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levit blended Mono bold



San●FRanCISCo→
ניו■המפשייר

▶▶MÜnSteR✕רבת☒עמון
○PaRiS□אתונה

StoCKHolM △ רומא ▽
↙ מאסטריכט☒

JÜdenStRaẞe◀◁
levit blendedקזבלנקה↔תל־אביב

bold



SAn●FRAnCISCo→
ניו■המפשייר

▶▶mÜnSTeR✕רבת☒עמון
●PARiS□אתונה

SToCKHoLm△רומא▽
↙מאסטריכט☒

JÜDenSTRAẞe◀◁
LeViT BLenDeDקזבלנקה↔תל־אביב

mono BoLD



SAn●FRAnCISCo→
ניו■המפשייר

▶▶mÜnSTeR✕רבת☒עמון
●PARiS□אתונה

SToCKHoLm△רומא▽
↙מאסטריכט☒

JÜDenSTRAẞe◀◁
LeViT BLenDeDקזבלנקה↔תל־אביב

mono BoLD



le PaSSaGe MoliÈRe,
«bÂt-l’aRGent»
48°51'34.9"n;
2°20'48.3"e

צ׳לנוב פינת מטלון רחוב 
מס׳ 157/2א תל־אביב
53°62'04.1n;
25°90'65.2"e

“RĳKSMUSeUM”
Rd. S100, aMSteRdaM
52°21'39.0"n;
4°53'07.9"e

129 W 81ST St. [APT. 5C]
neW YoRK, nY 10024
40°47'01.3"n;
73°58'31.7"W

levit blended bold
lanGUaGeSYSteMS and loCaliZed FoRMS

FR

He

nL

en



Le PASSAGe moLiÈRe,
»BÂT-L‘ARGenT«
48°51'34.9"n;
2°20'48.3"e

צ׳לנוב פינת מטלון רחוב 
מס׳ 157/2א תל־אביב
53°62'04.1n;
25°90'65.2"e
FR

He

”RĳKSmUSeUm“
RD. S100, AmSTeRDAm
52°21'39.0"n;
4°53'07.9"e

nL

en

129 w 81ST ST. APT.5C
new YoRK, nY 10024
40°47'01.3"n;
73°58'31.7"w

LeViT BLenDeD mono BoLD
LAnGUAGeSYSTemS AnD LoCALiZeD FoRmS



74דק׳ איטליה

שלושה פנסיונרים מרומא מחליטים שעם הקצבה הזעומה הם חייבים למצוא מקום אחר לבלות בו את 
שנותיהם האחרונות. למזלם, יש מומחה שהמציא סרגל למדינות העולם: יציבות, אקלים, יוקר המחיה וכו׳. 
בעודם מתלבטים בין קובה, סופיה או באלי הם ממשיכים לשבת במסעדות רומא, ולפגוש את המציאות 
האיטלקית על כל צדדיה. כמו ב״ארוחות אמצע אוגוסט״ כאן מציע ג׳יאני די גרגוריו את המבט הייחודי 
שלו, ואת הביקורת על מצבם של קשישי איטליה ועל משבר הפליטים, הוא עוטף בסלחנות וחיוך אוהב. 

בקיצור, טיול קטן ומהנה לרומא. 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

שלושה פנסיונרים מרומא מחליטים שעם הקצבה הזעומה הם חייבים למצוא מקום אחר לבלות בו את שנותיהם 
האחרונות. למזלם, יש מומחה שהמציא סרגל למדינות העולם: יציבות, אקלים, יוקר המחיה וכו׳. בעודם מתלבטים 
בין קובה, סופיה או באלי הם ממשיכים לשבת במסעדות רומא, ולפגוש את המציאות האיטלקית על כל צדדיה. כמו 
ב״ארוחות אמצע אוגוסט״ כאן מציע ג׳יאני די גרגוריו את המבט הייחודי שלו, ואת הביקורת על מצבם של קשישי 

איטליה ועל משבר הפליטים, הוא עוטף בסלחנות וחיוך אוהב. בקיצור, טיול קטן ומהנה לרומא.

74min. ITALY

CiTiZenS oF THe 
woRLD2019

tHRee RetiRed beSt FRiendS ConSPiRe to leave beHind PRoSaiC dailY RitUalS and aSPiRe 
to Find a betteR StandaRd oF livinG in a CoUntRY WHeRe tHeiR MeaGeR PenSionS Will 
StRetCH MUCH FURtHeR. aS tHeY FoRMUlate an eSCaPe Plan tHe tRio SteeP in tHeiR 
FaMiliaR HaUntS, ReConvene WitH FaMilY and SaY GoodbYe to tHeiR RaPidlY CHanGinG 
CoMMUnitY — all WHile baSKinG beneatH tHe WaRMtH oF tHe RoMan SUn. aS tHe PaG-
eS FlY oFF tHe CalendaR toWaRdS tHe dePaRtURe date, eaCH Man MUSt ReaSSeSS tHe 
valUe oF liFe׳S SiMPle PleaSUReS and tHe Reliable CoMFoRtS oF a ModeSt liFe at HoMe 
in RoMe.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
THRee ReTiReD BeST FRienDS ConSPiRe To LeAVe BeHinD PRoSAiC DAiLY RiTUALS AnD ASPiRe To FinD A 
BeTTeR STAnDARD oF LiVinG in A CoUnTRY wHeRe THeiR meAGeR PenSionS wiLL STReTCH mUCH FURTHeR. AS THeY 
FoRmULATe An eSCAPe PLAn THe TRio STeeP in THeiR FAmiLiAR HAUnTS, ReConVene wiTH FAmiLY AnD SAY GooDBYe 
To THeiR RAPiDLY CHAnGinG CommUniTY — ALL wHiLe BASKinG BeneATH THe wARmTH oF THe RomAn SUn. AS THe 
PAGeS FLY oFF THe CALenDAR TowARDS THe DePARTURe DATe, eACH mAn mUST ReASSeSS THe VALUe oF LiFe׳S 
SimPLe PLeASUReS AnD THe ReLiABLe ComFoRTS oF A moDeST LiFe AT Home in Rome.

