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פסטיבל הקולנוע האנתרופולוגי הרביעי
THE 4 TH ANTHROPOLOGICAL FILM FESTIVAL

 וביחד הם פועלים לקדם סרטים דוקומנטריים בעלי,סינמטק ירושלים חבר למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האוניברסיטה העברית
 את היחס בין, מתארים בכלים קולנועיים את המורכבויות של חיי היחידים והקהילות בעולם הרחב, סרטים אלה.אוריינטציה אתנוגרפית
. בואו להיות בעולם, בואו להיות איתנו. פוליטיים כלכליים וכד' של יחסים אלה, ואת הביטויים החברתיים,האנושי ללא אנושי
 מנהלת הפסטיבל מטעם האוניברסיטה העברית | אביעד טל מפיק,נורית קידר מנהלת אמנותית | פרופסור תמר אלאור אנתרופולוגית
לפסטיבל האנתרופולוגי | נועה רגב מנכ"לית הסינמטק
The Jerusalem Cinematheque, together with the Department of Sociology and Anthropology at the Hebrew University,
are working to promote documentary films with ethnographic orientation.
These films use cinematic techniques in order to demonstrate the complexity and difficulties of the lives of individuals
and communities around the world, the relationship between the human and non human, and the social political and
financial aspects of these relationships. Come join us, come and be part of the world we live in.
Nurit Kedar Artistic Director | Prof. Tamar Elor Anthropologist, Festival Director for The Hebrew University | Aviad Tal
Producer of the Anthropological Festival | Noa Regev Director of the Cinematheque
פסטיבל הקולנוע

 המחלקה,מרכז שיין
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

האנתרופולוגי
4-ה

 תרבויות ועמים,מסע קולנועי חוצה יבשות

17-19.11.15

פסטיבל הקולנוע האנתרופולוגי

-7-

JER-CIN.ORG.IL

17.11

17.11

שלישי Tuesday
 ,16:00סינמטק 2
מולאפאר (שוויץ )2014
בימוי :פאולו פולוני | מולאפאר הוא כפר
בלב מחוז פונג’ב בפאקיסטאן .מקומי
וחד פעמי ,ואולי דווקא כפר ככל הכפרים
בעולם .המצלמה מלטפת ואוספת למסך
מוסלמים ונוצרים ,עניים ועשירים ,גברים
ונשים ,בעלי אדמות ואריסים ,שחקנים,
בטלנים ,עוברי אורח ובני המקום .סרט פיוטי
וכובש המתרחק מתדמיות התקשורת על
ושל פאקיסטן ,ומציע את עוצמת היומיום,
את כוח העבודה והיחסים ,הדימיון ,הטבע,
ופניהם של בני האדם .השתתף בפסטיבל
לוקרנו 93( .דקות .אורדו ,פנג’בי ואנגלית,
תרגום לאנגלית)

)Mulhapar (Switzerland 2014
Dir.: Paolo Poloni | This poetic and
charming film takes a step away from
the usual media image of Pakistan,
and shows the daily and powerful life,
work relations, imagination, nature and
the faces of human beings in Mulhapar
village in the heart of Punjab County,
Pakistan. (93 min., Urdu, Panjabi & Eng.,
)Eng. subt.

 ,16:00סינמטק 3
המולה בג’אקארטה (אוסטריה/
אינדונזיה )2012
בימוי :אסקן ברואר | דיירי ה־,kampungs
שכונות לא מוכרות בג’אקארטה ,מתארגנים
לקראת הבחירות הדמוקרטיות השניות
לנשיאות באינדונזיה .הם מנסחים אמנה
הדורשת :עבודה ,מגורים ,חינוך,ביטוח בריאות
והכרה בכלכלה הבלתי פורמאלית שהם חיים
ממנה .שתי מנהיגות מקומיות מוליכות את
המאבק בצל סכנת פינוי השכונות לטובת
בניית מגדלי מגורים חדשים .הפיתוח המואץ
במדינות אסיה לצד התגברות המודעות
לזכויות אזרח ,מייצרים מפגשים של תקווה
וייאוש ,מצמיחים הנהגה מקומית ,ומאתגרים
את מושגי הקידמה והדמוקרטיה 88( .דקות.
אינדונזית ,תרגום לאנגלית)

