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Dear Friends and Colleagues,
It is a great pleasure to start 2017 with the fifth annual
edition of “Another Look – The Restored European Film
Project”. “Another Look” is a joint initiative of EU Member
States' embassies and cultural institutions in Israel with the
support of the Delegation of the European Union to the
State of Israel, and in partnership with the cinematheques
of Haifa, Tel Aviv, Jerusalem, Holon and Herzliya. Together,
we are proud to have established a unique cultural tradition,
which exposes Israeli cinema lovers to classic European
films.
Thanks to the painstaking restoration efforts of film archives
in the European Member States and the firm commitment
of the European Parliament and the European Council to the preservation
of such cinematic achievements, these films will remain accessible to
many generations to come. The popularity of “Another Look” testifies to
the appetite of today’s cinema audiences for old masterpieces, making
the case once again for the importance of film restoration in Europe and
beyond.
This year, “Another Look” takes “Magnificent Obsession” as its theme and
focuses on how European cinema has dealt with individuals and societies
whose passions became obsessions and with what was gained and lost
in the process. It is difficult to think of a more relevant issue for our times.
Wishing you an enjoyable screening,
Ambassador Lars Faaborg-Andersen
Head of the Delegation of the European Union to the State of Israel

2

,חברים ועמיתים יקרים
 עם מהדורה נוספת של "מבט2017 אני שמח לפתוח את שנת
 "מבט נוסף" הינו יוזמה." פרויקט קולנוע אירופי משוחזר- נוסף
משותפת של שגרירויות ומרכזי תרבות של מדינות האיחוד
 בתמיכה של משלחת האיחוד האירופי,האירופי בישראל
 תל,למדינת ישראל ובשיתוף פעולה עם הסינמטקים של חיפה
 אנו גאים להמשיך במסורת, יחד. חולון והרצליה, ירושלים,אביב
 שמטרתה לחשוף את אוהבי,התרבותית הייחודית אשר יצרנו
.הקולנוע בישראל לסרטים אירופים קלאסיים
הודות למאמצים הכבירים של ארכיוני הסרטים השונים במדינות
האיחוד והמחויבות של הפרלמנט האירופי כמו גם המועצה
 יוכלו הסרטים להיות זמינים לצפייה,האירופית לשימור אוצרות קולנועיים אלה
 הפופולאריות של "מבט נוסף" מעידה על הביקוש של קהלי הצופים.לדורות הבאים
 ומחזקת בתורה את החשיבות של מפעל שחזור,של היום ליצירות מופת קלאסיות
.הסרטים באירופה ומעבר לה
,"תכנית הסרטים של "מבט נוסף" השנה מאורגנת סביב התמה "תשוקה חותכת
אשר מאפשרת לנו לבחון את עמדתו של הקולנוע האירופי ביחס לחברות ופרטים
 וביחס להשלכות החיוביות והשליליות שמהפך כזה,שתשוקותיהם הופכות לאובססיות
. קשה לחשוב על נושא שהוא יותר רלוונטי להבנת המתרחש בימינו אנו.עשוי לייצר
,אני מאחל לכם צפייה מהנה
אנדרסן-השגריר לארס פאבורג
ראש משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

Dear Friends,
“Another Look – the Restored European Film Project"
celebrates its fifth edition thanks to the joint efforts of
European Union Member States and the Delegation of the
EU to Israel. We are very happy to offer great films from
some of the best film-makers to the Israeli audience. The
festival has grown and will be shown in five cities.
This is a very special festival, highlighting the most
important and necessary work of film restoration of the
rich European cinematographic heritage. This edition will
showcase restored films from Austria, Czech Republic,
France, Italy, Lithuania, Poland, Portugal and Spain; as well
as the local restoration of a 1960 documentary on the State of Israel by
innovative and influential French film-maker Chris Marker which won the
Golden Bear for Best Documentary at the Berlin Film Festival. Israeli filmgoers will have the chance to discover or re-discover films by masters such
as Louis Malle, Manoel de Oliveira or Andrzej Wajda, to name just three.
Spain is very proud that a film by Carlos Saura will open this edition, just
as we close a year-long celebration of the 30 years of diplomatic relations
with Israel. A prolific film-maker whose impressive career spans more
than half a century, critically acclaimed and popular as well, Carlos Saura
is also a renowned writer and photographer, an ambitious and complete
artist who has superbly showcased music and dance in many of his films.
“Elisa, My Life” from 1977, intertwining in a fascinating way images, sound,
music and text, is considered by many to be his masterpiece.
I hope you all enjoy this wonderful festival of great European films!
Fernando Carderera
Ambassador of Spain to Israel

,שלום לכולם
 פרויקט קולנוע אירופי משוחזר" חוגג את- "מבט נוסף
מהדורתו החמישית הודות למאמצים המשותפים של המדינות
.החברות באיחוד האירופי ומשלחת האיחוד האירופי לישראל
אנו שמחים להציע לקהל הישראלי סרטים מובחרים של מיטב
 הפסטיבל ממשיך בהתרחבותו ויוצג בחמישה.יוצרי הקולנוע
.סינמטקים בערים שונות
"מבט נוסף" הינו פסטיבל מיוחד המדגיש את חשיבות ונחיצות
עבודת השחזור של המורשת הקולנועית העשירה והענפה של
, צ'כיה, במסגרת מהדורה זו יוקרנו סרטים מאוסטריה.אירופה
 יוקרן עותק, כמו כן. פורטוגל וספרד, פולין, ליטא, איטליה,צרפת
 סרטו התיעודי של הבמאי החדשני והחשוב כריס- דיגיטלי של שחזור ישראלי
 הסרט זכה בפרס דב. אשר עסק בשנותיה הראשונות של המדינה1960-מרקר מ
.הזהב בפסטיבל הסרטים של ברלין
 את סרטיהם של, או לגלות מחדש,לצופים הישראלים תנתן ההזדמנות לגלות
. מנואל דה אוליביירה ואנדז'יי ויידה,אמנים גדולים דוגמת לואי מאל
 ספרד גאה להציג,עם ציונן של שלושים שנות יחסים דיפלומטיים עם ישראל
 סאורה הוא מיוצרי.את סרטו של קרלוס סאורה כסרט הפתיחה של מהדורה זו
 המוכר גם בזכות,הקולנוע הפוריים והמהוללים ביותר בחמישים השנים האחרונות
. כמו גם השילוב שיצר בין מוזיקה לריקוד ברבים מסרטיו,עבודתו כסופר וכצלם
 שוזר דימויים יחד עם מוזיקה וטקסט באופנים1977  אהובה שלי" משנת,"אליסה
.ידי רבים לפסגת יצירתו-מרתקים אשר בזכותם נחשב על
!אני מאחל לכולם הנאה רבה בפסטיבל נהדר זה שכולו קולנוע אירופי במיטבו
פרננדו קרדררה
שגריר ספרד לישראל

3

About "Another Look 2017"
“Another Look – The Restored European Film Project” pays tribute to the endeavors
of film archives across Europe, whose responsibility is to protect the audiovisual
heritage of their respective countries. Under the aegis of the European Union, and
in collaboration with local European embassies and cultural institutes, this project
annually presents a selection of films, one from each of its participating nations, all
in restored versions and high quality formats. Through these screenings, it hopes
to raise awareness to both classic European cinema and the means by which it is
preserved.
This year’s program includes eight European films, which will be shown at the Tel
Aviv, Jerusalem, Haifa, Holon, and Herzliya cinematheques during January-February,
2017. As in previous editions, this present selection is also centered around a
conceptual core. Titled “Magnificent Obsession”, the 2017 theme speaks to the
continued presence of extreme passionate attachments in our everyday lives. The
selected films, when seen through this thematic focus, bring to our awareness
questions that have long been related to the topic of obsession: When does passion
become madness? When does insanity become norm? Which sacrifices are justified
in the realization of our desires and dreams, and which are inherently
detrimental? The responses presented herein, though shaped through
a European idiom, may not strike Israeli audiences as too foreign,
consequently proving the existence of a cultural, and emotional,
common ground.
In addition to the European selection, “Another Look” will
also showcase, for the second time in its history, a restored
Israeli film – “Description of a Struggle”, directed by
Chris Marker and produced by Lia and Wim van Leer. As
a work aimed at providing a European perspective on
the Israeli struggle for independence and self-definition,
“Description of a Struggle” fits perfectly with our Project’s
overall goal to build cinematic bridges between Europe
and Israel. Its screening at the Jerusalem Cinematheque will
be preceded by a guided tour of the Israel Film Archive,
offering participants a chance to also understand the overall
context of the film’s preservation and restoration.
This year, “Another Look” also wishes to highlight the artistic achievements
of the Polish filmmaker Andrzej Wajda, who passed away in October 2016. As part
of this homage, we will include his most personal film, “Everything for Sale”, in our
European program. In addition, the Project will sponsor screenings of “The Dybbuk
of Andrzej Wajda” – a moving and revealing portrait of the cineaste, documenting
his visit to Israel in the late 1980s.
While our Project may be small in size, it continuously seeks to mine its select
ingredients for whatever richness they hold. The events included in this edition, we
hope, are rich enough to engage audiences on the deepest levels, touching their
hearts and stimulating their minds. Ultimately, what is offered here is a journey that
traverses Europe and Israel, cinema and life. We invite you to join this voyage and
experience its twists and its turns, its unexpected challenges and its truest rewards.
The Project Team

