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נערה שחורה )סנגל 1966(
בימוי: אוסמן סמבן

משחק: מביסין ת'רז דיופ, אן-מארי ז'לינק

BLACK GIRL
Dir: Ousmane Sembene

59 דקות | וולוף, צרפתית | תרגום לעברית ואנגלית
59 min. | Wol., Fre. | Heb. & Eng. Sub

הקדמה מאת ד"ר אריאל שווייצר, מרצה באוניברסיטת 
ת"א ומבקר בכתב העת הצרפתי "מחברות הקולנוע".

יום ד' 17/1 בשעה 18:30

וולו )סנגל 2016(
בימוי: דאוודה קוליבלי

משחק: איברהים קומה, קווים גוטיירז

WULU
Dir: Daouda Coulibaly

סרט הביכורים של דאוודה קוליבלי מתרחש בליבה 
של במקו, בירת מאלי. לאדג'י הצנוע מתפרנס בקושי 
רב ממכירת כרטיסי אוטובוס. כאשר שוב נמנע ממנו 
הידע  את  לתעל  ומחליט  לייאוש  נופל  הוא  קידום, 
מפוקפקת  אך  יותר  רווחית  לעבודה  שלו  המקצועי 
לאדג'י  כשרונו  בזכות  סמים.  בלדרות   - ומסוכנת 
מתעשר, חי חיי נוחות וטווה קשרים מפוקפקים עם 
אל- של  לטריטוריה  מגיע  שהוא  ברגע  אך  הצבא. 

קאעידה, חייו וחיי הקרובים אליו נמצאים בסכנה. 
100 דקות | צרפתית, במברה | תרגום לעברית

100 min. | Fre., Bam. | Heb. Sub

מספר המקומות מוגבל | הקרנה חד פעמית 
יום ג' 16/1 בשעה 20:00

פאג'י אגבה )ניגריה 2015(
בימוי: רמי ווהן-ריצא'רדס

FAAJI AGBA
Dir: Remi Vaughan-Richards

שנים   6 בן  למסע  יצאה  ווהן-ריצ'ארדס  רמי  הבמאית 
ללגוס בעקבות מאסטרים ביורבה )תיפוף מסורתי( בשנות 
המופלאים  הנגנים  שבעת  לחייהם.  והשמונים  השבעים 
נשכחו מן החברה עם חלוף השנים עד שבעליה של חנות 
התקליטים הניגרית הידועה Jazz Hole Records גילה 
אותם והחזיר אותם לתודעה המוזיקלית. יחד הם הקימו 
עד  בעולם  להופיע  ויוצאים  קולקטיב  אגבה  פאג'י  את 

שפוקדת אותם טרגדיה ב-2011. 
91 דקות | אנגלית | תרגום לעברית

91 min. | Eng. | Heb. Sub

הקרנה חד פעמית 
יום ג' 16/1 בשעה 21:00

סמבן  אוסמן  הסנגלי  הבמאי  של  הביכורים  סרט 
להכרה  שזכה  הראשון  האפריקאי  לבמאי  הנחשב 
עם  להיטיב  מחליטה  שחורה  בחורה  בינלאומית. 
משפחה  של  בביתה  כאומנת  משרה  ולוקחת  חייה 
צרפתית. כשהמשפחה עוברת בחזרה לריביירה שעל 
לדרגת  מורדת  הבחורה  עצמה  מוצאת  התיכון,  הים 
משרתת, הסובלת מיחס גזעני ועוין, ומתחילה להבין 
מחאה  האירופאי.  בעולם  עורה  צבע  משמעות  את 

אנטי-קולוניאליסטית חריפה.
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ירוק-לבן-ירוק )ניגריה 2016(
בימוי: אבבא מקמה

משחק: סמואל אביולה רובינסון, איפיאני גדייק ג'וניור

GREEN WHITE GREEN
Dir: Abba Makama

103 דקות | אנגלית | תרגום לעברית
103 min. | Eng. | Heb. Sub

הקדמה מאת מאהן בונטי, מייסדת ומנהלת אומנותית 
תעשיית  יורק:  בניו  אפריקאי  קולנוע  פסטיבל  של 
 - "נוליווד"  בשם  גם  המוכרת  בניגריה,  הקולנוע 

המעצמה הקולנועית שלא ידעתם על קיומה.

