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  "אמנות על המסךהמהדורה השנייה של " 

 עונה שניה לחגיגה של אירועי
 מחול, מחזות זמר, מוסיקה ואמנות מרחבי העולם 

 המוקרנים על המסך הגדול.  
 חוויות מרגשות  16חמישה ימים, 

 במוזיאון תל אביב לאמנות, 
 לאוגוסט.  10-14בין ה

 

 
 
 

את הפסטיבל המיוחד הזה המביא למסך   עדן סינמהמנכ"לית  קרולין בונהלפני שנתיים יזמה 
 מחזות זמר, מופעי בלט נהדרים, אופרה וסרטים דוקומנטריים על אמנות ואמנים.  

זה היה מימוש של חלום רב שנים של קרולין בונה, יוזמת ומארגנת פסטיבל הקולנוע הצרפתי  
חלמה בונה שלצד הפצת סרטים, היא   ופסטיבל הקומדיות הצרפתיות "או לה לה". כבר שנים רבות 

שטרם נראו מופעים וסרטים על אמנות כפי תפיק ותאצור אירוע שיביא לארץ במרוכז הקרנות של 
 על הבמות בישראל. 

 
מוזיאון תל אביב   -והנה לאחר הפסקה שנכפתה עלינו, אנחנו חוזרים עם הפסטיבל במקום חדש 

נקרין מחזות זמר, מופעי מוזיקה, מופעי מחול,  חמישה ימים שבמהלכם  -לאמנות. מרוכז יותר 
אופרה ותערוכות. הקהל ישב באולם הקולנוע ויכול לחוות את ההפקות המרשימות והטובות ביותר 

כפי שהוצגו מעבר לים, לראות את מחזות הזמר, מופעי המחול הישר מהווסט אנד, מפריז, ליון, 
קולנוע ובמחיר נוח, לעומת מחירם היקר של  וסנט פטרסבורג. בצילום משובח שיועד מראש למסך ה

הכרטיסים למופעים הגדולים. חלקם של המופעים צולמו עם קהל להצגה בבתי הקולנוע ממש לפני  
 הסגרים בכל העולם.  
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 מה נוכל לראות במסגרת העונה? 

 
 -מחזות זמר: שלוש הפקות מרהיבות המגיעות הישר מלונדון  (1

 
 "קינקי בוטס" 

המחזמר המבוסס על הסרט הבריטי, עלה בברודווי וזכה להצלחה גדולה ולפרסי טוני רבים. מאת  
הרווי פיירסטיין, כתבה והלחינה את השירים סינדי לאופר. ההפקה עברה ללונדון והוצגה שם 

בהצלחה גדולה גם כן. את ההפקה מתיאטרון אדלפי נקרין במסגרת הפסטיבל. סיפורו של מנהל  
ם כושל, הנעזר בדראג קווין מצליחה, וביחד שני ההפכים הללו יוצרים ליין מיוחד של מפעל נעליי 

מגפיים, ובעיקר מגלים את הקבלה, ההבנה והחברות. מחזמר סוחף ומרגש המוביל אותנו מהעיר 
 המנומנמת באנגליה למסלולי תצוגות האופנה של מילאנו. ערב של כיף גדול והעצמה. 

 פרסי אוליבייה.  3י, ביניהם "המחזמר הטוב ביותר", פרסי טונ  6המחזמר קיבל 
 **** 

 Time Out"מהמם, חצוף באופן מופלא ומרומם" 
 

 "המלך ואני"
 המחזמר הקלאסי של רוג'רס והמרשטיין.  

סיפורה של אנה המורה האנגליה ובנה לואי המגיעים לממלכת סיאם, ללמד את נשותיו וילדיו  
 הרבים של מלך סיאם, המנסה לפתוח את ארצו למערב. 

קלי אוהרה משחזרת את התפקיד זוכה הטוני שלה בהפקה בברודווי, לצד קן ואטנבי היפני, 
אהובים, קטעי המחול הבלתי המועמד לאוסקר. הפקתו הזוהרת של ברטלד שר, השירים ה

 נשכחים, צילום מאולם הפלדיום האגדי בלונדון. המחזמר שיגרום לכם לרקוד בכיסא ולהתרגש.
 

 " 42"רחוב 
עיבוד בימתי לסרט הקלאסי, המספר על מאחורי הקלעים של עולם התיאטרון, ועל הסיפור הקלאסי  

 ת שוברת רגל. של רקדנית המקהלה שמקבלת את ההזדמנות החד פעמית, כשהכוכב
זו ההפקה הגדולה ביותר של מחזמר זה, זוכה הטוני. עם שלל שירים מוכרים והמון ריקודי סטפס 
סוחפים ופינאלה עוצר נשימה עם עשרות משתתפים שימלאו את המסך בחדוות הריקוד. צילום 

 מתיאטרון דרורי ליין בלונדון.  
 

