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 2.5.19 #8והרי החדשות 

 שתחליף את כתרי שחורי בניהול קרן  -ברכות חמות לבוגרת ביה"ס ליסה שילוח עוזרד
 הקולנוע הישראלית!

 
 ליסה שילוח עוזרד תהיה מנכ"לית קרן הקולנוע

 
 
 פרופסור איתן גרין -גם באתר האוניברסיטה מפרגנים למרצה האהוב עלינו! 

 

ש סטיב טיש ממשיך להעניק השראה לדורות "גרין מבית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע' פרופ

 של סטודנטים

 

  הייתה השנה שלו, אבל זו כמובן הייתה רק ההתחלה. אחרי שסרטו  2018נדמה ששנת
"הצלילה" זכה להערכה רבה, סרטו החדש של בוגר בית הספר יונה רוזנקיאר "פרפרים" 
יוקרן במסגרת התחרות הרשמית של הסרטים הקצרים בפסטיבל קאן! ברכות חמות מגיעות 

העורך אור לי טל והצלם עודד אשכנזי ולכל צוות  גם לבוגרי ביה"ס: המפיק קובי מזרחי,
 הבוגרים והבוגרות הנוסף שגרמו לסרט הזה לקרות. 

פרויקט של חמישה סרטים קצרים  -יונה יציג סרט קצר נוסף שכתב וביים במסגרת ה״פקטורי״ 
הנעשים בזוגות, בכל פעם במדינה אחרת, והשנה הופקו בסראייבו. חמשת הסרטים מהווים 

אחת ממסגרות הצד של  -ת סרט הפתיחה של ״שבועיים של במאים״ למעשה א
 כל שנותר לנו לאחל הוא נסיעה טובה ו ב ה צ ל ח ה!  .הפסטיבל

 
 פרפרים" של יונה רוזנקיאר יתחרה בפסטיבל קאן"
 

 שלושה סרטים קצרים התקבלו לפסטיבל קאן
 

 2019יתחרו בפסטיבל קאן " נתק"ו" אנה", "פרפרים"הסרטים הישראלים הקצרים 

             

 

 

https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.7150813
https://www.tau.ac.il/news/eitan-grin-2019?fbclid=IwAR069IkjyebaFl0sj4DucvDg-LR2NWRoYD6CNRpz-3Oduwp1fpPnUqHtmaw
https://www.tau.ac.il/news/eitan-grin-2019?fbclid=IwAR069IkjyebaFl0sj4DucvDg-LR2NWRoYD6CNRpz-3Oduwp1fpPnUqHtmaw
https://www.tau.ac.il/news/butterflies-movie?fbclid=IwAR3oYm0XRVVoOKVRgIWudi1SBAusyZM4wNeGuGpxC1lDXC4p2ju60XQOGdc
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5497054,00.html
https://www.edb.co.il/blog/archives/24421?fbclid=IwAR3_ETz7xuKIF9Hvx1QmSQIdFm569ZYCQ2v1BV8Icpc1dXa8zo0-Mo3uuE0
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  הנה אחת הרשימות החשובות, לא רק בגלל שהיא מרחיבה לנו את הידע ומזכירה סרטים
אהובים שלא ראינו זמן רב, אלא גם בגלל שהיא מספקת הרבה לינקים לצפייה, כך 

  שאפשר מיד לחטוף איזה דוקו מושלם.
ן? -מה דעתכם .תודה ענקית שמורה לחברנו אבנר שביט שעשה עבודה מקיפה ומושקעת

 ?ם או מכירות סרט שהיה צריך להיות ברשימה ולא נכנסמכירי
 

 המדריך המלא: חמישים סרטי דוקו גדולים מכל הזמנים שחובה לראות
 
 
 במאי יערך כנס בינלאומי לזכר אחת מחלוצות חקר הקולנוע, פרופ׳ אנט מייקלסון,  16-17ב

אשר נפטרה אשתקד. לכנס בינלאומי זה יגיעו מיטב חוקרים מן העולם כדי לדון בקולנוע 
ניסיוני, ביניהם פרופ' תומאס גאנינג מאוניברסיטת שיקגו, פרופ' סטיוארט ליבמן 

