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המכון הצרפתי
רח' רוטשילד 7, תל אביב, 66811  
טל': 03-7968000 
שעות פתיחת המדיאטק: 
ימים א' - ה' : משעה 10:00 עד 20:00
ביום ו' : משעה 10:00 עד 13:00 
המרכז לשפה הצרפתית
טל': 03-7968011
ימים א' - ה' : משעה 9:00 עד 21:00
ביום ו' : משעה 9:00 עד 13:00 
הגעה באוטובוסים: 
התחנה ברח' אחד העם
מספרי אוטובוסים: 24, 25, 38, 47, 48, 61, 62, 72, 82, 
100, 121, 149, 168, 236, 247 והאוטובוס סיטי-טור של דן

המרכז לתרבות צרפת 
בבאר שבע ובנגב
אוניברסיטת בן גוריון, ת.ד. 653
באר שבע, 84105
טל': 08-6479002

המרכז לתרבות צרפת 
ע"ש גאסטון דפר בחיפה
רח' אליהו חכים מס' 6
חיפה, 35430
טל': 04-8312333

המרכז לתרבות צרפת בנצרת
רח' פול 6, ת.ד. 1594, נצרת 16115
טל': 04-6569998

המרכז לתרבות צרפת בירושלים
ע"ש רומאן גרי
כיכר ספרא 9, ירושלים, 34141
טל': 02-6243156

Informations pratiques
Institut français
Rothschild 7, Tel Aviv 66881
03-7968000
Horaire ouverture médiathèque : 
Lundi - Jeudi: 10h-20h
Vendredi: 10h-13h
Centre de langue:  
tel: 03-7968011
Dimanche - jeudi: 9h-21h
Vendredi: 9h-13h
Accès bus: 
Station rue Ahad Ha'Am
24, 25, 38, 47, 48, 61, 62, 72, 82, 100, 121, 149, 168, 
236, 247 et le Dan City-Tour

Institut français de Beer Sheva 
et du Néguev
Université Ben Gourion, PO Box 653
84105 Béer Shéva
08-647 90 02

Centre culturel français 
de Haïfa – Gaston Deferre
6, rue Eliyahu Hakim, 35430 Haïfa 
04-8312333

Centre culturel français 
de Nazareth
Rue Paul 6, BP 1594, 16115 Nazareth
04-6569998

Centre culturel français 
de Jérusalem – Romain Gary
Kikar Safra 9, 34141 Jérusalem
02-6243156
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הכותרת תחתיה יוצגו 352 העמודים של דמויות תושבי 

העיר, שנכתבו בשנינות רבה ע"י עמי בוגנים, וצולמו ע"י  

הצלם הנפלא מוטי מילרוד.

לרוב  לכם מפגשי תרבות חדשים  נציע  בשנה החדשה 

שכונתית,  אוניברסיטה  קורסים,   ,7 רוטשילד  בשדרות 

על  בעברית  קורס  המציעה  הרחב,  לקהל  פתוחה 

המרכז  מן  וידידינו,  החדשה,  הצרפתית  הפילוסופיה 

למחקר צרפתי בירושלים יקיימו קורסים בהיסטוריה.

100 שנה

ליצירתו של האנתרופולוג הצרפתי  כבוד  נעניק  כמו"כ, 

הנודע, קלוד לוי שטראוס, שחגג אף הוא את שנתו ה-

100. בהזדמנות זו, יהיה לי העונג לפתוח בפניכם אשנב 

באמצעות  קלמנט,  קתרין  עם  יחד  לאנתרופולוגיה, 

סדרת סרטים שאנו נפרש יחדיו. 

2009... שנת תל-אביב, שנת אביב! אני מאחל לכולכם 

אושר,  רוב  מאושרת,  אזרחית  שנה  מכם,  אחד  ולכל 

שלום ושפע.

L’année           
Tel Aviv
Décembre

Les jours se contractent, la lumière se fait 
plus vive, concentrée, comme si elle se savait 
comptée. Je me souviens, il y a un an ! À propos 
#1 se dévoilait à nos yeux ébahis. Evénements 
culturels, mises au point, récits, notations 
d’humeur… Cinq numéros et un an plus tard, 
la sortie d’À propos est devenue notre rendez-
vous. Nous avons pensé ce magazine comme 
un objet dont on se saisit progressivement, 
attiré par une photographie, retenu par 
un titre, plongeant dans une phrase. Nous 
l’avons voulu objet à demeure des jours 
durant sans se faner… Nous avons recueilli 
vos commentaires, vos suggestions, vos 
critiques, aussi. Aujourd’hui, À propos vous 
revient transformé, mûri, pour répondre plus 
précisément à vos attentes. Nous en avons 
préservé l’essence ; cette même philosophie 
qui nous guide et notre regard au jour le jour 
sur la culture française en Israël. Mais nous 
avons voulu qu’À propos soit plus encore votre 
agenda de sortie. C’est pourquoi le cœur du 
magazine s’est fait plus systématique, plus 
commode.

Il faut dire que nos rendez-vous de la rentrée 
2009 sont nombreux ! Ils sont modernes, 
innovants, intelligents…

Tel Aviv

2009 est l’année du centenaire de la ville de 
Tel Aviv, cette ville que nous aimons tant ! 
Nous nous associerons aux célébrations de 
cet anniversaire tout au long de l’année. 
Premier grand rendez-vous : la biennale 
de musique contemporaine de Tel Aviv. La 
programmation française en constituera 
la principale contribution étrangère. 
Vous trouverez de  quoi alimenter vos  

connaissances en musique contemporaine 
française et vous permettre de ne rater aucun 
des concerts de la ville blanche.

La ville blanche

La ville blanche, précisément, à l’honneur 
cette année. Tel Aviv complète la belle 
collection « Villes en mouvement » des 
éditions Autrement. « Tel Aviv sans répit », 
tel est le titre sous lequel se présenteront 
352 pages de portraits d’habitants de la ville, 
subtilement écrits par Ami Bouganim et 
magnifiquement illustrés par le photographe 
Moti Milrod. 

Nous vous proposons pour cette nouvelle 
année de nouveaux rendez-vous culturels 
à Rothschild 7, des cours, une Université de 
quartier, ouverte à tous : un cours en hébreu 
sur la nouvelle philosophie française, des 
cours d’histoire par nos amis du Centre de 
Recherche Français de Jérusalem.

100 ans

Claude Levi-Strauss fête lui aussi ses cent ans. 
Avec Catherine Clément, nous rendrons un 
hommage à ce très grand anthropologue 
français. J’aurai le plaisir de vous introduire à 
l’anthropologie en vous proposant une série 
de films que nous commenterons ensemble.

2009… l’année Tel Aviv, une année de 
printemps ! Je souhaite à tous et à chacun une 
heureuse année civile de joie, de bonheur, de 
paix et de prospérité.

שנת תל-אביב
דצמבר 

מכיר  כמו  מתמקד,  מתחזק,  האור  מתקצרים,  הימים 

בכך שלא ישרוד זמן רב. חלפה רק שנה! מאז הגיח, אל 

מול עינינו הנדהמות, הגיליון הראשון של אפרופו. ארועי 

גיליונות  חמישה  רוח...  הלכי  סיפורים,  ידיעות,  תרבות, 

של אפרופו ושנה אחר כך... ויציאתו, הדו חודשית, לאור 

הפכה למפגש של קבע בינינו. התחברנו למגזין באופן 

כותרת,  ידי  צילום, נמשכנו על  ידי  רותקנו על  הדרגתי, 

צללנו לתוך משפט... פיללנו שהמגזין ימשיך לשרתכם 

וההצעות  הרעיונות  ההערות,  את  ליקטנו  נאמנה... 

