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אוצר ומפיק ראשי: טל מיכאל הרינג

עיצוב חללים וארט: לילך פנינה ליבנה

אחראי מחשוב VR: אקים דולינסקי  

אחראי תאורה וסאונד: מתן בוצר

אחראי הקמות ארט ותפאורה: תום מאור

מפיקים מטעם אתו"ס: שרון לוגסי, הגר אזו"ב, נעמה אלטשולר

איור ועיצוב פוסטרים: איתמר מקובר

Curator and Producer: Tal Michael Haring

Art & Spaces Design: Lilach Pnina Livne

VR Technical Manager: Akim Dolinsky

Lights & Sounds: Matan Botzer

Art Installations Technician: Tom Maor

Ethos Producers: Sharon Lugassi, Hagar Ezov, Naama Altshuler

Posters Design & Illustrations: Itamar Makover  

Thank Yous:
HIFF: Pnina Blayer, Yaron Shamir, Ruth Lev Ari

Gesher Multicultural Film Fund: Ziv Naveh, Sharon Shamir, 

Oren Reich

Makor Foundation for Israeli Films: Amit Goren, Nir Sa'ar, 

Eveline Kluger-Kadish

Intel Studios: Diego Prilusky, Ana Miren Achaval

Tetavi: Gilad Talmon, Moshe Karako, Valery Mazor Berman

Selina Hostels
Scan the City: Adam Havkin, Inbar Caspi

IDC Hertzliya: Dr. Noam Lemelshtrich Latar, Yifat Kedar,  Dr. 

Doron Friedman, Daniel Landau, Jonathan Giron

Musrara New-Media Department: Avi Sabag, Ayala Landow

תודות:

פסטיבל הסרטים חיפה: פנינה בלייר, ירון שמיר, רות לב ארי

קרן גשר לקולנוע רב-תרבותי: זיו נווה, שרון שמיר, אורן רייך

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה: עמית גורן, ניר סער, אבלין 

קלוגר קדיש

חברת Intel: דיאגו פרילוסקי, אנה מירן אחבל

חברת Tetavi: גלעד טלמון, משה קראקו, ולרי מזור ברמן

Selina חברת

Scan: אדם חבקין, ענבר כספי the City חברת

בית הספר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה: ד"ר נעם לימשטריך 

לטר, יפעת קידר, ד"ר דורון פרידמן, דניאל לנדאו, יונתן גירון

המחלקה לאמנות מדיה-חדשה, מוסררה: אבי סבג, איילה לנדאו

פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 2019 גאה להציג:

תערוכת מציאות מדומה בינלאומית ייחודית בגודלה אשר תכלול 45 סרטי 

VR-AR ומיצגי ניו-מדיה של יוצרים ישראליים ובינלאומיים, כפי שהוצגו 

 ,SXSW ,בפסטיבלים חשובים בעולם כמו ונציה, קאן, סאנדאנס, טרייבקה

שפילד – והכל באווירה עתידנית, הזייתית, פוסט-הומניסטית, תלת-מימדית, 

מלאה בחידושים טכנולוגיים וסיפורים מרתקים משני תודעה. 

אירועי פרפורמנס-ארט ילוו את התערוכה ויאפשרו לכם לצלול עמוק יותר 

לתוך שאלות על עתיד המין האנושי בעולם דיגיטלי המשתלט על קיומנו 

ומחפש לבלוע אותנו לתוכו – האם אנחנו צריכים להתנגד לטכנולוגיה או 

שמא אנחנו כבר מוכנים לשלב הבא?

בתערוכה נציג התפתחויות טכנולוגיות פורצות-דרך בתחום המציאות מדומה/

Volumetric) ואנימציה פוטו- Video) רבודה, סריקות תלת-מימד, וידיאו עומק

ריאליסטית – אשר יונגשו לקהל הרחב על ידי חברת Intel העולמית ועל 

Scan. נציגי החברות ינכחו  the City ו Tetavi ידי הסטרטאפים הישראליים

בתערוכה ותוכלו להתנסות בעצמכם בעתיד היצירה הקולנועית.

איזור שלם בתערוכה יהיה מיועד לחוויות VR-AR ומשחקים לילדים, סרטי 

VR שנוצרו על-ידי סטודנטים  אנימציה בינלאומיים זוכי פרסים, סרטי 

ויוצרים עצמאיים ישראליים, ולצידו - איזור הקרנה מיוחד שיחשוף את 

מיטב הסרטים הקצרים / וידיאו ארטס של אמנים ישראליים הדנים בשאלות 

קיומיות בעולם דיגיטלי מתפתח.

מקווים שתהנו!

Haifa International Film Festival 2019 is proud to present:

An International Virtual Reality Exhibition which includes 45 

VR-AR narrative films & new-media installations by Israeli 

& international artists, as previously presented in important 

film festivals such as Venice, Cannes, Sundance, Tribeca, 

SXSW, Sheffield – all in a futuristic, post-humanistic, 

three-dimensional atmosphere, filled with technological 

advancements & unique immersive stories.

Performance-art events will occur throughout the exhibition, 

letting you dive into interesting questions about the future 

of humankind in this digital world of us, that is taking over 

our lives & sucking us into its screens. Should we resist 

technology or are we ready for the next level?

The exhibition will also showcase groundbreaking technological 

developments, in the fields of Virtual Reality \ Augmented Reality, 

3D Scanning, Volumetric Video and Photorealistic Animations 

– as presented by Intel U.S and by the Israeli startups – Tetavi 

& Scan the City. Representatives from the companies will 

be present at the exhibition and it is highly recommended 

to come and experience the future of cinematic creation!

A whole area will be dedicated for VR-AR experiences 

meant for kids, a showcase of award-winning animations, 

VR films created by Israeli students & independent Israeli 

directors, and alongside it – a special screening area that will 

showcase the best short films & video art pieces, created 

by Israeli artists who deal with existential questions about 

the ever-evolving digital world.

Hope you enjoy! 

Haifa حيفا  
חיפה
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Daughters of ChibokAftermath VR: Euromaidan
יורומאידן VRהבנות של צ'יבוק

SongbirdUnceded TerritoriesMercy12 Seconds of Gunfire: The True 
Story of a School Shooting

The Real Thing
Accused No. 2: Walter Sisulu

נאשם מס' 2: רחמיםשטחים כבושיםציפור-שיר
וולטר סיסולו

הדבר האמיתי12 שניות של ירי

360 Video \\ 2019 \\ 11 Minutes \\ Nigeria
Joel Kachi Benson
Production Company: VR360 Stories

In 2014, the sleepy agrarian community of 
Chibok (Borno State, North East Nigeria) 
was thrust into the global spotlight 
when the dreaded terrorist group Boko 
Haram stormed the town at night and 
abducted 276 teenage schoolgirls from 
their dormitories. This VR deals with 
the aftermath of the kidnappings, and 
explores global issues of gender rights 
and the right to education.

VR Interactive \\ 2019 \\ 30 Minutes \\ 
Ukraine
Alexey Furman

On 20 February 2014, Ukrainian government 
police opened fire against protesters 
in Independence Square, Kiev. This 
experience places you at the heart of 
the revolution.

360 Video \\ 2019 \\ 10 Minutes \\ USA-
Cameroon
Armando Kirwin
In Partnership with: Oculus VR for Good 
Creators Lab

Edith, a 14-year-old from Cameroon, 
journeys through the jungle seeking 
life-transforming surgery to remove a 
tumor on her jaw.

360 Video \\ 2018 \\ 8 Minutes \\ UK-
Denmark
Lucy Greenwell
Production Company: The Guardian

Songbird is a fairytale with a dark heart. 
You will be transported to the island of 
Kauai in 1984 and into a painted replica 
of a lush cloud forest filled with colourful 
birds. Here, you are invited to search for 
the last known , an iconic black bird 
with yellow leg feathers and a beautiful 
song, a bird whose existence has been 
threatened to the point of extinction.

360 Video \\ 2018 \\ 14 Minutes \\ 
France
Nicolas Champeaux + Gilles Porte

A trove of 256 hours of sound archives 
of the Rivonia trial bring back to life 
the political battle waged by Nelson 
Mandela and his seven co-defendants 
against apartheid. This film looks at 
one of them in particular: Accused No. 
2, Walter Sisulu.

VR Interactive \\ 2019 \\ 6 Minutes \\ 
Canada
Paisley Smith
Key Collaborator: Lawrence Paul 
Yuxweluptun

Unceded Territories is a provocative VR 
experience created from indigenous 
artist Lawrence Paul Yuxweluptun’s iconic 
work, engaging viewers in an interactive 
landscape grappling with colonialism, 
climate change and indigenous civil rights.

360 Video \\ 2019 \\ 7 Minutes \\ USA
Suzette Moyer + Seth Blanchard
Production Company: The Washington 
Post

After a gunman shoots her best friend on 
the playground, a first-grade girl confronts 
a journey of trauma and loss after the 
Townville, South Carolina, school shooting.

