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רת משבחת... הביקורת משבחת... הביקורת מש



ניצחון הצעירים רוב הקאסט צעיר ומיומן, 

ויחד עם הוותיקים הוא יוצר חוויה חדשה וטרייה. 
הטלנובלה הקלאסית של כל הזמנים מתעדכנת 
לימינו בתרגומו של אלי ביז'אווי ובימויו של נועם 
שמואל המבריקים. בשקט ובבטחה כובש לעצמו 
דן שפירא את מקומו בשורה הראשונה של שחקני 
הבמה הישראלית, בדרכו לכתר... אלדד גרויסמן 
גורם לעלילה לקבל קצב  שעיצב את תנועתם, 
נוסף. נלי תגר כיוליה העדינה והצעירה סוחפת 
את הקהל עמה. שקספיר בתרגום חדשני ושובבני 
ה"מתיישב" בתוך הטקסט הקלאסי, וביצוע מרענן, 
מרתק ומלהיב של השחקנים - מעניקים להצגה 

"שאפו" - לרוץ לראות!      14.3.11

לוי(  )זאב  התפאורה  מרשים  עיצוב 

יעיל  שימוש  עושות  בש(  )אביה  והתלבושות 
המשפחות  בין  להפריד  כדי  וצבעים  בסמלים 
היריבות. המוסיקה המצוינת )אייל וייס( מספקת 
פסקול סוחף, רומנטי אך גם מאיים. כוריאוגרפיה 

מוצלחת של אלדר גרוייסמן.      18.3.11  

שקספיר על מסך LCD גרסה חדשה שנותנת 

מפחדת  אינה  בזמן  ובו  המקורי,  לטקסט  כבוד 
להתכתב עם שפת החולין הישראלית העכשווית, 
עם מדיות חדשות וטכנולוגיה מתקדמת. את החן 
של שני השחקנים הראשיים בהפקה - נלי תגר 
בתפקיד יוליה ודן שפירא בתפקיד רומיאו - אי 
אפשר לפספס. גם לא את הכימיה הלוהטת בין 
תום  נעורים,  רוח  לבמה  מביאה  תגר  השניים. 
קסם,  מפזר  מולה,  שפירא,  שובת לב.  וטבעיות 
אין קץ. במקום  ייסורים  ושפע  חיוכים ממיסים 
עומד הטקסט  גבוה ברשימת הכוכבים בהפקה 
המשובח שתרגם ועיבד אלי ביז'אווי, שרקח שילוב 
יוצא דופן בין ישן לחדש ובין קלאסי לעכשווי תוך 
דקדוק מרשים במשקל ובחריזה.       2.1.11

אווטאר הגרסה  את  ראה  כששקספיר 

החדשה של "רומיאו ויוליה" שביים נועם שמואל 
שונה לגמרי מכל מה שאתם יודעים על תיאטרון 
קלאסי. וזה טוב... הגרסה נותנת הרגשה של סרט 
תלת מימד באמצע המציאות... התרגום למחזה 
משעשע קולח וקליל. לו שקספיר היה חי כיום, 
קשה  דומה...  משהו  כותב  שהיה  להניח  סביר 
הרומנטי  הרווק  משפירא,  העיניים  את  להסיר 
הנצחי. תגר עוברת בקלילות אמינה כילדה בת 
15 שכולה תום וטוהר. אריה מוסקונה ושרה פון 
שוורצה בתפקיד הוריה מזכירים מאוד את טוני 
וכרמלה סופרנו. רוזינה קמבוס, בתפקיד הנהדר 
של האומנת, מצליחה להצחיק גם את הקשוחים 

ביותר.      7.1.11 

ודינמית נלי תגר  מעניינת  במה  תמונת 

ועידו  לוי  יואב  היא צעירה ושברירית כנדרש...  
ולאריה  רומיאו  של  כחבריו  מצוינים  מוסרי 
מוסקונה ושרה פון שוורצה גרסת הפשע עושה 

רק טוב.      15.3.11

- ללא  שקספיר גרסת הסופרנוס הברקה 

 - השנה  של  המעניינות  ההפקות  אחת  ספק 
ל"רומיאו  ומפתיע  חדש  עיבוד  מגיש  הקאמרי 
ויוליה", כחגיגה אקטואלית במציאות של פשע, 
זוהי לא עוד  ועיתונות הרסנית.  שלטון מקרטע 
גרסה של שייקספיר בג'ינס וטי-שירט. יש ג'ינס, 
יש גם טי-שירט, אבל הפעם נדמה שזה בדיוק 
מה שצריך. סצנת המפגש הקלאסית בין רומיאו 
ליוליה, מתרחשת דווקא במסיבת טראנס, שעולה 
לדציבלים המחייבים להניע את הראש בסיפוק... 
מפתיע כמה שזה עובד... רומיאו ויוליה בגרסתו 
בכל  מושקעת  הפקה  היא  שמואל  נועם  של 
ואין  נכונה  נכונים, התאורה  המובנים. הצבעים 

זכר לשטיקים.      3.1.11
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הפקה מקורית ומפתיעה טרגדיית הנעורים 

זוכה לגרסה מקורית  המפורסמת של שקספיר 
ומפתיעה בידיו של הבמאי הצעיר נועם שמואל. 
אולם  של  הפוטנציאל  את  תום  עד  מנצל  הוא 
קאמרי 3, כדי להפוך את סיפור האוהבים הרומנטי 
למסע צבעוני ודינאמי המתרחש בעולם עכשווי 
של משפחות פשע. יש הרבה מעלות להפקה הזו 
כמו התרגום השנון והקולח של אלי ביז'אווי או 
עבודת הוידיאו ארט הנאה של נמרוד צין. מבין 
אריה  את  במיוחד  לציין  ניתן  המשנה  תפקידי 
מוסקונה ושרה פון שוורצה כהוריה של יוליה, וכן 
את יואב לוי ועידו מוסרי.       21.3.11 

הפקה מושלמת לצפייה ראשונה ביצירת 

המופת הזאת יש ערך בהפקות כאלה. התרגום 

של אלי ביז'אווי משלב בין עברית נמוכה וגבוהה 
וזה עובד. המשחק במקרים רבים מעולה... שרה 
פון שוורצה בתפקיד אמה של יוליה, יוסי קאנץ 
יואב לוי כמרקוציו ובעיקר רוזינה  כנזיר לורנצו, 
זורחים. פרטים חזותיים  קמבוס כאומנת פשוט 
המלווים את ההצגה מעניינים מאוד, קרבות הבמה 
נבונה  כאמור  התיאטרלית  התפישה  נהדרים, 

והיא מובעת היטב על ידי המשחקים
בתפקידים הראשיים.       14.3.11

מבין  המעניינת  השקספירית  ההפקה 

המוצגות כרגע הבמאי היטיב  בפרשנות שלו 

לתפקיד יוליה,  ונלי תגר מגלמת אותה כילדה נערה 
שמגלה את ניצני  נשיותה ואת עוצמת ההתאהבות 
בלב סערת מרד הנעורים... השאיפה של הבמאי 
לבצע את המחזה באמצעים עדכניים היא מבורכת... 
חשוב  ולהתרשם.  לצפות  לאנשים  מציע  ואני 
לציין לטובה את יואב לוי בתפקיד מרקוציו ואת 
רוזינה קמבוס בתפקיד האומנת... ההתמודדות 
של השחקנים עם הטקסט שומרת על רמה טובה 
רוב ההצגה והדבר לא מובן מאליו...       18.3.11 


