DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET

tisztelettel meghí vja Önt és mi nden kedves érdekl ődőt a

2018. április 04-én

kezd ődő

izraeli filmszemlére

Az alábbi filmek vetítésére kerül sor:
1. Ervinka
i zraeli ví gjáték, 95 perc, 1967
A filmet í rta és rendezte: Ephrai m Ki s hon
A jóindulatú, ám jav íthatat lan semm itt evő Erv inka Tel Av ivban él,
nem h isz a mu nkában, a törvén yben, sem a házasságban. Piti
szélhámosként
éli
m inden napjait:
díjat
számít
f el
o lyan
parkolóháznak, amely nem is az öv é; áramot lop a szomszédaitó l;
ingyen es zik családi es emény eken, amely ekre meg s em h ívták .
Ervinka talá l arra is utat, hogy - felhaszná lva a bürokraták
butaságát, lustaságát és eredménytelenségét - becsapja a
hatóságokat. Főhősünk legfőbb célja , hogy nyerjen a lot tón, ez ért
kész k iraboln i az izraeli s zerencs eját ék társaság Tel Av iv - i irodáit
is.

Időpont: 2019. április 04. csütörtök 1630 óra

2. Blaumilch
i zraeli -ameri kai -német ví gjáték, 95 perc, 1970
Rendezte: Ephrai m Ki shon
Kishon v ígjátéka élesen b írálja a b ürokráciát és az os tobaságot,
amely
áthatja
Izrael
m indenna pjait.
A
középpontban
az
elmegyógy in téz etből
megszököt t
Blaumilc h
áll,
ak i
lopott
fúrógépével hata lmas lyu kat fúr Tel -Av iv központjában, s ezz el
őrületbe kergeti az arrafelé köz lek edőket. Mun kája során senk i
nem kérdez i meg, hogy m ié rt fúr, sőt, a hivata l lelkes en s egít i
"közérdek ű" t evéken ységét.

Időpont: 2019. április 11. csütörtök 1630 óra

3. 5 óra Párizstól
i zraeli fil mdráma, 90 perc, 2009.
Rendezte: Leon Prudovsky
Yigal eg ys zerű ember, ak i hoz z ászokott a
napi rut inhoz,
rendszerhez, így álmai ellen ére s em mer belefogn i új do lgokba.
Beletörődött egy hangú életéb e - Tel Av iv u tcáit járja, miközb en a
kedvenc ét, a het ven es év ekbeli fr ancia popénekes, Jo e Dassin
számait ha llgatja. Id eje nagy rész ét pedig fiáva l, volt n ejév el, és
annak jelenlegi f érjév el tölti. Egy napon találkoz ik Linával, f ia
zenetanárával, akibe azon nal belesz eret. A nő s egíts égév el, hogy
legyőz ze r epüléstő l va ló f élelmét, próbarepülésre megy. Yiga l
élv ez i a L iná val egy ütt tö ltött napo t és az azt köv ető karaoke estet, most kezd i igazán élvezn i az életet, és mer cs elek edni.
Azonban a férjezet t Lina kanadai házastársával azt terv ez i, hog y
elhagyják Izraelt, és Kanadában kezdenek új életet. Lina neh éz
döntés előt t ál l - férjét vagy most m egismert s zerelmét válass za

Időpont: 2019. április 17. szerda 1630 óra

4. Restoration
i zraeli fil mdráma, 105 perc, 2011
Rendezte: Yossi Madmoni
11-szeresen jel öl t az i zraeli Academi c Award -ra
A f ilm kö zéppontjában egy k is bútor - restaurációs üz letet á ll a T elAv iv belvárosában. A
f ilm
elej én,
az
egy ik
partner
Malamud meghalt, és az üz letb en való rész esedés ét nem öreg
partnerére, Yaakov Fidelman -ra hanem Yaakov f iára, Noah -ra
hagyta.
Az öregedő Yaakov képz ett k ézműv es, aki szeret i a munkáját, és
szigorú normákat tart , azonban nem ért a p énzügy ekh ez,
amelyeket mind ig halo tt partnere in t ézet t.
Az ü zlet forgalma csökk en, és a bank ok nem hajlandók kölcsö nöket
adni.
Noé, ak i s ik eres ügyvéd lett, kapacitálja apját, Yaakovot, hogy
vonuljon v iss za és adja el a műhelyt - ami jöved elmező nyer eséget
eredményezhet, m ivel a terü let ing atlanpiaci f ellendü lés en megy
kereszt ül.
Yaakov vonakodik, és f elvesz a műh elyb en egy mun kást, Anton - t,
aki Yaakov tanítványa lesz.
Anton m eg ment i a s ikert elen vállalko zást.
Anton a műh elyben , a sz emétb en felfedez ett egy 19. századi
német St einway zongorát, amelynek javításához sok pén zre les z
szüksége, és it t k ezdődnek a bonyod almak.

Időpont: 2019. április 26. pént ek 16 3 0 óra

5. Lábjegyzet
Oscar-dí jra jel öl t, Ophi r-dí jas fil mdráma, 103 perc, 2011
Rendezte: Joseph Cedar
Apa és f ia, E lizer és Uriel Shko ln ik kü lönc professzorok, akik
életük et a Ta lmud tanu lmányozásának szen telt ék. E lizer makacs
nyelvműv elő, ak inek soha nem is merik el a munkáját. A f ia
azonban érvény esü ln i tud a t u dományos életben, és elha lmozzák
elismeréss el. Egy napon azo nban for dul a kocka. Eliz er megt udja,
hogy a tudományos munkájáért megkapta az Israel -d íjat, a
legmagasabb szakmai elismerést. Uriel csodálattal és irigys éggel
figyeli az apja körül kia laku lt hely zetet, és válaszú t elé k erül,
amikor a saját karrierje és az apja támogatása között kell
választan ia.

Időpont: 2019. május 02. csütörtök 1630 óra

Az előadások helyszíne:
A Móri cz Zsi gmond Megyei és Városi Könyvtár konferenci aterme
Nyí regyháza Szabadság tér 2. III. emel et

Fel berman n E n dre
el n ök

