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Àpropos...

L’ é d i t o

de

Pour un nouveau
départ !
L’été s’est abattu sur Tel-Aviv, sans prévenir,
insidieusement. Jusqu’à ces dernières
semaines, les nuits étaient encore, non pas
fraîches, mais encore un peu toniques, la
brise du soir amenant avec elle des senteurs
d’ailleurs. Et puis, jour après jour, la chaleur
est montée imperceptiblement, jusqu’à
son acmée, cette touffeur bienfaisante et
libératoire qui relâche toutes les tensions.
Alors que, que sur les plages bondées de Tel
Aviv, les touristes étourdis se lancent à corps
perdus dans des vagues d’eau et de lumière,
l’Institut français œuvre fièrement. Notre
maison reste ouverte tout l’été, en juillet et
en août et, comme vous le constaterez à la
lecture de ces pages, notre activité ne faiblira
pas au soleil… bien au contraire !
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Vous profiterez des moments les plus chauds
de la journée pour découvrir, à l’ombre des
flamboyants du boulevard Rothschild et
dans l’agréable fraîcheur ronronnée par le
mazgan, ce qui se passe chez nous, dans votre
maison. Depuis que nous sommes installés
« Rothschild 7 », le nombre d’abonnés de la
Médiathèque, sans cesse réassortie, a doublé.
Vous aimez vous y installer, flâner entre les
rayons, consulter les dernières livraisons de
la presse française, les dernières publications
de livres, les dernières éditions de films ou
de musique française. Cet été, au premier
étage, les cours de langue se mettent à la
portée des enfants. Un programme a en
effet été spécialement aménagé pour eux,
démontrant s’il en était besoin, que l’on peut
apprendre en s’amusant…



Cet été, l’Institut Français sera aussi dehors,
dans les rues, dans les jardins, sur les plages.
Comme chaque année, nous nous associons
aux grands festivals : le festival de théâtre de
rue sur la promenade de Bat Yam et la Nuit
Blanche qui, d’année en année, devient le
rendez-vous des amoureux de Tel-Aviv.
Le festival de Jérusalem fêtera ses 25 étés de
cinéma et il fera encore une fois la part belle
aux productions françaises. Vous n’avez pas
raté les Rendez-vous du cinéma français en

To b i e
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משולחנו

 והעניק את דקל הזהב ללוראן קאנטֶה,קאן בכל עוצמתו
 אני, הסרט.) (בין הקירותEntre les murs על סרטו
. ייצא בקרוב לאקרנים בישראל,שמח לבשר לכם
בקיץ הזה תחל גם תקופה בת שישה חודשים
.שבמהלכה תכהן צרפת כנשיאת האיחוד האירופאי
 בקונצרט גדול של מוסיקה, ביולי7-נציין את האירוע ב
. במוזיאון תל אביב-  כמתבקש- קלאסית צרפתית
בקיץ הזה גם אסיים את שליחותי כיועץ לשיתוף פעולה
,ולפעילויות תרבות של השגרירות הצרפתית בישראל
.שכן נקראתי למלא תפקידים אחרים
,חוויתי כאן את ארבע השנים האינטנסיביות ביותר
, המכון הצרפתי. בחיי, האמיתיות ביותר,המלאות ביותר
 לעולם יהיה,הפועם וחי כיום בלב ליבה של תל אביב
 אהבתי את האנשים אשר באים מדי יום ביומו.גם בליבי
 שהצליח לעמוד, אהבתי את הצוות,להסתופף בין כתליו
 ואהבתי את האתגרים,באתגרים המסובכים ביותר
 ואני אוהב את.הצצים דבר יום ביומו במדינה הזאת
!הארץ הזאת
"! "להתראות-  אומר בפשטות רק,לכן

juin dernier, et vous avez constaté comme
moi le dynamisme de notre cinéma. Quelques
semaines auparavant, le Festival de Cannes
avait révélé toute sa vigueur, décernant la
Palme d’or à Laurent Cantet pour « Entre
les murs » qui, je peux déjà vous l’annoncer,
sortira très prochainement en Israël.
Et puis, cet été débuteront six mois de
Présidence française de l’Union Européenne.
L’événement sera fêté en musique, le 7 juillet,
au Musée de Tel Aviv, avec un grand concert
de musique classique — française, comme il
se doit !
Et cet été, je terminerai ma mission en tant
que Conseiller de Coopération et d’Action
Culturelle à l’Ambassade de France en Israël,
appelé à d’autres fonctions. J’ai passé là les
quatre années les plus intenses, les plus
pleines, les plus authentiques de ma vie.
Cet institut français qui vibre aujourd’hui au
cœur de Tel Aviv, vibrera pour toujours dans
le mien. J’ai aimé les gens qui y viennent
chaque jour, j’ai aimé cette équipe qui a
relevé les défis les plus fous, j’ai aimé les
défis qui sont le quotidien de ce pays — et
j’aime ce pays !
C’est pourquoi je vous dis à tous, simplement :
« au revoir ! »

Tobie Nathan
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טובי

דבר העורך

לקראת התחלה
!חדשה
, אמנם. בחשאי, מבלי להודיע, כך,הקיץ צנח על תל אביב
,גם בשבועות האחרונים כבר לא היו הלילות קרים ממש
 הבריזה בשעת ערב.אך בכל זאת הם היו מרעננים מעט
 אך מדי יום.הביאה עמה ניחוחות ממקומות אחרים
. ומבלי שהרגשנו הגיע לשיאו,ביומו הלך וגבר החום
 כאשר חופי תל אביב גדושים באנשים,בימי קיץ אלו
 המכון הצרפתי,והתיירים מתמכרים לגלי האור והמים
, ביתנו יהיה פתוח במשך כל הקיץ.אינו חדל לפעול לרגע
 וכפי שתוכלו לראות עם קריאת,גם ביולי ובאוגוסט
, השמש לא רק שלא תעיב על פעילותנו,עמודים אלה
 ברגעי החום הקשים מנשוא של היום:אלא אף להיפך
 בצל עצי הפיקוס של שדירות רוטשילד או,תוכלו לגלות
,בקרירות הנעימה שמשרה המזגן ולצלילי רחשו העדין
. ובעצם גם אצלכם,מה מתרחש אצלנו
 הוכפל7 מאז שעברנו למשכננו בשדרות רוטשילד
 לטייל, אתם אוהבים להתיישב בו.מספר מנויי המדיאטק
 לעיין במשלוחים האחרונים של המגזינים,בין המדפים
 לצפות במהדורות, בספרים החדשים,הצרפתיים
.האחרונות של סרטים או להאזין למוסיקה צרפתית
.)בקיץ הזה יתקיימו קורסים לילדים (בקומה הראשונה
, ואם עדיין יש צורך בכך,הוכנה עבורם תוכנית מיוחדת
.נוכיח כי ניתן ללמוד בכיף
, ברחובות, המכון הצרפתי יהיה נוכח גם בחוץ,בקיץ הזה
 כמדי שנה נשתתף בפסטיבלים הגדולים.בגנים ובחופים
 ו"הלילה,ים-– פסטיבל תיאטרון הרחוב בטיילת של בת
.אביבי- מפגש האוהבים התל,"הלבן
 ופעם, קיצים של קולנוע25 פסטיבל ירושלים יציין השנה
.נוספת יעניק מקום מכובד ביותר ליצירה הצרפתית
אלו מכם שלא החמיצו את מפגשי הקולנוע הצרפתי
 בדינמיות של, כמוני, נוכחו,אשר התקיימו ביוני האחרון
 מספר שבועות לפני כן התגלה פסטיבל.הקולנוע שלנו

זרקורי
 אלאן מונטיי/  כולה טוהר מסעיר:יעל נעים
 שהבלדות,ישראלית בעלת השיער הארוך השחור משחור- הזמרת הצרפתייה-  ויעל נעים לא איכזבה אותנו,"אפרופו" כבר בישר לכם על כך
. חוזרת לישראל לסדרת הופעות,פרי יצירתה מדלגות בין פולק לפופ וכובשות את גלי האתר
 אך גם מוסיקת, יעל הוקסמה מן המוסיקה הקלאסית. ברמת השרון, אך כאשר היתה בת ארבע עברו הוריה להתגורר בישראל, היא נולדה בפאריס.את יעל נעים אין צורך להציג
.Anti collusion  בתקופת שירותה הצבאי היא הקימה את הלהקה. הג'אז והפולק מצאה מקום בליבה,הפופ
, היא הוציאה את אלבומה הראשון-  יעל, בשמה האמנותי- 2001  ובשנת, על חוזה להפקת תקליטיםEmi  שם החתימה אותה חברת ההפקה, חזרה יעל נעים לצרפת2000 בשנת
.In a Man's Wombs
 היא שיחקה בתפקיד זה במשך שנתיים." אך לעומת זאת הציע לה הבמאי אלי שורקי את התפקיד של מרים במחזמר "עשרת הדיברות,האלבום לא זכה להצלחה בקרב הקהל
." הגלדיאטור, "ספרטקוס, המשיכה לשחק במחזמר נוסף של שורקי,2004  בשנת, לאחר מכן.וחצי
, בצרפתית ובעברית, יחד הם עבדו על הפקת אלבום חדש של שירים באנגלית.השינוי בקריירה האמנותית שלה התרחש באותה שנה בעקבות המפגש עם המתופף דוד דונאטיאן
." ארצות אחרות יצא האלבום לאור תחת השם "יעל נעים ודוד דונטיאן18- ב.)Tôt ou tard  תחת השם "יעל נעים" (בהפקת חברת2007 אשר יצא לאור בצרפת באוקטובר
 השיר. מאותו שלב והלאה הופיעו יעל נעים ו"ניו סאול" ברשתות טלוויזיה וברשתות האינטרנט בעולם כולו. לפרסומת שלה," השתמשה חברת "אפל" בשיר "ניו סאול2008 בשנת
. שם נכנס השיר "ניו סאול" היישר לעשרת המקומות הראשונים,Bilboard Hot 100  ביניהם,נכלל במצעדים בכל העולם
." במסגרת חלוקת הפרסים במופע היוקרתי "ניצחונות המוסיקה,"השנה קיבלה יעל נעים בצרפת את "פרס האלבום הטוב ביותר" בקטגוריית "מוסיקה עולם
: ההופעות תתקיימנה במקומות הבאים. קונצרטים בלעדיים3- ל,"יעל נעים חוזרת הקיץ לישראל על פי הזמנת חברת "אלייב הפקות

 באוגוסט1- ביולי וב31-במועדון זאפה ב
. באוגוסט2-באמפיתיאטרון וואהל ב
!הזמינו כרטיסים בהקדם

Yael Naim : une troublante pureté.... / Alain Monteil
A Propos #3 vous en avait parlé et Yael Naim ne nous a pas trompé ! La chanteuse franco-israélienne aux longs
cheveux de jais et dont les ballades qui cheminent entre folk et pop vogue sur les ondes, nous revenant en Israël
pour une série de concerts très attendus.
Née à Paris, Yael Naim passe la plus grande partie de son enfance à Ramat Ha-Sharon en Israël où ses parents s'installent quatre ans après sa
naissance. Passionnée de musique classique et imprégnée de musiques pop, jazz et folk, elle fonde durant son service militaire, le groupe « The
Anti Collision ».
En 2000, elle revient en France et est alors repérée par le label EMI. Elle signe un premier album en 2001 sous le pseudonyme de Yael. L’album
« In a Man's Wombs » ne parvient pas à percer. C’est alors qu’Elie Chouraqui qui lui propose le rôle de Miriam dans la comédie musicale « Les Dix
Commandements ». Nouvelle impulsion à sa vie d’artiste, elle tourne avec le spectacle pendant deux ans et demi.
Elle enchaîne sur une autre comédie musicale de Chouraqui « Spartacus le Gladiateur » en 2004 mais le changement déterminant vient cette
année-là de sa rencontre avec le percussionniste de génie David Donatien. Ensemble, ils travaillent sur un nouvel album de chansons en anglais,
en français et en hébreu. L’univers musical de Yael est littéralement bouleversé, fleuri et l'album « Yael Naim » sort en France en octobre 2007 sous
le label « Tôt ou tard ». Et c’est sous le nom « Yael Naim & David Donatien » que l’album sort dans 18 autres pays.
En 2008, coup de chance et de génie, le titre « New Soul » est utilisé par Apple pour une publicité. Yael Naim et son titre « New Soul » se retrouvent
dorénavant propulsés sur toutes les télévisions et les réseaux internet du monde. Le titre fait aussitôt son apparition dans la plupart des « charts
» nationaux, dont le fameux Billboard Hot 100 où « New Soul » rentre directement dans le top 10.
La même année, un bonheur n’arrivant jamais seul, Yael Naim remporte en France le « prix du meilleur album » dans la catégorie « Musique du
monde » aux prestigieuses « Victoires de la Musique ».
Yael Naim revient cet été en Israël à l’invitation de Alive Production pour 3 concerts événements. Réservez vite, les places sont « chères » !