4

״2017 על ״מבט נוסף
 פרויקט קולנוע אירופי משוחזר" מעלה על נס את המאמצים שארכיונים ברחבי- "מבט נוסף
 תחת חסות.ויזואלית של מדינותיהם השונות-אירופה משקיעים בהגנה על המורשת האודיו
 הפרויקט, ותוך שיתוף פעולה של שגרירויות ומכוני תרבות אירופים בישראל,האיחוד האירופי
 בגרסאות משוחזרות, אחד מכל אחת מהמדינות המשתתפות,מציג כל שנה מבחר של סרטים
 תקוותנו היא להעלות מודעות לקולנוע, באמצעות הקרנות אלה.ובפורמטי הקרנה איכותיים
.אירופי קלאסי ולאמצעים בהם משמרים אותו
, ירושלים, אשר יוקרנו בסינמטקים של תל אביב,התכנית השנה כוללת שמונה סרטים אירופים
 גם המבחר, בדומה למהדורות קודמות.2017 ,פברואר- חולון והרצליה במהלך ינואר,חיפה
 קושרת את הסרטים סביב," "תשוקה חותכת, תמה זאת.הנוכחי תחום במסגרת תמטית
 דרך.יום שלנו- בחיי היום, תשוקות שהופכות לאובססיות,עניינם בנוכחות תשוקות קיצוניות
 מתי תשוקה הופכת: תשומת לבנו מופנית לשאלות יסוד סביב סוגיית האובססיה,יצירות אלה
,לשיגעון? מתי שגעון הופך למוסכמה? אילו קורבנות מוצדקים במימוש מאוויינו וחלומותינו
 אף על פי שהן מעוצבות דרך,ואילו מוגדרים כהרסניים? התשובות שניתנות במקבץ זה
 מה שמעיד על קיומה, וודאי לא יהיו זרות לקהל המקומי,עולם מונחים אירופי
.של קרקע תרבותית ורגשית משותפת
 "מבט נוסף" יציג בפעם,בנוסף לתכנית ההקרנות האירופית שלו
," "צד שלישי למטבע- השנייה בתולדותיו סרט ישראלי משוחזר
 כיצירה שמנסה.בבימויו של כריס מרקר ובהפקת ליה ווים ון ליר
לתאר את מאבקה של ישראל לעצמאות והגדרה עצמית דרך
 "צד שלישי למטבע" משתלב יפה בפרויקט,נקודת מבט אירופית
 הקרנתו.שמטרתו לבנות גשרים קולנועיים בין אירופה לישראל
בסינמטק ירושלים תתקיים בצמוד לסיור מודרך חד פעמי בארכיון
 שיאפשר למשתתפים גם לקבל תובנות על,הסרטים הישראלי
.תהליך השחזור של הסרט
 "מבט נוסף" מבקש השנה לשים זרקור על הישגיו האמנותיים של,כמו כן
 במסגרת.2016  שהלך לעולמו באוקטובר,הקולנוען הפולני אנדז'יי ויידה
 כחלק מתכנית," "הכל למכירה, אנו נציג את סרטו האישי ביותר,המחווה לזכרו
 הפרויקט ייתן חסות להקרנות של הסרט הדוקומנטרי "הדיבוק, יתר על כן.ההקרנות האירופית
 דיוקן אישי וחושפני המתעד את ביקורו של הבמאי בישראל בסוף שנות- "של אנדז'יי ויידה
.80-ה
 הוא מנסה לחלץ מכל אחד ממרכיביו הבודדים,בעוד ש"מבט נוסף" אינו פרויקט גדול בממדיו
 הם עשירים מספיק, אנו מקווים, האירועים של המסגרת הנוכחית.את מירב העושר הטמון בו
 מה, בסופו של דבר.מכדי לגעת בלבבות ולעורר את מחשבות הצופים ברמה העמוקה ביותר
 אנו מזמינים אתכם. בין הקולנוע לחיים,שמוצע כאן הוא מסע אשר מחבר בין אירופה לישראל
. אתגריו ורווחיו,לצאת למסע זה ולחוות עמנו את כל נפתוליו ופניותיו
צוות הפרויקט

לוח הקרנות

SCREENING SCHEDULE
סינמטק חולון

Holon Cinematheque

סינמטק הרצליה

סינמטק חיפה

Herzliya Cinematheque

Haifa Cinematheque

סינמטק ירושלים

Jerusalem Cinematheque

סינמטק תל אביב

Tel Aviv Cinematheque

16.1

ורוניקה הקטנה

LITTLE VERONIKA
AUSTRIA, 1929

20:00

ELEVATOR TO THE GALLOWS
FRANCE, 1958

21:00

THE 10TH VICTIM
ITALY, 1965

18:00

18:00

20:30

18:30

21:00

17.1

18.2

21.1

28.1

21.1

22.1

30.1

31.1

ADELHEID
CZECHOSLOVAKIA, 1969

20:30

THE BEAUTY
LITHUANIA, 1969

20:30

EVERYTHING FOR SALE
POLAND, 1969

18:00

ELISA, MY LIFE
SPAIN, 1977

20:30

18.1
23.1

16.1

2.2

19.1

20:30

19:00

19.1

18.1

20:30

20:30

11.2

25.1

18:00

21:30

22.2

17.1

19:00

21:00

21.1

22.1

18:00

19:15

14.1

16.1

20:45

21:00

VISIT, OR MEMORIES AND
CONFESSIONS PORTUGAL, 1982
DESCRIPTION OF A STRUGGLE
ISRAEL, 1960

30.1

21:15

26.1

18:00

8.2

31.1

19:00

21:00

22.1

THE DYBBUK OF ANDRZEJ WAJDA
ISRAEL, 1988

17:30

18.1

19:00

1929 ,אוסטריה

19:00

24.1

20:30

23.1

21:15

14.1

מעלית לגרדום

21:00

1958 ,צרפת

17.1

הקורבן העשירי
1965 ,איטליה

אדלהייד

1969 ,צ׳כוסלובקיה

21:00

19.1

היפיפייה

18.1

19:00

31.1

20:30

15.1

21:00

17.1

20:30

26.1

19:00

31.1

19:00

19:00

1969 ,ליטא

24.1

הכל למכירה

21:00

1969 ,פולין

12.1

 אהובה שלי,אליסה

20:00

1977 ,ספרד

23.1

 או זכרונות ווידויים,ביקור

19:00

1982 ,פורטוגל

22.1

צד שלישי למטבע

21:30

1960 ,ישראל

24.1

הדיבוק של אנדז׳יי ויידה

19:00

1988 ,ישראל

 סיור והרצאה- סודות הארכיון לסרטים

THE SECRETS OF THE FILM ARCHIVE – A GUIDED TOUR
Join us on a guided tour inside the Israel Film Archive and discover how films look
like outside of the screening room. Our tour will include a visit to the various archive
departments, where we will have the chance to both see and touch 16 and 35 mm
celluloid film, as well as other historical film formats. During this visit, we will learn from
archive specialists about the efforts made to preserve the cinematic heritage of Israel, the
challenges of creating new digital copies, the work of the archivist and how it is meant to
cater to filmmakers, scholars, and cinematheques both in Israel and worldwide.

הצטרפו אלינו לסיור חוויתי בארכיון הישראלי לסרטים! בואו לגלות איך נראים הסרטים
16  נראה ונמשש מקרוב פילם צלולואיד, נבקר בחללי הארכיון.מחוץ לחדרי ההקרנה
 נשמע על מאמצי הארכיון לשמר את, מ"מ ופורמטים קולנועיים היסטוריים נוספים35-ו
, ועל אתגרי השימור של העותקים הדיגיטליים החדשים,המורשת הקולנועית הישראלית
,מה כוללת עבודת הארכיונאים וכיצד היא נועדה לשרת את קהילת הקולנוע בישראל
.חוקרים וסינמטקים בכל רחבי הארץ והעולם
.הארוע הוא בחינם ופתוח לקהל הרחב בהרשמה מראש

The event is free of charge and open to the public upon pre-registration.
Thursday, 26.1.17, 17:45-18:45
Meeting point: entrance to the Jerusalem Cinematheque, 11 Hebron Rd.
Registration: diyfilmm@gmail.com

17:45-18:45 ,26.1.17 ,יום חמישי
11  דרך חברון, רחבת הכניסה לסינמטק ירושלים:נקודת מפגש
diyfilmm@gmail.com :להרשמה

Tickets לרכישת כרטיסים
סינמטק חולון

סינמטק הרצליה

סינמטק חיפה

Holon Cinematheque

Herzliya Cinematheque

03-5021552

09-9565008

www.mediatheque.org.il

www.hcinema.org.il

Haifa Cinematheque

סינמטק ירושלים

סינמטק תל אביב

Jerusalem Cinematheque

Tel Aviv Cinematheque

04-8338888
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MAGNIFICENT OBSESSION

תשוקה חותכת

ורוניקה הקטנה
)1929 ,(אוסטריה
מעלית לגרדום
)1958 ,(צרפת
הקורבן העשירי
)1965 ,(איטליה
אדלהייד
)1969 ,(צ׳כוסלובקיה
היפיפייה
)1969 ,(ליטא
הכל למכירה
)1969 ,(פולין
 אהובה שלי,אליסה
)1977 ,(ספרד
 או זכרונות ווידויים,ביקור
)1982 ,(פורטוגל
LITTLE VERONIKA
(AUSTRIA, 1929)
ELEVATOR TO THE GALLOWS
(FRANCE, 1958)
THE 10TH VICTIM
(ITALY, 1965)
ADELHEID
(CZECHOSLOVAKIA, 1969)
THE BEAUTY
(LITHUANIA, 1969)
EVERYTHING FOR SALE
(POLAND, 1969)
ELISA, MY LIFE
(SPAIN, 1977)
VISIT, OR MEMORIES
AND CONFESSIONS
(PORTUGAL, 1982)

Passions that cut, passions that turn obsessions, stand at the heart of this year’s European
screening program. While Romanticism countered Enlightenment values by celebrating
extreme emotional attachments, the rise of Modernity tended to circumscribe such
behavior, commodifying it on the one hand and pathologizing it on the other. Cinema,
as both a technological product and a creative endeavor, has often found itself caught
between these attitudes, attempting to negotiate their oft-contradictory demands. The
films included herein show the fruits of this negotiation, as they explore passionate
fixations in romance, family, violence, art, recreation, and beautification. In certain cases,
passion-turned-obsession isolates one from his or her surroundings, perhaps forcing a
sacrifice, if not a wounding. In others, obsessiveness becomes a collective ritual, a norm
we now encounter in a new light. Either way, what emerges here is a question about the
value of departing from the strict regimes of instrumental reason, and the price that such
an action may exact.
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, הבלתי נלאית,במרכז תכנית ההקרנות האירופית השנה עומדת התשוקה האובססיבית
 בעוד שהתנועה הרומנטית היללה התקשרויות רגשיות קיצוניות כדי.זו שאינה מרפה
 אם דרך שילובה, המודרניות נטתה לתחום התנהגות מסוג זה,לחתור תחת ערכי הנאורות
, הקולנוע.בתעשיית הצריכה ההמונית ואם דרך הצגתה כהפרעה פסיכולוגית פרטית
 וניסה לפשר בין, נקלע לא פעם בתווך בין שתי גישות אלה,כמוצר טכנולוגי ומאמץ אמנותי
 הסרטים שנבחרו למהדורה הנוכחית חושפים את התמודדות.דרישותיהן הלכאורה סותרות
, האלימות, המשפחה, כפי שהיא מתבטאת במישורי הרומנטיקה,זו עם תשוקה קיצונית
 תשוקה שהפכה לאובססיה מבודדת, במקרים אחדים. הבידור והטיפוח האישי,האמנות
 האובססיה הופכת, במקרים אחרים.את הפרט מסביבתו וכופה עליו פגיעה בעצמו ובאחר
, כך או אחרת. שזוכים לבחינה מחודשת דרך עדשת הקולנוע,לטקס קולקטיבי או מוסכמה
בכל אחת מיצירות אלה שבה ועולה השאלה אודות משמעות ההתרחקות מדרישות ההיגיון
. והמחיר האנושי שמהלך זה עשוי לגבות,המעשי

LITTLE VERONIKA

ורוניקה הקטנה

)1929 ,ורוניקה הקטנה (אוסטריה
 רוברט לנד:בימוי
 מקס יונק:תסריט
)פי נובלטה מאת פליקס זאלטן-(על
 ברונו טים, אוטו קנטורק:צילום
, מלי דלשאפט, קתה פון נאגי:שחקנים
 הארי הרדט,מיצי צוורנץ
 דקות70 ,ל/ש
 תרגום לעברית,אילם

LITTLE VERONIKA (AUSTRIA, 1929)
Directing: Robert Land
Screenplay: Max Jungk
(based on a novelette by Felix Salten)
Cinematography: Otto Kanturek,
Bruno Timm
Cast: Käthe von Nagy, Maly Delschaft,
Mizzi Zwerenz, Harry Hardt
B/W, 70 minutes
Silent, Hebrew subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות
:סינמטק

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 16.1.17 - 19:00 | JERUSALEM: 18.1.17 - 19:00 | HAIFA: 19.1.17 - 19:00 | HERZLIYA: 2.2.17 - 20:30 | HOLON: 22.1.17 - 20:00

20:00 - 22.1.17  | חולון20:30 - 2.2.17  | הרצליה19:00 - 19.1.17  | חיפה19:00 - 18.1.17  | ירושלים19:00 - 16.1.17 ת״א

During the interwar period, Veronika, a poor girl from the provinces, goes to visit her aunt
Rosie in Vienna. Arriving at the metropolitan for the first time, she is soon swept into
Rosie and her friends’ decadent lifestyle. What first seems seductive is later revealed as
morally treacherous, forcing Veronika to compromise her values. Her world in shambles,
the young country girl must now face the consequence of her actions, and contemplate
a drastic response.