חוזר אליכם  וכך, אפרופו  וכמובן את הביקורות שלכם. 

יותר  מדויק  מענה  לתת  שואף  יותר,  בשל  שונה,  היום 

לציפיותכם. שמרנו על רוח הדברים של המגזין, ובאפרופו 

על  שלנו  היומיומי  והמבט  הניתוח  את  תמצאו  הנוכחי 

שאפנו  מזאת,  יתרה  בישראל.  הצרפתית  התרבות 

שאפרופו יהפוך כלי עזר יעיל - יומן הבילויים והתרבות 

שלכם. בשל כך, המגזין הנו שיטתי ונוח יותר. 

רבים   2009 לשנת  שלנו  המפגשים  כי  לציין  שמח  אני 

ומגוונים, מודרניים, חדשניים ואינטליגנטיים.

תל-אביב

אביב,  תל  העיר  של  ה-100  שנת  היא   ,2009 שנת 

העיר שאנו כה אוהבים, שחיה בקרבנו, כשם שאנו חיים 

בקרבה! אנו נציין וניקח חלק בחגיגות יום ההולדת שלה, 

במהלך כל השנה. 

זמננו  בת  למוסיקה  הביאנלה  וחשוב:  ראשון  מפגש 

בתל אביב. ההשתתפות הצרפתית תהווה את התרומה 

הידע  את  להעשיר  תוכלו  בביאנלה.  העיקרית  הזרה 

שלכם במוסיקה צרפתית בת-זמננו. אנו נשמח לאפשר 

לקחת חלק  בכל הקונצרטים המתוכננים 

העיר הלבנה

השנה.  רב  לכבוד  עוררין,  ללא  תזכה,  הלבנה  העיר 

 Villes en" היפה  האוסף  את  תשלים  אביב  תל 

.Autrement  בהוצאת "mouvement

 - הפסקה(  ללא  אביב  )תל   "Tel Aviv sans répit"
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Cyprien Gaillard

Desniansky Raion, 2007

Artist and Cosmic Galery, Paris

Exposition 
européenne 
d'Art Vidéo
Dans le cadre de la biennale de 
musique contemporaine 2009 
« Contempo ».
A l’occasion du centenaire de Tel Aviv, 
l’Institut français de Tel Aviv, s’est associé à 
l’Istituto Culturale Italiano, le Goethe Institut, 
l’Institut culturel Roumain et la Délégation 
de l’Union Européenne en Israël pour mettre 
en œuvre ce programme unique de Video-
Art : « Sounds and Visions : Artists’Films and 
Videos from Europe. The Last Decade » qui 
sera présenté au Musée d’Art de Tel Aviv du 6 
février au 7 mars 2009.

Pour la première fois dans le monde cette 
exposition rassemble les œuvres de 21 
artistes européens, chacun ambassadeur 
de son pays. Elle se veut un lien entre la 
création vidéo et la musique contemporaine 
européenne. La France sera représentée 
dans cette exposition par le créateur Cyprien 
Gaillard.

L’exposition est l’un des principaux 
évènements de la Biennale de musique 
contemporaine de Tel Aviv, qui ouvrira les 
célébrations du centenaire de la ville. 

Par cette action, l’Europe réunie autour 
de ce projet culturel d’envergure entend 
commémorer dans la langue internationale 
de la Musique, le centenqire de la ville de Tel 
Aviv. 

Liste des pays participants : Autriche, 
Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie

Eric Chevreul

של  בתוכנית  מיוחדת  אירופאית  יוזמה 
 2009 זמננו  בת  למוסיקה  הביאנלה 

."Contempo"

הצרפתי  המכון  אביב,  תל  לעיר  המאה  חגיגות  לרגל 

בתל אביב, מקיים בשיתוף פעולה עם המכון האיטלקי 

ומשלחת  לתרבות  הרומני  המכון  גטה,  מכון  לתרבות, 

האיחוד האירופאי בישראל, תוכנית וידאו-ארט ייחודית, 

אשר תוצג במוזיאון תל אביב לאומנות, מן ה-6 בפברואר 

 Sounds and » עד ה-7 במרץ 2009, תחת הכותרת: 

 Visions : Artists’ Films and Videos from Europe.
.« The Last Decade

לראשונה בעולם תרכז התערוכה, תחת קורת גג אחת, 

את עבודתם של 21 אמנים אירופאים, כל אמן ייצג את 

ארצו. התערוכה תשלב בין היצירה בוידאו לבין המוסיקה 

ידי  על  בתערוכה  תוצג  צרפת  זמננו.  בת  האירופאית 

סיפריאן גייאר. התערוכה הינה מן האירועים המרכזיים 

של הביאנלה למוסיקה בת זמננו, שתתקיים בתל-אביב 

ותפתח, למעשה, את חגיגות המאה של העיר. 

פרויקט  סביב  שהתאחדה  אירופה  מאחלת  זו,  בדרך 

יום  מוזיקלית,  בינלאומית  בשפה  זה,  ייחודי  תרבותי 

הולדת מאה שמח לעיר תל-אביב.

רשימת הארצות המשתתפות בפרויקט הינן: אוסטריה, 

ספרד,  דנמרק,  קפריסין,  בולגריה,  בלגיה,  גרמניה, 

פינלנד, צרפת, הונגריה, אירלנד, איטליה, ליטא, מלטה, 

רומניה,  הצ'כית,  הרפובליקה  פורטוגל,  פולין,  הולנד, 

בריטניה וסלובניה.

אריק שברול

תערוכה 
אירופאית של 

וידאו-ארט

21 pays d'Europe fêtent 
100 ans de Tel Aviv

21 מדינות אירופאיות 
חוגגות 100 שנה לתל-אביב

Musée de Tel Aviv 

��
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Calendrier des rencontres :
2.1  Dr Rina Doudai
Les rapports entre l’oubli et la 
mémoire dans la construction de 
l’expérience de la catastrophe
9.1  Dr Aim Deuelle Luski
Le triomphe de la catastrophe
16.1  Rencontre sur un sujet choisi
23.1  Dr Eran Dorfman
Le quotidien moderne et post-
moderne, Benjamin, Freud et la 
possibilité de l’expérience
30.1  Adam Tannenbaum
Nietzsche : Clinique du Maître
6.2  Dr Anat Rimon-Or
Amour de soi et les cercles de la 
destruction dans la philosophie de 
Nietzsche.
13.2  Dr Liat Frydman 
Psychanalyse matérialiste
20.2  Dr Ini Efergan
Hegel et la pensée de la 
réconciliation
27.2  Dr Ronit Peleg
« L’après Auschwitz » responsabilité 
et la fin de la spéculation
6.3  Dr Raphael Zagury-Orly 
Réparation du monde? 
Hegel, Blanchot, Levinas
13.3  Dr Michal Ben-Naftali
Déploiements fragmentaires, 
premières interrogation dans 
Maurice Blanchot
20.3  Dr Ariella Azoulay 
Représentations d’une révolution. 
Olympe de Gouge et Arendt
27.3  Rencontre sur un sujet choisi

2.1-27.3.09

סמינר לפילוסופיה 
קונטיננטלית-צרפתית

במסגרת פעילותו של המכון הצרפתי 
בת"א, ייערך סמינר ראשון מסוגו 

לפילוסופיה צרפתית–קונטיננטלית. 
הסמינר יהיה פתוח לקהל הרחב המעוניין 

להעמיק את היכרותו עם ההגות בת 
זמננו. הסמינר מהווה נדבך מפעילותה של 

קבוצת חוקרים המבקשים לקדם קהילת 
שיח לפיתוח החשיבה אודות היחסים 

בין הפילוסופיה הקונטיננטלית הגרמנית 
והצרפתית לבין הקונטקסט הישראלי, 

אופייה הרפלקסיבי של הפילוסופיה 
הקונטיננטלית, כמו גם מחויבותה לעסוק 

באתיקה, מוסר ואחריות, הופכים אותה 
לכלי יקר ערך להבנת בעיות הזמן והמקום 

ולמציאת דרכים להתמודד עמן.