גשם זיעה )מרוקו 2014(
בימוי: חאקים בלבס

משחק: חמיד בלבס, אמין אנג'י

SWEAT RAIN
Dir: Hakim Belabbes

מוברק, נאבק לא לאבד את אדמתו ואת סיבת הקיום 
שלו. אידה, אשתו, ואבן הפינה של המשפחה, תומכת 

בבעלה במאבקו הקיומי לשימור אדמתו ומשפחתו.
94 דקות | מרוקאית | תרגום לעברית

94 min. | Mor. | Heb. Sub

הקרנה חד פעמית 
יום ה' 18/1 בשעה 19:00

קולווזי באוויר )בלגיה 2015(
בימוי: אידריס גבל

KOLWEZI ON AIR
Dir: Idriss Gabel

תחנת הטלוויזיה המקומית של קולווזי - בירת לולבה 
עוקב  הסרט  קונגו.  הדמוקרטית  הרפובליקה  בדרום 
ונלחמים  לאמת  המסורים  עיתונאים  שלושה  אחר 
ליידע את הציבור  והקשיים על הזכות  כנגד הסכנה 
במתרחש. מונעים בתשוקה ובאומץ רב, הם נקלעים 
לסיטואציות מסוכנות לצד מצבים קומיים, ולמראות 

מעציבים כשהמציאות עולה על כל דמיון.
73 דקות | צרפתית, סוואהילי | תרגום לעברית

73 min. | Fre., Swa. | Heb. Sub

הקרנה חד פעמית
יום ד' 17/1 בשעה 19:00

חברים  שלישיית  על  חצופה  נעורים  קומדיית 
בניגריה.  ביותר  הגדולה  העיר  בלאגוס,  בוהמיינים 
במשחקי  לאוניברסיטה  עד  זמנם  את  מעבירים  הם 
וידיאו, הימורים והתפלספויות שטותיות על עתידם. 
השאיפות  את  לקדם  האמביציה  במלוא  עומלים  הם 
אבבא  של  הביכורים  סרט  שלהם.  האמנותיות 
בחיי העיר  עוסק באופן מרענן בדור הצעיר,  מקמה 
ובחשיבותה  המטרופולין  של  והתוססים  הצבעוניים 

של היצירה בכינון זהות ומקום.
הקרנה חד פעמית

יום ד' 17/1 בשעה 21:00
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הדמוקרטים )דנמרק 2014(
בימוי: קמילה נילסן

DEMOCRATS
Dir: Camilla Nielsson

86 דקות | אנגלית | תרגום לעברית
86 min. | Eng. | Heb. Sub

במחלקה  דוקטורנטית  לוי,  נועה  מאת  הקדמה 
גוריון.  בן  באוניברסיטת  וממשל  לפוליטיקה 
לשלטון  האזרחית  החברה  שבין  הדינמיקה 
מהעם  העולים  המרכזיים  והקולות  בזימבבואה, 
בימים אלה, בעקבות ההפיכה הצבאית ונפילתו של 

הנשיא לשעבר, רוברט מוגבה.

דיוקנו של ג'ייסון )ארה"ב 1967(
בימוי: שירלי קלארק

PORTRAIT OF JASON
Dir: Shirley Clarke

סרט הקאלט הדוקומנטרי של שירלי קלארק, נציגה 
הנגד  תרבות  ושל  האמריקאי  האוונגרד  של  בולטת 
בשנות השישים, מתמקד בראיון עם ג'ייסון הולידיי 
– אמריקאי שחור, פלייבוי שוליים, זונה ממין זכר, 
ובעל  ממכרים  חומרים  שטוף  אלכוהול,  אדי  אפוף 

דעות רבות.
105 דקות | אנגלית | תרגום לעברית

105 min. | Eng. | Heb. Sub

הקרנה חד פעמית
יום ה' 18/1 בשעה 21:00

כבשה )אתיופיה/צרפת/גרמניה/נורבגיה/קטאר 2015(
בימוי: יארד זלקה

משחק: רדיאט אמארה, קידיסט סיום

LAMB
Dir: Yared Zeleke

אביו של אפרים נטש אותו והוא נאלץ לעזוב את ביתו 
כבשה  לו  השאיר  אביו  רחוקים.  קרובים  אצל  ולגור 
אחד  יום  בבדידותו.  אותו  ומנחמת  חייו,  כל  שהיא 
הדוד דורש ממנו להקריב את כבשתו האהובה למען 
ארוחת החג. אפרים יעשה הכול על מנת לשמור על 

