ביה”ס לקולנוע וטלוויזיה
ע”ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות
ע”ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב

המכון הישראלי לפואטיקה
וסמיוטיקה ע“ש פורטר
בית הספר למדעי התרבות
ע"ש שירלי ולזלי פורטר
אוניברסיטת תל אביב
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המשך יבוא:
חזרתיות
והמשכיות
בטלוויזיה
יום שלישי 28.1.2020

הכנס העשירי ללימודי טלוויזיה
של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה
ע"ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות
ע"ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב

פיקציה
10
10

 9:30 – 9:00התכנסות וכיבוד קל
 9:45 – 9:30ברכות
ערן נוימן ,דקאן הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ ,אוניברסיטת תל אביב
בועז חגין ,ראש התוכניות העיוניות בתואר הראשון והשני ,בית הספר לקולנוע וטלוויזיה
ע"ש סטיב טיש ,אוניברסיטת תל אביב

29–28
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 11:15 – 9:45מושב ראשון :רפלקציה – מחשבות בעקבות עשור לכנס פיקציה
יו"ר :בועז חגין )אוניברסיטת תל אביב(
איתי חרל"פ )המכללה האקדמית ספיר ,אוניברסיטת תל אביב( :לחקור את החוקרים/ות –
על לימודי טלוויזיה בישראל
אריאל אבישר )אוניברסיטת תל אביב( :בחזרה לשולחן העריכה – לימודי טלוויזיה וידאוגרפיים
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 13:15 – 11:45מושב שני :רבותיי ,ההיסטוריה חוזרת
יו"ר :נועם יורן )אוניברסיטת בר אילן(
עדה אתגר )המכללה האקדמית ספיר ,מכללת הנגב ,אוניברסיטת תל אביב( :סרט הארכיון כחפץ
חומרי המייצר המשכיות מ'הפעם' ל'כעת'
דנה מסד )האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת תל אביב( :בחזרה לזירת הפשע – שידור ושחזור
טלוויזיוני בסדרה צל של אמת
עידו בתר-פוקר )אוניברסיטת תל אביב( :אימת הקרנבל האודיו-ויזואלי – עיון וידאוגרפי
בסאלח ,פה זה ארץ ישראל

 – 14:30 – 13:15הפסקת צהריים
 16:00 – 14:30מושב שלישי :שובר שגרה
יו"ר :גבריאלה יונס אהרוני )המכללה האקדמית ספיר(
אורנה לביא-פלינט )אוניברסיטת תל אביב( :פרפטום מובילה – תוכניות הבוקר כמכונת ההגמוניה
בחיי היומיום
גל נדלר )אוניברסיטת תל אביב( :פתיחות מספיילרות – אי חזרתיות לא צפויה בפתיחות של סדרות
דרמה
גיא פרחי )אוניברסיטת תל אביב( :לפני ,מאחורי ומצידי החוק – חוק וסדר במרדף אחר החוק
האבסולוטי

 18:00 – 16:30מושב רביעי :עוד חוזר הניגון
יו"ר :עלינא ברנשטיין )המסלול האקדמי המכללה למנהל ,אוניברסיטת תל אביב(
יונתן בר גיורא )המכללה האקדמית ספיר( :לאן נעלם הפתיח? פסקולים בפתיחי סדרות בעידן של
תכנים והרגלי צפייה משתנים
תומר פישר )אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ,אוניברסיטת תל אביב( :העכשיו העכשווי ביותר –
חוויות של זמן בשידורי מוזיקה יומיים
דן ערב )המסלול האקדמי המכללה למנהל ,אוניברסיטת תל אביב(" :השיר שלנו" – טראומה ונוסטלגיה
בשירי הדרמה הטלוויזיונית הישראלית

 18:30 – 18:00הפסקת קפה וכיבוד קל
 20:00 – 18:30פאנל  -מוטיבים חוזרים :שיחה על פסקולי סדרות
בשיתוף מסלול מוזיקה וסאונד לקולנוע ,בית הספר לאמנויות הקול והמסך ,המכללה האקדמית ספיר.
יו"ר :יונתן בן גיורא )מלחין :מעורב ירושלמי ,שירות חדרים ,סלאח ,פה זה ארץ ישראל(
משתתפים:
ישי אדר )מלחין :בופור ,הנערים(
אביב אלדמע )מעצב פסקול :ואלס עם באשיר ,החומר ממנו עשויה האהבה ,הנערים(
יעל חרסונסקי )בימאית ועורכת :שתיקת הארכיון ,הנערים(
יעל הדיה )תסריטאית :בטיפול ,חמישים(

יום רביעי 29.1.2020
 10:30 - 10:00התכנסות וכיבוד קל
 12:00 – 10:30מושב חמישי :שידור חוזר
יו"ר :יעל לוי )אוניברסיטת תל אביב(
יעל מונק )האוניברסיטה הפתוחה( :סברי מרנן – חזרתיות ,עדתיות ,ואימת השטח הבוער
מירי טלמון )אוניברסיטת תל אביב( :נוסטלגיה למשפחה שהייתה? היסטוריה ,זיכרון קיבוצי ותודעה
דורית בסדרות טלוויזיה רטרוספקטיביות בישראל ובארה"ב
איציק רוזן )אוניברסיטת תל אביב( :נוסטלגיה היא כבר לא כלפי מה שהיה – פרקטיקות של נוסטלגיה
ואסתטיקת רטרו בסדרת ההיסטוריה האלטרנטיבית האיש במצודה הרמה

 13:30 – 12:30מושב שישי :כפיית החזרה
יו"ר :דן ערב )המסלול האקדמי המכללה למינהל ,אוניברסיטת תל אביב(
אדוה בלזם )אוניברסיטת תל אביב( :הרהור על ערעור מעמדה הנחות של כפיית החזרה
דוד גורביץ' )המסלול האקדמי המכללה למינהל( :חזרה לטווין פיקס – מעבר לעיקרון העונג ,או עקרון
החזרה בטלוויזיה של דיוויד לינץ'

 – 15:00 – 13:30הפסקת צהריים
 16:00 – 15:00הרצאה מיוחדת:
ז'רום בורדון )אוניברסיטת תל אביב( :הפורמט בהיסטוריה -להפוך את התרבות לסטנדרט או את
הסטנדרט לתרבותי?

 16:30 – 16:00הפסקת קפה וכיבוד קל
 18:00 – 16:30פאנל  -חידוש וחזרה :פורמטים בעידן רב ערוצי
יו"ר :דן ערב )המסלול האקדמי המכללה למינהל ,אוניברסיטת תל אביב(
משתתפים:
בת דור אוז‘לבו )עורכת תוכן ומפתחת פורמטים :קשר השתיקה ,כחולים(
עמית סטרטינר )מנכ"ל "יולי אוגוסט הפקות"(
קרני זיו )מנהלת תחום דרמה" ,קשת"(
רינת לנץ )מנהלת פיתוח תוכן" ,קשת"(

ועדת הכנס :איתי חרל"פ ,נועם יורן ,דן ערב ,יעל לוי ,אריאל אבישר וגל נדלר | מפיקת הכנס :נטע אוסטרו | הכניסה חופשית ,על בסיס מקום פנוי