 לבקר את דודתה, נערה ענייה מאזור הכפר, נוסעת ורוניקה,בתקופה שבין מלחמות העולם
 היא נסחפת לתוך, עם הגעתה לראשונה אל המטרופולין השוקק.רוזי המתגוררת בוינה
 מתגלה, אך מה שתחילה נראה כמפתה ומושך.סערת חייהם הדקדנטים של רוזי ומכריה
 כאשר ורוניקה מוצאת עצמה לכודה בדילמה מוסרית שמאלצת אותה לבחון,לבסוף כמסוכן
 נדרשת נערת הכפר הצעירה, בעוד עולמה חרב עליה.מחדש את הערכים שלפיהם חונכה
. ובעקבות כך שוקלת תגובה קיצונית,להתמודד עם ההשלכות של מעשיה

Vienna experienced great turmoil in the 1920s. The fall of the monarchy and subsequent
economic and demographic shock threw the city’s social order into disarray. The resulting
anxiety, as well as the loosening of public morals, allowed the cityscape, and in particular
the city streets, to become a space of exhilaration, where passions can be pursued in
the extreme. Such tendencies were sustained even during the economic boom of the
late 1920s, whose effects “Little Veronika” succinctly captures and puts to dramatic
use. This cinematic portrait of Vienna did not shy away from the modern metropolis's
promise of depravity; if anything, it capitalized on contemporary audiences’ obsession
with breaking taboos, especially in the realm of sexual (mis)conduct. Yet by choosing to
focus on disenfranchised women of the lower classes, the film also exposed the price of
passionate release, which turns the street into a prison governed by a voyeuristic male
gaze. In this featuring of oppression, “Little Veronika” did not only speak to its present, but
was also especially prescient of the violence that would envelop Austria in the following
decade – a violence that ended the career and then claimed the life of the film’s director
Robert Land, one of the forgotten masters of German-language cinema.

 נפילת המונרכיה וההלם.שנות העשרים של המאה הקודמת בוינה היו עשור מרובה תהפוכות
 החרדה.הכלכלי והדמוגרפי שלא איחרו לבוא גרמו לערעור מוחלט של הסדר החברתי בעיר
 הפכו את הנוף העירוני, כמו גם התרופפות המוסר הציבורי,שנוצרה כתגובה למצב החדש
 מגמות.ואת רחובותיו למרחב שבו ניתן לחוות ריגושים ולממש את התשוקות הכמוסות ביותר
 אשר את השפעתן מצליח, המאוחרות20-אלו רווחו גם במהלך השגשוג הכלכלי של שנות ה
 דיוקן קולנועי זה הדגיש את פיתויי סגנון."ורוניקה הקטנה" לתעד ולנצל למטרות דרמטיות
 ובכך ענה על המשיכה האובססיבית דאז לפריצת איסורים,החיים "המתירני" של הכרך
 דרך הבחירה להתמקד בנשים מהמעמד, בד בבד. במיוחד בתחום הטאבו המיני,חברתיים
 ביקש הסרט גם, שבשל מיקומם בסולם החברתי תפקדו כאוכלוסייה מוחלשת,הנמוך
 אשר הופך את הרחוב לכלא תחת מבטו,לבחון את המחיר של מתן הדרור לתשוקות אפלות
 "ורוניקה הקטנה" העיד לא רק על ההווה, בהבלטה זו של ממד הדיכוי.המציצני של הגבר
שלו אלא גם חזה מראש את האלימות שעתידה היתה לשטוף את אוסטריה בעשור שלאחר
, אלימות שסיימה את הקריירה ולבסוף גם גבתה את חייו של במאי הסרט רוברט לנד- מכן
.אחד מהכישרונות העלומים של הקולנוע דובר הגרמנית
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ELEVATOR TO THE GALLOWS

מעלית לגרדום

)1958 ,מעלית לגרדום (צרפת
 לואי מאל:בימוי
 לואי מאל, רוז'ה נימייה:תסריט
)פי רומן מאת נואל קאלף-(על
 אנרי דקה:צילום
 לאוניד אזאר:עריכה
, ז'ורז' פוז'ולי, מוריס רונה, ז'אן מורו:שחקנים
 לינו ונטורה,יורי ברטן
 דקות92 ,ל/ש
תרגום לעברית ואנגלית
ELEVATOR TO THE GALLOWS
(FRANCE, 1958)
Directing: Louis Malle
Screenplay: Roger Nimier, Louis Malle
(based on a novel by Noël Calef)
Cinematography: Henri Decaë
Editing: Léonide Azar
Cast: Jeanne Moreau, Maurice Ronet,
Georges Poujouly, Yori Bertin, Lino Ventura
B/W, 92 minutes
Hebrew & English subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות
:סינמטק

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 14.1.17 - 21:00 | JERUSALEM: 24.1.17 - 20:30 | HAIFA: 18.1.17 - 20:30 | HERZLIYA: 19.1.17 - 20:30 | HOLON: 30.1.17 - 21:00 21:00 - 30.1.17  | חולון20:30 - 19.1.17  | הרצליה20:30 - 18.1.17  | חיפה20:30 - 24.1.17  | ירושלים21:00 - 14.1.17 ת״א

Former paratrooper Julien kills his boss, a wealthy industrialist who is also the husband
of his lover Florence. Leaving the employer’s office, the killer suddenly realizes that a
crucial piece of incriminating evidence was left behind. Yet before retrieving this item,
the building’s caretaker shuts off the power and Julien finds himself locked in the elevator.
This mishap sets off a tragic chain of events, which would bind together the fates of Julien,
his distraught paramour, as well as a young couple who makes the unfortunate decision
of stealing Julien’s car.

 תעשיין עשיר שהוא גם בעלה של אהובתו,הצנחן לשעבר ז'וליין רוצח את מעסיקו הנוכחי
 נזכר הרוצח כי השאיר מאחור, בעודו עוזב את זירת הרצח במשרדו של המעביד.פלורנס
 מכבה שרת בניין המשרדים, אך לפני שהוא מספיק לחזור ולהשיב את הפריט.פריט מפליל
 תקרית זו מציתה שרשרת אירועים שקושרת.את החשמל וז'וליין מוצא עצמו לכוד במעלית
 כמו גם זוג צעירים שבהחלטה טרגית גונבים את, אהובתו הנסערת,יחד את גורלם של ז'וליין
.מכוניתו של ז'וליין

As a child of wartime occupation, the young Louis Malle (“Au revoir les enfants”) could not
find his way toward embracing the Fourth Republic’s zeitgeist of unabashed triumphalism
and celebration of affluence. At face value, he enjoyed an exuberant “champagne
lifestyle”, reaping the benefits of postwar prosperity as his filmmaking fame grew. But
“beneath the surface, there was an obsessive edge to his rise to the summit of the film
industry” (Hugo Frey), pursuing self-destruction as the only retort for a contemporary loss
of values. The filmmaker’s pessimism bled into the themes of his early works, including
his directorial debut: “Elevator to the Gallows”. Thus, in spite of projecting the sleek veneer
of Parisian modernity - achieved through the luminous cinematography of Henri Decaë
and the hip Jazz soundtrack of Miles Davis - Malle’s first film fervently attaches itself to
the bygone era of Romanticism, and specifically to the pessimistic ideal of “liebestod”
(“love-death”). Within its Romantic framework, feelings are left to run wild, as if to say
that otherwise they would eventually be diluted into petty bourgeois ennui. Yet in an
uninspired reality that is alien to them, such extreme passions must also cut: they emerge
out of, and culminate in, fatal violence.

 סלד לואי מאל הצעיר ("להתראות,כמי שגדל בתקופת הכיבוש של מלחמת העולם השנייה
.)1946-1958( ילדים") מהילולת העושר והניצחון שאפיינה את ימי הרפובליקה הרביעית
 תוך, נהנה הלה מ"חיי השמפניה" של המעמד העליון, ככל שהתפרסם כיוצר קולנוע,על פניו
, אך "מתחת לפני השטח.שהוא קוצר את פירות השפע הכלכלי של השנים לאחר המלחמה
-)עלייתו לפסגת תעשיית הקולנוע היתה כרוכה בהליכה אובססיבית על פי תהום" (הוגו פריי
.בנטייה עקשנית להרס עצמי שהיוצר מימש כתשובה היחידה לאובדן הערכים של בני דורו
 "מעלית: ובתוכן סרט הבכורה שלו,הפסימיזם של מאל זלג מחייו אל תוך יצירותיו המוקדמות
 שהושג באמצעות הצילום-  למרות המעטה המלוטש של מודרניות פריזאית, כך."לגרדום
 סרט זה מתכתב יותר עם- המבריק של אנרי דקה ופסקול הג'ז העכשווי של מיילס דיוויס
" ובמיוחד עם האידאל הרומנטי האפל של "ליבסטוד,מודרני-תקופת הרומנטיציזם הפרה
 וזאת כדי שלא יאבדו, הרגשות מוצאים מכלל שליטה, במסגרת רומנטית זו.)(אהבת מוות
. תשוקות קיצוניות כאלה לעולם גם לא מוצאות מנוח, אך במציאות צינית הזרה להן.מטוהרן
. אלימות בלתי נמנעת, ומובילות אל, הן מגיחות מתוך:אין להן אלא לחתוך שוב ושוב
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THE 10 VICTIM
TH

