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Tuesday שלישי

27/11
 סינמטק 2  16:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דוברת: עדה אושפיז

שדה של קסם )ליטא/רוסיה 2012(
במוי: מינדאוגאס סרווילה | פואמה דוקומנטרית על 
אנשי שוליים החיים כשני עשורים ביער בודה, ליד 
ארבע  לאחר  קריאטוסקה.  של  הסגורה  המזבלה 
שנות צילום מצליח הסרט לשרטט ברגישות את 
סיפורה של  את  ולספר  דרי המזבלה  עולמם של 
החיים  אורחות  יומה,  שיגרת  מתפוררת,  קהילה 
כאביה,  הנסיבות,  מכורח  שפיתחה  המיוחדים 
 62( שלה.  המתמיד  האובדן  ותחושת  אהבותיה 

דקות. רוסית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Ada Ushpiz

Field of Magic (Lithuania/Russia 2012)
Dir.: Mindaugas Survila | This is a Docu-
Poem about people living on the margins 
of society near the Kariotiskes dump in 
Lithuania. The film depicts the lives of 
the dump dwellers and tells the story of 
a dissolving community, its daily routine, 
and a specific way of life dictated by 
circumstances, everyday joys and sorrows, 
love and a constant sense of loss. (62 min., 
Russ., Eng. subt.)

 סינמטק 4  16:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דוברת: פרופ' נאדירה שלהוב־קבורקיאן

מאבק בוורוד )גרמניה 2011(
בימוי: מנואלה בסטיין | זהו סיפורה של סאמפאת 
השכלתה  את  שרכשה  לחמישה,  אם  פאל, 

בכוחות עצמה, והפכה לפעילה חברתית בכפרים 
נידחים בצפון הודו. היא הקימה ארגון נשים בוורוד, 
שסיפח לשורותיו גם גברים, ומצליח לעורר מחאות 
והפגנות רחוב נגד עוולות משפטיות, בעיקר מצד 
המשטרה ובעלי מעמד. גם מאבקים למען נערה 
דבר  של  בסופו  ונכלאה  שוטר  ידי  על  שנאנסה 
קטינה,  של  משפחתה  כבוד  למען  או  כגנבת, 
לה  להינשא  המסרב  נער  עם  מין  יחסי  שקיימה 
מפתיעות  קולניות  נימות  מלווים   — הוריו  בלחץ 
בחריפותן נגד הממשלה. סאמפאת אינה מורדת 
במסורת. כוחה הוא שכלה הישר והיכולת הנדירה 
בקשיחות  לאור,  האמת  הוצאת  על  להתעקש 
ובחום, בסמכותיות ובפתיחות שווה לכל נפש. )58 

דקות. הינדי וגרמנית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian

Pink Struggle (Germany 2011)
Dir.: Manuela Bastian | Sampat Pal is a self-
educated mother of five who became a 
social activist in northern rural India. She 
founded “Gulabi Gang,” a women’s group 
dressed in pink saris who protest against 
legal injustices, especially those inflicted by 
the police and privileged individuals. Every 
one of the “Gulabi Gang’s” battles is infused 
with surprisingly sharp tones of criticism 
against the government. Sampat does not 
rebel against tradition. Her power lies within 
her common sense and her unique ability to 
insist on telling the truth with obstinacy and 
warmth, with authority and equal openness 
to all. (58 min., Hindi & Ger., Eng. subt.)

 סינמטק 2  17:30 

פסטיבל אנתרופולוגי
דוברת: ד"ר סיגל גולדין 

לרקוד עם הוודאבה )צרפת 2010(
טכס מסורתי מרהיב של   | בימוי: סנדרין לונקה 
ושבטים  הוודאבה  שבט  בין  מלחמה  ריקודי 

מרתקת  הצצה  מספק  הניגרי  בסאהל  אחרים 
לברוח  לנשים  המאפשרת  נכחדת,  למסורת 
מבעליהן ול“החטף“ על ידי הגברים של השבט 
הריקוד,  שבו  דתי,  מעין  טכס  זהו  המנצח. 
השירה והמבטים של משתתפיו אמורים לחבור 
לקשר אחווה בין השבטים, שרק לאורה מובטח 
שבעה  ועדריו.  הפרט  של  והבריאות  הביטחון 
מתחרים  השמש,  מחזור  לפי  ולילות,  ימים 
הרקדנים  ה“גירוול“.  בריקודי  השבטים  שני 
אדום,  כבד  ובאיפור  במחלצות  מתקשטים 
סימני   — ושיניהם  עיניהם  לובן  את  המבליט 
לזכות בתשומת לבה של  כדי  יופי מובהקים — 
הבתולה הבוחרת. המנצח נכנס להיסטוריה של 
המנצח  השבט  של  והגברים  לדורותיו  השבט 
בכך.  החפצות  המנוצחים  נשות  את  חוטפים 
חברה  שרידי  בה  שניכרים  הזאת,  המסורת 
מטריכאלית, עומדת במידה רבה על פולחן יופי 
רק  לא  מאוימת  היא  לאחרונה  קיצוני.  ונעורים 
על ידי המדבור של הסאהל, אלא בעיקר על ידי 
של  ו“שחיתות“  רקדנים  של  ופוחת  הולך  דור 
רק  שהם  פנים  להעמיד  ש“נוהגים  מנהיגים, 
הבוחרת  הבתולה  של  התלבושת  את  מיישרים 
 90( לבחור“.  מי  את  באזנה  לוחשים  ובעצם 

דקות. שפה מקומית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Dr.  Sigal Goldin

Dance with the Waadaabees 
(France 2010)
Dir.: Sandrine Loncke | The spectacular 
traditional ritual war dance between 
the Waadaabbes and other tribes in the 
Nigerian Sahel is a dying tradition that 
allows women to escape their husbands 
and get “kidnapped” by the men of the 
triumphant tribe. It is a sort of religious 
ceremony, in which the dance and the 
participants’ glances bind the tribes 
together promising safety and health for 
all. For seven days and nights, following 
the solar cycle, two tribes compete in 
a traditional dance, embedded in the 
remains of its matriarchal traditions. The 
dance is now being threatened by the 
desertification of the Sahel, the decreasing 
number of dancers, and corruption of its 
leaders. (90 min., local language, Eng. subt.)

