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מרצה: מר עמנואל כהן
הקורס יתקיים: בימי ג' בין השעות: 13:00-10:00.  עלות הקורס: 850 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(. 

תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים לשני הסמסטרים עד התאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(
כל הסרטים עם כתוביות בעברית.

סמסטר א'     מספר הקורס: 25-123-01

בעקבות הקולנוע הצרפתי.  צרפת היא המדינה שבה לא רק נולד הקולנוע אלא שבה גם התפתח המדיום האומנותי 
הצעיר למימדים חדשים. בקורס זה נצפה ונדון בכמה מסרטי המופת של הקולנוע הצרפתי לדורותיו וננסה להבין את 

הגאוניות של גדולי הבמאים על סגנונותיהם השונים, כאשר דגש מיוחד יינתן ל"גל החדש" ויוצריו.

מסרטי הקורס:
00   האשליה הגדולה )1937, בימוי: ז'אן רנואר(

00   הירושימה אהובתי )1959, ב: אלן רנה(
00   עד כלות הנשימה )1960, ב: ז'אן-לוק גודאר(

00   400 מלקות )1959, ב: פרנסואה טריפו(
00   ז'יל וג'ים  )1962, ב: פרנסואה טריפו(

00   המטרו האחרון  )1980, ב: פרנסואה טריפו(
00   להתראות ילדים )1987, ב: לואי מאל(

00   הבית של נינה )2005, ב: רישאר דמבו(
00   שנים של אירוסין )2004, ב: ז'אן פייר ז'נה(

00   מחבואים )2005, ב: מיכאל הנקה(
00   אהבה )2012, ב: מיכאל הנקה(

00   הארטיסט )2012, ב: מישל הזנוויציוס(

מועדי המפגשים: סמסטר א'- 20.10.20  ו  27.10.20  ו  3.11.20  ו  10.11.20  ו  17.11.20  ו  24.11.20  ו  1.12.20  ו  
8.12.20  ו  15.12.20  ו  22.12.20  ו  29.12.20  ו  5.1.21 

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

מסע קולנועי 
מרצה: מר עמנואל כהן

סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-223-01

בעקבות הקולנוע הגרמני. הקולנוע הגרמני משתרע מיצירות חשובות בסרט האילם האקספרסיוניסטי אל עבר סרטי 
תעמולה של הנאצים, ומשם לקולנוע בצל גרמניה המחולקת למזרח ומערב עד לסרטים חדשים העוסקים ביחס הגרמני-

ישראלי המורכב. בקורס זה נסקור את הקולנוע הגרמני לתקופותיו וננסה להבין את האופי המיוחד שלו.

מסרטי הקורס:
00   הגולם )1920, בימוי: פאול וֶגֶנֶר(
00   מטרופוליס )1927, ב: פריץ לנג(

00   לקראת יום השואה: יהודי זיס )1940, ב: פייט הארלן( והיהודי הנצחי )1940, ב: פריץ היפלר(
00        )1931 ב: פריץ לנג(

00   המלאך הכחול )1930, בימוי: יוסף פון שטרנברג(
00   מלאכים בשמי ברלין )1987, ב: וים ונדרס(

00   להתראות לנין )2003, ב: וולפגנג בקר(
00   חיים של אחרים )2006, ב: פלוריאן הנקל פון דונרסמארק(

00   הכל אודות צוקר )2004, ב: דני לוי(
00   הנפילה )2004, ב: אוליבר הירשביגל(

00   ללכת על המים )2004, ב: איתן פוקס(
00   סרט לבן )2009, ב: מיכאל הנקה(

מועדי המפגשים: סמסטר ב'- 9.3.21  ו  16.3.21  ו  6.4.21  ו  13.4.21  ו  20.4.21  ו  27.4.21  ו  4.5.21  ו  11.5.21  ו  
25.5.21  ו  1.6.21  ו  8.6.21  ו  15.6.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

קורס
שיתקיים בזום 
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