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יום יום חג 
במכון הצרפתי 

שופר  תקיעת  עקב  אחד  ראשון  יום  בבוקר  התעוררתי 

"ניסוי כלים" בקרנות  תחת חלוני. שומרי מסורת ערכו 

בארץ.  מקום  בכל  כמעט  זאת  שעשו  כפי  האיילים, 

שיביאו  והצרודים  המגומגמים  הקולות  באמצעות  כך, 

להתחדשות, מכריזים על בוא השנה החדשה. פקחתי 

איפוא את עיני אל האושר הממתין לי בזכות עוד שנה 

במחיצתכם, כאן בישראל. 

לפי המסורת, ראש השנה הוא זמן להתחלות חדשות. 

מדובר  כן  על  העולם.  הולדת  יום  שזהו  האומרים  יש 

בקיומו  בעת,  ובה  החיים,  של  נצחיותם  בהבטחת  כאן 

המתמיד של השינוי.

בעמודי גיליון זה של Apropo תמצאו דיווחים על המפגשים 

את  מטביעים  אשר  בתל-אביב,  צרפתי  במכון  החדשים 

חותמם על הידוק הקשרים בין ישראל לצרפת. 

על פי הזמנתם של פנינה בליאר והפסטיבל הבינלאומי 

מורו,  ז'אן  השחקנית  לישראל  מגיעה  בחיפה  לקולנוע 

מיוחד  כבוד  קריירה.  שנות   60 חוגגת  היא  בה  בשנה 

 Plus ,יוענק לה עם הצגת הסרט האחרון שבו השתתפה

tard tu comprendras בבימויו של עמוס גיתאי.

המתקיימת  עכשווית  לאמנות  הביאנלה  פוקוס,  ארט 

בירושלים, בחרה השנה באוצרים צרפתיים, ברנרד בליסטן 

נכבד  מקום  העניקו  האלה  הפריסאים  שני  ברק.  ועמי 

לאמנים צרפתיים המשתתפים בתערוכה מיוחדת זו.

לאחר  הוא.  גם  דופן  יוצא  לספרות  שנקדיש  המקום 

הייתה  שם  האחרון,  במרץ  פאריס  של  הספרים  יריד 

את  בחיפה  נארח  הכבוד,  אורחת  ישראל  מדינת 

 Etonnants( המופלאים"  "הנוסעים  ע"ש  הפסטיבל 

voyageurs(, הפסטיבל הבינלאומי לספרות - "כאשר 
מאלו  סאן  העיר  אחרי  העולם".  את  מגלים  הסופרים 

באמאקו,  העיר  ולפני  מבקרים(   58,000 ביקרו  )שם 

השמות הגדולים בתחום זה עוגנים בחיפה.

האירוע   - השער  מתמונת  זאת  להבין  וניתן   - ולבסוף 

המוסיקלי החשוב ביותר הוא בואה של להקת המוסיקה 

בישראל.  לראשונה  תופיע  אשר   Air האלקטרונית 

ממוגנטים  הזאת,  המוסיקה  מן  מכושפים  הישראלים 

לחלוטין. נראה שהכרטיסים במשרדי הכרטיסים הולכים 

ואוזלים. הזמינו כרטיסים בהקדם.  

שעה  עד  פתוח  נשאר  שלכם,  המכון   ,7 רוטשילד 

ויותר,  יותר  רבים  באים,  אתם  ויותר.  יותר  מאוחרת 

ואשמח להיפגש אתכם בקרוב. אולי נשתה איזו כוסית, 

את  שפתח  קפה",  ה"דליס  שלנו,  החדש  בקפה  ונשב 

שעריו בקיץ.

שנהיה  לכולנו  מאחל  אני  החדשה  השנה  בתחילת 

מנת  על  יותר,  מקוריים  יותר,  אמיתיים  יותר,  עמוקים 

להביא עבורכם את המיטב של תרבות צרפת. 

שנה טובה לכולכם - שנה של מתיקות ביחד, שנה של 

דבש, במכון הצרפתי בתל-אביב!

Sommaireתוכן העניינים

A l'Institut 
français, 
c'est toujours  
la fête

ה#5
א

ה רו
מורגן ל

ה: 
ק

פ
ה

ת 
מ

א
ת

מ
שברל, רוזלין 

ק 
ארי

אן ביגו, 
מי

ד ת: 
ערכ

מ
ה

אל 
ה, ג

א
ה רו

מורגן ל
ה-לו, 

ש
טו דרו

ס
א

דרעי, 
תן, 

טובי נ
תן, 

תלי נ
טיי, נ

מונ
אלאן 

ם, 
ש

ל
סיגל

אל 
שרון, רפ

ת 
טורנו, דורי

ה 
אוליביי

מילר
סלין 

ם: 
תרגו

ה: ברונו ולרי
הל

הנ
תן

טובי נ
ת: 

ערכ
מ

ה
הל 

מנ
אל:

שר
בי

ת 
פ

צר
ת 

שגרירו
ה 

אז
ק

של 
מי

אן-
שגריר, ז'

ה
 

ש !"
טודיו "י

ס
ס: 

פו
ד

ת 
ק

פ
ה

פי ו
ב גר

צו
עי

ת וינברגר
ע

פ
שץ, י

ת 
הודי

י

#5Coord
ination générale :   

M
organe Le Roy

R
éd

acteurs :  D
am

ien Bigot, Eric 
Chevreul, Roselyne D

éry, A
stou 

D
esrochers-Lô, M

organe Le Roy, 
G

aëlle Lechem
, A

lain M
onteil, 

N
athalie N

athan, Tobie N
athan, 

O
livier Tournaud, D

orit Sharon, 
Raphaël Sigal.
Trad

uction :  Céline M
iller

A
d

m
inistration :  Bruno Valéry

D
irecteur d

e la p
ub

lication :  
Tobie N

athan
A

m
b

assad
e d

e France en Israël,  
l’A

m
bassadeur Jean-M

ichel C
asa.

G
rap

hism
e, d

esign et 
im

p
ression :  Studio Yesh !

Yehudith Schatz, Yifat W
einb

erger

ת 
שגרירו

ת ל
מורו

ש
ת 

הזכויו
ם : כל 

צרי
ת יו

זכויו

ה 
שור

אי
א ב

אל
ק 

תי
הע

או ל
פל 

שכ
אין ל

ת. 
צרפ

ת. 
ת צרפ

שגרירו
של 

ש 
פור

מ
ה

 

ת 
תדל

ש
מ

ת 
תרבו

ה
ת 

ק
חל

מ
ת : 

חריו
א

מ
טור 

פ

ה 
אינ

א 
הי

ת 
א

ם ז
ע

עדכני. 
ק ו

בדו
ע 

מיד
ם 

ס
פר

ל

ע 
פי

מו
ה

ע 
מיד

ב
ה 

ש
ע

שנ
ש 

מו
שי

ת ל
אי

חר
א

ת לו.
תנ

שני
ת 

שנו
פר

ה ול
ם ז

סו
פר

ב

Copyright :  Tous droits de reproduction 
réservés, sauf autorisation expresse de 
l’A

m
bassade de France.

Clause de non responsabilité : Le Service 
de coopération et d’action culturelle 
s’efforce de diffuser des inform

ations 
exactes et actualisées. Toutefois, il ne 
peut en aucun cas être tenu responsable 
de l’utilisation et de l’interprétation de 
l’inform

ation contenue dans cette rubrique.

Dimanche matin, j’ai été réveillé par une 
sonnerie de shofar sous ma fenêtre. Des 
religieux essayaient leurs cornes de bélier 
comme un peu partout en ville. La nouvelle 
année s’annonce ainsi, par les premiers 
balbutiements rauques du renouveau. J’ai 
ouvert les yeux sur ma joie d’être une année 
encore en Israël — une année encore parmi 
vous ! Selon la tradition, Rosh Hashana est 
un temps de redéfinition. L’on dit que c’est 
l’anniversaire du début du monde. C’est dire 
si c’est à la fois l’assurance de la permanence - 
de la vie ! — et la promesse du changement… 
A l’Institut Français de Tel-Aviv, vous aurez les 
deux, bien sûr ! Vous trouverez dans les pages 
de notre A propos de rentrée les nouveaux 
rendez-vous qui signent l’intensification des 
liens entre Israël et la France. Une année qui 
commence sur les chapeaux de roue…

À l’invitation de Pnina Blyer et du festival 
international du film de Haïfa, Mademoiselle 
Jeanne Moreau arrive en Israël l’année même 
où elle célèbre ses 60 ans de carrière. Un 
hommage spécial lui sera rendu à l’occasion 
de la présentation de son dernier film dirigé 
par Amos Gitaï : Plus tard, tu comprendras.

La biennale d’art contemporain de Jérusalem, 
ArtFocus, s’est choisie cette année des 
commissaires français : Bernard Blistène et 
Ami Barak. Ces deux parisiens ont fait la part 
belle aux artistes de l’hexagone pour cette 
exposition exceptionnelle.

Exceptionnelle également la place réservée à 
la littérature. Après le Salon du livre de Paris 

où Israël était l’invité d’honneur en mars 
dernier, nous recevons à Haïfa Étonnants 
voyageurs, le festival international de la 
littérature - « quand les écrivains découvrent 
le monde »… Après Saint-Malo (58 000 
visiteurs) et avant Bamako, ils font escale à 
Haïfa - les plus grands noms à bord.

Enfin - vous l’aviez compris à notre photo 
de couverture - l’événement musical 
du moment c’est le groupe de musique 
électronique Air qui se produira pour la 
première fois en Israël. Je vous conseille 
de réserver vos places au plus vite… les 
Israéliens sont ensorcelés par cette musique, 
comme aimantés ; on me dit que les guichets 
ferment les uns après les autres.

Rothschild 7, votre Institut, reste ouvert de 
plus en plus tard le soir. Qu’elle est belle 
notre maison ! Vous y venez toujours plus 
nombreux et j’aurai plaisir à vous y rencontrer 
bientôt… Peut-être y boirons nous un verre, 
attablés à notre nouveau café, Deli’s Café  
qui a ouvert cet été !

Et en ce début de l’année juive, je fais le vœu 
que nous serons plus profonds, plus vrais, 
plus originaux pour vous offrir le meilleur de 
la culture française. Shana tova à chacun — 
une année de douceur, ensemble, une année 
de miel à l’Institut français de Tel-Aviv !
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Exergue
En זרקורי

Le réseau des cinémathèques en 
Israël couvre les villes de Jérusalem, 
Tel-Aviv, Haïfa, Sdérot et Rosh 
Pina. A cette liste s’ajoutent deux 
nouvelles institutions inaugurées 
en Octobre 2008, l’une à Holon, 
l’autre à Herzeliya. 
Partenaires essentiels de l’Ambassade de 
France dans le domaine de la coopération 
audiovisuelle, les cinémathèques israéliennes 
sont les héritières d’Henri Langlois et 
de Georges Franju, fondateurs de la 
Cinémathèque française en 1936. 

Conserver les films
Dès l’origine à Paris, la Cinémathèque 
française s’est fixée comme mission de 
« conserver les films, les restaurer, les montrer 
et donner aux générations nouvelles un 
enseignement cinématographique ». Lia et 
Wim van Leer ont initié la même démarche 
en Israël. Après plusieurs années de « ciné-
club » à Haïfa, le couple s’installe à Jérusalem 
en 1981 et y crée la Cinémathèque, espace 
incontournable de la cinéphilie en Israël, 
ainsi que les Archives du film. 

Les films des Archives alimentent la 
programmation de la cinémathèque qui, 
avant toute projection, doit acquérir les films  
puis les conserver. Fini le temps où, comme 
Henri Langlois, on pouvait acheter les films 
aux marchés aux Puces ! En France, il existe 
aujourd’hui le principe du « dépôt légal » qui 
oblige chaque distributeur à déposer aux 
archives une copie du film qu’il sort en salles. 
On peut regretter qu’une telle règle ne soit 
pas encore appliquée en Israël et pour y 
palier, les cinémathèques réalisent chaque 
jour un travail sans répit d’enrichissement et 

de préservation d’un fond déjà important. 
Dans ce but, l’Ambassade de France a initié 
un partenariat avec la cinémathèque de 
Jérusalem pour l’acquisition de copies de 
films français et pour leur sous-titrage en 
hébreu. Ils seront conservés au sein des 
Archives Israéliennes du Film que dirige la 
cinémathèque. Les films « Nuit et Brouillard » 
d’Alain Resnais et « Le vieil homme et 
l’enfant » de Claude Berry ont ainsi pu être 
déposés aux archives. 

Donner aux générations 
nouvelles
Les Archives israéliennes et les 
cinémathèques nous donnent le plaisir 
de voir et revoir sur grand écran des chefs 
d’œuvre, parfois oubliés. Ainsi, François 
Truffaut, Jacques Demy, le film noir, 
Raymond Depardon, les comédies, Isabelle 
Huppert - pour ne citer que les français - 
ont été récemment à l’affiche de ce réseau 
inestimable. Rohmer, le cinéma d’animation, 
Jacques Tati seront prochainement au 
programme. Alors souhaitons bonne chance 
aux cinémathèques d’Herzeliya et de Holon 
qui viennent prendre place aux côtés de 
leurs aînées. 

Olivier Tournaud

Voir et revoir למען הדורות הבאים
לנו  מאפשרים  הישראליים  והסינמטקים  הארכיונים 

ביצירות  הגדול,  גבי המסך  על  ולצפות מחדש,  להתענג 

לרשת  לאחרונה  הגיעו  כך  נשכחו.  שלעיתים  מופת 

הסינמטקים סרטי פילם נואר, קומדיות וסרטי אנימציה. 

