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הפסטיבל ה-5 לתרבות דיגיטלית בסינמטק חולון
Hypersensitive
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פסטיבל פרינט סקרין נערך זו השנה החמישית ותופס כיום מקום מכובד בין פסטיבלי 
התרבות הדיגיטלית בעולם. לצד אירועים שכבר הפכו למסורת בפסטיבל כתערוכת משחקי 
המחשב ואירוע ה‘אי-כנס‘ מארח הפסטיבל השנה - לראשונה בישראל - יחד עם קרן קופרו, 

את פרויקט Tribeca Hacks של פסטיבל טרייבקה. זאת לצד תוכנית הסרטים הנרחבת ביותר 
עד כה שמציג הפסטיבל, עם מספר רב של הקרנות בכורה בישראל. הסרטים עוסקים בחיבור 

בממשקים השונים בין האדם לבין הטכנולוגיה. 

סינמטק חולון ופסטיבל פרינט סקרין מארחים השנה מספר שיא של אורחים בינלאומיים - 
מפולין, אוסטריה, ארה"ב, ספרד, לצד אמנים ואנשי מדיה מרכזיים מישראל, פרפורמרים, 

אנשי אקדמיה ואמנות שישתתפו בפעילויות הפסטיבל. בחמישי בערב 28.5 יתקיים אירוע 
‘שוטטות‘ בו נשתלט על כל מתחם המדיטק: הסינמטק, ספרית המדיטק ומוזיאון העיצוב חולון 

לחגיגה של מופעים ומיצגים שיועלו במקביל בכל החללים. 

קשרים המתווכים באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית נתפסים במקרים רבים כמנוכרים וחסרי 
רגישות. הסמארטפונים מבודדים, לכאורה, את האדם מחבריו, ואילו האפליקציות החברתיות, 

כך למדנו בעיקר בשנה זו, מעודדות במקרים רבים התלהמות וביטויי שנאה תוך אי לקיחת 
 Hypersensitive אחריות על משמעות הדברים. בפסטיבל פרינט סקרין החמישי, תחת הכותרת

אנו עוסקים השנה ברגישות בעולם דיגיטלי, כשלצד החששות אנו בוחנים את ההזדמנויות 
בהן טכנולוגיה יכולה דווקא להגדיל את הרגישות בין אנשים ובין אדם לסביבתו. בעזרת תכנית 
קולנוע, וידאו-ארט, הרצאות והופעות נבחן שאלות כגון: אילו חושים ורגישויות חדשות מפתח 

האדם המחובר-תמידית? מהי רגישות של בינה מלאכותית? וכיצד משחקי וידאו וסביבות 
מציאות וירטואלית יכולים להגביר אמפתיה בין אנשים? 

פסטיבל פרינט סקרין ממשיך בחזונו להוות בית לקהילת הניו-מדיה, לאמנים, אנשי טכנולוגיה, 
עיצוב ומדיה, ולאפשר לקהל הרחב להיחשף ליצירה ולדיון הקשורים לתרבות הדיגיטלית 

ומשפיעים על חיי כולנו.

NEIL HARBISSON | ניל הארביסון )ספרד( 
הארביסון מוגדר כסייבורג המוכר הראשון בעולם - 
ישות שהיא שילוב של איברים אורגניים וסינתטיים. 

הארביסון נולד עיוור צבעים לגמרי אך עין אלקטרונית 
המחוברת אל מוחו, מאפשרת לו לתרגם את הצבעים 

לצלילים. הוא בתורו מתרגם צלילים אלה ליצירות 
ויזואליות עמוסות צבע. 

MOON RIBAS | מון ריבס )ספרד( 
כוראוגרפית מחול מודרני, רקדנית וממייסדות 
העמותה למען הסייבורג. בעבודותיה משלבת 

ריבס בין אמנות לטכנולוגיה, תוך שימוש באביזרים 
קייברנטיים המאפשרים לה לחוות את התנועה 

באמצעים החורגים מהחישה הטבעית. במופעה 
הנוכחי היא חווה רעידות אדמה באמצעות סנסורים 

ומתרגמת אותן למחול.  

KAROLINA SOBECKA | קרולינה סובצקה )פולין( 
אמנית מדיה דיגיטילית, העוסקת באנימציה, עיצוב, 

אינטראקטיביות ומשחקי מחשב. עבודותיה מערבות 
את המרחב הציבורי ובוחנות את האופן בו אנו 

מתקשרים עם ובעולם אותו אנו יוצרים. עבודותיה 
 MoMA; Victoria and Albert - הוצגו, בין היתר, ב

 .Prado של מוזיאון Media Lab -וה ;Museum

OPEYEMI OLUKEMI | אופיימי אולוקמי )ארה"ב( 
 ,Tribeca Film festival -ממקימות קרן הניו מדיה ב

השמה דגש על אינטראקטיביות כסוג חדש של היטמעות 
בעולם הסיפור הדיגיטלי, ובשימושים הטכנולוגיים 

המעודדים היטמעות זו. אחד מהפרויקטים המרכזיים 
של פעילותה הוא Tribeca Hacks, סדנה אינטנסיבית 

ליצירת פרויקטים אלה.  

KARIM BEN KHELIFA | קארים בן חליפה )גרמניה( 
 Time Magazine, -צלם עיתונות שעובד כפרילנס קבוע ב

Vanity Fair ואחרים. הוא חבר בוועדה השופטת של 
סדנאות ה- Press Photo Foundation. בן חליפה ייסד 

את  Emphas.is - אתר המחבר בין קהלים שונים לבין 
צלמי עיתונות במטרה ליצור קהילות גלובליות ומודלים 

אלטרנטיביים לסיפור ויזואלי. 

PEGGY WEIL | פגי וייל )ארה"ב( 
אמנית ומעצבת מדיה דיגיטלית. עיצוביה משתרעים 

על פני ז'אנרים שונים כגון שלטים דיגיטלים אורבניים, 
מנועי משחק, אפליקציות ומשחקים. היא ייסדה את 
תחרות HEADS UP למעצבים, המאתגרת אותם ליצור 

ויזואליזציה של נושאים גלובלים לכיכר הציבורית. 
עבודותיה הציגו בין היתר MIPTV בקאן וברחבי העולם.