360 Video \\ 2018 \\ 16 Minutes \\ 
France
Benoit Felici + Mathias Chelebourg
Production Company: Artline Films + 
DVgroup + ARTE France

Around China’s largest cities, entire 
neighborhoods have been inspired by 
foreign
models. The film explores the most stunning 
of these “fake cities”. It travels from Paris 
to London and Venice - without leaving 
China. The inhabitants of this city guide 
us in this parallel world, showing us the 
lives of people existing on the thin line 
between the real and the fake.

360 וידיאו // 2019 // 11 דקות // ניגריה
ג'ואל קאצ'י בנסון

VR360 Stories :חברת הפקה

סרט דוקומנטרי למציאות מדומה, זוכה פרס "הסיפור 
הטוב ביותר" בונציה 2019, המציג את סיפורן של 
276 נערות ניגריות, מהקהילה המנומנמת של 
צ'יבוק, אשר נחטפו באלימות לילה אחד על-ידי 

ארגון הטרור בוקו-חראם.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 30 דקות // אוקראינה
אלכסיי פורמן

ניסוי עיתונאי למציאות מדומה המציג את מהומות 
יורומאידאן באוקראינה (20 לפברואר 2014), בהן 
ירתה המשטרה כדורים חיים על המפגינים כנגד 
הממשל. חוויה זאת מאפשרת לצופה לחוות את 
מקום המהומות והעדויות השונות - כפי שלא 

נעשה קודם לכן.

360 וידיאו // 2019 // 10 דקות // ארה"ב-קמרון
ארמנדו קירווין

Oculus VR for Good Creators Lab בשיתוף עם:

אדית', נערה בת 14 מקמרון, יוצאת למסע דרך 
הג'ונגל - כשמטרתה לעבור ניתוח מציל-חיים 
ולהוריד גידול סרטני אשר התפתח על הלסת שלה. 

360 וידיאו // 2018 // 8 דקות // בריטניה-דנמרק
לוסי גרינוול

The Guardian :חברת הפקה

הנכם מועברים לשחזור מצוייר של האי קאואיי, 
1984 – יער עבות המלא בציפורי שיר צבעוניות. 
כאן תחפשו אחר ʻōʻō, ציפור-שיר יפיפייה, אייקונית, 
ואחרונה מסוגה בעולם. סיפור אגדתי על הכחדה, 

תאוות בצע ואחראיות אנושית.

360 וידיאו // 2018 // 14 דקות // צרפת
ניקולס צ'אמפו + גילס פורטה

256 שעות הקלטות סאונד  אוצר נחבא של 
מ"משפט ריבוניה" המפורסם שהתרחש בדרום 
אפריקה המחזיר לחיים את המלחמה הפוליטית 
שהנהיג נלסון מנדלה ושבעת שותפיו הנאשמים 
- כנגד האפרטהייד. סרט זה בוחן לעומק את 

אחד הנאשמים, נאשם מספר 2, וולטר סיסולו.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 6 דקות // קנדה
פייסלי סמית'

אמן-שותף: לורנס פול יוקסוולופטון

חווית מציאות מדומה  זו  "שטחים כבושים" 
פרובוקטיבית אשר משלבת את יצירות האומנות 
המוערכות של האמן הילידי וצפון אמריקאי – לורנס 
פול יוקסוולופטון. החוויה מציבה את הצופים בלב 
נוף אינטראקטיבי המושתת על קולוניאליזם, שינויי 

אקלים והפרת זכויותיהם של ילידים.

360 וידיאו // 2019 // 7 דקות // ארה"ב
סוזת מוייר + סת' בלנצ'ארד

The Washington Post חברת הפקה:

חברה הטוב ביותר של ילדה בכיתה א' נרצח באירוע 
ירי בלתי נתפש במגרש המשחקים של בית הספר. 
כעת מתחיל מסע אינסופי של טראומה ושברון-לב 

בעיירה טאונוויל בדרום קרוליינה.

360 וידיאו // 2018 // 16 דקות // צרפת
בנואת פליסי + מתיאס צ'לבורג

Artline Films + DVgroup + ARTE חברת הפקה:
France

סביב הערים הגדולות ביותר בסין מתקיימות 
להן שכונות שלמות אשר עוצבו בהשראת ערים 
מערביות. סרט זה בוחן את ה"ערים המזויפות" 
המרהיבות ביותר ומוציא אותנו למסע בין פריס 
ללונדון וונציה – מבלי לצאת כלל מסין. תושבי 
ערים אלה מובילים אותנו בסיור בעולם מקביל 
זה, המציג את חייהם של אנשים המתקיימים 

על קו התפר בין מה שאמיתי לבין מה שמזויף.

?No Body, No Painאין גוף, אין סבל?
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TransformationBreak IT - 
ReconstructionCommon GroundRunninLive 3D Scanning Grease: Immersive 

Cinema Experience in 
Full Volumetric Video

ARלרוץקרקע משותפת סריקה בשידור חיגריז

VR Interactive \\ 2019 \\ Israel
Adam Havkin + Inbar Caspi
Company: Scan the City Project

In a virtual world where laws gravity no 
longer apply, visitors are invited to place 
aside what is known, and enter a VR 
experience that challenges their senses. 
In a new world constructed especially for 
this project, you may roam the streets of 
Tel-Aviv – like you've never seen them 
before. Materials for this project were 
created using special 3D Scanning 
technologies.

360 Video \\ 2019 \\ Israel
Yonatan Manevich + Adam Havkin
Company: Scan the City Project

A VR experience where viewers are 
placed in a re-constructed underground 
rave party from 2007, which took place 
in a deserted factory at 106 Yigal Alon 
Street in Tel-Aviv – under the party 
franchise "Break It". In the experience, 
visitors are welcomed into a delusional, 
chaotic and crowded world, where the 
original space of 2007 rave is captured 
using 3D scanning techniques.

VR Interactive \\ 2019 \\ 10 Minutes \\ USA
Kiira Benzing
Producers: Reggie Watts + Kiira Benzing 
+ Sarah Vick + Dave Smiddy + Diego 
Prilusky + Adam Rogers
Music: Wajatta (Reggie watts + John Tejada)
Company: Intel Studios

This interactive dance experience takes the 
player on a journey of musical expression. 
Play along with the music of Wajatta in an 
intimate neighborhood record store and 
be transported to a retro-future dance 
party. Show off your moves on the dance 
floor alongside a troupe of dancers and 
Reggie Watts. Presented by Intel Studios.

VR Interactive \\ 2019 \\ 30 Minutes \\ 
United Kingdom
Darren Emerson
Production Company: East City Films

Welcome to the Aylesbury Estate, home 
to thousands of Londoners, a concrete 
monument to the history and legacy of 
social housing in the UK, and a stark 
insight into the realities of gentrification 
and social cleansing.

AR Interactive \\ 2019 \\ 3 Minutes \\ USA
Production Companies: Intel Studios + 
Paramount Pictures

40 years after the release of Grease 
(1978), the blockbuster musical from 
Paramount Pictures, audiences are 
invited to immerse themselves in the 
iconic song and dance of "You're the 
One That I Want". This is the world’s first 
volumetric Hollywood Cinema experience, 
produced at Intel Studios, in collaboration 
with Paramount Pictures and the original 
Grease movie director - Randal Kleiser, 
and it unleashes the true possibilities of 
volumetric storytelling! 

Performance-Art with Audience 
Participation \\ Next Level Society 
(N.X.L.S)

Next Level Society invites you to transform 
your body into 3D, and your soul into 
digital. Using special hand-held 3D 
scanners, you will turn into a virtual statue 
and become part of an-ever expanding 
garden of 3D humans. 

VR אינטראקטיבי // 2019 // ישראל
אדם חבקין + ענבר כספי

Scan the City Project :חברה

בעולם וירטואלי בו חוקי הכבידה אינם תקפים, 
המבקרים מוזמנים לשים את המוכר בצד, ולהכנס 
לתוך חווית VR שמאתגרת את החושים. בעולם 
החדש שנבנה במיוחד לפרויקט זה, תוכלו לשוטט 
ברחובות תל אביב, כמו שמעולם עוד לא נראו. 
החומרים בפרויקט נוצרו בטכנולוגיה של סריקות 

תלת מימד.

360 וידיאו // 2019 // ישראל
יונתן מנביץ' + אדם חבקין

Scan the City Project :חברה

חוויית מציאות מדומה בה הצופה מוצב בשיחזור 
של רייב מחתרתי מ-2007, שהתקיים במרחב 
אנדר-גראונד במפעל נטוש ביגאל אלון 106, תל 

.Break It אביב - תחת ליין המסיבות
בחוויה המבקרים מוזמנים להכנס לתוך עולם 
הזייתי, כאוטי, צפוף וגולמי. ביצירה מובא שיחזור 
תלת מימדי מלא של החלל המקורי בו התקיים 
הרייב, בטכנולוגיה המשלבת סריקות תלת מימד 

ובניית מודל דיגיטלי. 

