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  לב טהור בשיתוף סינמטק תל אביב מציגים 

 הרצאות מרתקות וסרטים מעוררי השראה: סינמה נירוונה

  

4-3-11  
  אביב-בסינמטק תל ,בבוקר 10:00שישי ב 

  

  כוחה של מסירות לדרך
ס "ביה - "יוגה סטודיו"מייסדת , חוקרת והולכת בדרך היוגה והמדיטציה הבודהיסטית, מורה ,ענת צחור: מרצה
  .די יוגה דהרמהללימו

  ברכות : יוקרן הסרט
  תרגום לעברית, תיעודי, דקות 104, 2009ב "ארה, הוק'י ויטרס היצובימ
  

מהן האיכויות שיש . נחישות ואמון הם חלק מאיכויות התומכות בהתפתחותה של דרך רוחנית, מסירות, מאמץ
  ? ולכים בדרךומה הם אותם פירות שזוכים בהם הה, לפתח על מנת לזכות בפירות התרגול

  
 )2009ב "ארה( ברכות

BLESSINGS  
   הוק'י ויטרס היצובימ

Victress Hitchcock  Dir 
 

לפגוש נזירות ,יין במזרח טיבט'יוצאות למסע לחבל נאנגצ, קומץ נשים מערביות המתרגלות בודהיזם בחייהן 
המהווה הצצה ייחודית , במפגש מרתק בין מזרח למער .ה'וקני רינפוצ'טיבטיות הלומדות תחת השגחתו של צ

החיות ומתרגלות מסורת יוגית עתיקה בהרי , נשים יוצאות דופן,יין'ואינטימית לתוך עולמן של הנזירות מנאנגצ
  .זכו לחוויה מעשירה ומעצימה שתשנה את חייהן לעד,שבאו להציע את עזרתן, הנשים. טיבט

104min, Eng, Heb sub)(  

  
18-3-11  
  אביב-נמטק תלבסי ,בבוקר 10:00שישי ב 

  

  "בחומר וברוח מסע -מיאנמר"
דוקטורנטית באוניברסיטת . מרצה ותיקה ומדריכה בכירה ליעדים במזרח ודרום מזרח אסיה, גליה דור: מרצה

  תל אביב
   מתנת הלימוד האצילי, דהנה-דהמה :יוקרן הסרט

  תרגום לעברית,  תיעודי, דקות 30, 2009ב "ארה, תיאודור מרטלאנד: בימוי
  

אחת הארצות האדוקות ביותר  מיאנמר היא גם .סין ותאילנד, נמר היא ארץ קסומה הנחבאת בינות להודומיא
בודהיזם זה על אורך חייהם של  נלמד כיצד משפיע   .הזרם הבודהיסטי הנקרא טראוודה או הינאיאנה -בדתה 

   . ואת מקומה החשוב של המדיטציה בארץ מופלאה זו -בכל דבר ועניין - הבורמזים
  

 )2009ב "ארה(מתנת הלימוד האצילי , דהנה- דהמה
Dhamma Dana :The Gift of Dhamma  

 תיאודור מרטלאנד: בימוי
Theodore Martland  

  
בקצב שליו ומדיטטיבי חושף הסרט את דרכם הייחודית של הנזירים הבודהיסטים הבורמזים למציאת חופש 

) בורמה(מיאמר . המתמידה למרות הזמנים המודרניים  הסרט מתעד מסורת רוחנית שלווה ועוצמתית. פנימי
דהנה אנו ברי מזל לקבל -בסרט דהמה.. היא מדינה שעדיין לא נגישה למבקרים ומבודדת מהשפעות המערב 

  .הצצה לתוך רוח האדם המעוצבת בתוך מסורת עתיקה הנראית כאילו הזמן בה עמד מלכת
(30 min, Eng, Heb sub) 

   
26-3-11  

  בסינמטק תל אביב  17:00שבת ב
  

   אין עוד מקום כזה בכל העולם –הודו 
  .מפתח שיטת הטרילותרפיה, זן מאסטר, מורה לתורות המזרח, אמון םניסי: מרצה

  עוברים להודו: יוקרן הסרט 
  תרגום לעברית, אנגלית והינדו, דקות102, 2006ב "ארה, פקואט'ון ג'ג: בימוי
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  מאט סמית, אסיף בשארה, לארי פיין, דרקרעיישה , וש המילטון'ג: משחק
  

דרך סיפורו של אמריקאי שהגיע להודו לפקח על הקמת משרד נבין טוב יותר מה יש בחצי היבשת הזו  
בהרצאה ננתח את מרכיבי הקסם . מרגישים בה בבית, העוני והעומס, שלמרות הלכלוך.שמתאהבים בה

  . בסיסית שאין אותו במערבשמקיימת סוג של רוחניות  האנושי של תרבות שלמה

  

  )2006ב "ארה( עוברים להודו
  Outsourced 

  פקואט'ון ג'ג: בימוי

  מאט סמית, אסיף בשארה, לארי פיין, עיישה דרקר, וש המילטון'ג: משחק
  

יום אחד הוא . טוד מנהל את מחלקת המכירות של חברת טלמרקטינג בסיאטל המתמחה בשיווק מוצרי קיטש 
בלית ברירה הוא מסכים לנסוע למומבאי . שלו נסגרת והעבודה תתבצע מעכשיו מהודו מתבשר שכל המחלקה

התרבות המקומית והעובדים בחברה ההודית משאיר את , המפגש הראשון עם החום. ולהכשיר את מחליפיו
ומהם החפצים שהם אמורים למכור ללקוחות , גם ההודים לא מבינים על מה הוא מדבר. טוד המום

 .שעוזרת לו לראות מעבר להבדלי התרבות, לעזרתו של טוד נחלצת בחורה יפה בשם עשה .האמריקאיים
ההומור העדין והמשחק המצוין , הבימוי הגמיש, התסריט החכם, מדויקת ורלוונטית, קומדיה רומנטית חכמה

  .הופכים את הסרט לחווית צפיה מהנה עד מאוד
(102min, Eng/Hin, Heb Sub) 

  שעות 3אורך מפגש כ 
 דקות הרצאה ואחריה מוקרן הסרט 50המפגש נפתח ב 

 )₪ 35למנויי הסינמטק (₪  48: מחיר למפגש
  מכירת כרטיסים בקופות סינמטק תל אביב

  0שלוחה  03-6060800בטלפון 
 או באתר 

www.cinema.co.il 

 פרטים נוספים באתר לב טהור
www.levtahor.co.il 

 