Zappa Club : 31 juillet et 1er août
Wohl Amphitheater : 2 août

www.myspace.com/yaelnaim
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7 רוטשילד
Regards croisés

מבטים
מצטלבים

Exposition collective de peintures et photographies
Stéphane Bensimon / Liliane Danino / Béatrice Goldnadel / Orli Ziv

תערוכה קבוצתית של
תמונות וצילומים

Vernissage le vendredi 25 juillet à 11h00 sur la terrasse de l’Institut
Quatre artistes ont choisi l’Institut français de Tel Aviv pour présenter leurs œuvres. A travers leur travail
et leur style, ils expriment leurs impressions sur Israël.

/  ליליאן דנינו/ סטפן בן סימון
 אורלי זיו/ ביאטריס גולדנדל

Stéphane Bensimon, photographe. « Cela fait quelques années que je photographie le sud de Tel Aviv.
J'aime photographier aux heures sombres ou la nuit, loin de cette intense lumière. L'éclairage artificiel
contribue à l'aspect souvent irréaliste de la ville. »

25 , יום שישי:פתיחת התערוכה
 על מרפסת,11:00  בשעה,ביולי
המכון הצרפתי

Liliane Danino, peintre. « La peinture, comme une écriture. Mémoire d’une histoire enfermée dans la
toile. Travail sur la matière, la texture, ses reliefs et ses accidents. Quêtes incessantes pour inscrire les traces
du temps, les marques de l’usure et de l’effacement. Travail sur les rouges, les pourpres et leur profondeur.
Mémoires enfouies, mémoires croisées, renaissance... »

ארבעה אמנים בחרו במכון הצרפתי כמקום
 באמצעות עבודתם.הראוי להצגת יצירותיהם
.וסגנונם הם מביעים את התרשמותם מישראל

Béatrice Goldnadel, peintre. « Israël, source d’inspiration sans fin, dans son improbable modernité.
Tel Aviv, ses paillotes et ses papillottes, sa plage et ses cabanes, sa fragilité et ses provocations. Tel
Aviv, inspirations, aspirations. »
Orli Ziv, peintre. « C'est dans son face à face avec ce désert chargé de l'histoire d'Israël, confrontée
à la variation permanente des couleurs, que son style actuel va prendre forme et s'affirmer dans un
judaïca aux couleurs fortes parfois naïves derrière lesquelles on perçoit aussi les impressions de son
long voyage en Afrique subsaharienne dans les années 1980. »

 צלם,סטפן בן סימון
"זה מספר שנים אני מצלם את דרום תל
 אני אוהב לצלם בשעות החשיכה.אביב
 התאורה. הרחק מן האור העז,או בלילה
 הלא מציאותי,המלאכותית תורמת להיבט
." של העיר הזו,לעיתים
 ציירת,ליליאן דנינו
 הוא זיכרון של סיפור, כמו הכתיבה,"הציור
, הטקסטורה, העבודה על החומר- כלוא בבד
 הניסיונות האינסופיים,התבליטים והתקלות
, ציוני השחיקה והמחיקה,ללכוד את סימני הזמן
, הארגמנים ועומקם,העבודה על האדומים
."... תחייה, זכרונות צלובים,זכרונות קבורים
 ציירת,ביאטריס גולדנדל
"ישראל היא מקור של השראה אינסופית
 תל.סבירה בעליל שלה-במודרניות הבלתי
 החוף, עם סוכות הקש המצויצות שלה,אביב
 שברירותה והפרובוקציות,שלה וצריפיה
." תשוקות, השראות, תל אביב.שלה

http://www.stephbensi.book.fr

 ציירת,אורלי זיו
 הרוחש סיפורי,"בעמידתה מול המידבר
 תוך עימות מתמיד מול מיגוון,הארץ
 התגבש הסגנון הנוכחי שלה לכדי,הצבעים
 הנאיביים,היודאיקה בעלת הצבעים העזים
 שמאחוריהם אפשר להבחין גם,לעיתים
בהתרשמותה מן הנסיעה הארוכה שלה
80-הסהרה באפריקה בשנות ה-לאיזור תת
."של המאה הקודמת
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La librairie du Foyer fête ses
40 ans / Dorit Sharon
La célèbre librairie francophone de Tel Aviv, Librairie du Foyer, a
été fondée par Robert Lavi en 1968 dans la rue Ben Ami, derrière la
place Dizengoff. De fil en aiguille, elle s'est développée, déménagé
plusieurs fois avant de s'installer finalement au Dizengoff Center
pendant plusieurs longues années.
En janvier 2001, Robert Lavi se retire et la Librairie du Foyer doit changer
de propriétaire, Myriam Ezra prend la relève quelques mois jusqu’à ce
que le Dizengoff Center ne prenne feu. Elle rouvre ses portes en juin 2001
à son emplacement actuel, place Masaryk, à deux pas de Kikar Rabin.
En l’honneur du quarantième anniversaire de l’établissement et de la
fête nationale française le 14 juillet, la Librairie du Foyer organise un
Bal musette sur la place Masaryk.
L'ambiance y sera festive et détendue et nous danserons sous les
guirlandes et lampions « bleu blanc rouge » ou bien nous chanterons
de concert avec l’accordéoniste et la chanteuse qui animent la soirée.
Venez savourer ce temps suspendu, ce petit miracle d'harmonie
urbaine, sans oser respirer trop fort de peur qu'il ne s'envole !

Dimanche 13 juillet à partir de 20:30

www.librairie.co.il

40 "ליבררי דו פואייה" חוגגת
 דורית שרון/ שנה להיווסדה
 בידי1968  נוסדה בשנת,אביב- חנות הספרים המפורסמת בתל,""ליבררי דו פואייה
 והעתיקה, החנות התפתחה בהדרגה. מאחורי כיכר דיזנגוף, ברח' בן עמי,רוברט לביא
 שם פעלה, עד שלבסוף התיישבה בדיזנגוף סנטר,מספר פעמים את מקום משכנה
.משך שנים רבות
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 מרים עזרא ניהלה. ו"ליבררי דו פואייה" החליפה בעלים, עזב רוברט לביא2001 בינואר
 חנות. אך אז פרצה אש במבנה של דיזנגוף סנטר,את החנות משך מספר חודשים
, כיכר מסריק-  במקומה הנוכחי,2001 הספרים פתחה שוב את שעריה בחודש יוני
.מרחק זעיר מכיכר רבין



 מארגנת "ליבררי, ולציון יום העצמאות של צרפת, שנה למוסד זה40 לרגל מלאת
 האווירה תהיה חגיגית. ערב ריקודים עממיים, בכיכר מסריק,  ביולי14-דו פואייה" ב
 וגם נשיר עם האקורדיוניסט,אדום-לבן- נרקוד עטורי קישוטים בכחול.ומשוחררת
.והזמרת שינעימו את הערב

20:30  החל מן השעה, ביולי13 ,יום ראשון
 תל אביב,14 כיכר מסריק
03-5243835 :'טל
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http://www.lilianedanino.com

14 place Masaryk Tel-Aviv - Tel: 03-5243835

ss

7 רוטשילד
En chantant / Dorit Sharon
Jeudi 17 juillet à 20h

 דורית שרון/ הבה נשירה
20:00  בשעה, ביולי17 ,יום חמישי

Le spectacle Les Musicales est un projet initié par Jean-Claude
Benhamou, fondateur de l’Association action dynamique pour une
intégration réussie - ADIR. Son idée est de réunir sur un même plateau
des israéliens et des français pour un échange autour de chansons
traditionnelles, françaises et israéliennes. Ainsi, les chanteurs
reprendront-ils Edith Piaf, Charles Aznavour, Joe Dassin, ou encore
Patrick Bruel et Lara Fabian, du côté israéliens ils entonnent du Eyal
Golan, Boaz Charabi, Noa et bien d’autres… Enfin, pour compléter
la palette musicale, Yoram Zerbib donnera un récital exceptionnel de
guitare classique.

 מייסד "האגודה לפעילות, הוא פרויקט שיזם ז'אן קלוד בן חמוLes Musicales המופע
 הוא ביקש לאחד על במה אחת ישראלים.)דינמית לאינטגרציה מצליחה" (אדי"ר
.וצרפתים שיפגינו חילופי תרבות וישירו שירים צרפתיים ושירים ישראליים פופולריים
 פטריק ברואל, שרל אזנבור וג'ו דסאן,וכך שרים הזמרים משיריהם של אדית פיאף
, בועז שרעבי, מן הצד הישראלי הם שרים את שיריהם של אייל גולן.ולארה פאביאן
 ינגן יורם, כדי להשלים את מיגוון השירים, לבסוף. ועוד רבים אחרים,אחינועם ניני
.זרביב רסיטל יוצא דופן של גיטרה קלאסית

Grâce au soutien de l’Institut français de Tel Aviv, le spectacle a déjà
été présenté à Ashdod. Son succès fut tel que d’autres villes ont
manifesté leur intérêt et le spectacle entame désormais une tournée
nationale qui fera escale à Rothschild 7.

. ש"ח60 :כניסה

 שם נחל הצלחה כה,הודות לתמיכת המכון הצרפתי בתל אביב הועלה מופע באשדוד
 כשתחנתו הראשונה-  והמופע מתחיל עתה סיור, עד שערים אחרות גילו בו עניין,רבה
. תל אביב,7 היא ברוטשילד

. מספר המקומות מוגבל- יש להזמין מקומות מראש
03-7968000

Entrée 60 nis, réservations obligatoires places limitées 03-796 8000

En chantant
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קורסים בשפה הצרפתית
לילדים ולמתבגרים

למבוגרים
:תדירות

קורסים במשך
כל השנה

פעמיים בשבוע
ימי ראשון ורביעי או ימי שני וחמישי
:מספר השיעורים

L’autobus
des langues
אוטובוס
השפות

 שעות כ"א3  שיעורים בני25
:שעות
12:00  עד9:00- מ:בוקר

 אוולין ברביבאי/ מגדל בבל בטיול

19:45  עד16:45- מ:אחה"צ
22:00  עד19:00- מ:ערב
:תדירות

:תדירות

 פעמים בשבוע5

 פעמים בשבוע5

מיום ראשון עד יום חמישי

מיום ראשון עד יום חמישי

:מספר השעורים

:מספר השעורים

3  שעורים בני20
שעות כ"א

 שיעורים בני שלוש וחצי20
שעות כ"א

:שעות

:שעות

12:00  עד9:00- מ:בוקר

12:30  עד9:00- מ:בוקר

קורסים
אינטנסיביים בקיץ
-בחודשים יולי
אוגוסט

22:00  עד18:30- מ:ערב

03-7968011 :הירשמו לקורסים שלנו והצטרפו לקורסי הקיץ

Nos cours de langues
Pour adulte :
- Cours extensifs
à l’année

Fréquence :

Ou Lundis et Jeudis
Nombre de séances :
Horaires :
Matin : de 9h à 12h
Après-midi : de 16h45
à 19h15
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Soir : de 19h à 22h



Fréquence :

Fréquence :

5 fois par semaine :

5 fois par
semaine :

20 séances de 3h30

 שם.הסיור האגדי של אוטובוס השפות שלנו הסתיים בגן הוורדים בפארק הירקון
 והמנצח זכה בקורס,נערכה הגרלה בין אורחינו שהשיבו את התשובות הטובות ביותר
.בשפה הצרפתית

L’autobus des langues, en vedette dans les rues de Tel
Aviv le vendredi 9 mai, a fêté la journée de l’Europe en
musique et dans la bonne humeur.