הקורבן העשירי

)1965 ,הקורבן העשירי (איטליה
 אליו פטרי:בימוי
, ג'יורג'יו סלביוני, טונינו גוארה:תסריט
 אליו פטרי,אניו פלג'נו
)פי סיפור מאת רוברט שקלי-(על
 ג'יאני די וננזו:צילום
 רוג'רו מסטרויאני:עריכה
, מרצ'לו מסטרויאני:שחקנים
 אלזה מרטינלי,אורסולה אנדרס
 דקות92 ,צבע
תרגום לעברית ולאנגלית
THE 10TH VICTIM (ITALY, 1965)
Directing: Elio Petri
Screenplay: Tonino Guerra, Giorgio Salvioni,
Ennio Flajano, Elio Petri
(based on a story by Robert Sheckley)
Cinematography: Gianni Di Venanzo
Editing: Ruggero Mastroianni
Cast: Marcello Mastroianni, Ursula Andress,
Elsa Martinelli
COLOR, 92 minutes
Hebrew & English subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות
:סינמטק

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 17.1.17 - 21:00 | JERUSALEM: 23.1.17 - 18:30 | HAIFA: 25.1.17 - 20:30 | HERZLIYA: 11.2.17 - 18:00 | HOLON: 31.1.17 - 18:00

In a not-so-distant future, war has been disallowed and replaced with a human hunt,
where each player must survive ten rounds to be awarded a million-dollar prize.
Experienced killer Caroline is but one victim away from claiming this award; her intended
prey is Marcello, a jaded hunter who is apathetic toward his “work”. Rather than act as
fierce competitors, however, the two fall for each other. But can their love triumph over
a collective thirst for blood?
The postwar era in Italy was marked by great political strife between the conservative right
and a radical communist left. It also saw the renaissance of a politically-minded cinema
with Marxist affiliations, which sought to raise social consciousness amongst the masses. Of
the cadre of influential filmmakers working in this mode, few were as politically committed
as Elio Petri. Few were also as willing to dispense with heady dramas and explore social
criticism through popular forms. “The 10th Victim” exemplifies this latter strategy. When
seen only through its style, Petri’s film appears a frivolous pop-art extravaganza. Yet if read
as a political statement, its use of kitsch serves to comment on the relationship between
social alienation and commodification. Thus, within Petri’s dystopic vision, alienation
between self and others breeds a collective obsession with violence. This penchant for
violence, however, does not liberate; rather, it becomes enslaved to an even greater
obsession – that of turning everything into commodified spectacle, in a manner which just
strengthens alienation. Such circular reasoning can only be represented ad absurdum, even
at the price of turning a political film into a glossy commodity. For in Petri’s words, what’s
important is “looking for the absurdity of the social” – that is, showing how capitalism leads
us to willingly partake in our own destruction.

18:00 - 31.1.17 | חולון18:00 - 11.2.17  | הרצליה20:30 - 25.1.17  | חיפה18:30 - 23.1.17  | ירושלים21:00 - 17.1.17 ת״א

 משחק אכזרי שבו על כל מתמודד:" המלחמה הוחלפה ב"ציד הגדול,בעתיד הלא רחוק
 קרולין היא רוצחת מנוסה אשר.לשרוד עשרה סיבובים כדי לזכות בפרס של מיליון דולר
 צייד שהפך,קורבן אחד מפריד בינה לבין הפרס המיוחל; הקורבן המיועד שלה הוא מרצ'לו
 אך האם. השניים מתאהבים, במקום להילחם אחד בשני כיריבים מרים."אדיש ל"עבודתו
?תצליח אהבתם לגבור על הצימאון הקולקטיבי לדם
התקופה שלאחר המלחמה באיטליה התאפיינה במתח פוליטי חריף בין הימין השמרני לבין
 לפריחתו של קולנוע פוליטי ביקורתי עם, כמו כן, תקופה זו היתה עדה.השמאל הקומוניסטי
 מבין.הדים מרקסיסטים ששם לעצמו למטרה לעורר את תודעתם החברתית של ההמונים
 מעטים ניחנו במחויבות הפוליטית שאפיינה את הבמאי,מגוון היוצרים שפעלו לאור מטרה זו
 לצאת מגבולות הדרמה המפוכחת ולייצר, כמוהו, עוד פחות מכך היו אלה הנכונים.אליו פטרי
. "הקורבן העשירי" הוא דוגמה מובהקת למגמה זו.ביקורת חברתית דווקא דרך קיטש פופולארי
, בקריאה פוליטית.ארט קל דעת- הסרט נותן רושם של מיצג פופ,אם נבחן אותו רק לפי סגנונו
 בעיקר בהקשר של היחסים בין,ארט מתגלה כביקורתי- השימוש בקיטש פופ,לעומת זאת
 הניכור שהפרט חש מול, לפי חזונו הדיסטופי של פטרי, כך.ניכור חברתי לתרבות הצריכה
, אבל הנטייה לאלימות אינה משחררת.עצמו ואחרים מוליד אובססיה קולקטיבית לאלימות
 אשר, הפיכת הכל למופע ראווה ממוסחר- אלא משעבדת עצמה לאובססיה גדולה אף יותר
 ההיגיון הנורא של מעגל קסמים זה מוצג באבסורדיות.בתורו רק מחזק את תחושת הניכור
 חלק מהבעיה ולא, עד כדי כך שהסרט עצמו מסתכן בהפיכתו למוצר בידורי אבסורדי,יתרה
 מה שחשוב פוליטית הוא, שכן לדבריו, אך זה מחיר שבעיני פטרי חייבים לשלם.חלק מהפתרון
 את השיגעון שבמסגרתו הקפיטליזם, דהיינו:"דווקא לחשוף את "האבסורד בתוך החברתי
.גורם לנו לקבל בהסכמה את הדיכוי שהוא עצמו מפעיל עלינו
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ADELHEID

אדלהייד

)1969 ,אדלהייד (צ׳כוסלובקיה
 פרנטישק ולצ'יל:בימוי
 פרנטישק ולצ'יל, ולדימיר קרנר:תסריט
 פרנטישק אולדריך:צילום
 מירוסלב האז'ק:עריכה
 יאן ווסטרצ'יל, אמה צ'רנה, פטר צ'פק:שחקנים
 דקות99 ,צבע
תרגום לעברית ואנגלית

ADELHEID (CZECHOSLOVAKIA, 1969)
Directing: František Vláčil
Screenplay: Vladimír Körner,
František Vláčil
Cinematography: František Uldrich
Editing: Miroslav Hájek
Cast: Petr Čepek, Emma Černá, Jan Vostrčil
COLOR, 99 minutes
Hebrew & English subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות
:סינמטק

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 21.1.17 - 21:00 | JERUSALEM: 28.1.17 - 21:15 | HAIFA: 21.1.17 - 21:30 | HERZLIYA: 18.2.17 - 18:00 | HOLON: 17.1.17 - 20:30 20:30 - 17.1.17  | חולון18:00 - 18.2.17  | הרצליה21:30 - 21.1.17  | חיפה21:15 - 28.1.17  | ירושלים21:00 - 21.1.17 ת״א

Shortly after the end of World War II, Viktor, a discharged airman, takes possession of
a country estate in the Sudetenland, which was previously owned by a German Nazi
sympathizer. There he meets Adelheid, the proprietor’s daughter, who was left to care for
the house while her father is in prison. Isolated from the world, the two grow closer, and
more intimate. Yet what for Viktor is clearly love may for Adleheid be a matter of survival.
Silent and secretive, he does not know what her intentions are, until it is too late.

 מקבל לידיו אחוזה כפרית בחבל, חייל משוחרר, ויקטור,לאחר תום מלחמת העולם השנייה
 בתו של, שם הוא פוגש באדלהייד.נאצי-הסודטים אשר היתה בבעלותו של תושב גרמני פרו
 החיים המבודדים באחוזה. שנותרה מאחור לטפל בבית לאחר שאביה נכלא,בעל האחוזה
 אך מה שנדמה לויקטור.מקרבים בין השניים והיחסים ביניהם נהפכים ליותר ויותר אינטימיים
 שתיקתה המתמשכת.כאהבה עשוי בעבור אדלהייד להיות רק דרך להמשיך ולהתקיים
. עד שכבר מאוחר מדי,מסתירה ממנו את כוונותיה

The first color film by famed director František Vláčil (“Marketa Lazarova”), “Adelheid” is
remembered today mostly for the controversy it caused in its portrayal of Czech mistreatment
of Germans in postwar Sudetenland. Yet the true driving force of its plot seems less to do
with making radical historical statements as with exploring the vicissitudes of romantic,
obsessive love. To this end, Vláčil shapes love along its customary portrayal within the postromantic tradition of Czech Decadence: as a primarily masculine affair, where woman is the
silent recipient of affection, as well as the cause of man’s ultimate undoing. This tradition,
however, is not wholeheartedly affirmed in the film but rather subtly challenged. For the
housemaid’s silence seems too persistent to be just an invitation for romance, and can also
conceivably be read as a coping mechanism, a product of her relative powerlessness as a
prisoner in Viktor’s home. Such ambiguities in Adelheid’s seemingly passive posture make
it impossible to neatly incorporate her into a romantic myth. Instead, they prompt the
spectator to question the meaning of “falling in love”, revealing in the process this activity’s
obsessive and possessive dimensions.

"אדלהייד" הוא הסרט הראשון בצבע שביים הקולנוען הצ'כי החשוב פרנטישק ולצ'יל
 כיום הוא זכור בעיקר בזכות התרעומת שיצר סביב הצגתו את היחס.)"("מרקטה לזרובה
 עם.המתעמר של הצ'כים כלפי תושביה הגרמנים של חבל הסודטים בשנים שלאחר המלחמה
 נראה כי מה שעומד במרכז היצירה הוא פחות ניסיון לייצר אמירות היסטוריות מהפכניות,זאת
 ולצ'יל מעצב, מתוך כוונה זו.אובססיבית-ויותר רצון לשרטט דיוקן אינטימי של אהבה רומנטית
:"רומנטית של "הדקדנטיות הצ'כית-את האהבה לפי הקווים המקובלים במסורת הפוסט
 שבה האישה מקבלת על עצמה את הבעות החיבה של,כפעילות שהיא בעיקרה עניין גברי
 אינה מקבלת, יש לומר, אך מסורת זו. מהווה גם את הגורם למפלתו, ובד בבד,הגבר בשתיקה
 שתיקתה של, כך. אלא מוצגת במידה מסוימת של ביקורת,משמעי בסרט-את אישושה החד
 ומעלה את התהייה,בת האחוזה נדמית עקשנית מדי מכדי לשמש רק כהזמנה לאינטימיות
 תוצר של חוסר האונים היחסי שלה כאסירה,האם למעשה מדובר כאן במנגנון הישרדות
 העמימות הזאת סביב עמדתה הפסיבית לכאורה של אדלהייד מקשה על.בביתו של ויקטור
 הצופים מתבקשים לבחון מחדש את משמעותה, במקום זאת.שילובה כחלק ממיתוס רומנטי
. ובתוך כך את הממדים האובססיביים והשתלטניים שהם מנת חלקה,"של "התאהבות
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THE BEAUTY

היפיפייה

)1969 ,היפיפייה (ליטא
 ארונס ז'ברונס:בימוי
 יוריוס יקובלבס:תסריט
 אליגמנטס מוקוס:צילום
 ליליה זיביינה:עריכה
, ליליה ז'דייקיטה, אינגה מיקטה:שחקנים
ארבידס סמוקס
 דקות63 ,ל/ש
תרגום לעברית

THE BEAUTY (LITHUANIA, 1969)
Directing: Arūnas Žebriūnas
Screenplay: Jurijus Jakovlevas
Cinematography: Aligmantas Mockus
Editing: Lilija Zivienė
Cast: Inga Mickytė, Lilija Žadeikytė,
Arvidas Samukas
B/W, 63 minutes
Hebrew subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות
:סינמטק

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 18.1.17 - 19:00 | JERUSALEM: 19.1.17 - 19:00 | HAIFA: 17.1.17 - 21:00 | HERZLIYA: 22.2.17 - 19:00 | HOLON: 18.1.17 - 20:30

20:30 - 18.1.17  | חולון19:00 - 22.2.17  | הרצליה21:00 - 17.1.17  | חיפה19:00 - 19.1.17  | ירושלים19:00 - 18.1.17 ת״א

Inga, a little girl who lives with her single mother, is admired by everyone for her beauty;
often you would find her dancing to the other children’s delight, who in turn bombard
her with compliments. Everything changes, however, when a new boy moves into her
building. He does not like Inga’s freckles and calls her ugly. Hurt by his words, she is forced
to rethink the significance of her beauty and that of others, acquiring painful insights
about adulthood as a result.

