אלון גור אריה – מכתבי המלצה ותודה

לכל מאן דבעי

מדי חודש מוקרן בסינמטק תל אביב אחד מהסרטים המצחיקים ביותר בעולם
ששינו את פני ההיסטוריה ,במסגרת "מועדון הסרט המופרע".
את המועדון ייסד ומנחה הבמאי והתסריטאי הקומי אלון גור אריה; לפני כל הקרנה
הוא מספר בהומור ובקסם האישי האופייניים לו על תולדותיהם של היוצרים
הקומיים שמאחורי הסרטים (כמו צ'רלי צ'פלין ,מל ברוקס ,מונטי פייתון ועוד),
בהרצאה המכילה קטעי וידיאו.
אלון הוא מרצה מרתק ובעל ידע רב ,המצליח מדי חודש למלא את אולם הסינמטק
בקהל צוחק ומריע.
אני עצמי נוהג להביא את בני לשמוע את הרצאותיו.
אני ממליץ עליו בכל פה.

פיני שץ
מנהל התוכניות
סינמטק תל אביב
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13.8.15
הי אלון,
רציתי לומר תודה רבה רבה !!!!
היה מקסים ,הקהל יצא עם המון שמחה וידע ונהנה מכל רגע ,פשוט כיף ☺
שמחתי לשמוע שנרקמו שת"פ נוספים עם אנשי הצוות – בהצלחה!
מצ"ב תמונות מההרצאה,
תודה מכל הלב,
ענבל גנוסר
מוזאון ישראל
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 13ביולי 2010
ב' באב תש"ע

לכל מאן דבעי,
הנדון :אלון גור-אריה

ברצוני להמליץ בחום על הרצאותיו של הבמאי והתסריטאי הישראלי אלון גור-אריה.
אלון גור-אריה העביר אצלנו סדרת הרצאות של "מועדון הסרט המופרע" .הסדרה התקיימה
במהלך שנת תש"ע ( )2009-2010בשיתוף עם סינמטק שדרות .כל מפגש בסדרה נפתח בהרצאה של
גור-אריה שאורכה כ 75-דקות ,ולאחריה הוקרן סרט שגור-אריה הקדים לו הסבר ודברים .מפגשי
הסדרה עסקו בין היתר בחבורת מונטי פייתון ,מל ברוקס ,האחים צוקר ,אפרים קישון ועוד .אנו
ממשיכים לקיים את סדרת ההרצאות עם גור-אריה גם בשנה הבאה (תשע"א).
הרצאותיו של גור-אריה מרתקות ומלהיבות ,מלאות בפרטים ובידע רב ,מתובלות בהומור
וברגעים רבים של צחוק .ניתן לומר כי הן הרבה מעבר להרצאה רגילה ,הן חוויה של ממש .הקהל
ידע להעריך זאת ,ועל כן פקד את מפגשי הסדרה בהמוניו.
אין ספק כי אלון גור-אריה הוא מטובי המרצים שהופיעו אצלנו ,ואני בטוח כי כל מי שישתמש
בשירותיו יזכה לתמורה מלאה ומהנה .במקרה הצורך ,אשמח לספק פרטים נוספים על הרצאותיו
המצוינות.

בברכה,
אייל מצליח
מנהל הלל במכללה האקדמית ספיר

אלון גור אריה – מכתבי המלצה ותודה

1.11.2010
שלום אלון

ברצוננו להודות לך על תרומתך היפה לארוע פתיחת השנה
ב 4.10.2010
ההרצאה היתה רווית הומור וצחוק ויחד עם זה מהנה ומענינת
למדנו על תחילתו של הקולנוע ,על תחילתו של ההומור
בקולנוע
ובמרכז ההרצאה  :האחים מרקס
החוויה היתה כפולה ומכופלת לאלה בינינו שהכירו אותם
וזוכרים אותם

בברכה
צפורה מני
בשם
מרכז פנאי ותרבות חמישים פלוס הרצליה
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 5במאי 2010