 סינמטק 4  18:00 

פסטיבל אנתרופולוגי

היכן שהשמיים פוגשים בגיהנום 
)ארה“ב 2011(

ארבעה  של  סיפורם   | פרידלנדר  סשה  בימוי: 
במכרות  חייהם  המכלים  ומשפחותיהם  כורים 
פעיל  געש  הר  של  במדרונותיו  הגופרית 
הם  שקיעה  עד  משחר  אינדונזיה.  במזרח 

הפסטיבל האנתרופולוגי השני
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אותם  ונושאים  גופרית  עם  שקים  ממלאים 
נושמים  כשהם  ההר,  במורדות  כתפיהם  על 
בעיר  אותם  פורקים  הם  אז  רעילים.  גזים  עשן 
ולמלא  שוב  לטפס  כדי  רק  ההר  שלמרגלות 
בקושי  מספיקה  משכורתם  חדשים.  שקים 
הוא  שלהם  האמיתי  והמאבק  ולבוש  למזון 
לשלוח את ילדיהם לבית הספר, כדי שלא יחלקו 
נשים  למצוא  מתקשים  הצעירים  גורלם.  את 
שייאותו להינשא להם והמבוגרים, שכוחם תש, 
לא יכולים להרשות לעצמם לפרוש. נאטי, צעיר 
בן 27, ואשתו העירונית, שהוריה, הנמנים עם 
נישואיה  בגלל  אותה  החרימו  ההינדי,  המיעוט 
על  לחלום  שמעזים  היחידים  הם  למוסלמי, 
כך  בתוך  צרפתית.  לימוד  ועל  בעיר  חנות 
רגעים של חיבוק והתמוגגות מהילד המתרוצץ 
חום  אנושיות,  של  לעוגן  הופכים  בחצר  עירום 
המצוקה  מוצא.  חוסר  של  במציאות  ויציבות, 
הבלתי נסבלת הזאת היא גם מוקד של תיירות 
בהשתוממות  מעודדים  שהכורים  ארעית, 
ובחדווה, בזכות ה“טיפים“ שבצידה. )80 דקות. 

אינדונזית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Where Heaven Meets Hell (USA 
2011)
Dir.: Sasha Friedlander | When Heaven Meets 
Hell tells the story of four miners working 
in the sulfur mines of Kawah Ijen, an active 
volcano in Indonesia. From sunrise to 
sunset, they inhale the toxic gases, filling 
sacks up with sulfur and carrying them 
down the mountain, before climbing back 
up again. Their pay is barely enough to 
cover food and clothes. Their real struggle is 
preventing their children from going down 
the same path. The younger miners have 
difficulty to find women willing to marry 
them, the drained older ones cannot afford 
to quit, and only few dare to dream of a 
better life and future. Within such a bleak 
reality, simple acts of humanity, become 
anchors of stability and warmth. (80 min., 
Indonesian, Eng. subt.) 

 סינמטק 3  20:30 

 פסטיבל אנתרופולוגי
פתיחה חגיגית

ברכות והופעה של סיסטם עאלי, אנסמבל היפ 
הופ המתקיים בארבע שפות. הלהקה, שהוקמה 
ביפו,  עג'מי  בשכונת  במקלט   2006 בשנת 
מכילה עשרה מוזיקאים. המביאים לבמה עושר 

של שפות וסגנונות מוזיקאלים שונים. 

יום ראשון בברזוויל )ספרד/קונגו 2011(
יום  פסטיבל   | מונס  אדריאה  בך,  אנריק  בימוי: 
השנה לעצמאות מהקולוניאליזם הצרפתי בברזוויל 
מפיח שמחת חיים לרגע ברחובות מוכי העוני של 
בירת קונגו, הנחשבת לאחת האלימות באפריקה. 
לחנים  היפ־הופ,  במוסיקת  נשטפת  המועקה 
עממיים, מופעי אגרוף וראפ. אבל מעבר לזה פותח 
הפסטיבל צוהר מרתק למאבק השחרור התרבותי 
וכניעה  הקולוניאליזם  הפנמת  לצד  האפריקאי, 
צבעוניות,  דמויות  שלו.  לסטריאוטיפים  פתטית 
מהודרות ואלגנטיות, בשלל צבעים, מקלות הליכה, 
ממיטב  מסוגננות,  וחליפות  בשמים  סיגרים, 
האופנה של מעצבים צרפתיים, מייצגות את תת־
של  בהנהגתו  בקונגו,  ה“סאפה“  של  התרבות 
סנט. איב לורן המקומי. “‘סאפה‘ זה הידור, ניקיון, 
אחד  אומר  צרפתיים“,  ושמחה  גאווה  נימוסים, 
עבודה  למצוא  סיכוי  מקצוע,  גם  זה  “אבל  מהם, 
בשירותם של לבנים רמי מעלה“. מנגד מתפתחת 
נגד  זועקת  זו  חתרנית.  רחוב  ותרבות  מוסיקה 
אותה  שכינו  כפי  הירוקה“,  “ברזוויל  של  הפיכתה 
בתוכם  השנייה,  העולם  במלחמת  צרפתים  גולים 
דקות.   51( זבל“.  של  ל“ברזוויל  גול,  דה  הגנרל 