נוכל למצוא שם מיצירותיהם של קולנוענים כגון פרנסואה 

טריפו, ז'ק דמי, ריימון דפרדון, איזבל הופר, אריק רוהמר, 

הסינמטקים.  תוכניות  במסגרת  יוצגו  והם   - טאטי  וז'ק 

של  לסינמטקים  טוב!"  "מזל  אנו מאחלים  זו  בהזדמנות 

הרצליה ושל חולון, לצידם של אחיהם הגדולים.

אוליבייה טורנו

לצפות ולצפות 
מחדש

בכל  בישראל מתפשטת  רשת הסינמטקים 
ירושלים,  הערים  את  כבר  ומקיפה  הארץ, 
פינה.  וראש  שדרות  חיפה,  תל-אביב, 
חדשים  מוסדות  שני  היתוספו  זו  לרשימה 
חדש  סינמטק   ,2008 באוקטובר  שנחנכו 

בחולון, ואחד נוסף בהרצליה.

של  נאמנים  שותפים  שהם  הישראליים,  הסינמטקים 

להיות  מבקשים  האור-קולי,  בתחום  צרפת  שגרירות 

ממייסדי  פראנז'ו,  וז'ורז'  לנגלואה  אנרי  של  יורשיהם 

הסינמטק הצרפתי בשנת 1936.

לשמר את הסרטים 
הצרפתי  הסינמטק  רואה  בפאריס  הראשונים  ימיו  למן 

שליחות בשימור הסרטים, שיחזורם, הקרנתם, והעברת 

יזמו  ואן-ליר  ווים  ליאה  לדורות הבאים.  הידע הקולנועי 

קיום  של  שנים  מספר  לאחר  בישראל.  דומה  תהליך 

"מועדון הקולנוע" בחיפה, עבר הזוג להתגורר בירושלים 

בשנת 1981, והקים בה את הסינמטק, המתחם האהוב 

הקולנוע. ארכיוני  את  וכן  בישראל,  הקולנוע  שוחרי  על 

תוכניות הסינמטק ניזונות מסרטי הארכיונים, ולפני כל 

הקרנה על הסינמטק לרכוש את הסרטים ולשמר אותם. 

חלפו הזמנים בהם ניתן היה, כפי שעשה זאת בשעתו 

אנרי לנגלואה, לרכוש את הסרטים בשוק הפשפשים.

בצרפת מחייב החוק כל מפיץ להפקיד בארכיונים עותק 

של כל סרט שהוא מוציא אל האקרנים. ניתן להצטער 

על כך שבישראל אין הוראה כזו, אך לשם תיקון המצב 

להעשיר  מנת  על  ביומו  יום  מדי  הסינמטקים  עמלים 

את המלאי העשיר ממילא. לשם מימוש מטרה זו יזמה 

שגרירות צרפת בישראל הקמת שותפות עם סינמטק 

ירושלים, כדי שזה ירכוש עותקים של סרטים צרפתיים 

ואת הכתוביות שלהם בעברית. הסרטים יוחזקו בארכיוני 

הסינמטק.  באמצעות  המנוהלים  הישראלים,  הקולנוע 

וערפל"  "לילה  ניתן להפקיד בארכיונים סרטים כמו  כך 

של אלן רנה ו"הזקן והילד" של קלוד ברי.

Cinémathèque Holon



סדנת חניכה לטעימת יינות
היענות  ומתוך  הקודמת  הסדנה  להצלחת  בהמשך 

הצרפתי  המכון  מציעים  בה,  המשתתפים   לבקשת 

ו-Wine Society שבע פגישות חדשות עתירות גילויים 

בנושא ייננות. 

יינות חדשים  יציג בפניכם  בודק,  ז'סי  ליינות,  המומחה 

וכרמים.

בשנת 2008 

ב-21 בנובמבר: יינות עמק הרון

ב-5 בדצמבר: יינות מחוז שמפיין

בשנת 2009:

ב-23 בינואר: יינות איזור בורגוניה

ב-27 בפברואר: יינות בורדו

ב-20 במרץ: יינות עמק הלואר

ב-22 במאי: יינות אלזס

ב-19 ביוני: יינות דרום-מערב צרפת

המפגשים יתקיימו בימי שישי, בשעה 12:30

התשלום עבור כל מפגש: 150 ש"ח

הזמנות בטלפון: 03-7968000

תוכלו למצוא את רשימת היינות באתר שגרירות 
www.ambafrance-il.org :צרפת

Atelier d’initiation à la dégustation de vin

קפה "דליס"
אנו שמחים להודיע על פתיחת "דליס", קפה-מסעדה 

בקומת  שוכן  הוא  בתל-אביב.  הצרפתי  המכון  של 

הקרקע של המכון הצרפתי, בשדרות רוטשילד 7.

מוצלת.  ומרפסת  ממוזג  אולם  יש  "דליס"  בקפה 

שונים  מאפה  מדברי  השאר,  בין  בו,  ליהנות  תוכלו 

אווירה  עת.  כתבי  ומקריאת  וכו'(  עוגות  )קרואסונים, 

צרפתית מובטחת! 

לארגון ארועים פרטיים נא לפנות למוניק בטלפון: 
.03-5102116

Déli’s Café
Cette fois, c’est vrai! Il est ouvert! Déli’s café , 
le café-restaurant de l’Institut français de Tel-
Aviv, situé au Rez-de-chaussée du 7 Boulevard 
Rothschild. Salle climatisée, terrasses 
ombragées, viennoiseries et pâtisseries, 
presse, ambiance française garantie !

Pour vos soirées privées :  
03-5102116

Éveillez vos sens 
Grand succès de l’atelier en 2007! Pour 
répondre à la demande des participants, 
l’Institut français et Wine Society proposent 
sept nouvelles rencontres d’œnologie, 
conviviales et pleines de découvertes. Le 
sommelier Jessy Bodec vous présentera de 
nouveaux vins et de vignobles. 

A venir en 2008:

21 novembre: Les vins de la vallée du Rhône

5 décembre: Les vins de Champagne 

A venir en 2009:

23 janvier: Les vins de la Bourgogne

27 février: Les vins de Bordeaux 

20 mars: Les vins de la vallée de la Loire 

22 mai: Les vins d’Alsace

19 juin: Les vins du Sud-Ouest 

Les rencontres ont lieu les vendredis  
à 12h30 
Tarif pour chaque rencontre: 150 nis 
(Hébreu / français) – Inscription:  
03-7968000 
Retrouvez la liste des vins sur le site de 
l’Ambassade: www.ambafrance-il.org

Institut français - renseignements et réservations : 03-7968000
המכון הצרפתי - לפרטים והזמנות: 03-7968000 

חושים, התעוררו!
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Rothschild 77 רוטשילד

Les compétences en langues étrangères 
se révèlent de jour en jour indispensables 
pour travailler efficacement même dans 
son propre pays. C’est la mondiaisation au 
quotidien!

L'Europe possède un véritable trésor 
linguistique : on dénombre plus de 200 langues 
européennes, sans compter les langues parlées 
par les citoyens originaires d'autres continents.

L'apprentissage des langues présente des 
avantages pour tous, à tout âge ; il n'est 
jamais trop tard pour apprendre une langue 

et profiter des ouvertures qu'elle offre. 

Pour célébrer la journée européenne des 
langues, l’Institut français de Tel-Aviv est 
heureux de vous inviter à ses portes ouvertes 
le jeudi 25 septembre de 16h à 20h et le 
vendredi 26 septembre de 9h à 13h. 

Pour tous renseignements :  
Institut français de Tel-Aviv – Rothschild, 7 
Tel : 03-7968011/12/13 

C’est la rentrée !
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חזרה ללימודים!
הגדולים  המפעלים  של  והמבנה  הגלובליזציה  עקב 

זרות  בשפות  המוחלטת  השליטה  הפכה  הבינלאומיים 

חיונית עבור האזרחים, גם כאשר הם עובדים בארצם-

גיל;  בכל  לכל,  יתרונות  מניב  השפות  לימוד  שלהם. 

היתרונות  את  ולנצל  שפה  ללמוד  מאוחר  לא  לעולם 

שהיא מציעה.

לאירופה יש אוצר לשוני אמיתי - קיימות יותר מ-200 

נכללות  לא  זה  ובמניין  מובהקות,  אירופאיות  שפות 

השפות שמדברים האזרחים שמוצאם מיבשות אחרות. 

כדי לחגוג את יום השפות האירופאי, מזמין אתכם המכון 

הצרפתי לאירוע "דלתות פתוחות" שהוא מארגן - ביום 

חמישי, 25 בספטמבר, בשעות 16:00 עד 20:00, וביום 

שישי, 26 בספטמבר, בשעות 9:00 עד 13:00.

למידע נוסף נא לפנות למכון הצרפתי בתל-אביב, 
שד' רוטשילד 7, טל: 03-7968011/12/13



Institut français - renseignements et réservations : 03-7968000
המכון הצרפתי - לפרטים והזמנות: 03-7968000 

צרפת  על מפלתה של  הצטערו  אמנם  רבים  צרפתים 

במלחמה עם גרמניה בשנת 1940, אך בו בזמן קיבלו 

שאפו  גם  הם  פטן,  בגנרל  ותמכו  הנשק  שביתת  את 

עם  הפעולה  שיתוף  את  ודחו  הברית  בנות  לנצחון 

הנאצים - אך לא הצטרפו לתנועת הרזיסטנס. שמעון 

ההתנהגויות  את  חוקרים  פוזננסקי  ורנה  אפשטיין 

שיתקיים  במפגש  עליהן  וידברו  האלו,  הפרדוקסליות 

במכון הצרפתי בתל אביב.

שמעון אפשטיין, כלכלן, היסטוריון, וחוקר באוניברסיטה 

צרפתי  "פרדוקס  ספרו,  על  ידבר  בירושלים,  העברית 

- אנטי-גזענות במסגרת שיתוף הפעולה, אנטישמיות 

במסגרת הרזיסטנס" )הוצאת אלבין מישל(. אין מדובר 

בתולדות האנטי-גזענות או האנטישמיות, אלא בסיפור 

המעבר בין האחת לשנייה. הספר שם דגש על המשתנה 

העיקרי אשר קבע אילו החלטות יתקבלו בהקשר זה.

רנה פוזננסקי היא פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת 

בן גוריון בבאר שבע, שם היא מנהלת את המחלקה ע"ש 

"תעמולה  בספרה  השואה.  לחקר  אבנון  ופוריה  יעקב 

ורדיפה - הרזיסטנס והבעיה היהודית" ) הוצאת פייאר( 

היא סוקרת את הדברים שנאמרו ואת אלה שלא נאמרו 

לנו  מסייעת  היא  ברזיסטנס.  שהתפתחה  בתעמולה 

בזמן  צרפת  של  החברתי  הדימוי  סוגיית  את  לגלות 

הכיבוש הגרמני.

דורית שרון
יום חמישי, 27 בנובמבר, בשעה 20:00

המחיר: 20 ש"ח

הזמנת כרטיסים בטלפון: 03-7968000

שמעון אפשטיין ורנה פוזננסקי: 
באזורים האפורים של שנות החשיכה

�

On le sait, beaucoup de Français ont pu à 
la fois pleurer la défaite de 1940 en tout 
en acceptant l’armistice, à la fois soutenir 
Pétain et souhaiter la victoire des alliés, à la 
fois rejeter la collaboration sans pour autant 
rejoindre la Résistance.

Simon Epstein et Renée Poznanski ont étudié 
ces comportements que l’on considère 
aujourd’hui contradictoires.

Simon Epstein historien et chercheur à 
l’université hébraïque de Jérusalem nous 

parle de son livre Un paradoxe français. 
Antiracistes dans la collaboration, antisémites 
dans la Résistance (éd Albin Michel). Il ne s’agit 
pas de l’histoire de l'antiracisme ni de celle 
de l'antisémitisme, mais du passage de l'un à 
l'autre. Cet ouvrage, précis, profond,  met en 
évidence les déterminants de l'engagement. 

Renée Poznanski dans son livre Propagandes 
et persécutions. La Résistance et le « problème 
juif » (éd Fayard), nous interpelle sur les dits - et 
les non dits - de la propagande développée 

par la Résistance. Elle nous dévoile l’imaginaire 
social de la France de l’occupation. 

Renée Poznanski est professeur de science 
politique à l'université Ben Gourion où elle 
est titulaire de la chaire Yaacov and Poria 
Avnon d'étude de l'Holocauste.

Dorit Sharon
Jeudi 27 novembre à 20h
Entrée : 20 nis sur réservation 
Tel : 03-7968000

Simon Epstein et Renée Poznanski : dans 
les zones grises des années noires 

�



צילומים,  הכואב:  עברם  על  ממשיות  עדויות  והביאו 

מכתבים, תעודות זהות, מסמכים מזויפים, תלושי מזון, 

שיער  תלתלי  שונים:  וחפצים  הספר,  מבית  תעודות 

לגירוש  סמוך  קטנה  מתכת  בקופסת  והופקדו  שנגזרו 

הילדה, כלי כסף מחג הפסח שהופקדו בידי בת הדודה 

כלי  במחנות,  כולם  נספו  ובעליהם  במרתף,  והוסתרו 

הוברחו  דראנסי,  במחנה  שנוצרו  מתכת  עשויים  אוכל 

בחשאי, ונשמרו על-ידי אלמנת המגורש, וכו'. 

ימי המפגשים היו מרגשים במיוחד. מחלקת התרבות של 

להמשיך  מתכוונים  לשואה  הזיכרון  ויד  צרפת  שגרירות 

ביוזמה זו בשנה הבאה - בירושלים, בחיפה ובבאר שבע. 

מאת: נטלי נתן זיידה

המכון הצרפתי אירח במשך שלושה ימים )מ-31 במרץ 

עד 2 באפריל 2008( את עובדי התיעוד של יד הזיכרון 

לשואה בפאריס. הם הגיעו לכאן כדי לבצע מיון, מיספור 

ואיסוף של מסמכים וחפצים הקשורים ישירות לחייהם 

של היהודים בצרפת, במהלך מלחמת העולם השנייה. 