Jakarta Disorder (Austria/Indonesia

)2012
Dir.: Ascan Breuer | The residents of
Kampungs, unofficial neighborhoods in
Jakarta, are preparing for the second
democratic presidential election in

יום ג' ,20:00 ,17.11 ,סינמטק 3
פסטיבל הקולנוע האנתרופולוגי – אירוע הפתיחה
הופעה של האמנית אוסנת אלכביר
לשוט בים שוקע (מיאנמר/תאילנד )2015
בימוי :אוליביה וויאט | אנשי ה־( Mokenמבורמה ותיאלנד) מבלים שמונה חודשים
בשנה לפחות בסירות מחופות קש .הם נעים במפרץ בנגל כשחייהם תלויים בתנובת
המים ובמעט חליפין .המצלמה נעה איתם מעל ומתחת למים במהלך ויזואלי וקולי
מרהיב .המיתולוגיה שלהם העולה ממעמקי הים מסופרת ומזומרת על ידי בנות ובני
הקבוצה תוך שהם משייטים בין  13איים טרופיים .נוודי המים הללו צפו את הצונמאי
הגדול בשנת  .2004חלקם העמיקו לשוט אל תוך האוקיינוס ההודי ואלו שהיו על
היבשה חיפשו מקלט במקום מוגבה .השתתף בפסטיבל הוטדוקס 65( .דקות .תאית,
תרגום לאנגלית)
Opening Event
Performance by Osnat Elkabir

)Sailing a Sinking Sea (Myanmar/Thailand 2015
Dir.: Olivia Wyatt | The Moken people (from Burma and Thailand) spend at
least eight months of the year sailing through the Bay of Bengal. The group’s
mythology is told through storytelling and songs, which originate in the
)depths of the sea, and accompany their journey. (65 min., Thai, Eng. subt.
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Indonesia. Two local leaders lead the
struggle of the residents for social
rights under the constant threat of
eviction. The growing awareness of
civil rights challenges the concepts
of progress and democracy. (88 min.,
)Indon., Eng. subt.

 ,18:00סינמטק 2
שימור וחידוש של תרבות
מקומית
מרצה :פרופ’ דויד שולמן ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים

תיאטרון ומסורת מאחורי
הקלעים (גרמניה/הודו )2014
בימוי :שרה יונה צוויג | הסרט מולך על ידי
 , Sreehariנער צעיר בדרום הודו ,בן לזוג
שחקנים נערץ המופיעים על בימת התאטרון
האחרון ממסורת “ .”Kūtִ iyātִ tִ amהמצלמה
עוקבת אחר חייו על הבימה ומחוצה לה,
בתוך המסורת של התאטרון הקדום ,ולצד
הנסיונות של הוריו ושלו לקיים גם תאטרון
עכשוי .הגוף ,הפנים ,הצבעוניות והתנועה –
מוליכים את תרבות המופע ()performance
בין הסגנונות ובתוך החיים 47( .דקות .אנגלית,
תרגום לאנגלית)

Preserving and Renewing Local
Culture
Speaker: Prof. David Shulman, The
Hebrew University of Jerusalem

Backstage of Tradition (Germany/

)India 2014
Dir.: Sara Yona Zweig | Sreehari, the son
of acclaimed theatre actors, performs in
the ancient “Kūtִ iyātִ tִ am” theater, the
last of its kind. The camera captures
their lives and attempts to have a
contemporary theatre. Through the use
of color and movement, the film takes
the viewer on a journey through ancient
and modern traditions. (47 min., Eng.,
)Eng. subt.