מכתב תודה
שלום רב אלון,
אמנם עבר קצת זמן מאז נפגשנו ,אך אף פעם לא מאוחר להגיד תודה,
ובעצם  -תודה כפולה :גם על סיור וגם על הרצאה.
במפגש הראשון עימך הובלת אותנו ,קבוצת אנשים שחלקם כבר חובקים
נכדים ,בסמטאותיה הקסומות של נווה צדק .סיפרת לנו סיפורים
הקשורים בעברה של השכונה ,ועשית זאת עם הרבה כישרון והתלהבות
שסחפה את כולנו .אין ספק ,שהצלחת לעורר עניין ולשמור על הסקרנות
ככל שהתקדמנו במסלול ההליכה .ראוי במיוחד לציין את האופן בו ערכת
את המסלול ,כך שבסיומו הותיר בלבנו תחושה של התרוממות רוח.
במפגש השני שמענו ממך הרצאה בנושא ימי ראשית הקולנוע ,בדגש על
הקומיקאים הראשונים .היה כיף להיזכר בסרטים ובשחקנים שאהבנו
לראות פעם ,לפני יובלות ,ולמדנו המון אודות אותה תקופה .שוב ,נותרנו
עם טעם של עוד...
את הידע הרב שלך בנושאים השונים אתה מעביר באופן משעשע ומרתק,
מה שהופך כל מפגש לחווייה מיוחדת ומהנה ביותר.
ולכן  -תודה גדולה בשם כל חברינו וכמובן מאיתנו,
לאה ויוני נוקד
leanoked@gmail.com
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2/9/09
אלון שלום רב
שמחה שנפגשנו ועוד יותר לאמירותיך המילוליות והויזואליות המגוונות
לי היה בוקר מרתק ומעניין ,מפגש עם ג'אנר ישראלי לא מוכר ומייצג את מה
חושבים ולא יודעים איך לומר אחרת ..שאנו
התלמידים מישבו אותך והתחברו להצגתך החיננית שהעידה ,שמלבד כישורי
שערן כינה בימוי וכתיבת תסריט קומי את שחקן מדהים..מולטיטאלנט כפי
אותך!
התלמידים ציינו את היום והעטירו שבחים למקצועיות שאפיינה את ההבחירות
שלנו בבחירת אומנים שתרמו לתלמידים שאוהבים ולומדים את התחום
אעשה לך נפשות כי ראוי לפגוש אותך
יישר כח
מירה שווייקי
רכזת מגמת קולנוע
תיכון הראל ,מבשרת ציון
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 8באוגוסט 2010

לכבוד סינמטק תל אביב שלום רב
רציתי להחמיא ולברך על השינוי המרענן שרץ בחודשים
באחרונים במסגרת מה שנקרא "מועדון הסרט המופרע".
אני הגעתי לסרט אחד במקרה ,ומאז לא מפסיק להגיע ,לצחוק
ואף לצרף חברים שנהנים.
יש לציין כי אלון גור אריה מעביר את ההרצאה שלפני הסרט
בכישרון רב ,פשוט תאווה לעניים ומתק שפתיים .לפעמים כל
מה שצריך זה רק לומר מילה טובה ,אז תודה גדולה לכם!
כמו כן ,אני פונה בבקשה לשבץ את הסרט "חמים וטעים"
שנחשב בעיניי רבים לסרט הקומדיה הטוב בכל הזמנים ומן
הראוי שלא יישמט מהתוכניה.
בברכה,
שלומי חזאם
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28/8/14
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המלצה חמה לאלון גור אריה
 13בפברואר 2010

לכל מאן דבעי,

אלון הופיע ביום ההולדת שישים שלי לקהל של כמאה חבריי.
ההופעה היתה מהנה ,מצחיקה ,מעניינת ,מרתקת ומחדשת.
קטעי הסרטים אשר שולבו בהרצאה נבחרו בקפידה ועוררו עניין רב.
לסיכום :מומלץ מאד.

בברכה,
אורנשטיין יוסי

דוא"לOrenstein@bezeqint.net:
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נושא :תודה על ההנחייה של מונטי פייטון
הי אלון!
רציתי להגיד לך תודה רבה רבה על ההנחייה שלך ביום שבת של מונטי פייטון ,מאוד
נהניתי ,ולמדתי המון פרטים שלא הכרתי לפני על החבורה המופלאה הזאת.
אני אישית הייתי מאוד מופתע מהכמות הגדולה של האנשים שהגיעה ביום שבת ב1
בצהריים ,הפרוייקט הזה כנראה באמת ממלא איזה חלל שהיה חסר בשנים
האחרונות בנושא הזה.
נתראה עוד חודש במל ברוקס! איזה סרט יוקרן אגב? אוכפים לוהטים?
ושוב תודה על ההנחייה (וגם על הפאן שאתם עושים במוסד הסגור(
דורון
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מועדון הסרט המופרע בסינמטק ירושלים

