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שינוי האקלים 
-קטסטרופה או 

 הזדמנות? 
ד"ר עדי לוי

 יוקרן הסרט: 
 היסוד האנושי 

 76 דקות
שבת | 10:30 | אולם 1

מדענים מדברים 
 סביבה בגובה העיניים 

ד"ר נטע ליפמן

 יוקרן הסרט: 2040 
 92 דקות

 שישי | 10:00 
אולם 1

באמנות הקשת, 
 האופנוע, וכל השאר... 

פרופ׳ יעקב רז

 יוקרן הסרט: 
 זן והמערב 

 85 דקות
שבת | 11:00 | אולם 3

 להיות השקט
 שבעין הסערה 

מתי ליבליך

יוקרן הסרט: לשחרר 
 את המיינד, 80 דקות

שישי | 10:15 | אולם 4

נשים מכשפות עולם 
 ישן חדש 

צילה פירן קרני

 יוקרן הסרט: 
 אחיות לטבע הפראי 

 90 דקות
 שבת | 13:00 

אולם 4

רפואה אינדיאנית 
 מסורתית 
תומר פיין

יוקרן הסרט: פאקו 
 אנדינו, שומרי הבינה 

 87 דקות
שישי | 12:45 | אולם 4

עולמן המופלא של 
 פטריות המרפא

פרופ' נחום ויסמן

 יוקרן הסרט: 
 פטריה פנטסטית 

 84 דקות
שבת | 13:45 | אולם 3

 רעש לבן 
ד״ר עינב רוזנבליט

 יוקרן הסרט: 
נמדב באהו מחפש 

 אחר השקט 
 84 דקות

שישי | 12:45 | אולם 1

מטיבט לדרמסלה, 
 תפילת הדרך 
זאביק רילסקי

 יוקרן הסרט: 
שדות שעורה מהצד 

 השני של ההר 
 88 דקות

שבת | 15:45 | אולם 4

 מסע הודי בין 
 מסורת לאהבה 
איילת אידלברג

 יוקרן הסרט: 
 הצלם ממומבאי 

 110 דקות
 שישי | 15:00

אולם 3

 החינוך של המחר 
ד"ר נימרוד שיינמן

 יוקרן הסרט: 
 פואמה פדגוגית 

 57 דקות
שבת | 16:00 | אולם 1

היכן נמצא השקט 
 האמיתי?

לילה קמחי

 יוקרן הסרט: 
נמדב באהו מחפש 

 אחר השקט 
 84 דקות

שבת | 10:15 | אולם 4

 מיינדפולנס והמוח 
ד"ר אסף פדרמן

 יוקרן הסרט: 
 לשחרר את המיינד 

 80 דקות
שבת | 16:15 | אולם 3

 המורה החדש
בעז עמיחי

 יוקרן הסרט: 
 חזיונות של מורה 

 56 דקות
 שישי | 10:00 

אולם 3

ב.ק.ס. איינגאר - 
 האיש ופועלו

ד״ר איל שפרוני

 יוקרן הסרט: איינגאר 
 106 דקות

שבת | 13:00 | אולם 1
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רכישת 
כרטיסים

יום חמישי 7.11 <<
 16:00 פאקו אנדינו, שומרי הבינה 

87 דק', אולם 3

 16:15 חזיונות של מורה, 56 דק'
 שקט - שפת הלב, 7 דק'

 התה בתחתית הקומקום, 19 דק'
אולם 1

 18:00 בופו אלויריוס
78 דק', אולם 3

 18:15 זן והמערב
 85 דק', אולם 1 

בנוכחות היוצרים

 18:30 משנים מציאות
90 דק', אולם 4

 20:00 פטריה פנטסטית 
84 דק', אולם 3, סרט הפתיחה

 20:30 איינגאר
106 דק, אולם 1

יום שישי 8.11 <<
 10:00 הרצאה + סרט

 מדענים מדברים סביבה בגובה 
 העיניים, ד"ר נטע ליפמן. 