VR אינטראקטיבי // 2019 // 10 דקות // ארה"ב
קירה בנזינג

מפיקים: רג'י וואטס + קירה בנזינג + שרה ויק 
+ דייב סמידי + דיאגו פרילוסקי + אדם רוג'רס

מוסיקה: Wajatta (רג'י וואטס + ג'ון טג'דה)
Intel Studios :חברה

חווית ריקוד אינטראקטיבית זאת לוקחת את 
המשתתף למסע מוסיקלי מעורר-חושים. רקדו 
Wajatta בחנות  לצלילי המוסיקה של להקת 
תקליטים שכונתית אשר הופכת למסיבת רטרו 
אדירה. הראו לכולם את היכולת שלכם לזוז 
על רחבת הריקודים, כשסביבכם להקת רקדנים 
אנרגטית והמוסיקאי הקורע-מצחוק רג'י וואטס. 

 .Intel Studios הופק ומוצג על ידי

VR אינטראקטיבי // 2019 // 30 דקות // בריטניה
דארן אמרסון

East City Films :חברת הפקה

ברוכים הבאים לנכס הנדל"ן אליסברי, ביתם של 
אלפי לונדונים ואנדרטה מבטון להיסטוריה הכושלת 
של דיור ציבורי בבריטניה – המאפשר מבט ישיר 

על המציאות של ג'נטרפיקציה וניקוי חברתי.

AR אינטראקטיבי // 2019 // 3 דקות // ארה"ב
Intel Studios + Paramount :חברות הפקה

Pictures

40 שנה לאחר יציאתו של המיוזיקל שובר הקופות, 
 ,Paramount גריז (1978), מבית היוצר של אולפני
הקהל הרחב מוזמן לחוות ביצוע מחודש לשיר 
 – "You're the One That I Want" האייקוני
הפעם בחוויה אימרסיבית למציאות רבודה. זוהי 
ההפקה ההוליוודית הראשונה שנוצרה בעזרת 
Volumetric, אשר פותחה  Video טכנולוגיית 
Intel ואשר הופקה בשיתוף  Studios בחברת
Paramount והבמאי המקורי של  עם אולפני 
גריז - רנדל קלייזר. בואו לחוות ולהבין בעצמכם 
מהו הפוטנציאל המדהים של סיפוריות ווליומטרית!

מופע עם השתתפות קהל // ארגון השלב הבא 
(N.X.L.S)

ארגון השלב הבא מזמין אתכם להמיר את גופכם 
לתלת-מימד ואת נפשותיכם לדיגיטל. בעזרת 
סורקים ידניים מיוחדים תוכלו להפוך לפסל 
וירטואלי ולהיות חלק מגן פסלים אנושי הגדל 

ומתרחב בכל משך התערוכה.

?Are We Already Digitalהאם אנחנו כבר דיגיטליים?

INTEL STUDIOS
BROADENING
THE IMMERSIVE MEDIA 
EXPERIENCE
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Conscious Existence
22.7°C-קיום תודעתי

EmergenceTrail of Angles
שובל של מלאכיםהתגלות

360 Video \\ 2018 \\ 12 Minutes \\ Germany
Marc Zimmermann
Production Company: Filmakademie 
Baden-Württemberg GmbH

We are gifted every moment with life’s 
most precious achievement: a conscious 
mind, enabling us to sense and hold 
within, the universe's boundless being - a 
source of infinite inspiration that fuels our 
inner space. It is vital for a life of harmony, 
and enables us to sense beauty in every 
little thing.

360 Video \\ 2019 \\ France

Jan Kounen + Molécule + Amaury La Burthe

Alone in Greenland, electronic music 
producer Molécule captures the sounds 
of Arctic to compose his next piece. 
Inspired by this adventure, the -22.7°C 
VR experience takes you on an initiatory 
journey, at the very origin of musical 
creation.

VR Interactive \\ 2018 \\ United Kingdom

Creative Director: Matt Pyke
Developer: Chris Mullany
Sound Design: Simon Pyke
Production Company: Universal Everything

What is the relationship between the 
individual and the crowd? This elegantly 
crafted VR experience places you inside 
an open-world environment to explore 
the primal feeling of maintaining your 
individual identity whilst being part of 
the masses. Showing over five thousand 
intelligent human behaviors, this powerful 
VR experience is made possible by 
advanced graphics technology.

VR Interactive \\ 2018 \\ 30 Minutes \\ 
Lithuania + Belarus
Kristina Buozyte
Producers: Okta (Vitalijus Zukas), Natrix 
natrix (Kristina Buozyte), Asterman 
(Aleksander Podgorny)

Angelų Takais is a meditative VR animation 
which invites the viewer to explore a 
mysterious afterlife world based on 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’ paintings 
and music. Starting a journey as a human 
being, the viewer soon realizes that he is 
an angel who contemplates the states of 
life, death and merging with the universe. 

360 וידיאו // 2018 // 12 דקות // גרמניה
מארק זימרמן

Filmakademie Baden- חברת הפקה: 
Württemberg GmbH

בכל רגע בחיינו ניתנת לנו מתנה: התודעה, אשר 
מאפשרת לנו לחוש ולהבין את האינסופיות של 
היקום – מקור השראה לאני הפנימי שלנו. תודעה 
זאת חיונית לחיים של הרמוניה והכרה ביופיו של 

כל פרט קטן.

360 וידיאו // 2019 // צרפת
יאן קונן + Molécule + אמורי לה בורת'

לבדו בגרינלנד, מפיק המוסיקה האלקטרונית, 
Molécule, לוכד את צלילי אנטרטיקה על מנת 
להלחין את יצירתו הבאה. בהשראת המסע, סרט 
VR זה לוקח את הצופים למסע בראשיתי ללב 

ליבה של היצירה המוסיקלית.

VR אינטראקטיבי // 2018 // בריטניה
יוצר: מאט פייק

מפתח: כריס מולאני
מעצב פסקול: סיימון פייק 

Universal Everything :חברת הפקה

מהי מערכת היחסים בין הפרט לכלל? חוויית 
VR זאת תאגר אותך לנסות לשמור על זהותך 
האינדיבידואלית – בעודך חלק מההמון. בואו 
5000 מצבי התנהגות אנושיים שונים,  לחוות 
העוטפים אותך מכל עבר, ואשר מתאפשרים 

בזכות טכנולוגיות גרפיות מתקדמות. 

30 דקות //   // 2018 VR אינטראקטיבי // 
ליטא + בלרוס

כריסטינה בוזייט
מפיקים: ויטליז'וס זוקאס + כריסטינה בוזייט + 

אלכסנדר פודגורני

חווית מציאות-מדומה מדיטטיבית אשר מזמינה 
את הצופה לחקור את העולם הבא – בהתבסס על 
Mikalojus - ציוריו והמוסיקה של האמן הליטאויני

KonstantinasČiurlionis. מסעך מתחיל כבן-אנוש 
אשר במהרה מבין כי הוא מלאך התוהה על מצבי 

החיים, המוות והחיבור עם היקום.

 ?Ready for the Next Levelמוכנים לשלב הבא?

Interviews from the 
Virtual

Live Chat Room
צ'אט רוםראיונות מהווירטואלי

Short Film \\ by: Syrmor

A series of documentary interviews with 
kids, teenagers and adults who spend 
their time in the open-world social app 
for virtual reality VRChat – which allows 
users to choose a 3D Avatar to represent 
their bodies. The interviewed tell their 
personal stories, in VRChat, and explain 
why to chose to escape the real world.

Performance-Art with Audience Participation 
\\ Next Level Society (N.X.L.S)

Next Level Society invites you to join an 
anonymous chat room where your body 
disappears, your mind expands, and your 
soul is let loose. This audience-participation 
performance mixes group talks, dancing 
and singing, and gives you a glance into 
a society where "meeting the other" can 
be free from pre-judgmental interactions. 

Syrmor :סרט קצר // נוצר על-די

מבחר ראיונות דוקומנטריים עם ילדים, בני נוער 
ומבוגרים אשר מבלים את זמנם באפליקציה 
VRChat - בה כל  החברתית למציאות מדומה 
אחד יכול לבחור לעצמו אוואטר תלת-מימדי 
שייצג את גופו. המרואיינים מספרים את סיפורם 
האישי בתוך VRChat ומסבירים מדוע בחרו לברוח 

מהעולם האמיתי. 

מופע עם השתתפות קהל // ארגון השלב הבא 
(N.X.L.S)

ארגון השלב הבא מזמין אתכם/ן להצטרף לצ'אט 
רום אנונימי בו תוכלו להעלים את גופכם/ן, 
לפתוח את מוחם/ן ולשחרר את נפשותיכם/ן. 
מופע השתתפותי זה מערבב שיח, ריקוד ושירה 
ונותן הצצה לקיום חברתי בו המפגש עם האחר 

משוחרר ממבט, דימוי ודעות קדומות.   

COMING SOON

W W W. S E L I N A . C O M

COMING SOON

W W W. S E L I N A . C O M
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Aripi/WingsAge of Sail
Equator 360: The 

Centre of the World

קו המשווה: עידן ההפלגותאריפי/כנפיים
מרכז העולם Google Tilt BrushArt & Artificial 

Intelligence
Disney 360

אמנות ובינה מלאכותיתגוגל טילט בראש דיסני 360

360 Video \\ 2019 \\ 7 Minutes \\ Moldova
Dmitri Voloshin
Production Company: Simplas

A story about an astronaut who, as a 
child, always dreamed of flying and being 
free. But now, when he's finally able to 
roam the skies – he's sadly confined to 
a small capsule in the spacecraft. One 
day, troubles arise, causing the spaceship 
to lose control and dive into Earth. Now 
this astronaut will once again be able 
to spread his wings and return to his 
childhood dreams.