ל'מועדון הסרט המופרע' התוודעתי במקרה לפני שנה כשאחרי שפגשתי את אלון בהקרנה
של ה'מוסד הסגור' .אלון סיפר לי אז על המפגש שעומד להיערך בירושלים .את היכולות
הורבאליות של אלון הכרתי כבר ממזמן( ,יותר מעשור!) עוד מתכנית הרדיו 'היפופוטם'-
שאת המערכונים שלה א נחנו מצטטים עד היום ,כך שלמרות ה'פתיל הקצר' שיש לי כשזה
מגיע להרצאות ו'ספיגת מידע' החלטתי לתת הזדמנות (במקרה הכי גרוע ,חשבתי לעצמי,
סרט של מונטי פייתון כבר יהפוך את הארוע למשתלם).
הופתעתי מעצמי; מצאתי את עצמי צוחקת ומרותקת במשך שעה וחצי ל..ביוגרפיה! אלון
העביר את כל המידע בהומור ,בחן ,בגובה העיניים ועם המון המון (המון) ידע.
רק מתבקש היה להמשיך להגיע גם בפעמים הבאות וחוץ מפעמים בודדות וסיבות אישיות
גם אני ,וגם חברים שהתוודעו ל'מועדון' הנהדר הזה ,מקפידים להגיע בקביעות (כל מפגש
אני מגלה עוד כמה חברים שהתווספו לחבורה).
מקווה מאד שהמועדון ימשיך ויתקיים – אחרי הכל ,התאריכים ביומן כבר משורינים.
בברכה,
לאה בולביק ,
ירושלים

bulea42@gmail.com

אלון גור אריה – מכתבי המלצה ותודה

]--- From: Raquel & Gideon Gilboa [mailto:gilboagr@netvision.net.il
Sent: Sunday, June 12, 2011 4:19 PM
To: Pini Schatz
מועדון הסרט המשוגע Subject:

שלום רב
רציתי להודות לכם על סידרה חביבה ומוצלחת זו,
שזוהי העונה השניה שאני ונכדי רואים אותה.
אני מודה לכם ולמנחה המאפשרים מופע שסבא-סבתא יכולים
להגיע אליו בקביעות עם נכדיהם המתבגרים.
אנו תקווה שהסדרה – או אחרת באותה מתכונת – תמשיך.
בכבוד רב
רחל גלבוע
מנוי 19141
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4.6.11

לאלון שלום,
בשמי ובשם חברי בערד ,כולנו מודים לך על ערב מענג ,מסקרן
ומחכים.
בזכותך ,האחים מארקס ,הפכו בסיס להבנת התהליכים והשפה של
הקומדיה בקולנוע.
תודה על משלוח התכניות הנוספות ,אני משוכנעת שניפגש להרצאות
נוספות בעתיד.
שוב תודה ולהתראות
זיוה טביק.
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לכב' אלון גור אריה
מאת :אילן צרפתי ,רכז מגמת הקולנוע,תיכון בליך.

ברצוני להודות לך על סדנת הקומדיה הנפלאה אותה העברת לתלמידי מגמת הקולנוע של בליך .
הסדנה ששילבה את הקרנתם של קומדיית הפולחן " המוסד הסגור"  ,פרי עטך ,וכן קטעי קומדיה
טלוויזיוניים נוספים שעשית  ,הפכה לחוויה מרתקת ,מעשירה ויוצאת דופן עבור התלמידים,
המורים והאורחים שהצטרפו אליה.

התעוזה הרבה שלך בעשייה הקולנועית ,האופן הנלהב והלא שגרתי שבו אתה עוסק בקולנוע
בכלל ובקומדיה (יוצאת הדופן) בפרט ,קרנו אלינו בכל שלבי הסדנא והדביקו את התלמידים
ב" מגיפת" העשייה היצירתית  .גישתך המקורבת אל הקהל  ,הדיבור בגובה העיניים כמו היכולת
שלך להלהיב ,הובילו אותנו אל מעבר לנושא הסדנא היו לשיעור חוויתי חשוב לכל מי שמתעניין
בקולנוע .

על כל אלה ,אני מודה לך שוב ומקווה לפעילויות משותפות בהמשך.