צרפתית ושפה מקומית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival - Opening Event
Opening remarks and a performance by: 
System Ali

Sunday in Brazzaville (Spain/
Congo 2011)
Dir.: Enric Bach, Adrià Monés | For one day each 
year, the people of Congo’s capital, Brazzaville, 
one of the most dangerous cities in Africa, 
can forget their hardships and celebrate 
independence from French colonialism. The 

city’s tribulations are drowned by the sounds of 
hip-hop, rap Congolese folk music, and boxing 
matches. The festivities offer a fascinating look at 
the struggle for African cultural independence, 
while still under the influence of colonialism 
and acceptance of its stereotypes. Flamboyant 
and elegant characters with walking sticks, 
cigars, perfume, and stylish designer suits, 
represent “Sapeur,” Congo’s sub-culture. ”Sapeur 
is French elegance, manners, pride and joie de 
vivre, but it is also a profession, an opportunity 
to find work serving the white high society,” 
explains one of the characters. In opposition, 
a subversive culture is developing against 
turning “green Brazzaville,” as it was called by 
the French exiles in WWII, including General de 
Gaulle, into “trash Brazzaville.” (51 min., Fr. & local 
language, Eng. subt.) 

Wednesday רביעי

28/11
 סינמטק 2  15:30 

פסטיבל אנתרופולוגי
דובר: ד"ר ג'קי פלדמן

למסגר את האחר )אתיופיה/הולנד 2011(
| מאות התיירים  בימוי: איליה קוק, ווילם טימרס 
הנוהרים מדי חודש לצפות בשבט המורסי מעמק 
האומו שבדרום אתיופיה הפכו למקור הפרנסה 
העיקרי של השבט וטלטלו את אורחות חייו. כוח 
הם  המורסי  נשות  של  נדלה  הבלתי  המשיכה 
החתוכות  השפתיים  וטבעות  הגדולים  העגילים 
צלחות  הנשים  משחילות  שלתוכן  והמדולדלות, 
מעוטרות. מחירו של צילום אישה כזאת הוא ביר 
אם  ביר  לשני  עולה  והמחיר  אתיופית(  )מטבע 
מרגש  סרט  זהו  ילד.  בחיקה  מחזיקה  האישה 
בכפרים  מערבית  תיירות  של  נזקיה  על  רק  לא 
נידחים באפריקה, אלא בעיקר על צמא לקרבה 
האחר  את  לראות  היכולת  חוסר  לצד  אנושית, 
שפה  דקות.   25( התמונה.  של  לפריים  מחוץ 

מקומית ואנגלית, תרגום לאנגלית(

מאבק בוורוד
Pink Struggle
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Anthropological Film Festival
speaker: Dr. Jackie  Feldman

Framing the Other (Ethiopia/
Netherlands 2011)
Dir.: Ilja Kok, Willem Timmers | The Mursi tribe, 
living in the basin of the Omo River in Ethiopia, 
are best known for the tribe's women who 
place large plates in their lower lips and wear 
enormous, richly decorated earrings. Every 
year, hundreds of Western tourists come 
to see the unusually adorned natives and 
provide the main source of income for the 
Mursi. To make more money, they embellish 
their “costumes” and finery in such a manner 
that less of their original authentic culture 
remains. Both humorous and chilling, the film 
shows the destructive impact tourism has on 
traditional communities. There is a deep need 
for human contact, but, the two sides are 
unable to see each other outside the frame 
of the picture. (25 min., local language & Eng., 
Eng. subt.)

 סינמטק 4  16:30 

פסטיבל אנתרופולוגי

גן עדן קטן )בלגיה 2011(
איידס  חולת  “להיות   | קרטוטס  ליבן  בימוי: 
שאני  משהו  בתוכי  שמתגורר  הדבר  פירוש 
מסבירה  אותו“,  אוהבת  ולא  מהו  יודעת  לא 
יתומים  בבית  המתגוררת   ,13 בת  לידיה, 
וחבריה  לידיה  אבבה.  אדיס  בלב  איידס  לחולי 
דחויים  נטושים,  או  יתומים  ילדים  לפנימייה, 
מתמודדים  והחברה,  הוריהם  ידי  על  ונבגדים 
בדרך  יומיומית  מוות  פחד  של  מציאות  עם 
אשליות,  ללא  לה.  מסוגלים  ילדים  שרק 
כשהפחד נשקף מעיניהם תדיר, הם לומדים, 
חולמים, משחקים, מתכננים את העתיד, עד 
מביסה  המחלה  סימני  והחמרת  שהחולשה 
שמגיעות  החדשות  הנערות  אחת  אותם. 
כשהייתה  אביה  ידי  על  ננטשה  לפנימייה 
נזיפותיו  יכולה להשתחרר מזכר  ולא  תינוקת, 
ממילא  היא  כסף,  בשבילה  לחסוך  למה   —
יכול  אבא  איך  טעות,  לא  “זו  למות.  הולכת 
טעויות  לעשות  אפשרי  בלתי  זה  כך,  לטעות 
כאלה“, היא מקשה בהיגיון ברזל של ילד בפני 
היא  שאלה“,  לי  “יש  שלה.  המורה־מטפל 
מוסיפה, “כולם סובלים ככה או רק אני סובלת 
של  לכאורה,  הענייני,  התיעוד  מתוך  ככה?“ 
חיי ילדים בצל המוות, בולטת דווקא התקווה 
תובנות  לצד  הסוף,  את  לקלוט  יכולת  וחוסר 
ילדותי.  יושר  של  מתפשרות  ובלתי  חריפות 

)69 דקות. אמהרית, תרגום לאנגלית( 

Anthropological Film Festival
Little Heaven (Belgium 2011)
Dir.: Lieven Corthouts | “Having AIDS 
means having something inside of 
me that I don’t know and don’t like,” 
describes 13-year-old Lydia, who lives 
in an orphanage for children suffering 

from AIDS in Addis Ababa. Lydia and her 
friends, rejected and betrayed by their 
families and society, deal with death in a 
way that only children can comprehend. 
Without delusions, they learn, dream, play, 
and plan their future until the day when 
weakness and symptoms take over. From 
this seemingly straightforward depiction 
of children living under the shadow of 
death, it is hope and the inability to grasp 
the end that stand out, alongside keen 
and uncompromising insights. (69 min., 
Amharic, Eng. subt.)