 ,18:00סינמטק 3
צפייה בקמבודים כקורבנות:
קולנוע הומניטארי או תיירות
זוועה מהכורסא?
מרצה :ד”ר קרול קדרון ,אוניברסיטת חיפה
עושים רוח (צרפת/קמבודיה )2014
בימוי :גיאם סואן | מצוקת חיי הכפריים
בקמבודיה ,משמשת מצע נוח לניצולם על

ידי סוחרים בבני אדם .המקומיים קוראים
להם “מחוללי הסופה” או אלה ש”עושים
רוח” .מבטיחים עבודה במשקי בית בתאילנד
או מאלזיה ,אך למעשה מוכרים את הנשים
והנערות לטובת כל שימוש שהוא .איה ,חוזרת
לכפר שלה לאחר שנמלטה מידי משעבדיה.
היא שבה לאימה שדחפה אותה לצאת,
כשהיא עניה יותר ,חבולה ,הלומה ונושאת
ילד ,פרי מעשי אונס והתעללות .זוכה פסטבל
פוסאן 66( .דקות .קוריאנית וחמר ,תרגום
לאנגלית)

Gazing at Cambodian
Victimhood: Humanitarian
Cinema or Atrocity Tourism
?From Afar
Speaker: Dr.Carol A. Kidron, University
of Haifa

The Storm Makers (France/

)Cambodia 2014
Dir.: Guillaume Suon | The harsh
reality of rural Cambodian life serves
as a convenient platform for their
exploitation by human traffickers. Aya
returns to her village after escaping
her enslavers; poorer, bruised, in shock,
and carrying a child, the result of rape
and abuse. (66 min., Kor. & Khmer, Eng.
)subt.

18.11

רביעי Wednesday
 ,16:00סינמטק 2
ספארטקוס וקסאנדרה (צרפת
)2014
בימוי :יואניס נוגה | ספרטקוס ( )13ואחותו
קסנדרה ( ,) 11נולדו ברומניה והם בני רומה.
ילדות של נדודים ,פשיעה ,והורים נוכחים/
חסרים ,מגיעה לפגוש את המצלמה בפברבי
פריס ,כשהם חסרי בית .קמיל ,אומנית
טרפז צרפתיה ,מציעה לשנים (יחד עם
ילדים נוספים) מסגרת של לימודים ועבודה
בקרקס מיוחד שהקימה .הסרט עוקב מקרוב
ובעדינות אחר הקשיים והפיתויים הכרוכים
בהזדמנות זו ,שתנתק אותם מהוריהם ,תכניס
אותם למסגרת מחייבת ,תקבע אותם במרחב
נתון ,אך תיתן להם בטחון ,חינוך ומערכת
תומכת .השתתף בפסטיבל הוטדוקס80( .
דקות .צרפתית ,תרגום לאנגלית)

Spartacus & Cassandra (France

)2014
)Dir.: Ioanis Nuguet | Spartacus (13
and his sister Cassandra (11) live on

the streets of Paris. Camille, a trapeze
artist, offers the two to take part in
a special program of studying and
working in a unique circus that she
built. The film sensitively follows the
difficulties and temptations presented
by this opportunity. (80 min., Fr., Eng.
)subt.

 ,16:00סינמטק 3
חינוך והגירה בסין הכפרית
מרצה :ד”ר אורנה נפתלי ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים
באים והולכים (גרמניה/סין )2015
בימוי :טיאנלין סו | ארבעה אנשים צעירים
בסין העכשווית ,מנסים לצמוח ברווח שבין
העבר הכפרי־חקלאי ,להווה המורכב .שני
אחים צעירים נשארים בכפר לבדם ,מחכים
לאביהם שיצא להביא שכר ממכרה מרוחק,
ואמור להגיע לחגיגות השנה החדשה .באותה
העת ,השכנים שלהם ,יוצאים כל אחד לחוד
למסע התבגרות משלו בין ערים מתועשות,
מרכזי תיירות וחלומות על עתיד אחר89( .
דקות .מנדרינית ,תרגום לאנגלית)

