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 מסךאמנות על העונת 
 ,  שליקיסיס מ קאל" סרטו של אדמונד" 

 .  בנוכחות הבמאי אמנות על המסך  עונת את   תח יפ
 אירועי אמנות, תיאטרון,   של  חגיגהמהדורה ראשונה ל

 הגדול. על המסך   יקהז מחול מחזות זמר ומו
 מרכז סוזן דלל. וב  בקולנוע לב תל אביב  בסינמטק תל אביב, 

 5/9-11/10בין התאריכים 
 

 
 
אמנות על עונת יפתח את  שליקיסיס מקאלי שחקן א" סרטו של הבמאי, מחזאדמונד" 

במהדורה הראשונה של עונת אמנות על המסך אנו שמחים לתת הזדמנות לצפות על המסך. 
המסך הגדול במגוון מופעים מסוגים שונים: תיאטרון, מחזמר, מחול, אופרה וגם בסרטים 

הקשורים לאמנויות הבמה ולאמנות פלסטית. ההקרנות המיוחדות במסגרת העונה תיעודיים 
 באוקטובר.  11בספטמבר ועד  5 -תערכנה החל מ

 
  החלום רב שנים שלמימוש של זהו העונה היא יוזמתה של קרולין בונה מנכ"לית עדן סינמה. 

יות הצרפתיות כבר שנים קומדתי ופסטיבל הפלנוע הצרויוזמת ומארגנת פסטיבל הק ,בונה
הקרנת הצגות  ,ונה על הפקת אירוע שיביא לארץ במרוכזברבות. בצד הפצת סרטים חלמה 

שטרם נראו על הבימות  תיאטרון, מחזות זמר, מופעי מוסיקה, תערוכות, ומופעי מחול
 . בישראל

 
פו  וסנ ןאליה וזוכות להצלחה רבה. לדבר מקובל וגדול כבר הפכהות על מסך פרת אווהקרנ

גם   ן נוספו לה יקהבאמרבאירופה ובשנים האחרונות בערים הגדולות . מופעי מחולגם 
, מחווה לגדולי השאנסונרים  יקהזהצגות תיאטרון בולטות, מחזות זמר, מופעי מוהקרנות של 
שב באולם הקולנוע ויכול לחוות את הפקות התיאטרון וי הקהלואפילו תערוכות. ברל וברסנס 

המרשימות והטובות ביותר המוצגות במקומות אחרים, לראות את מחזות הזמר הישר 
  לעומת, ובמחיר נוחשיועד מראש למסך הקולנוע ברודווי ופריז, בצילום משובח  ,סט אנדומהו

 מחירם היקר של הכרטיסים למופעים גדולים. 
 

  סיס מישליקק לא, סרטו של " אדמונד" ית של הסרט לישרא רהוהאירועים יפתחו בהקרנת בכ
ון וקולנוע  רשחקן תיאט ,ים בסרט. מישליקנהבמאי ואחד השחק אי,טיכחות היוצר, התסרוובנ
חים בצרפת. הצגותיו מוצגות כבר שנים בתיאטרוני פריז. הוא  ים המצליך לאחד המחזאפה

בתו של המחזה הצרפתי המצליח ביותר בכל יכתב את הקומדיה "אדמונד" על סיפור כת
בה של אדמונד רוסטן הפכו  יהכת יסורי כיצד המחזה מתאר . " קאנו דה ברז'ראסיר הזמנים " 

אל  יון פלה רורשוב בכל העולם. ההצגה הועלתה בתיאטומועלית שוב הבה וליצירה האה
השנה  בהצלחה רבה ש שנים רצופות בפני אולמות מלאים, ואף הוצגה וומוצגת כבר של

אף מופיע בו  הוא לסרט מצליח, ו תוהצג בתרגום לאנגלית. מישליק הפך את, בבריטניה
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הסרט מישליק יגיע לאירוע הפתיחה החגיגי, ו'ורז' פיידו. זבתפקיד המחזאי מחבר הקומדיות 
 צת סרטי נחשון.  פלאקרנים בארץ בהבהמשך א ציי

 
דמותו של סיראנו שמסמלת את חווית הכתיבה והיצירה ואת טשטוש הגבולות בין בדייה  

למציאות תזכה למחווה במסגרת עונת אמנות על המסך. מלבד סרטו של מישליק יוקרנו שתי  
של  ובכיכובהידועה האחת הגרסה הקולנועית גרסאות נוספות של סיראנו דה ברז'ראק 

של   ספת לראות את ההופעה המסעירהוהזדמנות נ . זוהי1990משנות  'ראר דפרדיהז
. לסרט אותו ביים ז'אן פול רפנו היו עוד מספר שהעניקה לו מועמדות לאוסקר דפרדיה

גרסת  מועמדויות לאוסקר, הוא זכה באחד בעבור עיצוב התלבושות. הגרסה השנייה היא 
 . פרנסז הקומדי  הנחשב טרוןאתייה עבור ל התיאטרון שיצר השחקן במאי דני פוד