 המשחק. ידועה בבניין מגוריה בשל יופיה,הורית- ילדה קטנה המתגוררת עם אימה החד,אינגה
. כאשר אלה מריעים לה ומרעיפים עליה מחמאות,האהוב עליה הוא ריקוד מול ילדי השכונה
 נמשיה של אינגה אינם מוצאים.אבל הכל משתנה כאשר ילד חדש עובר לגור בשכנות אליה
 הפגיעה ברגשותיה דוחפת את הילדה לבחון מחדש את.חן בעיניו והוא מכנה אותה מכוערת
 מסע אשר גם בהדרגה יחשוף בפניה תובנות מכאיבות לגבי- ערך היופי שלה וזה של אחרים
.עולם המבוגרים הסובב אותה

Inspired by cinematic developments in both the Western and Eastern blocs, many
Lithuanian filmmakers during the 1960s found creative ways to bypass Cold War censorship
and produce challenging works. “The Beauty” is indicative of this strategy: focusing on
the lives of children rather than adults, director Arūnas Žebriūnas exploits a seemingly
“innocent” topic in order to touch upon a concern deemed too “bourgeois” by communist
standards – namely, the cult of beautification. Flying under the radar of regulators, the film
depicts a decidedly “un-communist” world where beauty – and not, say, productivity – is
placed in high regard by children and adults alike. Its treatment of this world, however,
does not embrace the West’s valorization of physical appearance either. Rather what
emerges here is an ambiguous text that never really resolves the dilemma of whether
we should be so attached to physical beauty, but which nevertheless confronts us with
the harsh terms this attachment often dictates: beautification as an obsessive eradication
of any and all physical imperfections, motivated by a desperate desire to secure the love
of others. Such is the passion that cuts Inga from within and from without, and for which
she searches an alternative in the urban landscape of Soviet-controlled Lithuania.

 של המאה הקודמת60-השינויים שחלו בקולנוע של הגוש המערבי והגוש המזרחי בשנות ה
 אשר ביקשו לאתר דרכים יצירתיות כדי לעקוף,היוו השראה לרבים מיוצרי הקולנוע של ליטא
" "היפיפייה.את הצנזורה של עידן המלחמה הקרה ולהפיק עבודות מאתגרות מבחינה אמנותית
 הבחירה להתמקד בעולמם של ילדים במקום של מבוגרים אפשרה:ממחיש את מגמה זו
לבמאי ארונס ז'ברונס לנצל מה שנראה היה כנושא "תמים" כדי לגעת בתופעה אשר על פי
 בעודו פועל מתחת הרדאר של. פולחן הטיפוח העצמי- "הקומוניזם הינה יותר מדי "בורגנית
 מקבל-  ולא עבודה למשל-  שבו יופי, הסרט מציג עולם "לא קומוניסטי" בעליל,הצנזורים
 אך גם אם יש בייצוג זה מן האתגר.משנה חשיבות בתפיסת עולמם של ילדים ומבוגרים כאחד
 הוא לא מבקש באותה הנשימה לתמוך באופן שבו המערב הקפיטליסטי מקדש,לקומוניזם
 ולעולם, "היפהפייה" מעדיף לשמור על עמימות רעיונית, מבחינה זאת.את המראה החיצוני
 הוא חושף, מה שכן.אינו מכריע בשאלה האם עלינו לדאוג לטיפוח היופי החיצוני או שלא
 ושמכוון אותה למחיקת כל,את האופי האובססיבי שדאגה זאת יכולה לעיתים לסגל לעצמה
 זוהי התשוקה שחותכת את אינגה מבפנים.פגם פיזי מתוך רצון נואש לזכות באהבת הזולת
. ושלה היא מחפשת חלופה במסעה דרך הנוף העירוני של ליטא הסובייטית,ומבחוץ
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EVERYTHING FOR SALE

הכל למכירה

)1969 ,הכל למכירה (פולין
 אנדז'יי ויידה:בימוי ותסריט
 ויטולד סובוצ'ינסקי:צילום
קטלינג- הלינה פרוגר:עריכה
,' באטה טישקייביץ, אנדז'יי לפיקי:שחקנים
 דניאל אולבריצ'סקי,אלז'בייטה צ'ישבסקה
 דקות94 ,צבע
תרגום לעברית

EVERYTHING FOR SALE (POLAND, 1969)
Directing and Screenplay: Andrzej Wajda
Cinematography: Witold Sobocinski
Editing: Halina Prugar-Ketling
Cast: Andrzej Łapicki, Beata Tyszkiewicz,
Elżbieta Czyżewska, Daniel Olbrychski
COLOR, 94 minutes
Hebrew subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 24.1.17 - 21:00 | JERUSALEM: 31.1.17 - 20:30 | HAIFA: 22.1.17 - 19:15 | HERZLIYA: 21.1.17 - 18:00 | HOLON: 23.1.17 - 18:00

:סינמטק

18:00 - 23.1.17  | חולון18:00 - 21.1.17  | הרצליה19:15 - 22.1.17  | חיפה20:30 - 31.1.17  | ירושלים21:00 - 24.1.17 ת״א

At Worclaw train station, a film crew is ready to shoot. The main actor, however, is
nowhere to be found. His disappearance puts everyone on edge, prompting several to
seek him out: the director Andrezj; his wife Beata, who was once married to the missing
actor; Ela, an actress and the actor’s present spouse; and Daniel, a rising star who wishes
to achieve his peer’s popularity. The search will gradually reveal the nature of their
attachment to this absent comrade, and to the craft which they all share.

 אך השחקן הראשי,בתחנת הרכבת של וורצלב ממתין צוות הצילום להתחלת מלאכתו
 ואחדים מהם יוצאים, היעלמותו מעלה את חששותיהם של אנשי הצוות.מבושש להופיע
 שחקנית, הבמאי אנדז'יי; רעייתו באטה שבעבר היתה נשואה לשחקן הנעלם; אלה:לאתרו
. כוכב עולה השואף להגיע לרמת הפופולאריות של עמיתו,ואשתו בהווה של השחקן; ודניאל
 ולמקצוע, יתברר בהדרגה טבע ההתקשרות של אמנים אלה לעמיתם הנעדר,דרך החיפוש
.אותו הם כולם חולקים

On January 8th 1967, Zbigniew Cybulski, one of Poland’s preeminent actors, was run
over by a train he was attempting to board. His death affected many, including his close
friend director Andrzej Wajda, whose “Ashes and Diamonds” made Cybulski a household
name. “Everything for Sale” was in many ways Wajda’s tribute to the deceased actor;
and not only his, but that of other colleagues who portray themselves on screen in a
public act of mourning. Yet the film is more than a mere homage to a man, serving also
as means to confront what that man represented, at least for Wajda: “not just an actor,
but a personality who deserves to be put on the screen as he is,” a true artist who lives
his life as art. The depicted characters all fail to reach this romantic ideal of the artist; all
are mired by impotence, and their search for the missing actor, Cybulski’s alter-ego, is
a search to transcend their sense of failure. Wajda deems such a quest meaningful, but
also expresses ambivalence around the price this heroic ideal demands – that the artist
be devoured by art. Cybulski could not help but meet this end. “Everything for Sale”
nevertheless finds its director asking: can a true artist also live?

, מהשחקנים האהובים והאהודים בפולין, נדרס למוות ז'בגנייב צ'יבולסקי1967  לינואר8-ב
 ביניהם חברו הקרוב הבמאי, מותו השפיע על רבים.ידי רכבת שעליה ניסה לעלות-על
 "הכל. שסרטו "אפר ויהלומים" הפך את צ'יבולסקי לכוכב המוכר בכל בית,אנדז'יי ויידה
 וכן זו של קולגות אחרות,למכירה" הוא במידה רבה המחווה של ויידה לשחקן שהלך לעולמו
 הסרט אינו רק, יחד עם זאת.שמגלמות את עצמן על המסך כחלק מטקס אבלות קולקטיבי
 לפחות בעיניו של, אלא גם משמש אמצעי להתמודד עם מה שאדם זה ייצג,הומאז' לאדם
 אמן עד לשד," כי אם אישיות שמן הראוי שתוצג על המסך כפי שהיא, "לא רק שחקן:ויידה
 כל הדמויות בסרט כושלות בניסיונן למלא אחר אידיאל.עצמותיו שחי את חייו כמו היו אמנות
אגו של- האלטר, וחיפושן אחר השחקן שאיננו,אונות-רומנטי זה של האמן; כולן נגועות באי
 עבור ויידה מדובר. הוא חיפוש שנועד להתעלות מעל לתחושת הכישלון שלהן,צ'יבולסקי
-  אך גם כזה המעלה תהיות לגבי המחיר שהאידאל ההרואי גובה,בחיפוש בעל משמעות
. כך צ'יבולסקי סיים את חייו, במידה רבה. ימות למענה, יהפוך לה,שהאמן יתמזג עם אמנותו
? האם אמן אמיתי יכול גם לחיות:ב"הכל למכירה" ויידה מבקש אבל לשאול
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ELISA, MY LIFE

 אהובה שלי,אליסה

)1977 , אהובה שלי (ספרד,אליסה
 קרלוס סאורה:בימוי ותסריט
 תיאודורו אסקמייה:צילום
 פבלו גונזלס דל אמו:עריכה
, פרננדו ריי, ג'רלדין צ'פלין:שחקנים
 נורמן בריסקי,אנה טורנט
 דקות125 ,צבע
תרגום לעברית ולאנגלית

