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מידע על הקרנות הסרטים המסחריים יפורסם באתר הסינמטק, בעיתונות ובקופות הסינמטק. 
למכותבים תשלח הודעה בדואר אלקטרוני.

מנויים וצופים יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את תכניית 
חודש אפריל.

החודש נקיים בסינמטק הרצליה כמה 
אירועים חגיגיים:

  פסטיבל צ'ינמה איטליה חוזר אלינו 
לביקור שלישי. לצד מיטב התוצרת 
העכשווית של הקולנוע האיטלקי, 

נקיים רטרוספקטיבה חלקית לבמאי 
רוברטו רוסליני. לידיעתכם, פרשנו את 

הפסטיבל על פני שלושה חודשים.

  נקרין שניים מהסרטים המקומיים 
המעניינים ביותר של השנה: הסרט 

המדובר "לא פה ולא שם" והסרט 
הקצר "בית האילמת". שניהם קצרו 

שבחים רבים ברחבי העולם.

  גם קולנוע בין-לאומי מדובר יעלה 
החודש על אקרן הסינמטק: נקרין 

את "פטרסון", סרטו החדש של ג'ים 

ג'רמוש, את "מנצ'סטר ליד הים", את 
"טוני ארדמן" המומלץ ועטור הפרסים 

ועוד.

  נקיים שני אירועים מוזיקליים מעניינים: 
הסרט "הממלכה הקסומה של פאפא 

אלייב" יוקרן יחד עם הופעה חיה 
של מוזיקה בוכרית, וסרט הביכורים 

הישראלי "התעוררות" יוקרן יחד עם 
אירוע מוזיקלי ייחודי שיוצרי הסרט 

רקמו במיוחד עבורכם.

  נקנח בביקורו של אורח הסינמטק, שני 
קיניסו, שיציג את "שתיקה", סרטו של 

מרטין סקורסזה.

חג אביב שמח,

שלכם,
גיתית וינר,

מנכ"לית סינמטק הרצליה, והצוות.

מרגרט   |  סינמטק ירושלים

שתיקה   |  סריטה

מטריות שרבורג   |  המכון הצרפתי תל אביב

הממלכה הקסומה של פאפא אלייב   |  חודש האישה הבינלאומי

מהיר כמו הרוח, קאוס: סיפורים סיציליאניים, בלתי ניתנו להפרדה, קוו ואדו?
פריחה, מסע לאיטליה, סטרומבולי   |  צ'ינמה איטליה, 2017

תודתנו נתונה לשותפינו:

לפרטים   • הפרסום  באמצעי  מפורטים  הפעילות  ימי  הראשון,  הסרט  הקרנת  תחילת  לפני  שעה  תפתחנה  הקופות   • השנה  כל  במהלך  לקולנוע  בבואכם  חם  בלבוש  להצטייד  מומלץ 
הודעה  להשאיר  ורצוי  ניתן   •  09-9565008 בקופה:  ולהזמנות  מנויים  סרטים,  בנושאי  לבירורים   •  www.hcinema.org.il ליין:  און  האינטרנט  אתר  באמצעות  מראש  כרטיסים  ורכישת 
יש  ביטולים  על   • ההקרנה  לפני  שעות   72 לפחות  להתקשר  מומלץ  הזמנתכם  להבטחת   • הקופות  פעילות  בשעות  תעשה  הפונה  אל  החזרה  טלפון,  ומספר  מלא  שם  הכוללת  ברורה 
ובמועדי ההקרנה בשל סיבות שאינן קשורות בסינמטק. נא להתעדכן תמיד בסמוך למועד  יתכנו שינויים בתוכנית החודשית   • להודיע עד שעתיים לפני תחילת הסרט בטלפון או במייל 
וידידותי,  • לשם הפיכת תהליך הזמנת הכרטיסים לקל  יודרכו למקומות פנויים על פי המצאי  ההקרנה •מקומות מסומנים ישמרו למנויים עד 5 דקות לפני תחילת ההקרנה, המאחרים 
שההרצאה  ברגע  כניסה  אפשרות  תינתן  לא  וסרט  בהרצאה   • האולמות  בקומת  הסינמט  במכשיר  ולקבלם  באינטרנט,  המתקדמת  הכירטוס  במערכת  להשתמש  מתבקשים  המנויים 
• לסינמטק תקן נגישות הכולל מערכת עזר לכבדי שמיעה. • אין הסינמטק אחראי למצב הטכני של הסרטים  התחילה. כניסת המאחרים תתאפשר להקרנה בלבד, מקומותיהם ישמרו 

סרטי אפריל
הקדמה

26/4
20:30 התעוררות

27/4
20:30 גרטרוד

28/4
21:30 לא פה ולא שם

29/4
18:00  מטריות שרבורג
20:30 שיר אשיר בגשם

12/4
19:00 קוו ואדו? 

