ִ“ּכי ַה ָּׁשנִ ים ְּדמּומֹות ָע ְברּו ַעל ַחּלֹונֵ ְך,
ִּכי ֶצ ֶמד ֲעגִ ַיליִ ך ֵמת ְּבתֹוְך ֵּת ָבה,
ּבֹוט ַח ֶאת ָּפנַ יִ ְך ְּכ ַפ ָּסל ִס ֵּתת.
ִּכי ָה ָרזֹון ַה ָּקר וְ ַה ֵ
ּכֹוש ֶׁלת ַּכ ֲחלֹום,
אתְך ֵא ַליֶ ,
ִּכי ְב ֵצ ֵ
מֹוריד ָמ ָסְך ַעל ַה ְִש ׂ ֵר ָפה,
מּול א ֶֹפק ַה ִ
ָּש ַׁמ ְר ְּת ְל ַמ ֲענִ י ֶאת ַה ָּי ָקר ִמּכֹל,
שלּום ַלּכֹל,
ֶאת ַֿה ִּ ׁ
ַּפת ֶע ֶצב ֲח ֵר ָבה וְ אֹור ִחּיּוְך ִראׁשֹון,
מֹוטט”.
ּומ ְת ֵ
נִ ָּצב – ִ
מתוך "חיוך ראשון"  /נתן אלתרמן

לזיכרה של אהרונה מלקין  -דיין ז"ל,
אשר תמכה וליוותה בהתנדבות ובמסירות רבה
את אירועי הקולנוע במרכז וייל עד יומה האחרון

לרכישת כרטיסים 09-9569430
מרכז וייל לתרבות וקהילה
נשמח לעמוד לרשותכם בימים א’-ה’ בין השעות 18:00-9:00
רח’ הנוטע  ,4כפר שמריהו  | 46910טל | 09-9569430 .פקסweil@kfar.org.il | www.weilcenter.org.il | 09-9502986 .

סופ”ש של סרטי איכות תיעודיים בנושאי אמנות
 27-25באפריל  ,2013כפר שמריהו

המעוניינים לקבל עדכונים למייל ,אנא השאירו כתובת דוא”ל במרכז וייל

www.weilcenter.org.il

רקוויאם בתופת

הראשים של מודליאני

ארה"ב  /צ'כיה 2012
 85דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

איטליה  /צרפת 2011
 53דקות ,איטלקית וצרפתית ,תרגום לאנגלית

יום חמישי ,25.4.13 ,בשעה 20:00

יום שישי ,26.4.13 ,בשעה 11:00

בימוי  /דאג שולץ

בימוי  /ג'ובאני דונפראנצ'סקו

יום שישי ,26.4.13 ,בשעה 12:30

באמצע התופת של גרמניה הנאצית ,באמצע המלחמה
שנדמה היה שאין לה סוף ,קבוצת אמנים יהודים
בגטו טרייזנשטאט עשתה חזרות על הרקוויאם
המצמרר של ורדי .בראשם עמד רפאל שכטר,
שבעזרת הפסנתר ,הכלי היחיד שהיה שם ,לימד
את כולם את הקולות וניהל את החזרות ,למרות
שתווים לא היו לו .השיא היה המופע שהעלו בפני
אנשי הצלב האדום (וקצינים נאציים שליוו אותם),
באותו יום שבו הוצג לראווה הגטו כ”עיר היהודית
החדשה” ,במהלך פרופגנדה מבריק של הנאצים.
אבל השימוש הציני ,המזעזע ,שעשו הגרמנים
בקונצרט ,לא מבטל לרגע את הגדולה העצומה
של האירוע ,וכמה עשרות שנים אחרי מתכנסים
מוסיקאים עכשוויים במקום ,כדי לשיר מחדש את
הקריאה הזאת על סף המוות.
הסרט נע בין שחזור הרקוויאם של  ’43לבין צילומי
הרקוויאם הנוכחי .כוחה של האמנות מעולם לא
היה משכנע יותר.

שחזור מקסים ומשועשע של סיפור שטלטל את עולם
האמנות בשנות השמונים ,כשהעיר ליוורנו ,המתהדרת
בכך שהייתה מקום משכנו של מודיליאני ,סערה
סביב שמועה שהאמן השליך כמה פסלים שלו למי
הנהר המקומי .שלושה צעירים ,שעדים להיסטריה
ולהמוני האנשים שעומדים יומיום ומתבוננים אל
הנהר בציפייה ,מחליטים לארגן מתיחה ,ובהרבה
כישרון ויוזמה ,מייצרים במהירות פסל של ראש
“של מודיליאני” .בלילה הם זורקים אותו לנהר,
ובבוקר מגלים החופרים את הפסל .אבל אבוי! זה
לא הפסל שהם זרקו .האם זה אומר שפסל אותנטי
של מודיליאני אכן מצא את דרכו אל הנהר? לאו
דווקא .התעלומה עוד תלך ותסתבך.
סיפור איטלקי מלא הומור ,שמצליח לחדור עמוק
אל הסוגיות הכי סבוכות של אמנות ,כסף ,מקוריות
ופברוק.