ELISA, MY LIFE (SPAIN, 1977)
Directing and Screenplay: Carlos Saura
Cinematography: Teodoro Escamilla
Editing: Pablo González del Amo
Cast: Geraldine Chaplin, Fernando Rey,
Ana Torrent, Norman Briski
COLOR, 125 minutes
Hebrew & English subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות
:סינמטק

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 12.1.17 - 20:00 | JERUSALEM: 15.1.17 - 21:00 | HAIFA: 16.1.17 - 21:00 | HERZLIYA: 14.1.17 - 20:45 | HOLON: 16.1.17 - 20:30

Elisa decides to join her sister and her family on a visit to her father Luis at his remote
country home, after not having seen him for nine years. Following the visit, she decides to
stay on and care for the ailing patriarch. The intensity of the reencounter, undergone away
from populated areas, breaks down barriers between past and present, reality and fantasy,
opening old wounds but also enabling new beginnings.
The death of Franco effected a transition in the career of celebrated filmmaker Carlos Saura
(“Cria Cuervos”), as he no longer felt obliged to use his cinema for social commentary.
“Elisa, My Life”, the first film Saura shot after the dictator’s demise, marks the start of this
shift, replacing past reliance on political allegory with a focus on family relations caught
between sex and violence, Eros and Thanatos. Within this family dynamic, Elisa and Luis
are in many ways too close, too obsessive about and towards each other. The daughter
manifests a clear Electra Complex, imagining herself in the role of her long-gone mother.
For his part, the father, burdened by the painful realization of his own imminent passing,
at times attempts to possess the daughter, in an apparent act of vampirization. Yet if in
past works Saura would have used such “dysfunctionality” in order to subvert the sanctity
of the family, and through it, that of the State and of the Church, here he is far more
forgiving. Absolved from being a symbol for something else, family becomes a site where
real passions exist – passions that can wound, but also release, affording opportunity for a
parent to nurture a child’s independence, and for a child to take hold of this independence
and break free.

20:30 - 16.1.17  | חולון20:45 - 14.1.17  | הרצליה21:00 - 16.1.17  | חיפה21:00 - 15.1.17  | ירושלים20:00 - 12.1.17 ת״א

 אליסה מבקרת את אביה לואיס בביתו הכפרי ביחד עם,לאחר תשע שנים שבהן לא התראו
 עוצמתו. מחליטה אליסה להישאר ולטפל באב החולה, בעקבות הביקור.אחותה ומשפחתה
 ממוטט את המחסומים הקיימים שבין, המתרחש הרחק מעיני כל,של המפגש המחודש
 תוך פעירה חוזרת של פצעים נושנים ויצירת הזדמנות, בין המציאות לפנטזיה,העבר להווה
.להתחלות חדשות
 בכך,)"מותו של פרנקו הוביל לשינוי במסלול הקריירה של קרלוס סאורה ("קריאת העורב
, "אליסה.ששחרר את היוצר המהולל מהמחויבות להשתמש בסרטיו להבעת ביקורת חברתית
 מסמן את תחילת, הסרט הראשון שסאורה צילם לאחר פטירתו של הדיקטטור,"אהובה שלי
 בעיקר דרך הבחירה לחרוג מעיסוקו המתמשך באלגוריה פוליטית ולהתמקד,תמורה זו
, הקרועה בין יצרים מיניים לאלימים-  בדינמיקה משפחתית זו.דווקא ביחסים בתוך משפחה
 הבת חווה. נראה כי אליסה ולואיס קרובים אחד לשנייה בצורה אובססיבית- ארוס לתנטוס
 כורע תחת, מצדו, האב.תסביך אלקטרה מובהק ומדמיינת עצמה בתפקיד אימה הנעדרת
. ומנסה לפעמים לשאוב מכוח החיות של בתו כמעין ערפד,עול ההכרה במותו ההולך וקרב
 ודרכם,אך אם בעבר ניצל סאורה "חוסר תפקוד" מסוג זה כדי להוקיע את ערכי המשפחה
 מבלי שתשמש. כאן בוחר הבמאי לנהוג בסלחנות יתרה,את מוסדות הכנסייה והמדינה
 המשפחה חוזרת להיות מקום אמיתי שבו מתקיימות תשוקות,כסמל המבטא משמעות אחרת
 במידה שמאפשרת בסופו של, אך שביכולתן גם להעניק חירות, כאלה שפוגעות- אמיתיות
. ולבת לקחת עצמאות זו ולהפוך אותה לשלה,דבר להורה לטפח את עצמאות בתו
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VISIT, OR MEMORIES AND CONFESSIONS

 או זכרונות ווידויים,ביקור

)1982 , או זכרונות ווידויים (פורטוגל,ביקור
 מנואל דה אוליביירה:בימוי
, מנואל דה אוליביירה:תסריט
לואיס-אגוסטינה בסה
 אלזו רוקה:צילום
, מנואל דה אוליביירה:עריכה
אנה לואיסה גואימרייס
 מריה איזבל, מנואל דה אוליביירה:משתתפים
 דיוגו דוריה, תרזה מדרוגה,דה אוליביירה
 דקות68 ,צבע
תרגום לעברית
VISIT OR MEMORIES AND CONFESSIONS
(PORTUGAL, 1982)
Directing: Manoel de Oliveira
Screenplay: Manoel de Oliveira,
Agustina Bessa-Luís
Cinematography: Elso Roque
Editing: Manoel de Oliveira,
Ana Luísa Guimarães
Cast: Manoel de Oliveira, Maria Isabel de
Oliveira, Teresa Madruga, Diogo Dória
COLOR, 68 minutes
Hebrew subtitles

SCREENING SCHEDULE

לוח הקרנות

CINEMATHEQUE: TEL AVIV: 23.1.17 - 19:00 | JERUSALEM: 17.1.17 - 20:30 | HAIFA: 30.1.17 - 21:15

In 1981, at the ripe age of 73, Portugal’s celebrated director Manoel de Oliveira (“Rite of
Spring”) was undergoing a period of financial difficulty. Turning adversity into opportunity,
he chose to create a documentary about the home he owned for forty years and which
he now had to sell. The final result, it should be noted, does not only show a house but
also the lives spent in it – first and foremost of the filmmaker, who appears throughout
the film, talking about his past and sharing philosophical insights.
Seen through his eyes, the home thus ceases to be a building and gradually becomes the
architecture of his soul. At times, such revelation may appear excessive, too intimate, as
if pressing us to ask whether certain things should remain private, rather than be exposed
via the externalizing powers of cinema. To de Oliveira, however, there was no recourse but
to bare his life on the screen. For if, as Mme de Oliveira confesses, “you cannot separate
the artist from the man”, then you can also not separate his art from his life; the two are
enmeshed, ensuring each other’s existence. Accordingly, more than a report on an artist’s
life, “Visit, or Memories and Confessions” is this life, in the sense of showing it through its
dependency on images. Understanding the film in this way may also account for why de
Oliveira wished it to be shown only after his death. He would famously go on to make
films for another 33 years, each one created, in the words of critic J. Hoberman, “as though
it were his last”. Yet none was more final, more culminating, than this portrait of an artist
obsessed with his art – an art for which, by his own admission, he sacrificed everything.
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21:15 - 30.1.17  | חיפה20:30 - 17.1.17  | ירושלים19:00 - 23.1.17  תל אביב:סינמטק
 התמודד עם, גדול במאיה של פורטוגל,)" מנואל דה אוליביירה ("טקס האביב,1981-ב
 במקום לתת.קשיים כלכליים שדרשו ממנו למכור את הבית בו התגורר במשך ארבעים שנה
 בחר לנצל את ההזדמנות וליצור סרט תיעודי על73- הבמאי בן ה,לעובדה זו להכריע אותו
 אינו רק דיוקן של בית כי אם של החיים שעברו בתוכו, יש לומר, אך התוצר הסופי.הבית
 המופיע לאורך הסרט כאשר הוא משתף את הצופים, בראש ובראשונה אלו של היוצר.בסיפורים אודות עברו ובהגיגים פילוסופיים שונים
 לעתים, מתוך כך. חדל הבית מלהיות בניין והופך בהדרגה לשיקוף של מבנה נפשו,דרך עיניו
 באופן שגורם לנו לשאול האם אין, אינטימי מדי,נדמה כי אנו נחשפים למידע אישי מדי
 אבל עבור.דברים שאותם על הפרט לשמור לעצמו במקום להחצינם באמצעות הקולנוע
 אם "בלתי, שכן. לא היתה אפשרות אחרת אלא לפרוש את חייו דרך המסך,דה אוליביירה
 אז גם, כפי שמציינת גב' דה אוליביירה ברגע מסוים בסרט,"ניתן להפריד את האמן מהאיש
בלתי ניתן להפריד את אמנותו מחייו; השניים טבועים אחד בתוך השני ומבטיחים אחד את
 יצירה שאינה על חייו:" או זכרונות ווידויים, עובדה זאת מומחשת דרך "ביקור.קיומו של השני
 הבנת. צורת קיום שבו קולנוען וקולנוע הם היינו הך,של האמן כמו שהיא חיים אלה בעצמם
 הוא.הסרט בצורה זו אולי גם מסבירה מדוע דה אוליביירה ביקש להקרין אותו רק לאחר מותו
 כאשר כל אחד מהם נוצר "כאילו היה סרטו, השנים הבאות33 המשיך לעשות סרטים במהלך
 או זכרונות ווידויים" הוא הסרט האחרון, "ביקור, אך יותר מכל אלה.)האחרון" (ג' הוברמן
 זו-  דיוקן מרגש על הרצון האובססיבי של אדם להתאחד עם אמנותו, האחרון בהחלט,ביותר
. הקריב את הכל, על פי עדותו,שבעבורה

:סרט ישראלי משוחזר
הקרנה של ״צד שלישי למטבע״
)1960 ,(כריס מרקר

+

סיור מודרך בארכיון הישראלי לסרטים

RESTORED ISRAELI FILM:
A SCREENING OF
"DESCRIPTION OF A STRUGGLE"
(CHRIS MARKER, 1960)

+

A GUIDED TOUR OF THE ISRAEL FILM ARCHIVE

SPECIAL EVENTS אירועים מיוחדים
מחווה לאנדז'יי ויידה
1926-2016

+

:הקרנה
״הדיבוק של אנדז'יי ויידה״
)1988 ,(עמי דרוזד
HOMAGE TO ANDRZEJ WAJDA
1926-2016

+

SCREENING:
"THE DYBBUK OF ANDRZEJ WAJDA"
(Ami Drozd, 1988)
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ISRAELI RESTORATION

שחזור ישראלי

DESCRIPTION OF A STRUGGLE

צד שלישי למטבע

CINEMATHEQUE:

TEL AVIV: 22.1.17 - 21:30 | JERUSALEM: 26.1.17 - 19:00 | HAIFA: 31.1.17 - 21:00 | HERZLIYA: 8.2.17 - 19:00 | HOLON: 26.1.17 - 18:00

:סינמטק

18:00 - 26.1.17  | חולון19:00 - 8.2.17  | הרצליה21:00 - 31.1.17  | חיפה19:00 - 26.1.17  | ירושלים21:30 - 22.1.17 ת״א

At the invitation of Wim and Lia van Leer, renowned French director Chris Marker (“La Jetée”)
came to Israel in 1959 to make a documentary about the fledgling state. Marker toured
the lengths and breadths of the country in an attempt to capture fragments of its everyday
reality – quotidian dealings of Kibbutz life, of Tel Aviv’s crowded beaches, of Bedouin nomad
existence, and the like. Through these shards, the director hoped to trace the effect of the
tragic events of the recent past on the character of the newly formed nation. This goal
resonated with certain themes that have typically dominated his previous documentary
work in other geopolitical settings: the relationship between popular memory, documented
history and personal memories, and how it helps shape the recollections of our society as
a whole. Yet Israel was also a particular case in Marker’s mind, since it was endowed with
a unique ethical charge, not in spite of its past but rather because of it. Or as the filmmaker
had phrased it: “To become a nation implies the right to selfishness, conceit… But Israel’s
history cries out against power for its own sake. Strength and power are merely signs.
The greatest injustice may well be denial of the right to be unjust”. The outcome of his
efforts, “Description of a Struggle”, had put this ethical commitment to the test, and left
its contemporary audiences with open questions as to whether it was ever realized. For
his part, Marker took the film out of circulation after finding himself disillusioned by Israel’s
policies in the aftermath of the Six Day War. Now we have the opportunity to reach our own
conclusions by giving this rare and important documentary another look.