חברתו היחידה ולמצוא את דרכם חזרה הביתה. 
94 דקות | אמהרית | תרגום לעברית ואנגלית

94 min. | Amh. | Heb. & Eng. Sub

הקרנה חד פעמית
יום ה' 18/1 בשעה 21:00

שני פוליטיקאים יריבים, נציג האופוזיציה ונציגו של 
 37 כבר  מוגאבה, הנשיא הדיקטטור ששולט  רוברט 
שנה, נבחרים לכתוב מחדש את החוקה של זימבבואה. 
זוהי משימה קריטית שיכולה להביא לסיום השלטון 
ולהולדתה  מוגבה  רוברט  הנשיא  של  האוטוקרטי 
של דמוקרטיה או להחזיר את המדינה לשנות דיכוי 
האירועים  לסופן.  יגיעו  מתי  לדעת  שאין  מייאשות 
הסרט  זוכה  לאחרונה.  בה  שחזינו  להפיכה  שקדמו 

התיעודי הטוב ביותר בטרבייקה 2015. 
הקרנה חד פעמית

יום ו' 19/1 בשעה 11:30
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ישראלה ואפריקנה

1. בשם השם )ישראל 2010(
בימוי: ברהנו אדמסו

משחק: ברהנו אדמסו, ישראל מהרט
NAMES

Dir: Brahanu Admasu
ולשם  הסרט בוחן את היחס שנותנים אנשים לשמם 
הסרט,  יוצר  של  האישי  סיפורו  באמצעות  בכלל. 
אשר חזר לשמו המקורי, ודרך מפגש עם חבריו, נוגע 
הסרט במשמעויות השונות הנלוות לשינוי שמותיהם 

של עולי אתיופיה.
20 דקות | עברית | תרגום לאנגלית

20 min. | Heb. | Eng. Sub

2.עם הפנים לקיר )ישראל 2016(
בימוי: אלמורק מרשה

משחק: ספיר סינקה, תהילה ישעיהו אדגה
FACING THE WALL
Dir: Alemwork Mersha

שמשפחתה  העובדה  עם  להשלים  מוכנה  לא  סורני 
עברה לישראל. היא מסרבת לפקוח את עיניה, אוטמת 
את אוזניה בידיה ולא מוכנה לגעת בדבר. אמה של 
יוכלו  שבה  דרך  מוצאת  היא,  אף  שמתקשה  סורני, 

שתיהן להיפרד מהעולם שהותירו מאחור.
26 דקות | אמהרית, עברית

26 min. | Amh., Heb.

3. יא לחמאמה )הו יונה( )ישראל 2015(
בימוי: עמית חי כהן

YA IHMAMA, OH DOVE
Dir: Amit Hai Cohen

של  שירתו  בין  הקושר  קולנועי  מוזיקאלי  קולאז׳ 
עבד  הסווירי  המשורר  של  מילותיו  לבין  ביטון  ארז 
אלרחמן אלחמולי, בין קולה של הזמרת עביר אל עבד 
מטנג׳יר, לבין קולה של נטע אלקיים מנתיבות, בין 
היונה שבמחשבותיו של ראובן אברג׳ל לבין השחפים 

החגים מעל הים באסווירה.
11 דקות | עברית, מרוקאית

11 min. | Heb., Mor.

דיון  ולאחריה  אפריקאית  ישראלית  אסופה  הקרנת 
בנושא על קולנוע אפריקאי ישראלי | בהנחיית אפרת 
חברתית.  ופעילה  חוקרת  מרצה,  אמנית,  ירדאי, 

בנוכחות היוצרים: ברהנו אדמסו עמית חי כהן.
יום ו' 19/1 בשעה 12:00
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קאטי קאטי )קניה/גרמניה 2015(
בימוי: מביתי מסיה

משחק: ניוקבי גת'אייגה, פול אוגולה

KATI KATI
Dir: Mbithi Masya

בתוך  אחד  יום  מתעוררים  שאתם  לעצמכם  תארו 
הגעתם  איך  מושג  של  לכם שמץ  ואין  עקרה  שממה 
לשם. זה מה שקורה לגקאלצ'ה גיבורת הסרט. ברצף 
הפואטי  סרטו  קאטי,  קאטי  של  המסתורי  הפתיחה 

