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להציל את הנדריקס 
סרטו של מריוס פיפרידס 

קפריסין, 2018 | יוונית/טורקית, כתוביות בעברית | 92 דקות 

עם הרצאת זום מפי גליה פסח, מרצה ומדריכת טיולים - מתמחה בהיסטוריה 
ופוליטיקה עכשווית של קונפליקטים וסכסוכים אתנים ברחבי העולם, בנושא 

”קפריסין - אי המריבה“. ב- 1974 פלשה טורקיה לאי הקטן והיפהפה וכבשה שליש 
משטחו, ולאחר מכן נחלק האי לשתי ישויות אתנו-לאומיות. מאז מסוכסכים שני 
הצדדים בנוגע לשליטה באי. האיחוד נותר חמקמק גם היום, 46 שנים לאחר 
הפלישה, ושני עמים חיים יחד, אחד לצד, ומול, השני. מפת דרכים היסטורית 

ופוליטית לתולדות סכסוך גדול באי קטן. 

מפגש 1 - קפריסין    14.01.2021

אניס הוא מוזיקאי שחי בקפריסין. כשהוא רואה שהקריירה שלו לא בדיוק מתרוממת, הוא 
מחליט לעזוב, אבל התוכניות שלו משתבשות כשהנדריקס, הכלב שלו, חוצה את הגבול בין 
הצד היווני של האי לצד הטורקי. החוק אוסר על העברת בעלי חיים בין האזורים, ויאניס מוצא 
את עצמו חובר לחאסן, מתיישב מהצד הטורקי, וביחד הם מנסים להציל את הנדריקס... 



מרטין עדן 
סרטו של פיאטרו מרצ‘לו 

איטליה, 2019 | איטלקית/צרפתית, כתוביות בעברית | 129 דקות 

עם הרצאת זום מפי יואל שתרוג, מרצה, צלם, חוקר ועורך ”מסע אחר“ לשעבר, 
בנושא "ספרים רבותי ספרים" - מסעות בעקבות סופרים וספרים. "ספרים הם כמו 
מראות, רואים בהם את מה שיש בפנים" - מסע בעולם בעקבות מהפכת הדפוס, 
ספרים, סופרים, ספריות וחנויות ספרים ייחודיות, ומבט אל העולם דרך כתיבתם 
ודמיונם של ג'ונתן סויפט, אריך קסטנר, ג'ול ורן, פרנץ קפקא, קרלוס, רואיס סאפון, 

ועוד. 

כאשר מלח צעיר ועני בשם מרטין עדן פוגש באלנה האצילית והיפה, אחותו של חניך שהציל, 
הוא מחליט לרכוש השכלה ולהמציא את עצמו מחדש כסופר. ככל שהוא מתקדם ומטפח 
באובססיביות את השאיפות שלו - ספרותיות וחברתיות גם יחד - הוא בוגד בסובבים אותו 

ומפנה את גבו למוצאו הצנוע. 

מפגש 2 - איטליה    04.02.2021



קלייר דארלינג 
סרטה של ז'ולי ברטוצ'לי 

צרפת, 2018 | צרפתית, כתוביות בעברית | 94 דקות 

עם הרצאת זום מפי רחל אסתרקין, מרצה, חוקרת קולנוע ומומחית לרב תרבויות, 
בהרצאה על במאית הסרט ז‘ולי ברטוצ‘לי שעשתה את המעבר בין סרטים 

דוקומנטריים לסרטים עלילתים ומשלבת ביניהם בהצלחה, על גיל הזהב הכובש את 
המסכים בשנים האחרונות, ועל קת‘רין דנב, אגדת הקולנוע הצרפתי, ובתה קיארה 
מסטוריאני מנישואיה לשחקן הידוע מרצ‘לו מסטוריאני שמשחקת את בתה גם 

בסרט... 

בוורדרון, כפר קטן בצפון צרפת, קלייר דארלינג (קת‘רין דנב) מתעוררת כשהיא משוכנעת כי 
זהו יומה האחרון. היא מחליטה לרוקן את ביתה ולהעמיד את חפציה האהובים שאספה כל 
חייה, חלקם יקרי ערך, למכירת חצר. כשלמקום מגיעה מארי, בתה שאותה לא ראתה במשך 

עשרים שנה, השתיים יצטרכו להתמודד עם העבר, ולהרהר בעתיד. 

מפגש 3 - צרפת     25.02.2021



הדיוקן האחרון 
סרטו של סטנלי טוצ‘י 

אנגליה, 2017 | אנגלית, כתוביות בעברית | 90 דקות 

עם הרצאת זום מפי יואל שתרוג, מרצה, חוקר, צלם ועורך ”מסע אחר“ לשעבר, 
בנושא ”מהגרים ששינו את פני התרבות הצרפתית“- על הצייר אלברטו ג'קומטי, על 
פיקסו, מודליאני, שאגל ועוד. הצצה לתרבות המהגרים של היום ומסע אל המהגרים 

ששינו את פני התרבות הצרפתית בתחילת המאה הקודמת. אל הציירים, 
המוסיקאים, הפסלים הבימאים שהטביעו את חותמם באמנות הצרפתית ועל פריז 
של תחילת המאה ושל היום - הרצאה המשלבת סיפורים ומוזיקה צרפתית שיצרו 

אותם מהגרים. 

ג‘פרי ראש וארמי האמר מככבים בדרמה על הצייר השוויצרי הנודע אלברטו ג‘קומטי, שבשיא 
הפופולריות שלו נדמה שאיבד קצת את הדרך. כשמבקר אמנות אמריקאי מגיע לסטודיו שלו 
על מנת לשמש מודל לציור, העבודה מתארכת ובין השניים נוצר קשר מיוחד שחושף את הצייר 

על כל חוזקותיו וחולשותיו - הכאוס, הספק והיצרים. 

מפגש 4 - אנגליה    11.03.2021