Education and Migration in
Rural China
Speaker: Dr. Orna Naftali, The Hebrew
University of Jerusalem

Coming & Going (Germany/China

)2015
Dir.: Tianlin Xu | The movie follows four
young people growing up amidst the
changing tides of past rural agricultural
and today’s complex contemporary
China. Two young brothers wait for the
return of their father. Meanwhile their
neighbors depart on a journey in the
hopes of a better future. (89 min., Mand.,
)Eng. subt.

 ,17:45סינמטק 2
סיכויים וסיכונים של
התערבות בתרבות
מרצה :הרב מיכה אודנהיימר ,ארגון תבל
בצדק
לצייר את הנמר (ארה”ב/נפאל )2015
בימוי :איימי בנסון ,סקוט סקוויר | שאנטה
נערה נאפלית צעירה ומבריקה ,נבחרת על ידי
ארגון בינל”א לצאת מהכפר שלה ללימודים
בקאטמאנדו .בני המשפחה כולם מקווים כי
מהלך זה ישנה את חייהם הקשים והדלים.
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אולם שאנטה לא חוזרת .שבע שנים עקבו
הבמאים אחרי משפחה זו כדי לספר על
העוצמה שבחינוך בנות .אולם שאנטה לא
עמדה בציפיות והתאבדה ,משאירה את
המשפחה ואת הצופים לחשוב מחדש על
האופנים בהם ניתן לחולל שינוי חברתי.
הבחירה הרשמית פסטיבל הוטדוקס96( .
דקות .נפאלית ,תרגום לאנגלית)

The Benefits and Risks of
Cultural Intervention
Speaker: Rabbi Micha Odenheimer,
Tevel Betzedek

)Drawing the Tiger (USA/Nepal 2015
| Dir.: Amy Benson, Scott Squire
Shanta is chosen by an international
organization to leave her village
and study in Kathmandu. The film
documents the family over the course
of seven years, during which, tragically,
Shanta took her own life, leaving her
family and viewers to rethink the ways in
which a social change can be made. (96
)min., Nepali, Eng. subt.

 ,18:15סינמטק 3
בקצה השמיים (גרמניה/סין )2014
בימוי :סו הונגג’י | במרומי צוקים גבוהים
בדרום מערב סין ,בכפר  Guluיש בית ספר
אחד .עשרים וחמש שנים מלמד בו על תקן
“ממלא מקום” המורה שן .יום אחד מגיע
לכפר באו ,מתנדב צעיר בוגר אוניברסיטה
המכנה עצמו “דון קיחוטה” ,כשהוא נחוש
לקדם את השכלת ילדי הכפר .באו מפרסם
את בית הספר שבמרומים ,מגייס כספים
עבורו ,ומתנהל מול המורה הותיק והסדרים
הישנים .במרומי הצוק מתגוששת סין
הישנה עם זו העכשווית ,כשהמצלמה איננה
בוחרת במי מהן אלא מניחה לנו להתבונן,
להתרגש ,ולחשוב .השתתף בפסטיבל
הוטדוקס 102( .דקות .מנדרינית ,תרגום
לאנגלית)

On the Rim of the Sky (Germany/
)China 2014
Dir.: Xu Hongjie | In the village of
Gulu, China, a new teacher tries to
improve the education of the children
and to modernize the local school. In
his way, stand the “substitute” teacher,
who has been working at the school
for the past 25 years, and the school’s
old fashioned habits. (102 min., Mand.,
)Eng. subt.

