
 
 

 

 

 

 

 דוברות ויחסי ציבור

תיק החקירה נפתח שוב: או.ג'יי סימפסון על 

 של השנה תהשערורייתיהדוכן בדרמה 

 "אמריקה נגד או.ג'יי סימספון" מבית היוצר של ראיין מרפי 

   yes VOD-וב yes Drama-תשודר רק ב

 בכיכובם של ג'ון טרבולטה * קובה גודינג ג'וניור *

 דיוויד שווימר * שרה פולסון * סלמה בלייר
 

 בערוץ  22:00בשעה  22.2.2016-אמריקה נגד או.ג'יי סימפסון תעלה לשידור ב

yes Drama בבכורה ב 18.2-וב-yes VOD.שם תשודר צמוד לשידור בארה"ב , 

 

, "אימה אמריקאית" ו"ניפ/טאק", מחזיר את כולנו למשפט gleeמאחורי  יוצרהראיין מרפי, 

עתירת  האייקוני ששינה את פני החברה האמריקאית ויחסה לתקשורת, בדרמה הסנסציונית

 .American Crime Story: The People vs. O.J) אמריקה נגד או.ג'יי סימפסון הכוכבים

Simpson) .המתארת את המשפט וכוכביו 

, וניור'קובה גודינג גיין מרפי בעצמו, והקאסט המרשים שלה כולל את את הסדרה מביים רא

 בתפקיד, 1979חוזר לראשונה לטלוויזיה מאז ה ג'ון טרוולטהאו.ג'יי. סימפסון, בתפקיד 

 דיויד שווימר .רוברט שפירו, עורך הדין המפורסם שנקרא להגן על סימפסון פרקליט ההגנה

)ואבא לשושלת  עו"ד וחברו הקרוב של או.ג'יי קרדשיאן,רוברט מגלם את יוצא "חברים", 

 )ג'נר היום( קריס קרדשיאןבתפקיד אשתו דאז  סלמה בליירהריאליטי העתידית( כשלצידו 

שה מרמגלמת את ראש מערך התביעה אשר  ,שרה פולסון ,כוכבת "אימה אמריקאית"ו

 .קלארק

שתספר בכל עונה  FXעבור רשת  אנתולוגיית פשע חדשה ומסקרנתמחלק היא הסדרה 

שבו מספרת את סיפור משפט הרצח המתוקשר והשנוי במחלוקת, , סיפור פשע אמריקאי

. הסדרה ברצח אשתו ניקול בראון וחברה רון גולדמן כוכב הפוטבול או. ג'יי סימפסוןהואשם 



 
 

 

 

 חוקרת את הכאוס ששרר מאחורי הקלעים של חקירת הרצח, מנקודת מבטם של עורכי הדין

שעסקו בתיק משני צדי בית המשפט, ואיך השילוב של הביטחון העצמי של התביעה, 

התככנות של ההגנה, וההיסטוריה הבעייתית של משטרת לוס אנג'לס עם הקהילה השחורה 

 בעיר, גרם למושבעים להגיע להחלטה לזכות את סימפסון מחמת ספק סביר. 

ת, האימג'ים הזכורים )מרדף המשפט והפרשייה היוו אבן דרך בתקשורת האמריקאי

המכוניות בשידור חי, המעצר של או.ג'יי(, הרכילויות, הקאצ'פרייזים )הביטוי האייקוני שתבע 

היה לאחד המשפטים הזכורים  If the Glove Don't Fit, You Must Acquitג'וני קוקרן 

מו אופרת ביותר מהמשפט( ובמיוחד השידורים החיים והמתוקשרים בשעות היום שהרגישו כ

ואמריקה כולה הפכה  מהקטן אל הגדול הפך לשם שגור, -סבון גדולה מהחיים, כשכל עד 

 לחבר המושבעים.

כפרליקט ההגנה ג'וני  קורטני בי ואנסגודינג ופולסון יככבו גם לצדם של טרוולטה, שווימר, 

הכוכבת העתידית של "עקרות ה, )"אורות ליל שישי","נאשוויל"( כשכנ קוני בריטוןקוקרן, 

כעו"ד פ. לי ביילי, כוכבת "מהיר  ניית'ן לייןלי הילס" פיי רזניק, הבית האמיתיות של בוור

שריל לאד )"המלאכים של צ'ארלי"(, כדניז בראון אחותה של ניקול,  ג'ורדנה ברוסטרועצבני" 

 ברוס גרינווד ועוד.

ים יול לרקוח, עם רגעים ויראלבתמהיל כמו שרק מרפי יככיפית וסנסציונית הסדרה 

ה בחדרה הריק ימתבקשים )הטיזר הראשון לסדרה הראה את סימפסון שוקל להתאבד בירי

 .( ועם באז מוקדם ממבקרים שקיבלו את הפרקים לחג13של קים קרדשיאן בת ה

Variety  הגדיר אותה "מתנת הבינג' לחג שלא ידענו שרצינו" ושיבח את משחקם של פולסון

כל תושב על משפט ש מהיכולת של הסדרה לחדשלטובה את ההפתעה  ין( וציוטרוולטה

 באמריקה מכיר בו כל פרט ופרט.

 

 