 סינמטק 2  17:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דובר: רזי נודג'ידאת

עיר הרצים )בריטניה/אתיופיה 2012(
נערות,  שתי  של  סיפורן   | רות‘וול  ג‘רי  בימוי: 
ו־15, מבקוז‘י, כפר אתיופי, שהצמיח  בנות 14 
למרחקים  בריצה  אולימפיים  אלופים  כמה  כבר 
ארוכים. ילדים וילדות בכפר זה משקיעים עצמם 
לפרוץ  כדי  באימונים מפרכים,  צעירים  מגילאים 
חלום  הכפויים.  והנישואים  העוני  מעגל  את 
שיטה  במסגרת  היטב  מנוצל  שלהם  הילדות 
ממשלתית משומנת של מועדוני ספורט לאימוני 
כמתכון  המדינה,  לאורך  הפרושים  אתלטים, 
חלשות,  לערים  כלכלית  לצמיחה  מפוקפק 
שלט  פטריוטית.  לאומית  וגאווה  תיירות  פיתוח 
פניה  את  מקדם  אתלטיקה“  דרך  “קדמה  ענק 
האלה,  המועדונים  באחד  החייכנית  האווי  של 
שבו היא חווה עוני גדול יותר מאשר בבית הוריה. 
הרטובה,  לעונה  היבשה  העונה  בין  בינתיים, 
מסיימים הסינים לבנות דרך המגשרת בין הכפר 
בקוז‘י לאדיס אבבה ומשאיות אספקה שלא נראו 
בו קודם מעלות תמרות אבק בסמטאותיו. )89 

דקות. אמהרית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Ghazi Nujedat

Town of Runners (UK/Ethiopia 2012)
Dir.: Jerry Rothwell | Town of Runners tells the 
story of two young girls, ages 14 and 15, 
from Bekoji, an Ethiopian village famous 
for raising long-distance running Olympic 
medalists. From a very young age, the 
village children invest much time and 
effort into their laborious training, hoping 
against all odds that they will break the 
cycle of poverty and forced marriages. 
This childhood dream is exploited by a 
government system of training clubs, 
spread throughout the country—a 
doubtful solution to poverty, tourism, and 
national pride. Through the young athletes’ 
struggles, the film provides unique insight 
into the lives of young Ethiopians living 
between tradition and the modern world. 
(89 min., Amharic, Eng. subt.)

 סינמטק 4  18:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דובר: ד"ר שי חן־גל

ילדי הצונאמי )בריטניה 2012(
בימוי: דן ריד | שחזור מצמרר של מוראות סופת 
של  הפסיפי  החוף  לאורך  אשתקד  הצונאמי 
 74 ביניהם  נפשות,   19,000 חיי  יפן, שנטלה 
“אוקווה“.  הספר  מבית  מורים  ותשעה  ילדים 
הסיפור מסופר דרך מונולוגים של ילדים, בדרך 
בסדר  ואימה  אסון  לספר  שאפשר  היחידה 
תמונות  של  פרטים  פרטי  דרך   — כזה  גודל 
זוועה  לכלל  נצברים  שעדיין  זיכרונות  ושברי 
בצחוקם,  ומשתקפים  הקטנים  במוחותיהם 
חדר  האילמים.  במבטיהם  במבוכותיהם, 
לרכוב  נהגו  בה  הפנימית  החצר  המשחקים, 
לחדר  האמנות  מחדר  השביל  אופניים,  על 
קר,  )“היה  יום  באותו  שירד  השלג  הכושר, 
להיזכר(,  הילדים  אחד  מתאמץ  חושב“,  אני 
ששינו  דקות  בשתי  שנמחק  לעולם  שייכים 
אחת,  בבת  בא  לא  “הצונאמי  חייהם.  את 
גדול“,  ויותר  יותר  נעשה  הוא  בשקט־בשקט 
מספרת ילדה אחרת. “הסתכלתי על מכוניות 
ולא ידעתי אם אמי תבוא לקחת אותי... ראיתי 
שאם  והבנתי  במדרגות  מטפסים  המים  את 
נישאר בחדר המוסיקה כולנו נמות“. במקביל, 
הגרעיני  באבק  שכוסו  האזורים  מפליטי  חלק 
של אסון הכור בפוקושימה מסרבים להתפנות 
גבול  ומקובצים במינאמיסומה על  יפן  לעומק 
האדומים  באורות  מתבוננים  האסור,  האזור 
המרצדים משם, ומייחלים רק לחזור לבתיהם, 
יפנית  דקות.   59( הקרינה.  סכנות  למרות 