בברכה,
אילן צרפתי
רכז מגמת הקולנוע -תיכון בליך
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29.3.13

היי אלון .אתה לא מכיר אותי ,אבל הייתי אתמול
(לראשונה) בהופעתך בירושלים .ומה אומר לך-
יצאתי עם לסת שמוטה!! לא רק מההגשה
המדהימה ,אלא בעיקר שאת כל הדברים האלה לא
ידעתי ,ולא היה סיכוי שאדע!!
הגעתי עם עוד  2זוגות חברים ,כולנו יוצאים בשאלה,
שיצאנו בגיל יחסית מאוחר .ומה ששמענו שם -פשוט
הימם אותנו!! כולנו יצאנו בהלם תרבות .פשוטו
כמשמעו.
בברכה
שימי לב ,ירושלים
 22באוקטובר 2011

היי אלון
אני רואה שוב חובה נעימה לעצמי להודות לך שפגשת אותנו
בצומת כזה רגיש וטעון עבורנו והבאת לנו שימחה
כמו שבת דודתנו הביאה אלינו בחייה.
האדם הנדיר שהיא היתה התחבר לנו מצויין עם ההרצאה
המאלפת שנתת לנו על האמן הדגול צ'רלי צ'פלין.
תודה
עמליה שחר
-----------------------
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אהלן ,
אני לא נוטה להציק לאנשים זרים בפייסבוק אבל אני רוצה להודות
לך על ההרצאה שלך אתמול במזא"ה בנושא מונטי פייתון .
בנימה קצת אישית  -אחיו של אבא שלי נפטר מסרטן (בן ,48
משעשע מאוד לאור החלק האחרון של ההרצאה) והחלטתי להוציא
אותו ללילה לבן כדי שאולי יהיה קצת פחות מדוכא ,ולא היו לי
ציפיות למצוא אירוע שהוא יהנה בו (במיוחד כי לילה לבן זה בד"כ
גרוע) אבל היה ממש מוצלח והוא נהנה מאוד מההרצאה (וגם אני) -
הן בגלל שזה על מונטי פייתון והן בגלל התוכן שלה והקטעים
שבחרת .תודה רבה !
שני

20.2.2016
Eden Hazani Zion
אני חייבת לשתף אותך עד כמה אני ,יהונתן וההורים שלי
נהנו אמש במועדון בירושלים שיר אשיר בגשם .
מעבר לכל שמדובר בסרט שאני מדקלם ומעריצה מגיל
צעיר (חינוך מבית) האווירה וההרצאה היו יוצאים מן הכלל,
כמו בערב של חזרה לעתיד.
אפילו לא ידענו שג׳ין קלי בארסנל שלך! מצפים לטרינטינו
ומתי כבר מפגש ג׳ים קארי??
עדן ויהונתן ,חברי מועדון (קבועים שורה  )5ירושלים
שם :דניאלה בירמן
דוא"ל daniella.birman@gmail.com :
אני שייכת למועדון הסרט המופרע ,הייתי בכל סרט וההרצאות הן
נפלאות! רק שמה ,השבוע אסע לניו יורק ,אז לא אוכל להשתתף
במפגש הבא ,חבל שכך .תודה רבה על הסדרה הזו ,ותמשיכו איתה!
ישר כח
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אלון שלום רב,
בהמשך להרצאתך אמש במועדון הסרט המופרע
אני מבקש לנצל ההזדמנות להודות לך בחום
על ההגשה אתמול ובכלל.
יש לקוות שחלילה לא יפסיקו מפעל חשוב זה.
יישר כח!
בתודה מראש ובהצלחה בהמשך.
שמוליק בן משה ,ירושלים
------------------------------------Ronen Shafir December 24 at 6:30pm
היינו בהרצאה ביום רביעי בראש פינה ומאוד נהנינו מהדרך בה
העברת את האינפורמציה .זה היה מאוד ענייני ועצם העובדה שזה
היה אינטרקטיבי עם הקהל מוסיפה להנאה שלנו.
נעקוב אחר פרסומים ומקווים להיות בעוד הרצאה כזו): .
אולי תגיע גם לתל חי להרצאה .מבחינתנו אנחנו נשמח לארח אותך
):
שבת שלום ותודה רבה
רונן ודניאלה
-----------------------------

September 14 at 5:38pm

אלון גור אריה – מכתבי המלצה ותודה

היי אלון
תודה מכל הלב על ההרצאה המדהימה בשבת  -רובין וויליאמס
צחקתי ונהנתי .ערכת והגשת בטוב טעם .ובהחלט עשית לי חשק לבוא
גם למל ברוקס):
דלית אביטל
----------------------