J ÖRG PiRiNGER | יורג פירינגר )אוסטריה( 
אומן רדיו ומשורר אודיו-ויזואלי. בעבודותיו הוא יוצר 
סאונד מולטי-מדיאלי ושפה ממוחשבת, המתבססת 

על טקסטים וגרפיקה. בפסטיבל יופיע במופע 
שירה ווידאו דיגיטלי. בעזרת מיקרופונים, חיישנים 

וסמפלרים, הברותיו הנהגות בזמן אמת יהפכו 
לאנימציות ומבנים גיאומטריים מרשימים.  

BE ANOTHER LAB: the Machine to be another
קולקטיב בין-תחומי בינלאומי המקדיש את עבודותיו 

לניסויים וחוויות של גילום גוף ותודעה אחרת. 
בבסיס העבודות מונחת האמונה שה"עצמי" קשור 

עמוקות להבנה של ה"אחר". תחת פרספקטיבה 
זאת, עבודותיהם מחפשות אפשרויות חדשניות 

המשתמשות בטכנולוגיה לאינטראקציה וגילום האחר, 
הרחבת הגוף והאופק.

אור ועצם
עידו רמון וגל הויברגר  

על טכנולוגיה ורגישות סביבתית 
קרולינה סובצקה 

לפגוש את האויב במציאות וירטואלית 
קארים בן חליפה

מאזין לצבעים: 
חושים ורגישות של סייבורג

ניל הארביסון 

אולם הסינמטק בד
בל

ם 
מני
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 ל
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תי

הפ
ע 

רו
אי

חוויה מהנה 
רוני מהדב-לוין, מנהל סינמטק חולון 

מדיטק חולון, מתחם תרבות יוצר

שיהיה לנו פסטיבל מרתק
ליאור זלמנסון, מייסד ומנהל אמנותי, פסטיבל פרינט סקרין

HyperSensitive
מופעים של רגישות אמפתיה והבנה 
בעולם דיגיטלי ובמציאות וירטואלית

Walk in My Shoes | פתיחת התערוכה
כיצד משחקים מכניסים אותנו לנעליו 

של האחר?
אוצר: שלו מורן

The Machine to be Another
מכונות ליצירת אמפתיה

DJ and Digital Poetry
יורג פירינגר

מבואת המדיטק

יום ד׳ | 28.5 | 20:00



"לא מכניסה את זה למוזיאון"
בעולם של תיווך דיגיטלי, של "סיקרט" והודעות 
סטטוס, שישה פרפורמרים חוקרים, דרך וידויים 

אוטוביוגרפים, את המסע לעולם המדמם והמפחיד 
מכולם שנקרא: ״הם עצמם". 

מופע משך בן 4 שעות. הקהל מוזמן להצטרף, 
ללכת ולחזור אליו בכל עת.

יוצר: ג׳ייסון דנינו הולט, דרמטורגיה: נטלי צוקרמן  
יוצרים שותפים: נעמה אמית, ידידיה ויטל, זהר מידן, יוסי שאני ירום, 

אורה )אורית( ממרוד הפקה: עומר אלשייך

20:00 - 24:00 | גלריה עליונה , מופע משך

הקרנת סרט: מבקרים, 21:00
פרטים בעמ' 9

הקרנת סרט: ביופיליה, 22:30
פרטים בעמ' 10

מתי נתממשק
המפגש בין פרפורמרית חיה ופרפורמרית מוקלטת 
מעלה שאלות על הקשר עם הטכנולוגיה באמצעות 
שימוש בתוכנות מוכרות ונגישות כמו פאוור פוינט, 

משחק המחשב 'סימס' ומצלמות רשת. השימוש 
בהקרנות, מחשבים, טאבלט ומשחק מחשב במופע 
מציג מזווית אחרת את המכשירים שאנחנו מכירים 

מחיי היום יום שלנו.
יוצרת: מיה מגנט, דרמטורגיה וליווי אמנותי: ארז מעין, חונכת: 

יעל קרמסקי, ע. במאי, הפעלה ועריכת ווידאו: ים דרורי, צילום: 
ענבל הרשטיג, הפקה מוזיקלית: אלון קפלן. המופע נוצר בחוג לאמנות 

התאטרון במסלול שחקן-יוצר-חוקר באוניברסיטת תל אביב.

20:30, 21:30, 22:30 | אורך המופע: 45 דקות | גלריית מרגלית

פרוייקט אינורי
״פרוייקט אינורי״ מיצג התאורה היפני של אמן 
התאורה אקירה האסאגווה, לראשונה בישראל, 

כחלק מפסטיבל פרינט סקרין.
האסאגווה חוקר ביצירתו את המושג ארעיות, 

המרכזי בזן הבודהיסטי, באמצעות שילוב ייחודי בין 
צורות אמנות יפניות מסורתיות למדיום הדיגיטלי.

הקרנת חוצות של אור ותאורה על בניין מוזיאון 
העיצוב. פתוח לקהל.

20:30 | אורך המופע: כשעה 

Sound Poems | 23:00 יורג פירינגר )אוסטריה( 
מופע שירה ווידאו דיגיטלי. בעזרת מיקרופונים, חיישנים וסמפלרים, הברות 

המשורר הנהגות בזמן אמת מתעוררות לחיים ומתורגמות לאנימציות 
ומבנים גיאומטריים מרשימים. 

Waiting for Earthquakes | 21:00 מון ריבס )ספרד( 
מופע מחול המבוסס על האינטרקציה בין תנועות כדור הארץ לתנועות 

הרקדן. מון לובשת חיישנים המחוברים ישירות לגופה ומאפשרים לה לחוש 
רעידות אדמה )אפילו מ-1 בסולם ריכטר( בכל מקום בכדור הארץ.  עוצמת 

התנועות הן כעוצמת הרעידות. אם האדמה שקטה, כך גם הרקדנית. 

Sound Portraits | 22:00  ניל הארביסון )ספרד( 
ניל הארביסון, אחד מהסייבורגים )חלקו אדם, חלקו מחשב( המפורסמים 

בעולם, נולד עיוור צבעים והשתיל חיישן ישירות למוחו המתרגם את צבעי 
העולם לסאונד. ניל ילחין מוסיקה בזמן אמת המורכבת מהצבעים של גופם 

ולבושם של חברי הקהל וייצר מכל אחד ואחת פורטרט קול ייחודי.  

Sound Piece for a Crowd of One
עבודת סאונד חיה לקהל של אדם אחד. 

קומפוזיציית סאונד המורכבת מהקלטות שטח, טקסטים מוקראים וכלים 
מוזיקליים, הנוצרת באופן שונה בכל ביצוע, ומשודרת במקביל לשני זוגות של 

אוזניות, אחד למאזין ואחד ליוצר. כל עבודה שונה מקודמתה וכל חוויה היא 
חד-פעמית עבור שני המשתתפים.

