שירה כמו
שמעולם לא ראיתם

מעשה
בחמישה
משוררים
סרטו של אלון לוי; בהשתתפות :אלי אליהו ,רועי חסן ,יונית נעמן ,סער יכין ודליה פלח .קריינות :מיכה שטרית .הפקה,
בימוי ,עריכה :אלון לוי; תחקיר :שלומית כהן .עיצוב אלמנטים :הגר בן-ישי ,אורי פנחסי .מיקס :דניאל קסטנבאום .צילום :זיו
ברקוביץ ,אורון כהן ,יניב לינטון ,ינון סלוצקי .בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה ומועצת מפעל הפיס לאומנות.

TEXT

CLICK FOR
TRAILER

מעשה בחמישה
משוררים
יוצר ,במאי ועורך  :אלון לוי
אורך כולל  58 :דקות

בהשתתפות:
אלי אליהו ,רועי חסן ,יונית נעמן ,סער יכין,
גם בהשתתפות :יערה שחורי ,שאול סתר ,איריס לעאל,
ניסים קלדרון ,בני ציפר.
בקולו של מיכה שטרית.
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בקיצור
חמישה משוררים בולטים ושונים מאוד בסרט תיעודי שהוא
חוויה קולנועית יוצאת דופן .לכל אחד מהם סיפור ,נקודת מבט
וסגנון שונים .הסרט מייצר פסיפס של דמויות צבעוניות
שמספרות ,כל אחת בדרכה ולעתים בצורה הפוכה לגמרי ,את

TITLE

סיפורה של השירה הישראלית ,החברה הישראלית והחיים
עצמם.
הסרט באורך של כ 58-דקות ומורכב מחמישה חלקים .כל חלק
מתמקד במשורר/ת אחר .הסרט מלווה בקולו הנהדר של מיכה
שטרית.

בועז אפרתי בתפקיד ״פקיד השירה״ מתוך הפרק על סער יכין
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חמשת המשוררים

״טחול וכשלון״ ::
יונית נעמן

״איש ובהלות״ ::
אלי אליהו

שמורת השירה של
סער יכין

בדרכו האירונית והעדינה ,מצליח אלי

הרחק במצפה רמון כותב סער את

לכתוב שירה חכמה ,אירונית ומרגשת.

שירתו הגלקטית ,החללית  -שמנסה

יונית כותבת על נשיות ,התשוקה

הוא כותב שירים על הטוסטוס ועל

להרחיב את גבולות התודעה ,המרחב

לנורמטיביות והאומץ לבחור את מה

מעקלים שבאו לעקל לו שורה ,אבל אין

והזמן .אם המוח הוא מכונה ,סער רוצה

שנכון לה .מבחינתה ,שירה יכולה

לטעות בכוחה המטלטל של שירתו.

לבלבל אותה.

לשנות את העולם.

פמניסטית ,אקטיביטסית ,תימניה.

6

מ ע ש ה

ב ח מ י ש ה

מ ש ו ר ר י ם

חמשת המשוררים )המשך(

״משרד ההסברה סגור״ ::
רועי חסן

״נבנה את הכל״ ::
דליה פלח

רועי פרץ כחלק מחבורת

כבר  40שנה שאיש לא יודע מי מסתתרת

״ערספואטיקה״ וכותב שירה אישית

מאחורי שם העט דליה פלח .בסרט קצר

מאוד ,זועמת מאוד ,כנה מאוד

שעוקב אחרי דמותה המסתורית ,עולה

שמצליחה לטלטל את עולם השירה -

השאלה  -למה היא מתחבאת? האם היא

המרחב ״הלבן״ האחרון.

מציעה שירה מסוג אחר אנטי-פייסבוקית?
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מה אנשים אומרים על הסדרה?

“

מ ב ר י ק .מצחיק.
מקורי .חכם .איזה
יופי.

“

רגעים קולנועיים
משובחים והרבה
הומור

“

הסדרה אינה עוסקת
בשירה באופן בלעדי ,ובזה
טמונות כוחה ונחיצותה

במיוחד לסרט:
הלחנת השיר
״במדינת אשכנז״
השיר הבועט ,שאיתו פרץ רועי חסן לתודעה הציבורית
הולחן ומושר על ידי הזמרת והיוצרת היכל סלמון
והופקה על ידי הראל חדד באולפני ״גלים״.

יוצר הסדרה:
אלון לוי
יליד טבריה ,בוגר בית הספר ״סם שפיגל״ בירושלים.
מנהל קריאטיב ובמאי.

״התחלתי את הפרויקט מתוך רצון פשוט :לפגוש ולהיות
חבר של אלי אליהו .לא עלה בדעתי לאן זה יתגלגל”

ליצירת קשרcallmealon@gmail.com :
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לפרטים נוספים
www.poets.co.il

