ימי שלישי  /חמישי 21:00 /

יום חמישי 12.11.15 /
הקליק האחרון []2013
במאים ומרצים
דני דותן ודליה מבורך

שד׳ שאול המלך  27תל אביב

איך מצלמים מוזיקה ,ולמה
דווקא אותה? היוצרים
דני דותן ודליה מבורך,
שבאמתחתם כבר שלושה
סרטים תיעודיים על
מוזיקאים ,יסבירו איך
מחברים בין מדיומים ומה
מגלים במעבר ביניהם.
—

דמויות אנדרוגיניות מסצנת
האנדרגראונד הניו יורקית
של תחילת שנות השמונים
ומוזיקת סינתיסייזרים
חלוצית.
—
בברלין וגילה את
האקספרסיוניזם הגרמני,
ונערה ברלינאית בת 13
שהדרדרה לסמים ולזנות
גילתה אותו.
—

Christiane F

tamuseum.org.il

במאי אולי אדל
מרצה אבי פיטשון
במחצית השנייה של שנות
השבעים שהה דיוויד בואי

מפגש מהפנט בין במאי יהודי
מרוסיה הסובייטית ,מדען
גרמני ,חייזרים חובבי הרואין,

—

יום שלישי 9.2.16 /

מעבר לעמק הבובות
Beyond the Valley
]1970[ of the Dolls
במאי ראס מאייר
מרצה ישיב כהן

יום חמישי 7.1.16 /
]1982[ Liquid Sky
במאי סלאבה צוקרמן
מרצה יהודה נוריאל

יום חמישי 3.12.15 /
אני כריסטיאנה פ‘ []1981

יום שלישי 22.3.16 /
שוברים []1985
במאי ומרצה אבי נשר

קליפורניה בשלהי שנות
השישים היא סט של סרט
אירוטי־פסיכדלי־מוזיקלי.
סקס ,סמים ורוקנרול ,חופש,
גלולות והפלות ,אלימות,
מלחמות ומחאות .האם
הרחקנו לכת?
—

לפרטים ולהרשמה— 03-607-7070

אופרת רוק על דוד וגָּלי ְָת.
תקציב זעום אבל איזה
פסקול! הבמאי אבי נשר
(הלהקה ,דיזנגוף  )99ידבר
על החיבור בין שירים לתמונה
ועל תהליך הרכבת פסקולים
מיתולוגיים.
—
יום שלישי 19.4.16 /
גשם סגול []1984

Purple Rain

במאי אלברט מגנולי
מרצה קוואמי
באמצע שנות השמונים צבע
פרינס את השמים בסגול עם
שיר ,אלבום וסרט פולחן
מונומנטלי.

יום חמישי 26.5.16 /
קורטוב של דבש []1961

A Taste of Honey
במאי טוני ריצ‘רדסון
מרצה דנה קסלר

את הלב הפועם של מנצ‘סטר
מצאו מוריסי והַסמיתס
בדרמת קיטשן־סינק מאת
שילה דלייני ,נערה בת 18
ממעמד הפועלים בסלפורד.

מוזיאון תל אביב לאמנות

לחברי מוזיאון ,לסטודנטים ולחיילים₪ 300 :

סטודיו מיכל סהר
הזכות לשינויים שמורה
										
שני/רביעי/שבת 18:00—10:00/שלישי/חמישי 21:00—10:00/שישי14:00—10:00/

שבעה מפגשי הרצאה וסרט
עורכים ומנחים :ישיב כהן ודנה קסלר

מחיר מפגש בודד₪ 50 :

בלואו־אפ:
על צומת הדרכים
בין קולנוע רוקנרול
ואמנות

מחיר הסדרה₪ 315 :

ואמנות
קולנוע
רוק
במוזיאון תל אביב לאמנות