360 Video \\ 2018 \\ USA
John Kahrs
Production Company: Google Spotlight 
Stories

Age of Sail VR is the story of William 
Avery, an old sailor adrift and alone in the 
North Atlantic. When Avery rescues Lara, 
who has mysteriously fallen overboard, 
he finds redemption and hope in his 
darkest hours.

360 Video \\ 2018 \\ 14 Minutes \\ Canada 
+ France
Director: Nicolas Jolliet
Co-directors: Diana Rico, Richard Decaillet
Production Company: DEEP Inc. / Liquid 
Cinema in association with ARTE, Discovery 
and NHK

The shamans of Yuruparí live directly on 
the equator, In the Amazonian forests in 
south-eastern Colombia. Their sacred 
sites are spread out in a network placed 
exactly on the equatorial line. The Yuruparí 
believe they live at the centre of the 
world, and that it is their duty to preserve 
the balance of the planet through their 
spiritual work.

VR Interactive \\ 2016 \\ USA

Tilt Brush lets you paint in 3D space with 
virtual reality. Unleash your creativity with 
three-dimensional brush strokes, stars, 
light, and even fire. Your room is your 
canvas. Your palette is your imagination. 
The possibilities are endless.

NVIDIA's new artificial intelligence project, 
named GauGAN, turns anyone into an 
expert landscape painter! Draw simple 
lines across the screen and watch as 
they turn into hills, rivers, trees and rocks!

360 Video \\ 2018 \\ USA

A selection of 360 Videos produced by 
Disney. You are invited to play, experience 
and enjoy!

360 וידיאו // 2019 // 7 דקות // מולדובה
דמיטרי וולשין

Simplas :חברת הפקה

סיפורו של אסטרונאוט אשר חלם מילדות לעוף 
ולהיות חופשי. כעת, כשעבודתו היא לרחף בשמיים 
- הוא מוגבל לקפסולה סגורה בחללית. יום אחד, 
צרות צצות, החללית מאבדת שליטה וצונחת למטה 
אל כדור הארץ. עכשיו יוכל האסטרונאוט לפרוש 

שוב את כנפיו ולחזור לחלומות ילדותו.

360 וידיאו // 2018 // ארה"ב
ג'ון קארס

Google Spotlight Stories :חברת הפקה

זהו סיפורו של ויליאם אברי, מלח זקן השט לבדו 
בים האטלנטי הצפוני. כאשר אברי מציל את לארה, 
אישה מסתורית אשר נפלה לים, הוא מגלה את 

כוחה של התקווה בשעות האפלות ביותר.

360 וידיאו // 2018 // 14 דקות // קנדה + צרפת
ניקולס ג'ולייט + דיאנה ריקו + ריצ'ארד דקיילט
DEEP Inc. / Liquid Cinema in :חברת הפקה

association with ARTE, Discovery, NHK

בואו לגלות את כפר השאמאנים יורופארי, אשר 
מתגורר במרכז קו המשווה של כדור הארץ, במעמקי 
יערות האמזונס בקולומביה. בשל מיקומם הייחודי 
מאמינים היורופארי כי זהו תפקידם הרוחני לשמור 

על המאזן של כדור הארץ. 

VR אינטראקטיבי // 2016 // ארה"ב

מבית היוצר של גוגל. התנסו בדרך חדשה לצייר 
– בתלת-מימד ובמציאות מדומה!

פרויקט הבינה המלאכותית החדש של חברת 
NVIDIA, המכונה על ידם, GauGAN, מאפשר 
לכל אחד ואחת להפוך לצייר נופים מומחה! ציירו 
קווים פשוטים על המסך וגלו כיצד המחשב ממיר 

אותם לגבעות, נהרות, עצים וסלעים!

360 וידיאו // 2018 // ארה"ב

מבחר סרטי 360 מבית היוצר של דיסני. מוזמנים 
להגיע, להנות, לשחק ולחוות!

חוויות VR-AR לילדים
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ביה"ס לאמנות מוסררה גאה להציגחוויות אנימציה זוכות פרסים

Beat Knesset The KeyKandinsky VR Bonfire
ביט כנסת קנדינסקי VRהמפתח מדורה

What Was Was Was Gloomy EyesVortal 2
פולחן הארנב וורטאל 2עיניים קודרות

VR Interactive \\ 2019 \\ 8 Minutes \\ Israel
Shem Barel
New Media Department, Musrara School 
of Art

Under the ground, in an imaginated old 
temple, lays a stage with god's holy 
name shining in pink neon lights. Get 
on stage and become the holiest DJ 
that ever existed. 

VR Interactive + Immersive Theater \\ 
2019 \\ 16 Minutes \\ USA
Celine Tricart
Production Company: Lucid Dreams 
Productions

“THE KEY” is a mostly narrative VR 
experience. It has a strong story structure 
punctuated by moments of interactivity. 
The participant goes on a journey exploring 
dreams, and must face challenges and 
difficult decisions in each, experiencing 
loss. The participant will experience a 
metaphorical journey from danger to 
safety. Through this journey a hidden truth 
is uncovered, and a new beauty revealed.

VR Interactive \\ 2019 \\ 9 Minutes \\ Israel
Tania Shraifel
New Media Department, Musrara School 
of Art

Enter a world of 3D paintings that come 
alive, influenced by the famous artist - 
Wassily Kandinsky.

VR Interactive \\ 2019 \\ 20 Minutes \\ USA
Eric Darnell
Production Company: Baobab Studios

Nice job. You’ve failed your mission to 
save humanity and, instead, crashed 
your spaceship into a dark alien jungle. 
Your only light source is a feeble, fading 
bonfire. Your instincts, your nourishment 
cylinders and a wary robot sidekick are 
all you have for survival... or so you think.

VR Interactive \\ 2019 \\ 7 Minutes \\ Israel
Tom Maor
New Media Department, Musrara School 
of Art

In a world filled with screens and masks, 
you are about to become a digital sacrifice.

VR Interactive \\ 2019 \\ 15 Minutes \\ 
France + Argentina + USA + Taiwan
Jorge Tereso + Fernando Maldonado
Production Company: Atlas V

When the sun got tired of the humans 
it decided to hide and never rise again. 
The darkness awoke the dead from their 
graves. A zombie kid called Gloomy and 
a mortal girl called Nena fall in love and 
immerse in a deep connection that not 
even the most powerful man in town 
can destroy. Narrated by Colin Farrell 
(English Version).

VR Interactive \\ 2019 \\ 8 Minutes \\ Israel
Amos Peled
New Media Department, Musrara School 
of Art

A roaming journey in "other" spaces, 
comprises of 5 rooms – each room has 
a unique sound piece with a unique set 
of rules (movement, color, feeling). By 
drawing you into a deepened existence 
and forcing you to act by a new set 
of rules – a subversion of the known 
senses reality occurs, and viewers may 
be open to acknowledging that multiple 
consciousness can exist in the world. 

VR אינטראקטיבי // 2019 // 8 דקות // ישראל
שם בראל

נוצר במסגרת: המחלקה לאמנות מדיה חדשה, 
בית הספר מוסררה

מתחת לאדמה, בבית מקדש מדומיין, מוצבת 
במה עם שם השם מתנוסס מעליה באורות ניאון 
וורודים. עלו על הבמה והפכו ל DJ הקדוש מכולם.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 16 דקות // ארה"ב
סלין טריקרט

LucidDreamsProductions :חברת הפקה

המפתח הינה ברובה חוויה נרטיבית למציאות 
מדומה עם רגעים משמעותיים של אינטראקטיביות. 
המשתתף במסע חוקר חלומות, ניצב מול אתגרים 
ומבין מהו אובדן. זהו מסע מטאפורי מסכנה 
לביטחון, ובו מתגלה אמת חבויה ויופי חדש נחשף.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 9 דקות // ישראל
טניה שרייפל

נוצר במסגרת: המחלקה לאמנות מדיה חדשה, 
בית הספר מוסררה

הכנסו לעולם של ציורים תלת-מימדיים הקמים 
לתחייה, בהשראת האמן המפורסם – וסילי קנדינסקי.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 20 דקות // ארה"ב
אריק דארנל

Baobab Studios :חברת הפקה

מהבמאי של סדרת סרטי מדגסקר (2005-2014), 
מגיעה חווית אנימציה VR מוטרפת לילדים – ספינת 
החלל שלך התרסקה בעולם חייזרי משונה, וכל מה 
שיש לך כדי לשרוד זה קצת אוכל, מדורה קטנה, 

ועוזרת רובוטית מעצבנת במיוחד.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 7 דקות // ישראל
תום מאור

נוצר במסגרת: המחלקה לאמנות מדיה חדשה, 
בית הספר מוסררה

בעולם של מסכים ומסכות, אתם עומדים להיות 
קורבן לפולחן דיגיטלי.