25 séances de 3 heures

Nombre de séances :

. כיכר רבין ושדרות שאול המלך,המסע עבר משדרות רוטשילד עד ליפו דרך רחוב שנקין
, אל האוטובוס הקולני והצבעוני, לעיתים בצורה ישירה,סקרנים התקרבו בחשש מה
. או פשוט לסייר בעיר ולבסוף להצטרף אלינו,כדי לשאול אותנו שאלות

Il était une fois…
Babel en balade / Evelyne Barbibay

2 fois par semaine

Du dimanche au jeudi

-  המכון לתרבות איטליה ומכון סרוונטס, מכון גתה- בשיתוף עם המכונים האירופאים
 אלה שנודע להם על הסיור הלשוני הזה דרך.הזמנו אתכם לטיול ברחובות של תל אביב
 להשיב לשאלות המגוונות שהוצגו,רחובותיה של תל אביב יכלו לעלות בתחנות שנקבעו
. ולקבל מידע על קורסי הצרפתית ועל פעילויות התרבות שלנו, לשוחח,בפניהם

Pour enfants et
adolescents :

Dimanches et Mercredis

- Cours intensifs
d’été sur juillet
et août

9 , חגג ביום שישי,אביב- כוכב אמיתי ברחובות תל,אוטובוס השפות
. את חג אירופה במוסיקה ומצב רוח טוב,במאי

Du dimanche
au jeudi

Horaires :

Nombre de
séances :

Matin : de 9h à 12h30

20 séances de 3h

Soir : de 18h30 à 22h

Horaires :
Matin : de 9h
à 12h

Inscrivez-vous au cours de français et rejoignez
les cours d’été : 03-796 8011
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En partenariat avec les instituts européens - Goethe institute, instituto
italiano de cultura, instituto Cervantes - nous vous avions invité à une
balade dans les rues de Tel Aviv. Cet événement est loin d’être passé
inaperçu et vous étiez au rendez vous !
Ceux qui avaient été informés de ce tour linguistique à travers les
rues de Tel Aviv ont pu monter aux arrêts prévus, répondre aux quids
qui leur étaient proposés, discuter et se renseigner sur nos cours de
langues et sur nos activités culturelles.
De Rothschild à Jaffa, en passant rue Shenkin, place Rabin, Shaoul
Hamelech, l’autobus est resté calme, drôle et convaincant. Quant
aux curieux, ils s’approchaient, timides ou taquins, de cet autobus
bruyant et coloré, posant des questions, s’invitant finalement pour
un tour dans la ville.
Le fabuleux destin de notre autobus des langues s’est achevé au parc
aux roses, à hayarkon. Là, le tirage au sort des quids remplis par nos
visiteurs a permis au gagnant de bénéficier d’un cours de langue !

o

סצנות
Célébrer l’Europe
à la française
/ Alain Monteil
L’union Européenne change de
présidence tous les 6 mois. A compter
du 1er juillet 2008, la France succède à
la Slovénie. Nous fêterons le début de
קריסטין לבגנס
cette présidence en musique!
Chr istine Labadens

גיל שוחט

Gi l S h o h at

Avec le concours de Culturesfrance,

l’Ambassade de France propose à ses partenaires un grand concert
le 7 juillet au Musée de Tel Aviv. L’Israeli Chamber Orchestra entonne
des œuvres françaises avec la participation exceptionnelle de
la mezzo-soprano Christine Labadens. Le Maestro Gil Shohat
orchestre la soirée.

Comment avez-vous conçu cet excitant programme « à la
française » ?
J’ai toujours été un grand admirateur de musique française : la
Symphonie Fantastique de Berlioz, Carmen de Bizet, Debussy et
Ravel. Concevoir ce programme s’est donc fait très naturellement.
De plus, j’ai voulu apporter ma contribution dans certaines
orchestrations. Le résultat est un programme cohérent et varié, très
représentatif des traditions musicales post-romantiques françaises.

Quels sont vos premiers souvenirs musicaux?
La première œuvre française dont je me souvienne est le Carnaval
des Animaux et Samson et Dalila de Saint-Saëns. A 13 ans, Ravel et
Daphnis et Chloé m’ont convaincu de devenir compositeur. Depuis,
j’ai eu de nombreuses fois l’honneur de le diriger, j’ai même invité
l’Orchestre Philharmonique à le jouer au Festival d’Israël.

Pourquoi avez-vous re-orchestré certaines des pièces?

לחגוג את אירופה בסגנון
 אלאן מונטיי/ הצרפתי
 חודשים מתחלפת המדינה המכהנת כנשיאת האיחוד6 מדי
 תחליף צרפת תחליף את סלובניה2008  ביולי1- החל מ.האירופאי
. אנו נחגוג במוסיקה את תחילת הנשיאות.במשימה זו
 קונצרט שבו תבצע, בחסות שגרירות צרפת, ייערך, במוזיאון תל אביב, ביולי7-ב
, בקונצרט תופיע.התזמורת הקאמרית הישראלית יצירות מאת מלחינים צרפתיים
. וינצח מאסטרו גיל שוחט,סופראן קריסטין לבדנס- זמרת המצו,פעמי-באופן חד
.Culturesfrance האירוע כולו ייערך בעזרת

 איך עלה אצלך הרעיון להכין את התוכנית המלהיבה הזו,מאסטרו שוחט
?בסגנון צרפתי
, "הסימפוניה הפנטסטית" של ברליוז- תמיד הערצתי את המוסיקה הצרפתית
 הרעיון לתוכנית זו היה עבורי, לכן. ויצירותיהם של דביסי וראוול,"כרמן" של ביזה
. רציתי לתרום את תרומתי באמצעות תיזמורן של יצירות אחדות, בנוסף.טבעי ביותר
 המייצגת מאוד את המסורות המוסיקליות,התוצאה היא תוכנית מגוונת וקוהרנטית
.רומנטיות בצרפת-הפוסט

?מה הם זכרונותיך המוסיקליים הראשונים

Je n’ai jamais pensé remanier ces œuvres. Leurs orchestrations d’origine
sont des paroles d’Evangile. J’ai simplement orchestré deux mouvements
du Tombeau de Couperin que Ravel avait écrits pour piano seulement, et
des chansons de Fauré suffisamment riches harmoniquement pour être
interprétées par un orchestre de cordes et une harpe.

-היצירות הצרפתיות הראשונות ששמעתי היו "קרנבל החיות" ו"שמשון ודלילה" של סן
 וכך נפלה אצלי ההחלטה להפוך, שמעתי את "דפניס וכלואה" של ראוול13  בגיל.סנס
 ואף הזמנתי את התזמורת, מאז היו לי הזדמנויות רבות לנצח על יצירה זו.למלחין
.הפילהרמונית לנגן אותה בפסטיבל ישראל

Vous êtes un artiste aux multiples talents. Quelle est votre
prochaine aventure artistique ?

 התיזמור המקורי שלהן הוא נכס.לא עלה אף פעם בדעתי לשנות את היצירות האלו
 תיזמרתי רק שני פרקים מ"קברו של קופרן" שכתב ראוול לפסנתר, למעשה.צאן ברזל
 כך שאפשר, שהם עשירים דיים מבחינת ההרמוניה שלהם, ושירים מאת פֹוֶרה,בלבד
.ידי תזמורת כלי מיתר ונבל-לבצעם על

J’ai une commande de l’Opéra d’Israël pour 2010, un opéra basé sur
Rêve d’Enfant de Hanoch Levin. Parallèlement, je conseille le Festival
d’Israël pour la musique et je me produis régulièrement comme
pianiste et chef d’orchestre en Israël et à l’étranger.

?מדוע תיזמרת מחדש מספר קטעים

? מהי ההרפתקה האמנותית הבאה שלך.אתה אמן בעל כשרונות רבים
 אופרה המבוססת על המחזה "הילד,2010  לשנת,האופרה הישראלית הזמינה ממני
 ואני מופיע, במקביל אני מייעץ לפסטיבל ישראל בתחום המוסיקה.חולם" של חנוך לוין
.באופן קבוע כפסנתרן ומנצח בישראל ובחוץ לארץ

Boo
Scenes

Boogie Balagan : Enorme !!!
/ Alain Monteil

« Imaginez d’abord des voix à la croisée des chemins
entre un Julio Iglesias sous « hard tequila » et un
Joe Strummer «shooté » à la harissa ! Imaginer
ensuite un genre de Jimmy Page triturant sa guitare
façon bouzooki. Ajouter à cela un pied gauche et
des claps !! Mélangez les langues, français, anglais,
hébreu, arabe, turc, espagnol…et enregistrez le tout
à l’ancienne, pendant sept jours, et vous obtenez une
« shake-a-shooka » sonore : le Boogie Balagan ! »
(extrait du « Blog de mon Slip »)

Basé en France, et articulé autour de Azri, israélien, et Gabri, français,
Boogie Balagan, est sans conteste le groupe qui monte : très demandé
par les festivals français, remarqué par les radios, et trop rarement
en concert dans cette partie du monde. Le groupe séduit de plus en
plus les critiques et les publics avec leur groove moyen-oriental, leur
énergie brute, leur générosité scénique, sans oublier leurs textes forts,
drôles, décapants qui transmettent, sur un mode très personnel, un
message de paix et de tolérance.
Le 3 juillet, Boogie Balagan est l’invité vedette du grand concert
public, gratuit, produit par l’Institut Français à l’occasion de la « Nuit
Blanche », événement qui avait réuni 150 000 personnes en 2007.
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Si vous envisagez naïvement de ne pas danser, alors apporter vos pliants
et surtout vos boules Quies ! Vous ne résisterez pas à Boogie Balagan !
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 אלאן מונטיי/ ! גדול- בוגי בלגן

דמיינו לעצמכם קולות שהם משהו בין בין חוליו איגלסיאס תחת
 עכשיו דמיינו את.השפעת "רד טקילה" וג'ו סטרומר מסטול מאריסה
 הוסיפו לכך רגל שמאל.ג'ימי פייג' כותש את הגיטרה שלו בסגנון בוזוקי
 טורקית, ערבית, עברית, אנגלית, ערבבו את השפות צרפתית.וטפיחות
 בסוף. במשך שבעה ימים, והקליטו את הכל בסגנון הישן- וספרדית
." ה"בוגי בלגן- התהליך תקבלו "שקשוקה" מהדהדת
 להקת "בוגי בלגן" היא, והיא נעה בן עזרי הישראלי וגברי הצרפתי,כשבסיסה בצרפת
 מושמעת,ידי הפסטיבלים הצרפתיים- מבוקשת מאוד על:ללא ספק להקה עולה
. ולעיתים רחוקות מדי מופיעה בחלק זה של העולם,ברדיו

,תיכונית-הלהקה הקסימה את המבקרים ואת הקהל כאחד עם מוסיקת הגרוב הים
 החריפים, והטקסטים הנחרצים,הלב על הבמה- ההופעה שובת,האנרגיה המחוספסת
. מסר של שלום וסובלנות, בדרך אישית מאוד,והמצחיקים אשר מעבירים
 ביולי תהיה להקת "בוגי בלגן" כוכבת קונצרט גדול שמארגן המכון הצרפתי לרגל3-ב
. אנשים150,000- השתתפו בו לא פחות מ2007  אירוע שבשנת,""הלילה הלבן
!הכניסה חינם

! הביאו איתכם כסאות לישיבה ובמיוחד אטמי אוזניים- אילו מכם שיעדיפו לא לרקוד
!"אבל אנחנו בטוחים שלא תוכלו לעמוד בפני "בוגי בלגן

gie

סצנות
´ª°«

Les objets font leur théâtre à
Jérusalem / Alain Monteil
Trois compagnies françaises sont invitées au Puppet
festival de Jérusalem du 11 au 15 août prochain.
Ça bouge en France dans le domaine de la marionnette. Tous les
deux ans, le festival de Charleville Mézières, devenu référence dans
le secteur, relaie le meilleur de la création française. En Israël, c’est
le Train Theater à Jérusalem qui fait l’écho à ce phénomène. Depuis
2005, 2ème édition du festival Puppet, les compagnies françaises se
succèdent dans la programmation. Ainsi a-t-on pu voir en 2005,
« Barbara Mélois » et « Médiane », en 2006 « Voix Off » et « Amoros et
Augustin » et enfin en 2007 « La Pendue » et « Le Petit Monde ».
L’édition 2008 n’est pas en reste. Trois compagnies françaises sont
invitées cette année.
« Le Petit Cirque » est un objet sonore complexe, fait de bois, de
plastique, de fils, de ressorts et de fragilité. Un spectacle signé
Laurent Bigot.