יוצר: עופר טיסר

הדגמות של מציאות וירטואלית 
 Cardboard VR ו Oculus Rift באמצעות

הנחיה: יוסי פרמינגר

הדגמות של פרויקטים אינטראקטיביים 
HIT בנושא רגישות של המעבדה לאינטראקציה של המכון הטכנולוגי חולון

הנחיה: מיכל רינות ושחר גייגר

סיורים מודרכים 
 Walk in My Shoes - סיור מודרך בתערוכה

אוצר התערוכה ומנחה: שלו מורן 
הסיור יוצא כל שעה עגולה: 21:00, 22:00, 23:00 | משך הסיור: 30 דקות

התרחשויות מתקיימות לאורך כל הערב

מבואת המדיטקמוזיאון העיצוב חולון

אולם הסינמטק )אולם 1(

פטיו הספריה

התנסויות דיגיטליות, 
סרטי קולנוע והופעות 

חוצות בערב רב-תחומי 
שיימשך עד חצות.

מקום: רחבי מתחם מדיטק 
חולון, הסינמטק, הספריה, 

ומוזיאון העיצוב חולון

כרטיס: 60 ש"ח

יום ה׳ | 28.5 | החל ב-20:00

יחסים דיגיטליים
סדרת סרטים תיעודיים קצרים על יחסים בין אנשים 

בעידן הדיגיטלי.
הסדרה השביעית המופקת במסגרת הפרויקט התיעודי 

חברתי של החוג לקולנוע וטלוויזיה של אונ‘ תל אביב. 
הסדרה מורכבת מ-12 סרטים שבוימו על ידי תלמידי 

החוג. 
הפקה: גאודאמוס הפקות, החוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת ת"א, 

בשיתוף ערוץ 8 של הוט ובתמיכת קרן רבינוביץ' וקרן גשר.
עורך הסדרה: אמיר טאוזינגר עורכות משנה: רוני ששון אנג'ל, הילה 

שטרית מפיקות הסדרה: רוני ששון אנג'ל, הילה שטרית 
מפיקה ראשית: אפרת כהן

החל ב-20:00, שלושה מקבצים בהקרנה מחזורית | 
גלריית ד"ר שולמית כצמן

אירוע
שוטטות

HyperSensitive וידאו-ארט
השנה הוגשו לפסטיבל פרינט סקרין יותר מ-140 עבודות הבוחנות את 

מושג הרגישות בעולם דיגיטלי. העבודות הנבחרות מביניהן יוצגו בשלושה 
מקבצים. אוצרת: ליאת ברדוגו ע. אוצרת: סמנטה אדלר דה אוליביה

20:30 | The transhuman and his emotional states.
21:30 | Connect me: dial-up, ring-tone, and camera-flash.
22:30 | Everyday Emotional Computing.

אולם הביצה

45



אי כנס אמנות, עיצוב 
וטכנולוגיה השלישי

אמנים רבים משלבים היום 
אמצעים טכנולוגים מתקדמים 

בעבודתם בעוד שיותר אנשי 
טכנולוגיה מתנסים בעשייה 
אמנותית. מה קורה כששני 

העולמות נפגשים? האי כנס, 
הנערך זו שנה השלישית במסגרת 
הפסטיבל, הוא מפגש ספונטני בין 

אנשי אמנות וטכנולוגיה כאשר 
תוכנית הכנס נקבעת בזמן אמת 

על ידי המשתתפים באירוע. 
האירוע בשיתוף ד"ר יוסי ורדי. 

אנשי אמנות וטכנולוגיה פעילים 
המעוניינים להציג באירוע 

מתבקשים להירשם מראש.

כניסה חופשית לקהל
פרטים מלאים באתר הפסטיבל 

יום ו׳ | 29.5 | 9:00 | פטיו 
ללא תשלום

:OH-MAN, OH-MACHINE
על סייבורגים ורגישות בין 

שדרוג למגבלה
סייבורג הוא מושג מפתח בשיח 

הטכנולוגי המתייחס לטשטוש 
הגבולות בין האורגני למכאני. 

במובן מסויים תמיד היינו 
סייבורגים, שכן אנו משתמשים 
בכלים שונים כהרחבה לגופנו. 

שיח הסייבורג מסמן עידן חדש 
של בני אדם מורחבים ומשודרגים-
טכנולוגית. בדיון נתייחס לחושים 

ולרגישויות החדשות הללו, 
על הציר שבין שדרוג למגבלה. 

משתתפים: 
ד"ר גלית וולנר, אוניברסיטת 

בן גוריון, ד"ר כרמל ויסמן, 
אוניברסיטת תל אביב וד"ר 

פרנססקה פררנדו, אוניברסיטת 
קולומביה, והאמנים הסייבורגים 
ניל הארביסון ומון ריבס. מנחה: 

דניאל לנדאו, מכללת בית ברל.
הפאנל יתקיים בשפה האנגלית

יום ה׳ | 28.5 | 18:00 | אולם הביצה
כרטיס: 20 ₪

PictureSky פרויקט
האמנית קרולינה סובצקה בחרה 

75 קוארדינטות GPS ייחודיות 
בעיר חולון, ובשעה 11:35 בדיוק, 
ברגע בו לוויין הצילום עובר מעל 

שמי גוש דן, נצא לנקודות אלו, 
נכוון את הסמארטפון לשמיים 
ובאמצעות אפליקציה ייחודית 

נהפוך למצלמה אנושית המורכבת 
מעשרות צלמים, שמתבוננת חזרה 

אל הלוויין. כך תיווצר תמונת 
המונים של ענני העיר. סובצקה, 

העוסקת בהתבוננות בעידן 
הדיגיטלי וברגישות סביבתית 

קבוצתית, מבקשת לבחון בפרויקט 
זה את מקום האינדיבידואל והטבע 

במארג החברתי והטכנולוגי וכן 
לקשור קשר ייחודי אל מושג הענן, 

שהפך בשנים האחרונות מדבר 
גשמי לווירטואלי.

פרטים מלאים באתר הפסטיבל
אירוע מיוחד במלאות 75 שנה 

לעיר חולון.

