פסטיבל קולנוע ווידאו ניסיוני
בית הספר לאמנות-המדרשה ,המכללה האקדמית בית ברל

תוכנית פסטיבל צ'ינה פורטה 8
 19-21.5.2011רח’ מזא”ה  9תל אביב
בין קולנוע לבין אמנות ,בין דימוי נע לאדריכלות :פסטיבל צ’ינה פורטה של בית
הספר לאמנות-המדרשה יקיים שלושה ימים של סרטי קולנוע ,וידיאו ארט ,מיצבי
וידיאו ,מוסיקה ,פרפורמנס ועוד .תוכנית הפסטיבל נרקמה במיוחד עבור הבניין
ומתפרשת על ארבעת קומותיו וכוללת מיצבי וידיאו ,הקרנות סרטים של בוגרי ותלמידי
המחלקה לקולנוע ,מפגשי אמן ,הקרנות של אמנים מחו”ל ,סדנאות שונות והרצאות.
פסטיבל צ’ינה פורטה נערך השנה בשיתוף אגף קהילה ,נוער וספורט של עיריית תל
אביב-יפו ,בבניין ברחוב מזא”ה  9אשר יאכלס בעתיד את בית הצעירים של העיר.

יום חמישי 19.5
20:00
וידיאו בחדרי חדרים
(יתקיים לאורך שלושת
ימי הפסטיבל)

מיצבי וידאו של סטודנטים מבית
הספר לאמנות-המדרשה ,אשר
נעשו במיוחד עבור חלליו של
בניין מזא”ה –9בית הצעירים
העתידי של העירייה .לעבודת
וידיאו קיימים תנאי צפייה משלה
הקשורים באמצעי ההקרנה ,בחלל
ובסוג המפגש הרצוי עם הצופה.
עבודת הוידיאו מוגדרת הן על
ידי יחסיה עם אובייקטים אחרים
בחלל ,והן על ידי התהליכים
שהיא עוברת בזמן .היצירה היא
תמיד תצריף של מספר אמצעים
טכנולוגיים כמו מצלמות ,עדשות,
מחשבים ,תוכנות עריכה ,קבצים,
נגנים ,מקרנים ,טלוויזיות ,טלפונים
סלולריים; למדיה זו תכונות כמו של
עצמים ביולוגיים ,כמו של איברים
בגופינו  -תכונות המאפשרות
ביטוי ,ותכונות המגבילות אותו.
משתתפים :נועה בירן ,תמר בלומנפלד,
איב ג’נקינס ,רותי דה-פריס ,נועם זוהר,
ציון אברהם-חזן ,נעמי-אפרת ירקוני ,אסי
סוויסה ,נעמי סילבר ,נסיך קטן ,אריאלה
פדן ,אודי צ’רקה ,תמר שחר
בהנחיית :בן הגרי ואורי ניר

20:00
מרתון הקרנות:
בוגרי המחלקה לקולנוע
(יתקיים לאורך שלושת
ימי הפסטיבל)
קומה 2

הקרנות של  18סרטים עלילתיים,
תעודיים וניסיוניים של בוגרי
ותלמידי המחלקה לקולנוע .בין
הסרטים“ :חייו ותקופותיו של
אברהם קאהן” בבימויו של ירון
דהן שהשתתף בפסטיבל סן סבסטיאן
 invideoלקולנוע ניסיוני במילנו,
“מונה ליסה בכפר” ,סרט הגמר
של יואב ארבל בהשתתפות רפי
תבור ,דנה מיינרט ,עידן רבינוביץ
ונטע מורן“ ,מעבר לחלון” סרטה
של חן שומוביץ בהשתתפות רוני
קידר ,עירית גדרון ונרקיס טפלר
שנבחר להקרנה בפסטיבל הקולנוע
הגאה של תל אביב.
מעבר לחלון בימוי :חן שומוביץ
מונה ליסה בכפר בימוי :יואב ארבל
צוף בימוי :עופר מתן
אחרי מותי בימוי :ארי גיטלבנד
פילים לבנים בימוי :יעל דותן
לויין של אהבה בימוי :אליהו זיגדון

