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מבקשי מקלט
-

יוצרים, מבקרים, אקדמאים  יום העיון !Life is Shorts מאחד בין 
להבין  ביחד על הקולנוע הקצר,  ואנשי תעשייה במטרה לחשוב 
הכנס  ומשמעות.  עומק  לו  ולהעניק  הזה  הייחודי  הפורמט  את 
מבטא רצון לאתגר מסגרות חשיבה על זמן, סיפור, דמות, ייצוגים, 
אתיקה ושפה קולנועית, ובאמצעות הסרט הקצר לחשוב על כל 

אלה מחדש.

בזמן  מגיב  הקצר  הקולנוע  מקלט".  "מבקשי  יהיה  הכנס  נושא  השנה 
המצלמה,  עם  מגיעים  ויוצרות  יוצרים  המקלט.  מבקשי  למשבר  אמת 
נחשפים אל מבקשי המקלט וחושפים את הסיפורים שלהם באמצעות 

יצירה אמנותית.

במהלך יום העיון יוצרים/ות, אקדמאים/ות ומבקשי מקלט יבואו להציג 
וכיצד  ההפקתיים,  וגם  האתיים  האתגרים  על  ידברו  עבודותיהם,  את 

מספרים את סיפור מבקשי המקלט בפורמט הקצר.
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איור השער: אלנה צ'רטי )מתוך הפוסטר לסרט "לילה חסר שחר"(
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המחלקה לקולנוע

יום עיון בקולנוע הקצר, 2018   מבקשי מקלט
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התכנסות

מושב ראשון: לצלם אותם*

 דברי פתיחה : ראש המחלקה לקולנוע,
דני מוג'ה

אתיקה של השראה בקולנוע תיעוד 
בעידן הפוליטקלי קורקט 

ההרצאה סוקרת את הגישות המקובלות 
בתחום האתיקה הדוקומנטרית ומציגה, 

לאורו של המשבר בתחום, פרויקט 
מחקר חדש בתחום האתיקה - במיוחד 
הדוקומנטרית -"אתיקה של השראה"  

ושואלת, לאורו; “למה ביכולתנו לצפות."
ד"ר דן גבע יוצר וחוקר קולנוע

 דיון: סוגיות אתיות ומעשיות
בתיעוד מבקשי מקלט

שיחה בעקבות הרצאתו של דן גבע 
בהשתתפות:

שקד קציר ושחר טנא יוצרים שותפים בסרט 
הדוקומנטרי "אנשי התקווה" - סרט קצר על 
המרפאה הציבורית טרם - המטפלת בבעיות 

רפואיות של מבקשי מקלט חסרי מעמד.
אלי )היילי היילו( מבקש מקלט, מנהל קבלה 

במרפאה ציבורית - טרם.
אור-אל בן ארי  מנהל מרפאה ציבורית- טרם.

 מנחה: ד"ר דן גבע, המחלקה לקולנוע,
 בית ברל

*במהלך המושב יוקרנו קטעים מתוך הסרטים 

התיעודיים "קו 881" ו"אנשי התקווה"

"Facing Mecca" - ״פניי למכה״ 
שוויץ 2017 - 27 דק' | בימוי: יאן-אריק מאק, 

אוניברסיטת ציריך לאמנויות

רולי הפנסיונר נחלץ לעזרתו של פאריד, 
פליט סורי שנאבק כדי לקבור את אשתו 

המוסלמית. 

"Vermine" - ״שרצים״ 
 דנמרק 2018 - 6 דק׳ )אנימציה( | 

בימוי: ז׳רמי בקר, סדנת האנימציה, דנמרק

עכברוש משורר, כותב שירה נאיבית 
ומנותקת מהעולם שבו הוא חי, עד 

שהמציאות מכה לפתע בפניו.

"Daglet Nour" - ״דאגלט נור״ 
 צרפת 2017 - 18 דק' | בימוי: סופיאן חאליס,

לה פמיס, צרפת

יסמאעיל הוא פועל בניין מובטל. העבודה 
היחידה שמוצעת לו היא למלא את מקומו 

של חברו ריאד כשומר באתר בנייה. 

"Mathias" - ״מתיאס״ 
אוסטריה 2017 - 30 דק׳ | בימוי: קלרה שטרן, 

האקדמיה לקולנוע וינה

מתיאס הוא גבר טרנסג׳נדר הצריך 
להתמודד עם הקשיים בעבודתו החדשה 

ובדינמיקה המשתנה עם בת זוגו. 

 מושב שלישי: "אדם הוא 
אדם" - הקרנת סרטים ושיחה עם היוצרים

"אדם הוא אדם" - מקבץ סרטים קצרים 
בינלאומיים העוסק בפליטים וכבוד האדם 

באשר הוא.
שיחה עם היוצרים בתום כל ההקרנות

 עורכי !Life is Shorts: ד"ר פבלו אוטין

ושי בלנק

אירוע משותף לפסטיבל הסטודנטים 

והמחלקה לקולנוע, הפקולטה לאמנויות - 

המדרשה, מכללת בית ברל.

 הפסקה וכיבוד

מושב שני: לצלם איתם

החירות לצלם: הפוליטיקה של הקולנוע 
הרביעי ומבקשי המקלט

הקולנוע הרביעי מורכב מסרטים שנעשים 
על ידי אוכלוסיות המודרות ומדוכאות 

באדמתן, כאשר היליד לוקח מצלמה 
ומצלם את הסיפורים שלו ממבטו. 

כיצד הפוליטיקה של הקולנוע הרביעי 
יכולה לעזור לנו להתמודד עם סרטים 

בהשתתפות מבקשי מקלט? כיצד אלה 
יכולים לספר את סיפורם באמצעות יצירה? 
ד"ר רותי גינזבורג, חוקרת תרבות חזותית 

ומחברת הספר "והייתם לנו לעיניים"

 הקרנת הסרט: "לילה חסר שחר",
מאת שרה בוזקוב

20 דק'

חמישה גברים מדארפור נאלצים להתייצב 
בחולות. בהגיעם למתקן הם מגלים שאיחרו 

ושעליהם להעביר את הלילה מחוץ לגדר 
בהמתנה לבוקר.

סוגיות אתיות ביצירה עם מבקשי מקלט
שיחה בהשתתפות:

ד"ר רותי גינזבורג, חוקרת תרבות חזותית
שרה בוזקוב, במאית הסרט "לילה חסר שחר"

ד"ר חן אלון, חוקר, במאי וראש המסלול 
לתאטרון קהילתי באוניברסיטת ת"א

אוועט אשבאר, מבקש מקלט ויוצר.
מנחה: ד"ר פבלו אוטין

 הפסקה

 יום עיון בקולנוע הקצר
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