סטודניברג,  אידה  "עלומים"(,  )מארגון  ויינברגר  דורה 

היהודים  של  והבנות  הבנים  )מאגודת  הוכבאום  פני 

זיידה )מרצה לפסיכולוגיה  ונטלי נתן  שגורשו מצרפת(, 

נכבדה  תרומה  הרימו   ,)8 פאריס  של  באוניברסיטה 

להצלחת האירוע. 

בזמן  והוסתרו  ילדים  ומי שהיו  ניצולים  איש,  כחמישים 

סיפורם,  את  לספר  באו  בישראל,  כיום  וחיים  השואה 

L’IFTA a accueilli durant trois jours (du 31 
mars au 2 avril 2008) les documentalistes du 
Mémorial de la Shoah de Paris venus réaliser 
la numérisation et la collecte de documents 
et d’objets en lien direct avec le vécu des 
Juifs en France pendant la seconde Guerre 
Mondiale. Dora Weinberger (Association 
Aloumim), Ida Studniberg et Fanny 
Hochbaum (Association des fils et filles de 
déportés juifs de France) et Nathalie Nathan 
Zajde Maître de conférences en Psychologie, 
Université de Paris 8, ont largement contribué 
au bon déroulement de ces journées. Une 
cinquantaine de personnes, survivants 
et anciens enfants cachés vivant en Israël 
sont venus déposer leur histoire apportant 
des traces de ce douloureux passé: photos, 
lettres, cartes d’identités, faux papiers, 

Recueil d’archives - 
Mémorial de la Shoah  
et Aloumim

 מאוצרות הארכיונים 
של יד הזיכרון לשואה בפאריס 

ו"עלומים"

cartes d’alimentation, relevés scolaires ; ainsi 
que des objets : boucles de cheveux coupées 
et déposées dans une petite boite en métal, 
juste avant la déportation de l’enfant, 
argenterie de Pessah confiée à une cousine 
et cachée dans la cave, dont les propriétaires 
sont tous décédés en déportation, gamelle 
en métal, fabriquée au camp de Drancy et 
sortie clandestinement, conservée par la 
veuve d’un déporté, etc… Ces journées ont 
été particulièrement riches en informations 
et en émotions. Les services culturels de 
l’Ambassade de France et le Mémorial de la 
Shoah ont l’intention de poursuivre cette 
initiative à Jérusalem, Haifa et Beer Sheva 
durant l’année qui vient. 

Nathalie Nathan Zajde

�
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Lauréat de nombreux grands concours de 
musique, Yoram Zerbib enseigne la guitare 
classique en Israël tout en donnant des 
récitals et des masterclasses dans son pays 
et à l’étranger.

Néophytes et amateurs de guitare classique 
seront enchantés par le programme qu’il 
a concocté, issu du répertoire classique 
espagnol et sud-américain.

Jeudi 20 novembre à 20h
Entrée : 20 nis 
Réservation : 03-7968000

Qui était réellement Ariel Sharon ? Le 
boucher de Sabra et Chatila ? Le héro de la 
guerre de Kippour ? Un idéologue ou un 
pragmatique ? Déroulant une chronologie 
qui va de son mandat de premier Ministre 
jusqu’à l’accident cérébral de 2006, ce film 
dessine un personnage inattendu. Les 
flash-back éclairent l’homme autant que 
ses décisions parfois déconcertantes prises 
lorsqu’il était chef d’Etat. 

A travers des archives inédites, des témoignages 
rares, parcourant les épisodes fondateurs de sa 
vie, c’est toute l’histoire d’Israël et du Proche 
Orient qui défile sous nos yeux.

Fin novembre début décembre à 
confirmer
Entrée : 20 nis  - Réservation : 03-7968000

יורם זרביב, 
גיטריסט

מוסיקה,  תחרויות  של  רב  במספר  שזכה  זרביב,  יורם 

נותן  ובה בעת  נגינה בגיטרה קלאסית בישראל,  מלמד 

קונצרטים ומלמד בכיתות אמן בארץ ובחו"ל. 

יתענגו  הקלאסית  הגיטרה  וחובבי  חדשים  מתעניינים 

של  הקלאסי  מהרפרטואר  שהכין,  הנגינה  תוכנית  על 

המוסיקה הספרדית והדרום-אמריקאית.

יום חמישי, 20 בנובמבר, בשעה 20:00

מחיר כרטיס: 20 ש"ח

להזמנת כרטיסים: 03-7968000

Yoram Zerbib, 
guitariste 

Un film de Michaël 
Prazan, d’après l’ouvrage 
« Ariel Sharon » de Luc 
Rosenzweig, éd. Perrin.

Le dernier combat  
d’Ariel Sharon

הקרב האחרון 
של אריאל שרון

"אריאל שרון", סרטו של 
מיכאל פרזן, על פי ספרו של 

לוק רוזנצוויג, בהוצאת פרין
סברה  של  ה"ַקָּצב"  שרון?  אריאל  באמת  היה  מי 

או  אידאולוג  הכיפורים?  יום  מלחמת  גיבור  ושתילה? 

כראש  כהונתו  של  הכרונולוגיה  מתוך  פרגמטי?  אדם 

מצטיירת   2006 בשנת  המוחי  לאירוע  ועד  הממשלה 

המאירים  הבזקים  מכיל  הסרט  בלתי-צפויה.  דמות 

את האיש ואת ההחלטות, המבלבלות לעיתים, שקיבל 

כראש הממשלה. 

עדויות  דרך  פורסם,  שטרם  ארכיוני  מידע  באמצעות 

נדירות, אנו משוטטים בפרקים מחייו, וההיסטוריה של 

ישראל והמזרח התיכון נגולה לעינינו.

 סוף נובמבר תחילת דצמבר, יעודכן בהמשך 
 הזמנת כרטיסים במחיר 20 ש"ח 

טל: 03-7968000

Institut français - renseignements et réservations : 03-7968000
המכון הצרפתי - לפרטים והזמנות: 03-7968000 



Dansers tourneurs à Nazareth

La ville de Nazareth tient une place particulière 
dans le cœur des chrétiens, mais elle est 
aussi – faut-il le rappeler ? – une grande cité 
musulmane. En cette période de fêtes le 
Centre culturel français de  Nazareth vibre au 
rythme de la ville et les festivités du mois de 
Ramadan ne le laisseront pas indifférent : lors 
de la Nuit du Ramadan la cour du centre, pavée 
de grandes pierres blanches, s’ouvrira aux 
danses mystiques musulmanes de l’ensemble 
Jouzour, dirigé par Rabia Mourkoss. Chacun 
est  invité à entourer les danseurs-tourneurs 
de ce spectacle nocturne qui sera précédé 
d’une intervention historique et poétique de 
Sami Mhana sur la littérature soufie. 

Damien Bigot
Le 26 septembre

Nuit du Ramadan
Nazareth

ליל הרמדאן
אך  הנוצרים,  של  בלבם  ייחודי  מקום  יש  נצרת  לעיר 

החגים  של  זו  בתקופה  גדולה.  מוסלמית  עיר  גם  היא 

בנצרת  צרפת  תרבות  מרכז  גם  מצטרף  המוסלמיים 

הרמדאן"  "ליל  חגיגת  במהלך  הרמדאן.  חודש  לחגיגות 

לבנות  אבנים  הסלולה  התרבות,  מרכז  חצר  תיפתח 

)שורשים(,  "ז'וזור"  המחול  להקת  בה  ותופיע  גדולות, 

בהנהלת רביע מורקוס, עם הרקדנים המסתחררים. 

לפני המופע ירצה סמי מחאנה על הספרות הסּופית.

דמיאן ביגו
תאריך: 26.9.08

נצרת

Beer Sheva

Théâtre musical
Après Ashdod, Netanya, Paris, Eilat et 
bientôt Ra’ananna, c’est au tour de Béer 
Shéva d’accueillir, au mois de novembre 
sur le campus de l’Université Ben Gourion, 
la troupe de la pièce de théâtre ‘’Veuillez 
laisser un message’’ mise en scène par 
Rachel Lew. 

Ce spectacle né à Ashdod est l’aboutissement 
d’une initiative  conjointe associant 
le département de l’Intégration et de 
l’Immigration et le centre culturel Ouziel 
d’Ashdod. 

‘’Veuillez laisser un message’’ est un spectacle 
musical en langue française, interprété par 
un groupe de jeunes immigrants venus de 
France, nous entraînant dans l’aventure de 

leurs vies et nous révélant les joies et les 
difficultés de l’Alya. 

Un scénario inédit, des chansons françaises 
et israéliennes, des vidéo-clips originaux et 
des dialogues mêlant humour et émotion. 

Un rendez-vous à ne pas manquer… Venez 
nombreux ! 

Gaëlle Leshem
En novembre
Renseignements : 08-6479002

תיאטרון מוסיקלי 
אחרי שהופיעו בערים, אשדוד, נתניה, פאריס, אילת 

ובקרוב רעננה, מגיע תורה של העיר באר-שבע לארח, 

בחודש נובמבר, בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון, את 

להקת התיאטרון המבצעת את המחזה "נא להשאיר 

הודעה" )Veuillez laisser un message( בבימויה של 

רחל לב. 

עירונית  יוזמה  כפרי  נולד  באשדוד,  שמקורו  המחזה, 

מתנ"ס  לבין  והקליטה  העלייה  משרד  בין  משותפת 

בשפה  מוסיקלי  מופע  הוא  המחזה  באשדוד.  עוזיאל 

מצרפת,  צעירים  עולים  של  קבוצה  בביצוע  הצרפתית, 

ומגלים  מחייהם,  בהרפתקאות  אותנו  משתפים  אשר 

לנו את ההנאות ואת הקשיים הכרוכים בעלייה. במופע 

וידאו  קליפי  וצרפתיים,  ישראליים  שירים  משולבים 

מקוריים ודיאלוגים המשלבים הומור ורגשות.

גאל לשם
בנובמבר

למידע נוסף: 08-6479002

באר שבע 
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# 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

# CCF de Haïfa
6, rue Eliyahu Hakim
Tél: 04 831 23 33

# CCF de Nazareth
Rue Paul 6
Tél: 04 656 99 98
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On aurait tort de penser que les 
univers de Charlotte Gainsbourg, 
Sofia Coppola, Neneh Cherry, du 
chorégraphe Angelin Preljocaj, 
du plasticien Xavier Veilhan et 
de l’écrivain italien Alessandra 
Barricco n’ont rien en commun. 
Car chacun de ces artistes s’est 
allié avec Jean-Benoit Dunckel 
et Nicolas Godin, deux versaillais 
individuellement anonymes mais 
qui, réunis, forment le groupe 
mondialement connu Air.

Pour le première fois en Israël, Air pose les 
2 et 3 octobre ses accents de pop so british, 
ses touches de rock psychédélique et ses 
sons électroniques lors de deux concerts à 
Tel Aviv. Le premier affiche déjà complet ! 

Fleurons du phénomène de la « French 
Touch » de la fin des années 90-début 2000, Air 
partage avec Daft Punk – dont le style est très 
différent, plus populaire et techno, moins pop 
– une longévité peu commune dans les charts 
pour un groupe de musique électronique. En 
1998, il y a 10 ans, sortait leur premier album 
Moon Safari, nous découvrions alors ces 
« sexy boys » qui aujourd’hui encore sont au 
cœur de la création musicale et toujours dans 
l’Air du temps. 

Morgane Le Roy
2 octobre au Hangar 11, Tel Aviv.  
03-7694747
3 octobre au Zappa COMPLET!

סופיה  גינסבורג,  לשרלוט  משותף  מה 
אנג'לין  הכוריאוגרף  צ'רי,  ננה  קופולה, 
ויילאן  קסבייה  הפלסטי  האמן  פרליוקאז', 
כל  בריקו?  אלכסנדרה  האיטלקיה  והסופרת 
האמנים האלה יצרו בשיתוף פעולה עם ז'אן 
גודן, שניהם בני העיר  וניקולא  בנואה דונקל 
ברחבי  המּוכרת  ללהקה  ושותפים  ורסאיי 

.Air העולם כולו בשם

להקת Air תופיע בפעם הראשונה בישראל ב-2 ו ב-3 

באוקטובר, עם לחני הבריט-פופ שלה, הטאצ' של הרוק 

הפסיכדלי והצלילים האלקטרוניים.

של  הראשון  אלבומה  יצא  שנים,   10 לפני  ב-1998, 

להקת  שורדת  היום  ועד  מאז   .Moon Safari הלהקה, 

Air,  אשר מה שמאפיין את ביצועיה הוא טאצ' צרפתי 
לאורך  ה-2000,  שנות  ותחילת  ה-90  שנות  סוף  של 

ימים בטבלאות ההשמעה, דבר לא שכיח עבור להקת 

מוסיקה אלקטרונית. 

מורגן לה רואה

הלהקה תופיע ב-2 באוקטובר ב"האנגר 11" בתל-
אביב, וב-3 באוקטובר היא תופיע במועדון "זאפה" 

בתל אביב. כל הכרטיסים לשני המופעים אזלו.

Live-ב Air להקתAir en live

Photos : Linda Bujoli

Concert événement ! ההופעה שאסור לפספס!

www.pocket-symphony.com
www.aliveproductions.co.il

Scenes
סצנות

Air
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Scenes
סצנות

תל-אביב דאנס,     
ואפריקה גם!

והנה הם  יגיעו,  ב"אפרופו 4" הבטחנו שהם 
כאן. הזוכים בתחרויות "רקדי אפריקה, רקדי" 
הגיעו לתל אביב, והם יופיעו בתאריכים 17 ו-
18 בנובמבר במסגרת הפסטיבל השנתי הגדול 

"תל-אביב דאנס", שמפיק מרכז סוזן דלל.

