מרכז התרבות סביון

Savyon
Culture
Center

קתדרה סינמה בסביון
סדרת הרצאות ,מפגשים
והקרנת סרטים
ימי שני בבוקר 10:00-13:00

מנוי לכל העונה  16מפגשים* ₪ 650 -
מנוי לכל העונה  16מפגשים* לתושבי סביון ₪ 550 -
כרטיס למפגש בודד – ₪ 70
כרטיס למפגש בודד לתושבי סביון – ₪ 60
*ללא אפשרות לביטול/שינוי/זיכוי הרצאות מתוך המנוי

מרכז התרבות סביון *8234

שנה טובה למשתתפי.ות הקתדרה הוותיקים.
ות ולמצטרפים.ות החדשים.ות.
להמשך מסורת ,תוך כדי חידוש מתמיד ,זו
המשימה שנטלנו על עצמנו – להעשיר את
עולמכם.כן בחוויות חדשות ,במפגשים בלתי
צפויים ,בנושאים המוכרים רק חלקית.
ועל כן ,הקתדרה סינמה בסביון תלבש בשנה
הבאה פנים חדשות ,שונות ומאתגרות.
בכל מפגש תתקיים הרצאה ובעקבותיה
יוקרן סרט שיאיר את נושא ההרצאה.
העונה תתחלק לקבוצות נושאים.
נתחיל את העונה במפגשים על אמנות בת
זמננו.
לאחריהם נעסוק בסוגיות בתקשורת שכולנו
חווים :עיתונאות כתובה ,טלוויזיה ,פייק ניוז,
למי ולמה להאמין.
הסדרה השלישית תעסוק באמנות
התיאטרון :מה מקומה? מה מטרותיה?
מאיפה היא צמחה? עם מה עליה להתמודד?
בין המרצים גם שני במאים מפורצי הדרך
של התיאטרון הישראלי.
בין קבוצת מפגשים אחת לשנייה נעשה
אתנחתות קולינריות .פניו הרבים של האוכל
בראי הקולנוע.
אין ספק שצפויה לנו עונה חדשה מאתגרת,
מרתקת ומהנה.
להתראות,
עורך הסדרה :יוסי אורן

המרצים בסדרה שלנו:
פרופ' עוזי אלידע
פרופ' אמריטוס בחוגים לתקשורת והיסטוריה
באוניברסיטת חיפה .חוקר את המדיה בצרפת
ובישראל עד סוף המאה ה.20-
ד"ר דורית ברחנא-לורנד
חוקרת בתחום הפילוסופיה של האמנות ומקומה
בחינוך ובחברה .ראש תחום הלימודים העיוניים
והפדגוגיים באמנות במכללת סמינר הקיבוצים.
מר יונתן גת
עיתונאי ומגיש רדיו וטלוויזיה ,מצוות ההקמה
של רדיו "כאן תרבות" והתוכניות "גיבור תרבות",
"פסטיבל כאן" ו"תרגיל בחירות".
מלמד בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב.
גב' רותי דירקטור
אוצרת האמנות העכשווית במוזיאון תל אביב
לאמנות ומבקרת אמנות.
ד"ר איתי חרל"פ
חוקר סוגיות בעולם הטלוויזיה .מחבר הספר
"הטלוויזיה שאחרי" .מלמד בחוג לקולנוע וטלוויזיה
באוניברסיטת תל אביב ובמכללה האקדמית ספיר.
פרופ' יוסי יזרעאלי
במאי תיאטרון ,מחזאי ,סופר ומשורר ישראלי .פרופ'
אמריטוס בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב,
בעבר מנהל אמנותי של תיאטרון הבימה ותיאטרון
החאן .יצירותיו זכו להכרה והוצגו בפסטיבלים
חשובים בעולם ,כמו ברלין  ,בולטימור וציריך.
פרופ' נורית יערי
חוקרת תיאטרון ,דרמטורגית ויועצת אמנותית.
פרופ' אמריטה בחוג לאמנות התיאטרון
באוניברסיטת תל אביב .חוקרת את הדרמה היוונית
הקלאסית ומורשתה בתיאטרון המערבי והתיאטרון
הצרפתי ,ואת התיאטרון הישראלי והשפעתו על
התרבות הישראלית בת זמננו.