הראשון של הסופר מביתי מסיה.
75 דקות | אנגלית, סוואהילית | תרגום לעברית

75 min. | Eng., Swa. | Heb. Sub

הקרנה חד פעמית 
יום ו' 19/1 בשעה 22:00

צ'דו )סנגל 1977(
בימוי: אוסמן סמבן

משחק: תבתה נדייאיי, מוסטפה יאדה

CEDDO
Dir: Ousmane Sembene

האפריקאית  התרבות  את  לשמר  מנסים  הצ'דו 
האיסלאם שמגובה  הסתערות  נגד  המסורתית שלהם 
של  בתו  את  חוטפים  הצ'דו  אנשי  המלך.  בתמיכת 
ומתחולל מאבק  חיובם להתאסלם  על  המלך כמחאה 
בשל  במולדתו  צונזר  הסרט  הצדדים.  בין  איתנים 

מסרים אנטי מוסלמיים.
120 דקות | וולוף, צרפתית | תרגום לעברית

120 min. | Wol., Fre. | Heb. Sub

הקרנה חד פעמית 
יום ו' 19/1 בשעה 14:00

האדם הנכון: תומס סנקרה )שוויץ 2014(
בימוי: רובין שפילד

CAPTAIN THOMAS SANKARA: 
THE UPRIGHT MAN 

Dir: Robin Shuffield
90 דקות | צרפתית | תרגום לעברית ואנגלית

90 min. | Fre. | Heb. & Eng. Sub

רוח.  ואיש  רדיו  שדרן  סבאג,  ערן  מאת  הקדמה 
"במדינת האנשים הישרים" תעסוק בתומאס סנקרה, 
פאן אפריקניסט, "צ'ה גווארה האפריקני", פמיניסט, 
מנהיג מרקסיסט שהוביל את מולדתו בורקינה פאסו 

למהפכה אנטי-אימפריאליסטית בשנות השמונים.

דיוקן המורכב מקטעי ארכיון של תומס סנקרה, מי 
הירצחו  עד   1983 משנת  פאסו  בורקינו  נשיא  שהיה 
ב-1987. סנקרה היה מהפכן, לוחם זכויות ומרקסיסט 
שביקש לשחרר את מדינתו מהשלטון הצבאי הכאוטי 

ולהביא לשלום, שגשוג ועתיד חדש.
הקרנה חד פעמית

יום ו' 19/1 בשעה 13:00
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אפריפדיה 
)אנגולה/גאנה/קניה/סנגל/דרום אפריקה/שוודיה 2014(

בימוי: טדי גוייטום, בנימין טפט, סיני בייריו

AFRIPEDIA SERIES
Dir: Teddy Goitom, Benjamin Taft, Senay Berhe

קולאז' של סרטים דוקומנטריים על החיים של צעירי 
מוסיקה  של  ביתה  היא  אנגולה  אנגולה:  אפריקה. 
אלקטרונית כבדה המכונה קודרו. הסרט עוקב אחרי 
לואנדה,  הפועמת  העיר  ברחבי  הז'אנר  ההתפתחות 

ומפגשים עם האמנים האחראים למהפכת הקודרו. 
כי אקרה,  יודעי דבר אומרים  לחישות בקרב  גאנה: 
בירת גאנה, היא הנקודה החמה הבאה לייצור התרבות 

האפריקאית, ואקרה מוכיחה שהם לא טועים. 
קניה: באמצעות סיפורי הכישרונות המרכזיים שלה, 
התרבות  בסצנת  באינטימיות  מתבוננת  אפריפדיה 

העירונית של ניירובי ובאישים המובילים.

סנגל: סרט על סצנת האמנות של העיר הכי חשובה 
פוגשים את מעצב אופנה סלי  במערב אפריקה. אנו 
ראבי קין. הצלם עומאר ויקטור דיופ מגלם מחדש את 
תמונותיה האיקוניות ביותר של הוליווד עם טוויסט 
סנגאלי ועוד.                                                      

דרום  שחרור  לאחר  שנה  עשרים  אפריקה:  דרום 
דור חדש - הדור שבו מעצבי  פוגשים  אנו  אפריקה 
אופנה, אנימטורים, יזמים תרבותיים, מפיקי מוסיקה 

יוצרי גרילה זוכים להגדיר מחדש את מולדתם.
140 דקות | וולוף, צרפתית, פורטוגזית, אנגלית | תרגום לאנגלית