מאז שנודעו תוצאות התחרות במאי האחרון הם הופיעו 

במקומות מרכזיים בתחום המחול - פסטיבל "מונפלייה 

"ז'ולידאנס",  פסטיבל  בפאריס,  וילט  לה  דאנס", 

אמסטרדם, ותיאטרון "דר וולט" בגרמניה. 

ני  סאליה  "בורקינבה  להקת  כאן  הופיעה  שנה  לפני 

ישראל  בפסטיבל  גדולה  להצלחה  זכתה  והיא  סידו", 

וב"תל אביב דאנס". השנה יופיעו כישרונות אפריקניים 

צעירים עם שלושה מופעים עוקבים, אך שונים בתכלית. 

להקת   - מקונגו  קאואקו,  מישל  יגיע  השנהב  מחוף 

"באנינגה", ומדרום-אפריקה - אינזאלו.

לנו את מיטב  כן, פסטיבל "תל אביב דאנס" מביא  אם 

היצירה הצעירה בתחום הכוריאוגרפיה האפריקאית. 

אל תחמיצו!

מורגן לה רואה

À propos #4 vous les annonçait, les 
voici ! Les lauréats des Rencontres 
« Danse l’Afrique Danse » sont à 
Tel Aviv les 17 et 18 novembre dans 
le cadre du grand festival annuel Tel 
Aviv Dance produit par le Centre 
Suzanne Dellal.
Depuis les résultats du concours en mai 
dernier, ils se sont produits dans les grands 
lieux de la danse que sont le festival 
Montpellier Danse, la Villette à Paris, le 
Festival Julidans à Amsterdam et le théâtre 
Der Welt en Allemagne.

Leur venue à Tel Aviv s’inscrit dans la 
démarche d’ouverture à l’Afrique que les 
programmateurs culturels israéliens ont 
entrepris. Rappelons qu’il y a un an la 
compagnie burkinabée Salia Ni Seydou se 
produisait avec succès au festival d’Israël 
et à Tel Aviv Dance. Cette année,  place aux 
jeunes talents avec trois pièces qui se suivent 
et ne se ressemblent pas. De la Côte d’Ivoire 
avec Michel Kouakou, au Congo avec la 
Compagnie Baninga et à l’Afrique du Sud 
avec Inzalo, Tel Aviv Dance propose le 
meilleur de la jeune création chorégraphique 
africaine. A ne pas manquer.
Morgane Le Roy

Tel Aviv Dance,
l’Afrique aussi !

Photos : W
assim

 Soltani
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הקלאסית מקום  שוב  נקדיש  "אפרופו"  של  זה  בגיליון 
יום  לכבוד  ושוב  הקלאסית,  למוסיקה  נכבד 
תוכנית  ישראל.  מדינת  של  ה-60  ההולדת 
"הרמוניה 60" הסתיימה ב-7 ביולי בקונצרט 
חגיגי לכבוד מינויה של צרפת לנשיאת האיחוד 
האירופי. מאז הולכים ומתפתחים פרויקטים 
זה,  בתחום  לישראל  לצרפת  משותפים 
בישראל  גורמים  מצד  מרובות  פניות  וישנן 
הנגנים  אל  וביחוד  הצרפתיים,  האמנים  אל 

הצעירים, להופיע בארץ.

כישרון צעיר בקלרינט: 
ניקולא באלדרו 

על- הוזמן   ,30 בן  צעיר  קלרינט  נגן  באלדרו,  ניקולא 

של  משותפת  בסידרה  לפתוח  ירושלים  שלישיית  ידי 

מיצירותיו  ינגנו  הם  קאמרית.  מוסיקה  של  קונצרטים 

של אוליבייה מסיין. המלחין נולד ב-1908, לפני מאה 

העולם.  רחבי  מכל  ציפורים  שירי  לאסוף  ונהג  שנה, 

המוסיקה שלו קיבלה את השראתה מן המחקרים שלו 

ומן האקזוטיות של מסעותיו. 

את  לנגן  בחרו  ירושלים  ושלישיית  באלדרו  ניקולא 

Quatuor pour la fin du temps, יצירה שכתב  מסיין 
בזמן מעצרו במחנה גורליץ בשנת 1940. 

 יריית פתיחה 
לרביעיית "ארדאו"

סתיו",  של  "כישרונות  התוכנית  2007,  בעזרת  בסתיו 

הגבוה  הלאומי  הקונסרבטוריון  מן  שיצאו  להקות  נחשפו 

למוסיקה ומחול בפאריס, וזכו בפרסים המוענקים בתוכנית 

תוכנית   .Culturesfrance של  הפתיחה(  )יריית   Déclic
ברשת  להופיע  הצעירים  למוסיקאים  מאפשרת   Déclic
France Musique. בעקבות ההופעה מועלית ההקלטה על 
דיסק, שאמנם אינו מיועד למכירה, אך מחולק למקצוענים 

לנגנים  מאפשרת   Déclic תוכנית  כך,  על  נוסף  בתחום. 

הצעירים לבצע סיבוב הופעות ברחבי העולם. 

הודות לסיבוב הופעות זה תופיע להקה חדשה - רביעית 

קרול  הן  שחברותיה  "ארדאו",  בשם  נשית  קשת  כלי 

בויולה,  דונין  קרולין  בכינור,  יוז  ואוליביה  פאטידמאנג' 

וז'ואל מרטינז בצ'לו.

הבארוק הצרפתי 
קופרן,  פרנסואה  של  מיצירותיו  תנגן  "ארדאו"  להקת 

ינגנו  מיצירותיו  הצרפתית.  הבארוק  מתקופת  מלחין 

והדס  רינגלסטיין  רחל  הישראליים  המוסיקאים  גם 

פבריקנט בכינור, שרון רוסנר בויולה באס, וזוהר שפי 

 ,Les Nations בצ'מבלו. הם בחרו לנגן את יצירת המופת

וכן שתי יצירות הלל שהקדיש קופרן לאליליו - ארכנג'לו 

קורלי מאיטליה וז'אן-באטיסט לולי מצרפת.  

מורגן לה רואה

Les pages d’À propos font une fois 
de plus la part belle à la musique 
classique. Notre saison musicale 
en l’honneur du 60ème anniversaire 
d’Israël, « Harmoniques 60 », s’est 
achevée en beauté avec le concert 
célébrant la présidence française 
à l’Union européenne, le 7 juillet 
dernier et les projets franco-
israéliens dans ce domaine artistique 
ne cessent de se développer. Les 
artistes français sont très sollicités 
pour jouer en Israël, notamment les 
jeunes musiciens.

Jeune talent de la 
clarinette : Nicolas 
Baldeyrou
Nicolas Baldeyrou, jeune clarinettiste de 30 
ans, est invité par le Trio de Jérusalem pour 
ouvrir une série de concerts de musique de 
chambre. Ils nous font (re)découvrir l’œuvre 
d’Olivier Messiaen. Né en 1908, il y a cent 
ans, le compositeur collectionnait les chants 
d'oiseaux du monde entier, sa musique 
s’inspirant de ses recherches et de l’exotisme 
de ses voyages. Nicolas Baldeyrou et le 
Trio de Jérusalem ont choisi d’interpréter 
le Quatuor pour la fin du temps (mardi 11 
novembre à 20h30 au Musée de Tel Aviv) 
que Messiaen écrivit en détention au Stalag 
de Görlitz en 1940.

Un Déclic  
pour le quatuor Ardeo 
A l’automne 2007, le programme « Talents 
d’Automne » vous faisait découvrir des 
groupes issus du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris et lauréats du programme Déclic de 
Culturesfrance.

Déclic permet aux jeunes musiciens de 
donner des concerts sur France Musique 
dont l’enregistrement donne lieu à 
l’édition d’un disque, non destiné à la vente 
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mais diffusé aux professionnels. Déclic 
représente pour les jeunes musiciens un 
accompagnement sur plusieurs années et la 
possibilité d’effectuer des tournées à travers 
le monde. Grâce à ces tournées, un nouveau 
groupe de jeunes talents se produit au 
Centre Felicja Blumenthal le 27 octobre : 
le Quatuor Ardeo composé de Carole 
Petitdemange et Olivia Hughes au violon, 
Caroline Donin à l’alto et Joëlle Martinez 
au violoncelle. Exclusivement féminin, ce 
quatuor à cordes a choisi de se présenter 
sous un nom latin dont la traduction « je 
brûle » est pleine de promesses.

Le baroque à la française
La veille du concert de Ardeo, la 
programmation du Centre Felicja Blumenthal 
nous propose de découvrir la musique 
baroque française. L’Antique Ensemble a 
choisi d’y jouer ce qu’il considère être « l’un 
des plus vénérables compositeur français 
de tous les temps » : François Couperin. Les 
musiciens israéliens Rachel Ringelstein 
et Hadas Fabrikant au violon, Sharon 
Rosner à la basse de viole et Zohar Shefi au 
clavecin reprennent le chef d’œuvre intitulé 
Les Nations ainsi que deux apothéoses qu’il 
dédicaça à ses idoles Archangello Corelli 
(Italie) et Jean-Baptiste Lully (France). 

C’est ainsi que nous clôturerons une année 
2008 très musicale. Gageons qu’il en sera de 
même en 2009.

Morgane Le Roy

שנת 2008 במוסיקה 
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2008 en musiqueclassique

למידע:
מוזיאון תל-אביב, 11 בנובמבר, 20:30

www.quatuorardeo.com "רביעית "ארדאו
 המרכז המוסיקלי בירושלים, 27 באוקטובר 

www.jmc.co.il
הבארוק הצרפתי - פרנסואה קופרן

מרכז פליציה בלומנטל, 26 באוקטובר. 
טל': 03-6201185 

 סטודיו הכט - חיפה, 11 בדצמבר. 
www.antiquemusic.org 04-8363804 :'טל
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Scenes
סצנות



Les Souffleurs
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החותם הצרפתי 
בעיר עכו

עכו, העיר הקטנה והיפה, מתכוננת למפגש 
האמנות השנתי, הגדול והפופולרי - פסטיבל 
ל-20   15 בין  הרחוב.  ואמנויות  התיאטרון 
באוקטובר תהיה העיר עכו כמרקחה. רגע לפני 
הפסטיבל,  מנהל  ניאות  הפסטיבל  פתיחת 

אלברט בן שלוש, לומר לנו כמה מילים.

כל  מצליח   ,1980 בשנת  נולד  אשר  עכו,  פסטיבל 
שנה לחדש את עצמו ולהציע לקהל מופעים חדשים. 

מה יהיה הטעם המיוחד של עכו 2008? 

"מדי שנה, אנחנו עושים את המקסימום - מנסים דברים 

 2008 בפסטיבל  חדשות.  למדיה  הזדמנות  ונותנים  חדשים 

יתפוס הצילום מקום מיוחד, מה שעשוי להפתיע כאשר מדובר 

בפסטיבל רחוב. בחרנו להציג במתחם המצודה את התמונות 

שצילם אייל לנדסמן בפסטיבל אביניון השנה. בשנה הבאה 

נתחלף: בעיר אביניון יוצגו צילומים שצולמו בעכו. 

"כמו כן, כמדי שנה אנו נארח בקרבנו, בעונג רב, להקות 

 ,BB Circus, Paul-Henri Jeannel רחוב צרפתיות כגון 

."Commandos poétiques-ו

הצרפתית  התוכנית  על  יותר  קצת  בבקשה  ספר 
– איך היא נבנית, מהם הקריטריונים שלך לבחירה? 

"זה תשע שנים אני עומד בראש פסטיבל עכו, ומאז הפעם 

השותפים  עם  הפעולה  שיתוף  שרביטי,  תחת  הראשונה 

סינתזה  אמיתי,  פעולה  שיתוף  זהו  ביותר.  הדוק  הצרפתיים 

שהיא מלאכת מחשבת בין הרצונות שלנו וההצעות שלהם. 

בכיוונים שונים  עובדות  השנה, שלוש הלהקות שמצטרפות 

 ,Commandos poétiques-ב שבלחש  העדינות  מאוד: 

האקרובטיקה המסוכנת של BB Circus, והיצירה הידידותית 

של כובעים עשויי נייר של פול אנרי ז'נל". 

La jolie ville de Saint Jean d’Accre 
prépare son grand rendez-vous 
annuel artistique et populaire. Le 
désormais incontournable festival 
de théâtre et des arts de la rue met 
la ville en ébullition du 15 au 20 
octobre prochain. En plein préparatif 
de dernière minute, son directeur, 
Albert Ben Shloosh a bien voulu 
nous dire quelques mots.

Le festival d’Acco est né en 1980 et 
chaque année il parvient à se renouveler 
et à faire au public de nouvelles 
propositions. Quelle sera la saveur 
particulière de Acco 2008 ?

Chaque année, nous faisons le maximum 
pour essayer des choses nouvelles et pour 
donner la chance à de nouvelles formes. 
L’édition 2008 sera une édition où la 
photographie tiendra une place particulière, 
ce qui peut surprendre pour un festival de rue. 
Nous avons choisi d’exposer dans la citadelle les 
clichés qu’Eyal Landesman a pris au festival 
d’Avignon cette année. L’année prochaine, on 
inverse : à Avignon, exposition de clichés pris à 
Acco. Il s’agit d’un aller-retour Avignon – Acco.

Et bien sûr, comme chaque année, nous 
accueillons avec beaucoup de plaisir des 
compagnies françaises de théâtre de rue : BB 
Circus, Paul-Henri Jeannel, les Souffleurs.

Justement, pourriez-vous nous en dire 
un peu plus sur la programmation 
française ? Comment se construit-elle ? 
Quels sont vos critères de sélection ?

Cela fait neuf ans que je suis à la tête du 
festival d’Acco et depuis la première édition 
que j’ai dirigée, les liens avec nos partenaires 
français sont particulièrement forts. Il s’agit 
d’une véritable collaboration, un savant 
mélange entre nos envies et leurs propositions. 
Cette année, les trois compagnies qui nous 
rejoignent travaillent dans des directions très 
différentes : la tendresse d’un chuchotement 
pour les commandos poétiques, les acrobaties 
périlleuses de BB Circus et la conviviale 
fabrication de chapeaux en papier de Paul-
Henri Jeannel. 