21:00 שדה של חולמים

13/4
20:00 שתיקה

19/4
20:00   סרט קצר: 

בית האילמת 
סרט באורך מלא: 

בן דוד רחוק

14/4
21:30 פריחה 

15/4
18:00 נשות המאה העשרים

20:30 מסע לאיטליה

20/4
20:00 מנצ'סטר ליד הים

5/4
20:30 מהיר כמו הרוח 

6/4
20:00  קאוס: סיפורים 

סיציליאניים

7/4
21:30 בלתי ניתנות להפרדה

8/4
18:00 מאחורי המספרים

20:30  בכורה ארצית: פטרסון

1/4
20:00  הממלכה הקסומה של 

פאפא אלייב + 
הופעה חיה

21/4
21:00 מרגרט

22/4
11:30  יציאה דרך חנות 

המזכרות
18:00 סטרומבולי 
20:00 טוני ארדמן

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

סרטי ילדים 
מבצע 
מיוחד!

25/4
18:00 לא פה ולא שם

18/4
18:00 מנצ'סטר ליד הים

4/4
18:00 מאחורי המספרים

הקרנות מסחריות בחודש אפריל 

לפרטים: עמ' 8

בין העולמות
מחר הכל מתחיל
בן גוריון: אפילוג

ויוה

Cinema Italia  איטליהצ'ינמה  
 פסטיבל הקולנוע האיטלקי בישראל

Festival del Cinema italiano in Israele 

       22.4

11:30
יציאה דרך חנות המזכרות  

Exit through the Gift Shop
)ארה"ב/בריטניה, 2010( תיעודי

טיירי גואטה הוא בעל חנות צרפתי שחי בלוס אנג'לס 
ומחליט לתעד אמני רחוב בפעולה. קשר מיוחד הוא 

רוקם עם בנקסי – האמן הבריטי שהתפרסם בין 
השאר בזכות ציוריו על גדר ההפרדה בישראל, אך 
זה מתנה את השתתפותו בסרט בהסתרת דמותו. 

במהלך העבודה על הסרט, כך נדמה, מתחלפים 
השניים בתפקידיהם. האומנם? 

במאי: בנקסי   
)86 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

Saturday | שבת

בעקבות התערוכה של בנקסי בהרצליה, 
תיערך הקרנה מיוחדת )כניסה חופשית(.
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       6.4

       13.4

       1.4       5.4

       7.4       14.4

20:00
הממלכה הקסומה של

פאפא אלייב 
The Wonderful Kingdom

of Papa Alaev
)ישראל, 2016( תיעודי

התשובה הבוכרית למשפחת ג'קסון. סיפורה 
של משפחה מוזיקלית, מפורסמת וחמת מזג 

מטג'יקיסטאן, הנשלטת על ידי הסבא הכריזמטי, 
הפטריארכלי והמצחיק – פאפא אלייב. בגיל 80, 
פאפא מתחיל לאבד את אחיזתו בממלכה, מה 

ששולח את משפחתו למסע הפכפך ולא ידוע 
ממלוכה לדמוקרטיה.

במאים: טל ברדה, נועם פנחס  
)74 דק', עברית, רוסית ובוכרית, תרגום לעברית(

 בתום ההקרנה תתקיים הופעה מלאה של 
משפחת אלייב. 

20:30
מהיר כמו הרוח

Veloce come il vento
)איטליה 2016( דרמה

ג'וליה היא נהגת מרוצים בת 17. דווקא כשמשבר 
משפחתי מכה בה ללא רחם, היא נאלצת להישען 

על אחיה הבכור, שהיה בעבר אלוף מרוצים אך כיום 
סובל מהתמכרות לסמים. דרכם של השניים עשויה 

להובילם לגאולה. להיט איטלקי עטור פרסים מקומיים.  
במאי: מתאו רוברה 

שחקנים: סטפנו אקורסי, מטילדה דה אנג'ליס, 
לורנצו ג'ויילי 

)119 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(
הקרנה חד-פעמית

20:00
קאוס: סיפורים 

סיציליאניים 
Kaos

)איטליה 1984( דרמה, שירה ופולקלור

הזדמנות חד-פעמית לצפות בגרסה המלאה של 
יצירת המופת מאת האחים טביאני, המבוססת על 
כתביו של לואיג'י פירנדלו )"שש נפשות מחפשות 
מחבר"(. הסיפורים השונים עוסקים בגעגועים של 
אם לילדיה, בבגידה של אישה צעירה בבעלה חולה 
הירח, באומן הנכלא בתוך כד ענקי בחצר ביתו של 

