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SAN●FRANCISCO→
ניו■המפשייר
▶▶Münster✕רבת☒עמון
□אתונהparis○
stockholm △ ▽ רומא
☒↙ מאסטריכט
Jüdenstraße◀◁
levit blended
קזבלנקה↔תל־אביב
bold

SAN●FRANCISCO→
ניו■המפשייר
▶▶Münster✕רבת☒עמון
□אתונהparis●
stockholm△▽רומא
☒↙מאסטריכט
Jüdenstraße◀◁
levit blended
קזבלנקה↔תל־אביב
mono bold

SAN●FRANCISCO→
ניו■המפשייר
▶▶Münster✕רבת☒עמון
□אתונהparis●
stockholm△▽רומא
☒↙מאסטריכט
Jüdenstraße◀◁
levit blended
קזבלנקה↔תל־אביב
mono bold
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129 W 81st St. [APT. 5C]
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רחוב צ׳לנוב פינת מטלון
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25°90'65.2"E
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LE passage Molière,
«Bât-L’Argent»
48°51'34.9"N;
2°20'48.3"E

“rĳksmuseum”
rd. S100, Amsterdam
52°21'39.0"N;
4°53'07.9"E

levit blended bold
languagesystems and localized forms
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Citizens of the
74min. Italy World2019
דק׳ איטליה74

Director✕Gianni Di Gregorio
Stars✕Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli,
Gianni Di Gregorio
בימוי✕ג׳יאני די גרגוריו
Language✕italian+heb/eng subtitles
 אניו פנטסטיקיני, ג׳ורג׳יו קולנלי,שחקנים✕ג׳יאני די גרגוריו
Three retired best friends conspire to leave behind prosaic daily rituals and aspire
תרגום לעברית ולאנגלית+שפה✕איטלקית
to find a better standard of living in a country where their meager pensions will
₪1490✕למנויים
מחיר
	
₪
2490✕רגיל
מחיר
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.
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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.

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

סימון. יאנג נ2b
1968 גיפטד
●45₪ &בלאק
) נינה סימון וסאם פוקס אלבום ‘זהב שחור’ מלחינ(ה) נינה2:40(
to be young, gifted & black סימון מילים וולדון אירבין הפקה
featured on ‘black gold’ (1970) Composer Nina Simone
Producer Stroud Productions Lyricist Weldon Irvine

©℗ 1968, edITION №2, RCA STUDIOS NYC
 גבעתיים, אולפני הד־ארצי,1972 ℗©

gilbert&george → gilbert&georgess-01
געגועי לקיסינג׳ר ← געגועי לקיסינג׳רss-02
born 1984 → born 1984ss-03
season2eps9 → season2eps9ss-04
8שורה3 ← אולם8שורה3אולםss-05
viktor&rolf® → viktor&rolf®ss-06
0052804.3  ← מק״ט0052804.3 מק״טSLASHED ZERO

levit blended bold
Stylistic Sets & alternates
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א׳36 רחוב טשרניחובסקי
the godfather vol.Ⅹ
מוסכי פתח־תקווה בע“מ
ִמכְנַסָיִים⅞שו ּב ב ּמודה
2de oosterparkst
) ס״מ440×165×327( שמן על בד
)01:35:48(  אימבך. ת,”״נמסיס
kelly lee owens(uk)
munken lynx 90g/m2
{¼+½}−{⅛+⅜}+¼×6=3
Superscript, subscript,
ordinals & fractions
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זאפה )usa, 2020( zappa
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־ ,1993בגיל  ,52והותיר אחריו גוף עבודה
מפואר (יותר מ־ 60אלבומים) ,ארבעה ילדים ואינספור מעריצים ●
הבמאי תורסטן שוטה [ ]Thorsten Schütteהצליח להניח את ידיו
על אוצר בלום :הארכיון הפרטי של זאפה ,הכולל קטעים מוזיקליים
נדירים ]...[ ,ופרויקטים שלא הושלמו ●
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