יוקרן הסרט: 2040, 92 דקות, אולם 1

 10:00 הרצאה + סרט 
המורה החדש, בעז עמיחי. יוקרן הסרט: 

חזיונות של מורה, 56 דק', אולם 3

 10:15 הרצאה + סרט
 להיות השקט שבעין הסערה,

מתי ליבליך. יוקרן הסרט: לשחרר את 
המיינד, 80 דק', אולם 4

 12:15 השדה האחד
120 דק', אולם 3, בנוכחות היוצרים 

 12:45 הרצאה + סרט
רפואה אינדיאנית מסורתית, תומר פיין. 
יוקרן הסרט: פאקו אנדינו, שומרי הבינה, 

87 דק', אולם 4

 12:45 הרצאה + סרט
 רעש לבן, ד״ר עינב רוזנבליט. 

 יוקרן הסרט: נמדב באהו מחפש 
אחר השקט, 84 דקות, אולם 1

 15:00 הרצאה + סרט
 מסע הודי בין מסורת לאהבה, 
 איילת אידלברג. יוקרן הסרט: 

הצלם ממומבאי, 110 דקות, אולם 3

 15:30 המדיסין
85 דקות, אולם 1, בנוכחות היוצרים 

 15:30 איינגאר 
106 דקות, אולם 4

 17:45 אחיות לטבע הפראי
90 דקות, אולם 1, בנוכחות היוצרים

 18:00 להפוך לאף אחד 
81 דקות, אולם 3, בנוכחות היוצרים

 20:00 היסוד האנושי
76 דקות, אולם 1

 20:00 משנים מציאות
90 דקות, אולם 3

 21:45 שדות השעורה מהצד 
 השני של ההר

88 דקות, אולם 1

 22:00 בופו אלויריוס
אולם 3

יום שבת 9.11 <<
 10:15 הרצאה + סרט

היכן נמצא השקט האמיתי? לילה קמחי. 
יוקרן הסרט: נמדב באהו מחפש אחר 

השקט, 84 דקות, אולם 4

 10:30 הרצאה + סרט
שינוי האקלים -קטסטרופה או 

הזדמנות? ד"ר עדי לוי. יוקרן הסרט: 
היסוד האנושי, 76 דקות, אולם 1

 11:00 הרצאה + סרט
באמנות הקשת, האופנוע, וכל השאר..., 

פרופ׳ יעקב רז. יוקרן הסרט: זן והמערב, 
85 דקות, אולם 3

 13:00 הרצאה + סרט
 ב.ק.ס. איינגאר - האיש ופועלו,
 ד״ר איל שפרוני. יוקרן הסרט: 

איינגאר, 106 דקות, אולם 1 

 13:00 הרצאה + סרט
 נשים מכשפות עולם ישן חדש, 

 צילה פירן קרני. יוקרן הסרט: 
אחיות לטבע הפראי, 90 דקות, אולם 4 

 13:45 הרצאה + סרט
עולמן המופלא של פטריות המרפא, 

 פרופ' נחום ויסמן. יוקרן הסרט: 
פטריה פנטסטית, 84 דקות, אולם 3

 15:45 הרצאה + סרט
מטיבט לדרמסלה, תפילת הדרך, זאביק 

רילסקי. יוקרן הסרט: שדות שעורה 
מהצד השני של ההר, 88 דקות, אולם 4

 16:00 הרצאה + סרט
החינוך של המחר, ד"ר נימרוד שיינמן.

יוקרן הסרט: פואמה פדגוגית, 57 דקות, 
אולם 1

 16:15 הרצאה + סרט
מיינדפולנס והמוח, ד"ר אסף פדרמן. 

 יוקרן הסרט: לשחרר את המיינד, 
80 דקות, אולם 3

 18:15 להפוך לאף אחד
81 דקות, אולם 1

 18:45 השדה האחד
120 דקות, אולם 3

 20:15 המדיסין
85 דקות, אולם 1

2040 21:15 
92 דקות, אולם 3, סרט הנעילה

** הנחה לזכאים מנויי הסינמטק מחיר רגיל

רכישה 
באתר

רכישה 
בקופות 
ובטלפון

רכישה 
באתר

רכישה 
בקופות 
ובטלפון

רכישה 
באתר

רכישה 
בקופות 
ובטלפון

₪ 32 ₪ 35 ₪ 30 ₪ 33 ₪ 42 ₪ 45 כרטיס בודד

₪ 65 ₪ 68 ₪ 50 ₪ 53 ₪ 75 ₪ 78  כרטיס בודד 
להרצאה + סרט

אין הטבה למנויים ₪ 50 ₪ 53  אירוע פתיחה
)חמישי בשעה 

20:00( – קבלת 
פנים, טקס 

פתיחה והקרנת 
הסרט "פטריה 

פנטסטית"