Le beau succès qu’elles nous promettent 
nous amènera naturellement à l’édition 
2009, le festival fêtera alors sa 30ème édition ! 

Morgane Le Roy

La marque française à Saint 
Jean d’Acre

 www.accofestival.co.il



route royale vers 
l’inconscient

«לעבר תת-ההכרה«דרך המלך

» »

"טיולים  התערוכה  בפאריס  נסגרה  בספטמבר  ב-11 

אמנות  ולחלום  לישון   - כרוניים  שינה  מנדודי  לסובלים 

 13 של  יצירותיהם  רץ.  בפסאז'  שהוצגה  עכשווית" 

לאמנות  במוזיאון  יוצגו  זו  בתערוכה  שהוצגו  האמנים 

בפתח תקוה, מן החדשים במוזיאוני האמנות העכשווית 

בישראל.

לילות  מספר  שטיילה  צילום(,  )ראו  גיימו  מארי-אנז' 

ברחובותיה של בילבאו, וסופי קאל המפורסמת נמנות 

עם האמנים שיצירותיהם נבחרו לתערוכה, אשר רואה 

המלך  "דרך  את  )אינסומניה(  הכרוניים  השינה  בנדודי 

לעבר תת-ההכרה".

האחראית על התערוכה, מארי שאק, סובלת בעצמה 

מאינסומניה. באחד מן הלילות הלבנים היא שאלה את 

את  והיפנתה  לשינה,  האמנות  בין  הקשר  מה  עצמה 

השאלה בטבעיות לפרופסור פרץ לביא, ראש המעבדה 

תוכלו  תשובתו  את  בחיפה.  בטכניון  השינה  לחקר 

למצוא בקטלוג התערוכה.

בין דפי הקטלוג נמצא גם טקסט של הפסיכואנליטיקנית, 

קריסטבה,  ז'וליה  הצרפתייה,  הסמיולוגית  הבלשנית, 

"איני מבינה את המשורר  נביא קטע קצר ממנו:  וכאן 

החושש לחדור דרך 'דלתות השנהב או הקרן' המפרידות 

בין האדם הישן לבין 'העולם הבלתי-נראה' )כדבריו של 

בניגוד אליו, משתוקקת  אני,  נרוול(.  המשורר הצרפתי 

לזרועותיה  ולהתמסר  שלי,  המחסומים  כל  את  להסיר 

הנושא  הגל  את  לשאת  השינה,  של  הפניאומאטיות 

אותי, לחוש עצמי חודרת ונחדרת, נקבית וזכרית, זיווג 

מצוי  לעולם,  בשלום  חיי  אינו  כי  דווקא  מושלם  שהוא 

במרדף נצחי, במנוסה מתרוננת, חוסר הרמוניה נטולת 

פתרון; השינה כאחת מן האמנויות היפות".

מורגן לה רואה

 הפתיחה תהיה ב-22 בנובמבר 
במוזיאון פתח-תקוה, רח' ארלוזורוב 30.

Dormir - Rêver dans l’Art contemporain
Le 11 septembre dernier, s’est clôturée  à Paris 
l’exposition « Promenades insomniaques, 
Dormir et rêver l’Art contemporain » au 
Passage de Retz. 13 artistes de ces rêveries 
contemporaines vont traverser la 
méditerranée pour être présentés dans 
l’entreprenant et innovant Musée d’Art de 
Petach Tikva, dernier né des musées d’Art 
contemporain en Israël.

Marie-Ange Guillemot déambulant des 
nuits durant dans les rues de Bilbao et la 
renommée Sophie Calle sont parmi les 
artistes présentés dans cette exposition qui 
pose en point de départ l’insomnie comme 
une «route royale vers l’inconscient» – 
paraphrasant la célèbre phrase de Freud :  

לישון ולחלום 
אמנות עכשווית

Photo : M
arie-A

nge G
uillem

ot.

« le rêve, voie royale vers l’inconscient »...

La commissaire de l’exposition, Marie Shek 
est elle-même insomniaque. Elle s’est posée 
la question des liens entre l’Art et le sommeil 
pendant une de ces nuits dites « blanches » 
et s’est naturellement adressée au Professeur 
Peretz Lavi, qui dirige le département d’étude 
sur le sommeil au Technion de Haïfa pour la 
rédaction du catalogue de l’exposition. 

On retrouve aussi dans ces pages un texte 
de la psychanalyste, linguiste, sémiologue  
et écrivaine française Julia Kristeva dont 
voici un court extrait : « Je ne comprends 
pas le poète qui frémit de percer « les 
portes d’ivoire ou de corne » qui séparent 
le dormeur du « monde invisible » (Nerval). 

J’adore, au contraire, m’abandonner aux 
bras pneumatiques du sommeil, porter cette 
vague qui me porte, me sentir pénétrante et 
pénétrée, féminine-masculine, couple parfait 
parce que jamais en paix, éternelle poursuite, 
heureuse échappée, discordance insoluble, le 
somme comme un des beaux arts. »

Morgane Le Roy
Ouverture le 22 novembre
Musée de Petach Tikva, Arlozorov 30

www.petachtikvamuseum.com



Accrochages
מר הערב מ

המרכז לאמנות עכשווית )CCA( של תל אביב, המתמחה 

ואלרי  את  הזמין  ארט,  ובווידאו  הממוחשבות  באמנויות 

ב- להופיע  ארט,  וידאו  ואמנית  פלסטית  אמנית  מרז'ן, 

לשם  הרביעית.  שנתו  את  השנה  שמציין   Video-Zone
 Transat Vidéo כך היא הצטרפה לברנט קלינקום, מנהל

בעיר קאן, ובחרה את היצירות המייצגות את ההתפתחויות 

"כיום  בצרפת.  זו  באמנות  באחרונה  שאירעו  הקיצוניות 

ויש  הפוליטיות,  בשאלות  ויותר  יותר  בצרפת  עוסקים 

נטייה ללעג )עצמי(, תוך שימוש בצורות ביטוי חדשות", 

נמשך  מהאמנים  כמה  "אצל  קלינקום.  ברנט  מסביר 

תהליך הכתיבה זמן רב מאוד. למשל, אצל האמן אנטאן 

תושביהם של שלושת  את  נפלאה  בצורה  בוטה שסקר 

סנדי  אצל  או  אותם,  המקיף  הנוף  ואת  בסין  הקניונים 

את  וחוקרת  ניסיונית,  כמעט  היא  שעבודתו  אמאריו, 

הנפש האמריקאית והשפעות הגלובליזציה. 

את  ממשיכות  שנבחרו  היצירות  אחרים,  אמנים  "אצל 

כמעט  כבר  לדוגמא,  שלהם.  הפרטי  האמנותי  הקו 

עשר שנים משתמש פסקל ליאבר בתרבות הפופולרית 

ומוביל אותה לכיוונים אחרים; קטיה קאמלי חוזרת ללא 

הרף לאלג'יריה, שממנה באה, כדי לנסות ולהבין אותה 

טוב יותר; עבודת המדע הבידיוני של ניל בלופה עשירה 

בנוף  בלתי-מזוהה  כעצם  נותרת  והיא  בניואנסים, 

האמנות האור-קולית". 

האמנים שיצירותיהן יוצגו זכו כולם בפרסים בפסטיבלים 

כגון בקלרמון-פראן או פסטיבל  של אמנות ממוחשבת, 

נפלא  סרט  ביים  רמירז  אנריקה  אחד.  מלבד  לוקארנו, 

לאמנות  הלאומי  האולפן  "פרסנואה,  באולפן  ראשון 

עכשווית  לאמנות  והמרכז  "פרסנואה"  )אולפן  מודרנית" 

של תל אביב מקיימים ביניהם שיתוף פעולה פורה. בחודש 

ה"פרסנואה",  אולפן  מנהל  כאן  ביקר  האחרון  פברואר 

אלאן פליישר, והציג סידרת סרטי וידאו ארט(. 

נוסף על כך יוצגו במסגרת התוכנית סרטי וידאו מאפריקה, 

שנבחרו לביאנלה לצילום של ברנקו, שלאחרונה פתחה 

את דלתותיה גם לאמנויות הממוחשבות.

Le Centre d’Art Contemporain (CCA) de Tel 
Aviv, spécialiste des arts numériques et de la 
vidéo, a invité Valérie Mrejen, plasticienne 
et vidéaste, à la 4ème édition de VideoZone 
et s’est associé à Brent Klinkum, directeur 
de Transat Vidéo à Caen pour sélectionner 
des œuvres rendant compte des récentes et 
radicales évolutions de cet art en France. 

« Les regards français se portent de plus en 
plus sur des questions politiques et tendent 
à la (auto-)dérision, en utilisant de nouvelles 
formes d’écriture. » explique Brent Klinkum. 
« Pour certains, le processus d’écriture et 
de repérage fut très long, comme Antoine 
Boutet et le regard magnifique qu’il pose sur 
les habitants des trois gorges en Chine et le 
paysage qui les entoure, ou Sandy Amerio et 
son écriture presque expérimentale explorant 
la psyché américaine et les effets de la 
globalisation. Pour d’autres artistes, les œuvres 
choisies s’inscrivent dans une lignée qui leur est  
propre : depuis presque dix ans, Pascal Lièvre 
utilise la culture populaire pour mieux la 
détourner; Katia Kameli retourne sans cesse 
à l’Algérie de ses origines pour tenter de la 
comprendre encore. L’œuvre de science-
fiction toute en nuance de Neil Beloufa 
reste, quant à elle, un ovni dans le paysage 
audiovisuel. »

Les artistes présentés ont tous été primés 
lors de festivals d’Art numérique, tels que 
Clermont-Ferrand ou Locarno sauf : « Enrique 
Ramirez (qui) vient de réaliser un premier et 
extraordinaire film au Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains » (Le Fresnoy et le 
CCA sont engagés dans une collaboration 
fructueuse. En février dernier, le directeur du 
Fresnoy Alain Fleicher était  venu y présenter 
une série de vidéos, ndlr). 

Par ailleurs, le programme réunit également 
des vidéos africaines choisies à la biennale 
de la photo de Bamako, récemment ouverte 
aux Arts numériques.

VideoZone, 4ème édition

CCA, 5 Kalisher St., Tel Aviv
המרכז לאמנות עכשווית - רח' קלישר 5, תל-אביב

www.cca.org.il 
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Antoine Boutet - Zone of initial dilution

Valérie Mrejen - Natacha

Katia Kameli
Bledi, un scenario in progress

Neil Beloufa - Kempinski
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חדש,  במקום  השנה  תתקיים  פוקוס,  ארט 
שכונת תלפיות בירושלים, שם יוצגו יצירותיהם 
של כ-60 אמנים. שני האוצרים הצרפתיים 
של התערוכה, עמי ברק, וברנאר בליסטן, 
הרהרו בנושא "האם האמנות יכולה יותר?", 
ציטטה  משמשת  להרהורם  כבסיס  כאשר 
האמנות?  רוצה  "מה  גודאר:  ז'אן-לוק  של 
מה  שום-דבר.  האמנות?  יכולה  מה  הכל. 

עושה האמנות? דבר-מה".

מאת  פוקוס,  ארט  בקטלוג  ההקדמה  מן  קטעים 

רפאל זגורי-אורלי:

נגד  למאבק  כרעיון,  הריבוי,  את  לרתום  אפשר  "האם 

הסטנדרטיזציה של עולמנו העכשווי, שעה שהגלובליזציה 

עצמה מייצרת גיוון ומקדמת ריבוי? אם אין לנו ברירה אלא 

להגיב ולפעול באמצעי הריבוי נגד הסטנדרטיזציה של עולמנו 

העכשווי - עולה ביתר חריפות שאלת המעמד וההשפעה 

של אפשרות התגובה והפעולה כשלעצמה. מאיזה מקום 

להגיב  האמנות  של  ביכולתה  והאם  פעולה?  תתאפשר 

כזה  דבר  בכלל  יש  האם  כלשהי?  "גזירה"  לנוכח  ולפעול 

- תנאים המופיעים כ"גזירה"? נקודה נוספת היא שאלת 

את  בחשבון  "להביא  צריכה  לדבריכם, האמנות  ההקשר. 

ההקשר התרבותי, הסוציו-פוליטי" ; האם מדובר בהקשר 

בין  להפריד  אפשר  האם  העולמי?  בהקשר  או  הישראלי 

מזה  שונה  ספציפי,  ישראלי  הקשר  קיים  האם  השניים? 

יכולת  ופילוסופים,  אמנים  לנו,  יש  האם  "גלובלי"?  הקרוי 

עבודת  על  להשפיע  בידיים,  הדברים  את  לקחת  כלשהי 

העולם? אפשר בלי בעיה לדמיין את ההקשר מכריע את 

על  כשמעלים  האמנות.  "מעשה"  את  האמנות,  יצירת 

הדעת תמונה כזאת, של הקשר המגביל את היוצר ומכשיל 

את היצירה - הפעולה מצטיירת כבלתי אפשרית. אבל כבר 

בעצם ההתנגדות למארבי הסטנדרטיזציה יש מן המעשה! 

זו שאלת ה"ייחוד" של היצירה, יכולת ההמצאה שלה לנוכח 

ההמוניות והאחידות הגוברת בחברה שלנו."

מ-23 בספטמבר עד 23 באוקטובר
בין האמנים שיציגו יהיו גם 15 אמנים צרפתיים:

אדל אבדסמד, סעדן עפיף, מאיה באייביץ', מישל 
בלזי, מיסאה קנטור, קלר פונטן, ז'אן פסקל פלביאן, 

סיפריאן גייאר, לוריס גריאו, פייר הוג, קלוד לבק, 
כריס מרקר, אלכסנדר פריגו, אנרי סלה, ויאן סרנדור.

