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בידידות

 אביב תל במוזיאון Under 30 פרויקט צילומי וערכו השנה
 הצעירים ידידים חוג עם פעולה משיתוף כחלק לאמנות,

המוזיאון. של
 הוקם לאמנות אביב תל מוזיאון של הצעירים הידידים חוג

 אוהבי צעירים של פעילה למעורבות כמסגרת כשנה, לפני
 על המוזיאון עם הדוק בקשר המעוניינים ותרבות, אמנות

תכניותיו. מגוון
 המוצגות חדשות בתערוכות לתמוך זוכים הידידים

ייחודיים ופעילויות אירועים ממגוון וליהנות במוזיאון,

 אמנים עם מפגשים סטודיו, סיורי □ריוויו, אירועי כגון
 במוזיאון הקלעים" "מאחורי מפגשי ומהעולם מהארץ

ועוד.
 בארץ. המוזיאון ידידי למשפחת רק לא מצטרפים הידידים

 אביב תל מוזיאון תומכי מקהילת לחלק הופכים אלא
 שגרירים מהווים המוזיאון ידידי העולם. ברחבי לאמנות
 מהמוזיאון ליהנות בחום ומוזמנים ישראלית, לאמנות

 חייהם. משגרת כחלק ופעילויותיו
Munel@tamuseum.com והצטרפות: נוספים לפרטים

וספורט תרבות

28 ארויה, בן הדס
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30 פטימר, דודי
מחיקה חוקר
 עברי. לזמר אובססיה יש פטימר לדודי

 אותו הובילה לתחום שלו התשוקה
 אותו שהפך ייחודי תיעוד לפרויקט

 רדיו. ולאיש מוזיקלי ל״היסטוריון
 גאון. יהורם של תקליט קניתי ,13 בגיל

 שהן יאיך ומהמילי□ מהנגינה נפעמתי
 אבל עליי צחקו בכיתה יחד. השתלבו

 משוריים שירי קורא הייתי נתפסתי. כבר
 שלי הידע את להרחיב רציתי כי בספריה

. נטבע זה ומשם
 מכיוון אבל ברדיו קרירה על חלם פטימר

 הכלי□ את הדרך בתחילת לו היו שלא
 לפנות החליט הדרושים, והניסיון הידע
 ומכשיר תשוקה בהרבה חמוש אחר. לדרך

 שלו הראשון לפרויקט יצא הקלטה
 לאנציקלופדיה להפוך יהיה שעתיד במה

 - העברי הזמר של הישראלית המקוונת
דודיפדיה. להלן,

 אין רכל יודע גוגל בו בעידן שגם מסתבר
 'המרואיין שטה: ועבודת לנחישות תחליף

 יתגרייס בצלאל היה שלי הראשון
 דרך אותו איתרתי הישראלי. הרוק מחלוצי

 שאני אמרתי הראיון את להשיג כדי בתו.
 איש. 20 כבר ושראיינתי מוזיקה חוקר

 היסטוריה על לי מסכי שהאיש התרגשתי
 לעוד התגלגלתי מקום בשום נמצאת שלא

 הבלוג". את ופתחתי כך שמות
 העצמאות את תום עד מנצל פטימר

 תחום: בכל ליזמים מעניקה שהרשת
 שינה והוא שנים שלוש כבר פועל "הבלוג

 הזה שהזיאנר לעובדה מודע אני חיי. את
 לבמה. ראוי בהחלט הוא אבל רייטינג חסר

 בשיקולי או בעורך, תלוי לא אני כבלוגר
 הוא פטימר של מבחינתו החלום רייטינג".
 הבלוג את להפוך נוסף, שלב להתקדם

 גם לאור ולהוציא ויקיפדיה דמוי לאתר
 האמנים כל את ויתעד שירכז פיזי, עותק

לתיעוד. זכו שלא הישראליים

jrKua, שוו/ן j־ji ו1ועעי/ן

 הקולנוע ומפיקת השחקנית הבמאית,
 בזכות בעיקר ידועה ארויה, בן הדס

 . אני לא שקם "אנשים סרטה,
 ארויה, בן של הביכורים בסרט מדובר
 ושבו - והפיקה ביימה כתבה, שאותו

 דרכו את החל הסיט מככבת. גם היא
 הקולנוע בלימודי שלה הגמר כעבודת

 ממקום כתבתי אביב. תל באוניברסיטת
 חברות ושל שלי אישיות ומחוויות חופשי

עליהן", לדבר רוצה שאני שהרגשתי שלי,
 בעצם שזה הבנתי כך "אחר מסכרת. היא
אותנטיות, חוסר על שלי, הדור על סרט

 במגננות, עצמנו את עוטפים אנחנו איך על
 מדברים ולא בסרקסטיות מתנהגים
באמת".

 המקומי Y־n דור חיי את המתאר הסרט £
 ויוצאות נועזות סצנות בכמה ומתהדר

 חברת ידי על עולמית להפצה נרכש דופן,
 ונמכר Film Republic הבריטית הסרטים
 זכה הוא בנוסך בארגנטינה. להפצה
 הטוב הסרט פרס ביניהם פרסים, כמספר

 וכבחירה פלטה דל מאר בפסטיבל ביותר
 לאחרונה לוקרנו. פסטיבל של הרשמית

 השנה תגלית בפרס ארויה בן זכתה
 ישראל של הקולנוע מבקרי פורום של

 רשימת , Berlinale Talents□־" ונכללה
 הכוללת ברלין פסטיבל של הטאלנטים

 מדינות. ל1מ־ שמות 200
 דול סקס גם זכה לימידיה במהלך
 להצלחה ,2013ב־ שיצרה הקצר הסרט
 בפסטיבל בסין, קולנוע בפסטיבל ונכלל

 אביב בתל סטודנטים לסרטי הבינלאומי
 הלב תשומת לאור ציריך. ובפסטיבל

 אני" לא שהם כי"אנשים נראה הרבה,
 ארויה בן בשישרת. האחרון לא ממש הוא

 ולהוציא בתחום לעסוק להמשיך שואפת
 שהנאיביות מרגישה אני שנה. מידי סרט
 לא לי. תרמה סרטים עשיית לגביי שלי

 הסרט את עושה אני איך על הרבה חשבתי
הזאת". הרוח עם להישאר רוצה ואני
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