בובות משחקות בירושלים
 אלאן מונטיי/
שלוש להקות צרפתיות הוזמנו לפסטיבל הבובות שיתקיים בירושלים
. באוגוסט15  ועד11-מ
 מדי שנתיים מציג פסטיבל.תחום תיאטרון הבובות בצרפת נמצא בתנועה מתמדת
. את מיטב היצירה הצרפתית,סמכא בתחום- שהפך במשך השנים לבר,שרלוויל מזיאר
.) בירושליםTrain theater( " "תיאטרון הקרון,בישראל פועל ומצליח תיאטרון דומה
 הופיעו בו להקות, השנה השנייה שבה התקיים פסטיבל הבובות,2005 מאז שנת
 ובלהקתBarbara Mélois  בלהקת2005- כך יכולנו לצפות ב.צרפתיות בזו אחר זו
 ובשנת,Amoros et Augustin  ובלהקתVoix Off  בלהקת- 2006  בשנת,Médiane
.Le petit Monde  ובלהקתLa Pendue  בלהקת- 2007

« Les Puces Savantes » de Jean-Dominique Kerignard. Sous le plus
grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, ancien
dompteur de fauves a troqué ses lions et ses éléphants contre une
ménagerie de puces savantes…

, שחלקיו עשויים עשוי עץ,( הוא מופע קולי מורכבLe Petit Cirque( ""הקרקס הקטן
 המופע נושא. והם מופעלים בעדינות רב בשל שבריריותם, חוטים וקפיצים,פלסטיק
.את חותמו של לוראן ביגו

« ….A La Bougie » Petits spectacles silencieux éclairés par une
vingtaine de bougies et interprétés par les marionnettes de
compagnie Garin Trousseboeuf.

:דומיניק קריניאר-) של ז'אןLes puces savantes( ""הפרעושים המלומדים
,מתחת לגדול מבין אוהלי הקרקס המיניאטוריים בעולם החליף מאלף החיות לשעבר
. את האריות שלו ואת הפילים שלו בביבר של פרעושים מלומדים,אלפרדו פנזאני

Un événement pour petits et grands !

 הוא מקבץ של מופעים קטנים ושקטים שמבצעות- )A la bougie( ""לאור הנר
. המוארים באמצעות כעשרים נרות,הבובות של הלהקה ע"ש גארין טרוסבוף

Informations :
www.traintheater.org.il
02-5618514
Réservations :02-6237000

: והשנה מוזמנות שלוש להקות צרפתיות, יהיו שפע של מופעים2008 בשנת

!אירוע לקטנים ולגדולים

www.traintheater.org.il 02-5618514 :מידע
02-6237000 :הזמנות
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Pleins feux sur Bat Yam !
/ Alain Monteil
La 11ème édition du Festival de Théâtre de rue de
Bat Yam, le dernier week-end d’août et le premier
week-end de septembre, promet d’être une grande
aventure populaire.
En 2007, 50 000 personnes ont assisté aux spectacles. Deux
compagnies françaises étaient présentes « Erectus » avec « La Fanfare
Muette » et la troupe de danse urbaine « Ex Nihilo ».
Cette année, la France est à nouveau présente avec son collectif de
feu « La Salamandre » et surtout le retour en Israël de « M. Culbuto»
grand succès du festival d’Akko en 2007.

Compagnie « La Salamandre », éclats de rue
La compagnie est sollicitée dans les quatre coins de la planète pour
ses parades de feu, ses mises en lumières et en artifices qui mêlent
feu, pyrotechnie, théâtre et musique. La Salamandre maîtrise l’art de
« jouer avec le feu » tout en voluptés sauvages, fracas assourdissants
et silences retenus.
A Bat Yam, elle nous propose une adaptation spécifique de leur
création « Variations sur la Flamme ».

M. Culbuto, 320 kilos de poésie …
M. Culbuto, c’est Pierre Pélissier, drapé dans son grand manteau,
arborant son casque d’aviateur et sa moustache d’une autre guerre.
Il se transforme en un jouet vivant et attend que l’on s’amuse avec
lui, qu’on lui tende la main. On le traîne dans les rues et on le pose
ici ou là, pour quelques minutes et plus si affinités. Au fond, il s’en
balance. Comme par magie, il s’agite au gré des mains qui se tendent,
le poussent, le tirent, au centre du cercle des spectateurs en émoi qui
retrouvent les gestes de leur enfance. A vous de jouer, c’est un jouet.
A votre merci…

13

aproposblog.wordpress.com
2008 אוגוסט- יולי#4 אפרופו גליוןaproposeblog.wordpress.com

 בסוף,11- זו השנה ה,ים ייערך-הפסטיבל לתיאטרון רחוב בבת
השבוע האחרון של חודש אוגוסט ובסוף השבוע הראשון של חודש
. זו לבטח תהיה חוויה מרנינה.ספטמבר
50,000-ים כ- נכחו בהופעות שהתקיימו במסגרת פסטיבל הרחוב בבת2007 בשנת
," עם "החצוצרה האילמת,Erectus -  אז הופיעו גם שתי להקות צרפתיות.איש
ידי להקת מופעי האש- השנה מיוצגת צרפת על.Ex Nihilo והלהקה האורבנית למחול
 זו תהיה הפעם השנייה שהלהקה מופיעה בישראל עם.) (הסלמנדרהLa Salamandre
. היא העלתה מופע זה בפסטיבל עכו2007  בשנת.M. Culbuto המופע

 התלקחויות ברחוב- "להקת "הסלמנדרה
 מחזות האור והתחבולות,הלהקה פופולרית מאוד בכל רחבי תבל בזכות מצעדי האש
 אמני. תיאטרון ומוסיקה המאפיינים את מופעיה, פירוטכניקה,המשלבות אש
 המשולבים בהמולה מחרישת,""הסלמנדרה" שולטים באמנות ה"מישחק באש
ים תעלה הלהקה עיבוד מיוחד של יצירתה- בבת.אוזניים אך גם בשתיקות עצורות
.""וריאציות על הלהבה

- )M. Culbuto( מר קּולּבּוטֹו
. ק"ג של שירה צרופה320
 ואת, חובש קסדת טייס, עטוף כולו במעילו הגדול, הלא הוא פייר פֶליסְי ֶה,מר קולבוטו
 ומצפה, במופע שלו הוא הופך לצעצוע חי.פניו מעטר שפם הלקּוח מזמנים אחרים
 ומניחים אותו, הצופים גוררים אותו ברחובות, וכך. ייתן לו יד,שמישהו ישחק עמו
 הוא כמו מופעל: לא איכפת לו, והוא.בנקודה זו או אחרת למשך כמה דקות או יותר
 מושכות, דוחפות אותו, נע לאן שיובילו אותו הידיים הנשלחות אליו,באמצעות קסם
. ממקמות אותו במרכז העיגול שסביבו צופים נרגשים החוזרים לרגע לילדותם,אותו
. כאן אתם קובעים את הכללים. זהו צעצוע, אפשר לשחק,כמו שאמרנו

photo: Yves Petit/Besançon
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www.batyamfest.co.il

!ים-אור הזרקורים על בת
 אלאן מונטיי/

מ מר הערב
"תיאטרון הבובות "ארקטל
 אלאן מונטיי/ מסתער על חולון
 האמנים ומייסדי. ומקום מושבה בעיר קאן,1984  היא הוקמה בשנת."אְַרֶקטָל" היא להקה מקצועית המפעילה תיאטרון בובות
 אמן, ומריוס ֶרך,)הלהקה הם גרטה ברוגמן וסילבי אוסמן (אשר למדו יחדיו במכון הבינלאומי לתאטרון בובות של שרלוויל
.בתחום האמנויות הפלסטיות
 במחקרה.זה שנים רבות יוצרת "ארקטל" את יצירותיה תוך חיפוש מתמיד אחר דרכי הבעה וביטוי במסגרת האמנות החזותית
 מרטין ז'ארי, רולף בל, ובהם תיאו טוביאס,על דמות המריונטה עבדה הלהקה עם אמנים מתחום האמנויות הפלסטיות
.זמננו- עם סופרים בני- 1999  ומאז שנת, עובדת הלהקה גם עם מוסיקאים1991  מאז שנת.ומריוס רך

www.puppetcenter.co.il :לקבלת מידע
03-6516848

Les marionnettes d’Arketal
déferlent sur Holon / Alain Monteil
Arketal est une compagnie professionnelle de théâtre de marionnettes, fondée en 1984 et implantée
depuis 1997 dans la ville de Cannes. Parmi les principaux protagonistes : les artistes et fondatrices de la
compagnie, Greta Bruggeman et Sylvie Osman (qui ont étudié ensemble à l'Institut International de
la Marionnette à Charleville) et Marius Rech, artiste expert en arts plastiques.
Depuis de nombreuses années Arketal crée dans un cadre de recherche résolument orienté vers
l'expression d'arts visuels. Dans sa recherche sur la figure-marionnette, la compagnie travaille aussi
avec des plasticiens comme Théo Tobiasse, Rolf Ball, Martin Jarrie et Marius Rech. La compagnie
travaille également depuis 1991 avec des musiciens et depuis 1999, des auteurs contemporains.
Arketal tourne avec ses spectacles et expositions à travers la France entière et dans le cadre de Festivals
dans le monde entier: Espagne, Danemark, Norvège, Suède, Suisse, Japon, Thaïlande, Cameroun…et
bien sur plusieurs fois dans le cadre du Festival Mondial du Théâtre de la Marionnette, Charleville
Mezières, France.
Dans le cadre du 11ème Festival International du Théâtre et du Film de la Marionnette – Holon
(15-20 juillet), la compagnie organise un stage de création et présente une exposition des oeuvres
créées en coopération avec des artistes, peintres et sculpteurs qui ont apporté leurs expériences et
leurs interrogations face à la mise en volume de leur création et découvert les liens entre la marionnette
et son mouvement.
Cette recherche multiplie les possibilités de création, offre un regard renouvelé sur le travail de la
marionnette en libérant la créativité et inscrivant la modernité dans la tradition.