** זכאים להנחה: גמלאים, סטודנטים, חיילים. איסוף כרטיסים לזכאים יתבצע
בקופות עם הצגת תעודה

מבצעים לקהל הרחב בקופות הסינמטק בלבד
* שלוש מתוך 15 הרצאות בליווי סרט בימי הפסטיבל במחיר מיוחד: 180 ₪ בלבד 

* כרטיס חמישי לסרט חינם לכל הרוכש 4 כרטיסים להקרנות השונות
* תושבי תל אביב-יפו: הנחה של 5 ₪ עם הצגת תעודת תושב בקופה 

אין כפל מבצעים והנחות 
שימו לב: אין הנחות ומחירים מיוחדים בפסטיבל, כמו מימוש מנוי, 

כרטיסיות, ועדים, מימוש באיי-מי

מומלץ להזמין כרטיסים מראש
רכישת כרטיסים באינטרנט באתר סינמטק תל אביב

רכישת כרטיסים לסרטים בטלפון 6867* שלוחה 1
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מפגשי סינמה נירוונה בפסטיבל כוללים הרצאה מקדימה בת 40 דקות מעולם 
התוכן של הסרט והקרנת סרט.

מגזין חיים אחרים 
המחודש מעניק 

הטבות מיוחדות לבאי 
הפסטיבל - בואו לדוכן 

וגלו מה הן.

9-7 בנובמבר

www.spiritfestival.co.il

פניך המקוריים - זן ואמנות אחזקת החיים. 
פגישה מעודכנת עם עולם מופלא

 סדרת מפגשים קולנועיים עם פרופ' יעקב רז
 סדרה בת 5 מפגשים, אחת לחודשיים, 

 שבת ב־11:00
15.8.20 | 13.6.20 | 18.4.20 | 22.2.20 | 7.12.19

 בין האוקינוס השקט לאוקינוס ההודי - 
מסע מזרח אסייתי ברוח ובחומר

 סדרת מפגשים קולנועיים עם איילת אידלברג
 סדרה בת 6 מפגשים, שבת ב־17:00

14.3.20 | 22.2.20 | 18.1.20 | 14.12.19 
20.6.20 | 25.4.20

נקודות מפנה
 סדרת מפגשים קולנועיים עם ד"ר נמרוד שיינמן

 סדרה בת 4 מפגשים, אחת לחודש, שבת ב־11:00
 28.3.20 | 29.2.20 | 25.1.20 | 21.12.19

 שותפים למסע - 
תכנית לליווי רוחני ברוח הבודהיזם

 סדרה מפגשים קולנועיים עם מיטב המנחים
 אחת לחודש, שבתות

 4.1.20 ב־17:00 - תמיר גילת
 8.2.20 ב־17:00 - טלי הלמן מור
 21.3.20 ב־11:00 - יובל אידו טל

5.4.20 ב־11:00 - בעז עמיחי

 סדרות סינמה נירוונה 
2019/20 בסינמטק תל אביב

הרצאות מרתקות בליווי סרטים מעוררי השראה

לאקולוגיה ולמדעי הסביבה



שקט - שפת הלב Language They Spoke במאית: סג' סאריה

ארה"ב | 2019 | 7 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | סרט קצר

השקט הוא הכוח שמוביל למצב של שלום פנימי. במזרח, השקט הוא חלק 
בלתי נפרד מהקיום. הסרט מתאר בשפה פואטית תקשורת של "אישין דנשין" - 

תקשורת בין שני אנשים שמבוצעת דרך הלב בלי שימוש במילים, וכך מעניק 
לצופה אתנחתא מן הכלי חסר המנוח של התקשורת.

חמישי, 7.11, 16:15, אולם 1

לשחרר את המיינד Free the Mind במאית: פאי אמבו

ארה"ב | 2014 | 79 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

סרט העוקב אחר ד"ר ריצ'ארד דווידסון, מומחה למדעי המוח, והניסוי 
אותו הוא מנהל החוקר את השפעת תרגול מיינדפולנס על מטופלים 

הסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומטית וילדים הסובלים מהפרעת 
קשה וריכוז. תוצאות המחקר מציעות תקווה חדשה.