21:30
מוסיקה חיה לדימוי נע:
פרויקט מיוחד עם תלמידי
בית–ספר Muzik
קומה  ,3סלון

סטודנטים מבית–ספר Muzik
בהנחיית אבי אלבז מבצעים נגינה
חיה לסרט  Milky Wayשל בנדק
פלייגוף (.)Benedek Fliegauf
לפסקול השקט ,כמעט אילם ,של
הסרט ,יתווסף סאונד חדש שמוקרו
בנגינה חיה של מוזיקאים בסלון
לצד המסך .חווית צלילים עשירה,
מגוונת ואקספרסיבית ,כשהשילוב
בינה לבין הדימוי הנע נועד לעורר
דיאלוג חדש.

נדב וייסמן:
חפירות מאוחרות
גלריה שלוש לאמנות
עכשווית ,מזא”ה 7

בבניין הסמוך תיפתח בגלריה
שלוש תערוכת היחיד של נדב
וייסמן הכוללת מיצב פיסולי
וסרט אנימציה.

יום שישי 20.5
10:00
החצר האחורית:
סדנת וידיאו סלולרי
קומה -1

טכנולוגיית הצילום באמצעות
מכשירים סלולריים מרחיבה את
גבולות התחביר הקולנועי ,מאפשרת
אינטימיות וגמישות קולנועית,
מטשטשת את הגבולות בין יוצר
וצופה ומייצרת זירה חדשה של
יצירה .בסדנה מעשית זו יוסברו
האפשרויות הטמונות בצילום
ובימוי סרטים במכשירי הסלולר,
יוקרנו קטעי וידיאו שצולמו במכשירי
סלולר בישראל ובעולם ובמהלכה
תלמידי המדרשה יביימו ,יצלמו
ויערכו סרטונים קצרים בנושא
“חצר אחורית” תוך  48שעות.
עריכת הסרטים תיעשה בסדנה
בזמן אמת לעיני מבקרי הפסטיבל,
ומיועדת להתחכך עם החווייה
האורבנית התל אביבית הנחבאת
בדרך כלל מן העין .בתום הפסטיבל
יוקרנו העבודות שצולמו ונערכו
במהלך סוף שבוע .הסדנה בתמיכת
חברת .iDigital
בהנחיית :גיל לבנברג

12:00
מפגש אמן :אורי ניר
על מיצב הווידיאו “מאיץ”
קומה -1

אורי ניר ישוחח על מיצב הווידיאו
“מאיץ” ,המוצג בימים אלה בביתן
הלנה רובינשטיין .התערוכה היא
מכונה ,קומפוזיציה קינטית של
גופים בחלל ושל תנועות מתוזמנות.
הצופה בתערוכה מוזמן לטייל
בתוך מפה של כוחות ,שפורשים
חומרים בחלל ובזמן ,מאכלסים
את מבנה המוזיאון ומנקבים
אותו .ניר ,בוגר לימודי תואר
שני באמנות באוניברסיטת UCLA
ותואר ראשון בבצלאל ,ירושלים,
הציג תערוכת יחיד במוזיאון
הרצליה והשתתף בתערוכות
קבוצתיות במוזיאון תל אביב,
מוזיאון ישראל ,מרטין גרופיוס
באו ,ברלין ועוד .משמש
כראש תחום פיסול בבית הספר
לאמנות-המדרשה.