יום ו׳ | 29.5 | 11:00 | הזנקה בפטיו 
ללא תשלום

משחק חי 
 This War Of Mine משחק המחשב

של הסטודיו הפולני Bit 11 הכה גלים 
בשנה האחרונה, כשהציע זווית חדשה 

ומטלטלת על הסוגה השחוקה 
של משחקי המלחמה: במקום 

לגלם חייל בחזית, נקראים 
השחקנים לדאוג לשלומם של 

אזרחים הנצורים בעיר, כשהקרבות 
מתרחשים מעל לראשם. 

הסיטואציות הדרמטיות תוכננו 
בהשראת עדויות מהמצור על 

סרייבו, והן רלוונטיות גם לחוויה 
העכשווית של אזרחים במקומות 

כמו עזה וסוריה.

המשחק ישוחק ויוקרן מול קהל 
חי, בליווי הקדמה מאת היוצרים, 

ופרשנות במהלכו.

שחקן: תומר בלושינסקי
פרשן: עדן קופרמינץ

מנחה: שלו מורן

יום ו׳ | 29.5 | 14:30 | אולם הביצה
כרטיס: 20 ₪

אוריגמי דיגיטלי
סדנה לכל המשפחה בהנחיית 

HIT-המעבדה לאינטרקציה ב
סדנה המפגישה בין עבודות יד 

לבין רכיבים אלקטרוניים, 
כדי לחשוף ילדים באמצעות 

התנסות מעשית, לאפשרויות 
הגלומות ביצירת מוצרים 

חדשים שמשלבים את הפיזי עם 
הדיגיטלי. בסדנה יכינו הילדים 

בעלי חיים מנייר, ובאמצעות רכיבים 
אלקטרוניים יוכלו לעצב את 

התנהגותן ולהעניק להן 
אופי ייחודי וכמובן לקחת את 

היצירות הביתה.

מיועד לגילאי +8
מוגבל ל-20 משתתפים בכל 

סבב

שבת | 30.5 | ספריית החומרים 
כרטיס: 30 ₪

סדנאות ברצף: 11:00, 11:45, 12:30, 13:15

 My Little Pony is a Computer:
 post computer MUSIC for

 post hu(wo)man
להקת הבית של ליטל פוני 

)ענבל שירין אנלן ואלינור סלומון( 
תציג ותנגן סימ-פוני-יות 

מחשב - מוזיקה מסומפלת 
ממשחקי מחשב וממערכות הפעלה.

שבת | 30.5 | 18:00 | מבואת המדיטק 
ללא תשלום

מחלקת 
צעירים
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אי-כנס  DJ + VJסדנהמשחק פרויקט מיוחד דיון

"לצאת מהגוף ולהיכנס לזירה": 
מודעות ושינוי חברתי בעידן 

של מציאות מדומה 

עיתונאים ואמנים עובדים כיום 
על פרויקטים בהם נוכל לחוות 
את חייהם של מישהו או משהו 
אחר ולקחת חלק בסיטואציות 

חברתיות מרוחקות. כיצד 
טכנולוגיות אלו יוצרות אמפתיה 

והאם יש בכוחן להביא לשינוי 
חברתי? בפאנל זה נחשף לדרכי 

הפעולה של חוקרים ויוצרים
בזירה מרתקת זו. 

משתתפים: ד"ר דורון פרידמן, 
ראש המכון לחקר הווירטואליות, 

הבינתחומי הרצליה, שיציג את 
המחקרים בתחום, וכן האמנים

פגי וייל, קארים בן חליפה 
ו- BeAnotherLab- שיציגו 

פרויקטים חדשניים בתחום. 
מנחה: שלו מורן

הפאנל יתקיים בשפה האנגלית

שבת | 30.5 | 19:45 | אולם הביצה
כרטיס: 20 ₪

דיון 

רגישותם המופלאה 
של רובוטי השיחה

 Frankie הקרנת הסרט הקצר
ושיח עם יוצריו 

פרנקי היא רובוטית דוקומנטרית 
)שנוצרה על ידי מעין שלף, ערן 

הדס וגל אשל( המראיינת אנשים 
בניסיון להבין איך זה להיות אנושי. 
הסרט Frankie מציג קטעי שיחות 

מרגשים, מצחיקים, חכמים והזויים 
שהרובוטית ניהלה עם אנשים 

במקומות שונים בעולם. 
לאחר ההקרנה יתקיים מפגש עם 

האמנית והאוצרת מעין שלף, האמן 
והמתכנת ערן הדס והמעצבת פגי 

וייל, שידונו במה גורם לאנשים 
לפתוח ליבם בפני תוכנה ואף 

להתרגש ממנה? מה ניתן ללמוד 
מבני שיחתנו המתוכנתים? והאם 

נותר מה שיפריד בינינו לבינם?
הפאנל יתקיים בשפה האנגלית

שבת | 30.5 | 18:30 | אולם הביצה
כרטיס: 20 ש"ח

דיון



Walk in My Shoes תערוכת משחקים  

משחקים דיגיטליים מציעים את האפשרות לבלות זמן מחוץ לעצמנו, 
לגלם מישהו אחר בסיטואציה זרה לנו. התרגלנו למשחקים בהם זוהי 

חוויה מעצימה: אנחנו מגלמים גיבור רב-יכולות המתמודד מול אתגרים 
גדולים מהחיים. אך מה לגבי סימולציה "קטנה מהחיים"?

״צעדו בנעלי״ מציגה אוסף משחקים עכשוויים מרחבי העולם, המציעים 
לשחקנים לצעוד לאו דווקא בנעליהם של העל-אנושיים, אלא דווקא של 
המוחלשים, המודרים, ואף הלא-אנושיים. היוצרים בתערוכה מבקשים, 

כל אחד בדרכו, לבחון את יכולתה של הסימולציה לעורר אמפתיה אל 
האחר, דרך גילומו.