 שישי, 8.11, 10:15, אולם 4, הרצאה: מתי ליבליך
שבת, 9.11, 16:15, אולם 3, הרצאה: ד"ר אסף פדרמן

 זן והמערב - למצוא שלווה בזמנים קשים
Zen And the West - Finding Peace In Troubled Times 

במאי: דניאל לוק פיטש

ארה"ב | 2019 | 84 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

הבמאי דניאל לוק פיטש לוקח אותנו למסע חוצה יבשות בניסיון לברר את 
התשובות לשאלות: מה זה זן? מה זו הארה? ואיך נראית הארה בחיי היום־יום? 

 חמישי, 7.11, 18:15, אולם 1, בנוכחות היוצרים
שבת, 9.11, 11:00, אולם 3, הרצאה: פרופ' יעקב רז

היסוד האנושי The Human Element במאי: מת'יו טסטה

ארה"ב | 2018 | 74 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

הצלם הסביבתי ג'יימס באלוג )"לרדוף אחר קרחונים"( לוכד 
במצלמה את חייהם של אזרחים אמריקאים בחזית של שינוי אקלימי. 
עם חמלה ורוך, ה"יסוד האנושי" מעורר בנו השראה לבחון מחדש את 

מערכת היחסים שלנו עם עולם הטבע שמסביבנו.

 שישי, 8.11, 20:00, אולם 1
שבת, 9.11, 10:30, אולם 1, הרצאה: ד"ר עדי לוי

 שדות שעורה מהצד השני של ההר
Barley fields on the other side of the mountain במאי: טיאן טסנרינג

בריטניה, הודו | 2017 | 115 דק' | טיבטית | תרגום לעברית

פמה בת ה־16 חיה בהרים הרחוקים של טיבט. במשך דורות, משפחתה טיפחה 
את שדות השעורה שלהם ללא מפריע. אך כשהשלטונות הסיניים כלאו את 

אביה, עולמה התנפץ. דרמה נוגעת לב של יוצר קולנוע סיני הנחוש להשמיע את 
קולם של הטיבטים החיים תחת המשטר הסיני המדכא.

שישי, 8.11, 21:45, אולם 1 | שבת, 9.11, 15:45, אולם 4, הרצאה: זאביק רילסקי

להפוך לאף אחד Becoming Nobody במאי: ג'יימי קאטו

ארה"ב | 2019 | 81 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

הסרט פותח צוהר להבנת חייו והוראתו של ראם דאס, אבי הרוחניות 
המערבית שהגדיר עבור דור שלם של אנשים את החיפוש אחר האמת 

והחכמה הפנימית. כמו ראם דאס הסרט הזה מעורר מחשבה, פותח את 
הלב, רענן, חכם ומצחיק.

 שישי, 8.11, 18:00, אולם 3, בנוכחות היוצרים
שבת, 9.11, 18:15, אולם 1

The Tea at the bottom of the teapot התה בתחתית הקומקום 
במאי: מא הו לו, מארק אוליבר לואו

צרפת, ויאטנם | 2019 | 19 דק' | ויאטנמית | תרגום לאנגלית

בווייטנאם של המאה ה־19, צ'או הוא אדם צעיר ותוסס שאינו שולט 
ברגשותיו. המפגש שלו עם אישה, מסטרית לתה, משנה את חייו.

חמישי, 7.11, 16:15, אולם 1

 בופו אלויריוס: הסוד המחתרתי 
Bufo Alvarius: The Underground Secret במאי: פיליפ זארובה

צ'כיה | 2018 | 78 דקות | אנגלית, צ׳כית | תרגום לעברית | תיעודי

עדות רדיקלית אודות החומר הפסיכדלי הטבעי שמיוצר על ידי הבופו 
אלויריוס, קרפדת המדבר הסונורי. לצד תיעוד חוויותיהם של קבוצת 

פסיכונאוטים, משולבים תובנותיהם של סטניסלב גרוף - ממייסדי הפסיכולוגיה 
הטרנס-פרסונלית, ואוקטביו רטיג, שאמן מודרני המדריך טקסי בופו אלויריוס.