12:00
הקרנת סרטים של בוגרי
ותלמידי המחלקה לקולנוע
קומה 2

הקרנות סרטים עלילתיים ,תעודיים
וניסיוניים של בוגרי ותלמידי
המחלקה לקולנוע.
ספתא בימוי :אביב אור משולם
לא חברה בימוי :סיון בן ארי
האני בימוי :עדי הראל
מעבר לחלון בימוי :חן שומוביץ
מונה ליסה בכפר בימוי :יואב ארבל
צוף בימוי :עופר מתן

14:00
“צילום ,קולנוע ,צילום”:
אסתר דותן על ספרו
של דייוויד קאמפני
(הוצאת פיתום)
קומה -1

ספרו של דייוויד קאמפני (בחרה,
תרגמה מאנגלית ,השלימה הערות
והוסיפה אחרית דבר :אסתר דותן)
הוא מסה טקסטואלית וחזותית
רחבת יריעה על ההשראה ההדדית
בין הקולנוע לבין הצילום מנקודת
המבט של תפקידיהם החברתיים.
המפגש מלווה בהקרנת קטע מתיעוד
מיצב הווידיאו של פול צ’אן,
“שבעת האורות”.2007 ,
תצלום מבוים של אנייס וארדה" ,יוליסס",
 ;1954על האניגמה של הדימוי הזה היא
ביימה ב 1982-את הסרט "יוליסס".

16:30
צ’ינה פורטה אינטרנשיונל:
מחווה לקולנוע הרומני הקצר
קומה 2

מאז סרטו המופתי של קריסטי פויו
“מותו של מר .לזרסקו” מ,2005
גל חדש של קולנוע מרומניה השתלט
על מפת הקולנוע העולמי .סרטים
כמו “ 4חודשים 3 ,שבועות ויומיים”,
“כשאני רוצה לשרוק ,אני שורק”,
“שם תואר משטרה” ועוד ,מתאפיינים
במציאות מחוספסת ,לעתים מלווה
בהומור דק ותמיד מתנועעת בתוך
עולם קודר .דלות החומר והעושר
התאורטי של סרטים אלה ,משנים
את תפיסת הקולנוע כ”תעשיית
הזוהר והחלומות” .פסטיבל צ’ינה
פורטה יכלול מחווה ליוצרי
הקולנוע הרומני ויציג קולנוע עכשווי
קצר מהמדינה ,שהולך ותופס
נפח לצד הפקות סרטים באורך
מלא .נראה כי דווקא הקולנוע
הקצר הוא זה שמרחיב את היקף
המבע של היוצרים ומאפשר להם,
בין סרט ארוך למשנהו ,להתנסות
בקשת רחבה של נקודות התייחסות
קולנועיות ותרבותיות.
פאנל בהנחיית :דני מוג'ה
משתתפים :פבלו אוטין ,שרון מימון,
טל גרנית וגור בנטויץ'

18:00
הקרנת סרטים של בוגרי
ותלמידי המחלקה לקולנוע
קומה 2

הקרנות סרטים עלילתיים ,תעודיים
וניסיוניים של בוגרי ותלמידי
המחלקה לקולנוע.
חייו ותקופותיו של אברהם קאהן
בימוי :ירון דהן
וארציות ליליות על נושא בימוי :צור אביגד
בירח מאי בימוי :אסף כפרי
לויין של אהבה בימוי :אליהו זיגדון

יום שבת 21.5
12:00
מפגש אמן :גיא בן-נר
קומה -1

גיא בן-נר מאמני הוידיאו הבולטים
והמשפיעים יקרין וישוחח על סרטיו
בהקשרן הקולנועי .בן-נר הוא מרצה
בכיר בבית הספר לאמנות-המדרשה
ומנחה במסלול מתמחי הוידיאו .בימים
אלו מוצגים בלונדון שני סרטיו
האחרונים,Drop The Monkey )2009( :
ו–(Spies (2011

12:00
הקרנת סרטים של בוגרי
ותלמידי המחלקה לקולנוע
קומה 2

הקרנות סרטים עלילתיים,
תעודיים וניסיוניים של בוגרי
ותלמידי המחלקה לקולנוע.
חוליאן בימוי :אדם בוכמן
משחק ילדים בימוי :אלעד פרימו
פקק ישראלי בימוי :עידו בלומנקרנץ
צוף בימוי :עופר מתןֿ
לא חברה בימוי :סיון בן ארי
ספתא בימוי :אביב אור משולם
האני בימוי :עדי הראל