הסמינר יתקיים בעברית
בימי ו' בין השעות 10:00-12:00

מחיר מנוי ל-16 מפגשים: 200 ₪
מחיר להרצאה בודדת: 30 ₪

מחיר לסטודנט: 20 ₪
במכון הצרפתי, שד' רוטשילד 7 ת"א
פרטים והרשמה בטל': 03-7968000
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Jazz, piano
Franck Amsallem 
Après la Chine, la Hollande, la 
France et l’Algérie de sa naissance, 
le pianiste Franck Amsallem est 
de retour en Israël pour une série 
de concerts et de rencontres avec 
des musiciens israéliens Amikam 
Kimelman, Roni Holan, Arnon Palty. 
A ne pas manquer!
Lundi 5 janvier à 20h
Centre culturel français de 
Nazareth, Rue Paul VI 
Informations : 04-6569998 
Mercredi 7 janvier 
Shablul Jazz Club, Hangar 13, 
port de Tel Aviv 
Informations : 03-5461891
Jeudi 8 janvier à 20h
Brigham Young University, 
Mont Scopus, Jérusalem 
Informations (Nomie): 02-6265666
Samedi 10 janvier à 20h30
Tikotin Japanese Museum, 
89 boulevard Hanassi, Haïfa 
Informations : 04-8312333

8.1.09

הרצאה של
רוג'ר קוקיארמן

רוג'ר קוקיארמן יגיע למכון הצרפתי 
 Ni f ier ni בתל-אביב לחתימה על ספרו 

dominateur  )בתרגום חופשי "לא גאה 
ולא שתלטן"(, בהוצאת בית ההוצאה דו 

מומן, ספטמבר 2008. 
קוקיארמן הצטרף בהיותו בן 26 לקונצרן 

אדמונד דה רוטשילד והפך מאוחר יותר 
לנשיאו. לאחר עזיבתו  את הבנק, הוא 

 ,CRIF נבחר בשנת 2001 לנשיא ארגון ה- 
)הועד המייצג של הארגונים היהודיים 

בצרפת(, תפקיד שבו החזיק עד חודש 
מאי 2007.

רוג'ר קוקיארמן מתבונן אל תוך עברו 
ומעניק למאזיניו/קוראיו נקודות חשיבה 
ייחודיות על הבעיות הגדולות של זמננו. 

הוא משחזר את תוכן השיחות הפוליטיות 
הבולטות ביותר עם: ז'אק שירק, ניקולה 

סרקוזי, סגולן רואיל, ליונל ז'וספין ואוליביה 
בזנסנו.

יום ה', 8.1.09, 20:00, בצרפתית
המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 7, ת"א

קבלת מידע בטל': 03-7968000

תוכנית הסמינר:
2.1  ד"ר רינה דודאי

יחסי שכחה וזיכרון בעיצוב החוויה 
האסונית

9.1  ד"ר חיים דעואל לוסקי
ניצחון האסון

16.1  סמינר משותף
23.1  ד"ר עירן דורפמן

יומיום מודרני ופוסט-מודרני: בנימין, פרויד 
ואפשרותו של הניסיון
30.1  אדם טננבאום

ניטשה: קליניקה של אדון
6.2  ד"ר ענת רימון אור

אהבה עצמית ומעגלי הרס בהגותו של 
פרידריך ניטשה

13.2  ד"ר ליאת פרידמן
פסיכואנליזה מטריאליסטית

20.2  ד"ר פיני איפרגן
הגל ומחשבת הפיוס

27.2  ד"ר רונית פלג
"לאחר אושוויץ" - מחויבות וקץ 

הספקולציה"
06.3  ד"ר רפאל זגורי-אורלי

תיקון עולם? בעקבות לוינס, בלאנשו, הגל.
13.3  ד"ר מיכל בן נפתלי

פרישות, פרגמנטים - עיון ראשוני במוריס 
בלאנשו

20.3  ד"ר אריאלה אזולאי
דימויים של מהפכה: אולאמפ דה גוז' 

וארנדט
27.3.09  סמינר משותף

Atelier de 
philosophie 
continentale 
française 
L’Institut français vous invite à 
l’atelier de Philosophie continentale 
française. Activités d’un groupe 
de chercheurs et de chercheuses 
qui tentent de construire une 
communauté de dialogue entre 
la philosophie continentale, 
française et allemande, et le 
contexte israélien. La dimension 
critique de la philosophie française 
contemporaine, sa dimension 
éthique et son engagement autour 
de questions sociopolitiques la 
rendent particulièrement apte à 
interroger le temps présent et le lieu 
que nous habitons.

Les vendredis, de 10h à 12h
16 rencontres. En hébreu. 
Participation de 20 nis pour les 
étudiants et 30 nis pour les non 
étudiants. 
Prix forfaitaire de 200 nis pour 
l’ensemble des rencontres. 
Institut français, Rothschild 7, 
Tel Aviv. Informations: 03-7968000

5.1-10.1.09

ג'אז, פסנתר
פרנק אמסלם

לאחר סיבוב הופעות בסין, הולנד, צרפת 
ואלג'יריה - ארץ מולדתו, חוזר הפסנתרן 
פרנק אמסלם לישראל לסדרת קונצרטים 

ומפגשים עם מוסיקאים ישראליים: עמיקם 
קוימלמן, ארנון פלטי ורוני הולן. אסור 

להחמיץ!
יום ב' 5.1.09, 20:00

במרכז לתרבות צרפת, רח' פאול 6, 
נצרת, לקבלת מידע בטל':

04-6569998
יום ד' 7.1.09

שבלול - מועדון ג'אז, האנגר 13, נמל 
ת"א, לקבלת מידע בטל': 03-5461891

יום ה' 8.1.09, 20:00
האוניברסיטה המורמונית בהר הצופים

לקבלת מידע בטל' )נעמי(:02-6265666 
יום שבת 10.1.09, 20:30

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית
שד' הנשיא 89, חיפה

לקבלת מידע בטל': 04-8312333

Franck Amsallem

Conférence de          
Roger Cukierman 
Le dernier livre de Roger Cukierman 
Ni fier ni dominateur, Editions du 
moment, est sorti en septembre 
2008. 
Il revient sur son histoire : entré à 
26 ans dans le groupe Edmond de 
Rothschild, il en deviend le président 
des années plus tard. En 2001, il 
quitte la banque et est élu à la 
présidence du CRIF jusqu'en 2007. 
Roger Cukierman se penche ici sur 
son passé offrant une réflexion 
précieuse sur les grands problèmes 
de notre temps. Il évoque le contenu 
de ses conversations politiques 
les plus marquantes, avec Jacques 
Chirac, Nicolas Sarkozy, Ségolène 
Royal, Lionel Jospin ou Olivier 
Besancenot.
Jeudi 8 janvier à 20h, en français
Institut français, Rothschild 7, 
Tel Aviv. Informations: 03-7968000
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9.1.09

פתיחת תערוכה 
"הנסיך הקטן

2009", יוסי רגב 
"הנסיך הקטן" הפך בישראל 

לסמל של קורבנות מלחמה. יוסי 
רגב, נשיא אגודת האמנים של 

העיר נס ציונה, מקדיש לעיר 
סידרה של ציורים בעלי אופי 
סוריאליסטי, שבוצעו בעזרת 

עטים כדוריים, עפרונות צבעוניים 
ואקריליק. 