L’exposition ArtFocus investit un 
nouveau lieu de Jérusalem, à 
Talpyot où seront présentées une 
soixantaine d’artistes. Les deux 
commissaires français, Ami Barak et 
Bernard Blistène ont réfléchi sur le 
thème « est-ce que l’Art peut plus? »  
partant d’une citation de Godard : 
« Que veut l'art ? Tout. Que peut l'art ? Rien. 
Que fait l'art ? Quelque chose ».

Extraits de l’introduction du catalogue 
ArtFocus, par Raphael Zagury-Orly.

« Peut-on mobiliser la multiplicité « contre » la 
standardisation de notre monde contemporain 
alors que la mondialisation produit, elle-même, 
de la diversité, suscite la multiplicité ? S’il nous 
faut réagir par la multiplicité à la standardisation 
de notre monde contemporain, la question qui 
se pose donc est celle du statut, de la teneur, 
de la possibilité même de cette réaction. 
Depuis quel lieu peut-on réagir ? L’Art peut-il 
véritablement réagir face à un « diktat » ? Est-
ce qu’un diktat est inévitable ? 

Un autre point en lien avec le précédent - est 

ArtFocus 5:  
est-ce que l’Art peut plus?

celui du contexte. Vous (les commissaires 
de l’exposition, ndlr) dites que l’Art doit 
« prendre le contexte culturel, sociopolitique 
en considération » ; s’agit-il du contexte 
israélien ou du contexte mondial, peut-on 
séparer les deux ? Existe-il t-il un contexte 
spécifiquement israélien, différent de celui 
dit « mondial » ? Avons-nous, artistes ou 
philosophes, une prise quelconque sur l’œuvre 
du monde ? On pourrait très bien imaginer le 
contexte déborder l’œuvre d’art, le « faire » 
de l’Art. Imaginer un contexte limiter, voire 
empêcher l’« œuvrer » de l’Art, rendre l’action 
impossible. S’opposer aux embûches de la 
standardisation, c’est déjà en faire ! C’est la 
question de la « singularité » d’une œuvre, de 
sa capacité d’invention face à la massification 
et l’uniformisation de notre société. »

Du 23 septembre au 23 octobre
15 artistes de France : Adel Abdessemed, 
Saâdane Afif, Maja Bajević, Michel Blazy, 
Mircea Cantor, Claire Fontaine, Jean-
Pascal Flavien, Cyprien Gaillard, Loris 
Gréaud, Pierre Huyghe, Claude Lévêque, 
Chris Marker, Alexandre Perigot, Anri 
Sala, Yann Sérandour

?
 ארט פוקוס 5:

האם האמנות יכולה יותר
Claude Lévêque

Loris Gréaud

Chris Marker

Cyprien Gaillaird

www.artfocus.org.il



21

#5
 O

ct
-N

ov
-D

éc
-A

oû
t 2

00
8

ww
w.

am
ba

fra
nc

e-
il.

or
g

אפרופו גליון #5 אוק'-נוב'-דצמ' 08  aproposblog.wordpress.com Ma’ale Adumim (2008) 



ExergueEn זרקורי



23

#5
 O

ct
-N

ov
-D

éc
-A

oû
t 2

00
8

אפרופו גליון #5 אוק'-נוב'-דצמ' 2008  aproposblog.wordpress.com

ww
w.

am
ba

fra
nc

e-
il.

or
g

Salles Obscures
חדר חושך

Mercredi 13 août au matin – très tôt ! - 
nous avons rendez-vous au cimetière 
de Kiryat Shaul pour assister au 
dernier jour de tournage du 3ème 

court-métrage de Keren Ben Rafaël. 
Cette jeune réalisatrice israélienne, 
étudiante à la prestigieuse Fémis  
(Ecole Nationale des Métiers de 
l’Image et du Son), revient en Israël 
pour 12 jours de tournage après plus 
de 3 ans en totale immersion à Paris.
Ce court-métrage provisoirement intitulé 
« Shai » est le travail de fin de 3ème année de 
la jeune réalisatrice qui s’est entourée pour 
l’occasion d’une équipe franco-israélienne. 
En effet, aux côtés des acteurs tous israéliens, 
plusieurs étudiants français de la Fémis ont suivi 
Keren dans son projet : Mathilde Wagman à la 
production, Damien Dufresne, directeur de la 
photographie, Brice Pancot, premier assistant 
caméra, Maxime Champesme, ingénieur du 
son. Cette équipe soudée a démontré une 

incroyable envie de travailler ensemble prenant 
soin du jeune héros du film Daniel Gat, âgé 
de 11 ans ! Ce dernier écoutait attentivement 
les recommandations de Keren et ne s’est pas 
laissé impressionner par la présence d’un acteur 
aussi talentueux que Dov Navon. Egalement 
sur le plateau, la famille de Keren accompagne 
la jeune femme dans son récit intime, très 
personnel. Grâce à ce soutien inestimable ainsi 
qu’à celui d’amis et de connaissances, l’équipe 

 La Fémis בית הספר
מקיים קשרים 

הדוקים עם ישראל

la deuxième fois en Israël en novembre 
prochain. Il rencontrera les élèves du Beit 
Berl Collège et de l’Ecole Sapir. 

Par ailleurs, le cursus de La Fémis est ouvert 
aux étudiants étrangers – donc aux israéliens 
– via le concours d’entrée international. C’est 
par ce biais que Keren Ben Rafaël a intégré 
la Fémis…quelques années après que la 
réalisatrice israélienne Shiri Tsur-Bar On (On the 
objection front)  soit sortie diplômée de la 8ème 
promotion. 

Cut. Extérieur jour : retour au cimetière. Un 
soleil de plomb nous assomme mais n’altère 
pas cette entente incroyable dans l’équipe, 
Keren est une chef d’orchestre au chapeau 
de paille. Les premières prises de la journée 
commencent… Action !

Une fois le tournage terminé, la phase de 
post-production commence, plus longue. 
Nous avons hâte de découvrir le film qui, a 
n’en pas douter, fera beaucoup parler de lui 
et de l’équipe qui l’a réalisé.

Olivier Tournaud

palie au peu de moyens dont elle dispose.

De manière générale, la fameuse Fémis a 
des liens très forts avec Israël : alors que 
le réalisateur israélien Erez Laufer (Mike 
Brant: Laisse-moi t’aimer) est invité au sein 
de l’école pour un atelier sur les archives, 
Stéphane Thiebaut, mixeur et directeur 
du département Son, est attendu pour 

Les étudiants en cinéma se mettent à la 
coproduction franco-israélienne!

Tournage en Israël du 3ème court-métrage de Keren Ben Rafaël,  
étudiante en réalisation à la Fémis 

La fameuse Fémis a 
des liens très forts 
avec Israël » »
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בשנת 2008 נציין 60 שנות קולנוע ותיאטרון 
וולס  שאורסון  מי  מורו,  ז'אן  השחקנית  של 
הגדיר  כ"שחקנית הגדולה ביותר בתבל". 
)תוכניות   Premiers Plans פסטיבל 
הטלוויזיה  רשת  אנז'ה,  בעיר  ראשונות( 
קאן,  פסטיבל  הצרפתי,  הסינמטק   ,ARTE
כבוד  חולקים  כולם  והקהל,  המחברים 
לישראל  תגיע  אשר  זו,  ענקית  לשחקנית 
לקראת פסטיבל הסרטים שיתקיים בחיפה 

)מ-14 עד 21 באוקטובר(.

"לאחר שהחלה את הקריירה שלה בתיאטרון, המשיכה 

וגם  ז'אן מורו לקולנוע, שם שיחקה תפקידים עיקריים 

משניים ... לפני שפגשה את דור הגל החדש - לואי  מאל, 

סוכות 2008 - פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-24 בחיפה

 הפסטיבל יציין 60 שנות קולנוע 
ותיאטרון של השחקנית ז'אן מורו

אנטוניוני,  מיקלאנג'לו  ואדים,  רוז'ה  טריפו,  פרנסואה 

ורבים  בוניואל  לואיס  דמי,  ז'ק  וולס,  אורסון  לוסי,  ג'וזף 

אחרים", כותב סרז' טוביאנה, מנהל הסינמטק הצרפתי. 

לבמאים  השראה  שנותנת  שחקנית  היא  מורו  "ז'אן 

שלה... בנוסף למשחק היא משמשת גם כמתווכת. היא 

מתווכת בינם לבין רצונותיהם וחלומותיהם.

הקרנת  שהחלה  לפני  עוד  יחדיו,  מגלמת  מורו  "ז'אן 

הסרט, את הדמות ואת העולם הדמיוני של הסרט, ועל 

כן את מהותו הגשמית. אין לדמין אותה אחרת מאשר 

במרכז או בהצטלבות של מספר עולמות, שם נפגשים 

הספרות, המוסיקה, השירים כמובן, ובעצם כל האמנויות 

הקולנוע.  של  )הרגשית(  ההרפתקה  והקולנוע.   יחד, 

מאפשרת  היא  הזו.  ההצטלבות  את  מאפשרת  היא 

אותה, שלא לומר שהיא מביימת אותה בעצמה.

השחקנית  היא  מורו,  בז'אן  קיים  הזה  הכפול  "המימד 

עושים  בה  שבוחרים  הסרטים  יוצרי  ההשראה.  ונותנת 

זאת ביודעין. בזכות קולה, חינניותה, אופיה החזק, יחד 

לומר  יכולה  עם שבריריותה, התעוזה שבה - שכן היא 

הכל, להשתמש בשפה מלודית ומוסיקלית, בזמן שהיא 

יכולה גם להיות לפעמים מאוד פרוזאית. 

"בעצם, הקולנוע מתגלם בה. אני לא כל כך אוהב את 

קרובות  לעיתים  בה  שמשתמשים  הקלישאה,  הביטוי, 

כאשר מזכירים אותה, 'שגרירת הקולנוע', ביטוי שמתאר 

פשוטה  יותר  הרבה  היא  בעוד  מעם,  כמורמת  אותה 

והדבר  קולנועית,  הרפתקה  לכל  מוכנה  נגישה,  ויותר 

מוכח בפילמוגרפיה המגוונת שלה. זהו קו האופי שבעיני 

מגדיר אותה היטב, בצורה האמיתית ביותר. לצידם של 

יוצרי הסרטים היא מוכנה לקחת את הסיכון, בזמן שהיא 

מגינה על סרטיהם, ועל כן - על חלומותיהם".

סרג' טוביאנה, מנהל הסינמטק הצרפתי

העיר חיפה תכבד את ז'אן מורו ותציג את סרטה הבא: 

של  כך(  אחר  )תביני    Plus tard tu comprendras
עמוס גיתאי.

ExergueEn זרקורי

»
 המימד הכפול הזה קיים בז'אן מורו, 

«היא השחקנית ונותנת ההשראה »
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En 2008, nous célébrons les 60 ans 
de cinéma et de théâtre de Jeanne 
Moreau, « la meilleure actrice du 
monde » selon Orson Welles. Le 
Festival Premiers Plans d’Angers, 
ARTE, la Cinémathèque française, 
le Festival de Cannes, les auteurs, 
le public, tous consacrent un 
hommage commun à cette si belle 
actrice, qui nous fera l’honneur 
d’être en Israël à l’occasion du 
Festival du Film de Haïfa (du 14 au 
21 octobre 2008).

« Après des débuts au théâtre, Jeanne 
Moreau tourne de nombreux films, alternant 
rôles secondaires et principaux […] avant de 
croiser la génération de la Nouvelle Vague 
avec Louis Malle, François Truffaut, Roger 
Vadim, Michelangelo Antonioni, Joseph 
Losey, Orson Welles, Jacques Demy, Luis 

Buñuel et tant d’autres. Jeanne Moreau 
est une actrice qui inspire ses metteurs 
en scène […] : en plus de jouer, elle fait 
aussi trait d’union. C’est-à-dire qu’elle rend 
possible leur désir ou leur rêve. Jeanne 
Moreau incarne, avant même que le film 
ne se tourne, le personnage et l’univers 
romanesque du film. Donc sa matérialité 
même. Comment l’imaginer, sinon au centre 
ou au croisement de plusieurs mondes où se 
côtoient la littérature, la musique, la chanson 
bien sûr, disons tous les arts, et le Cinéma. 
L’aventure (sentimentale) du cinéma. Elle 
autorise ces croisements, elle les permet, 
pour ne pas dire qu’elle les met elle-même 
en scène. Il y a cette double dimension chez 
Jeanne Moreau, d’actrice et d’inspiratrice. 
Les cinéastes qui la choisissent l’ont fait 
en connaissance de cause. Pour sa voix, sa 
grâce, sa force de caractère et sa fragilité, 
son audace – car elle peut tout dire, user 
du langage avec mélodie, musicalité, tout 
en étant aussi parfois très prosaïque. Elle 

a fini par incarner le cinéma. Je n’aime 
pas beaucoup l’expression facile, souvent 
utilisée en parlant d’elle, d’ « ambassadrice 
du cinéma ». Cela la met sur un piédestal, 
alors qu’elle est infiniment plus simple,  
plus abordable, prête à toutes les aventures 
cinématographiques. Ce que prouve sa 
belle filmographie. C’est ce caractère qui me 
paraît la définir de la manière la plus vraie. 
Du côté des cinéastes, prête à prendre les 
risques avec eux, en protégeant leurs films. 
Donc leurs rêves. »
Serge Toubiana, directeur de la 
Cinémathèque française.

Mais Jeanne Moreau n’est pas une femme 
du passé et lui rendre hommage, c’est 
regarder avec elle vers l’avenir. Personnalité 
à part entière, en mouvement perpétuel, 
insatiable. Tout semble l’intéresser. 
Haïfa lui rend hommage et présente son 
prochain film « Plus tard tu comprendras » 
d’Amos Gitaï.