15 דקות //   // 2019 VR אינטראקטיבי // 
צרפת + ארגנטינה

חורחה טרסו + פרננדו מלדונאדו
Atlas V :חברת הפקה

כאשר נמאס לשמש מבני האדם היא החליטה 
להעלם ולא לזרוח יותר אף פעם. בעולם החשכה 
החדש – המתים קמו לתחייה. ילד זומבי בשם "גלומי" 
וילדה אנושית בשם "ננה" מתאהבים ומייצרים 
קשר עמוק שאפילו האיש הכי חזק בעיירה לא 
יכול להרוס. עם קולו של השחקן – קולין פארל.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 8 דקות // ישראל
עמוס פלד

נוצר במסגרת: המחלקה לאמנות מדיה חדשה, 
בית הספר מוסררה

מסע שוטטות בחללים "אחרים", המכיל חמישה 
חדרים - כל חדר מכיל קטע סאונד ייחודי ומערכת 
חוקים (תנועה, צבעוניות, הרגשה) ייחודית. באמצאות 
משיכה לתוך מציאות מעמיקה העוטפת את 
המשתמש ומחייבת אותו לעולם החוקים החדש, 
נוצר ערעור על המציאות החושית המוכרת ופתח 
לחידוש, שינוי, והכרה בריבוי תודעות אפשריות 
בעולם. החדרים מציגים מקומות בעצמי, אבל אין 
צורך לדעת זאת. יש צורך רק להקשיב ולראות, 
לשים לב לפרטים הקטנים, לשבריר של סימן - 
כדי לאפשר לתודעה שלי לחלחל אליכם פנימה.
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METhe Rape Drug VRBattle HymnThe Monument
שיר מלחמהאני האנדרטהסם אונס

Voices
TLV Sidewalk View

SEAitVR
#שקוף_מט: קולות

מדריך לתל-אביב

360 Video \\ 2019 \\ 21 Minutes \\ Israel
Shani Elias
IDC Herzliya

My ADHD disorder has an affect not 
only on my personal life, but also on my 
environment, my studies, my dreams. I 
feel the difficulty of society to accept 
my unique behavior, and the difficulty of 
people around me to accept my objective 
hardships stemming from this disorder. 
This is a glimpse into my world.

360 Video \\ 2019 \\ 11 Minutes \\ Israel
Yair Agmon
Production Company: Yalla Films

Every night, hundreds of IDF soldiers go 
on dozens of arrest missions in Palestinian 
villages in the West Bank. The film “Battle 
Hymn” gives its viewers a one-time 
peak into this ‘routine’ IDF fundamental 
experience, where manliness and shame, 
strength and weakness, lowliness and 
power, combine. In doing so, the film 
tells a tale, both realistic and surreal, of 
this crazy and sad place that I call home.

VR Interactive \\ 2019 \\ 4 Minutes \\ Israel
Gal Bahar + Avia Deri + Chaim Elimelech 
+ Ben Rizenberg
IDC Herzliya

This 360 interactive film places you in a 
situation where a woman in a bar drinks 
a drink with a rape drug in it. She is then 
taken by a guy - without any control over 
her behavior.

360 Video \\ 2019 \\ 15 Minutes \\ Israel
Eran Shapira
Script & Research: Eliya Natalya Eizerikova 
+ Eran Shapira

The Monument is a VR documentary that 
will take us to a magnificent tour inside 
Semyon’s life and dreams. Semyon, a 
90-year-old engineer and inventor from 
Yeruham has a dream – at the entrance 
to Yeruham, he wants to build a colorful 
monument surrounded by lilac flowers in 
memory of the victory of the Red Army 
against the Nazis.

360 Video \\ 2019 \\ 7 Minutes \\ Israel
Sharon Schwartz + Adi Lander + Amit 
Turescki
The Content Hub + School of 
Communications, IDC Herzliya

An innovative documentary that combines 
animated virtual reality technology with 
360-degree video. The viewers get a 
glimpse into Ziv's head - a schizophrenic 
who manages to cope with the symptoms 
in a unique way.

VR Interactive \\ 2019 \\ 15 Minutes \\ Israel
Amir Feldman
Production Company: Hamatpera

Best vintage cloths in Tel Aviv! Beach 
fitness classes! Best showers!  
TLV SIDEWALK VIEW is an interactive 
documentary, an alternative tourism and 
lifestyle guide, presented by homeless 
people living in the streets of Tel-Aviv. In 
this guide, the homeless people give the 
recommendations and tips. The viewer, 
the tourist, is exposed to the city from 
their point of view. Melting the two worlds 
together - the tourism & leisure world with 
the homeless way of life - creates a new 
and critical perspective on our society.

VR Interactive \\ 2019 \\ 1 Minute \\ Israel
Jessie Cohen + Naomi Astruc + Nathaniel 
Mayberg
IDC Herzliya + MAYCORP

An immersive experience that explores 
a polluted ocean bed, and which allows 
you to empathize with the state of our 
oceans. Use your hands to swim and look 
around. It’s a beautiful world underwater. 

360 וידיאו // 2019 // 21 דקות // ישראל
שני אליאס

נוצר במסגרת: המרכז הבינתחומי הרצליה

הפרעת הקשב שלי משפיעה לא רק עלי. היא 
משפיעה על הסביבה שלי, על הלימודים שלי, על 
החלומות שלי. לפעמים אני מרגישה את הקושי 
של החברה לקבל את ההתנהגות הייחודית שלי. 
אני מרגישה שקשה לאנשים סביבי לקבל את 
הקשיים האובייקטים שלי הנובעים מן ההפרעה 

הזו. זוהי הצצה לעולמי.

360 וידיאו // 2019 // 11 דקות // ישראל
יאיר אגמון

חברת הפקה: יאללה פילמס

מדי לילה יוצאים מאות חיילי צה"ל לעשרות 
מעצרים בכפרים פלסטיניים בשטחי הגדה. 
הסרט "שיר מלחמה" מעניק לצופיו הצצה חד 
פעמית אל חוויית היסוד הצה"לית וה'שגרתית' 
הזו, שהגבריות והבושה, הכוח והחולשה, העולב 
והעוצמה, משמשים בה בערבוביה, ומספר, אגב 
כך, ומתוך עמדה ריאליסטית וסוריאליסטית 
כאחד, את סיפורו של המקום המטורף והעצוב 

הזה, שאני קורא לו בית.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 4 דקות // ישראל
גל בכר + אביה דרעי + חיים אלימלך + בן ריזנברג

נוצר במסגרת: המרכז הבינתחומי הרצליה

חווית 360 אינטראקטיבית זאת מציבה את הצופה 
בסיטואציה בה אישה בפאב שותה משקה עם סם 
אונס בתוכו, ואז נלקחת על ידי גבר – ללא יכולת 

שליטה על התנהגותה ומעשיה.

360 וידיאו // 2019 // 15 דקות // ישראל
ערן שפירא

תסריט ותחקיר: אליה איזריקובה + ערן שפירא

סרט במציאות מדומה שלוקח אותנו לתוך עולמו 
של סמיון, מהנדס בניין וממציא בן 90 מירוחם, 
שיצר בדירתו הקטנה עולם פנטסטי וקסום, וחולם 
להקים אנדרטה צבעונית בכניסה לירוחם לזכר 

הניצחון של הצבא האדום על הנאצים.

360 וידיאו // 2019 // 7 דקות // ישראל
שרון שוורץ + עדי לנדר + עמית זורצקי

נוצר במסגרת: חממת התוכן + בית הספר לתקשורת, 
המרכז הבינתחומי הרצליה

סרט דוקומנטרי ייחודי המשלב אנימציה למציאות 
מדומה ווידיאו ב 360 מעלות. הצופים מקבלים 
הצצה לתוך ראשו של זיו – חולה סכיזופרניה 

המתמודד עם התסמינים בדרך מקורית.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 15 דקות // ישראל
אמיר פלדמן

חברת הפקה: המתפרה

בגדי הוינטג' הכי שווים בעיר! מדריך לשיעור 
כושר בחוף! המקלחות הכי שוות! 

#שקוף_מט: המדריך לתל-אביב – הינו פרויקט 
דוקומנטרי, מדריך תיירות ולייפ-סטייל אלטרנטיבי, 
המוצג כולו מנקודת מבטם של חסרי בית הגרים 
ברחובות העיר. במדריך זה, הממליצים הם חסרי 
הבית. הצופה, התייר, נחשף לעיר מנקודת מבטם - 
ומגובה המדרכה. החיבור בין עולם התיירות והפנאי 
לעולמם של חסרי הבית יוצר הזרה ונותן אפשרות 
לנקודת מבט חדשה וביקורתית על החברה שלנו.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 1 דקות // ישראל
ג'סי כהן + נעמי אשטרוק + נתנאל מייברג

MAYCORP + המרכז הבינתחומי הרצליה

חוויה אימרסיבית החוקרת את הקרקעית המזוהמת 
של הים, ואשר מאפשרת לצופים להבין ולהזדהות 
עם המצב הסביבתי של אוקיינוסים כיום. השתמשו 
בידיכם על מנת לשחות ולהביט סביב – זהו עולם 

יפיפה מתחת למים.  