התערוכה תציג משחקים המשחזרים חוויות אישיות של יוצריהם; 
משחקים שמנסים לעורר אמפתיה לחוויות של קבוצות מוחלשות 

בחברה, ומשחקים אחרים המציעים חוויה שאינה אנושית - גילום בעלי 
חיים וחפצים דוממים. התערוכה מבקשת גם לבחון האם יש בכוחן של 

חוויות אלה לעורר בנו הבנה חדשה לגבי מקומנו בעולם.
אוצר: שלו מורן 

אני אתה וכל השאר
מבקרים
ביופיליה

המדפסת שתשנה את העולם
מכונת הלב

גברים נשים וילדים
אני אליס 

אקס מכינה
הקרנה מיוחדת

עדכונים באתר:
www.printscreenfestival.com

מחלקת 
צעירים
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הרצאה ומחווה למירנדה ג'ולי
בימוי: מירנדה ג'ולי

משחק: ג'ון הוקס, מירנדה ג'ולי, מיילס תומפסון

יום ה׳ | 19:00

אני אתה וכל השאר 
Me and You and Everyone We Know

28.5

זוכה פרס שבוע המבקרים, פסטיבל קאן, ופרס מיוחד של חבר 
השופטים, פסטיבל סאנדנס. הרצאת פתיחה: אדווה לנציאנו

דרמה קומית פיוטית, המתבוננת במאבק האנושי לתקשר אחד 
עם השני במציאות העכשווית, המרושתת והממוסכת. אמנית 

בודדה, המתפרנסת כנהגת מונית, מייחלת להציג את עבודותיה 
במוזיאון המקומי. מוכר נעליים, שזה עתה נפרד מאשתו וחולק 

איתה את גידול שני בניהם, כמה לאהבה. ואולם, כאשר הגורל 
מפגיש בין השניים, ריצ'רד נבהל. בסרט הביכורים עטור הפרסים 
של אמנית המיצג, מירנדה ג'ולי, שהתגלה כאחד מסרטי האינדי 

המשפיעים על העשור האחרון ושימש השראה ליוצרים רבים, 
ביניהם לנה דנהאם )בנות(, הגשמי הופך נשגב, ואנשים רגילים 

הופכים לדמויות חד פעמיות, המוצאות גאולה ברגעי התקשורת 
האנושיים והקטנים. 

ארה"ב, בריטניה 2005, 95 דקות, אנגלית, תרגום לעברית
הקרנה בשיתוף בלוג הקולנוע "סריטה" במלאות עשור לסרט. 

בשנת 1982, שיתוף פעולה מופלא בין הבמאי 
גודפרי רג'יו, המלחין פיליפ גלאס, והעורך ג'ון קיין, 

הביא לעולם את היצירה "הנבואה" שבחנה ללא 
מילים את המעבר מן הטבע לימינו המתועשים. 

כעת חוזרים היוצרים להעניק לנו חוויה קולנועית 
יוצאת דופן ומורכבת. באמצעות 74 שוטים איטיים 

בלבד, הם יוצרים דיוקן מרהיב של החיים העכשוויים 
ומערכת היחסים הממגנטת בין האדם לטכנולוגיה. 

זהו מסע מהפנט המעניק לצופים חוויה רב-חושית, 
המעמתת אותם עם מהות האנושיות. 

ארה"ב 2013, 87 דקות )ללא מילים(

בימוי: גודפרי רג'יו )הנבואה, פאוואקאטסי(
פסטיבל טורונטו

מבקרים
Visitors יום ה׳ | 21:00

28.5

 | 21:30

שבת | 30.5 | 21:00 |  אולם 1 

הכניסה ללא תשלום. לסיורים מודרכים ראו עמ' 4

תערוכהאירוע נעילה

TRIBECA HACKS :חשיפה

חשיפה ראשונה לתוצרים שנוצרו במהלך פרינט סקרין.
TRIBECA HACKS היא סדנה אינטנסיבית יוקרתית של פסטיבל 

Tribeca בניו-יורק, בשיתוף קרן קופרו. 
חמישים אמנים, אנשי טכנולוגיה, מעצבים ואנשי קולנוע נבחרים 

יהיו נוכחים לאורך פסטיבל פרינט סקרין ויצרו במהלך הסדנה 
פרויקטים אינטראקטיביים בנושא "רגישות". 

אודיטוריום | תצוגה פתוחה לקהל

| 21:00

סרטי
פסטיבל

פרינט
סקרין

חשיפה: PictureSky עמ' 6
סרט: אקס מכינה תקציר בעמ' 11
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המדפסת שתשנה את העולם 
Print the Legend

בימוי: לואיס לופז, ג'יי. קליי טויל
זוכה פרס מיוחד של חבר השופטים, 

SXSW פסטיבל

תיעוד נדיר של חברות סטארט-אפ המתחרות 
ביניהן מי תהפוך את המדפסת התלת ממדית 

למוצר שווה לכל נפש. המדפסת התלת ממדית 
עתידה להביא למהפכה טכנולוגית שתשנה את 

העולם – היא תאפשר ייצור ביתי של מוצרים 
מגוונים, החל מכלי נשק ועד לאיברים אנושיים 

הניתנים להשתלה. המייסדים מתחילים בהתלהבות 
נעורים תמימה ומרדנית, אבל בתהליך מואץ ומכאיב 

נאלצים ללמוד שכדי לשרוד בג׳ונגל של תעשיית 
ההיי-טק עליהם להעדיף שיקולים עסקיים קרים 

ולזנוח עקרונות וערכים כמו חברות ונאמנות. 

ארה"ב 2014, 100 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

יום ו׳ | 14:00
29.5

דרמה קאמרית, הבוחנת כיצד התיווך הדיגיטלי 
משפיע על מערכות היחסים העכשוויות, ואת 
הפיתוי הטמון בלהסתתר מאחורי מסך. קודי 

ווירג'יניה מתחילים לשוחח בזמן שהוא בברוקלין 
והיא בברלין. זהו רומן שיכול לקרות רק ברשת, 

והם מאושרים ביחד, למעט העובדה שהם מעולם 
לא באמת נפגשו. כאשר קודי מתחיל לפקפק 

בחייה של וירג'יניה בברלין, הוא הופך אובססיבי, 
ומפר קודים של פרטיות מתוך נואשות למציאת 

תשובות לתחושות המקננות בו. 

ארה"ב 2014, 85 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

מכונת הלב
The Heart Machine

בימוי: זאכרי וויגון
משחק: קייט לין שלי, ג'ון גאלגר 

SXSW פסטיבל

דרמה הכוללת אנסמבל שחקנים משובח, ובוחנת 
את הדרך בה אנו מתקשרים בעידן הנוכחי בו 

סמארטפונים ואינטרנט הפכו הכרח. הסרט 
עוקב אחר קבוצה של תלמידי תיכון והוריהם 

שמתמודדים עם הדרכים השונות בהן שינה 
האינטרנט את מערכות היחסים שלהם, התקשורת, 

הדימוי העצמי וחיי האהבה. מזוג שאיבד את 
האינטימיות שלו, דרך נערה שמחפשת טיפים 

לאנורקסיה ועד נער שמתמכר לפורנו.