Souccot 2008 : 24ème Festival international du Film de Ha fa 

Le Festival fête les 60 ans de cinéma et de 
théâtre de Jeanne Moreau

Il y a cette 
double 
dimension  
chez Jeanne 
Moreau,  
d’actrice et 
d’inspiratrice

»
»

www.haifaff.co.il
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אהרון אפלפלד

 Finkelstein Blumaז'אן רואו

מבנקו אלן

Ecritures
רשמי  
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של  במתחם  באוקטובר,   19 עד  מ-15 
דפר  גסטון  ע"ש  צרפת  תרבות  מרכז 

ובסינמטק חיפה

אסולין,  פייר  אפלפלד,  אהרון  המוזמנים:  בין 
פטריק  אלן,  מבנקו  פינקלשטיין,  בלומה 
יהושע  ב.  ז'אן רואו, אברהם  פואברה דרבור, 

והרבה אחרים... 
 Etonnants( המופלאים"  "הנוסעים  ע"ש  הפסטיבל 

המתינה  לא  שישראל  ברור  בחיפה.  עוגן   )voyageurs
לנו כדי לקיים אירועים ספרותיים. ואכן, ביריד הספרים 

בפברואר  שלנו,  הפרויקט  על  לדבר  התחלנו  בירושלים 

אצל  קשובות  לאוזניים  מייד  זכה  הפרויקט   .2007

ובמשהו  בספרות  מדובר  שהרי  הישראליים,  ידידינו 

לכל  המשותף  הרצון  היה  הזה  האחר  והמשהו  אחר. 

אי- את  לפוגג  שלנו  ההצעה  את  בחיוב  שקיבלו  אלה 

ההבנה הקיימת בין צרפת לישראל, לבטל את הרעיונות 

הקיימים  ההדדיים  לחשדות  לתת  לא  "המקובלים", 

ישראל היא המקום  להתבסס, ללמוד האחד מן השני. 

חופשי,  באופן  להתווכח  נוכל  בו  התיכון  במזרח  היחיד 

להחליף דעות, לחלוק יחד את האהבה לספרות.

בשום מקום בעולם לא מקבלים בצורה טובה יותר את 

לחיבור  כאמצעי  הספרות  על  חשבנו  ואם  הספרות. 

נובע מכך שמועדון הנוסעים  בין שתי הארצות, הדבר 

מועדון  אינו   )Etonnants voyageurs( המופלאים 

ספרותי פשוט. הוא שואף להסיר מחיצות, לא להניח 

לעדתיות,  לאזוריות,  ללאומנות,  הרצחניים,  לכוחות 

השירה,  את  לכלוא  מיועדים  אשר  החצרות,  בין  לריב 

לגרור אותו עמם.

פסטיבל העיר סאן מאלו נחשב, בעיני רבים, לפסטיבל 

ונדודים. אך הדבר נכון רק בחלקו,  ספרות הרפתקאות 

העיניים  את  לפקוח  היא  הזאת  הספרות  מטרת  שכן 

לרווחה ולהביט על העולם, לשמש כסם שכנגד הפועל 

אותם  על  האינסופית  החזרה  העצמי,  הבידוד  מול  אל 

רגשות עוינים. 

 ,35 בגיל  מונטיין,  הצרפתי  הפילוסוף  החליט  כאשר 

להתבודד בטירתו בפריגור, מטרתו לא הייתה לנתק את 

Du 15 au 19  octobre au Complexe 
culturel Gaston Defferre et à la 
cinémathèque de Haïfa
Parmi les invités : Aharon Appelfeld, 
Pierre Assouline, Bluma Finkelstein  
Alain Mabanckou, Patrick Poivre 
d’Arvor, Jean Rouaud, Avraham B. 
Yehoshua et beaucoup d’autres…
« Etonnants Voyageurs à Haïfa ? Il est évident 
qu’Israël ne nous a pas attendus pour créer 
des événements littéraires. C’est d’ailleurs au 
Salon du Livre de Jérusalem que nous avons 
commencé à parler de notre projet, en février 
2007, lequel trouva tout de suite un formidable 
écho auprès de nos amis israéliens. Il s’agit 
donc de littérature et d’autre chose. Et cette 
autre chose, c’est une volonté, partagée par 
tous ceux qui ont accueilli favorablement 
notre proposition. Cette volonté : atténuer le 
malentendu que l’on perçoit entre la France 
et Israël, faire un sort aux idées reçues, ne pas 
laisser s’installer cette suspicion mutuelle, 
apprendre l’un de l’autre. Israël est le seul 
endroit du Proche-Orient où nous pourrons 
débattre librement, échanger, partager ce 
même goût de la littérature. 
Nulle part on n’y fait meilleur accueil à la 
lecture. Et si nous avons pensé à la littérature 
pour lancer une passerelle entre les deux 
pays, c’est qu’Etonnants Voyageurs est aussi 
autre chose qu’un simple salon littéraire. Son 
ambition est de décloisonner, d’ouvrir, de ne 
pas se laisser entraîner par les forces mortifères, 
nationalistes, régionalistes, communautaristes, 
querelles de chapelles et de clochers, qui 
cherchent toujours à mettre la poésie en cage. 

Si dans l’esprit de beaucoup le festival de Saint-
Malo a souvent été associé à une littérature 
vagabonde et aventureuse - ce qu’il n’est qu’en 
partie - c’est que cette littérature a pour objet 
d’ouvrir grand les yeux sur le monde, d’être 
un antidote formidable au repli sur soi et au 
ressassement des mêmes rancœurs. Lorsque 

www.etonnants-voyageurs.com

Etonnants  
Voyageurs

הנוסעים 
המופלאים

האנוש, שבאותה תקופה  בני  ומאחיו  העולם  מן  עצמו 

קרעו זה את זה לגזרים בחדווה רבה בכפרי הסביבה בשם 

במלוא  "לאדם,  להפוך  הייתה  מטרתו  הדת.  עקרונות 

החדשים  העולמות  כל  עם  להתמודד  המלה",  מובן 

שנשאו בקרבן האוניות, להציב על המשקל בקפידה את 

של  ההפכפכה  מהותן  את  ולהבין  היקרים,  המטענים 

כמה מן האמיתות.

במועדון ה"נוסעים המופלאים" חברה גם קבוצת כותבים 

חיפה  העיר  במרומי  הספרות.  לגבי  זו  תפיסה  החולקים 

האיים  בני  אפריקאים,  צרפתים,  ישראלים,  ייפגשו 

הקריביים, אמריקאים ואסייתים, ובאווירה ידידותית יחליפו 

דעות המגיעות מארבע כנפות תבל עם הקהל הישראלי.

ז'אן רואו* 
לספרות  גונקור  פרס  זוכה  הוא  רואו  ז'אן  הסופר   *

עבור הרומן שלו "שדות התהילה" )1990(, שבישראל 

יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. 

Montaigne à trente-cinq ans se retire dans son 
château du Périgord, ce n’est pas pour se couper 
du monde et de ses frères humains, lesquels 
s’écharpent allègrement dans les campagnes 
environnantes aux noms de principes religieux. 
C’est pour « bien faire l’homme », se confronter 
à tous ces mondes nouveaux rapportés dans 
les cales des caravelles, et soupeser à l’aune 
de ces précieuses cargaisons la versatilité de 
certaines vérités. 

Etonnants Voyageurs c’est aussi un ensemble 
d’écrivains partageant cette conception 
de la littérature. Sur les hauteurs de Haïfa, 
ils seront israéliens, français, africains, 
caribéens, américains, asiatiques. Et c’est en 
toute amitié qu’ils échangeront leurs quatre 
horizons avec le public israélien. »

JEAN ROUAUD, écrivain
Prix Goncourt pour son roman sorti en 
1990, Les champs d’honneur, vient de 
publier La fiancée juive, aux Editions 
Gallimard, en 2008.

Le festival de littérature et cinéma fait escale à Ha fa

פסטיבל הספרות והקולנוע מטיל עוגן בחיפה

ז'אן רואו

 Finkelstein Bluma
Yehoshua Avraham B.

אהרון אפלפלד

Poivre d’Arvor Patrick
ז'אן רואו

ז'אן רואו

Assouline Pierre
 Finkelstein Bluma

Mabanckou  
Alain

Yehoshua Avraham B.

אהרון אפלפלד

Poivre d’Arvor Patrick
ז'אן רואו

מבנקו אלן

Rouaud Jean

www.etonnants-voyageurs.com
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מבנקו אלן



על-ידי   ,1882 בשנת  נוסד  ביפו  הצרפתי  הקולג' 

הלסאליאנים, קהילה נוצרית הקרויה ע"ש ז'אן-בטיסט 

כיום  ה-17.  במאה  הנוצרי  החינוך  חלוץ  לאסאל, 

מיוצגות בקולג' כל הדתות, ולומדים בו 652 תלמידים. 

יישאר  שהמוסד  לכך  דואגת  עבד,  מהא  המנהלת, 

מקום של סובלנות וקליטה, ובה בעת מוקפדת הרמה 

שממנו  הצרפתי,  החינוך  משרד  שקבע  כפי  הגבוהה 

מקבל הקולג' את הסמכתו לגבי החומר הנלמד בכיתות 

לשם  רבים  מאמצים  משקיעים  שהם  לאחר  הגבוהות. 

התלמידים  יכולים  הצרפתית,  בשפה  שליטה  רכישת 

המסיימים את לימודיהם בקולג' להיבחן לקראת קבלת 

תעודת הבגרות הכללית, שהיא בגדר תעודת חובה למי 

שמבקשים ללמוד במוסד כלשהו להשכלה הגבוהה.

בשגרירות  תרבות  ופעילויות  פעולה  לשיתוף  המחלקה 

על  נוסף  ביפו.  בקולג'  בנעשה  מאוד  מעורבת  צרפת 

עזרה כספית ולוגיסטית שהיא מעניקה לו, היא שותפה 

לפרויקטים חינוכיים הנמצאים בתהליך הקמה, וביניהם 

הספרייה החדשה שתעמוד לרשות התלמידים. לשירות 

גם מורה לצרפתית, המסייעת במישור  המוסד עומדת 

של  במסגרתו  וכן  במוסד,  פעילויות  ובארגון  הלשוני 

המכון הצרפתי.

בתקופה זו, עם תחילת שנת הלימודים, שבות ונפתחות 

הדלתות המרשימות של הקולג' ביפו. העיפו מבט לעבר 

קולותיהם  אחר  ועקבו   ,23 יפת  ברחוב  המלכותי  הבניין 

של הילדים - בעברית, ערבית, רוסית, ובמיוחד צרפתית. 

אסטו דרושה-לו

OEcuménisme francophone
חזון האקומניות הצרפתית

Langages  שפת א

Le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France est 
très impliqué au Collège des Frères de Jaffa. 
En plus des aides financières, logistiques 
apportées à cet établissement, plusieurs 
projets pédagogiques sont en cours dont 
notamment la création d’une nouvelle 
bibliothèque pour les élèves. Une enseignante 
de français langue étrangère est également 
mise à disposition pour assurer un soutien 
linguistique et mettre en place des activités 
au sein de l’établissement ou en lien avec 
l’Institut français.

En cette période de rentrée scolaire, les 
imposantes portes du Collège des Frères 
de Jaffa rouvrent. Suivez les voix des 
enfants hébréophones, arabophones, 
russophones et surtout francophones et 
jetez un œil au majestueux bâtiment du 
numéro 23 de la rue Yefet. 

Astou Desrochers-Lô

Le Collège des Frères de Jaffa a été créé en 
1882 par la congrégation chrétienne des 
Lassalliens, du nom de Jean-Baptiste de 
Lassalle, pionnier de l’éducation chrétienne 
au 17ème siècle. 

Aujourd’hui, toutes les religions 
sont représentées dans le Collège à 
travers les 652 élèves qui s’y côtoient 
quotidiennement. La Directrice Maha Abed 
veille à ce que l’établissement demeure 
un lieu de tolérance et d’intégration tout 
en maintenant le niveau imposé par le 
ministère français de l’Education nationale 
auprès duquel les grandes classes du 
collège sont homologuées. Ainsi, 
après un effort particulier porté sur la 
maîtrise du français, les élèves peuvent-
ils se présenter aux sections générales du 
baccalauréat, diplôme nécessaire à l’accès  
à l’enseignement supérieur. 
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Langages  שפת א

עם השיבה ללימודים באוניברסיטת תל-אביב 
המחלקה  של  הפורשת  מהמנהלת  ניפרד 
באוניברסיטה  הצרפתית  ולתרבות  לשפה 

ונברך את מחליפתה

במהלך ארבע שנותיה כראש המחלקה לשפה ולתרבות 

מומחית  קופרטי-צור,  נאדין  ד"ר  הובילה  הצרפתית 

שגרירות  עם  פעולה  בשיתוף  הביניים,  ימי  לספרות 

שמשכו  מהן  במיוחד,  משמעותיות  פעילויות  צרפת, 

במדעי  והסמינרים  הרבים  הסימפוזיונים  כגון  רב,  קהל 

החברה, ספרות או היסטוריה. 

חוקרים צרפתיים  הגיעו  בינינו  לשיתוף הפעולה  הודות 

נודעים לאוניברסיטה על מנת לחלוק את הידע שלהם 

ביותר  הבולטים  האירועים  אחד  הישראלי.  הקהל  עם 

היה ללא ספק סימפוזיון "האינטלקטואלים הצרפתיים 

אלן  השתתפו  ובו  האחרון,  במאי  שהתקיים  וישראל", 

פינקלקראוט, אנטואן קומפניון ופייר בירנבאום.