סיפור קצר VRהמרכז הבינתחומי הרצליה גאה להציג
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Aharon Man VR
Invasive Ideas Museum

VR מוזיאון הרעיונות אהרון מן
Fragments of Jerusalemהפולשים

שברים מירושלים

VR Interactive \\ 2019 \\ 10 Minutes \\ Israel
Asaf & Eyal Geva
Production Company: Peanut Button + 
United King Films

Get inside the world of the action-comedy 
film "Mossad", and play as agent Aharon 
(Tal Friedman), after he becomes a 
superhero at the service of the Mossad 
- Aharon Man! You'll be briefed by agent 
Guy (Tzachi Halevy) so you can perform a 
top-secret mission that includes killing bad 
guys, stopping missiles with your hands, 
and most importantly - disco dancing.

360 Video \\ 2019 \\ 10 Minutes \\ Israel
Ora Ruven

The museum suggests - treating humans 
as an invasive species. The species are 
realistic and inventive. Ideum Propagate 
is a self-propagating insight that invades 
sharp Alpha Homo Sapiens brains. The 
Homo/Femina Sapiens propagate the 
Insight through communication to their 
own kind of Sapiens, leading them to 
invade new spheres - real or spiritual.

360 Video \\ 2019 \\ 18 Minutes \\ Israel 
+ Canada
Michal Conford + Dean Gold + Brendan Mills
Production Company: Outermost Pictures

FRAGMENTS OF JERUSALEM is a 
deeply human dive into the beating 
heart of the beautiful and marvelous 
and often maddening city of Jerusalem. 
Transporting viewers to the most intimate 
spaces of people from all walks of life, 
the spirit of this contested city is explored 
without borders.

VR אינטראקטיבי // 2019 // 10 דקות // ישראל
אסף ואיל גבע

Peanut + סרטי יונייטד  Button :חברת הפקה
קינג

היכנסו לעולם של קומדיית האקשן "המוסד" ושחקו 
בתור סוכן המוסד אהרון (טל פרידמן), אחרי 
שהפך לגיבור העל בשירות המוסד – אהרון מן! 
קבלו תדריך מהסוכן גיא (צחי הלוי) כדי שתוכלו 
לבצע משימה סודית שכוללת חיסול רעים, עצירת 

טילים עם הידיים, והכי חשוב - ריקודי דיסקו.

360 וידיאו // 2019 // 10 דקות // ישראל
אורה ראובן

המוזיאון מציע להכיר באדם כמין פולש. המינים 
במוזיאון חלקם ריאליסטיים וחלקם מומצאים. 
אידיאום פרופאגאט זו תובנה המפיצה את עצמה 
- החודרת למוח החריף של אלפא הומו סאפיינס 
או אלפא פמינה סאפיינס. באמצעות תקשורת, 
מפיצים אלפא הומו/פמינה סאפיינס את התובנה 
למוחותיהם של בני מינם, ומובילים אותם לפלוש 

למרחבים חדשים - אמיתיים או רוחניים.

360 וידיאו // 2019 // 18 דקות // ישראל + קנדה

מייקל קונפורד + דין גולד + ברנדן מילס
Outermost Pictures :חברת הפקה

חוויה דוקומנטרית אינטראקטיבית המהווה צלילה 
אל תוך הלב הפועם של ירושלים, על טירופה 
ועל יופייה. בעזרת מצלמת המציאות המדומה 
הצופה מקבל מבט אל תוך חיי היום יום של 
תושביה של ירושלים מכל קצוות החיים, על מנת 
להביא פרספקטיבה חדשה על הנפש המשוסעת 
של העיר - דרך נקודת מבטם של היושבים בה. 

The World Is MineOpen Skies
שמיים פתוחיםהעולם שייך לי

Love Letters to Ruth
Abstracting the Burden מכתבי אהבה לרות

Documentary \\ 2017 \\ 68 Minutes \\ Israel
Ann Oren
Production Company: Mimesis Films

"M" is a female Cosplayer (costume 
player), obsessed with the cyber diva 
Hatsune Miku – a virtual manga-styled 
singer who only exists and performs as 
a hologram. "M" moves to Tokyo, hoping 
to find her place amongst the Hatsune 
Miku fan community. There she is drawn 
to a love affair with one of the fans, and 
looses herself in the "realness" of this 
virtual fantasy.

Video Art \\ 2013 \\ 6 Minutes \\ Israel
Daniel Landau

On a small green patch bordering Tel Aviv 
and its satellite city Ramat Gan, lays a 
makeshift camp of homeless families. 
Gradually, through a manipulation process 
of touching, reshaping, and fantasy making 
- the camps reality is deconstructed and 
relocated to a Swiss Alps landscape. 

Video Art \\ 2018 \\ 22 Minutes \\ Israel
Ruth Patir

Love Letters to Ruth is an experimental 3D 
animation doc centering a queer avatar 
of the late Israeli General Moshe Dayan, 
awakened from his grave and cast to play 
the lover. This is an original adaptation 
to letters written by Dayan himself to 
his first wife Ruth between 1930-1970. 
In the film, director Ruth Patir, asks her 
ex-lovers to play the role of Dayan as 
she surrounds him with his collection 
of ‘stolen’ archeology and dresses him 
in his wife’s garments. 

Short Film \\ 2019 \\ 10 Minutes \\ Israel
Jasmin Vardi

This film progresses from broad notions 
of information, authority, and bio-political 
control - to the specific story of a break-
in to a woman’s pacemaker. As her 
story unfolds, it turns out this woman’s 
pacemaker was hacked. As she attests 
to what happened, we see footage from 
the IT control room and server farm of 
the Tel Aviv Stock Exchange. This allows 
for a multifaceted exploration of how 
institutions hold power over individuals.

דוקומנטרי // 2017 // 68 דקות // ישראל
אן אורן

Mimesis Films :חברת הפקה

"M" היא קוספליירית (Cosplayer) האובססיבית 
לדיווה הדיגיטלית HatsuneMiku – זמרת וירטואלית 
עם נראות של דמות מנגה המתקיימת ומופיעה 
כהולוגרמה בלבד. "M" נוסעת לטוקיו בתקווה 
למצוא את מקומה בתוך קהילת המעריצים של 
Hatsune. שם היא נמשכת לרומן עם אחד  Miku
המעריצים, ותוך כדי מאבדת את עצמה ב"מציאות" 

של הפנטזיה הוירטואלית הזאת.

וידיאו ארט // 2013 // 6 דקות // ישראל
דניאל לנדאו

על רחבת דשא קטנה, בגבול בין תל-אביב לרמת 
גן, נמצא מחנה מאולתר של אנשים חסרי בית. 
אט-אט, דרך תהליך מתמשך של מניפולציה, 
עיצוב ופנטזיה – המציאות של המחנה מתפרקת 

ומועברת לנוף של הרים אלפיים בשוויץ.

וידיאו ארט // 2018 // 22 דקות // ישראל
רות פתיר

"מכתבי אהבה לרות" הינו סרט דוקומנטרי ניסיוני 
בתלת-מימד. במרכזו ייצוג של שר הביטחון לשעבר, 
משה דיין, כדמות אוואטר קווירית – המתעוררת 
מקברה ומלוהקת לדמותו של 'המאהב'. זוהי 
אדפטציה של המכתבים המקוריים שכתב דיין 
לאשתו, רות, בין השנים 1930-1970. בסרט, 
הבמאית, רות פתיר, מבקשת ממאהביה לשעבר 
לשחק את דמותו של דיין – בעוד היא מקיפה אותו 
בפריטי הארכיאולוגיה ש'גנב' בזמנו, ובעודו לבוש 

במלבושיה של אשתו. 

סרט קצר // 2019 // 10 דקות // ישראל 
יסמין ורדי

סרט זה נע בין שיח נרחב על מידע, סמכות ושליטה 
פוליטית – לסיפורה הספציפי של אישה אשר קוצב 
הלב שלה "נפרץ". בעודה מנסה להבין מה התרחש, 
אנו רואים צילומים מחדר המחשוב והשרתים של 
הבורסה בתל-אביב. זהו מחקר רב-גווני על אמצעי 

השליטה שיש למוסדות על הפרט.
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Vicarious
ON/OFF + L.E.D (Light 
Exposure Disorders)NSC

Face Swap ערוץ הקניות החדשויקאריוס Minimal Comfort
ChargingFace
פניםנטענים שיר בינה מלאכותית 

לאירוויזיון: "ג׳ינס כחול 
ודמעות מדממות"

Short Film \\ 2016 \\ 6 Minutes \\ Israel 
+ USA
Danna Grace Windsor

Two grieving friends pass a long subway 
ride to a funeral by exchanging haunting 
visions of an impending skin disease 
outbreak in NYC – in which a mandatory 
skin suit uploads every bodily sensation 
to a government cloud.

Short Film \\ 2019 \\ 6 Minutes \\ Israel 
+ Japan
Akim Dolinsky

Keisuke Endo, an old retired man in 
Japan, gets nostalgic about his days in 
Israel and talks about it with his female 
virtual assistant.

Video Art \\ 2018 \\ 6 Minutes \\ Israel
Elinor Salomon

2 video arts by Elinor Salomon. L.E.D is 
about sleeping disorders in modern times 
and the way artificial light of screens & city 
lights pollution change our biological cycle. 
ON/OFF explores the relationship between 
humans, beds and wi-fi – portraying 
the laptop as a realm where anything is 
possible, with no fixed place and time.