התערוכה תיפתח בנוכחותו 
של מר יוסי שבו, ראש העיר נס 

ציונה.
טקס הפתיחה מוקדש לגלעד 
שליט, אשר מוחזק בשבי מאז 

ה- 25 ביוני 2006, על ידי אנשי 
החאמס, בעזה. 

אוצרת התערוכה: מורן רגב
יום ו', 9.1.09, 11:00

במכון הצרפתי, שד' רוטשילד 
7, ת"א, קבלת מידע בטל':

03-7968000

Musique:
Sophie Agnel
piano
De formation classique, 
échappée du jazz, Sophie 
Agnel et ses pianos préparés 
nous invitent à des voyages 
en terres sonores - à 
découvrir en priorité !
Vendredi 9 janvier à 21h30
Hagada Hasmalit, 70, rue 
Ahad Ha’am Tel Aviv 
Informations : 
Michel Mayer 050-8463049 
Samedi 10 janvier à 20h30 
avec Tanaka
Haifa Museum of Arts, 26, 
rue Shataï Levy, Haïfa 
Informations : 
Ofer Bymel 052-8972390 
Mercredi 14 janvier à 20h30 
avec Tanaka et Ariel Shibolet
Hateiva, 19, boulevard 
Yerushalayim, Jaffa
Informations : 03-6822403

Exposition:
«Le Petit
Prince 2009»
par Yossi 
Regev
En Israël, le Petit Prince 
a été érigé en icône des 
victimes de la guerre. 
Yossi Regev, président de 
l'Association des artistes de 
Nes Tsiona a consacré une 
série de tableaux à caractère 
surréaliste réalisés avec des 
stylos à bille, des crayons 
de couleur et de la peinture 
acrylique.
La cérémonie d’ouverture 
dédiée à Gilad Shalit, retenu 
prisonnier depuis le 25 
juin 2006, se déroulera en 
présence de Yossi Chvo, 
Maire de Nes Tsiona.
Conservateur de 
l’exposition : Moran Regev
Vendredi 9 janvier à 11h
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv. 
Informations: 03-7968000

9.1-14.1.09

מוסיקה:
סופי אניאל -

פסנתר
סופי אניאל, בעלת הכשרה 

קלאסית, נוטשת את הג'אז 
ומזמינה אותנו למסע עם 

הפסנתרים שלה, בואו לחוות את 
חדוות הגילוי בארצות הצלילים.

מומלץ בעדיפות ראשונה!
יום ו', 9.1.09, 21:30

הגדה השמאלית, 
רח' אחד העם 70 תל-אביב

קבלת מידע: אצל מישל מאייר
בטל': 050-8463049

יום שבת, 10.1.09, 20:30
Tanaka עם

במוזיאון חיפה לאומנות, 
רח' שבתאי לוי 26, חיפה

קבלת מידע: אצל עופר בימל, 
בטל': 052-8972390

יום ד', 14.1.09, 20:30
עם Tanaka ואריאל שבולת

התיבה, שד' ירושלים 19, יפו, 
קבלת מידע בטל':

03-6822403

16.1-20.2.09

תערוכה 
מונו-גראפית

של קאדר עטיה
בגלריה נגה

קאדר עטיה - הצרפתי, ממוצא 
אלג'ירי, אמן פלסטי ואמן מיצב, 
שקיים בעבר תערוכות בהרצליה 
ובחיפה, חוזר לישראל. מוסלמי, 
נוצרי, יהודי, שמו מבלבל בדומה 

לזהותו... יותר נכון, לזהויותיו...
16.1-20.1.09

רח' אחד העם 60 תל-אביב
קבלת מידע בטל':

03-5660123

21.1.09

תיאטרון: 
"ארץ הקודש" 

של קסימי
מוחמד קסימי, מאפשר לנו 

הצצה לארץ הקודש "שלו":  
ארץ תחת מצור, הרוסה, 

ארץ שבה החיילים יורים על 
חתולים עוברים... ומעמיד את  

האוניברסאליות של בני האדם אל 
מול הסכסוכים והסגר. בביצוע 

להקת תיאטרון החאן.
21.1.09, 21:00 )בעברית(

בבית ציוני אמריקה
רח' אבן גבירול 26 תל-אביב

קבלת מידע בטלפון:
02-6726793/2

20.1.09

הרצאה:
הגאווה והצורך 

בספרות... מאת 
מרסל כהן

מרסל כהן, עתונאי וכותב על 
אומנות, כתב בין היתר טקסטים 

קצרים בשלושה מהדורות:
 Je ne" ,)מראות( "Miroirs"

sais pas le nom" )אני לא מכיר 
 Le grand paon את השם(," 

de nuit"  )הטווס הגדול של 
הלילה( בהוצאת גאלימר.

כהן ישא הרצאה בנושא "הגאווה 
והצורך בספרות, הרהורים על 

הפוטנציאל והשליחות של 
הספרות".

ביום ג', 20.1.09, 20:00
במכון הצרפתי

שד' רוטשילד 7, תל-אביב
קבלת מידע בטל':

03-7968000

Histoire 
«Napoléon, le Levant et les 
Juifs» par  Mordechai Gichon. 
En français.
Mercredi 21 janvier 
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv.
Informations et 
inscriptions : 03-7968000

Exposition 
monographique 
de Kader Attia 
à la Noga
Gallery 
Après ses expositions 
à Herzliya et à Haïfa, le 
retour en Israël de ce 
grand plasticien français 
installationiste d’origine 
algérienne. Musulman, 
chrétien et juif, son nom est à 
l’image de son identité… de 
ses identités!
Du 16 janvier au 20 février 
60, rue Ehad A’am, Tel Aviv 
Informations : 03-5660123 

היסטוריה
"נפוליאון, הלבנט והיהודים" 

מאת פרופ' מרדכי גיחון. 
ההרצאה בשפה הצרפתית.