ארה"ב 2014, 116 דקות, אנגלית, תרגום לעברית

גברים נשים וילדים
Men, Women & Children

בימוי: ג'ייסון רייטמן, מועמד ל-4 פרסי אוסקר 
וזוכה פרס גלובוס הזהב )ג'ונו, תלוי באויר(

משחק: אדם סנדלר, ג'ניפר גארנר, 
אנסל אלגורט, אמה תומפסון

פסטיבל טורונטו

סרט תיעודי נוגע ללב ומעורר מחשבה. שלוש 
נשים קשישות המתגוררות לבדן מקבלות מבקרת 
יוצאת דופן: בובת ניסוי, 'רובוט אכפתי' בשם אליס 
הבנויה בדמות ילדה קטנה. הרובוט פותח במטרה 

להכיר בדרישות הטיפול העתידיות באוכלוסייה 
מבוגרת, ההולכת וגדלה, ולענות לצרכיה היחודיים. 
במהלך הסרט נבחנת השאלה אם רובוט יכול לקיים 

מערכת יחסים עם בן אנוש ולהחליף בן לוויה בשר 
ודם? בניגוד לסרטים רבים המציגים את האיום 

באינטליגנציה מלאכותית, מבקש סרט זה להציג 
נקודת מבט מרעננת על האפשרויות הגלומות 

בפיתוח טכנולוגי מעין זה.  

הולנד 2015, 80 דקות, הולנדית, תרגום לעברית

בימוי: סנדר ברגר
פסטיבל רוטרדם

שבת | 17:00 יום ו׳ | 21:30 יום ו׳ | 19:30

אני אליס 
Alice Cares

30.5 29.5 29.5

בימוי: אלכס גרלנד )החוף, 28 יום אחרי(
משחק: דומנל גליסון, אלישיה ויקנדר, 

אוסקר איזק
SXSW פסטיבל

כיילב סמית', מתכנת צעיר בחברת ענק, 
זוכה במסגרת תחרות לבלות שבוע באחוזתו 

של נתן באטמן, מנכ"ל החברה. בהגיעו לאחוזה 
ההררית, כיילב מבין שנתן בחר בו להיות המרכיב 
האנושי במבחן טיורינג במסגרת פרויקט ניסיוני, 
המבקש לבחון אם למכונה יש בינה מלאכותית. 
הפרויקט הוא אווה, אישה עוצרת נשימה, בינה 

מלאכותית, שהאינטליגנציה הרגשית שלה מצביעה 
על תחכום יוצא דופן, הרבה יותר מששני הגברים 

היו יכולים לדמיין. סרט הביכורים המרשים של 
אלכס גרלנד הוא סיפור "פרנקנשטיין" של העידן 
הדיגיטלי, התוהה אודות האיום שגלום בפיתוח 

בינה מלאכותית. 
בריטניה 2015, 108 דקות, אנגלית, תרגום לעברית

אקס מכינה
Ex Machina שבת | 21:30

30.5

תיעוד מרהיב ויוצא דופן של מופע חי ורב 
תחומי של היוצרת האוונגרדית, ביורק. 
הבמאים, פיטר סטריקלנד וניק פנטון, 

מצלמים את הופעתה של ביורק במלואה 
תוך שילוב קטעי אנימציה, טבע וניו מדיה 

מעוררי השראה. התיעוד הייחודי לוקח 
אותנו למסע יצירתי חסר גבולות, ומציג 

את שיא יצירתה של ביורק, אמנית ויוצרת 
בין תחומית, המייצגת את אחד הקולות 

המוזיקליים המקוריים ביותר כיום.  

בריטניה 2014, 97 דקות, אנגלית 

ביופיליה 
Björk: Biophilia Live

בימוי: פיטר סטריקלנד, ניק פנטון 
פסטיבל טרייבקה

יום ה׳ | 22:30
28.5



בינה מלאכותית
מציאות מדומה
תכנית ישראלית

1213

 סרטים שהעלו בשעתם 
את החששות של האדם 

מהעידן המתועש, הפחד 
הקמאי מהיום שהמכונות 

והרובוטים יקומו על יוצרם, 
ההשפעות המזיקות של 

האינטרנט והטכנולוגיה על 
התקשורת האנושית וגם 

התקוות שנתלו באמצעים 
הדיגיטליים. חלקם, במרחק 
של שנים בודדות כבר נראים 

מיושנים, ואילו אחרים הצליחו 
להצביע בהצלחה על המגמות 

הטכנולוגיות והחברתיות. 

Phobidilia | פובידיליה
בימוי: יואב פז, דורון פז

משחק: עפר שכטר, אפרת 
בוימולד, שלמה בר-שביט
לאחר שחווה התמוטטות 

נפשית במקום ציבורי, מחליט 
איש מחשבים צעיר להתנתק 

מהעולם לחלוטין. עופר שכטר 
זכה בפרס השחקן הטוב 

בפסטיבל חיפה 2009.

ישראל 2009, 87 דקות, עברית

יום ד' | 27.5 | 17:00 

לכודים ברשת
Electronic Heroin

בימוי: שוש שלם, הילה מדליה
סין היא הראשונה בעולם 

שהכריזה על התמכרות לגלישה 
כעל מחלה קלינית הדורשת 

טיפול רפואי. הסרט צולם 
בתוך מרכז גמילה השוכן בבסיס 

צבאי בבייג'ין הקולט נערים 
בגילאי 13 - 18 שהתמכרו 

למשחקי מחשב ושיטוט ברשת. 
ישראל, סין 2013, 85 דקות אנגלית, 

סינית תרגום לעברית

יום ו' | 29.5 | 12:00 

בלייד ראנר )גרסת הבמאי(
Blade Runner

בימוי: רידלי סקוט
משחק: האריסון פורד, שון יאנג, 

רוטגר הוואר
בלוס אנג'לס 2019 מחסל 

מקצועי נשכר למשימה מיוחדת - 
חיסולם של ארבעה אנדרואידים, 
דמויי אדם, המחפשים את יוצרם 

ומבקשים להאריך את תוחלת 
חייהם הקצרה. 

ארה"ב 1992, 117 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

יום ו' | 29.5 | 14:00 

Transcendence | התעלות
בימוי: וולי פיסטר

משחק: ג'וני דפ, רבקה הול, 
מורגן פרימן 

3 חוקרים מבקשים לפתח בינה 
מלאכותית, שתתעלה על מגבלות 
המוח האנושי, ומעוררים התנגדות 

מצד ארגונים אנטי-טכנולוגיים 
קיצוניים. כשאחד הארגונים נוקט 

באלימות, התוצאה המתקבלת 
הפוכה מזו שהארגון ציפה לו.