1959- הקולנוען הצרפתי המפורסם כריס מרקר ("המזח") הגיע ב,בהזמנת וים וליה ון ליר
 מרקר נדד לאורכה ולרוחבה של.לישראל כדי לעשות סרט תיעודי על המדינה הצעירה
 של, בין היתר את ההווי היומיומי של הקיבוצים- הארץ ותיעד תמונות שונות מהחיים בה
 קיווה היוצר לחשוף, דרך רסיסים אלה.חופי תל אביב ושל אוכלוסיית הבדואים במדבר
את השפעת האירועים הטראגיים שבעבר הלא רחוק על אופייה המתגבש של האומה
 תמה זאת התקשרה לנושאים אשר העסיקו את מרקר בעבודה הדוקומנטרית.הישראלית
 היסטוריה מתועדת, טיב היחסים שבין זיכרון קיבוצי:שעשה בהקשרים גיאופוליטיים אחרים
 אך. וכיצד כל אלה מעצבים את התודעה הקולקטיבית של החברה עצמה,וזכרונות אישיים
 לא, שכן עמדה בפניה מחויבות אתית ייחודית, ישראל היתה גם מקרה מיוחד,בעבור מרקר
 "להיות עם ככל העמים: או כפי שהבמאי עצמו ניסח זאת.למרות עברה אלא דווקא בגללו
 יהיר, מוכה עיוורון כמוהם, אנוכי ככל העמים,הרי זה לרכוש את הזכות להיות ככל העמים
 אבל כל ההיסטוריה של ישראל מתקוממת כנגד כוח שהינו רק כוח ועוצמה.ככל העמים
 ואולי אי הצדק הגדול ביותר המכביד על, כוח ועוצמה אינם אלא סמלים.שהיא רק עוצמה
," "צד שלישי למטבע, התוצאה של מאמציו."ישראל הוא שאין לה זכות להיות בלתי צודקת
העמידה את מחויבות מוסרית זו בסימן שאלה והותירה את צופיה דאז עם תהיות לגבי מידת
 התנהלותה של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים הביאה, בעבור מרקר לפחות.מימושה
 כעת ניתנת לנו הזדמנות לגבש דעה.לאכזבה עמוקה ולהחלטה שלא להציג עוד את הסרט
.בעצמנו באמצעות מבט נוסף על יצירה נדירה וחשובה זאת

The screening at the Jerusalem Cinematheque will be introduced by Meir Russo, Head of the
Israel Film Archive. The screening at the Tel Aviv Cinematheque will be introduced by Dr.
Ohad Landesman.

 ייתן הקדמה על הסרט ושחזורו לפני הקרנתו, מנהל הארכיון הישראלי לסרטים,מאיר רוסו
. ד"ר אוהד לנדסמן ייתן הקדמה על הסרט לפני הקרנתו בסינמטק תל אביב.בסינמטק ירושלים

DESCRIPTION OF A STRUGGLE (ISRAEL, 1960)
Directing and Screenplay: Chris Marker Production: Wim van Leer Cinematography: Ghislain Cloquet
Editing: Eva Zora Narration: Yaakov Malkin COLOR, 60 minutes English subtitles
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)1960 ,צד שלישי למטבע (ישראל
 יעקב מלכין: אווה זורה קריינות: גיסלן קלוקה עריכה: וים ון ליר צילום: כריס מרקר הפקה:בימוי ותסריט
 דקות תרגום לאנגלית60 ,צבע

סיור בארכיון

 בלו דוברצקי:צלם

ARCHIVE TOUR

THE SECRETS OF THE FILM ARCHIVE – A GUIDED TOUR
Before a screening of the restored digital copy of “Description of a Struggle” at the
Jerusalem Cinematheque, join us on a guided tour inside the Israel Film Archive and
discover how films look like outside of the screening room. Our tour will include a
visit to the various archive departments, where we will have the chance to both
see and touch 16 and 35 mm celluloid film, as well as other historical film formats.
During this visit, we will learn from archive specialists about the efforts made to
preserve the cinematic heritage of Israel, the challenges of creating new digital
copies, the work of the archivist and how it is meant to cater to filmmakers, scholars,
and cinematheques both in Israel and worldwide. The event is free of charge and
open to the public upon pre-registration.
Thursday, 26.1.17, 17:45-18:45
Meeting point: entrance to the Jerusalem Cinematheque, 11 Hebron Rd.
Registration: diyfilmm@gmail.com

THE ISRAEL FILM ARCHIVE
The Israel Film Archive–Jerusalem Cinematheque is the largest institute for depositing
and collecting Israel’s film heritage. The archive's collection includes over 3,600
hours of documentary and fiction films made in Israel, ranging from late 19th century
productions to contemporary works, in analog (16 mm, 35 mm, Beta, U-matic, etc.)
and digital formats, some of which have no other copies in existence. In addition,
the archive holds thousands of international film titles, including well known classics
in a variety of genres. The archive continues to grow and expand, collecting new
films in digital formats on a monthly basis. Over the past 40 years, it has continually
served the various cinematheques in Israel, as well as cultural institutions, scholars,
and filmmakers both locally and abroad.

 סיור והרצאה- סודות הארכיון לסרטים
,לפני הקרנה של העותק הדיגיטלי המשוחזר של "צד שלישי למטבע" בסינמטק ירושלים
הצטרפו אלינו לסיור חוויתי בארכיון הישראלי לסרטים! בואו לגלות איך נראים הסרטים
16  נראה ונמשש מקרוב פילם צלולואיד, נבקר בחללי הארכיון.מחוץ לחדרי ההקרנה
 נשמע על מאמצי הארכיון לשמר את, מ"מ ופורמטים קולנועיים היסטוריים נוספים35-ו
 מה, ועל אתגרי השימור של העותקים הדיגיטליים החדשים,המורשת הקולנועית הישראלית
 חוקרים,כוללת עבודת הארכיונאי וכיצד עבודתו נועדה לשרת את קהילת הקולנוע בישראל
. האירוע הוא בחינם ופתוח לקהל הרחב בהרשמה מראש.וסינמטקים בכל רחבי הארץ והעולם
17:45-18:45 ,26.1.17 ,יום חמישי
11  דרך חברון, הכניסה לסינמטק ירושלים:נקודת מפגש
diyfilmm@gmail.com :להרשמה

הארכיון הישראלי לסרטים
סינמטק ירושלים הינו מרכז ההפקדות הרשמי של המורשת-הארכיון הישראלי לסרטים
 שעות יצירה ישראלית דוקומנטרית3600- אוספיו כוללים יותר מ.הקולנועית של ישראל
) יומטיק ועוד, קלטות בטא, מ"מ35 , מ"מ16  סרטים בפורמטים אנלוגיים (פילם- ועלילתית
 ואשר לחלקם אין עוד עותק, ועד ימינו19- שהופקו החל מסוף המאה ה,ופורמטים דיגיטליים
 וביניהם כמה, זאת בנוסף לעותקים של אלפי כותרים בינלאומיים במגוון ז׳אנרים.בעולם
 כמו כן ממשיך הארכיון לגדול ולקלוט יצירות.מהקלאסיקות הקולנועיות הידועות ביותר
 השנים האחרונות משרת הארכיון40  במשך.קולנועיות חדשות בפורמטים דיגיטליים מדי חודש
. חוקרים ויוצרים בארץ ובעולם, מוסדות תרבות,את הסינמטקים ברחבי הארץ
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ANDRZEJ WAJDA 1926-2016

אנדז'יי ויידה

October 2016 marked the passing of one of the greatest filmmakers of the twentieth century:
Polish director Andrzej Wajda. Born in 1926, Wajda spent his adolescence fighting the Nazis
as part of the Polish resistance. This experience later shaped his oeuvre as a whole, which at
times dealt with the war directly, and at times obliquely through exploring related subjects
such as the meaning of heroism and the price of resisting oppression. Most notable in this
context is his War Trilogy: “A Generation” (1954), “Kanal” (1956) and “Ashes and Diamonds”
(1958). These films not only helped many Poles to appraise their recent wartime past and
imagine their future under communism, but also drew the world’s attention to Polish cinema
– a process which benefited younger filmmakers, some of whom, like Roman Polanski and
Jerzy Skolimowski, were Wajda’s acolytes. Unlike several of his followers, Wajda chose to
continue working in communist Poland, which in turn meant that his creative process was
often curtailed by Soviet censorship. Yet his advocacy of freedom over tyranny never flailed,
and he persisted in engaging radical social themes on an epic scale, as is clear from such
celebrated works like “The Promised Land” (1975), “Man of Marble” (1977), and “Katyn”
(2007). These films and others earned him honors around the world, securing his place in
cinema history.