יום ד', 21.1.09
במכון הצרפתי בת"א, ברח' 

רוטשילד 7, קבלת מידע 
והרשמה בטל': 03-7968000

Théâtre: 
«Terre Sainte»
de Kacimi 
Mohamed Kacimi nous 
donne à découvrir « sa » 
Terre Sainte , une ville 
en état de siège, un pays 
dévasté où les soldats 
tirent sur les chats qui 
passent…Chemin faisant, il 
nous expose l’universalité 
des êtres face aux conflits et 
à l’enfermement.
Par la troupe du théâtre Khan
Le 21 janvier à 21h (en 
hébreu)
au ZOA House 
26, rue Ibn Gvirol, Tel Aviv 
Informations: 02-6726793

Conférence 
Marcel Cohen 
Journaliste, écrivain d'Art, 
Marcel Cohen est l'auteur 
notamment de trois suites 
de courts textes (Miroirs, Je 
ne sais pas le nom, Le grand 
paon de nuit) aux Editions 
Gallimard. 
Il prononcera une conférence 
sur le thème « Vanité et 
nécessité de la littérature 
- Réflexion sur les possibilités 
et la vocation même de la 
Littérature ». 
Mardi 20 janvier à 20h
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv. 
Informations: 03-7968000

Marcel Cohen

Sophie Agnel
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Musique 
Baroque «La
Piémontaise» 
de François 
Couperin 
par l’Antique 
Ensemble 
Le grand ensemble de 
musique baroque israélien 
revisite l’intégrale des 
« Nations » du célèbre 
compositeur français 
François Couperin.
Le 25 janvier à 20h30 
Centre Felicja Blumenthal, 
26, rue Bialik, Tel Aviv 
Informations : 03-6201185
Le 29 janvier à 20h30 
Studio Echt, 142, 
boulevard Hanassi, Haïfa 
Informations : 04-8363804 

Exposition 
européenne 
de Video Art 
A l’occasion du centenaire 
de Tel Aviv, le vidéaste 
Cyprien Gaillard représente 
la France dans cette grande 
exposition européenne à 
laquelle participent des 
artistes de 21 pays de l’Union 
Européenne. 
Du 7 février au 8 mars 
Musée d’Art de Tel-Aviv, 27 
boulevard Shaul Hamelech 
Informations : 03-69612 97 

27.1-16.2.09

הרצאות 
מאת הארגון 

 L’Association
 Démocratique

 des Français
en Israël

"השואה - מן הזיכרון לעתיד 
במבט פסיכולוגי"

לקראת האזכרה הבינלאומית 
לקורבנות השואה. יקיים הארגון 

הרצאה של נטלי זיידה, מרצה 
חוקרת באוניברסיטה של פריז 
VIII ובמרכז הצרפתי למחקר 

CRFJ בירושלים - 
יום ג', 27.1.09, 20:00

במכון הצרפתי בתל-אביב 
ברח' רוטשילד 7

הזמנות בטל': 03-7968000

"דו קיום בין צעירים: 
דיאלוג ישראלי-פלסטיני"
הרצאה של סילוי ברקוביץ, 

מנהלת המחלקה "דו קיום בין 
צעירים" )התאחדות הצעירים 

הנוצרים(, בימק"א, ירושלים.
יום ב', 16.2.09, 20:00

במכון הצרפתי בתל-אביב 
ברח' רוטשילד 7, קבלת מידע 

בטלפון: 03-7968000

Conférences de 
L’Association 
Démocratique 
des Français 
en Israël
La Shoah – Du souvenir 
à l’avenir, un regard 
psychologique. 
A l’occasion de la 
Commémoration 
internationale des victimes 
de la Shoah. l’ADFI propose 
une conférence de Nathalie 
Zajde, Maître de conférence 
à l’Université Paris VIII et 
au Centre de Recherche 
Français à Jérusalem.
Mardi 27 janvier à 20h
Institut français, 7 
Boulevard Rothschild 
Information 03-7968000

Coexistence des jeunes: 
dialogue israélo-
palestinien - conférence 
de Sylvie Berkowitch, 
Directrice du Département 
"Coexistence des jeunes", 
au YMCA International à 
Jérusalem. 
Lundi 16 février à 20h
Institut français, 7 
Boulevard Rothschild 
Informations 03-7968000

Histoire de 
l’Etat d’Israël
François Lafon, Maitre de 
conférence à l’Université 
Paris 1, rattaché au Centre 
de Recherche Français de 
Jérusalem, revient sur les 
premières années de la vie 
de l’Etat d’Israël :
1881-1947 
Le sionisme et le Yishuv; 
1948-1953 
La guerre d’Indépendance et 
les premières années; 
1956-1967 
De la guerre du Sinaï à la 
guerre des Six Jours; 
1968-1973 
De l’euphorie à la guerre du 
Kippour; 
1973-1977 
Le grand retournement.
Un mercredi sur deux 
à partir du 28 janvier, 
de 18h à 20h30, 
en français.
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv. 
Informations et 
inscriptions: 03-7968000

© Moshé Milner
exposition Face à Face
(Fondation France Israël)

25.1-29.1.09

מוסיקת בארוק 
La»

«Piémontaise
מאת פרנסואה 
קופראן בביצוע 

האנסמבל אנטיק 
האנסמבל אנטיק, מהמובילים 
במוסיקת הבארוק הישראלית, 

חוזר ומבצע, במלואה, את 
היצירה - "Nations" )האומות(  

מאת המלחין הצרפתי הגדול, 
פרנסואה קופראן. 

20:30 ,25.1.09
במרכז פליציה בלומנטל, 

רח' ביאליק 26 בתל-אביב
קבלת מידע בטל':

03-6201185
20:30 ,29.1.09
בסטודיו הכט, 

שד' הנשיא 142, חיפה
קבלת מידע בטל':

04-8363804

28.1.09

קורס: תולדות
מדינת ישראל

פרנסואה לאפון, הנספח למרכז 
הצרפתי למחקר בירושלים 

ולאוניברסיטת פריז 1, שב ובוחן 
את שלושים השנים הראשונות 

של חיי מדינת ישראל.
 1881-1947

תולדות הציונות והישוב
 1948-1953

מלחמת העצמאות והשנים 
הראשונות

 1956-1967
ממלחמת סיני עד מלחמת ששת 

הימים
 1968-1973

מהאופוריה עד מלחמת יום כיפור
 1973-1977

המהפך הגדול.
ימי ד' אחת לשבועיים

החל מ-28.1, 18:00-20:30
הקורס יועבר בצרפתית.

במכון הצרפתי בתל-אביב,  
רח' רוטשילד 7, קבלת מידע 
והרשמה בטל': 03-7968000

Les Maîtres Fous

7.2-8.3.09

תערוכה 
אירופאית של 

וידאו ארט
לקראת יובל המאה של העיר 

תל-אביב, יגיע לישראל אמן 
הווידאו סיפריאן גייאר כדי לייצג 
את צרפת בתערוכה אירופאית 
גדולה שבה יקחו חלק אמנים 

מעשרים ואחת מדינות של 
האיחוד האירופאי.

7.2-8.3.09
במוזיאון תל-אביב לאמנות, 

שד' שאול המלך 27
קבלת מידע בטלפון:

03-6961297

4.2.09

הקרנה ודיון:
"האדונים 

המטורפים"
טובי נתן מתבסס על הסרט 

האתנולוגי המפורסם של ז'אן 
רוש "האדונים המטורפים" המציג 

את הטקס של ווקה וגאנה ב-
1955, כדי להכניס אותנו לסוד 
האנתרופולוגיה, החלק הראשון 

של הנושא: "טקסי השליטה".
ביום ד', 4.2.09, 20:00

במכון הצרפתי בתל-אביב 
ברח' רוטשילד 7

הזמנות: 03-7968000



27.2.09
 

מוסיקה 
אלקטרונית 
קונקרטית:

ארנו ריביאר
ביצועים קוליים ומוסיקה 
קונקרטית, עם הפרעות 

ופידבקים, כחומר גלם של ארוע 
מוסיקלי. צפו להפתעה...