Informations :
www.puppetcenter.co.il
03-6516848

Personnages créés par Greta Bruggeman d ’a prè s l e p e i nt re Th éo To bi a s s e

 מארגנת הלהקה סדנת יצירה, ביולי20- ל15  שייערך בחולון בין, לתיאטרון ולסרטי בובות11-במסגרת הפסטיבל הבינלאומי ה
 שתרמו כל אחד, ציירים ופסלים, ומציגה תערוכה של עבודות אשר נוצרו בשיתוף פעולה בין שחקנים,למיחזור ובניית בובות
. ויצירותיהם עוסקות בבובות ובתנועתן,מניסיונו ומתהיותיו

דמויו ת של גרטה ברוגמן בהשראת הצייר טיאו טוביאס

, דנמרק, בספרד-  ובמסגרת פסטיבלים ברחבי העולם,להקת "ארקטל" מופיעה עם ההצגות והתערוכות שלה ברחבי צרפת
 היא גם הופיעה כמה פעמים במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות. קמרון, תאילנד, יפן, שווייץ, שוודיה,נורבגיה
. בצרפת,מזיאר-בשרלוויל
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Accrochages
Jouets animés….
et ils ont une âme ! / Alain Monteil
Le Musée Eretz Israël de Tel Aviv présente à partir du 1er juillet une
grande exposition intitulée « Culbuto et ses amis » qui réunit plusieurs
centaines de jouets, issus des collections de l’ethnologue française
Christine Armengaud, commissaire de l’exposition.
Cette présentation regroupe des jouets animés, venus du monde entier et datant pour
la plupart des 19ème, 20ème et 21ème siècles. Munis d’un mécanisme ou exploitant une
propriété physique qui les met en mouvement, ils donnent par magie l’illusion de la vie.
La plupart des jouets présentés dans l’exposition sortent d’ateliers d’artistes, d’artisans
ou de grands pères bricoleurs.
Leur simplicité réjouissante, leur fantaisie et leur humour ont enchanté des générations
d’enfants. Mais depuis la fin du 19ème siècle, ces jouets ont eu bien du mal à résister au
déferlement des produits ludiques fabriqués en masse.
Comme le souligne Christine Armengaud, « les grands-pères ne bricolent plus pour leurs
petits-enfants des jouets analogues à ceux qui avaient enchanté leur propre enfance.
Les jouets simples, autrefois modestes, les pièces uniques, ne se voient plus que dans les
brocantes, et ils ne sont plus produits, y compris dans les pays en voie de développement,
que par des artisans chaque année moins nombreux, et par quelques artistes. Devenus rares
et chers, ils semblent désormais réservés à des enfants privilégiés, ou…à des esthètes ».
Et donc, une très belle exposition pour les petits, comme pour les grands, histoire de
retrouver les mondes oubliés des jouets de nos enfances et ce temps d’éternité où les
grands pères faisaient naître au couteau des objets magiques, d’un simple bout de bois…

Informations : www.eretzmuseum.org.il
03-6436172

Architecture

אדריכלות
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האדריכל הצרפתי פרנסואה רֹוש ישתתף בסמינר הבינלאומי שאורגן לכבוד התערוכה
 אשר תתקיים בביתן הלנה," צורה והופעה באדריכלות הדיגיטלית: Performalism
.2008  בספטמבר13  ביוני עד28- מ, מוזיאון תל אביב,רובינשטיין
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צעצועים נעים
 אלאן מונטיי/ בעלי נשמה
,אביב- תל,ישראל ברמת אביב-במוזיאון ארץ
 ביולי תערוכה גדולה בשם1-תתקיים החל מ
 שבה יוצגו מאות," בתנועה..."צעצועים נעים
צעצועים מתוך אוספיה של האתנולוגית הצרפתייה
. שהיא גם אוצרת התערוכה,קריסטין ארמאנגו
 מן המאות,בתצוגה זו יוצגו צעצועים נעים מכל רחבי העולם
 צעצועים מכניים אלו בנויים על פי עיקרון.21- וה20- ה,19-ה
 מעין, ובתנועתם הם יוצרים קסם,פיסיקלי המתניע אותם
 רוב הצעצועים המוצגים בתערוכה מקורם.אשליה של חיים
 וחלקם פרי עמלם של סבים,בסדנאות של אמנים ואומנים
.שיצרו אותם במו ידיהם
 הפנטזיה שהם מגלמים וההומור הכרוך,פשטותם המשמחת
19- אך החל מסוף המאה ה.בהם שימחו דורות של ילדים
התקשו צעצועים האלה להתמודד עם המשחקים והצעצועים
. וכמעט לא שרדו,המיוצרים בייצור המוני
 "הסבים כבר אינם בונים,כפי שמדגישה קריסטין ארמאנגו
עבור נכדיהם צעצועים דומים לאלה שהסבו להם עצמם
, הצעצועים הפשוטים והצנועים של פעם.אושר בילדותם
 נראים כיום רק בשווקים שבהם נמכרים,אותן יצירות ייחודיות
 ואפילו במדינות המתפתחות מייצרים,פריטים משומשים
 וכן אומנים, שמדי שנה פוחת מספרם,אותם רק אמנים
 נראה, הואיל והצעצועים הללו הפכו למוצר נדיר ויקר.מעטים
."כי הם מעתה יזכו להם רק ילדים עשירים או אניני טעם

François Roche, architecte français, participe au séminaire
international organisé à l’occasion de l’exposition « Performalism :
Form and Performance in Digital Architecture », qui se tient au
Pavillon Helena Rubinstein du Musée d’Art de Tel Aviv du 28 juin au
13 septembre 2008.
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 יחדיו. שייהנו בה קטנים וגדולים כאחד,זו תערוכה יפה ביותר
,הם יוכלו לחזור לעולמות הנשכחים של צעצועי הילדות שלנו
כאשר הסבים בראו בעזרת סכין הגילוף פריטים וצעצועים
.קסומים מתוך פיסת עץ פשוטה

http://www.eretzmuseum.org.il :למידע
03-6436172

Lia Van Leer

Jane Birkin and Shimon Peres

מ 10-עד  19ביולי  2008יציין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע בירושלים
 25שנות קיום!

Jeanne Moreau

 / !25 =…1+1+1אוליבייה טורנו

Izza Genini

Jane Birkin

חדר חושך

כל זה לא היה יכול לקרות לולא הרצון העז של בני הזוג ליה ווים ואן ליר .אהבת הקולנוע
שלהם כה גדולה ,עד שהם אינם מפסיקים לחפש ,ללא הרף ,בעולם כולו ,את יוצרי
הסרטים הטובים ביותר ,על מנת להביאם לירושלים ,עיר שכה יקרה לליבם .אהבתם
משתרעת גם על הקולנוע הצרפתי ,ובמהלך  24הפסטיבלים הראשונים אכן הגיעו לכאן
הכשרונות הגדולים ביותר של צרפת.

ואם בנוסטלגיה עסקינן ,איזה אושר היה לראות את פאני ארדן ,רומן פולנסקי ,ג'יין
בירקין ושנטאל אקרמן נכנסים לאולמות הפסטיבל על מנת להציג את סרטיהם .הם
בוודאי לא היו היחידים ,אך הרשימה ארוכה מכדי להידחס בעמוד אחד.
בקצרה ,פסטיבל ירושלים אוהב את הקולנוע הצרפתי והקולנוע הצרפתי אוהב את
פסטיבל ירושלים .מנין נובעת האהבה הזאת? ייתכן שהדבר נובע מכך שהפסטיבל
התחייב להראות את הקולנוע של כל העולם ,ולכן יש בו מקום כה נכבד ליוצרים
ולשחקנים צרפתיים? או שמא הקרנה תחת כיפת השמיים מלאי הכוכבים של ירושלים
היא שמסבה לאורחים הנאה? או אולי קבלת הפנים ,שהיא תמיד לבבית ואמיתית ,אשר
מעניק צוות הפסטיבל המארח למוזמנים שלו ,אשר מגיעים מארבעה קצוות תבל?

Fanny Ardant

למעשה ,הקולנוע הצרפתי תפס מקום של כבוד בתוכניותיו של הפסטיבל כבר
מההתחלה :ב ,1983-השנה הראשונה שבה התקיים הפסטיבל ,הגיעו ז'אן מורו
וליליאן גיש ,ויחדיו הציגו את סרטה על השחקנית הדגולה ,אשר שיחקה בין השאר
לצידם של רוברט מיצ'ם ,גריגורי פק וברט לאנקסטר.

Marceline Loridan
Ivens

Jeanne Moreau
& Lillian Gish

Roman Polanski

כך או אחרת ,אין ספק כי הפסטיבל ה 25-במספר לא יהיה חריג.

Salles Obscures
1+1+1… = 25 ! / Olivier Tournaud
Du 10 au 19 juillet 2008, le Festival International du Film de Jérusalem
fête ses 25 ans !
Que de souvenirs grandioses et de stars internationales accueillies à la Cinémathèque de
Jérusalem ! Tout ceci n’aurait pu se faire sans la volonté de fer d’un couple, Lia et Wim van Leer.
Leur amour du cinéma est tel qu’ils n’ont eu de cesse de parcourir le monde pour découvrir
les plus grands cinéastes….et les faire venir à Jérusalem, ville de leur cœur. Cette curiosité
insatiable, Lia et Wim van Leer l’ont également portée sur le cinéma français qui au cours de ces
24 premiers festivals a vu venir ses plus grands talents ! Et on peut dire que le cinéma français a
tout de suite été au centre de la programmation du Festival : en 1984, pour la 1ère édition du
Festival, Jeanne Moreau est venue accompagnée de Lillian Gish présenter le film qu’elle avait
réalisé sur cette immense actrice américaine qui a entre autres tourné aux côtés de Robert
Mitchum, Gregory Peck ou encore Burt Lancaster. Et puisque nous sommes dans la nostalgie,
quel plaisir de voir que Fanny Ardant, Roman Polanski, Jane Birkin, Chantal Ackerman ont aussi
pénétré les salles obscures du Festival pour présenter leur film. Ils ne sont bien sûr pas les seuls
mais la liste serait trop longue pour cette page, alors, pour faire bref, le Festival de Jérusalem
aime le cinéma français et le cinéma français aime le Festival de Jérusalem. …Mais pourquoi
un tel amour ? Peut être parce que l’engagement du Festival pour montrer tous les cinémas
du monde aura trouvé un écho chez les réalisateurs et talents français qui se mobilisent sans
cesse pour l’expression de la diversité culturelle….Ou bien s’agit-il simplement du plaisir d’une
projection en plein air sous le ciel étoilé de Jérusalem ? ou encore l’accueil toujours chaleureux
et vrai que réserve l’équipe du Festival à ses hôtes venus des 4 coins du monde défendre une
même passion, la liberté ? Les raisons, chacun aura finalement les siennes, ….et cette 25ème
édition, à n’en pas douter, ne fera pas exception. En tout cas, tous seront unanimes pour dire
qu’une seule personne suffit pour faire battre le cœur de tous : Lia van Leer qui saura nous
prouver pour le prochain quart de siècle du Festival, que les antagonismes peuvent parfois se
rapprocher…grâce à l’art, grâce au cinéma.
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Chantal Akerman
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#4 Juillet-Août 2008 www.ambafrance-il.org

www.jff.org.il

שפת א
אתם שרים ,אנחנו רוצים
להכיר אתכם!  /אלכס קורמנסקי

דוברי הצרפתית מהווים  11%מאוכלוסיית ישראל .אך כמה מתוכם הם
זמרים? את התשובה לכך נקבל כאשר ייחשפו כישרונותיהם במהלך
התחרות הגדולה של השיר הצרפתי אשר מארגנת מחלקת התרבות של
שגרירות צרפת ,בשיתוף עיריית תל-אביב ,ביום חמישי 10 ,ביולי ,בשעה
 ,21:00באמפיתיאטרון של יפו.
כותבים ,זמרים ,דוברי צרפתית או שאינם דוברי צרפתית ,לא מקצוענים,
אוהבי השיר הצרפתי  -בואו בהמוניכם להשתתף באירוע הפתיחה הגדול
של התחרות הראשונה של שירים צרפתיים בישראל.
המבחנים לשם בחירת עשרת המועמדים הטובים ביותר ייערכו ביום ראשון,
 29ביוני ,במרכז התרבות ע"ש מנדל ,רח' התקומה  ,1יפו  -בפני צוות
שופטים מקצועי.
המעוניינים להשתתף במבחנים יירשמו באמצעות בקשה שתישלח לכתובת
הדואר האלקטרוני הבאהchanteur2008@gmail.com :
בגוף הבקשה יש לציין :שם פרטי ושם משפחה ,גיל ,ושם השיר שברצונכם
לבצע (שיר שתבחרו בעצמכם ,שיר שכתבתם ,או שיר שבחרתם מתוך
הרשימה שלהלן) .על הבקשה להגיע עד  22ביוני לכל המאוחר ,ולאחר מכן
תישלח אליכם הזמנה להופעה ב 29.6-במסגרת המבחנים (בהזמנה תצוין
השעה המדויקת שבה ייערך המבחן שלכם).
המועמדים שייבחרו בעקבות המבחנים יופיעו בפני קהל גדול
באמפיתאטרון של יפו ,תחת כיפת השמיים.
הזוכים בפרס צוות השופטים יוזמנו לתחרות האירופאית של השיר

הצרפתי בעיר ספליט שבקרואטיה (כולל
טיסה ושהייה).
הזוכים בפרס הקהל יקבלו בכרטיס טיסה הלוך
ושוב בקו תל-אביב-פאריס.
בואו בהמוניכם לתמוך במועמד/ת שלכם!
רשימת השירים המוצעים בעמוד 19

�

תחרות "הסיפור הקצר"  /אלכס קורמאנסקי
חגיגות  60השנה להקמתה של מדינת ישראל הן סיבה טובה להעיר את המוזות מתרדמתן .המחלקה לשיתוף פעולה בלשני
בשגרירות צרפת עורכת השנה תחרות כתיבת סיפור קצר בנושא 60" :שנה ,ומה אחר כך ."...אתם מוזמנים להשתתף ולשלוח
את סיפוריכם.