בימוי  /מתיו אקרס

בימוי  /ג'ו ברלינגר

במשך ארבעה עשורים של יצירה ,מרינה אברמוביץ’
הגדירה מחדש את גבולותיה ומשמעותה של האמנות
באמצעות עבודות פרפורמנס מקוריות ונועזות.
ב ,2010-הקדיש לה המוזיאון לאמנות מודרנית
בניו-יורק רטרוספקטיבה מקיפה .התערוכה כללה
שחזורים חיים של עבודותיה על ידי אמני פרפורמנס
צעירים .כמו כן הוצגה עבודה חדשה ,במסגרתה
אברמוביץ’ ישבה דוממת על כיסא במוזיאון ,במשך
שלושה חודשים ,מישירה מבט לעבר הכיסא שממולה
 עליו הוזמן להתיישב המבקר במוזיאון.בנקודת שיא במהלך הקריירה שלה ,לוקח הסרט
את הצופים אל תוך עולמה המרתק של אמנית
שהגבולות המקובלים בין האמנות והחיים אינם חלים
עליה :הוא עוקב מקרוב אחר הכנותיה לתערוכה,
מרכז חומרי ארכיון נדירים ,ומתעד את פגישתה
המחודשת עם אוליי ,עמו חלקה שותפות רומנטית
ואמנותית אגדית בת  12שנים.

 25שנה לאחר יציאת אלבומו “גרייסלנד” ,מתאחד
פול סיימון עם המוזיקאים הדרום-אפריקאים
שהשתתפו ביצירתו  -למופע מחווה ביוהנסבורג.
האלבום ,מהראשונים ששילבו את מוזיקת הפופ
האמריקאית עם המקצבים שיצאו מדרום-אפריקה,
עורר בשעתו סערה פוליטית .סיימון נסע לדרום-
אפריקה תוך הפרה של החרם התרבותי שהטיל
האו”ם על משטר האפרטהייד והואשם בזמנו על
ידי תומכי החרם בפגיעה במאבקם הצודק.
הסרט משחזר את הנסיבות שהובילו לשיתוף הפעולה
הפורה והייחודי שעמד מאחורי האלבום ,ומעמת
את כוונותיו הטובות של סיימון עם הטענות של
מתנגדיו .מעל ומעבר לוויכוח הפוליטי“ ,גרייסלנד”
מתגלה כפרויקט שיתופי שנתן במה בינלאומית
למוזיקאים השחורים שדוכאו במדינתם ,ואפשר
לסיימון להמציא את עצמו מחדש כיוצר מקורי.

באהבה ,מרלין

להיות איב מונטאן

מרינה אברמוביץ’ האמנית
נוכחת

פול סיימון -
תחת שמי אפריקה

ארה”ב 2012
 105דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

צרפת 2011
 110דקות ,צרפתית ,תרגום לעברית
יום שבת ,27.4.13 ,בשעה 20:00

ארה”ב 2011
 105דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

ארה”ב 2011
 108דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

יום שבת 27.4.13 ,בשעה 17:30

יום שבת 27.4.13 ,בשעה 11:00

בימוי  /ליז גרבוס

בימוי  /פטריק רוטמן

סרט תיעודי חושפני ומרתק .שופך אור על חייה
ומותה של כוכבת העל מרילין מונרו ומבוסס על
יומניה האישיים הנחשפים לראשונה .הפרסונה
הנחשקת והבלתי נשכחת שבנתה לעצמה מרלין
מונרו במהלך השנים הסתירה צד שרק מכריה
הקרובים ביותר הכירו.
מיטב שחקני הוליווד ,בניהם אומה ת’ורמן ,לינדסי
לוהן וגלן קלוז וחברים קרובים של האייקון ההוליוודי
מקריאים קטעים מתוך יומנה ומספרים על חייה
האישיים מרובי הסתירות ועל ההשפעה שהייתה
למונרו על חייהם.
באהבה ,מרלין מציג מבט אינטימי נדיר ומרתק על
חייה של כוכבת העל הנצחית דרך יומניה האישיים
הנחשפים לראשונה.

איב מונטאן בכל הדרו ,יופיו ,ריקודיו ,שיריו ונשותיו.
זהו איב מונטאן כפי שלא נראה בעבר ,בזכות
שעות רבות של הום-מוביז מהם עשוי הסרט הזה,
שמביא אותו בכל פארו ,אבל גם בהרבה רגעים
עם פחות זוהר ויותר אנושיות .הוא נולד באיטליה
ב 1921-וזכה לשם איבו ליבי ,וכשהיה בן שלוש,
בעקבות עליית הפאשיזם ,היגרה משפחתו לצרפת.
הוא גדל במארסיי ,והתגלה ב 1944-על ידי אדית
פיאף .במרכז הסרט המוסיקה הנהדרת של אלוף
השנסונים ,שקולו הרך והעמוק כמו הגדיר מהו
השנסון הצרפתי.
ואחרי המוסיקה  -הנשים ,ובעיקר ,האישה המדהימה
סימון סניורה ,שסביב אהבתם ,כישרונם ויופיים
הצטופפה האומה הצרפתית כמו סביב מדורת
השבט .סיניורה היא גם זו שנאלצה לראות אותו
הולך לנשים אחרות ,הידועה שבהם מרילין מונרו,
ובכל זאת הם נשארו יחד עד מותה ב .1985-זאת
ועוד הרבה ,בסרט שהפסקול שלו מהדהד עוד
שעות רבות אחריו.