21:00 ,27.2.09
רח' לבונטין 7 תל-אביב

קבלת מידע - הדרן, בטל': 
03-5215200/222

תולדות ימי קדם
 CNRS קאטל ברטאלו, חוקרת ב- 

)המרכז הלאומי למחקר מדעי(, 
היא עובדת כעת במרכז הצרפתי 

למחקר בירושלים. היא מנחה 
קורס בנושא: גורל הכנענים 

- הפרשנים היהודיים של ימי 
קדם כלפי הטקסטים התנ"כיים, 

המתייחסים לכיבוש כנען.
יום ה', 26.2.09, 20:00

בצרפתית. במכון הצרפתי 
בת"א, רח' רוטשילד 7, 

הזמנות בטל': 03-7968000

24.2.09

הקרנה: "ישראל-
פלסטין, השפעת 

התמונות"
ז'רום בורדון, מנהל מחלקת 
התקשורת של אוניברסיטת 

תל אביב וחוקר שותף במרכז 
החברתי לחדשנות בפריז. 

 Centre de Sociologie de(
l'Innovation à Paris( משלב 

בסרט תמונות ארכיונים וראיונות 
של עדים ושם בפרספקטיבה את 

התמונות הרצופות של הסכסוך 
הישראלי פלסטיני, בטלוויזיה 

הצרפתית. 
ספרו של בורדון "הסיפור הבלתי-

אפשרי, הסכסוך הישראלי 
פלסטיני ואמצעי התקשורת",

ייצא לאור באביב 2009.
יום ג', 24.2, 20:00

בצרפתית, הכניסה חופשית.
במכון הצרפתי, שד' רוטשילד 

7, ת"א, הזמנות בטל':
 .03-7968000

26.2.09

ג'אז: דונטיאן 
מישל-דנזק

דונאטיאן מישל דנזק, זמרת 
הסופרן הרבגונית, תבצע 

כסולנית, את הוידאו אופרה 
 "An Index of Metals"

מאת רומיטלי, היא הוזמנה 
 Israel ע"י האנסמבל

.Contemporary Players
21:30 ,26.2.09

מוזיאון תל-אביב לאומנות
שד' שאול המלך 27 

קבלת מידע - הדרן
בטל': 03-5215200/222

Projection: 
« Israël –
Palestine : 
l’Emprise des 
images »
Associant images d'archives 
et interviews de témoins, 
ce film met en perspective 
les images successives du 
conflit israélo-palestinien 
à la télévision française. 
Jérôme Bourdon est 
directeur du Département 
de Communication à 
l'Université de Tel Aviv 
et chercheur associé au 
Centre de Sociologie de 
l'Innovation à Paris. Son 
ouvrage Le récit impossible, 
le conflit israélo-palestinien et 
les médias, sort au printemps 
2009. 
Mardi 24 février à 20h
En français, entrée libre.
Institut français, 
Rothschild 7,  Tel Aviv. 
Réservations: 03-7968000

Jazz: 
Donatienne 
Michel-Dansac 
Soprano versatile, en soliste 
invitée de l’ensemble « Israel 
Contemporary Players », 
Donatienne Michel-Dansac 
interprète l’opéra video « An 
Index of Metals » de Romitelli. 
Le 26 février à 21h30 
Musée d’Art de Tel Aviv , 27 
boulevard Shaul Hamelech 
Informations - Hadran : 
03-5215200 /  222

Musique 
concrète et 
électronique : 
Arnaud Rivière 
Performances sonores et 
musique concrète, avec 
parasites et feedback 
comme matière première 
d’un événement musical 
pour vous surprendre… 
Le 27 février à 21h
7, rue Levontin, Tel Aviv 
Informations - Hadran : 
03-5215200 / 222

Histoires 
Antiques
Katell Berthelot est 
chercheur au CNRS et 
travaille au Centre de 
Recherche Français de 
Jérusalem, elle propose le 
cours Le sort des Cananéens 
- les commentateurs juifs 
de l'Antiquité face aux 
textes bibliques relatifs à la 
conquête de Canaan.
Jeudi 26 février à 20h
En français. 
Institut français, 
Rothschild 7,  Tel Aviv.  
Réservations: 03-7968000

13.2.09

מוסיקה:
בטסי ג'ולאס 

מלחינה ומספרת,
ארמאנד אנגסטר

קלרינט,
פרנסואה קובלר 

זמר הסופרן
בטסי ג'ולאס והמוסיקאים 

שלה, הוזמנו על ידי האנסמבל 
הישראלי למוסיקה בת-זמננו, 

קבוצת "מוסיקה נובה". הם 
ינגנו כסולנים יצירות מאת בטסי 

ג'ולאס וג'רר גריזה.
14:00 ,13.2.09

תיאטרון תמונע, רח' שונצינו 8 
תל-אביב, קבלת מידע - הדרן, 

בטל': 03-5215200/22

Musique :
Betsy Jolas, 
compositeur 
et narratrice, 
Armand Angster 
clarinette, 
François Kubler 
soprano 
Betsy Jolas et ses musiciens 
en solistes invités de 
l’ensemble israélien de 
musique contemporaine 
« Musica Nova » (au 
répertoire, des œuvres de 
Betsy Jolas et Gérard Grisey)
Le 13 février à 14h
Théâtre Tmuna, 
8, rue Soncino, Tel Aviv, 
Informations - Hadran : 
03-5215200 / 22

13.2.09

הופעה מוסיקלית 
וגרפית:

  Gangpol & Mit
הצמד הנודע מבורדו מפתח 

את היקום הגרפי החריג שלו 
באמצעות אייקונים גיאומטריים 

של חיות וניזון מחזון אחרית 
הימים מטורף ביותר, במסגרת 

C.Sides. המשולב  פסטיבל 
השנה עם הביאנלה למוסיקה 

בת זמננו.
13.2, החל מחצות 

בבית כליף, רח' הצורפים 
33, יפו, קבלת מידע - הדרן,  

בטל': 03-5215200/22
www.csides.net

Performance 
musicale et 
graphique: 
Gangpol & Mit
Le célèbre duo bordelais 
développe son univers 
graphique déviant et son 
bestiaire géométrique, se 
nourrissant des apocalypses 
musicales les plus folles 
dans le cadre du C. Sides 
Festival intégré cette année 
à la biennale de musique 
contemporaine.
Le 13 février, 
à partir de minuit 
Caliph House 
33, rue Hatzorfim, Jaffa 
Informations - Hadran : 
03-5215200 / 22 
www.csides.net

Gangpol & Mit

Betsy Jolas

Arnaud Rivière

ÉVÉNEMENTSארועים 2.1-27.3.2009



Musique contemporaine française en Israël

Sons d’aujourd’hui 
et musiques 
d’après demain

מוסיקה צרפתית עכשווית בישראל

הצלילים של 
היום והמוסיקה 
של היום שאחרי

מוזיקה צרפתית עכשווית במרכז הביאנאלה 
במסגרת  בתל-אביב  עכשווית  למוזיקה 

חגיגות ה-100.