Profitons de la rentrée 2008 à 
l’université de Tel Aviv pour saluer 
la Directrice du Département de 
langue et de culture françaises, 
Nadine Kuperty-Tsur. 
Après quatre années à la tête du Département, 
cette spécialiste de littérature médiévale a 
mené avec l’Ambassade de France des actions 
de coopération fortes dont les plus visibles 
furent certainement les nombreux colloques 
et les séminaires, en sciences sociales, 
littérature ou bien encore en histoire… Grâce 
à notre collaboration, les plus prestigieux 
chercheurs français sont venus à l’université 
partager leur savoir. Un des événements les 
plus marquants fut certainement le colloque 
« les intellectuels français et Israël » en mai 
dernier où nous avons eu l’occasion d’écouter 
Alain Finkielkraut, Antoine Compagnon et 
Pierre Birnbaum...

De plus, Nadine Kuperty-Tsur a intégré 
dans son équipe deux lecteurs envoyés 
par l’Ambassade de France. Il s’agit d’Astou 
Desrochers-Lô enseignante de français pour 

débutants et avancés. Cette spécialiste du 
subjonctif s’adresse tant aux passionnés de 
français qu’aux simples amateurs venant 
de cursus éloignés (de l’architecture à la 
médecine). Le second lecteur, Raphaël Sigal, 
enseigne la littérature française moderne et 
fait notamment partager sa passion pour des 
écrivains du négatif, tels Georges Bataille ou 
Antonin Artaud. De plus, Raphaël Sigal anime 
à l’unversité de Tel Aviv un CinéClub qui retrace 
l’Histoire de France à travers le cinéma.

Nadine Kuperty-Tsur cèdera sa place à 
la rentrée à Hava Bat Zeev Shyldkrot qui 
connaît bien ses futures fonctions pour 
avoir dirigé le Département de langue et de 
culture française auparavant. On lui souhaite 
une belle réussite, notamment lors du 
prochain colloque du département Politiques 
linguistiques en méditerranée du 9 au 11 
novembre 2008.

L’année à venir prévoit de nombreuses 
manifestations : tenez-vous informés !

Astou Desrochers-Lô  
et Raphaël Sigal

Visite guidée à l’Université

Christian Pouteau est le nouveau proviseur  
de la section française du lycée franco-
israélien de Mikvé Israël. Ses postes précédents 
l'ont amené à travailler sur l'innovation 
pédagogique et l'aide aux élèves en difficulté. 
Il occupait précédemment la même fonction 
au lycée français de Brasilia. Nous sommes 
heureux de l’accueillir en Israël!

הספר  בית  של  החדש  המנהל  הוא  ּפּוטֹו  קריסטיאן 

הוא  כן  לפני  ישראל.  מקווה  הצרפתי-ישראלי  התיכון 

של  הצרפתי  התיכון  הספר  בבית  תפקיד  אותו  מילא 

בחידושים  עסק  הקודמים  תפקידיו  ובמסגרת  ברזיליה, 

מתקשים  אשר  לתלמידים  הניתן  בסיוע  וכן  פדגוגיים, 

בלימודיהם. אנחנו מאוד שמחים שהוא כאן איתנו.

aproposblog.wordpress.com

בנוסף לכך קלטה ד"ר נאדין קופרטי-צור במסגרת צוותה 

אסטו  צרפת:  שגרירות  על-ידי  שנשלחו  מרצים  שני 

ומתקדמים,  למתחילים  לצרפתית  מורה  דרושה-לו, 

וחולק  מודרנית  צרפתית  ספרות  המלמד  סיגל,  ורפאל 

עם הסטודנטים את אהבתו העזה לסופרים כז'ורז' בטיי 

ואנטונין ארטו. נוסף על כך מפעיל רפאל סיגל "מועדון 

הצרפתית  ההיסטוריה  את  משחזר  אשר  קולנוע", 

באמצעות הקולנוע. 

קופרטי-צור  נאדין  ד"ר  תעביר  הלימודים  חידוש  עם 

את השרביט לפרופ' חוה בת זאב שילדקרוט, המכירה 

המחלקה  את  ניהלה  כבר  היא  שכן  זה,  תפקיד  היטב 

לשפה ולתרבות הצרפתית באוניברסיטה קודם לכן.

בסימפוזיון  היתר  בין  רבה,  הצלחה  לה  מאחלים  אנו 

הבא של המחלקה, על "מדיניות לשונית במדינות הים 

התיכון", שייערך מ-9 עד 11 בנובמבר.

אסטו דרושה-לו ורפאל סיגל

ביקור מודרך 
באוניברסיטה

אפרופו גליון #5 אוק'-נוב'-דצמ' 2008 



Sans doute le même succès en Israël pour le 
film français Persépolis sorti le 18 septembre. 
Prix du jury à Cannes en 2007, le film ea déjà 
été exploité dans 38 pays. Marjane Satrapi, la 
réalisatrice, était membre du jury à Cannes 
2008 lors de la présentation de … Valse avec 
Bachir !

#1

#2

לאקרנים  יצא  "פרספוליס"  הצרפתי  האנימציה  סרט 

חבר  בפרס  זכה  הסרט  בספטמבר.  ב-18  בישראל 

הוקרן  כה  ועד   ,2007 בשנת  קאן  בפסטיבל  השופטים 

סטראפי,  מריאן  שלו,  הבמאית  מדינות.  ב-38  כבר 

הייתה חברה בחבר השופטים בפסטיבל קאן 2008, שם 

כאמור הצליח מאוד "ואלס עם באשיר".

בפסטיבל  גם   2008 ביוני  הוצג  באשיר"  עם  "ואלס 

רבות  שנים  כבר  אנימציה המתקיים  לסרטי  הבינלאומי 

פסטיבל   .)www.annecy.org( שבצרפת  אנסי  בעיר 

התחרותי  הפסטיבל  והוא   ,1960 בשנת  נוסד  אנסי 

הראשון המוקדש כל כולו לסרטי אנימציה. מוקרנים בו 

סרטים ארוכים וקצרים, סרטי טלוויזיה וסרטים מוזמנים, 

וכן סרטי גמר של סטודנטים. 

קשרי אנימציה
צרפת  בין  בקשרים  חשוב  נדבך  להוות  מתחילים  האנימציה  סרטי 
של  באשיר"  עם  "ואלס  הסרט  שרשם  ההצלחה  לאחר  לישראל. 
הבמאי ארי פולמן בפסטיבל קאן השנה, הוא יצא לאקרנים בצרפת 
ב-25 ביוני. לאחר ארבעה שבועות בלבד כבר צפו בו 400,000  בני 

אדם ברחבי צרפת כולה.
מורגן לה רואה

Echosהדים

France-Israël le film d’animation. Après son passage 
ultra-remarqué à Cannes, Valse avec Bachir d’Ari 
Folman est sorti le 25 juin en France. Après quatre 
semaines d’exploitation, le film israélien enregistrait 
déjà 400 000 entrées dans l’hexagone.
Morgane Le Roy

#3
גם  השתתף  אנסי  של  האנימציה  סרטי  פסטיבל 

אנימציה"  "בהחלט  בשם  סרטים  סדרת  של  ביצירתה 

)Résolument animés(, שהופקה מטעם משרד החוץ 

צרפתיים,  סרטים  מ-60  מורכבת  זו  תוכנית  הצרפתי. 

אך הוזמנו גם חמישה סרטים זרים, ובהם סרט ישראלי 

אחד - "בטון" של אריאל בלינקו ומיכאל פאוסט. סדרת 

"בהחלט אנימציה" תוצג בסתיו הקרוב בסינמטק החדש 

של העיר חולון )ראו עמודים 4 ו-5(.

Le festival d’Annecy a par ailleurs participé 
à la création du cycle de « Résolument 
animés » du ministère français des Affaires 
étrangères. Ce programme composé de 
soixante films français a invité également 
cinq films étrangers dont un film israélien 
(« Beton » de Ariel Belinco et Michael Faust). 
« Résolument animés » sera présenté à 
l’automne dans la nouvelle cinémathèque 
de Holon (voir page 4 et 5).

À propos en profite pour vous présenter le 
festival international du film d’animation 
d’Annecy (www.annecy.org). Créé en 
1960, Annecy est le premier festival 
compétitif consacré spécifiquement au 
film d’animation. Il propose des longs et 
des courts métrages, des films de télévision 
et de commande ainsi que des films de fin 
d'études. En juin 2008, on pouvait y découvrir 
…Valse avec Bachir (et oui : encore !).

Échanges animés



On danse à Chaillot
Les chorégraphes Dominique Hervieu et José Montalvo lancent leur 
première saison à la tête du Théâtre National de Chaillot à Paris. La 
Ministre de la Culture, Madame Christine Albanel les a nommés à la 
direction de ce haut-lieu en juin dernier, faisant de Chaillot le premier 
théâtre national dédié à la danse en France. 

En Israël, on les connaît bien grâce notamment aux présentations 
de « On danse » en novembre dernier à l’Opéra de Tel Aviv lors de 
l’édition 2007 de Tel Aviv Dance. Nous saluons leur aventure, assurés 
des succès qu’ils remporteront dans leur nouvelle fonction.

Théâtre de verdure 
à Shanghai
Après Pékin 2008, Shangaï 2010.
Environ 200 pays, régions, organisations internationales et sociétés 
commerciales se préparent à un nouveau rendez-vous international 
où il ne sera pas question de sport ni de médaille cette fois. À Shangaï, 
c’est l’urbanisme qui sera à l’honneur de la prochaine exposition 
universelle dont le thème est prometteur : « une ville meilleure pour 
une vie meilleure ».

L’architecte Jacques Ferrier s’est inspiré des traditionnels « jardins 
à la française » pour concevoir le pavillon qui présentera les 
savoir-faire architecturaux et technologiques français, déjà bien 
représentés à Shanghai.

Avec ses bruits d’eau, ses jeux de lumière, son mur végétal, le paysage 
se place au cœur de l’espace urbain. 

Le pavillon français de Shanghai est un jardin extraordinaire !

Morgane Le Roy

רוקדים בשאיו
צמד הכוריאוגרפים דומיניק ארוויו וז'וזה מונטלבו משיקים את העונה הראשונה שלהם 

בתיאטרון הלאומי שאיו בפאריס. שרת התרבות, קריסטין אלבנל, מינתה אותם למנהלי 

המקום בחודש יוני האחרון, וכך הפך תיאטרון שאיו לתיאטרון הלאומי הראשון המוקדש 

למחול בצרפת. 

בישראל מכירים אותם היטב, במיוחד בזכות ההופעות שלהם ב-On danse )רוקדים( 

בנובמבר האחרון באופרה של תל אביב, במהלך פסטיבל  "תל אביב דאנס" 2007.

Echos
הדים
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www.theatre-chaillot.fr
www.montalvo-hervieu.com

Extraits de « Gershwin » création 2008 de Montalvo-Hervieu

Photos : Laurent Philippe ©
 CCN

 de Créteil.

תיאטרון תחת כיפת 
השמיים בשנחאי

לאחר בייגי'נג 2008 היכונו לשנגחאי 2010

להשתתף  צפויים  מסחריות  וחברות  בינלאומיים  ארגונים  מחוזות,  מדינות,  כ-200 

בתערוכה הבינלאומית "עיר טובה יותר לחיים טובים יותר", אשר תתקיים בעיר שנחאי 

בסין בשנת 2010.

את הביתן הצרפתי, שבו יודגשו הידע האדריכלי והטכנולוגי הצרפתי, עיצב האדריכל 

ז'ק פרייה. את השראתו לעיצוב הביתן קיבל פרייה מן הגנים הצרפתיים המסורתיים, 

והוא יכלול רחשי מים, משחקי אור וקיר צמחים.

מורגן לה רואה

www.jacques-ferrier.com

Jacques Ferrier Architectures /image Ferrier Production
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Quand 185 millions de foyers
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Date Événements Page Lieux

18/09  « Persépolis » au cinéma 32
Tel Aviv, Jerusalem, Rehovot, Ramat-
Gan, Haifa, Cinema City - www.
edencinema.com

23/09 – 23/10 Art Focus 20
Jérusalem

www.artfocus.org.il

2/10

3/10
Concerts « Air » 12

Hangar 11, Tel Aviv 03-7694747

Zappa, Tel Aviv SOLD OUT!

14-21/10 Haïfa Film Festival 24-25 Haïfa - www.haifaff.co.il

15-19/10 Etonnants voyageurs 28-29 CCF Haïfa - 04-8312333

15-20/10 Festival d’Acco 16-17 Acco - www.accofestival.co.il

26/10 Ensemble Antique – François Couperin 14-15
Centre Felicja Blumenthal, Tel Aviv

03-6201185

27/10 ; 20h30 Concerts Quatuor Ardéo 14-15
Centre de musique de Jérusalem

www.jmc.co.il

9-11/11 Colloque Politiques linguistiques en méditerranée 30-31 Université Tel Aviv

11/11 ; 20h30 Concert Nicolas Baldeyrou - Olivier Messiaen 14-15
Museum Tel Aviv – Shaul Hamelech

tamuseum.com

17-18/11 ; 21h Tel Aviv Dance – « Danse l’Afrique Danse » 13
Centre Suzanne Dellal – Tel Aviv

03 510 56 57 / www. suzannedellal.org.il

22/11 Exposition « Insomnia » 18 Museum Petach Tikva

25/11 VideoZone 19
Center for Contemporary Art – Tel Aviv

www.cca.org.il

11/12 Exposition Kader Attia 21
Noga Gallery – 60 Ehad Ha'am, Tel Aviv

03-5660123 / www.nogagallery.com

 et quand ?
איפה ומתי?
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Où

25/10- 6/11 Lire en fête 26-27

6/11 Conférence Aldo Naouri 26-27

21/11 Dégustation de vin 6

27/11 Conférences Renée Poznanski et Simon Epstein 8

20/11 Concert de guitare Yoram Zerbib 10

Projection « Ariel Sharon » 10

5/12 Dégustation de vin 6

Institut  franç ais

Institut français - renseignements et réservations : 03-7968000 : המכון הצרפתי - לפרטים והזמנות






