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שלח לחבר הוסף תגובה 

תגובות גולשים
אין תגובות לכתבה.

 

לחצו כאן להיות הראשונים לפרסם תגובה לכתבה זו !

Seret חדשות

סרט סטודנטים ישראלי זכה באוסקר האמריקאי
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₪200 לחודש ל-3

חודשים. הטבה בלעדית

למצטרפים באתר!
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שתף
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18/05/2014 12:15:22 | מאת: בן חכים

"פריז על המים", סרט הגמר של הדס אילון, סטודנטית לתואר שני בחוג לקולנוע וטלוויזיה
באוניברסיטת תל אביב, הוא אחד משלושת הזוכים בפרס האוסקר לסרט הסטודנטים הזר

הטוב ביותר, כך הודיעה האקדמיה האמריקאית לקולנוע. 

יוצרי הסרטים הזוכים יוזמנו על ידי האקדמיה לבלות שבוע בלוס אנג'לס ולהשתתף שם
באירועים של תעשיית הקולנוע האמריקאית, כאשר ב - 7 ביוני, יתקיים טקס חלוקת פרסי
האקדמיה בו יוכרז מי יקבלו את מדליית הזהב, מדליית הכסף ומדליית הארד מבין שלושת

הזוכים. עלו לשלב הגמר בנוסף גם סרטים מבריטניה ומגרמניה. 

"פריז על המים", שאורכו 27 דקות, מספר את סיפורה של בתיה (מרים זוהר), שחקנית עבר
מפורסמת, שלאחר שנים של תסכול מקצועי מקבלת הזדמנות לחזור למסך. אולם התרחשות
בלתי צפויה ביום האודישן מאלצת אותה להתמודד עם בעלה (אילן דר) ועם סדר העדיפויות של

חייה. 

הסרט צולם על ידי דניאל מילר, נערך על ידי איה סומך והופק על ידי רותם עלימה. הוא יוקרן
ביוני הקרוב בפרימיירה בינלאומית בפסטיבל הסטודנטים של תל-אביב.
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12 שנים של צילומים21/5/2014

מ"לשבור את הקרח" ל"מופע על הקרח"21/5/2014

"גודזילה" מוביל בטבלת שוברי הקופות19/5/2014

הזוכים בפסטיבל דוקאביב 19/5/20142014

סרט סטודנטים ישראלי זכה באוסקר האמריקאי18/5/2014

"אפס ביחסי אנוש" נמכר להפצה בארה"ב18/5/2014

פסטיבל הקולנוע ה-31 ירושלים יוצא לדרך15/5/2014

במאי הסרט זוכה האוסקר "מחפשים את שוגרמן" מת14/5/2014

הסרט החדש של טרנטינו ייצא לפועל?13/5/2014

ג'יימס פרנקו יופיע ב"כוכב הקופים: השחר"?11/5/2014

"שף" – טריילר ראשון11/5/2014

פסטיבל הקולנוע הגאה בסינמטק ת"א9/5/2014

זה טריילר או ספויילר?8/5/2014

"סקס טייפ" – טריילר ראשון7/5/2014

האנס זימר חוזר להלחין את סרט ההמשך ל"איש הפלדה"7/5/2014

ג'וני נוקסוויל בתור צב נינג'ה4/5/2014

"נעלמת" – טיזר ראשון4/5/2014

סופרמן נגד באטמן... נגד קפטן אמריקה3/5/2014

אסי דיין הלך לעולמו1/5/2014

"לוסי" – טריילר ראשון30/4/2014

חייל החורף ולשבור את הקרח שוברים קופות30/4/2014

"ליגת הצדק" מתוכנן ל – 28/4/20142018

החלה הפקת הסרט: "פן"28/4/2014

"עלייתה של ג'ופיטר" – טריילר שני27/4/2014

אחיו של פול ווקר מצטרפים להפקה של "מהיר ועצבני 7"27/4/2014

מספר לסרט – 5 סדרות הסרטים המוצלחות ביותר – חלק א'24/4/2014

מספר לסרט – 5 סדרות הסרטים המוצלחות ביותר – חלק ב'23/4/2014

"אקסמן" - אז מה חדש?23/4/2014

הבנים חוזרים – "מג'יק מייק 2" מקבל תאריך יציאה21/4/2014

4 פוסטרים חדשים לסרט "צבי הנינג'ה"20/4/2014

 

כתבות נוספות מחודש מאי

 לכל הכתבות מהחודש לחץ כאן
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201451עד200011בחר/י תאריך: מ

הקלד/י טקסט לחיפוש חפש בכל הארכיון

חיפוש בארכיון

הצג את כל הידיעות / כתבות מחודש ושנה מסויימים (יש לסמן שנה וללחוץ על החודש הרצוי)

או בצע/י חיפוש טקסטואלי בארכיון
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טריילרים / קדימונים חדשים

אשמתקסם של בית

הכוכבים

הורה 79בן יחיד

בתי קולנוע

בתי קולנוע

סינמה סיטי גלילות

סינמה סיטי ראשל"צ

יס פלנט חיפה

יס פלנט אילון

גלובוס-מקס קריון

ניווט מהיר

כרטיסי קולנוע

חדש בקולנוע

בקרוב בקולנוע

טריילרים

ביקורות סרטים

סרטי ילדים

סרטים

סדרות

אוסקר 2014

סרטים חדשים

ערבאני

האיש הכי כועס בברוקל...

אקסמן: העתיד שהיה

ציידי הראשים

הנסיך הירוק

קשרי דם

גודזילה

שכנים

פריז פינת ניו יורק

נימפומנית - חלק ב'

נימפומנית - חלק א'

ארוכה הדרך למטה

המחברת הגדולה

סרטים בקרוב

הורה 79

בן יחיד

מליפיסנט

האישה הנעלמת

עד קצה המחר

יצאת כוכב

איב סאן לורן

שף

מיליון דרכים להתפגר

חרא סבא

רחוב ג'אמפ 22

אהבה ולימונים

אהבה, שנאה ומה שביני...

אתר סרט

 סרט בפייסבוק

 סרט סדרות

אתר סרט בנענע10

אתר סרט במעריב

הפוך לעמוד הבית

הוסף למועדפים

שלח סרט

חברים שלנו

דיאטות

דיאטה

מחשבון קלוריות

מדיתג

צמיד זיהוי רפואי

קורות חיים

דרושים

חיפוש עבודה

חברים שלנו

קניונים

קניון

חנויות

אירועים לילדים

מבצעים

פעילויות לילדים

production music
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