תקנון התחרות
● בתחרות זו רשאי להשתתף כל אדם הדובר צרפתית (כשפת אם או שלא כשפת אם),
ללא הגבלת גיל ,שהוא בעל אזרחות ישראלית ותושב ישראל.
● מספר המילים בסיפור לא יעלה על .2,500
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●  מחבר הסיפור הקצר שייבחר לסיפור הטוב ביותר יזכה בפרס
בסך  300ארו.
● את הסיפורים יש לשלוח למחלקת התרבות של השגרירות הצרפתית,
על פי הכתובת הבאה:

● התאריך האחרון להגשת הסיפורים הוא  14ביולי.

שגרירות צרפת
המחלקה לשיתוף פעולה ולפעילויות תרבות

● הסיפור יודפס על עמודים בגודל ( A4לא יתקבלו סיפורים בכתב יד).

שד' רוטשילד  ,7תל-אביב 66881

● בוועדה שתקרא את הסיפורים שיוגשו לתחרות ותחליט מי הזוכה בפרס יכהנו חברי
מחלקת התרבות של שגרירות צרפת ,וכן אנשי אקדמיה דוברי צרפתית מישראל.

● לכל מידע נוסף ,נא לפנות בכתב ל:
aproposblog.wordpress.com

Langages
Vous chantez, alors faites-vous
vite connaître ! / Alex Cormanski

:רשימת השירים המוצעים
1. Edith Piaf : Non rien de rien
אדית פיאף
2. Charles Aznavour: la Bohême
שארל אזנבור
3. Jacques Brel : Ne me quitte pas
ז'אק ברל
4. Geoges Moustaki : le Métèque
ז'ורז' מוסטקי
5. Joe Dassin : Aux Champs Elysées
ז'ו דסאן
6. Michel Jonasz : Super Nana
מישל ז'ונאס
7. Julien Clerc : Femmes, je vous aime
ז'וליאן קלארק
8. Claude Nougaro : Cécile
קלוד נוגארו
פרנסיס קברל
9. Francis Cabrel : Petite Marie
10. Henri Salvador : Jardin d’hiver
אנרי סלבאדור
11. Johnny Halliday : Retiens la nuit
ג'וני הלידיי
12. Patricia Kaas : Il me dit que je suis belle
פטריסיה קאס
13. Michel Fugain : Fais comme l’oiseau
מישל פוגאן
14. Serge Gainsbourg : Couleur Café
סרז' גינסבורג
15. Gilbert Bécaud : Et maintenant
ז'ילבר בקו
16. Barbara : Dis, quand reviendras-tu ?
ברברה
17. Maxime Le Forestier : San Francisco
מקסים לה פורסטייה
18. Michel Polnareff : Tous les bateaux, tous les oiseaux מישל פולנארף
19. Léo Ferré : Avec le temps
ליאו פרה
20. Serge Lama : Je suis malade
סרז' למה
Liste des chansons proposées

Parmi les 11% de francophones que compte la population d’Israël,
combien y a-t-il de chanteurs ?... connus ? peu connus ? Suffisamment
pour qu’ils se fassent connaître et révèlent leurs talents à l’occasion
du grand concours de la chanson francophone qu’organise le Service
culturel de l'Ambassade de France, en partenariat avec la mairie de
Tel-Aviv, le jeudi 10 juillet dans l’amphithéâtre de Jaffa à 21h.
Auteurs, interprètes, francophones et non francophones, non
professionnels, amoureux de la chanson francophone, venez
nombreux participer à ce grand événement inaugural du Premier
concours de la chanson francophone en Israël.
Les auditions pour sélectionner les 10 meilleurs candidats se feront
devant un jury professionnel le dimanche 29 juin au Mandel Cultural
Center, 1 rue Hatkuma à Jaffa.
Pour enregistrer votre participation, merci d’envoyer au
préalable un courriel à chanteur2008@gmail.com en signalant
votre nom, votre prénom, votre âge, le titre de la chanson que vous
comptez interpréter (chanson de votre choix, de votre composition
ou à choisir dans la liste ci-dessous), le 22 juin au plus tard.
Vous serez ensuite convoqués à une heure précise pour l’audition du 29.
Les candidats retenus se produiront devant un large public dans le
magnifique décor de l’amphithéâtre en plein air de Jaffa face à la baie
de Tel-Aviv.
Prix du jury : une invitation au Concours européen de la chanson
francophone de Split en Croatie (voyage et séjour pris en charge).
Prix du public : un billet d’avion AR Tel-Aviv – Paris
Venez nombreux soutenir votre candidat(e) favori(te) !

* Pour toute information complémentaire, merci d’appeler
au : 03 796.80.37
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Concours de la nouvelle / Alex Cormanski

19

Les 60 ans d’Israël ne peuvent pas ne pas vous inspirer !… Voici le thème du concours de nouvelles :
«60 ans et après… »

Règlement
Ce concours s’adresse à toute personne francophone (de langue
maternelle ou non), sans limite d’âge, de nationalité israélienne et
résidant en Israël.
●

●

Nombre de mots maximum : 2 500

●

Date limite de dépôt de la nouvelle : 14 juillet

La nouvelle, rédigée au format A4, devra parvenir, dactylographiée
au Service Culturel, sous pli à l’adresse suivante (les manuscrits ne
sont pas autorisés) :
●

Ambassade de France

Un comité de lecture composé de membres du Service culturel et
d’universitaires israéliens francophones sera constitué pour délibérer.

Service de Coopération et d’Action Culturelle

L’auteur(e) de la meilleure nouvelle sera récompensé(e) par un prix
d’une valeur de 300 euros.

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’écrire à :
aproposblog.wordpress.com’’

●

●
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?מה קורה במרכזים

צפון

 דמיאן ביגו/ נצרת
בשיפוצים
 לשם-  באוגוסט29- ביולי ל15 מרכז תרבות צרפת בנצרת ייסגר לציבור בין
 אנו עומדים לנצל את הקיץ כדי לבצע מספר עבודות לחידוש הבניין.התחדשות
. על מנת להפוך את הספריה הקיימת למדיאטק מודרני, ומעל לכל,ההיסטורי

Nord

המדיאטק החדש של מרכז תרבות צרפת בנצרת יצויד על פי הנורמות החדשות
, המבנה יציע לבאים בשעריו מבחר אמצעי מדיה.המקובלות כיום בתחום הספרנות
 אשר יסייעו ללימוד השפה והתרבות הצרפתית,די-וי- ספרים וקלטות די,כגון דיסקים
 כמו כן יהפוך המדיאטק החדש לאחד המרכזים העיקריים.בתנאים הנאותים ביותר
. בחלק הזה של העולם,לתיעוד הספרות הצרפתית המתורגמת לערבית

Nazareth / Damien Bigot
Peau Neuve

Le Centre Culturel de Nazareth sera fermé au public du 15 juillet au
29 août, non par crainte des grandes chaleurs estivales, mais pour
refaire peau neuve. Nous profiterons en effet de l’été pour effectuer
quelques travaux de restauration de ce bâtiment historique, et avant
tout afin de procéder à la transformation de l’actuelle bibliothèque
en une médiathèque moderne.
La nouvelle médiathèque du CCF de Nazareth, qui sera équipée
selon les nouvelles normes de la bibliothéconomie, proposera
non seulement de nombreux documents –disques, livres, dvdpermettant d’étudier dans les meilleurs conditions la langue et de la
culture française, elle deviendra également un des principaux centres
de documentation sur la littérature française traduite en langue arabe
de cette partie du monde.

# CCF de Haïfa
6, rue Eliyahu Hakim
Tél: 04 831 23 33
# CCF de Nazareth
Rue Paul 6
Tél: 04 656 99 98
# Institut Français de Beer Sheva
et du Néguev
Université Ben Gourion
PO Box 653- 84105 Béer Shéva
08-6479002
# CCF Romain Gary
Kikar Safra 9
94141 Jerusalem
02-6243156

A l’affiche dans les centres

דרום

 גאל לשם/ באר שבע

 אוליביה דבראי/ ירושלים

בכיתות שלנו
 בקמפוס של.שבע ומעוניינים ללמוד צרפתית? בואו לבקר אותנו-גרים קרוב לבאר
.אוניברסיטת בן גוריון מציע המכון הצרפתי קורסים בצרפתית המתאימים לכל רמה
 יש כאלה הלומדים כדי להרחיב את הדעת ויש.מדי שנה גדל מספר התלמידים שלנו
 המורים בקורסים הם מרצים מוסמכים.הלומדים את השפה מטעמים מקצועיים
 "כאשר יצאתי מן השיעור. ומשום כך איכותם של הקורסים היא יוצאת דופן,ומיומנים
. תלמיד מתחיל, מספר אורי,"הראשון כבר יכולתי להציג עצמי בצרפתית

Sud

 "התלמידים שלי.בין המורים לתלמידים נרקמים שותפות עמוקה ודיאלוג אמיתי
 אך גם מן התרבות הצרפתית שאני מנסה להעביר,מוקסמים מן השפה הצרפתית
,"! ועם השעות שחולפות נעשה בכיתה שמח יותר ויותר, האווירה היא לבבית.אליהם
.מספרת מרצה

אהבת המוסיקה
, שירושלים מזמינה אותנו לפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית11-זוהי השנה ה
. יום גדושי רגעים יקרים ומיוחדים15  באוגוסט ובמשך30-החל מ
.מה הופך את הרגע המוסיקלי הזה לכה מיוחד? רשימת סולנים יוצאי דופן? בוודאי
 איזון עדין בין כישרונות צעירים בדרך-  אך במיוחד.הלך רוח לא שגרתי? ללא ספק
 שהגיעו מכל קצווי תבל וייעודם היחיד הוא אהבת,להצלחה לבין אמנים בעלי שם
 הידידות ואהבת המוסיקה הם שאיפשרו את קיום האירוע הנדיר, ואמנם.המוסיקה
 בצד הצרפתי נשמע את.הזה שבמרכזו דניאל ברנבוים ואשתו אלנה בשקירובה
 עם אחד הנציגים הגדולים של האסכולה,בריז'יט אנגרר ודוד קדוש על הפסנתר
. עמנואל פהוד,הצרפתית לחליל

!אל תחמיצו
30.8.2008-12.9.2008

 וכל תלמידינו מוזמנים בקביעות,ההיבט התרבותי מהווה מרכיב מרכזי בפעילותנו
 והקרנת, תערוכות, הרצאות, כגון קונצרטים,לפעילויות התרבות הרבות שאנו מקיימים
. כך הם מגלים את צרפת ואת תרבותה.סרטי קולנוע
 התקשרו,אם גם אתם מעוניינים לגלות את שפתו של מולייר ואת כל הקשור אליה
. נשמח להקשיב לבקשותיכם ולהיענות להן בדרך הטובה ביותר.אלינו

Jérusalem / Olivier Debray

Beer Sheva / Gaëlle Leshem

L’amour de la musique

Dans nos classes

Vous résidez Béer Shéva ou tout à côté... vous avez envie
d’apprendre le français ? Venez nous rendre visite !Sur le campus
de l’Université Ben Gourion, notre Institut propose des cours de
français adaptés à tous les niveaux.
Le nombre de nos élèves croît chaque année, scolaires et professionnels,
croît. Dispensés par des professeurs qualifiés et disponibles, nos cours
sont de qualité. «En sortant du premier cours, j’étais déjà capable de me
présenter !» affirme Ouri, un élève débutant. Une profonde complicité
et un réel dialogue existent entre le professeur et ses élèves. « Mes
élèves sont passionnés par la langue mais également par la culture
française que j’essaie de leur transmettre. Une ambiance chaleureuse
règne et notre cours devient plus ludique !».
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Alors, si vous aussi souhaitez découvrir la langue de Molière et tout ce
qui s’y rattache, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux
de vous recevoir de vous écouter, de répondre au mieux à votre
demande.
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Mais qu’est-ce qui rend cet instant musical si particulier ? Un panel
de solistes exceptionnels ? Assurément ? Un état d’esprit particulier ?
Sans aucun doute !
Mais surtout un équilibre subtil entre jeunes talents en devenir
et artistes reconnus venus du monde entier et qui possèdent pour
seul credo, l’amour de la musique. C‘est en effet l’amitié et l’amour
de la musique qui ont permis cet événement rare autour de Daniel
Barenboïm et de sa femme Elena Bashkirova.
Côté français, Brigitte Engerer et David Kadoush, au piano, reviennent
avec l’un des grands représentants de l’école française de flûte,
Emmanuel Pahud.

