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 30.1.20  #15והרי החדשות 

  

 "המתים של יפו" סרטו של פרופ' רם לוי יוצא לאקרנים בסוף השבוע

חתן פרס ישראל לתקשורת וחתן שני פרסי מפעל חיים )האחד מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע והאחר מטעם 
בבתי ספר הפורום הדוקומנטרי(, פרופסור אמריטוס לקולנוע שמלמד פה בבית הספר וטיפח דורות של יוצרי קולנוע גם 

סרטים תיעודיים ועלילתיים )כולל כתבות ארוכות(,  70–אחרים לקולנוע ולטלוויזיה בארץ ובעולם, ומי שחתום כבמאי על כ
שנות קריירה, הוא  50העביר את רוב הקריירה שלו כבמאי ברשות השידור, וסרטיו הוצגו על המסך הקטן. רק עכשיו, אחרי 

 לכו לראות! .הקולנועזוכה ללוות לראשונה סרט שלו לבתי 

  

 "רם לוי: "אני נחשב מסוכן פוליטית מבחינת הגופים המחליטים

 

 המתים של יפו": פתחו את הלב ולכו לקולנוע"

  
  
  

 שני עלה לאקרנים גם הוא החודש. "עיניים שלי" של הבמאי והמרצה ירון

הסרט השני בטרילוגיית האהבה של שני גם הופק על ידי בוגר בית הספר סער יוגב )בלאק שיפ הפקות יחד עם נעמי 
לבארי( וצולם על ידי שניים מבוגרינו: שי סקיף וניצן לוטם. הסרט הוקרן בבכורה בפסטיבל ברלין, זכה בפרס הסרט הטוב 

ביותר בפסטיבל ירושלים, וכמו כן בפרס הסרט והבימוי הטובים של השנה בטקס פרסי  ביותר והשחקן הטוב
 ן!-מוזמנים ומוזמנות לצפות בו בבית הקולנוע הקרוב לביתכם.אופיר

  

 עשר שנים אחרי "עג'מי" חוזר ירון שני עם טרילוגיה קולנועית פוצעת על אהבה

  

 "ערן נעים: "אתה מקבל וולה לפרצוף אחרי שנים של נתינה למשטרה. זה מפרק אותך

 

 בעיניים מבריקהו יש לך מש

 

 עיניים שלי": סרט עוצמתי ומעיק, שאי אפשר להתיק ממנו את המבט"
 

 עיניים שלי": סרט בלי תסריט ובלי שחקנים, רק כישרון למעוך את הלב"

  

  

 בבתי הקולנוע בארץ. "קולות רקע" של הבוגר יבגני רומן אף הוא מציג בימים אלה

הדרמה הקומית של יבגני רומן מספרת על זוג מבוגר שהיו מדבבי־סרטים בכירים בבריה"מ, ובארץ עבד הגבר בעירייה 
 ן!-מוזמנים ומוזמנות לצפות בו בבית הקולנוע הקרוב לביתכם.והאישה במוקד שיחות ארוטיות
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 טריילר "קולות רקע"

 

 קולות רקע" מתמודד בהומור וגיחוך עם סטריאוטיפ הרוסייה הזונה"

 
  

ההתנגדות לחוקי הטבע היא חלק ממי  "nUnnatural Selectio" "ליאור קאופמן, מיוצרי
 "שאנחנו

סדרת דוקו חדשה של נטפליקס, יצא  - Unnatural Selection הבוגר והקולנוען ליאור קאופמן, אחד מצמד היוצרים של
למסע בין גראז'ים ביתיים שבהם יושבים גיקים ומהנדסים יצורים חדשים באמצעות טכנולוגיה לעריכת דנ"א, שאפשר 

 מה מאות דולרים.לקנות בכ
  

 הביו־האקר מהגראז' ממול

  
  

 

יונה  -ן? הסדרה החדשה של הוט שיצרו יחד שניים מבוגרנו-על "הקיבוצניקים" כבר שמעתם 
ן -רוזנקיאר ואמיתי אשכנזי )יחד עם אבנר שפע ואורי ויסברוד( עלתה בהוט החודש ואתם

 ים ומוזמנות לצפות בה !מוזמנ

  

 הכירו את הדמויות -קיבוצניקים 

  

  יכה בחלום הקיבוציצלקות משותפות: "קיבוצניקים" נועצת ס

 
 
  

ד"ר אריאל שוויצר, מרצה בביה"ס ואוצר ומבקר בכתב העט הצרפתי מחברות הקולנוע: 
אצררטרוספקטיבה חדשה בסינמטק תחת השם "מה שרואים משם", שמביאה את ישראל 

 .מעיניהם של יוצרי הקולנוע הגדולים בעולם שצילמו בארץ

  

 כאן תרבות עם גואל פינטו

  

 גאולה ולונדון

  
  

 מהמיטב: הנה טעימה -לכל מי שפספס את מצעדי סיכום השנה שהייתה בקולנוע
 

Esquire The Best Movies of 2019 

BFI’s The 50 best films of 2019 

t Movies of 2019, According to 304 Film Critics of IndieWireThe 50 Bes 
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 !2020לפברואר  4-3כנס "יוצרות מראות" חוזר ב 
ויכלול הרצאות שונות של חוקרות, חוקרים  הכנס השלישי לקולנוע וטלוויזיה של נשים מוקדש השנה לכבודה של ד"ר אורלי לובין

 איך אפשר לפספס את כל הטוב הזה! .ויוצרות העוסקים בפמיניזם, קולנוע ותיאוריה
 
 

 
 