חמישי, 7.11, 18:00, אולם 3 | שישי, 8.11, 22:00, אולם 3

It takes a school פואמה פדגוגית 
במאיות: תמי גרוס ומאיה רוטשילד

ישראל | 2016 | 60 דק' | עברית | תרגום לאנגלית | תיעודי

איך הפך בית ספר כושל בדרום תל אביב, לאחד מבתי הספר היסודיים הטובים 
בישראל? תכנית חינוכית חדשנית - 'שפת הקשב' - שאומצה ופותחה על 

ידי מנהלת בית הספר והוטמעה במערכת השיעורים השבועית בכל הכיתות, 
במסדרונות, בחצר בחדר המורים, ובמפגשים עם ההורים - גרמה למהפך. 

שבת, 9.11, 16:00, אולם 1, הרצאה: ד"ר נמרוד שיינמן

Namdev Bhau In Search of Silence נמדב באהו מחפש אחר השקט 
במאית: דר גאי

הודו | 2018 | 84 דק' | הינדית, מראטהית | תרגום לעברית

נהג הודי בן 65 שמאס ברחובות העמוסים והסואנים של מומבאי, מחליט 
להפסיק לדבר. הוא בוחר לעזוב את חייו מאחור, ולנסוע לחפש אחר "עמק 

השקט". יצירה מקורית ואנושית המחממת את הלב.

 שישי, 8.11, 12:45, אולם 1, הרצאה: ד"ר עינב רוזנבליט
שבת, 9.11, 10:15, אולם 4, הרצאה:, לילה קמחי

השדה האחד The 1 Fied במאית: ציפי רז

ישראל | 2019 | 120 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

בכל התרבויות והמסורות העתיקות נאמר על היותנו הרבה מעבר לחומר. 
הסרט "השדה האחד", משתמש בכלי המדע של המאה העשרים כדי לבדוק 
הנחה זו. זהו מפגש מטלטל בין מדע לרוח המשאיר לצופה חומר למחשבה. 

 שישי, 8.11, 12:15, אולם 3, הקרנת בכורה בנוכחות היוצרים
שבת, 9.11, 18:45, אולם 3

 איינגאר: האיש, היוגה, ומסעו של התלמיד
IYENGAR: the Man, Yoga, and The Student's Journey במאי: ג'ייק קלנל

הודו | 2018 | 106 דק' | אנגלית, הינדית, מראטהית | תרגום לעברית | תיעודי

דיוקן אינטימי מרתק של ב.ק.ס איינגאר, ממורי היוגה המוכרים בעולם. באמצעות 
קטעי ארכיון וראיונות עם משפחה, תלמידים ועם איינגאר עצמו, הסרט עוקב 

אחר מורשתו והשפעתו של איינגאר על מתרגלי יוגה ברחבי כל העולם. 

 חמישי, 7.11, 20:30, אולם 1 | שישי, 8.11, 15:30, אולם 4
שבת, 9.11, 13:00, אולם 1, הרצאה: ד״ר אייל שפרוני

 WIsdomkeepers, Paqo Andino פאקו אנדינו, שומרי הבינה 
במאי: ג'פרי ווינום

ארה"ב | 2014 | 87 דק' | קצ'ואה | תרגום לעברית | תיעודי

מסע אל תוך ליבה של חכמה עתיקת יומין, החושף את דרכי החיים המעשיים 
והמיסטיים של אחת מהמסורות האקולוגיות והרוחניות שנותרו עד היום כפי 

 שהיו 
בעת העתיקה. יצירה תיעודית אינטימית ואותנטית המציגה תובנות 

אוניברסליות על דרך חיים שמתבססת על טוב לב, יחסי גומלין וקיימות.

חמישי, 7.11, 16:00, אולם 3 | שישי, 8.11, 12:45, אולם 4, הרצאה: תומר פיין

המדיסין The Medicine במאי: פרזין טוסי

ארה"ב | 2019 | 85 דק' | אנגלית, ספרדית | תרגום לעברית | תיעודי

הסרט מציע מבט מעמיק אל מסתרי אחת התרופות הטבעיות העתיקות 
והחזקות - האיוואסקה. הסרט מתחקה אחר הסבר מדעי וגם מסורתי על 

אודות הצמח המקודש, ומנסה לברר האם בידי האיוואסקה מצויה התשובה 
למחלות גופניות ונפשיות מהן סובלת האנושות.

 שישי, 8.11, 15:30, אולם 1, בנוכחות היוצרים
שבת, 9.11, 20:15, אולם 1

חזיונות של מורה Visions Of A Teacher במאי: ג'אפ וורהואוון

הולנד | 2019 | 56 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

קינטסה נורבו הוא מנהיג רוחני המוכר במערב בעיקר כבמאי קולנוע )הגביע(. 
בסרט זה נפגוש אותו על סט הצילום של סרטו האחרון בנפאל, מנהל בקלות 

צוות צילום שלם תוך כדי שהוא מקיים פולחנים בודהיסטים עתיקים.