L’un des tout premiers festivals de chambre à ne pas manquer.
Du 30/08/2008 au 12/09/2008

www.jcmf.org.il
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L’aspect culturel nous importe également. Tous nos élèves sont
invités à nos activités culturelles (concert, conférence, exposition,
cinéma…) et découvrent ainsi la France et sa culture.

C’est donc à sa onzième édition, que le Festival International de
Musique de chambre de Jérusalem nous convie à compter du 30 août
prochain pour une quinzaine jours, une quinzaine faite de moments
précieux et singuliers.

הדים
הירושה
הכוריאוגרף הצרפתי בוריס שרמץ עומד בראש המרכז הכוריאוגרפי הלאומי של העיר
. ובתפקיד זה הוא נכנס לנעליה של קתרין דיוורס,ֶרן ושל חבל בריטאני
לאחרונה יכלו אוהבי המחול הרבים בישראל לראות את עבודתו של בוריס שרמץ
 שם הוצג.אביב- שהתקיים בחודש יוני בסינמטק תל,"במהלך פסטיבל "וי דאנס
.) (שונים לגמריLes Disparates המופע המרתק
Photo: Fred Kihn

La relève
Le chorégraphe français Boris Charmatz a pris la tête du Centre
Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne (CCNRB) et
succède à ce poste à Catherine Diverrès.
photo: Sandra Piretti

Dakar-JohannesbourgBrazzaville à Tel Aviv
/ Morgane Le Roy
Le festival Danse l’Afrique Danse à Tunis était
annoncé dans À propos #3.
À propos #4 vous dévoile le palmarès des
compagnies lauréates à découvrir en Israël à
l’automne.
La compagnie sud-africaine Inzalo figure en tête de classement
avec un trio enlevé signé Thabisa Pule et Thami Manekehla.
Une pièce où, tour à tour, les danseurs se cherchent et se
dévoilent, toujours avec humour et dérision.
Sur la deuxième marche du podium, la compagnie congolaise
Baninga présente le quatuor Ndjila na Ndjila (« D’une route à
l’autre ») tout en détermination et précision.

Retrouvez-les en novembre dans le festival Tel Aviv Dance
mené par le Centre Suzanne Dellal et en tournée en Israël et
dans la zone.

www.vdance.co.il

ברזוויל-יוהנסבורג-דקר
 מורגן לה רואה/ אביב-בתל
)Danse l'Afrique Danse( " רקדי בטוניס,על פסטיבל "רקדי אפריקה
,A propos  של4 ' בגיליון מס, כאן.A propos  של3 'כתבנו בגיליון מס
אנו מציגים בפניכם את רשימת הלהקות הזוכות שתוכלו לגלות
.בסתיו בישראל
 הנושא את חותמם של, ניצבת בראש עם הטריו המשובחInzalo הלהקה הדרום אפריקאית
, הרקדנים מחפשים ומגלים את עצמם, על פי התור, בהצגה.טאביסה פולה ותמי מנקלה
.ועושים זאת תמיד בהומור מהול בלעג
 אשר מציגה את הרביעייה, עומדת להקת "בנינגה" מקונגו, במקום השני,על דוכן המנצחים
."נדג'ילה נה נדג'ילה" (מדרך אחת לשנייה) בהחלטיות ודיוק
 "אני הולך לספר.הסולו של פאפ איברהימה נדיאיה קאולק הסנגלי משלים את המבחר
. על ההכרה במחול, על זהות אפריקאית, זה יהיה סיפור על ויזה. כך הוא מתחיל,"לכם סיפור
.קאולק מגיש לנו עדות לשסעים הקיימים באפריקה
אביב דאנס" שיתקיים במרכז סוזאן דלל-בואו להיפגש איתם בנובמבר בפסטיבל המחול "תל
.ובסיבוב הופעות בישראל ובאיזור

Photo: Wassim Soltani

Le solo du Sénégalais Pape Ibrahima Ndiaye dit Kaolack
complète cette sélection. « Je vais vous raconter une histoire »
commence-t-il. Ce sera une histoire de visa, d’identité africaine,
de reconnaissance de la danse. Kaolack vient nous serrer la
main pour nous prendre à témoin des divisions de l’Afrique.

Les nombreux amoureux de danse en Israël ont récemment pu
voir le travail de Boris Charmatz lors du festival Vdance, tenu en
juin à la cinémathèque de Tel Aviv. La captation de Les Disparates
y était présentée.

C

Echos

annes

Les Palmes d’Or françaises
1946 (ex æquo) La Symphonie pastorale de Jean Delannoy
1953 Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot
1956 Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau & Louis Malle
1959 Orfeu Negro de Marcel Camus
1961 (ex æquo) Une aussi longue absence de Henri Colpi
1964 Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy
1966 (ex æquo) Un homme et une femme de Claude Lelouch
1987 Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat

2008 Entre les murs de Laurent Cantet

,פסטיבל הקולנוע בקאן
)Palme d'Or( פרס דקל הזהב
לסרט הטוב ביותר

. של ז'אן דלנואה,La Symphonie pastorale , ביחד עם עוד סרט,1946 בשנת
. של אנרי ז'ורז' קלוזו,Le Salaire de la peur ,1953 בשנת

. של ז'אק איב קוסטו ולואי מאל,Le Monde du silence ,1956 בשנת
. של מרסל קאמי,Orfeu Negro ,1959 בשנת
. של אנרי קולפי,Une aussi longue absence , ביחד עם עוד סרט,1961 בשנת
. של ז'אק דמי, Les parapluies de Cherbourg ,1964 בשנת
. של קלוד ללוש,Un homme et une femme , ביחד עם עוד סרט,1966 בשנת
. של מוריס פיאלה,Sous le soleil de Satan ,1987 בשנת

. של לוראן קנטה, Entre les murs ,2008 בשנת

ז'אן נואל מקים מגדל חדש
ברובע לה דפאנס
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 הידוע במיוחד בזכות תכנונו של המוזיאון ֶקה ברנלי,האדריכל הצרפתי ז'אן נובל
 רובע העסקים השוכן, נבחר לתכנן את "מגדל סיניאל" ברובע לה דפאנס,בפאריס
300  יתנשא לגובה של, 2015  שעל פי התוכנית יושלם עד שנת, הבניין.בקרבת פאריס
. ויהיה חלק מן התוכנית הכללית של חידוש רובע לה דפאנס,מטרים
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Une « Nouvel »
tour à la Défense
L'architecte français Jean Nouvel, célèbre notamment pour sa
récente réalisation du Musée du Quai Branly à Paris, a été désigné pour
concevoir la « Tour Signal » à la Défense, le quartier d'affaires proche
de Paris. Cet édifice, qui atteindra 300 mètres de hauteur, est prévu
pour 2015. Il entre dans le plan global de renouveau de La Défense.
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רשמי
תמונות מהמדיאטק
 /רוזלין דרעי

באחד מימי שישי המה המדיאטק אדם ,ורחשה בו תכונה יוצאת דופן כאשר משב
רוח חמים ולח ,סימן המבשר את הקיץ תל אביבי הבא עלינו ,עבר בשעריו הפתוחים
לרווחה .למחרת הלילה הארוך של חגיגות השישים למדינת ישראל המתין קהל עצום
ורב לעורך הראשי של המגזין  ,Paris Matchשהגיע על מנת לחנוך את תערוכת הצילום
"לפני שישים שנה בישראל".
בתחילתו של החורף התקיימה שם פגישתם של שני סופרים צרפתים .פייר אסולין
הציג את ספרו ( Le portraitהדיוקן) ,אשר הגיבורה שלו היא לא אחרת מאשר הברונית
בטי דה רוטשילד ,והופתע לגלות כי האירוע מתקיים בדיוק בהצטלבות של שדרות
רוטשילד עם רחוב הרצל .פלנטו צייר ,באופן עתיר דמיון ,קריקטורה חדשה כהקדשה
עבור כל אחד מארבעים העותקים שמכר מספרו  .Racaille le rougeאוהבי הספרות,
שבאו לחגוג את המשלוח האחרון של של כתב העת  ,Ohגילו באותו ערב חלל ששימש
אכסניה למפגש בין בודלייר ,דורי מנור ומאור כהן.
ביקוריכם גורמים עונג לספרים ,לדיסקים ולכתבי העת .הם אוהבים לחוש את מגע
ידיכם ,ההופכות בהם ומעלעלות בהם ,את מבטיכם מלאי הקנאה כלפי שכנכם
ש"תפס" את המודיאנו האחרון .היו בני מזל שהניחו את ידם על  La consolanteשל
אננה גבלדה ,או על  Une vieשל סימון וייל.

הכל מוצא חן בעיניה ,והיא מוסיפה" :תגידי ,שמעתי שגם המנהל שלך כותב סיפורים
בלשיים" .ואכן ,מביאים לה את ספרו האחרון.Mon patient, Sigmund Freud :
המולה של חזרה מחופשת סוף שבוע .לס' הכישרון ,בעזרת קולה הרך ,לסייע
כאשר מתלבטים בין הסרט האחרון של אוזון לזה של ברי .היא משכנעת את
המהססים לנסות את הסרטים של איתן פוקס או אתגר קרת .פתאום שומעים
מישהו מפזם .מורה צעירה לצרפתית לוקחת את הדיסק של הזמר קאברלLes ,
( mains peintesהידיים צבועות ,הידיים מאוחדות ,רוכנים ומודים ,)...ושואלת מי
זה קריסטוף מָ אֶה.
אנשים עוברים ,מתלחשים ומצחקקים ,השקדנים מרימים את הראש ,הסבתות
מחייכות ,המעלעלים מתעמקים ,עובדות המדיאטק דואגות ,ולאחר מכן שקט.
כפי שקורה בכל יום רביעי אחר הצהרים ,קבוצה של ילדים יושבת בשקט בגינת הקריאה
המצחיקה שעוצבה במיוחד עבורם .הילדים מקשיבים בפה פעור להרפתקאותיו
החדשות של  Selim le sageמפי ז'.
היושבים על המרפסת לוקחים את זמנם .הם יושבים בנוחות על כסאות עור אדומים,
לומדים בשלווה את ספרו האחרון של דייקוב" ,מדינת ישראל" .אחרים מוצאים שוב,
בעונג רב ,את הספר ,Le récit de la disparue ,של שמואל טריגנו ,אותו הזכרנו כאן
בעבר ,ומגלים גם את הספר  L'obsession des frontièresשל הגיאוגרף מישל פושה.
כאשר הם מתעמקים עוד יותר בקולקציות של האוסף  Proche-Orientהם שואלים על
ספרו האחרון של ז'אן פייר פיליו ,L'apocalypse dans l'Islam ,או מתעניינים בספרו
האחרון של מאלק שאבל.L'Islam et la raison ,

ואם מדברים על להניח את היד על ספרים לטעמכם ,תצטרכו להזמין מראש את הספר
 L'élégance du hérissonמאת מוריאל ברברי ,שנמכר כבר ביותר ממיליון עותקים.
כמה זמן מראש?  -אתם דואגים .בהקדם ,יש לנו שלושה עותקים.