בריטניה, סין, ארה"ב 2014, 119 דקות, אנגלית, 
תרגום לעברית 

יום ו' | 29.5 | 19:00 

Disconnect | מנותקים
בימוי: הנרי אלכס רובין
משחק: ג'ייסון בייטמן, 

אלכסנדר סקארסגארד, 
פולה פאטון

דרמת מתח מרתקת, העוסקת 
בניסיון לקיים מערכות יחסים 
בעולם וירטואלי. מה זה אומר 

לחיות בעידן שכולו מסכים 
ורשתות? 

ארה"ב 2012, 115דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

שבת | 30.5 | 17:30 

Freeland | פרילנד
בימוי: גור בנטביץ'

משחק: אמנון פישר , מאיה 
מרון , טינקרבל, אנטוני קול

רוקיסט מתוסכל מחפש 
משמעות לחיים ואהבה 

ב"פרילנד", גן העדן הווירטואלי 
האולטימטיבי. זוכה פרס הדרמה 
הטובה, פסטיבל ירושלים 2009. 

ישראל 2009, 60 דקות, עברית, אנגלית, תרגום לעברית 

שבת | 30.5 | 22:00 
Around Trip | לפני הסרט יוקרן: עובר ושב

בימוי: גור בנטביץ' משחק: מאיה קניג, 
גור בנטביץ', ניר מטרסו

ישראל 2008, 12 דקות, עברית

הטוקבקיסטים 
The Talkbackers

בימוי: צביקה בינדר
סרט תיעודי העוסק בשאלה איך 
הפכו דווקא הישראלים לאלופי 

העולם בטוקבקים? איך הפכו 
הטוקבקיסטים למעצבי דעת 

הקהל החדשים? והאם מישהו 
באמת מקשיב להם?

ישראל 2007, 57 דקות, עברית 

שבת | 30.5 | 16:00 

Gamer | גיימר
בימוי: מארק נוולדין, בריאן טיילור
משחק: ג'ררד באטלר, מייקל סי. 

הול, קיירה סדג'וויק  
דמיינו עולם שבו ה-SIMS קמים 

לתחייה. ג'ררד באטלר )300( 
הוא אסיר בעתיד הרחוק, בו 

מתבגרים יכולים לשחק משחקי 
פלייסטיישן עם בני אדם אמתיים 

בתור אווטארים. אבל מה קורה 
כשאווטאר שכולו בשר ודם רוצה 

לזכות בעצמאות שלו? 
ארה"ב 2009, 91 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

שבת | 30.5 | 20:00 

Her | היא
משחק: חואקין פיניקס, איימי 

אדמס, סקארלט ג'והנסון 
)בקולה בלבד(

זוכה פרס האוסקר וגלובוס 
הזהב לתסריט הטוב ביותר. 
דרמה עתידנית על מערכות 

יחסים בעידן הדיגיטלי, 
שבמרכזה תאודור, המפתח 
מערכת יחסים עם מערכת 

הפעלה ממוחשבת חדשה.  

ארה"ב 2013, 120 דקות, אנגלית תרגום לעברית

יום ו' | 29.5 | 21:15 

Metropolis | מטרופוליס
בימוי: פריץ לאנג

משחק: בריגיטה הלם, אלפרד אבל
יצירת המופת של פריץ לאנג 

שהשפיעה עמוקות על הקולנוע, 
מבלייד ראנר ועד סופרמן. 

מטרופוליס היא עיר ענק עתידנית 
הנשלטת ע"י תעשיין עשיר, החי 

יחד עם כל שאר בני המעמד 
העליון מעל לפני האדמה בעוד 

העבודות השחורות נעשות על ידי 
פועלים-עבדים מתחת לאדמה. 

גרמניה 1927, 153 דקות, כתוביות בעברית  

יום ה' | 28.5 | 21:30 

Strange Days | ימים משונים
בימוי: קתרין ביגלו 

משחק: רייף פיינס, אנג'לה 
באסט, ג'ולייט לואיס

סרט מרהיב, עמוס וקודר עד מאוד. 
הימים האחרונים של האלף. 

לוס אנג'לס נקרעת במהומות על 
רקע גזעני, בעוד נוכל חלקלק סוחר 
בסרטי סנאף, אשר הוקלטו ישירות 

ממוחם של אנשים שביצעו מעשי 
רצח ואונס או צפו בהם. 

ארה"ב 1995, 145 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

יום ד' | 27.5 | 21:30 

InContact
בימוי: אן אורן

משחק: סיליה נימון,אנה גוטו, 
נואל אליין

זוכה פרס ציון לשבח של חבר 
 Social Media Film ,השופטים

.Festival
InContact בוחן אינטימיות בעולם 

הדיגיטלי, ומגלה עולם של 
רומנטיקה ומלודרמה אבודות.

ישראל, ארה"ב 2012, 84 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

יום ה' | 28.5 | 20:00 

 Total Recall | זיכרון גורלי
בימוי: פול ורהובן 

)אינסטינקט בסיסי, רובוקופ( 
משחק: ארנולד שוורצנגר, 

שרון סטון
פועל בניין בן המאה ה-21, הסובל 
מסיוטי לילה, מחליט לצאת לטיול 

בנוסח עתידני – זיכרון, המתאר 
חופשה במאדים, מושתל במוחו. 
ואולם, משהו בתהליך משתבש, 

והגיבור מוצא עצמו במלחמה 
אמתית על חייו וזהותו.

ארה"ב 1990, 113 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

יום ד' | 27.5 | 19:00

אינטליגנציה מלאכותית
AI: Artificial Intelligence

בימוי: סטיבן שפילברג 
משחק: היילי ג'ואל אוסמנט, 

ג‘וד לאו, פרנסס אוקונור
מסעו הנואש של דיוויד, אבטיפוס 
של רובוט דמוי ילד בן 10, להפוך 

לילד אמתי. 