ואנגלית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Dr. Shai Chen-Gal

Children of the Tsunami (UK 2012)
Dir.: Dan Reed | A chilling reconstruction 
of the 2011 Tsunami in Japan that took 
the lives of 19,000 people, among them 
74 children and 9 teachers at the Okowa 
School. Only through the eyes of children 
can such a horror be recounted—the 
tiniest of fractured images and memories 
collectively recreate the terror reflected 
in their laughter, awkwardness, and silent 
glances. The playroom, the courtyard 
where they rode their bikes, the path 
from the art room to the auditorium, 
the snow that fell that very day, all 
belong to a world erased in the two 
minutes that forever changed their lives. 
Also told is the story of some refugees 
from the area covered by nuclear dust 
who refuse to evacuate. They gather 
in Minamisoma, on the outskirts of the 
forbidden territory, staring at the red 
lights flickering in the distance, hoping 
to return to their homes. (59 min., Jap. & 
Eng., Eng. subt.) 
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 סינמטק 2  19:15 

פסטיבל אנתרופולוגי
בייטסון  וגרגורי  מיד  מרגרט  מסרטי  מקבץ 

וסרטים קצרים על ילדות מרחבי העולם
דוברת: פרופ‘ קתרין בייטסון

תרבות ואישיות:
כיצד נבנית אישיותו של אדם? האם היא מופע 
פרטי וחד פעמי, או שיש בה מרכיבים תרבותיים 

המשותפים לה ולבני חברתה?
שאלות ממין אלה העסיקו את מרגרט מיד, והן 
ובן  שהיא  הצילום  פרויקט  בתשתית   נמצאות 
זוגה האנתרופולוג גרגורי בייטסון ערכו במחצית 
כיצד  שעברה.  המאה  של  השלושים  שנות 
האם  של  ההנקה  שיטת  מה  ילדים?  רוחצים 
הרגשות  כלכלת  את  ההורים  מנהלים  וכיצד 
ילדיהם השונים?  הסרטים שנצפה  מול  שלהם 
ומציעים מניפה  בהם ערוכים סביב סוגיות אלה 

מגוונת של דוגמאות ומקום גדול למחשבה.
יוקדש  לפסטיבל,  השני  היום  של  הצהריים  אחר 
מיד  הזוג  של  הקצרים  מהסרטים  כמה  להקרנת 
בייטסון לצד שני סרטים קצרים עכשווים העוסקים 
היא  הדיון  אורחת  ובאתיופיה.  בסקוטלנד  בילדות 
תרבות,  חוקרת  בייטסון;  קאתרין  האנתרופולוגית 
לשון ומעגל החיים ובתם של בני הזוג מיד ובייטסון

כמו כן יוקרנו:
Into the Middle of Nowhere
The Hidden Smile

Anthropological Film Festival
A collection of short films by Margaret 
Mead and Gregory Bateson and short 
films about childhood around the world
Speaker: Prof. Catherine Bateson

Culture and Personality
How is one's personality formed? Is it a 
private and unique performance or does 
it share common cultural elements with 
others?
These questions lie at the heart of the 
photographic project conducted by Margaret 
Mead and her partner anthropologist 
Gregory Bateson's in the 1930s. How are 
children bathed? What method of nursing 
does the mother select? And, how do parents 
conduct their emotional economics in front 
of their children? The films are organized 
around these issues and offer a variety of 
examples and room for thought. 
On the second afternoon of the Festival, 
several of the Mead-Bateson short films will 
be screened together with two new short 
films about childhood in Scotland and 
Ethiopia. Anthropologist Mary Catherine 
Bateson, researcher in the fields of culture, 
linguistics, and circle of life and daughter of 
Mead and Bateson, will be the guest of the 
panel discussion.  

Also screened:
Into the Middle of Nowhere
The Hidden Smile

 סינמטק 4  20:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דוברת: פרופ' מיכל בירן 

ספר הטונדרה )רוסיה 2011(
בימוי: אלכסי ואקרושב | אפוס קולנועי רב עוצמה 
במרחבי  המתגוררת  רועים  נוודים  משפחת  על 
הטונדרות של המזרח הרחוק הרוסי. במישורים 
של  קיצוני  אקלים  בתנאי  המושלגים,  הצחיחים 
מתחת  מעלות   40 של  ממוצעות  טמפרטורות 
לאפס, נאבק אבי המשפחה, בן 72, על הישרדות 
משפחתו הענפה ועדריו המונים 14,000 ראשי 
בקר. תיעוד הישרדותה היומיומית של המשפחה 
במעמקי הצ‘וקוטקה חושף את התלות במסורת 
של  נמנעת  הבלתי  הפלישה  ידי  על  המאוימת 
הילדים ששברו את  המודרניות. ראשי החץ הם 
בערי  ללימודים  ויוצאים במסוק  הבידוד של האי 
קטנים,  אחים  מאחוריהם  משאירים  הם  רוסיה. 
שדיונות הקרח העצומות הן “מגרש המשחקים“ 
והורים  ודמיונם,  עולמם  את  המעצב  שלהם, 
בידיעה  בדמעות,  למסוק  אותם  המלווים 
עתידם  את  יחפשו  לא  כבר  הבוגרים  שילדיהם 
ושפה מקומית,  רוסית  דקות.   105( במחיצתם. 

תרגום לאנגלית( 

Anthropological Film Festival
Speaker: Prof. Michal Biran

The Tundra Book: A Tale of 
Vukvukai, The Little Rock (Russia 
2011)
Dir.: Aleksei Vakhrushev | A powerful 
cinematic opus about a family of nomadic 
herders living in eastern Russia’s tundra 
peninsula coping with the invasion of 
modernity. In the barren snowy plains and 
under extreme climate conditions, the 
family’s 72-year-old patriarch is fighting 
for the survival of his growing family and 
14,000 head of cattle. The children who left 
to study in cities around Russia broke the 
island’s isolation, paving the way for others. 

They left behind their younger siblings, 
for whom the giant ice dunes act as their 
playground, and the parents who know 
that their older children will not be settling 
down among them. (105 min., Russ. & local 
language, Eng. subt.)