החוקר הצעיר מרוגש כולו כאשר הוא מוצא את Propagande et persecutions - la
 résistance et le problème juifשל רנה פוזננסקי.

אשה קרבה לדוכן ומבקשת" :מהר ,הציעי לי שני סרטים לערב וגם משהו בשבילי,
אני מעריצה סרטי בלשים" .ניכר שהיא מקצוענית :בלש ,מותחן? ישנן החקירות של
המפקח אדאמסברג ,של פרד וארגאס ,יותר "פילם נואר" ,האחרון של מאקסים
צ'אטאם או זה של ארנו דללאנד .נהדר ,יש  La nuit du Maraisשל פייר פטי ,וישנו גם
הספר שכבש אותה :המותחן האקולוגי של ז'אן קריסטוף רופין.Le parfum d'Adam ,

לקוראים מצפה הפתעה  -דייקוב ,פיליו ופוזננסקי יגיעו להציג את עבודותיהם .היום
במדיאטק הסתיים .אנדרלמוסיה של כתבי עת שוררת בכל השולחנות ,Artpress -
( ,Les inrockuptibles, Cuisines et vins de Franceמטבחים ויינות של צרפת),
( ,Les cahiers du cinéma ,Le débatמחברות הקולנוע)Le point, Tribune juive ,
 .Le meilleur des mondesהגיע הזמן לסדר ,אך עוד רגע קט!
המשך בעמוד 26
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Ecritures
Regards en
médiathèque…
/ Roselyne Déry

Ce vendredi là, une effervescence particulière régnait dans la
médiathèque dont la porte historique grand ouverte laissait entrer
un souffle humide et chaud, signe avant-coureur d'un nouvel
été tel-avivien. Les yeux cernés au lendemain de la longue nuit
anniversaire des 60 ans d'Israël, un public nombreux attendait le
Directeur de la rédaction de "Paris Match", venu inaugurer l'exposition
photographique "Il y a 60 ans Israël" y étiez-vous ?
Vous vous souvenez, à l'entrée de l'hiver, la rencontre improbable de
ces deux auteurs français, Pierre Assouline épaté de présenter Le
portrait, dont l'héroïne n'est autre que la baronne Betty de Rothschild
face à l'exact croisement de l'avenue Rothschild et de la rue Hertzel et
Plantu, imaginant pour près d'une quarantaine d'exemplaires vendus
de Racaille le rouge, à chaque fois, une nouvelle caricature en guise
de dédicace. Ce soir là, les littéraires branchés, venus fêter la dernière
livraison de la revue "Oh!" découvraient un espace qui venait d'abriter
la rencontre de Baudelaire avec Dori Manor et Maor Cohen.
Ah vous y étiez…

#4 Juillet-Août 2008 www.ambafrance-il.org
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Un sac à provision débordant de délices spécial "shabbat" elle
s'approche du comptoir, vite, vite proposez moi deux films pour ce
soir et encore quelque chose pour moi, j'adore les polars. C'est L.
qui répond, une pro : polar, thriller? Une enquête du commissaire
Adamsberg, de Fred Vargas, plus noir, le dernier Maxime Chattam
ou celui d'Arnaud Delalande. Magnifique, La nuit du Marais de Pierre
Petit et son coup de cœur : le thriller écologique de Jean Christophe
Rufin, Le parfum d'Adam. Tout lui donne envie, elle rajoute : Dîtes votre
directeur, là, il paraît qu'il en écrit…L. court chercher son dernier : Mon
patient, Sigmund Freud.
Bousculade des retours de week end, S. a le don, sa voix douce les

apaise d'un coup, hésitant entre le dernier film d'Ozon ou de Berri,
elle les convainc d'essayer le cinéma d'Eytan Fox ou d'Etgar Keret.
On entend là fredonner…une jeune enseignante de français s'empare
du dernier Cabrel…les mains peintes, les mains jointes on se courbe et
on remercie…et demande qui est Christophe Mae?
Ils déferlent en riant, les studieux lèvent la tête, les mamies sourient,
les flâneurs s'interrogent, les médiathécaires s'inquiètent… puis
silence : comme tous les mercredis après midi, une flopée d'enfants
sagement assis dans le drôle de jardin de lecture conçu pour eux,
écoutent la bouche en rond les nouvelles tribulations de Sélim le sage
racontée par J.
Ils y étaient?
Sur la mezzanine, ceux là prennent leur temps, confortablement
installés sur les chaises de cuir rouge, étudient en silence le dernier
Dieckhoff, L'Etat d'Israël, retrouvent avec bonheur Le récit de la disparue
de Shmuel Trigano évoqué ici même et découvrent L'obsession des
frontières du géographe Michel Foucher. Plongeant plus avant dans
les collections du fonds "Proche-Orient", ils s'inquiètent du dernier
Suite page 26
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Vos visites plaisent aux livres, aux disques, aux DVD et aux magazines!
Ils aiment sentir vos mains les tourner et les retourner, vos regards
d'envie…il a le dernier Modiano dans les mains! Trop tard, l'incroyable
succès de librairie qui vient de dépasser la barre mythique du million
d'exemplaire, L'élégance du hérisson de Muriel Barbéry, sera placé en
réservation. Combien de temps demandez vous avec anxiété…très
vite…, nous en avons trois exemplaires… Soudain chanceux, il se saisit
de La consolante d'Anna Gavalda et d'Une vie de Simone Veil.

�

רשמי
livre de Jean Pierre Filiu, L'apocalypse dans l'Islam ou s'instruisent
du dernier ouvrage de Malek Chebel, L'Islam et la raison. Ce jeune
chercheur s'éclaire en trouvant Propagande et persécutions – la
résistance et "le problème juif" de Renée Poznansky, et s'attarde sur
les témoignages que leurs auteurs, écrivains d'un livre, le corps
fragilisé par les marques d'un temps indicible, mais le regard apaisé,
sont venus nous confier. Merci à Moniek Baumzecer, William Sitbon
et Israël Uryn.
Une surprise attend ces lecteurs, Dieckhoff, Filiu et Poznansky sont
attendus pour présenter leurs travaux!
Fin de journée, un méli-mélo de revues sont disséminées sur toutes les
tables, "Artpress", "Les inrockuptibles", "Cuisines et vins de France", "Le
débat", "Les cahiers du cinéma", "Le point", "Tribune juive", "Le meilleur
des mondes", il faut ranger…pas encore ! C'est l'heure des étudiants de
FLE, qui se plaisent à retrouver en hébreu la nouvelle traduction de la
Chartreuse de Parme, le livre culte d'Anna Gavalda, Ensemble c'est tout…
pour d'autres ce sera Dolto, tout juste traduite en hébreu…dernier
conseil : prenez l'entretien de Pivot en DVD, c'est génial!
Un dernier regard avant la fermeture, tiens une vitrine sur Aimé
Césaire…et l'annonce d'un "apérothèque" qui lui sera dédié : J'y serai!

L'apérothèque
Une fois par mois, la médiathèque vous entretient de sujets d'actualité
culturelle autour d'un verre.
Première rencontre mercredi 2 juillet de 18h à 19h – terrasse
de l'Institut
Hommage à Aimé Césaire, disparu en mai dernier. Animé par
Roselyne Déry

Information pratique :
La Médiathèque sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 14h,
du 7 juillet jusqu’au 29 août 2008 inclus.

�

En serez-vous?

 אשר נהנים לגלות בעברית את,זו שעתם של הסטודנטים הלומדים במכון הצרפתי
 או את ספר הפולחן,) (מנזר פארמהLa Chartreuse de Parme התרגום החדש של
 עבור האחרים יהיה זה ספרה של פרנסואז.Ensemble c'est tout של אננה גבלדה
 קחו את הריאיון האחרון של: ועצה אחת אחרונה. שבדיוק תורגם לעברית,דולטו
! הוא גאוני.די-וי-ברנאר פיבו בדי
 הנה חלון התצוגה המוקדש לאמה סזאר והודעה על.מבט אחרון לפני הסגירה
.אפריטיף במדיאטק אשר יוקדש לו
!אני אהיה שם

אפריטיף במדיאטק
 על,פעם בחודש מתקיימת במדיאטק שיחת אקטואליה תרבותית
.כוס משקה
19:00  עד18:00  משעה, ביולי2 ,המפגש הראשון יתקיים ביום רביעי
 שנפטר בחודש, ותיערך בו מחווה לאֶ מֶ ה סֶ זאר,במרפסת המכון הצרפתי
. רוזלין דרעי: המנחה.מאי האחרון
:מידע חשוב
ששי- יהיה המדיאטק פתוח בימים שני, וכולל, באוגוסט29  ביולי ועד7-מ
.14:00  עד השעה9:00 משעה

Où
et quand ?
Ecritures
Date

Événements

אירוע

Page

Lieux

מיקום

28 juin - 13 septembre

Exposition : Performalism : Form and Performance in Digital
Architecture

15

Pavillon Helena Rubinstein – Tel Aviv

30 juin - 30 déc

Exposition : Culbuto et ses amis

15

Musée Ertez Israël - Tel Aviv

Jeu 3 juillet

Concert Boogie Balagan – « White Night »

11

Bd Rothschild – Tel Aviv

Lun 7 juillet

Concert à la française par l’Israeli Chamber Orchestra

10

Musée de Tel Aviv

10-19 juillet

Festival International du Film avec une sélection de films français

Ven 11 juillet

DJ Remute (Munich), DJ Marc Antona (Paris), DJ Guy J (Tel-Aviv)

11-15 juillet

Le Petit Cirque, Les Puces Savantes & …A La Bougie

12

Puppet festival, Jérusalem

Dim 13 juillet 20:30

Bal Musette

7

Librairie du Foyer, 14 Masaryk, Tel Aviv

15-20 juillet

Exposition : Arketal

14

Festival International du Théâtre et du
Film de la Marionnette Holon

Concerts Yael Naim

4-5

16-17

Barzilay club, Arehev, 13 - Tel-Aviv
www.barzilayclub.com

Jeu 31 juillet
Ven 1er août

Cinémathèque de Jérusalem

Zappa Club

Sam 2 août

Zappa Club
Wohl Amphitheater
Barzilay club, Arehev, 13 - Tel-Aviv

Ven 8 août

DJ Dan Ghenacia (Paris), DJ Phonique (Berlin), DJ Deepa (Tel-Aviv)

30 août – 12 septembre

Concerts Brigitte Engerer et David Kadoush

21

Festival International de Musique de
chambre - Jérusalem

Ven 29 - Sam 30 août

La Salamandre & M. Culbuto

13

Festival Bat Yam

www.barzilayclub.com

Institut français
#4 Juillet-Août 2008 www.ambafrance-il.org

7 juillet - 29 août

27

Horaire d’été à la médiathèque :

24-25

du lundi au vendredi de 9h à 14h

Mar 1er juillet ; 20:00

Conférence Christine Armengaud

Mer 2 juillet ; 18:00

Apérothèque : Hommage à Aimé Césaire

26

Jeu 17 juillet ; 20:00

Les Musicales

8

Ven 25 juillet ; 11:00

Vernissage de l’exposition collective de Stéphane Bensimon /
Liliane Danino / Béatrice Goldnadel / Orli Ziv

6
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