ארה"ב 2001, 146 דקות, אנגלית, תרגום לעברית 

יום ה' | 28.5 | 17:00 

אולם 2 

בינה 
מלאכותית 

ומציאות 
מדומה



עמ׳ 6פטיואי-כנסאי-כנס14:00-9:00

עמ׳ 6הזנקה בפטיוPICTURESKY | תמונת המוניםפרוייקט12:00-11:00

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(לכודים ברשתסרט13:30-12:00

עמ׳ 11אולם 1 המדפסת שתשנה את העולםסרט16:00-14:00

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(בלייד ראנרסרט16:00-14:00

עמ׳ 6אולם הביצה THIS WAR OF MINE משחק חי16:00-14:30

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(התעלותסרט21:00-19:00

עמ׳ 10אולם 1 מכונת הלבסרט21:00-19:30

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(היא סרט23:15-21:15

עמ׳ 11אולם 1 גברים נשים וילדים סרט23:30-21:30

עמ׳ 7ספריית החומריםאוריגמי דיגיטאליסדנה14:00-11:00

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(הטוקבקיסטים סרט17:00-16:00

עמ׳ 11אולם 1 אני אליססרט18:30-17:00

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(מנותקים סרט19:30-17:30

עמ׳ 7מבואהD.J+V.J: MY LITTLE PONY IS A COMPUTERמופע21:00-18:00

עמ׳ 7אולם הביצהרגישותם המופלאה של רובוטי השיחה דיון19:30-18:30

אולם 1 הקרנה מיוחדתסרט21:00-19:00

עמ׳ 7אולם הביצהלצאת מהגוף ולהיכנס לזירה דיון21:00-19:45

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(גיימרסרט21:30-20:00

עמ׳ 8אודיטוריום חשיפה:  TRIBECA HACKS האקתון21:30-21:00

23:00-21:30PICTURESKY עמ׳ 6אולם 1 אירוע נעילת הפסטיבל: חשיפת פרויקט

עמ׳ 11אולם 1אקס מכינהסרט23:00-21:30

עמ׳ 13אולם 2 )הקופסא(עובר ושב+ פרילנד סרט23:15-22:00

יום ד׳ 27.5

יום ה׳ 28.5

עמ׳ 12אולם 2 )הקופסא(פובידיליהסרט18:30-17:00

עמ׳ 12אולם 2 )הקופסא(זיכרון גורליסרט21:00-19:00

עמ׳ 2מבואת המדיטקערב פתיחה21:00-20:00

עמ׳ 2מבואת המדיטקקבלת פנים  

פתיחת התערוכה Walk in My Shoes,תערוכה
עמ׳ 8מבואת המדיטקפרפורמנס לייב ודיג‘יי 

HYPERSENSITIVE עמ׳ 2אולם 1 מופעים של רגישות

עמ׳ 12אולם 2 )הקופסא(ימים משוניםסרט24:00-21:30

עמ׳ 12אולם 2 )הקופסא(אינטליגנציה מלאכותיתסרט19:30-17:00

עמ׳ 6אולם הביצהOH-MAN, OH-MACHINEדיון19:30-18:00

עמ׳ 9אולם 1אני אתה וכל השארסרט + דיון21:00-19:00

עמ׳ 12אולם 2 )הקופסא(INCONTACTסרט21:30-20:00

ערב שוטטות  24:00-20:00
מבואת המדיטק,

הספרייה 
ומוזיאון העיצוב

עמ׳ 4

עמ׳ 9אולם 1 מבקריםסרט22:15-21:00

עמ׳ 12אולם 2 )הקופסא(מטרופוליססרט23:30-21:30

עמ׳ 10אולם 1 ביופיליהסרט24:00-22:30

רגישות בעולם דיגיטלי
27-30.05.2015

הפסטיבל ה-5 לתרבות דיגיטלית בסינמטק חולון
Hypersensitive

יום ו׳ 29.5

שבת 29.5
לילדים

התנסויות

דיגיטליות 



צוות הפסטיבל:  
מנהל סינמטק חולון: רוני מהדב-לוין
מייסד ומנהל אמנותי: ליאור זלמנסון

מפיקות: מיכל שעשוע, שמרית גיל
מנהלת תכניה סינמטק: מיכל לביא

אוצרת מסלול וידאוארט: ליאת ברדוגו
אוצר מסלול משחקי וידאו: שלו מורן

עוזר הפקה: סהר אביטל
גיוס משאבים: תומר ספקטור

מנהל טכני מדיטק: צדוק סופר
מפיקה מדיטק: נורמה טל

מפיקה מוזיאון העיצוב: מיה קטורזה
לוגו הפסטיבל: מיש איור וקומיקס

מנהלת תקשורת שיווקית: גלית ליבו
עורך אתר האינטרנט: שחר שמאי

עריכת פתיח הפסטיבל: דורון צירולניק, אייל ריכטר
עיצוב גרפי: סתו אקסנפלד

יחסי ציבור ותקשורת: "לפידות תקשורת", אופירה בוטו 

הנהלת מתחם מדיטק חולון
מנכ"ל המדיטק: אלון ספן

סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה: תמר צדוק
סמנכ"ל כספים: שגית שחף
סמנכ"ל תפעול: אורן יצחקי

תודות: 
אתר פונד5: ילנה גולדנברג; פורום התרבות האוסטרי; 

שגרירות ארה"ב; שגרירות ספרד; מכון התרבות הפולני; 
אלנבי - שחר שוורץ; קרן קופרו: אורנה ירמות; מחלקת 

צעירים עיריית חולון: נדב אבנרי; HIT: מיכל רינות; משרד 
החוץ: יוסף בלט, ורד הלר; פסטיבל אוטופיה: אורי אביב; 

פסטיבל דוקאביב: סיני אבט, קרין ריבקינד סגל

מחירון הפסטיבל: 
38 ₪סרט אולם 1

20 ₪מפגש אמן / דיון 

20 ₪סרט אולם 2

לבעלי פסים ולרוכשי חבילות 
חינםעל בסיס מקום פנוי חינם

60 ₪אירוע שוטטות )28.5 החל ב-20:00(

כניסה חופשית לאירועי הפסטיבל 
)בהזמנה מראש(

 ₪ 130

 80 ₪כרטיס משולב: שוטטות + סרט

חבילה לימי הפסטיבל 
)כוללת 4 אירועים/סרטים  

למעט אירוע שוטטות( 
 ₪ 90 

כרטיסים משולבים וחבילות:

פס חופשי לפסטיבל:

03-5021552 שירות הלקוחות: 

 www.printscreenfestival.com

 pr in t  screen בל  פסטי

מחלקת 
צעירים

בחסות:

בשיתוף עם:

       Design Museum Holon
  

רגישות בעולם דיגיטלי
27-30.05.2015

הפסטיבל ה-5 לתרבות דיגיטלית בסינמטק חולון
Hypersensitive

C - 55%
M - 60%
Y - 65%
K - 40%

C - 70%