14:00
מקבץ עבודות של האמנית
הבינלאומית היטו סטיירל
קומה -1

פסטיבל צ’ינה פורטה גאה
להקרין לראשונה בישראל
שניים מסרטיה של הקולנוענית
והאמנית הגרמניה-יפנית
היטו סטיירל (,)HITO STEYERL
“ ”Lovely Andreaו–”.”November
סטיירל ,שהשתתפה בין היתר
בתערוכת דוקומנטה  ,12בביאנלה
של שנגחאי ובפסטיבל הסרטים
ברוטרדם ,מרבה לעסוק בסרטיה
במדיה ובגלגולם של דימויים
בעידן הגלובלי .סטיירל משמשת
כמרצה אורחת בתוכנית לימודי
ההמשך של המדרשה.

16:00
מפגש אמן :אבי דבאח
בין הפיוטי לפוליטי:
סדנת וידיאו שירה
קומה 2

מקבץ עבודות וידיאו בהשראת
שיריהם של יהודה עמיחי ,ט .כרמי
וטל ניצן .עבודות על התפר שבין
קולנוע לווידיאו ארט .בין הסרטים
שיוקרנו" :דוד הצעיר"" ,נחש נחש",
"אלטרואיסט"" ,איגרא רמא".
במהלך המפגש יציג דבאח את
הז’אנר והשימוש שלו במדיום.

17:30
הקרנת סרטים של בוגרי
ותלמידי המחלקה לקולנוע
קומה 2

הקרנות סרטים עלילתיים ,תעודיים
וניסיוניים של בוגרי ותלמידי
המחלקה לקולנוע.
פילים לבנים בימוי :יעל דותן
מעבר לחלון בימוי :חן שומוביץ
אחרי מותי בימוי :ארי גיטלבנד
תפוח בימוי :שגב שאו
חייו ותקופותיו של אברהם קאהן
בימוי :ירון דהן
ואריציות ליליות על נושא בימוי :צור אביגד
בירח מאי בימוי :אסף כפרי
לויין של אהבה בימוי :אליהו זיגדון

18:00
מפגש אמן :נדב בן-נון
בהופעה חיה
קומה -1

“בעיפרון שנתתי לבני הוא כתב
שירים וסיפורים .בטייפ שקניתי
לו הוא הלחין את השירים שכתב.
במצלמה שהשאלתי לו הוא מצלם
סרטים” (מתוך “שירה שנועדה
להרוג”) .נדב בן-נון ,בוגר המדרשה
משנת  ,2010יציג סרטים חדשים
בהופעה חיה מיוחדת לפסטיבל.
בן-נון זכה על סרטו“ ,שירה
שנועדה להרוג” ,בפרס הסרט
הטוב ביותר בתחרות לאמנות
וידיאו וקולנוע ניסיוני בפסטיבל
הקולנוע ירושלים .2010

20:00
הקרנת סרטי סדנת
וידיאו סלולרי
קומה 2

פסטיבל צ’ינה פורטה ייחתם
בהקרנה מיוחדת של הסרטים
הקצרים אשר צולמו במכשירי
אייפוד במהלך ימי הפסטיבל
ונערכו בזמן אמת בסדנה פתוחה
לקהל הרחב.

לפרטים נוספים:
בית הספר לאמנות-המדרשה
המכללה האקדמית בית ברל ,כפר סבא
 09.7478701׀ www.beitberl.ac.il
בפייסבוק :המדרשה לאמנות

פסטיבל צ’ינה פורטה  8של בית הספר לאמנות-המדרשה ,המכללה האקדמית בית ברל
נערך בשנת  2011בשיתוף:

עיצוב :סטודיו אילן הגרי