יום ד' ,20:15 ,18.11 ,סינמטק 3
להתבונן שוב ואחרת על חברות “ציידים לקטים”
מנחה :ד”ר דבי הרשמן ,מוזיאון ישראל .בהשתתפות :ד”ר אדריאן סטרונג ,פרופ’
עמנואל מרקס ,אוניברסיטת תל אביב
הציידים (ארה”ב )1957
בימוי :ג’ון מארשל | סרטו של ג’ון מארשל “הציידים” נבחר ל”פינה הקלאסית” בה אנו
מקרינים מדי שנה ,סרט אחד מתוך הקאנון של הקולנוע האתנוגרפי .סרט זה ,צולם
במהלך שנתיים (1952־ )3בהן שהה מארשל במדבר קלאהארי ,עם משלחת של מכון
סמית’סוניאן ומוזיאון פיבודי שבאוניברסיטת הארוואד .הסרט מלווה ארבעה גברים
המנסים לצוד ג’ירף ,אולם הוא נטוע בתוך מכלול ההוויה של חיי הבושמנים או בלשונם
ה  , Ju/’hoansiשהינם לקטים ציידים .סרט זה הפך למייצג/מייצר מרכזי למדי של
תפיסת חיי קבוצות הלקטים ציידים .הסרט זכה בפרסים רבים .במהלך השנים שחלפו
מאז הופק ,חזר הבמאי אליו ואל גיבוריו ,כן חזרו אליו חוקרים ומבקרים שבדקו מחדש
את השפעתו על הבנתנו על המוצג ונאמר בו .אנו מארחים בערב ההקרנה את החוקר
והבמאי החשוב  ,Dr. Adrian Strongשכתב את עבודת הדוקטורט שלו על עבודותיו
של ג’ון מארשאל Strong .ביים בין היתר ,את הסרט  Bitter Roots/2010החוזר אל
הבושמנים ובודק את השינויים שחלו בחייהם ,ואת האופנים בהם הם מוצגים במדיה
הכתובה והמצולמת 72( .דקות .אנגלית)

”Re-viewing “Hunters and Gatherers
Moderaor: Dr. Debby Hershman, The Israel Museum. Participants: Dr.
Adrian Strong, Prof. Emanuel Marx, TAU University,

)The Hunters (USA 1957
Dir.: John Marshall | Shot over the course of two years (1952-3), during the
director’s stay at the Kalahari Desert of Namibia, the film follows the efforts
of four men to hunt a giraffe. In addition, the film shows other aspects of
these hunter-gatherers’ lives. The film became synonyms with the image of
)the hunter-gatherers. (72 min., Eng.
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חמישי Thursday
 ,16:00סינמטק 2
דרום סודאן :לשבט או לחסד
מרצה :ד”ר חיים קורן ,משרד החוץ
היינו המורדים (גרמניה/סודן )2014
בימוי :קטרינה ון שרודר ,פלוריין שווי |
פסטיבל הסרטים האתנוגרפי נולד במקביל
להיווסדה של מדינת דרום סודן .כך יצא,
שבכל שנה נבחר סרט מסויים העוקב אחר
חבלי התקומה של מדינה זו .הפעם אנחנו
מלווים את שיבתו לדרום סודן של Agel
שהיה ילד־חייל .הוא ברח לקניה ומשם
לאוסטרליה וב־ 2013חזר כדי להקים ולאמן
את נבחרת הכדורסל של המדינה הצעירה.
קשיים ספורטיבים המעוגנים בתוך הקשיים
הפוליטים סביב ,דוחקים בו לעזוב את
הנבחרת ולהקים ארגון הדואג למי שתייה
נקיים באזורים מרוחקים .אולם דרום סודן
רחוקה מהשגת השקט ו־ Agelחוזר ללבוש
מדים .זוכה פסטיבל ברוקלין 93( .דקות.
אנגלית ודינקאית ,תרגום לאנגלית)

South Sudan – For Better or
Worse
Speaker: Dr.Haim Koren, Foreign Ministry

We Were Rebels (Germany/Sudan

)2014
Dir.: Katharina von Schroeder,
Florian Schewe | Agel, a former child
soldier, returns to South Sudan to
train the national basketball team.
The conflicts within the team bear a
striking resemblance to those of the
country. Just two years after gaining its
independence, South Sudan is facing
war, and Agel has to become a soldier
once again. (93 min., Eng. & Dinka, Eng.
)subt.

