אירוע תרבות מיוחד

סרטו של ארי דוידוביץ׳

הרצאה והקרנת סרט דוקומנטרי
על חייה ומותה המסתוריים של המשוררת
והפזמונאית האהובה תרצה אתר ,ומערכת היחסים
שלה עם אביה  -גדול המשוררים ,נתן אלתרמן

 //מפגש עם הבמאי ארי דוידוביץ׳

מפגש עם במאי הסרט ,ארי דוידוביץ׳ ,במרכז הבמה גני תקוה

(צילום :אסף יחזקאל)

התוכנית המוצעת
מפגש הכולל הקרנה של הסרט המלא ( 65דקות)
הרצאה מרתקת של יוצר הסרט ,ארי דוידוביץ׳
ההרצאה ( 30-40דקות) עוסקת במיתוס של תרצה אתר ומשפחת אלתרמן ,בסיפור הכנת הסרט,
שנמשכה שלוש שנים ,בסיפורים מאחורי הגילויים החדשים ,ובהקשרי תרבות ישראלית ויהודית
רחבים  -ספרות ,שירה ,פזמונאות .יוקדש זמן לשאלות ותשובות.

לצפייה בטריילר
הקליקו

לעמוד הפייסבוק
הקליקו

*או בחיפוש ביוטיוב לפי שם הסרט

*או בחיפוש בפייסבוק לפי שם הסרט

למידע נוסף ולתיאום הרצאות והקרנות מיוחדות
אסף יחזקאל  -קוסטנזה הפצת סרטים | costanzafilms@gmail.com | 052-8386492
ליצירת קשר עם יוצר הסרט  /חברת ההפקה:
ארי דוידוביץ׳  -היפרמדיה | info@hypermedia.co.il

תרצה אתר בחדר העבודה

(צילום אילוסטרציה מתוך הסרט :רותם ירון)

"תרצה אתר :ציפור בחדר" ,זוכה פרס השופטים בפסטיבל חיפה ,מביא
לראשונה למסך את סיפור חייה ומותה המסתוריים של המשוררת
והפזמונאית תרצה אתר ,בתו היחידה של נתן אלתרמן .הסרט מוקרן בימים
אלה בהצלחה רבה במסגרות שונות ברחבי הארץ ובעולם.
הסרט משרטט את דמותה השברירית ויפת התואר ואת חייה מלאי התהפוכות ,אשר נותרו אפופי
מסתורין גם שנים רבות לאחר מותה הטרגי בגיל  ,36באמצעות ראיונות אינטימיים עם האנשים
הקרובים לה ביותר :בעלה הראשון ,השחקן עודד קוטלר ,בנה המוסיקאי נתן סלור,
חברותיה  -השחקנית גילה אלמגור והפסיכולוגית זיווית אברמסון ,חוקרי הספרות
הפרופ' דן מירון ודן אלמגור ,וכן יונה אליאן וששי קשת ,שהקליט את השיר האחרון ביום
שבו מצאה את מותה .אלה מצרפים אחד לאחד את חלקי חייה ויצירתה המרתקים של נסיכה
מקומית ,שכל הווייתה ,יצירתה ואף מותה  -ארוגים בקשר הטעון והמורכב שהיה לה עם אביה.
בסרט משולבים פלאשבקים קצרים וצילומים מרגשים מהאלבומים המשפחתיים שמתפרסמים
לראשונה .אלה מתלכדים למסע רגשי ומוסיקלי רב שכבתי ,המאיר לא רק את חייה ויצירתה של
תרצה אתר ,אלא שופך אור חדש גם על חייו ויצירתו של אלתרמן.
תרצה אתר ,אחת הדמויות האהובות ,המסקרנות והבלתי מפוענחות של התרבות העברית
החדשה ,בתם של נתן אלתרמן  -מהגדולים במשוררי השירה העברית המודרנית  -ושל
השחקנית רחל מרכוס ,חיברה מאות שירים ופזמונים שחדרו ללבו של הקהל הישראלי (בהם
"אהבתיה"" ,אני חולם על נעמי"" ,שיר לערב חג"" ,שבת בבוקר" ועוד רבים); כתבה ספרי
ילדים פופולריים ("האריה שאהב תות") ותרגמה מחזות רבים שהועלו על בימות התיאטרון.
שיר הנושא" ,בלדה לאשה" ,הוקלט מחדש במיוחד לסרט ומבוצע בידי אסף אמדורסקי ,שגם
הלחין את המוסיקה המקורית לסרט כולו.

תרצה אתר בחדר העבודה

(צילום אילוסטרציה מתוך הסרט :רותם ירון)

מן הביקורות
״סרט מרגש ,רגעים קדושים
 10בסולם אורשר״!
גידי אורשר ,גל״ץ

״חגיגה של מבע קולנועי״

״סרט מכמיר לב כל כך ויפה מאד
וחכם וצנוע מאינכמוהו...
לא זוכר עצמי כה מטולטל רגשית
בסרט דוקומנטרי״
יגאל סרנה

חבר השופטים ,פסטיבל הסרטים חיפה

״פיוטי ,מרגש ויפה..
חונק את הגרון״
עידו ישעיהו ,וואלה!

״סרט אלגנטי
על אשה נוגעת ללב״ (טוב/גבוה)
ועדת המדרוג ,מוסף הארץ

״אמנותי ויפהפה,
מסוגנן ומעוצב לפרטי פרטים...
ספק אם נעשה סרט תעודה ישראלי
שבו השפה העברית זכתה ליחס חם
שכזה.״
שיר זיו ,ישראל היום

״צמרמורת במורד הגב״  -ציון 9
ניר קיפניס ,גלובס

״סרט יפהפה ,מרתק ומרגש.
מומלץ מאוד!״

״נפלא!״

יעל דן ,גל״ץ

איריס קול ,רדיו ללא הפסקה

תרצה אתר עם אביה נתן אלתרמן
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