דימוי מתוך הסרט The Act of Killing

התואר השני

באמנויות MFA
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 24שעות במוזיאון פתח תקוה לאמנות **

15.1

יום רביעי

פתיחת הכנס  /מושב מיוחד בשיתוף
תקריב כתב עת מקוון לדיון וביקורת
על קולנוע דוקומנטרי
 19:30התכנסות

 16:00- 15:00קברט חי
בנייה בשפה הרוסה ,עיון ביצירתו של
פאול צלאן  /אלומה רז ,חוקרת ייצוגים
של שואה בתרבות
סיור מודרך בסרטים דוקומנטריים על מלחמת
העולם ה / 1-ערן סבאג

 20:15- 20:00לליב מלמד ,חוקרת
תרבות ויזואלית ,אוניברסיטת NYU

קריאה בכוכבים  /הילה כהן–שניידרמן,
אוצרת ,מוזיאון פתח תקוה לאמנות

 22:15- 20:15הקרנת הסרט
The Act of Killing

 16:30- 16:00הפסקה

 22:30- 22:15שיחה עם במאי הסרט
ג'ושוע אופנהיימר *

16.1

יום חמישי

 9:30התכנסות

 18:00- 16:30בעיית ראייה ,בעיית זיכרון
Unraveling 1982: History, Memory and
Israel’s Lebanon War / Seth Anziska,
Columbia University, focusing on Israeli and
Palestinian history, U.S.-Middle
East relations

 10:00דברי פתיחה :דרורית גור אריה,
מנהלת ואוצרת ראשית ,מוזיאון
פתח תקוה לאמנות

על ראייה ועיוורון  /שיחה בין
פרופ' אבנר פיינגלרנט ,מיוצרי הסרט
'מטאדור המלחמה' וראש בית הספר
לאמנויות הקול והמסך ,המכללה האקדמית
ספיר; דרורית גור אריה ,מנהלת ואוצרת
ראשית ,מוזיאון פתח תקוה לאמנות

 11:45- 10:15הפילוסופיה של האסון *

 18:30- 18:00הפסקה

Sacrifice and Nihilism, Dr. Joseph Cohen,
Professor of Philosophy, UCD School
of Philosophy

 21:00- 18:30תור הזהב של
הקולנוע הדוקומנטרי?

ד״ר רפאל זגורי–אורלי ,ראש תוכנית
התואר השני באמנויות  ,MFAבצלאל

Un-assumable – Catastrophe,
Dr. Raphael Zagury-Orly, Head of MFA,
Bezalel School of Arts and Design

שאלות על תיעוד  /לליב מלמד,
חוקרת תרבות ויזואלית ,אוניברסיטת NYU
הקרנת הסרט Out of the Present
ושיחה עם הבמאי אנדריי אוז'יקה *

 12:00- 11:45הפסקה
 21:00ארוחת ערב
 13:30- 12:00אסון :מבט–על
משדות התירס לשדות הקרב :ישראל,
אפריקה והקפיטליזם של האסון /
ד"ר חיים יעקובי ,ראש התוכנית
לתואר שני בעיצוב אורבני ,בצלאל
בקעת הקהילות כמודל של אסון /
אדר' יעל פדן ,רכזת עירוניות וצדק
חברתי עמותת 'במקום' — אדריכלים
למען זכויות תכנון
اللة בירושלים :פיקוח ואכיפה התנגדות
ויצירה  -תצלומי אוויר בעיר המזרחית /
חגית קיסר ,חוקרת ואקטיביסטית
מגיבה :הסופרת אילנה ברנשטיין,
מחברת הספר "העיר המזרחית"
 15:00- 13:30ארוחת צהריים

* השיחה  /ההרצאה תיערך באנגלית
** הציבור מוזמן להביא שקי שינה
לפרטים והרשמה (מספר המקומות מוגבל):
 / hilasc@ptikva.org.ilטלפון 03-9286307
חיים ארלוזורוב  ,30פתח תקוה

 22:00ליאור ווטרמן ,יונתן טואיטו ,הילה כהן–שניידרמן
מציגים / Club-Mad :מופע לילי רב משתתפים
אלון אנדורן ,ירון אתר ,איתן בוגנים ,נועה בירן ,נועם בר,
מוטי ברכר ,יובל גלילי ,נמרוד גרשוני ,עדי דהן,
רותי דה פריס ,עדי דולזה ,אביגיל הופקינס,
תמר הירשפלד ,הספייס בוטו ,אפרת ויטל,
יסמין חסידים ,יעל לבקוביץ ,אלישבע לוי,
אפרת ליפקין ,כרמל מיכאלי ,עוז מלול ,אילה נצר,
אבשלום סולימן ,אלה ספקטור ,שי–לי עוזיאל,
שוקי פוגל ,אנה קלרה פולט מינץ ,אריאלה פלוטקין,
תהל פרוש ,יערה צח ,חן צרפתי ,רפא קורן ,אסנת קלנר,
איתי קמינר ,עומרי קרן ,הלל רומן ,אמיתי רינג,
ניר שאולוף ,אסף שחם ,יונתן שטיין ,שלומית שטרוטי,
רונה שטרן ,עירא שליט
[רשימת האמנים הסופית תתפרסם במלואה ברשת]

www.petachtikvamuseum.com

www.bezalel.ac.il