 ,16:00סינמטק 3
אקטיביזם נשי באמריקה
הלטינית
מרצה :ד”ר קלאודיה קדר ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים
כל כולי (מקסיקו )2014
בימוי :ארטורו גונזלס וילאסנור | ברצועת
הגבול שבין מקסיקו לארצות הברית ,מקום
של ייאוש ואלימות ,פועלת מאז  1995קבוצה
של נשים הקרויה  .Patronasמדי יום הן

יום ה' ,18:30 ,19.11 ,סינמטק 2
מדוע מיניות ומגדר מסמנים אתר לשינוי חברתי
לאחר הסרט תתקיים שיחה בין הבמאית אייריס הרמה ופרופ’ תמר אלאור,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים
לעזוב את אפריקה (פינלנד )2015
בימוי :אייריס הרמה | ריטה עומדת לעזוב את אוגנדה לאחר  25שנים בהן חיה ועבדה
בה ,ולשוב למולדתה פינלנד .היא משאירה מאחור מפעל משותף שלה ושל קאתרין
בת המקום .הן חלקו בית ,השקפת עולם ,ופעלו למען קידום השליטה של נשים על
גופן ומיניותן .צחקו לא מעט ,רבו והתווכחו לא פחות .הסרט מלווה את החודשים
האחרונים של עבודתן המשותפת בקורס בין דתי ובין מגדרי ,בסוגיות של תכנון
המשפחה .כל זאת על רקע האשמות והשמצות על מערכת היחסים שלהן ,המאיימות
גם על עתיד הארגון 84( .דקות .אנגלית)

Why Gender and Sexuality are Marked as Sites for Social
Change
Following the screening, a discussion between Prof. Tamar Elor and director
Iiris Harma

)Leaving Africa (Finland 2015
Dir.: Iiris Harma | After 25 years, Rita is leaving the NGO for gender and
family education she established with Katharine, a native of Uganda.
The film documents their last few months of working together, while the
accusations and slanders about their relationship threaten to impact the
)future of the organization. (84 min., Eng.
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מכינות חבילות אוכל ,וזורקות אותן בעודן
טריות ,אל אלה התלויים על “המפלצת”
– רכבת המשא העושה דרכה ממקסיקו
לארצות הברית .למרות סיפור חייהן הקשה
של רבות מחמש עשרה גיבורות הקבוצה,
בוחרת כל אחת מהן בדרכה לתת לאחרים.
( 90דקות .ספרדית ,תרגום לאנגלית)

Female Activism in Latin
America
Speaker: Dr. Claudia Kedar, The Hebrew
University of Jerusalem

)All of Me (Mexico 2014
Dir.: Arturo González Villaseñor | In the
border strip between Mexico and the
United States, a group of women called
“Patronas” prepares fresh food packages
for the poor people that make their way
from Mexico to the US border. Despite
their personal difficulties, most of the
members find their own unique way to
help others in need. (90 min., Spa., Eng.
)subt.