 מופעי מחול  (2
 

 מתיו בורן  –"נעלים אדומות"
רן שקנה את עולמו בעיבוד המיוחד שלו ל"אגם הברבורים" בו התאהב הנסיך בברבור גבר.  מתיו בו

בורן עיבד את הסרט המפורסם, על הנערה החולמת להיות הרקדנית הטובה בעולם, ויצר יצירה  
מרהיבה, סוחפת ועוצרת נשימה. ביצירה מופיע אדם קופר, סולן הבלט המלכותי לשעבר שהתגלה 

ת הברבור באגם הברבורים של בורן. צילום מיוחד עם קהל, חודש לפני הסגר  בכל תפארתו בדמו 
 בלונדון, באולם הסדלרס וולס. 

 
 בלט בית האופרה של פריז    -"אגם הברבורים"

הפקתו של רודולף נורייב, שנטל את הכוריאוגרפיה המפורסמת של פטיפה וערך בה שינויים  

הפקה   .אודט/אודיל קל שווה לדמותה שלבהפקה מזהירה. בהפקה נתן לתפקיד הנסיך מש
 הנותנת למוסיקה משמעות רגשית ומעמיקה. 

 
 לה קורסר" בביצוע סולני ורקדני בית האופרה מרינסקי מסנט פטרסבורג   –"שודד הים 
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אחת מיצירות המחול הקלאסיות האהובות. שלל ריקודים אוריינטליים ואירוטיים. קטעי ברוורה בלתי 
 למחוא כפיים בהתלהבות גם למול המסך הגדול. נשכחים, שיגרמו לכם 

 
 "מוריס בז'אר, נפש הריקוד" 

- סרט דוקומנטרי על היוצר הגדול, מילדותו במרסיי ועד דרכו לפסגת עולם המחול עם בלט המאה ה
 בבריסל ובלט בז'אר לוזאן בסוף חייו.  20
 

 אופרה ומוסיקה  (3
 - האופרה "דון ג'ובאני"

י בימתי מודרני בביצוע בית האופרה  טוהאופרה המפורסמת של מוצרט ודה לה פונטה מקבלת בי 
 של ליון, באחת האופרות היפות שנכתבו, מלאה בארוטיקה וביצועים מוסיקלים מעולים. 

  
 "פאולו קונטה" 

 של המלחין, הכותב והזמר האיטלקי פאולו קונטה. השיר It's Wonderfulרבים מכירים את השיר 
ליוה פרסומת מוכרת, אבל לקונטה שלל שירים נהדרים וטקסטים מורכבים וחשובים. סרט המשלב 

בין הופעות שלו, ראיונות איתו וראיונות עם יוצרים איטלקיים גדולים מתחומים שונים, כמו רוברטו 
 בניני, ויניסיו קפוסלה, איזבלה רוסליני ועוד. 

 
 אומנות פלסטית וארכיטקטורה

  ה לה וידה"ווי  -"פרידה
סרט דוקומנטרי חדש שעדיין לא הגיע לבתי הקולנוע, המספר על חייה של האמנית האהובה ומביא 

, כולל חפציה האישיים. הסרט בנוסף מחיה כמה מן  הנחשפו עד עת א מפגש עם חומרים של
 הציורים האגדיים שלה. 

 
 אמור ופסיכה" -"קלימט ושילה 

וראשית  19- ה -ם האוסטרים הגדולים, בסוף המאהסרט העוקב אחרי יצירתם של שני האמני
 , דרך קטעי ארכיון וביקור במוזיאונים המופלאים בעיר וינה. 20-המאה

 
 "גוגן"

סרט מיוחד המורכב משני חלקים: הראשון הוא סיפור חייו של האמן המיוחד, המעלה שאלות 
ר מודרך ומרתק בתערוכת  חשובות על היחס לנשים ילידיות ולקולוניאליזם, והחלק השני הינו סיו

 הפורטרטים המיוחדת של גוגן שהוצגה בגלריה הלאומית בלונדון. 
 

 "מגדל אייפל , סיפור של הימור מפתיע" 

סרט העוקב אחרי מאבקו של גוסטב אייפל להקים בפריז את המגדל המיוחד ששינה את פניה של  
 העיר והפך לאייקון הבולט ביותר שלה. 

 
על אמנים נוספים בהם, פיקאסו, רנואר והאמן הונצואלי העכשווי קרלוס  וכן סרטים דוקומנטריים 

 קרוז דיאס. 
 

 "אמנות על המסך"
 סרטים  16
 הקרנות  20

 חמישה ימים 
 מוזיאון תל אביב לאמנות 

 באוגוסט 14באוגוסט עד שבת  10יום שלישי 
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 כל הסרטים מתורגמים לעברית. 
 למוזיאון בשעות פתיחת הגלריות:מחירי כרטיסים כולל כניסה  

 ש"ח |  75מופעים מצולמים: 
 ש"ח   50סרטים: 

רכישת הכרטיסים דרך האתר של עדן סינמה: 
WWW.EDENCINEMA.CO.IL 

 6876או בטלפון *
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