הזדמנות לראות את אחת ההצגות חקן מישל ויירמוז. ששל ה וביצוע שונה ומרתק בכיכובזהו 
 , וגם להשוות לגרסאות הקולנועיות.  שהוצגה בפני אולמות מלאיםהמצליחות בצרפת 

 :עונהבמהלך ימי היוקרנו עוד 
ו שתערוכות שנע 5על המספר  ,פולי וקלאודי לדי שוהתיע סרטוהיטלר נגד פיקאסו 

בזמן מלחמת העולם  )מרביתם יהודים( ת ציורים שנגנבו על ידי הנאצים מבעליהםובעקב
, ועל הניסיון של הנאצים לקבוע מהי אמנות קלאסית נחשבת מול אמנות מנוונת שרצו השנייה

 להוקיע.  
 

 הצגות תיאטרון  
 ה  והכל אודות חו

ון  רבוד שיצר הבמאי הלוהט של התיאטיהע –רד בלונדון  והישר מבית תיאטרון נואל קא
)"תיקים  אנדרסוןגיליאן ויס.  יודי יבה של בטואיבו ואן הובה לסרט הקלאסי בכיכהעכשווי, 
בחי  שה לתת בתפקידים הראשיים בהפקה שזכוזוהר )"בייבי דרייבר"( יימס'לילי גו באפלה"(

סרטים לבמה בהפקות מאתגרות המשלבות תפיסה ואן הובה מתמחה בהעברת הביקורת. 
בימים אלו מוצגת בהצלחה ענקית בפריז גרסתו  ע.בימתית מרתקת עם וידאו וקולנו

ולאחרונה הסתיימו בברודווי  הצגות "רשת שידור"  ,של ויסקונטי " ארוריםסרט ה"הבימתית ל
אן קרנסטון את פרס האוליבייה  יעניקו לברפעות מוצלחות בלונדון ובניו יורק שהולאחר ה
 והטוני.  

 
 יהיו בניולם כ

זוכת   לדיסאלי פמה שני כוכבי קולנוע בת על הוות נדירה לראנהזדמ , ון האולד ויקרמתיאט
הו הנודע של זבתפקידים הראשיים במח )"היום השלישי"( ביל פולמןו שני פרסי האוסקר

 ג'נה קולמןלצידם משחקת גם   . שהצגתיו התסיימו בחודש יולי האחרון מילר רארתו
 )"ויקטוריה"(. זהו עיבוד מרגש למחזה שרבים מאתנו למדו לבגרות באנגלית.

 
 מחזות זמר  

 אמריקאי בפריז 
הכוריאוגרף במאי . ג'ורג' גרשווין של יקהזלמוסטנלי דונן   לבמה של סרטו של ודביע

ון  רל ריקודים שהחלה את דרכה בתיאטשיצר גרסה סוחפת עם תוספות  דוןילכריסטופר וו
 ת.ייין מוצגת בסיור ענק ברחבי ארצות הברד, עברה לברודווי ומשם ללונדון, ועשאטלה בפריז

סרט ה יביצועים של כוכבמה שלא נופלים, כחיםשת עם ריקודים בלתי ניקל זיוגה מיחגזוהי 
  ג'ין קלי ולסלי קרון.  רימקוה
 

 הכל אודות ג'יימי  
מבוסס על   ,המחזמר הבריטי המצליח ביותר בשנתיים האחרונות, הגדול מלונדון יטהלה

ון אפולו  רבתיאט  2017באוקטובר  עלה. מאז שקרוס דרסר ,16סיפור האמיתי של נער בן  
בקרוב צוות  סיום,  טרם פורסם תאריךגם בעתיד, כך שוגם בהווה האולמות מתמלאים 

החלו העבודות על הגרסה  . כמו כןניו יורק גםשחקנים נוסף יעלה את ההפקה במקביל גם ב
.  ם שירים נפלאיםעמחזמר מרגש ומצחיק על קבלת האחר, אהבה והבנה . זהו תהקולנועי
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  , בהשתתפות צוותנוע באנגליה ובצרפת גם כןלהקו תוקרן בארץ הוצגה בבתישהגרסה 
   ורי. המק השחקנים

 
 
 יקה  זפעי מוומ

 ז'אק ברל 
ארבעים שנה לאחר מותו, ז'אק ברל עדיין חרוט בזיכרון. השירים הבלתי נשכחים שלו, 

הביצועים מלאי הרגש עדיין מלאי חיים וממשיכים להשפיע על דורות חדשים של זמרים  
ו  רששוחז שני קונצרטים אגדיים " קנוק" ו"להתראות האולימפייה'אולם ברל ב" ם. יי שירמחברו

 להקרנת בבתי הקולנוע.באיכות מעולה במיוחד 
 

 ז'ורז' ברסנס שר בבובינו
אחרי שהכרנו  .הובהאיוצר /של הזמר 1969מופע מיוחד שהוקלט באולם בובינו בפריז בשנת 

האהובים, עם  ו יביצוע יוסי בנאי ואחרים נוכל לראות אותו על הבמה שר את שירבאת שיריו 
לפני ההקרנה תהיה הקדמה קצרה של הזמר והקולנוען סילבן  .טים המופלאיםסהטק

 ביגלאייזן )"עד קצה הזריחה"(. 
 