 חמישי, 7.11, 16:15, אולם 1
שישי, 8.11, 10:00, אולם 3, הרצאה: בעז עמיחי

2040 במאי/תסריטאי: דאמון גאמו

אוסטרליה | 2018 | 92 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

הבמאי דאמון גאמו יוצא למסע על מנת לחקור כיצד יכול להיראות 
העתיד שלנו בשנת 2040, אם רק ניישם את הפתרונות שיכולים לשפר 

משמעותית את מצב כדור הארץ הקיימים כבר היום! סרט מקורי ורענן 
עם גישה אופטימית ומרוממת שקצר אינספור שבחים בפסטיבלים בעולם. 

 שישי, 8.11, 10:00, אולם 1, הרצאה: ד"ר נטע ליפמן
שבת, 9.11, 21:15, אולם 3, סרט הנעילה

 פטריה פנטסטית... הקסם מתחתינו 
FANTASTIC FUNGI... The Magic beneath us במאי: לואי שוורצברג

ארה"ב | 2019 | 97 דק' | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

סרטו של לואי שוורצברג, פטריה פנטסטית הוא סרט מרחיב תודעה הלוקח 
אותנו למסע אל הקסם המצוי מתחת לרגלינו, דרכו אנחנו מתוודעים ליופי, 

לאינטליגנציה ולפתרונות שמציעה לנו ממלכת הפיטריות.

 חמישי, 7.11, 20:00, אולם 3, סרט הפתיחה
שבת, 9.11, 13:45, אולם 3, הרצאה: פרופ' נחום ויסמן

אחיות לטבע הפראי Sisters of the Wilderness במאית: קרין דאלטר

בריטניה, דרום אפריקה | 2018 | 90 דק' | זולו | תרגום לעברית | תיעודי

בערבות אימפולוזי שבצפון אפריקה, בשמורת הטבע העתיקה ביותר באפריקה, 
חמש נשים צעירות יוצאות למסע של חיפוש עצמי בערבות השוממות. המסע 

מעניק להן הזדמנות לצמוח ולהחלים, ומזכיר להן שכולנו קשורים לבלי התר אל 
הטבע, וכל מה שאנחנו עושים לטבע אנחנו למעשה עושים לעצמנו... 

 שישי, 8.11, 17:45, אולם 1, בנוכחות היוצרים
שבת, 9.11, 13:00, אולם 4, הרצאה: צילה פירן קרני

משנים מציאות WeRiseUP במאי: מייקל שון קונוויי

ארה"ב | 2019 | 96 דקות | אנגלית | תרגום לעברית | תיעודי

הסרט התיעודי פורץ הגבולות הזה הוא הרבה יותר מסרט. הוא תנועה שמציגה 
מודל הצלחה חדש עבור העולם. זהו שיח מעורר השראה עם מנהיגים רוחניים, 
הוגי מחשבה, מנהיגי עסקים מובילים, יחד עם קולות של אזרחים גלובליים מכל 

תחומי החיים הבוחן מה יידרש לאנושות כדי ליצור עתיד משגשג והקורא לצופים 
להיות מעורבים באופן פעיל ליצירת שינוי בחייהם, בקהילתם ובעולם כולו.

חמישי, 7.11, 18:00, אולם 4 | שישי, 8.11, 20:00, אולם 3

הצלם ממומבאי Photograph  במאי: ריטש בטרה

טרום בכורה באדיבות בתי קולנוע לב

הודו | 2019 | 109 דקות | אנגלית | תרגום לעברית

 משחק: נוואזואדין סידיקוי, סניה מלהוטרה, פארוק ג'אפר
סרטו החדש של ריטש בטרה, הבמאי ההודי שאחראי ללהיט "לאנץ' 

בוקס", הוא דרמה רומנטית מחממת לב על אהבה וגורל, שמחזירה אותנו 
לרחובותיה הססגוניים ומלאי הצבע של מומבאי. 

שישי, 8.11, 15:00, אולם 3, הרצאה: איילת אידלברג

רשימת הסרטים 

פרטים
מלאים
באתר