המוסיקה  של  המרגיעות  ההרמוניות  מן  הרחק 

הסימפונית, הציבו , בעזות מצח, יוצרים צרפתיים רבים 

שמהן  התנסות  של  פלטפורמות  הנרי,  פייר  וביניהם 

ניצול הספקטרום הרחב שנפתח  תוך  "הכל אפשרי",  

ע"י הניסויים הקוליים בתחילת המאה. בראשם, להקת 

המחקר המוסיקאלית  )GRM(, אשר הוקמה על ידי פייר 

קולית  ויצירה  מחקר  למעבדת  במהרה  והפכה  שפר, 

ייחודית מסוגה בעולם.

מוסיקה   \ אקוסטי  ותיאום  למחקר  המכון  וכמובן, 

)IRCAM( שהוקם בשנת 1969 ונוהל לראשונה ע"י פייר 
כיום  IRCAM הנו החשוב ביותר בעולם  בולז. ארגון ה- 

ואין מלחין עכשווי צרפתי  בתחומי המחקר המוסיקלי, 

או זר אשר לא שהה או עבד בין כתליו. 

המחקרים של GRM וה- IRCAM השפיעו על דור שלם 

של מוזיקאים שונים, כגון: זמרת האלקטרו-פופ, אמילי 

סימון, או על מוסיקאים בתחום הג'אז המודרני כדוגמת  

לואיס סכלויס, מרריק קוליניון ווינסט קורטואה.

ביניהם:  הללו,  "העכשוויים"  הצרפתיים  היוצרים 

לאנדר,  ז'ואל  מאולתרת,  למוסיקה  הקונטרבס  נגנית 

האנסמבל  של  הסולנים  הורל,  פיליפ  המלחין 

אניאל,  סופי  הפסנתרנית  וכן   ,Intercontemporain
עם הפסנתרים המתוכננים שלה, מגיעים באופן קבוע 

לישראל.

האירוע האמנותי הדו שנתי הבא של מוסיקה עכשווית, 

למוסיקאים  גם  נאות  ביטוי  ייתן  אביב,  בתל  שיערך 

הצרפתיים: המלחין בטסי ג'ולס, הזמרת דונטיאן מישל 

וארנו  נוטינגר  ז'רום   - הגדולים  המיקס  אמני  דנזק, 

גנגפול  של  השנון,  הקולי-חזותי,  הדואט  וכן  ריביאר, 

.C.Sides ומיט, בתוכניה של

אלן מונטיי

© Jean Michel Monin

Sophie Agnel
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contemporain français ou étranger qui n’y 
ait séjourné ou travaillé.

Les recherches du GRM ou de l’IRCAM 
ont influencé toute une génération de 
musiciens, aussi divers que la chanteuse 
électro-pop Emilie Simon ou les musiciens 
de jazz contemporain Louis Sclavis, Méréric 
Collignon ou Vincent Courtois.

Ces créateurs français « contemporains » 
trouvent régulièrement le chemin d’Israël, 
à l’image de la contre-bassiste de musique 
improvisée Joëlle Léandre, du compositeur 
Philippe Hurel, des solistes de l’Ensemble 
Intercontempoain, ou encore de Sophie 
Agnel et de ses pianos préparés.

La prochaine Biennale de Musique 
Contemporaine de Tel Aviv fera elle aussi 
la part belle aux musiciens français, avec 
Betsy Jolas, le compositeur, la chanteuse  
Donatienne Michel-Danzac, les grands 
agitateurs Jerôme Noetinger et Arnaud 
Rivière, ainsi que le décapant duo sonore et 
visuel Gangpol & Mit, programmé dans la 
plateforme C. Sides. 

Alain Monteil

La musique contemporaine fran-
çaise à l’honneur à la biennale      
de musique contemporaine de    
Tel Aviv édition spéciale 100ème 
anniversaire.
Loin des harmonies rassurantes de la  
musique symphonique, et capitalisant sans 
complexe sur les espaces ouverts par les 
recherches sonores du début du siècle, 
nombre de créateurs français, tels que Pierre 
Henry, ont ouvert des chantiers qui allaient 
devenir des plateformes d’expérimentation à 
partir desquelles « tout devenait possible ».

Tout d’abord, le Groupe de Recherches 
Musicales )GRM(, fondé par Pierre Schaeffer, 
qui est devenu un laboratoire de recherche 
et de création sonore unique au monde.

Et puis bien sûr l’Institut de Recherche et de 
Coordination Acoustique / Musique )IRCAM(, 
crée en 1969 et dont la première direction 
avait été confiée à Pierre Boulez. L’IRCAM 
est aujourd’hui la référence mondiale dans 
les domaines de la recherche musicale, 
et il n’existe pas un seul compositeur 
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Ecritures
רשמי  

Anniversaire de Tel Aviv, une ville en mouvement !

En janvier sort la dernière livraison 
des éditions Autrement, dans la 
collection «Villes en mouvement»: 
«Tel Aviv sans répit» un hommage 
au centenaire de la ville blanche. 
352 pages d’interviews de citoyens 
typiques de cette ville réalisées par 
Ami Bouganim et les somptueuses 
photos de Moti Milrod. Bonnes 
pages.
Extraits de l’introduction de Ami Bouganim

« Tel-Aviv  évoque  ces  poupées  russes  dont 
chacune cache à l’intérieur une plus petite. On 
n’a jamais fini de découvrir les coulisses de la 
ville. Derrière la vitrine, de premières coulisses. 
On n’a pas fini de prospecter la première ligne 
qu’on en découvre une deuxième. Derrière les 
tours  guindées  et  les  centres  commerciaux, 
on découvre les quartiers industriels. Derrière 
les quartiers industriels, les quartiers du Sud. 
Derrière les quartiers du Sud, les quartiers des 
immigrés. Derrière les quartiers des immigrés, 
les quartiers arabes de Jaffa. Puis la mer.»

Extraits de la post-face de Tobie Nathan

«Ville de toutes les libertés, des corps exhibés 
mûrissant  au  soleil,  de  l’harmonieuse  vallée 
qu’on  laisse  deviner  à  la  cambrure  du  jeans, 
des grossesses nues, des nombrils surgissant 
ronds  hors  des  ceintures  des  femmes,  des 
muscles gonflés de sève, de ces hommes fiers 
de leur peau épilée jusqu’à l’intime, satisfaits 
de leur crâne luisant… Si à Jérusalem, la plupart 
des hommes ont  la tête couverte, à Tel-Aviv, 
les crânes virils sont rasés. L’on dit que les Juifs 
se couvrent pour se rappeler à chaque instant 
qu’une force trône au dessus de leur tête. Tel-
Aviv serait ainsi une ville de crâneurs, comme 
si les hommes y prétendaient n’avoir ni honte 
devant dieu ni peur de la chaleur du soleil. »
Traduction vers l'hébreu: Nir Ratzkovsky

Tel Aviv sans répit
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תל-אביב       
בלי הפסקה

יום הולדת לתל-אביב,     
עיר בתנועה

בסדרת  האחרון  הספר  אור  יראה  בינואר 
 Autrement בהוצאת  בתנועה",  "ערים 
חוגג  הפסקה"  בלי  אביב  "תל  )"אחרת"(: 
מאה שנים לעיר הלבנה על פני 352 עמודים, 
ובהם טקסטים ותמונות שצילם מוטי מילרוד. 