DiReCToR✕Gianni di GReGoRio
STARS✕ennio FantaStiCHini, GioRGio ColanGeli,

Gianni di GReGoRio
LAnGUAGe✕italian+Heb/enG SUbtitleS בימוי✕ג׳יאני די גרגוריו

שחקנים✕ג׳יאני די גרגוריו, ג׳ורג׳יו קולנלי, אניו פנטסטיקיני
שפה✕איטלקית+תרגום לעברית ולאנגלית

מחיר למנויים✕₪1490 מחיר רגיל✕₪2490  



2b יאנג 
גיפטד

&בלאק
©℗ 1968, edItIon №2, RCa StUdIoS nYC 

©℗ 1972, אולפני הד־ארצי, גבעתיים

נ.סימון
1968
●45₪
(2:40) נינה סימון וסאם פוקס אלבום ’זהב שחור‘ מלחינ)ה( נינה 
 to be YoUnG, GiFted & blaCK סימון מילים וולדון אירבין הפקה
 featured on ‘blaCK Gold’ (1970)  Composer nina SiMone
produCer StRoUd PRodUCtionS  LyriCist Weldon IRvine



GilbeRt&GeoRGe → GilbeRt&GeoRGeSS-01
SS-02געגועי לקיסינג׳ר ← געגועי לקיסינג׳ר
boRn 1984 → boRn 1984SS-03
SeaSon2ePS9 → SeaSon2ePS9SS-04
SS-05אולם3שורה8 ← אולם3שורה8
viKtoR&RolF® → viKtoR&RolF®SS-06
SlaSHed ZeRoמק״ט 0052804.3 ← מק״ט 0052804.3

levit blended bold
StYliStiC SetS & alteRnateS



LeViT BLenDeD mono BoLD
STYLiSTiC SeTS & ALTeRnATeS

GiLBeRT&GeoRGe→GiLBeRT&GeoRGeSS-01
SS-02געגועי לקיסינג׳ר←געגועי לקיסינג׳ר
BoRn 1984→BoRn 1984SS-03
SeASon2ePS9→SeASon2ePS9SS-04
SS-05אולם3שורה8←אולם3שורה8
ViKToR&RoLF®→ViKToR&RoLF®SS-06
SL.ZeRoמק״ט 0052804.3←מק״ט 0052804.3
                            



2b יאנג 
גיפטד

&בלאק
©℗ 1968, edItIon №2, RCa StUdIoS nYC 

©℗ 1972, אולפני הד־ארצי, גבעתיים

—נ.סימון
1968
●45₪
(2:40) נינה סימון וסאם פוקס אלבום ’זהב שחור‘ מלחינ)ה( נינה 
 to be YoUnG, GiFted & blaCK סימון מילים וולדון אירבין הפקה
 featured on ‘blaCK Gold’ (1970)  Composer nina SiMone
produCer StRoUd PRodUCtionS  LyriCist Weldon IRvine



רחוב טשרניחובסקי 36א׳
tHe GodFatHeR VOL.Ⅹ
מוסכי פתח־תקווה בע”מ
מִכְנַסִָיים⅞שוּב בּמודה
2DE ooSteRPaRKSt
שמן על בד (327×165×440 ס״מ)
״נמסיס“, ת. אימבך (01:35:48)
KellY lee oWenS(UK)
MUnKen lYnX 90G/M2
{¼+½}−{⅛+⅜}+¼×6=3 

רחוב טשרניחובסקי 36א׳
tHe GodFatHeR VOL.Ⅹ
מוסכי פתח־תקווה בע”מ
מִכְנַסִָיים⅞שוּב בּמודה
2DE ooSteRPaRKSt
שמן על בד (327×165×440 ס״מ)
״נמסיס“, ת. אימבך (01:35:48)
KellY lee oWenS(UK)
MUnKen lYnX 90G/M2
{¼+½}−{⅛+⅜}+¼×6=3 

SUPeRSCRiPt, SUbSCRiPt,
oRdinalS & FRaCtionS



  (USA, 2020) ZAPPA זאפה
 02:09:00      דוקומנטרי      אנגלית, תרגום לעברית 

רבות נכתב ודובר על פרנק זאפה, והיו גם לא מעט סרטים, כולל 
 ״פרנק זאפה: במילותיו”, שהוקרן בפסטיבל ירושלים ב־2016

 ● ]”eAT THAT QUeSTion — FRAnK ZAPPA in HiS own woRDS“[
מתברר שעד כה לא נוצר סרט תיעודי שמשרטט את דמותו ביסודיות 

ומספק דיוקן מעמיק ומקיף של המוזיקאי האגדי, שהיה גם קולנוען, 
איש דאדא, פילוסוף, אינטלקטואל ומבקר נועז של החברה האמריקאית 
● זאפה הלך לעולמו ב־1993, בגיל 52, והותיר אחריו גוף עבודה 
מפואר )יותר מ־60 אלבומים(, ארבעה ילדים ואינספור מעריצים ● 
הבמאי תורסטן שוטה ]THoRSTen SCHÜTTe[ הצליח להניח את ידיו 

על אוצר בלום: הארכיון הפרטי של זאפה, הכולל קטעים מוזיקליים 
נדירים, ]...[ ופרויקטים שלא הושלמו ●
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