 הבמאי הפולני: הלך לעולמו מגדולי יוצרי הקולנוע של המאה העשרים2016 באוקטובר
 הועברו בלחימה בנאצים כחלק מהמחתרת,1926- שנולד ב, נעוריו של ויידה.אנדז'יי ויידה
 ולעיתים, אשר לעתים עסקה ישירות במלחמה, חוויה זו עיצבה את מכלול יצירתו.הפולנית
נגעה בה באופן עקיף ועמום יותר דרך נושאים קשורים כמו משמעות הגבורה ומחיר
,)1954( " "דור: בולטת במיוחד "טרילוגיית המלחמה" שלו, בהקשר זה.ההתנגדות לדיכוי
 סרטים אלו אפשרו לפולנים רבים להביט אחורה.)1958( ") ו"אפר ויהלומים1956( ""קנאל
 אך הם גם הפנו את תשומת,אל המלחמה ולדמיין כיצד עתידם יתפתח תחת שלטון הקומוניזם
, תהליך שאת פירותיו עתידים היו לקצור יוצרים רבים- הלב העולמית אל הקולנוע הפולני
. למדו את מלאכתם כעוזריו של ויידה, כגון רומן פולנסקי ויז'י סקולימובסקי,אשר חלקם
 החלטה, בחר ויידה להמשיך ולעבוד בפולין הקומוניסטית,בשונה מחלק מממשיכי דרכו
, יחד עם זאת.שגרמה לכך שהתהליך היצירתי שלו הוגבל לא פעם על ידי שלטונות הצנזורה
 וביצירתו המשיך לבחון סוגיות,מעולם לא חדל בהגנתו הנחרצת על החופש אל מול הדיכוי
" "איש השיש,)1975( " למשל בסרטים הידועים "הארץ המובטחת,חברתיות רדיקליות
 בזכות עבודות אפיות אלה ואחרות זכה ויידה בפרסים הנחשבים.)2007( ") ו"קאטין1977(
.בעולם ובמקום נכבד בפנתיאון של תולדות הקולנוע

In its homage to the late director, “Another Look” wishes to separate Andrzej Wajda the artist
from the grand-scale social realities that often stood at the center of his art. For this purpose,
it presents two intimate portraits of Wajda. As part of the Project’s European program, we will
screen a digitally restored version of his most autobiographical work, “Everything for Sale”, at
the Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Herzliya and Holon Cinematheques (see page 12). Additionally,
we will sponsor special screenings of “The Dybbuk of Andrzej Wajda”, a documentary on
the filmmaker’s 1988 visit to Israel, at the Tel Aviv, Jerusalem, and Haifa cinematheques (see
opposite page).

 נבקש להפריד בין אנדז'יי ויידה,"כחלק מהמחווה לבמאי המנוח במהדורה זו של "מבט נוסף
 נציג, לצורך מטרה זו.האמן לבין הבעיות החברתיות רחבות ההיקף שעמדו במרכז רוב יצירתו
 יוקרן עותק דיגיטלי, כחלק מהתכנית האירופית של הפרויקט.שני דיוקנאות אישיים של הבמאי
, ירושלים, בסינמטקים של תל אביב," "הכל למכירה,משוחזר של סרטו האוטוביוגרפי ביותר
 הפרויקט ייתן את חסותו להקרנות מיוחדות של, בנוסף.)12 ' הרצליה וחולון (ראו עמ,חיפה
 בסינמטקים,1988  סרט תיעודי על ביקורו של הבמאי בישראל בשנת,""הדיבוק של אנדז'יי ויידה
.) ירושלים וחיפה (ראו בדף הבא,של תל אביב

The homage events are made possible through the generous collaboration of the Polish
Institute, the French Institute, and Mr. Ami Drozd.

 המכון הצרפתי,אירועי המחווה מתאפשרים הודות לשיתוף הפעולה הנדיב של המכון הפולני
.ומר עמי דרוזד
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הקרנה מיוחדת

SPECIAL SCREENING

THE DYBBUK OF ANDRZEJ WAJDA
In 1988 Andrzej Wajda was invited by Israel’s Habima National Theater to direct a staging of S.
Ansky’s famous play, “The Dybbuk”. Ami Drozd, a Polish-born Israeli filmmaker, documented
all stages of the work process, from rehearsals to premiere performance, as well as traveled
with Wajda on his journeys across Israel. His film provides a sensitive and complex portrait of
the noted director, who shares with the audience facets of his creative process, as well as his
musings on film and theater. A particular emphasis is also placed on Wajda’s views regarding
the Jewish existence in Poland, touching upon the Holocaust and the 1968 deportation of
Polish Jews. These discussions testify to Wajda’s continued interest in Jewish themes, which
would culminate two years later in his film “Korczak” (1990).
SCREENING DATES:
TEL AVIV CINEMATHEQUE | 24.1.17 | 19:00
JERUSALEM CINEMATHEQUE | 31.1.17 | 19:00
HAIFA CINEMATHEQUE | 22.1.17 | 17:30

הדיבוק של אנדז'יי ויידה

"סקי "הדיבוק- אנ. הוזמן אנדז'יי ויידה לביים את גרסתו למחזה המפורסם של ש1988-ב
 עקב אחר כל שלבי, יוצר סרטים ישראלי שנולד בפולין, עמי דרוזד.בתיאטרון הלאומי הבימה
 סרטו. והצטרף לויידה בנסיעותיו ברחבי ישראל, מהחזרות ועד למופע הבכורה,העבודה
 ומשתף את הקהל בהיבטים שונים של,משרטט דיוקן רגיש ומורכב של הבמאי המהולל
 דגש. כמו גם בהרהוריו השונים הנוגעים למדיום הקולנועי והתיאטרוני,תהליך היצירה שלו
 תוך נגיעה בשואה ובגירוש,מיוחד ניתן גם לעמדותיו של ויידה באשר לחיים היהודים בפולין
 התייחסויות אלה של הבמאי מעידות על עניינו המתמשך.1968-הגדול של יהודי פולין ב
.)1990( " שהגיע לשיאו שנתיים מאוחר יותר עם סרטו "קורצ'ק,ביהדות
:תאריכי ההקרנות
19:00 | 24.1.17 | סינמטק תל אביב
19:00 | 31.1.17 | סינמטק ירושלים
17:30 | 22.1.17 | סינמטק חיפה

The screenings of “The Dybbuk of Andrzej Wajda” will immediately precede
screenings of “Everything for Sale” (see page 12). During the Tel Aviv screening of the
film there will be a Q&A session with its director, Ami Drozd, who will talk about his
experiences filming Wajda.

כל ההקרנות של "הדיבוק של אנדז'יי ויידה" תתקיימנה לפני ובצמוד להקרנת "הכל
 הבמאי עמי דרוזד, במסגרת הקרנת הסרט בסינמטק תל אביב.)12 'למכירה" (ראו עמ
.יחלוק את רשמיו מהצילומים והשהות עם ויידה

THE DYBBUK OF ANDRZEJ WAJDA (ISRAEL, 1988)
Directing: Ami (Tadeusz) Drozd Cinematography: David Yaskoner Cast: Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz,
Nava Ziv, Oded Teomi COLOR, 60 minutes

)1988 ,הדיבוק של אנדז'יי ויידה (ישראל
 עודד תאומי, נאוה זיו,' קריסטינה זכווטוביץ, אנדז'יי ויידה: דוד יסקונר משתתפים: עמי (תדאוש) דרוזד צילום:בימוי
 דקות60 ,צבע
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GUESTS אורחים
LINA KAMINSKAITĖ-JANČORIENĖ
Dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė is a film historian
and critic, an associate professor of film studies at the
Lithuanian Academy of Music and Theatre, a lecturer in
film studies at the Faculty of History at Vilnius University,
as well as film heritage and media literacy curator at
“Meno Avilys” (“Hive of Arts”). She coauthored two books
– “Episodes for a Final Film: Director Almantas Grikevičius”
(with Dr. Aurimas Švedas, 2013) and “Soviet Lithuanian
Cinema: System, Films, Directors” (with Dr. Anna MikonisRailienė, 2015) – and initiated the first film preservation
project in the Baltic States – “The Anthology of Lithuanian
Documentary Cinema”. Her curated projects were
presented internationally (Il Cinema Ritrovato, Bolognia;
Museum of Moving Image, New York; National Cinema
Museum of Torino) and have also received awards from
the National Academy of Lithuanian Cinema and the
Lithuanian Association of Cinematographers.

NIKOLAUS WOSTRY
Dr. Nikolaus Wostry studied history and philosophy at
the University of Vienna, and has since specialized in
film restoration as a consultant for technical-historical
cinematography, with an emphasis on early cinema. A
longtime employee of Filmarchiv Austria, he now acts
as its deputy director, curator of its collections, and
head of its preservation center at Laxenburg. Amongst
his various other activities, Nikolaus has also managed
the moving image collection at the Technical Museum
of Vienna, programmed several retrospectives on
early Austrian cinema for the Vienna International
Film Festival (Viennale), initiated and coordinated
international repatriation activities for the Austrian
Film Heritage Register, provided support to the United
Nations project “IAEA Audiovisual Heritage”, and
contributed articles and DVD commentaries on topics
related to his field of expertise.
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ינסוריאנה-לינה קמינסקאיטה
ינסוריאנה היא חוקרת ומבקרת-ד"ר לינה קמינסקאיטה
 המשמשת כמרצה בכירה ללימודי קולנוע,קולנוע
 מרצה ללימודי,באקדמיה למוזיקה ותיאטרון של ליטא
,קולנוע בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת וילנה
ואוצרת של מורשת הקולנוע ואוריינות מדיה בארגון
"אפיזודות- לינה פרסמה שני ספרים.""כוורת האמנויות
 על הבמאי אלמנטס גריקויסיוס" (יחד:עבור סרט שלם
:) ו"קולנוע ליטאי סובייטי2013 ,עם ד"ר אאורימס סוודס
- במאים" (יחד עם ד"ר אנה מיקוניס, סרטים,מערכת
 היא יזמה את הפרויקט הראשון, בנוסף.)2015 ,רליאנה
 "אנתולוגיית הקולנוע- לשימור קולנוע במדינות הבלטיות
 פרויקטים שאצרה הוצגו במסגרות."התיעודי של ליטא
;בינלאומיות שונות (פסטיבל "סינמה ריטרובטו״ בבולוניה
מוזיאון התמונה הנעה בניו יורק; מוזיאון הקולנוע הלאומי
בטורינו) וזכו בפרסים מטעם האקדמיה הלאומית
.לקולנוע של ליטא והתאחדות צלמי הקולנוע של ליטא

ניקולאוס ווסטרי
ד"ר ניקולאוס ווסטרי למד היסטוריה ופילוסופיה
 הוא מתמחה בשימור קולנועי ומשמש.באוניברסיטת וינה
,היסטוריים של צילום סרטים-כיועץ על ההיבטים הטכניים
 כעובד ותיק של ארכיון הקולנוע.עם דגש על קולנוע אילם
, כיום ניקולאוס משמש בתפקיד סגן המנהל,האוסטרי
 וראש מרכז השימור של,אחראי על אוצרות אוספים
 הוא גם ניהל את, בין שאר פעילויותיו.הארכיון בלקסנבורג
 אצר מספר,אוסף הסרטים במוזיאון הטכנולוגיה של וינה
רטרוספקטיבות על קולנוע אוסטרי אילם בעבור פסטיבל
 יזם ותאם פרויקטים להחזרת,)הקולנוע של וינה (ויאנלה
יצירות אוסטריות בעבור רשם המורשת הקולנועית של
ויזואלית של- סיפק סיוע למיזם המורשת האודיו,אוסטריה
 ותרם מאמרים לספרים והסברים למהדורות דיוידי,האו"ם
.על נושאים הקשורים בתחום המחקר שלו
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