Thursday חמישי

29/11
 סינמטק 2  16:00 

פסטיבל אנתרופולוגי

לאור האביב הגווע )סין/קנדה 2011(
של  נאמן  תיעוד  מביא  הסרט   | יו  קסון  בימוי: 
משפחה  אם  של  האחרונים  בחייה  שנתיים 
הידוע  בשצ‘ואן,  המערבי  ברחוב  מסורתית 
לאחר  סינית.  מטריכאלית  קהילה  של  כשריד 
ג‘יאנג,  כתוצאה מנפילה, מאבדת  מוחי,  פיגוע 
בת 75, את יכולת התנועה ומגלה אט־אט את 
במשפחה,  המסורתי  מעמדה  אבדן  משמעות 
והקפיטליזם  המודרניזציה  מחדירת  כתוצאה 
של  האונים  חוסר  על  קשה  מסמך  זהו  לסין. 
הזקנה ועל ההשפלה שבתלות בילדיה, שעם כל 
אהבתם ודאגתם רוחצים את גופה או מטפלים 
בקשיחות  ובולמים  קרה  במיומנות  בפצעיה 
עם  בשיחותיה  בקשותיה.  זרם  את  עניינית 
סיגריה  ביתה,  בפתח  כסא  על  ישובה  הבמאי, 
בפיה, היא מתאוננת על ילדיה שאינם מציעים 
לה  לתת  ושהפסיקו  לרופא  אותה  לקחת  יותר 
עם  המשפחה  מתמודדת  בינתיים  כיס.  דמי 
מביתה  לפינוייה  ומתכוננת  הישרדות  קשיי 
הרחוב  את  להפוך  ממשלתית  מתוכנית  כחלק 
את  מלווה  המצלמה  תיירות.  לאתר  הנודע 
כלואה  שהיא  המצמרר  לרגע  עד  הישישה 
ולוחשת  במיטתה,  שמיכות  לערימת  מתחת 
גופי לא  ולילה,  יום  בעיניים לחות: “לשכב ככה 
תרגום  מנדרינית,  דקות.   112( יותר“.  לי  שייך 

לאנגלית(

ספר הטונדרה
The Tundra Book
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Anthropological Film Festival
The Vanishing Spring Light 
(China/Canada 2011)
Dir.: Xun Yu | In The Vanishing Spring Light, 
director Xun Yu documents the the last 
two years of the matriarch of a traditional 
Chinese family living in Dujiangyan City‘s 
West Street. At 75, following a head injury, 
Grandma Jiang discovers the meaning of 
losing her traditional role in the family and 
the effects of intruding modernism and 
capitalism. As her health deteriorates, her 
family must prepare to evacuate their home 
as part of a government plan to revamp 
the neighborhood. A haunting portrait of 
old age and the disintegration of life and 
tradition. (112 min., Mand., Eng. subt.) 

 סינמטק 4  16:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דוברת: ד"ר לורן ארדריך

האור בעיניה )ארה“ב 2011(
בימוי: ג‘וליה מלצר, לאורה ניקס | דיוקן מרתק של 
אוודה אל־חבאש, בת 47, דרשנית במסגד אל־

זהרא ומייסדת בית הספר הראשון ללימודי קוראן 
לילדות בדמשק, לפני 30 שנה. תלמידותיה באות 
תחיית  בעידן  חילוניות.  ממשפחות  כלל  בדרך 
רך  נשי  בחיוך  ניצבת,  היא  בסוריה,  האיסלאם 
המגבילים  גברים שמרנים,  דרשנים  מול  ובוטח, 
בילדים  ולטיפול  לבית  האישה  של  מקומה  את 
ובבעל. התפשטות השינון והלימוד בעל פה של 
הקוראן בקרב נשים בסוריה מספק לרבות מהן 
חשוב  ערוץ   — ורווקות  נמוך  ממעמד  בעיקר   —
לשיפור מעמדן החברתי ולעמידה ברשות עצמן. 
הגייה  על  בחומרה  מקפידה  היא  ספרה  בבית 
חופשית  בחירה  ועל  הקוראן  פסוקי  של  נכונה 
להשתתף בטכס לבישת כיסוי הראש המוסלמי 
לחוץ  שלחה  היא  הבכורה  בתה  את  )החג‘אב(. 
לארץ ללמוד שפות “ולחיות חיים של גבר“, מתוך 
אל־חבאש  אבל  מהרע.  להישמר  בחוסנה  אמון 

רב  פנימי  בשכנוע  מטיפה  היא  מורדת.  אינה 
זכויותיו הבלתי מעורערות  לשימור  לגבר,  לציות 
של  קוצו  על  הקוראן  מצוות  ולקיום  הבעל  של 
מוצאות  והעליזות  השובבות  תלמידותיה  יוד. 
 60( יותר.  רבה  בקלות  לדת  דרכן  את  בעזרתה 

דקות. ערבית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Dr. Lauren  Erdreich

The Light in Her Eyes (USA 2011)
Dir.: Julia Meltzer, Laura Nix | A fascinating 
portrait of Hounda al-Habash, a Muslim 
preacher, who thirty years ago founded 
the first Koran school for girls in Damascus. 
Her students are mostly secular. In the 
age of Islamic renaissance, she stands 
firm, with a gentle and trustworthy smile, 
against conservative men who believe the 
woman’s place is in the home. For these 
young women, studying and memorizing 
the Koran provides, especially in the lower 
classes, a channel to improve their social 
position. At the school, Hounda is strict 
about pronunciation and about choosing 
whether to wear the hijab or not. She 
sent her eldest daughter abroad to study 
foreign languages, but she is not a rebel. 
With Hounda’s help, her mischievous and 
cheerful students find an easier way to 
religion. (60 min., Arab., Eng. subt.) 