140 min. | Wol., Fre., Por., Eng. | Eng. Sub

הקרנה חד פעמית 
שבת 15/1 בשעה 15:00

אופק )אתיופיה/שוויץ 2013(
בימוי: סטפן יאגר

משחק: סטפן גבסר, האנוק טדלה

HORIZON BEAUTIFUL
Dir: Stefan Jager

90 דקות | אנגלית | תרגום לעברית
90 min. | Eng. | Heb. Sub

שבת 20/1 בשעה 11:00

לגרום  מתאמץ  תושייה,  רב  אתיופי  ילד  אדמאסו, 
בדרך לא שגרתית למאמן כדורגל משוויץ להתאהב בו, 
כדי שזה יהפוך אותו לשחקן ענק. תכניתו משתבשת 
המסע  ישוב.  מכל  רחוק  עצמם  מוצאים  כשהשניים 
עם  להתמודד  העקשנים  צמד  את  מאלץ  המשותף 

השלכות מעשיהם ולהסתכל על האופק באופן אחר.



08/פסטיבל קולנוע אפריקאי

גשם כחול עם קצת אדום 
)ניגריה/ארה"ב 2015(

בימוי: כריסטופר קירקליי
משחק: פטימטה פאלו, ראיצ'ה איברהים

RAIN THE COLOUR BLUE WITH A 
LITTLE RED IN IT
Dir: Christopher Kirkley

75 דקות | טמשק, טוארג | תרגום לאנגלית ועברית
75 min. | Tam. | Eng. & Heb. Sub

מוזיקה  מהמדבר,  מוזיקה  דיון:  ההקרנה  בתום 
דיון  החדשה  הישראלית  המוזיקה  אפרו-ערבית, 
החברתי.  באקלים  השינויים  ועל  פריחתה  על 
יאלו  גילי  אלקיים,  נטע  המוסיקאים,  בהשתתפות 

ואליזיה אקוונד. מנחה: יוסי פיין

גריגרי - קמע )צ'אד 2013(
בימוי: מהמאט סאלח הרון

משחק: סולימאן דמה, אנאיס מונורי

GRIGRIS
Dir: Mahamat Saleh Haroun

ה-25  בן  גריגרי  משותקת,  רגל  עם  שנולד  למרות 
להנאת  במועדונים,  רוקד,  והוא  רקדן.  להיות  חולם 
מעריצים ובמיוחד מעריצות. אך החלום נגדע כאשר 
הדוד שלו נופל למשכב. על מנת להצילו גריגרי לוקח 

על עצמו עבודה שמסכנת את חייו ואת חלומותיו.
101 דקות | צרפתית, ערבית | תרגום לעברית

101 min. | Fre., Arab. | Heb. Sub

שבת 20/1 בשעה 21:30

הקללה )סנגל 1975(
בימוי: אוסמן סמבן

משחק: ת'יירנו ליי, מרים ניאנג

XALA
Dir: Ousmane Sembene

והעולם  המערבי  העולם  התנגשות  על  שנון  משל 
השלישי במבט אל עבר אפריקה המתפרקת משליטיה 
הקולוניאליסטים. הצרפתים אמנם עוזבים את היבשת 
השחורה אבל הכסף הלבן עדיין שולט בכלכלה. בליל 
המערבי,  הכסף  בזכות  השלישית  לאשתו  נישואיו 

מגלה אל האדג'י שנחתה עליו קללת האימפוטנציה.
123 דקות | וולוף, צרפתית | תרגום לעברית ואנגלית

123 min. | Wol., Fre. | Heb. & Eng. Sub

שבת 20/1 בשעה 17:00

על  ומבוסס  טוארג  בשפת  שנעשה  הראשון  הסרט 
הסרט המוזיקלי האגדי "גשם סגול". הסרט עוקב אחר 
המוזיקאים בסצנת הגיטרות המחתרתית לאורך נהר 
הניגר ומתמקד בגיבור אחד – מודו מוקטר. מוקטר 
שאיפותיו:  להגשמת  בדרך  מתמיד  במאבק  נמצא 
המשפחה  בין  הקונפליקט  מוזיקאים,  בין  קנאה 
ובעיקר עם השדים של עצמו. הסרט  לבין המוזיקה 
מלווה בהופעות מהפנטות של מודו ופותח חלון לעבר 

מוזיקה יפהפייה ופחות ידועה.
הקרנה חד פעמית

שבת 20/1 בשעה 19:00