Short Film \\ 2019 \\ 5 Minutes \\ USA 
+ Israel
David Gidali + Einat Tubi
Production Company: Outpost VFX

A guy convinces his wife to try out a 
new AI technology to spice up their sex 
life, but gets a bit more spice than he 
bargained for.

Video Art \\ 2014-2019 \\ 7 Minutes \\ 
Israel + USA
Dafna Ganani Tomares
Production Company: www.minimalcomfort.
org

Spectacle & Intimacies, deployments 
(performativities) in gendered conventions, 
selfies, popular cultures, the demise of 
organic space, social media, animation, 
real bodies, cyber mammals, augmented 
interiors, Glitch, code, deviations in gaming 
and recreational practices. A Digital Media 
practice in the pursuit of visual & other 
pleasures through escapism, imaginary 
landscapes & location, and mysterious 
redefinitions in the politics of identities.

Short Film \\ 2017 \\ 3 Minutes \\ Israel
Matan Oron

In this 2D Animated world, people are 
a kind of battery that fills and empties 
according to what they consume. These 
battery-people try to charge themselves 
all the time using external and materialistic 
means – but that only leads to a quick 
emptiness. 

Video Art \\ 2019 \\ 12 Minutes \\ Israel
Yoel Peled

A scan of an algorithm & AI, as it "looks 
over" an individual and finds all its inherent 
human flaws. The video is entirely screen-
captured and portrays the personal 
experience of the artist as he looks back 
at the machine and wanders through this 
lonely new feeling.

Short Film \\ 2019 \\ 4 Minutes \\ Israel
Nimrod Shapira
Production Company: Sweaty Machines

Does a Eurovision song have a certain 
DNA? This song, that became the unofficial 
anthem of the 2019 competition, was 
generated by artificial intelligence. Hundreds 
of Eurovision songs were fed to a neural 
network, which then generated thousands 
of original tunes and verses. From those, 
a few musical units were curated and 
pieced together. The result - a duet of 
an unrequited love between man and 
machine. 

סרט קצר // 2016 // 6 דקות // ישראל + ארה"ב
דנה גרייס ווינדזור

לאורך נסיעה ברכבת התחתית להלוויה של חברתן, 
חיה חולקת בפני קירה סיוטים אינטנסיביים שהיא 
חווה לאחרונה על מחלת עור שהתפרצה בניו-יורק. 
בסיוטים, מחלת העור כה מסוכנת שהממשלה 
מספקת לתושבים ״חליפות עור״ להגנה מפני מגע, 
וכולם צריכים להתרגל לעולם בו סנסציות גופניות 
מועלות ל'ענן ממשלתי' וכל סימן לפרטיות נאבד. 
חיה וקירה מגיעות לתחנה האחרונה של הרכבת 
התחתית - שם סיוטי העולם המקביל מדממים 

לתוך המציאות שלהן.

סרט קצר // 2019 // 6 דקות // ישראל + יפן
אקים דולינסקי

קאיסוקה אנדו, פנסיונר יפני, נזכר בטיול שערך 
בישראל כשהיה צעיר ומדבר על כך עם העוזרת 

הווירטואלית שלו.

וידיאו ארט // 2018 // 6 דקות // ישראל
אלינור סלומון

2 וידיאו ארטס של אלינור סלומון. L.E.D מציג 
הפרעות שינה מודרניות וכיצד אור מלאכותי ממסכים 
וזיהום של אורות העיר משנים את הזמן הביולוגי 
שלנו. ON/OFF חוקר את מערכת היחסים בין 
האדם, המיטה והאינטרנט האלחוטי, ומציג את 
המחשב הנייד כממלכה בה הכול אפשרי – ללא 

מרחב או זמן קבועים.

סרט קצר // 2019 // 5 דקות // ארה"ב + ישראל
דוד גידלי + עינת טובי

Outpost VFX :חברת הפקה

גבר משכנע את אשתו לנסות טכנולוגיית בינה 
מלאכותית חדשה על מנת "לפלפל" את חיי המין 
שלהם – אבל נקלע לסיטואציה מורכבת יותר 

ממה שדמיין.

וידיאו ארט // 2014-2019 // 7 דקות // ישראל 
+ ארה"ב

דפנה גנני תומרס
www.minimalcomfort.org :חברת הפקה

ספקטקליות ואינטימיות, הופעתיות של מוסכמות 
מגדריות, סלפיס, תרבות פופולארית, העלמותו של 
החלל האורגני, רשתות חברתיות, אנימציה, גופים 
אמיתיים, סייבר, יונקים, חללים מרובדים, גליצ'ים, 
קוד, גיימינג, פעילויות לשנות הפנאי - יצירה 
דיגיטלית זאת משתמשת בוויזואליות מענגת כדי 
לדון באסקפיזם מודרני, נופים מדומיינים והגדרות 

מחודשות של פוליטיקת הזהויות העכשווית.

סרט קצר // 2017 // 3 דקות // ישראל
מתן אורון

סרט אנימציה דו-מימדי המציג עולם בו אנשים 
הם סוג של סוללות אשר מתמלאות ומתרוקנות 
בהתאם למה שהן צורכות. אותם אנשי-סוללות 
מנסים להטעין עצמם כל הזמן באמצעות גירויים 
מיידים וחומריים, אך צריכה מסוג זה מובילה 
להתרוקנות מהירה. עיצוב הדמויות והסביבה 
משדרים אוירה מלנכולית ומציאות עגמומית, 
המדגישה את האדישות והתפקוד הלקוי של 

החברה המודרנית.

וידיאו ארט // 2019 // 12 דקות // ישראל
יואל פלד

הוידאו מציג סריקה של אלגוריתם ובינה מלאכותית 
אשר מביט על אינדיבידואל וחושף את הפגמים 
המובנים באדם אנושי. הוידאו מצולם כולו ממסך 
המחשב ומעביר את החוויה האישית של האמן 
כאשר הוא מחזיר את מבטו אל המכונה ומשוטט 

בחוויית הבדידות החדשה.

סרט קצר // 2019 // 4 דקות // ישראל
נמרוד שפירא

חברת הפקה: מכונות מיוזעות

DNA מיוחד לשיר אירויזיון? השיר,  האם יש 
שהוכתר כהמנון הלא רשמי של תחרות האירוויזיון 
2019, נוצר כולו על ידי בינה מלאכותית. במסגרת 
התהליך, הוזנו לרשת נוירונים מאות שירי אירווזיון, 
מתוכם חוללו אלפי קטעי מנגינות וקטעי שירה, 
שהמוצלחים מביניהם נאצרו בקפידה וחוברו לכדי 
שיר. התוצאה - דואט אהבה נכזבת בין מכונה 

לאדם. בביצועו של מלך האירוויזיון, יזהר כהן.
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17.10, יום חמישי, 13:00 – 16:00
בית הכט, פתוח לקהל הרחב

סיפורים במציאות מדומה:
הרצאות לקהל הרחב

5 אורחים בינלאומיים מרצים על המדיום הסיפורי החדש של מציאות מדומה • 
ורבודה, התעשייה העולמית, טכנולוגיות חדשות, ודרכי מימון.

5 במאים ישראליים, משתתפי חממת "סיפור קצר ב־VR" 2018, ביוזמת קרן • 
גשר לקולנוע רב-תרבותי וקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה – מספרים על 

תהליך היצירה למציאות מדומה ומסקנותיהם על התחום.

17.10, Thursday, 13:00 – 16:00
Beit Hecht, open for the wide public
Stories in Virtual Reality:
Talks & Lectures
• 5 International guests will speak about the new storytelling 

mediums of VR & AR, the new-media industry, technological 
developments and creative ways of funding.

• 5 Israeli filmmakers, participants of the "Short Story in VR 
2018" Hub – initiated by Gesher Multicultural Film Fund & 
Makor Film Fund – will speak about their personal experiences 
creating narrative VR films.

New Media Industry Daysימי תעשייה ניו מדיה

19.10, יום שבת 10:30
בית הכט, ליוצרים בלבד

חממת ישראל-קנדה: 
VR-AR סדנאות עבודה

סדנאות עבודה עם המשלחת הישראלית והקנדית, במסגרת פרויקט "זהויות • 
חדשות", יתקיימו בבית הכט, בשיתוף ובליווי האורחים הבינלאומיים של 

פסטיבל חיפה.

19.10, Saturday, 10:30
Beit Hecht, for filmmakers only
Canada-Israel Co-Production:
VR-AR Workshops
• Workshops with the Canadian & Israeli delegations, as part of 

the "New Identities" project, will take place at Beit Hecht, along 
with Haifa International Film Festival's international guests. 

18.10, Friday, 10:00
Beit Hecht, open for the wide public
Canada-Israel Co-Production:
VR-AR Presentations
• As part of the co-production new-media project "New Identities" 

– initiated by Makor Film Fund & Gesher Multicultural Film 
Fund (Israeli side) and the National Film Board & Canada Media 
Fund (Canadian side) – 12 artists, Israeli & Canadian, will 
present their ideas for creating VR-AR-New-Media narrative 
films, to a panel of international experts.