 סינמטק 2  18:30 

פסטיבל אנתרופולוגי
דוברת: פרופ' קתרין בייטסון

הממזר שר את השיר המתוק ביותר 
)קנדה/דנמרק 2012(

הקשישה  של  סיפורה   | גרלנד  כריסטי  בימוי: 
בדרום  בגויאנה  בנה  בבית   ,75 בת  מארי, 
עליבותה,  במלוא  הזקנה  את  חושף  אמריקה 
חסר  עוני  של  למציאות  חוברת  כשהיא  במיוחד 

של  ההדרגתי  והאובדן  האונים  חוסר  מוצא. 
מול  רק  מארי  את  מותירים  חייה  על  השליטה 
התינוקות  ורצח  מכות  נסבלים:  בלתי  זיכרונות 
פה  בעל  מצטטת  עדיין  היא  בעלה.  בידי  שלה 
שספרה  לפני  בצעירותה,  שכתבה  פואמות 
נסחף בשיטפון שהרס את בתי שכונת העוני בה 
היחסים  מערכת  אחרי  עוקב  הסרט  התגוררה. 
שלה עם בנה, בנותיה וכלותיה בערוב ימיה. כדי 
למנוע ממנה לקנות אלכוהול ולשוטט ברחובות, 
כולא אותה בנה בחדר צדדי בחצר. את תחינותיה 
קורעות הלב לצאת מהחדר הוא משתיק במנות 
מדודות של אלכוהול, כדי שתירדם. הבן האוהב, 
המגדל תרנגולים לקרבות, לא יודע איך להתמודד 
עם הבדידות והדיכאון העמוק הנשקפים מעיניה. 
היחלשות  של  מצב  היא  מסתבר,  הזקנה, 
מתמדת המזמינה התעמרויות, נזיפות, תוכחות, 
של  המיוסרות  פניה  ניצתות  פעמיים  רק  גיחוך. 
דלת  בבוקר  כשנפתחת   — רגעית  בהנאה  מארי 
זימנה  קרטה,  למדה  איך  נזכרת  וכשהיא  חדרה 
של  כרוניקה  אותו.  והכתה  לפגישה  בעלה  את 
עד  אנוש  צלם  של  איטי  ואבדן  גוברת  תלותיות 

המוות. )70 דקות. אנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Prof. Catherine Bateson

The Bastard Sings the Sweetest 
Song (Canada/Denmark 2012)
Dir.: Christy Garland | The story of 75-year-old 
Mary from Guyana reveals the misery of old 
age, particularly when linked to hopeless 
impoverishment. The film follows Mary’s 
relationship with her family, as each member 
struggles with the family’s traumatic past. 
Mary drinks and recites poetry, while 
aimlessly wandering the streets. To protect 
his mother from any harm, Mary’s loving 
son locks her in a room. Not knowing 
how to handle the deep sadness that has 
overcome his mother, he lulls her to sleep 
with measured doses of alcohol. Old age, it 
seems, is a state of constant weakening that 
fosters abuse, reproach, admonishment, and 
ridicule. (70 min., Eng.) 

 סינמטק 4  18:30 

פסטיבל אנתרופולוגי
דובר: מר אהרון אפלפלד

מחוץ לדרך המלך )אירלנד 2010(
משפחת  בחיי  אחת  שנה   | אוונר  דיטר  בימוי: 
צפון  של  המרהיבים  השלג  במרחבי  רועים 
פולשנית  מודרניזציה  של  בעידן  טרנסילבניה 
לתוך הכפר הרומני, בעקבות הצטרפות רומניה 
לאיחוד האירופי. הסרט מתעד שיגרת חיי רועים 
עומדת  אינה  החקלאית  שתוצרתם  מתישה, 
ועדריהם  יותר בתחרות עם מוצרים תעשייתיים 
מביא  הקפיטליזם  שווקים.  בהדרגה  מאבדים 
יותר  להרוויח  יצר של תחרות  רק  לא  בעקבותיו 
חדשים.  וחלומות  מושגים  מטפח  אלא  כסף, 
פסגת  הם  בגרמניה  לעבוד  ולצאת  רכב  לרכוש 
כמעט  ובנה  האם  הצעיר.  אלבין  של  שאיפותיו 

האור שבעיניה
The Light in Her Eyes
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בחוץ  לעבוד  ייסע  מהם  מי  ביניהם  מתחרים 
של  המבט  מנקודת  במשפחה.  ולתמוך  לארץ 
חוסר  של  המלכוד  תחושת  את  החווים  הרועים 
עתיד, למושג עובד זר בגרמניה ניקשר ניחוח של 
הגדול  השינוי  מהם.  אחד  שפלט  כפי  “חופש“, 
ביותר הוא אולי במעמדה של האישה במשפחה, 
מ“העולם  לביקור  חוזרת  שהיא  אימת  שכל 
בשאלה:  פניה  את  מקבל  בעלה  הגדול“, 
“התגעגעת אלי?“ עמוסה מוצרי יוקרה מערביים 
וכסף לרכב, דומה שזיכרונות העבודה המפרכת 
וההשפלה של עובדת זרה נדחקים הצידה. )87 

דקות. רומנית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Mr. Aharon Appelfeld

Off the Beaten Track (Ireland 2010)
Dir.: Dieter Auner | One year in the life 
of a family of shepherds in the snowy 
lands of northern Transylvania in an age 
of intruding modernization. Capitalism 
brings desire to earn more money and 
cultivates new concepts and dreams. Albin 
and his mother compete for the privilege 
of supporting their family from abroad. 
The shepherds associate being a foreign 
worker in Germany with freedom. The 
biggest change for this society may be 
in the woman’s position, when, upon her 
return from the “new world,” she is loaded 
with Western luxury products and money 
for a car. It seems that memories of her 
strenuous work and the humiliation of 
being a foreign worker are pushed aside. 
(87 min., Rom., Eng. subt.) 

