יום שישי
מחוץ לפריים
אמנות בראי
הקולנוע
¶
הרצאה וסרט

13:00-10:00
ימי שישי
קורס 705
קורס שנתי  8 /מפגשים
הסדרה תתקיים בסינמטק תל אביב
מה בין חייהם (הסוערים לפרקים) של
אמנים ,לבין הצגתם על המסך הגדול? איך
סרטים מתארים אירועים אמנותיים לעומת
המציאות ,האפורה יותר לעיתים? האם
הקולנוע העלילתי נותן תמונה מדויקת של
תקופות ותנועות אמנות חשובות? ומתי
היצירה האמנותית מתמזגת עם היצירה
הקולנועית והופכת לחלק בלתי נפרד
ממנה?
סדרת מפגשים מרתקת ,פרי שיתוף פעולה
בין סינמטק תל אביב לבין מוזיאון
תל אביב לאמנות ,מפגישה בין מיטב
המרצים לבין סרטים על אמנות ועל אמנים.

27.10

סרט:

17.11

סרט:
29.12

סרט:
26.1

סרט:
16.2

סרט:

23.3

סרט:
13.4

סרט:
4.5

סרט:

להרשמה והזמנות:
קופות סינמטק תל אביב
 / 03-606-0800שלוחה 1

16

הרצאה :על זיוף באמנות
(ד"ר דורון לוריא)
Beltracchi: The Art of
(2014) Forgery
במאי :ארנה בירקנשטוק
הרצאה :על ה־— Belle Époque
התקופה היפה בפריז (נועה רוזנברג)
חצות בפריס ( )2011במאי :וודי אלן
הרצאה :על אמנות רחוב וגרפיטי,
אמנות רחוב מסביב לעולם (טל לניר)
אקזיט דרך החנות ()2010
במאי :בנקסי
הרצאה :רמברנדט ,צייר של
יצירות מופת (יונתן הירשפלד)
משמר הלילה ()2007
במאי :פיטר גרינאוויי
הרצאה :על יצירות שנבזזו על ידי
הנאצים (פרופ׳ משה צוקרמן)
The Man Who Saved the
 )2014( Louvreבמאים :ז'אן פייר
דוויליה ,פייר פושאר
הרצאה :על האמנים הניאו־
אקספרסיוניסטים (רותי דירקטור)
פולוק ( )2000במאי :אד האריס
הרצאה :על צילום חברתי
דוקומנטרי (מיכה קירשנר)
מלח הארץ ( )2014במאים:
וים ונדרס ,ג'וליאנו ריביירו סלגדו
הרצאה :על סוף חייו של גויה
(ד"ר גיא טל)
הרוחות של גויה ()2006
במאי :מילוש פורמן

יום שישי
פילוסופיה
אמנות
וקולנוע:
המצפון של
העולם
¶
האינטלקטואל כמערער חברתי;
האם נעלמים האינטלקטואלים?
ימי שישי
 9מפגשי הרצאה וסרט
עורך ומנחה :יוסי אורן

סרט:
16.2.18

סרט:

23.3.18

סרט:
27.4.18

סרט:

13:30-9:30
25.5.18

סרט:
יועצי הסדרה :מרצים  2000בע"מ
* הזכות לשינויים שמורה

¶
שכר לימוד
480
שכר לימוד רגיל
360
זכאי הנחות
מפגש חד פעמי (על בסיס מקום פנוי) 65

19.1.18
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 27.10.17משוגע איש הרוח :האינטלקטואל 		
והחברה (פרופ' אבי שגיא)
)1969( Z
סרט:
במאי :קוסטה גבראס
 1.12.17אינטלקטואלים בימי הביניים?
המקרה של אבלר ואלואיז
(פרופ' יוסי שוורץ)
		
לגנוב את השמים ()1998
סרט:
במאי :קליב דונר
 29.12.17על משמעותה של בקורת החברה 		
המודרנית (פרופ' משה צוקרמן)
גשם של אבנים (			 )1993
סרט:
במאי :קן לאוץ'

22.6.18

סרט:

ארסמוס נסיך ההומניסטים
(פרופ' אביעד קליינברג)
אדם לכל עת ()1966
במאי :פרד זינמן
		
דיוויד בואי אינטלקטואל
מוזיקלי (ד"ר דיוויד גרייבס)
האיש שנפל מכוכב אחר (		 )1976
במאי :ניקולס רוג
המפגש יסתיים בשעה 13:45
		
היסודות האינטלקטואלים
והפוליטיים של הציונות 			
והפוסט־ציונות (פרופ' דני גוטווין)		
נורמה ריי ()1979
במאי :מרטין ריט
במאי הקולנוע כאינטלקטואל:
ברנרדו ברטולוצ'י ואינגמר ברגמן
(פרופ' הנרי אונגר)
הקונפורמיסט ()1970
במאי :ברנרדו ברטולוצ'י
האם פרודון השפיע על קורבה?
(גב' גילית איבגי)
דבר אליה ()2002
במאי :פדרו אלמודובר
		
תום עידן האינטלקטואלים
הביקורתיים? (פרופ' שלמה זנד)
		
שיחות מלוכלכות ()1988
במאי :דניס ארקן

¶
שכר לימוד
מחיר הסדר 
ה
לחברי המוזיאון ,לסטודנטים
ולנרשמים עד  15.7.17

להרשמה03-607-7070 :

590
500