• Israeli producers, animators, 3D artists, post-production 
experts will also be invited to present themselves on stage.

18.10, יום שישי 10:00
בית הכט, פתוח לקהל הרחב

חממת ישראל-קנדה:
VR-AR פרזנטציות

במסגרת הפרויקט ניו-מדיה הקנדי-ישראלי "זהויות חדשות", ביוזמת קרן מקור • 
Canada Mediaו־ National Film Board וקרן גשר (הצד הישראלי) והקרנות
Fund (הצד הקנדי) – 12 יוצרים, קנדיים וישראליים, יציגו את רעיונותיהם 
ליצירת סרטים קצרים למציאות מדומה/רבודה/דיגיטל – בפני פאנל של 

מומחים ישראליים ובינלאומיים.
מפיקים, אנימטורים, תלתיסטים ומומחי פוסט-פרודקשיין ישראליים • 

המעוניינים להשתלב בהפקות הישראליות והקנדיות - יהיו מוזמנים להציג 
את עצמם על הבמה.

זמן מינגלינג בין כל הנוכחים באירוע.• 

Joel Benson (Nigeria)
Director of "Daughters of Chibok", Winner Venice 
VR 2019
Born in Lagos, Nigeria. Benson’s first documentary, Cry for 
Mercy, was accepted into the "BFM Film Festival" in 2009. 
Following that he also produced many other documentaries 
that were featured at various festivals, such as - Sheffield 
Docfest, Berlin International Film Festival, Cairo International 
Film Festival, the British Film Institute.

Benson manages JB Multimedia Studios / VR360 Stories and 
directed the Virtual-Reality short documentary "Daughters 
of Chibok" which recently won "Best VR Story" award at 
Venice Film Festival 2019.

Louis-Richard Tremblay (Canada)
Executive Producer, National Film Board of Canada, 
Interactive Studio
NFB multi-award-winning producer, Louis-Richard Tremblay 
works on projects that combine editorial content, cutting-edge 
design and new technologies - where interactivity supports 
the creation of experiential & narrative universes, that deal 
with contemporary social issues. 
With a passion for radio in the early days of the Internet, 
he joined in 2001 the multimedia, cross-platform website 
and radio show Bande à part, where he directed several 
teams of digital creators and journalists for Société Radio-
Canada. In his role at the NFB he's driven by the thrill of 
working with teams of creators who join forces to push the 
limits of their craft.

ג'ואל בנסון (ניגריה)
זוכה  צ'יבוק",  "הבנות של  במאי הסרט מציאות-מדומה, 

ונציה 2019

Cry for נולד בלאגוס, ניגריה. הדוקומנטרי הראשון של בנסון, 
BFM. לאחר  Film Festival 2009 הוצג בפסטיבל ,Mercy
מכן הפיק סרטים דוקומנטרים רבים אחרים אשר הוצגו בפסטיבלים 
SheffieldDocfest, BerlinFilmFestival, British– כמו

Film, וכדומה. Institute
JB Multimedia Studios / VR360 בנסון מנהל את חברת
Stories וביים לאחרונה את הסרט דוקומנטרי הקצר למציאות מדומה 
"הבנות של צ'יבוק" אשר זכה בפרס "הסיפור הטוב ביותר ב VR", פסטיבל 

הסרטים ונציה 2019.

International Guests אורחים מחו"ל

לואי-ריצ'רד טרמבלי (קנדה) 
NFB Canada ,מנהל המחלקה האינטראקטיבית

מפיק זוכה פרסים בקרן הקולנוע NFB הקנדית, לואי-ריצ'רד טרמבלי 
עובד על פרויקטים אשר מחברים בין תוכן סיפורי, עיצוב חדשני וטכנולוגיות 
מתקדמות – כאשר המימד האינטראקטיבי תומך ביצירה חווייתית ונרטיבית 

המיועדת לדון ולהשפיע על נושאים חברתיים.
עוד בתחילת דרכו, התעניין בתרבות האינטרנט והיה בעל בתשוקה עזה 
Bande" 2001, הצטרף לתכנית הרדיו-אינטרנט לפודקאסטים. ב 
à", שם ניהל צוותים רבים של יוצרי דיגיטל ועיתונאים למען  part
Societe. בתפקידו כיום, כמנהל המחלקה  Radio Canada
האינטראקטיבית בקרן NFB, הוא מונע על-ידי הרצון לעבוד עם יוצרים 

אשר מחפשים לדחוף את גבולות המדיום.

Sascha Hartmann (France)
Digital Department, ARTE France
Sascha Hartmann is a commissioning editor in ARTE 
France's Digital Department (Paris) that supports creativity 
and innovation as a public service. She oversees online 
magazines, short formats (fiction and documentary), VR/360 
videos/AR. Recent co-productions: 'The Real Thing VR' & 
‘Gloomy Eyes’. 

סשה הרטמן (צרפת) 
ARTE France ,המחלקה הדיגיטלית

ARTE סשה הרטמן היא הרוכשת תוכן של המחלקה הדיגיטלית ב
France (פריז), אשר תומכת ביצירתיות ויוזמה כשירות ציבורי. היא 
אחראית על רכישת תכנים כמו מגזינים אינטרנטיים, סרטים קצרים, 
Gloomy – מציאות מדומה / רבודה. הפקות קו-פרודוקציה אחרונות
VR-AR אשר יוצגו בתערוכת) The Real Thing VR ו Eyes

בחיפה 2019).
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!Thx Againתודה שוב!

מובילים לחדשנות בהוראה!

לפרטים:

תואר ראשון  || תואר שני  || מכינה  || הסבת אקדמאים

International Guests אורחים מחו"ל

Haifa حيفا  
חיפה

Adam Rogers (Canada \ USA)
Creative Producer for Intel Studios
Adam Rogers is an experienced hands-on Creative Producer 
at the top of his game having produced and project managed 
the full-body, multiplayer virtual reality experience Chorus - 
designed by Tyler Hurd, produced by Chris Milk, as a WITHIN 
Original in association with Annapurna Pictures.
Adam has also produced Chocolate at Tyler Hurd's VR studio 
Gentle Manhands, and Beach Body Bros in association with 
Oculus. Most recently he has Produced and EP’ed Runnin' 
with Intel Studios and Reggie Watts. Runnin’ premiered at 
Sundance’s New Frontiers, and recently took home SXSW’s 
Best Interactive Award.

Kane Lee (USA) 
Head of Content for Baobab Studios, Emmy Award Winner
Multi-Emmy Award-winning producer, Kane Lee heads 
content for Baobab Studios and has served as executive 
producer for the immersive studio’s groundbreaking works 
directed by animation luminary Eric Darnell, including 2017 
Emmy Award winner "Invasion!" featuring Ethan Hawke, 
2018 Emmy Award winner "Asteroids!" featuring Elizabeth 
Banks, "Crow: The Legend", starring John Legend and Oprah 
Winfrey and most recently – "Bonfire", starring Ali Wong. 
Lee is an extremely active animation producer in Hollywood, 
working for studios like 20th Century Fox and Universal 
Pictures, and has a deep love for new media and technologies. 

אדם רוג'רס ( קנדה / ארה"ב)
Intel Studios מפיק קריאטיבי,

אדם רוג'רס הוא מפיק קריאטיבי בעל ניסיון רב, אשר הפיק וניהל את חווית 
המציאות מדומה זוכת הפרסים Chorus – אשר עוצבה על-ידי האמן 
TylerHurd, בשיתוף עם היוצר ChrisMilk, חברת המציאות מדומה 
.Annapurna Pictures וחברת ההפקה הקולנועית WITHIN
אדם הפיק גם את Chocolate – המיוזיק וידיאו הראשון למציאות 
Gentle, בשיתוף  Manhands מדומה, כחלק מעבודתו בסטודיו
Intel את סרט  Studios Oculus. לאחרונה הפיק עבור  עם 
Reggie אשר מכונה –  Watts המציאות מדומה של המוזיקאי 
Runnin' – ואשר זכה בפרס "החוויה האינטראקטיבית הטובה ביותר" 

.2019 SXSW בפסטיבל

קיין לי (ארה"ב) 
Baobab, זוכה פרסי אמי Studios ,מנהל תוכן

BaobabStudios מפיק זוכה פרסי אמי, קיין לי הוא מנהל התוכן של
והמפיק הראשי בסרטי המציאות מדומה של במאי האנימציה המוערך 
אריק דרנל (EricDarnell, סדרת סרטי מדגסקר של פיקסאר, עבודת 

נמלים 1998, וכדומה).
 "!Invasion" 2017 זכו בפרס אמי על סרט המציאות מדומה ב 
 "!Asteroids" (בהשתתפות אית'ן הוק), ב 2018 זכו בפרס אמי על
Crow: The" (בהשתתפות אליזבת בנקס), ולאחר מכן יצרו את
 "Bonfire" (בהשתתפות ג'ון לג'נד ואופרה ווינפרי) ואת "Legend

(בהשתתפות אלי וונג).
20th Century לי הוא מפיק פעיל מאוד באולפנים הוליוודים כמו
Universal, עם אהבה עמוקה לסרטי אנימציה,  Pictures ו Fox

טכנולוגיות חדשות וניו-מדיה.
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