 סינמטק 2  21:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דובר: פרופ' יוסי יונה 

גראנד הוטל )בלגיה 2010(
בימוי: לוטה סטופס | זהו סיפורו של מלון “גרנד 
מגלומני  כמונומנט  שנבנה  במוזמביק,  הוטל“ 
הקולוניאליזם  של  הגבוהה  הפקידות  להנאת 
ביותר  הגדול  למלון  בזמנו  ונחשב  הפורטוגזי 
למעין  המלון  הפך  כיום  אפריקה.  של  בדרומה 
מושבת רפאים של כ־3000 פולשים מדלת העם, 
אנשי שוליים, גנבים, זונות, אימהות חד־הוריות, 
שקירותיהם  בחדרים  משפחותיהם  עם  החיים 
סדוקים, ללא חשמל ומים. דרך צילומים מרהיבים 
המתעדים את חיי הפולשים היום וחומר ארכיוני 
מימי הזוהר שלו נפרשת ההיסטוריה האומללה 
בימי  ואחריה.  עצמאותה  לפני  מוזמביק  של 
כלא  המלון  מרתף  שימש  האזרחים  מלחמת 
המהפכה  שלטון  ובימי  פוליטיים  לאסירים 
זונות  למשל,  “חברתיים“,  אסירים  בו  אוכלסו 
ונשים רווקות, שנתפסו ברחובות בלי בעל. אבל 
חסרי  שוליים  אנשי  של  סיפורם  זהו  הכול  מעל 
קורי  את  ניקו  פינה,  או  חדר  להם  בית, שמצאו 
העכביש, צבעו קצת, סגרו דלת או מעלית ועשו 
להם “בית“. השאלה מהו “בית“ מהדהדת מכל 

גראנד הוטל
Grand Hotel

 Watho בכלל  להיות  יכול  פולש  האם  פינה. 
“אחד מפה“?  כלומר  בלשון המקומיים,   Muno
בשביל חלק זה “בית שהמצאתי“, בשביל אחרת: 
“אני מרגישה כאילו אני גרה בבית של מישהו זר, 
אין פה שום דבר ששייך לי, אני רק חולפת כאן“. 

)67 דקות. פורטוגזית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Prof.  Yossi Yona

Grande Hotel (Belgium 2010)
Dir.: Lotte Stoops | Mozambique’s Grande 
Hotel was one of the grandest hotels 
in world. Born into luxury at the time of 
Portuguese colonialism, it has now become 
a ghost town where more than 3000 people 
from the lowest levels of society live without 
water or electricity. Through outstanding 
photographs documenting those living 
there today and archival materials from the 
hotel’s glory days, Mozambique’s miserable 
history, before and after independence, is 
revisited. This is the story of social outcasts 
who have built a “home” in an artificial 
setting. (67 min., Port., Eng. subt.) 

 סינמטק 4  21:00 

פסטיבל אנתרופולוגי
דוברת: ד"ר אדריאנה קמפ 

משפחה )שבדיה 2010(
 | הרשקוביץ  אלברטו  וויסטרם,  מיכאל  בימוי: 
מסמך מיוחד במינו על משפחה של עובדת זרה 
בעוצמה  בספרד.  כחדרנית  שמתפרנסת  מפרו, 
במיטבו  “ואריטה“  קולנוע  של  ללב  נוגעת 
ההתמודדויות  בנפתולי  הדמויות  נחשפות 
בתוך  והמעשיות,  הרגשיות  שלהם,  היומיומיות 
שגרה מנוולת של עוני, שהופכת את המשפחה 
מבעד  אנושי.  וכבוד  אנושיות  של  היחיד  לעוגן 
יחסים,  שמפוררים  דרך  ואבדן  ייאוש  לכאב, 
התמכרות לאלכוהוליזם, ודעות קדומות של דיכוי 
ונאמנות.  לאהבה  הנואש  הצורך  בוקע  האישה, 

לספרד  פרו  בין  האישה  של  המטלטל  מסעה 
חיי  של  שנים   31 אחרי  הזוג  בחתונת  מסתיים 
נישואים,  ללא  ילדים,  שלושה  וגידול  הישרדות 
במזבלה ובשכונות העוני של פרו. בריאליזם נטול 
אשליות, אבל עם תובנות חדות, הוא מסגיר יותר 
אחרון  כמפלט  במשפחה  ההיאחזות  את  מכול 
בשוליים של עוני ונישול מכל מעמד חברתי. )82 

דקות. ספרדית, תרגום לאנגלית(

Anthropological Film Festival
Speaker: Dr. Adriana Kemp

Familia (Sweden 2010)
Dir.: Mikael Wiström, Alberto Herskovits | A 
unique documentary about the family 
of a Peruvian foreign worker, who had to 
travel to Spain to make a living, leaving 
her family behind in Peru. In powerfully 
moving cinéma vérité style, characters are 
revealed through their poverty stricken 
emotional and practical experiences, 
which make the family the only anchor 
of humanity and honor. Beyond the 
pain and desperation of relationships, 
alcoholism, and female repression, comes 
the desperate need for love and loyalty. 
The woman’s difficult journey between 
Peru and Spain culminates in the couple’s 
wedding after 31 years of survival, raising 
three children out of wedlock, and living 
in the slums of Peru. With keen insight and 
a realistic standpoint, the film sees family 
as the last resort in living on the margins 
of poverty and social banishment. (82 min., 
Span., Eng. subt.) 