הנה קטעים מתוכו.

מתוך ההקדמה של עמי בוגנים:

בתוך  רוסיות:  "בבושקה"  בובות  מזכירה  אביב  "תל 

לא  פעם  אף  ממנה.  קטנה  בובה  מסתתרת  בובה  כל 

מגלים עד תום את אחורי-הקלעים של העיר. מאחורי 

חלון הראווה מתגלה הקו הראשון של אחורי הקלעים; 

בעודך תר אותו כבר מתגלה קו שני. מאחורי המגדלים 

של  השכונות  מתגלות  המסחריים  והמרכזים  הנוצצים 

בעלי המלאכה. מאחורי שכונות בעלי המלאכה, שכונות 

המהגרים.  שכונות  הדרום,  שכונות  מאחורי  הדרום. 

יפו.  מאחורי שכונות המהגרים, השכונות הערביות של 

ובסוף הים."

מתוך אחרית הדבר של טובי נתן:

לראווה  מוצגים  גופים  של  עיר  מותר,  הכול  שבה  "עיר 

מבעד  המסתמן  הענוג  העמק  של  בשמש,  ומבשילים 

עגולים  טבורים  הג'ינס, של משמנים חשופים,  לקימור 

עסיסיים,  שרירים  הנשים,  חגורות  מעל  מבצבצים 

למקומות  עד  משיער  החלק  בעורם  שמתגאים  גברים 

המוצנעים, שבעי רצון מגולגולתם המבהיקה... לעומת 

ירושלים שבה רוב הגברים מכוסי ראש, בתל-אביב ראשי 

הגברים מגולחים. אומרים שהיהודים מכסים את ראשם 

ורגע שהם נתונים למרותו של כוח  כדי לזכור בכל רגע 

וגבריה  עליון. אם כך, תל-אביב היא עיר של עזי מצח, 

ואינם  האל,  בפני  מתביישים  שאינם  מתריסים  כמו 

פוחדים מפני חום השמש."

תרגום לעיברית: ניר רצקובסקי 
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Une dizaine d’écrivains français 
débarquent en Israël du 15 au 20 
février prochains pour la 24ème 

édition de la Foire Internationale 
du Livre de Jérusalem .
Yann Apperry,  romancier,  dramaturge  et 
librettiste d’opéra, Prix Médicis pour Diabolus 
in musica  et  prix  Goncourt  des  lycées  pour 
Farrago ; Nicolas Fargues, dont le succès ne 
se  dément  pas  depuis  One man show, J’étais 
derrière toi et Beau rôle.  Tous  deux  signeront 
leur  première  édition  hébraïque  ;  Charles 
Berberian, auteur avec son comparse Philippe 
Dupuy d’une cinquantaine d’albums, lauréats 
2008 du Grand Prix de  la ville d’Angoulême, 
sera accompagné de la délicieuse romancière 
Anna Rozen ;  Stéphane Heuet,  marin  au 
long  cours,  est  l’adaptateur  génial  de  La 
Recherche  de  Proust  en  bande  dessinée ; 
Dan Franck, romancier, scénariste, auteur de 
l’inoubliable Séparation, repris au cinéma par 
Daniel Auteuil et Isabelle Huppert ; Catherine 
Clément, philosophe – qui a débuté comme  
l’assistante  de  Vladimir  Yankelevitch, 
journaliste,  essayiste,  auteur  d’une  trentaine 
d’ouvrages  dont  La senora  et  Le voyage de 
Théo,  présentera  le  premier  tome  de  ses 
Mémoires.  Enfin,  l’auteur  du  sublime  Terre 
et cendres, écrit en persan, dont  l’adaptation 
cinématographique retiendra le jury Cannois, 
est aussi le lauréat du dernier Goncourt pour 
son  premier  livre  écrit  en  français  Syngué 
Sabour : Atik Rahimi.

A leurs côtés, comme emportés par le succès 
de  la  présence  israélienne  au  dernier  salon 
du  livre  de  Paris,  de  très  nombreux  éditeurs 
français  sont  aussi  du  voyage.   Dans  leurs 
bagages,  près  d’un  millier  d’ouvrages,  tous 
issus  de  l’actualité  éditoriale  française,  vous 
seront proposés.

Roselyne Déry

Foire internationale du livre de Jérusalem

Ils disent tous OUI !

O
UI

!
לאור  ומוציאים  צרפתיים  סופרים  כעשרה 
ל-20  ה-15  בין  בישראל,  ינחתו  רבים 
הבינלאומי      הספרים  יריד  לרגל  בפברואר 

ה-24 שיערך בירושלים.

העברי  התרגום  על  יחתמו  פרגס  וניקולאס  אפרי  יאן 

ה-  הבינלאומי  הספרים  ביריד  ספריהם  של  הראשון 

וכותב  דרמטורג  מחבר,  אפרי,  בירושלים.  שייערך   24

עבור  "מדיסיס"  ע"ש  פרס  זכה  לאופרה,  טקסטים 

הספר  בתי  של  גונקור  ופרס   Diabolus  in  musica
התיכוניים עבור Farrago; ניקולס פרגס, סופר מצליח, 

 One  man מאז  ספריו:  בעקבות  נרחבת  להכרה  זכה 

 .Beau rôle -ו Show, J'étais derrière toi

פיליפ  עם  ספרים  כחמישים  שחיבר  ברבריאן,  שרל 

דופואי, שותפו לזכייה בפרס היוקרתי של העיר אנגולם 

בשנת 2008, יגיע מלווה בסופרת המקסימה אנה רוזן.

הסב  הגדול,  העולם  איש  ותיק,  ספן  הואט,  סטפן 

דן  לקומיקס;   ,La  Recherche הספר  את  רב  בכישרון 

הבלתי- הספר  של  מחברו  תסריטאי,  סופר,  פרנק, 

של  בכיכובם  לסרט,  גם  שהפך   ,Séparation נשכח 

פילוסופית,  קתרין קלמנט,  ואיזבל הופר;  דניאל אוטיי 

תציג  ביריד את הכרך הראשון של האוטוביוגרפיה שלה. 

יאנקילביץ,  ולדימיר  של  כאסיסטנטית  תשמש  קתרין 

ביניהם  ספרים,  כשלושים  של  מחברם  מסאי  עיתונאי, 

.Le Voyage de Théo -ו  La Senora

 Terre  et של  מחברו  רחימי,  אטיק  הסופר   - ואחרון 

cendres הנשגב, שנכתב בשפה הפרסית. הספר הפך 
לסרט והוא מועמד פוטנציאלי בתחרות בפסטיבל קאן 

הבא. אטיק זכה, בנוסף, בפרס הגונקור האחרון שהוענק 

  - הצרפתית  בשפה  שנכתב  הראשון  ספרו  עבור  לו 

.Syngué Sabour

הסוחפת  ההצלחה  מן  בהתלהבות  נדבקו  כמו  לצידם, 

של הנוכחות הישראלית ביריד הספרים האחרון בפריז, 

יגיעו גם מוציאים לאור רבים. באמתחתם כאלף ספרים, 

כולם מן האקטואליה המובילה בצרפת.

רוזלין דרעי

יריד הספרים הבינלאומי בירושלים

הם באים בהמוניהם!
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aÏfa pour Succot
Vus à נראו לאחרונה 

Hבחיפה בסוכות