יורק ופרופ' גרטרוד קוך מהאוניברסיטה הפתוחה בברלין ועוד -יומהאוניברסיטה העירונית בנ
קולנוע האוונגרד הוא תחום מורכב ומאתגר. העיסוק בניסיוניות קולנועית רבים ישראלים. 

אינה מקבלת במה מרכזית במחוזותינו בשנים האחרונות, ומטרת הכנס היא להוקיר את 
תחום, ולהכווין את הדור הבא בפיתוחו. מורשתה של פרופ׳ מייקלסון, להדגיש את חשיבות ה

 מצורפת התכנייה המלאה של האירוע למייל.
  

 פרופ׳ אנט מייקלסון, אירוע מיוחד לזכר אחת מחלוצות חקר הקולנוע
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  מה שנשאר"  -סרטיהם של הסטודנטים מיה קלר ואופיר פלדמן מתוך הפרויקט "באוהאוס
 שנים לבאוהאוס בפסטיבל דוקאביב! 100-יוקרנו בבכורה חגיגית במסגרת תכנית מחווה ל

מה שנשאר" הינו פרויקט משותף של ביה"ס בשיתוף עם אוניברסיטת ויימאר  -"באוהאוס 
לבית הספר המפורסם. התכנית בדוקאביב תכלול גם  בגרמניה לרגל חגיגות המאה שנה

הקרנה חד פעמית של סרטו של לזלו מוהולי נאג' מהמורים הנערצים בבאוהאוס ואת סרטו 
של האדריכל וההיסטוריון צבי אפרת. בסיום ההקרנה יתקיים פאנל קצר בהשתתפות היוצרים 

 ובהנחיית דוקטור ליאת סבין בן שושן.
 

 : נק המצורףפרטים על האירוע בלי

 הקרנה חגיגית בדוק אביב -מה שנשאר -באוהאוס 

 

https://e.walla.co.il/item/3232252?fbclid=IwAR1sIFulAAJ_er3ZCOWYZoMwKJtZ2dyz40XOavLvh6t3xeJQjmMxQQ7tlS4
https://arts.tau.ac.il/filmTV/AnnetteMichelson
https://www.docaviv.co.il/2019/events/bauhaus-that-which-remains/
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  עם פרישתו של פרופ׳ אילן אבישר מביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, נקיים ערב
 ללאומי: יהדות, זהות, קולנוע. הציבור מוזמן!ליוני: בין הפופולרי  6עיון לכבודו ב

 

 אילן אבישר' ערב עיון לכבוד פרופ -זהות וקולנוע, יהדות: בין הפופולרי ללאומי

 

 

 

 

https://arts.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/filmTV/Ilan%20Avisar%20evening.jpg
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  ואירוע אחרון וחביב: הקרנה מיוחדת של שניים מסרטי ביה"ס במסגרת תכנית חדשה של
תכנית הפתיחה של המסגרת המרגשת הזו ״קולנוע ישראלי בקטנה״.  -סינמטק תל אביב

תכלול הקרנה של הסרט ״לילה של אהבה״ של עמרי לוקאס ו״דולפין מגומי״ של אורי אהרון. 
 ..."ל כמה שאלות "בקטנהבסיום ההקרנה, היוצרים יענו ע

 

 https://bit.ly/2VjPCI5 : כרטיסים לינק לרכישת -19:30בשעה , 10.5.2019, יום שישי

לחברי  או איגודים. 40שח במקום  21ב ניתן לרכוש כרטיסים בהנחה בהקשת הקוד חברים

 . איגודים

 

 

 

https://bit.ly/2VjPCI5