בזכותך הייתה לי שבת נהדרת וחויה מקסימה אני אם חד
הורית וחויתי יום תרבותי מצחיק והיה לי כיף רציתי שתדע
ותשמח בשבילך אולי זה כלום אבל עבורי זה היה עולם
ושיהיו לך חיים מצויינים תודה ומלואו
ההנחיה שלך היתה ניפלאה לא היית טרחן העברת את זה
תודה בצורה שובה ושוב

גילה
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Amit Frenkel January 19 at 12:58pm Report
,אלון שלום
ביום שבת האחרון נכחנו אני והוריי בסשן וודי אלן שהתקיים בסינמטק בתל
אביב אביב ונהנו מכל רגע ! היה פשוט תענוג ,תודה!
באותו סשן דיברת על מספר אירועים דומים שצפויים להתקיים בעתיד (סאות'פארק,
קומדיות וכו') .כיצד אוכל להתעדכן באופן שוטף על אותם אירועים?
עמית

10:24am

Gil Megidish
היה כל כך כיף אתמול! הרצאה נהדרת!
כל כך גאוני לתאר את באגס באני דרך מל בלנק.
אני כל כך עצוב שפספסתי את ההרצאה הקודמת על החבובות,
ובכלל ,שרק עכשיו שמעתי על ההרצאות שלך.
מישהו הקליט את ההרצאות האלה? יש שידורים חוזרים?
בכל אופן ,רציתי להגיד תודה! מאוד נהננו!

-----היי אלון .אתה לא מכיר אותי ,אבל הייתי אתמול (לראשונה) בהופעתך .ומה אומר לך  -יצאתי עם לסת שמוטה!!
לא רק מההגשה המדהימה ,אלא בעיק ר שאת כל הדברים האלה לא ידעתי ,ולא היה סיכוי שאדע!!
הגעתי עם עוד  2זוגות חברים ,כולנו יוצאים בשאלה  ,שיצאנו בגיל יחסית מאוחר .ומה ששמענו שם  -פשוט הימם
אותנו!! כולנו יצאנו בהלם תרבות .פשוטו כמשמעו ,פרויקט מדהים תודה

---Ofek Shmueli
היי אלון ,רק רציתי לומר לך שאתמול במיוזיקל היה יפה מאוד ומאוד מעניין .אני לומד קולנוע
ב״תלמה ילין״ ,אחד הנושאים השנה היה המיוזיקל .אני חייב לומר שהעברת את הנושא על קצה
המזלג אבל בצורה מעניינת בשביל להשאיר טעם של עוד לכל אוהבי הקולנוע והז׳אנר ...קנית
את כל המשפחה שלי (שלושה אחים שלמדו גם קולנוע בתלמה ילין ואבא אוהב קולנוע)
לקראת מועדן הסרט המופרע הבא כבר מחכים לטרנטינו תודה רבה

----
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Ohad Cohen January 17 at 3:04pm
,הי אלון
,הייתי בשבת במועדון הסרט המופרע
.מאוד נהנתי מהפרזנטציה שלך ,היה ממש כיף
.מצפה לעוד שבתות כאלו
אוהד
=========
היי! הייתי אתמול בערב ספינאל טאפ  -היה מעולה! גם חבריי (שלמעשה יזמו את ההגעה לאחר ששמעו מאנשים)
התלהבו וכבר גמרו אומר בליבם להגיע גם לארועים באים .

יואב רבינוביץ
ירושלים
=========
שלום
שנהם ארוכות אני מתגעגעת לזליג...סוף סוף נפגשנו
מאד נהננו ממך וממה שהבאת,המגזר החרדי אומר ייש' כח (יישר כח)
אפשר לבקש להיות מכותבת להרצאות והקרנות שלך בסינימטק תל אביב?
אבוא גם לסרטי נשים
חגית ושאר בני משפחתה
=========

היי!
רק לומר המון תודה על הרצאה מופלאה היום  .באמת .בלי צחוק .ז"א עם צחוק.
תודה!
רן לוי
=========

Roney-Leigh Dubnov
אלון ,אתה אדיר! גיליתי אותך לפני כמה חודשים (דומני באבוט & קוסטלו) ומאז משתדלת
להגיע תמיד  -וזה תמיד כה מרתק ,ההרצאות שלך אדירות ,גם תוכן וגם הגשה  -אי אפשר שלא
להתהפנט ולהנות  !to the fullestהגד ,איך אפשר תמיד לדעת על ההרצאות שלך? יש איזה פייג'
שאפשר לחבוב או עדיף מיילינג ליסט?
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