פרטים נוספים
 
 

 :להזמנת הצגות ולפרטים נוספים יש לפנות אל
 050-8846789איריס שביט   | 052-8636521שלום סגל  | 052-8485375 דנה ברין

productions/il.ac.tau.www 
 

 פרטים נוספיםלעמוד לרשותכם לנשמח 
 "בממלכת יצורי הזבל גוני"שיווק צוות , בברכה רבה
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 2008 יולי 13 
        לכבוד
 ת מדור כרוניקה/עורך

 ,שלום רב
 

 'מסע אל השקיעה'
 הפקה ייחודית מסוגה תהפוך

 את בניין הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב 
  הטיטניק–לספינת השעשועים המפורסמת בהיסטוריה 

 
: הפקה ייחודית, 26.07.2008בבכורה החל מה , אביב יעלה-החוג לאמנות התיאטרון של אוניברסיטת תל

שלמענה יהפוך , חוקר/ תלמיד מסלול שחקן יוצר–בעיבוד מקורי ובבימוי מוטי לוי ' , מסע אל השקיעה'
 . הטיטניק–בניין הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב לספינת השעשועים המפורסמת בהיסטוריה 

 

מזמינה קהל , בתרגום שמעון לוי, מאת הנס מגנוס אנצנסברגר" עה של הטיטניקהשקי"ההפקה שנוצרה על פי 
 . איש לקחת חלק בחוויה ייחודית מסוגה בהדרכת צוות וירטואוזים המורכב מחמישה אמני במה 40אינטימי של עד 

 

 פיוטית השאירו בחוץ את כל ציפיותיכם והתמסרו לחוויה. ברוכים הבאים למסע אל שקיעתה של תרבות המערב"
אביב לספינת השעשועים המפורסמת -שלמענה יהפוך בניין הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל, יוצאת דופן
אשר ידריכו , הצוות המיומן שלנו מורכב מחמישה אמני במה וירטואוזים ממדרגה ראשונה.  הטיטניק–בהיסטוריה 

אמנם לא נוכל להבטיח לכם .  של פעם בחייםאתכם לאורך כל הדרך ויהפכו למענכם את המסע אל השקיעה לאירוע
, מוזיקה בביצוע חי, מסכות מוות: אך המסע שלנו טומן בחובו הפתעות מרגשות לא פחות, את לאונרדו דיקפריו

 . וקרחון אחד שיסיים הכל
 ".אתם מוזמנים לעלות אל הסיפון. המסע אל השקיעה עומד לצאת לדרך בכל רגע

 

אלא ככוליות כל , ואמורה לעורר חוויה הבנויה לא מסך הכל החלקים האינדיבידואליים שלה, יםהיצירה בנויה כמארג של חוט"
מעבר הקהל בין . העשייה ולא המהות, המבנה זה מאפשר בנייה של פרפורמנס שבו יש פנייה אל החוויה ולא המשמעות. חלקיה

 וליצור אותה וכך מתמזג המסע עם –מאלץ אותו להיות בתוך היצירה ,  השחקניםאותו מגדיר הקהל תוך עבודה עם, חלל לחלל
 ) במאי ההצגה, מוטי לוי ("מסע של אניית הפאר אל שקיעתה

 

, מוטי לוי: עיבוד ובימוי, )בעזרת מכון גתה(שמעון לוי : תרגום לעברית, הנס מגנוס אנצנסברגר: מאת' מסע אל השקיעה'
: עיצוב תאורה, מיכל יעקבי: עיצוב תפאורה, אלמוג פעיל, שמוליק מטלון, עודד ליפשיץ,  לוימוטי, רעות הורוביץ: משחק

מרט : דרמטורגיה, הראל פניגשטיין: עוזר במאי, שרון מימון: וידאו ארט, שמיל פרנקל: עיצוב סאונד ומוסיקה, מריה מלין
 יאטרוןתלמידי החוג לאומנות הת: צוות הפקה, זהר אברון: מפיקה, פרחומובסקי
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 21:00בשעה ) פרט לימי שישי( 26.7.2008-2.8.2008: ההפקה תעלה בתאריכים
שערים אחרים עלולים להיות (ן  ברחוב חיים לבנו8הכניסה לאוניברסיטה משער . ההצגה מתחילה בכניסה לבניין מקסיקו

 )סגורים
 

 
 כשעה ועשרים ללא הפסקה :משך ההצגה

 
 ח" ש25: מחיר הכרטיס

 
 03-6407080 :להזמנות' טל
 

 productions/arts/il.ac.tau.www :פרטים נוספים
 
 

 נשמח לעמוד לרשותכם לפרטים נוספים
 שרונה קרן: יחסי ציבור ושיווק, בברכה רבה

 050-7306114 –שרונה קרן , 054-4312701 –הראל פניגשטיין , 054-4470226 –זהר אברון 
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