ד"ר דורון לוריא
מרצה ,אוצר וחוקר אמנות ,מומחה למוזיאולוגיה,
לאמנות אירופאית ולאותנטיות של יצירות אמנות.
שימש כאוצר בכיר לאמנות וכרסטורטור ראשי
במוזיאון תל אביב לאמנות.
ד"ר ליאורה מלכא-ילין
חוקרת את מערכת היחסים שבין תיאטרון ,בלט
ומחול ותרבות חזותית .מלמדת בפקולטה לאמנויות
באוניברסיטת תל אביב ,ובמכללה האקדמית
לחברה ואמנות.
פרופ' רפי מן
פרופסור אמריטוס בבית הספר לתקשורת
באוניברסיטת אריאל .חוקר תקשורת ,עיתונות
ופוליטיקה.
עו"ד רון פוגל
מרצה ומבקר קולנוע בכיר של תאגיד השידור,
מארגן פסטיבלים ואירועי קולנוע.
מר עודד קוטלר
שחקן תיאטרון וקולנוע ,במאי ,מחזאי וסופר
ישראלי .יזם וניהל אמנותית את " בימת
השחקנים" ,כיהן כמנהל אמנותי של תיאטרון
חיפה ,ייסד ושימש מנהל אמנותי של המרכז
התיאטרוני בנווה צדק  ,מיוזמי "הפסטיבל
לתיאטרון אחר" בעכו ,ניהל את פסטיבל ישראל.
זוכה פרס ישראל באמנות התיאטרון.
ד"ר סמדר שפי
חוקרת אמנות ותרבות עכשוויים ומבקרת אמנות.
משמשת כאוצרת ראשית של  CACR -המרכז
לאמנות עכשווית ברמלה.

מפגשים על קולינריה
מרצה :רון פוגל

7.11.22
מתאבן

סרט" :דוכן הראמן"
קולינריה אסייתית – להתייחס לאוכל
בחרדת קודש .האוכל כמעורר זכרונות
ואוכל כדבר מנחם.

12.12.22
מנת פתיחה

סרט" :דיינר"
על קולינריה איטלקית ועל מסעדות
כמוסד קולינרי .המסעדה הלא היא מקדש
האוכל בקולנוע.

27.2.23
מנה עיקרית

סרט" :חגיגה של באבט"
הסעודה המפורסמת שזכתה באוסקר לסרט הזר.

6.3.23

מנה אחרונה
סרט" :בחזרה לבורגונדי"
יין על המסך הגדול .במאה ה 21-הפך היין
לכוכב קולנוע .במפגש נדבר על סרטי היין
החשובים שנוצרו.

מפגשים על אמנות

14.11.22

מוכרים את ישו

מרצה :ד"ר דורון לוריא
סרט:״ליאונרדו האבוד"
במאי :אנדראס קופפוד

21.11.22

אמנויות עכשוויות -
על סטריאוטיפים של נשים
מרצה :ד"ר סמדר שפי
סרט" :קפה בגדד"
במאי :פרסי אדלון

28.11.22

על מה שאינו אמנות

מרצה :ד"ר דורית ברחנא-לורנד
סרט" :מורתי התמנונית"
במאים :פיפה ארליך וג'יימס ריד

5.12.22

במעגלים אחרים של אמנות-יצירה
מחוץ לדרך המלך של עולם האמנות
מרצה :גב' רותי דירקטור
סרט" :סרפין"
במאי :מרטין פרובו

מפגשים על תקשורת

2.1.23

כיצד הפכה התקשורת
המודרנית משרות חדשות רציני
לקרקס בידור המוני?
מרצה :פרופ' עוזי אלידע
סרט" :העיתון"
במאי :סטיבן ספילברג

9.1.23

כוחה של התקשורת הכתובה
מרצה :פרופ' רפי מן
סרט" :כל אנשי הנשיא"
במאי :אלן ג'י פקולה

16.1.23

פייק ניוז ,אבל באמת
מרצה :מר יונתן גת
סרט" :לכשכש בכלב"
במאי :בארי לוינסון

23.1.23

האם הטלוויזיה היא
האמנות השמינית?

מרצה :ד"ר איתי חרל"פ
הקרנת  2פרקים ראשונים
משתי סדרות טלוויזיה בולטות.

מפגשים על תיאטרון

30.1.23

אתונה הקלאסית
והמצאת התיאטרון

מרצה :פרופ' נורית יערי
סרט" :אחי ,איפה אתה?"
במאים :האחים כהן

6.2.23

אתיקה ותיאטרון

מרצה :פרופ' יוסי יזרעאלי ,הבמאי
סרט" :אחרי החזרה"
במאי :אינגמר ברגמן

13.2.23

התיאטרון תמיד בחיפוש דרך
מרצה :מר עודד קוטלר ,הבמאי והשחקן
סרט" :חשמלית ושמה תשוקה"
במאי :איליה קאזאן

20.2.23

בין תיאטרון למחול

מרצה :ד"ר ליאורה מלכא ילין
סרט" :פינה"
במאי :וים ונדרס