 ארתור רובינשטיין בקונצרט  
המנגן שני קונצ'רטי   רובינשטייןר ארתוהקלטה מיוחדת של קונצרט של הפסנתרן האגדי 

, עם התזמורת הסימפונית של לונדון שופןוהשני מאת  גריגד מאת חלפסנתר ותזמורת הא
 . בניצוח אנדרה פרווין

 
 הלנה היפה 

 ון השאטלהרת שהועלתה בתיאט ע, בהפקה גרנדיוזית ומשעשאופנבאךהאופרה הקומית של 
רה שנכתבה על נפוליאון  יטאכל כך מצחיקה, והס תהינרא אמלחמת טרויה מעולם לפריז. ב
ן אק-ןאם ק יחשוב בסוף כולם רוקד   יוהכ ,תושה בעולם של מלחמות מטופפעדיין תק 3-ה

 לפני ההקרנה תערך הרצאה של המוזיקולוגית ענת שרון.צרפתי. 
 

 מחול   ם עלמופעי מחול וסרטי
 

 ג'יזל מאת אקרם קאן 
, סיפור  לזג'ילבלט   משלו יצר גרסה מכשפת, אקרם קאןהבריטי ממוצא בנגלדשי  הכוראוגרף

עברה עיבוד  אדולף אדם  סיקה המקורית שלוהמ על אהבה בגידה, ואהבה אין סופית.
  .טים ייפ ר י זוכה האוסקאוב אחרצעל העי .על די תזמורת סימפוניתבאולם הבלט ומבוצעת 

הרקדנית הספרדיה שהיא גם רה רוחו מת בתפקיד הראשימבצע ו יהבלט הלאומי הבריט
לראות את היצירה  תחד פעמימנות דזו הז לצד קאן.  של הלהקה תהמנהלת האמנותי

בגלל כמות  כבלתי אפשריה למבצע שהתג ,סו להביאה לארץי שכמה מפיקים נהאיקונית 
 .ךסו ניתן יהיה לראות אותה על המיעכשהרקדנים, מורכבות התפאורה וליווי התזמורת. 

לפני  ם כבר אזלו.יבמקביל לחזרתה לבמות בלונדון בחודש ספטמבר, כשכל הכרטיס
ההקרנה תהיה הקדמה קצרה של ליאור אביצור ראש בית הספר למחול של להקת בת שבע  

 ומרכז סוזן דלל. 
 

 ן מהטה יית מנצח זובל'אר לוזאן, התזמורת הפילהרמונית הישרא בלט בז
 של בטהובן  9-הסימפוניה ה
, ענק המחול בז'ארמוריס הכוריאוגרף של נומנטלית רה המוימה של היציהקלטה מרש

  ,בלט טוקיו ,בלט בז'אר לוזאן . זהו שיתוף פעולה ביןטוקיוב, כפי שהועלתה המודרני
מאות משתתפים  .אחדטה הזובין מומקהלה ו יםסולנ לית,אהתזמורת הפילהרמונית הישר

,  ובלט ברמה הגבוה ביותר בטהובןמסעירה מאת  היקזמו לבערב בלתי נשכח ש על הבמה
 עשרים.המאה הל יצירתו של אחד הכוריאוגרפים הגדולים ש
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 נורייב 
הנחשב  האגדי חייו של הרקדן סיפורהמביא את   מוריסד וי מנטרי של ג'קי ודייווסרטם הדוק

ארוכה ממשפחה ענייה בעיירה  הדרך ה .לאחד הרקדנים הטובים ביותר בתולדות המחול
הזדמנות נוספת  .לאחר שערקגם  במערב ו ,אל הבמות הגדולות של ברית המועצות בסיביר

 ל דוקאביב האחרון.  ביטרבה בפס להצלחהכה שזסרט לצפות ב
 

 מתורגמות לעברית. כל ההקרנות 
 

 אמנות על המסך  
 עונה של מופעים ואירועי תרבות על המסך הגדול 

 לאוקטובר  11בספטמבר עד  5
 

 מרכז סוזן דללבקולנוע לב תל אביב ובבסינמטק תל אביב, 
 

 מחירי כרטיסים  
 ₪ למנויים   ₪20 מחיר רגיל, או  40 לסרטים

 ₪ למנויים  59, או מחיר רגיל  ₪   79למופעים המצולמים  
 

 צוות ההפקה 
 ן סינמה דונה עבין  לרעיון, יוזמה והפקה קרו

 הפקה אנה מירסקי יועד עירון  
 ייעוץ אמנותי שאולי בסקינד 

 
 

 העונה מתקיימת בחסות בנק דיסקונט
 

 אמנות על המסךכנסו לאתר 
cinema.com/-https://www.artonscreen 
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