 ,18:30סינמטק 3
האמנם ישנה דרך “הומנית”
לגדל פרות לייצור חלב
מרצה :פרופ’ אביגדור כהנר ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים
פרה פרה (בריטניה )2013
בימוי :אנדי אטצ’וט | גיבורות הסרט הזה ,הן
חמישים וחמש הפרות של סטפן הוק ובעיקר
אחת מהן – אידה .סטפן מנסה לקיים במזרח
סאסקס אנגליה ,מחלבה משפחתית צנועה.
גידול בעלי חיים לתעשיה (בשר ו/או חלב)
הפך לסוגיה ערכית פוליטית בעולם המערבי.
סטפן ובני משפחתו מחפשים דרך לעשות את
זה נכון .האם ישנה דרך כזו? האם המחלבות
הקטנות מציעות אלטרנטיבה לרפתות
הענקיות? האם חייה של אידה והעגלים שלה
אצל משפחת קוק – טובים יותר? השתתף
בפסטיבל ברלין וסאנדנס 98( .דקות .אנגלית,
תרגום לאנגלית)

Is There a Humanitarian Way to
?Raise Non-humans
Speaker: Prof. Avigdor Cahaner, The
Hebrew University of Jerusalem

)The Moo Man (UK 2013
Dir.: Andy Heathcote | Stephen Hook,
tries to maintain a modest family milk
farm. Livestock industry has become
a political issue and Stephen and his
family are looking for the best way to
handle this new situation. The true

יום ה' ,21:00, 19.11 ,סינמטק 2
( T-Rexארה”ב/קנדה/סין/בריטניה )2015
בימוי :זאכרי קנפארי ,דריי קופר | במשחקים האולימפיים של  ,2012נכלל בפעם
הראשונה גם אגרוף נשים .קלריסה  T-rexשילדס ,יצאה ללונדון מפילנט מישיגן ,כדי
לנסות ולקחת את מדליית הזהב .הסרט עוקב אחר ההכנות שלה לקרב בתוך הזירה
ומחוצה לה .כמי שגדלה במשפחה עמוסת בעיות בעיר שאיבדה תקווה ,היא איננה
מרפה מן החלום .לצידה לאורך כל הדרך נמצא המאמן האישי שלה ,שלקח אותה
ברצינות כבר בגיל אחת עשרה .הוא תמיד חיפש מנצח בחדרי האימון שלו ,אבל לא
ציפה שהאלוף תהיה אלופה .זוכה פסטיבל סן פרנסיסקו 91( .דקות .אנגלית)

)T-Rex (USA/Canada/China/UK 2015
Dir.: Zackary Canepari, Drea Cooper | For the first time, women’s boxing
is included in the Olympic Games. Clarissa “T-Rex”, a boxer from Flint
Michigan, is going to London to compete for a gold medal. The film follows
her preparations within and outside the ring, as she holds on to her dream.
)(91 min., Eng.
heroines of the film are the 55 cows of
the farm, especially Ida. (98 min., Eng.,
)Eng. subt.

 ,21:00סינמטק 3
אש התמיד (אוקראינה )2015
בימוי :אוסטאפ קוסטיו | הקולנוע
האתנוגרפי ממשיך לבדוק את כוח ההישרדות
של הקיום הפסטוראלי באירופה .האם בעת
הזו ניתן לקיים אורח חיים הנשען על חקלאות
ומרעה בסגנונם המסורתי .סרט זה שצולם
בהרי הקארפטים שבאוקריינה ,מלווה שלושה
גברים בני שלושה דורות ,במסעם הקייצי
עם עדרי הכבשים ,אל ההרים .המראות
מרהיבים .העליה אל שדות המרעה הגבוהים

היתה חלק קבוע ממחזור הקיום של בעלי
החיים והרועים .האם התנאים הללו של
ריחוק ,נוודות ,והתמודדות עם תנאי חיים
קשים יחסלו את אירופה הפסטוראלית? זוכה
פסטיבל הוטדוקס 80( .דקות .אוקראינית,
תרגום לאנגלית)

)The Living Fire (Ukraine 2015
Dir.: Ostap Kostyu | The story of three
men from three different generations
in the Carpathian Mountains of the
Ukraine. In the summer, they embark on
a journey to the mountains, with their
herds of sheep. Will these circumstances
of distance, nomadism, and tough living
conditions endanger Europe’s pastoral
)existence? (80 min., Ukrain., Eng. subt.