איש עשיר, בבקשתם של כפריים לקבור את מתיהם, 
ובמפגש של פירנדלו עצמו עם אמו המתה. מילים 

אינן יכולות לתאר את יופיו של סרט זה. 
במאים: פאולו וויטוריו טביאני 

שחקנים: מרגריטה לוזאנו, אורציו טוריסי, קרלו קרטייר
)188 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:00
שתיקה 

Silence
)ארה"ב, 2016( דרמה היסטורית

המאה ה-17. שני נזירים קתוליים מגיעים ליפן כדי 
להפיץ את בשורת הנצרות ולמצוא את המורה הרוחני 

שלהם, שלפי השמועה נאלץ להמיר את דתו לאחר 
שעבר עינויים. הם מגלים שהשלטונות המקומיים 

נלחמים בנצרות, מענים את מאמיניה ומוציאים 
אותם להורג בייסורים. מסעם של השניים מעמת 

אותם עם סבל ואימה ומפגיש אותם עם שתיקת האל. 
יצירה מפעימה הדורשת מהצופים סבלנות ועוז רוח.

במאי: מרטין סקורסזה 
שחקנים: אנדרו גרפילד, אדם דרייבר, ליאם ניסן

)161 דק', אנגלית ויפנית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תוגש הרצאה בת חצי שעה מפי
שני קיניסו, מבקר קולנוע בבלוג "סריטה".

21:30
בלתי ניתנות להפרדה

Indivisibili
)איטליה 2016( דרמה

ויולה ודייזי הן שתי תאומות סיאמיות מנאפולי 
המופיעות כזמרות בשמחות כפריות, באירועי הטבלה 

ובחתונות. הוריהן ומקורביהן טיפחו את חריגותן 
מאז ילדותן, והן אינן מכירות חיים אחרים. כאשר הן 

מגלות יום אחד שקיים הליך רפואי שיאפשר להפרידן, 
המשפחה נדרשת לנקוט תחבולות רגשיות כדי לשמר 

את מטה לחמה. מבוסס על סיפור אמיתי.
במאי: אדוארדו דה אנג'ליס 

שחקנים: אנג'לה פונטנה, מריאנה פונטנה,
אנטוניה טרופו 

)100 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה שלושה פרסים בפסטיבל ונציה 2016

הקרנה חד-פעמית

21:30
פריחה

Fiore
)איטליה, 2016( דרמה

דפני היא צעירה החיה בשולי החברה האיטלקית. היא 
גרה במוסד, מבלה את ימיה בגנבת טלפונים ניידים 
מנוסעי הרכבת, ועד מהרה נשלחת לכלא לפושעים 
צעירים. הכול משתנה כשהיא פוגשת בג'וש, שודד 

צעיר ונאה. כשסורגים וגדרות מפרידים ביניהם, 
רומיאו ויוליה של הכלא יכולים לגנוב רק מבטים.

בימוי: קלאודיו ג'ובאנזי  
משחק: דפני סקוצ'יה, ג'ושוע אלגרי,

ולריו מסטנדראה 
)109 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

הקרנה חד-פעמית

צ'ינמה איטליה, 2017חודש האישה הבינלאומי בהרצליה – אירוע הנעילה

צ'ינמה איטליה, 2017צ'ינמה איטליה, 2017 צ'ינמה איטליה, 2017

צ'ינמה איטליה, 2017

Thursday | חמישי

Thursday | חמישי

Thursday | חמישי

Saturday | שבתWednesday | רביעי

Friday | שישיFriday | שישי        8.4

       8.4

       15.4

       12.4

18:00
מאחורי המספרים 

Hidden Figures
)ארה"ב, 2016( דרמה תקופתית

סיפורן יוצא הדופן של קת'רין ג'ונסון, דורות'י ווהן 
ומרי ג'קסון, נשים אפרו-אמריקניות מבריקות שעבדו 

בנאס"א ואשר היו המוח מאחורי אחד המבצעים 
הגדולים בהיסטוריה: השיגור של האסטרונאוט ג'ון 
גלן לחלל, הישג מדהים שהסעיר את העולם ואשר 

העניק לארה"ב את ההובלה במרוץ לחלל. דרמה 
אלגנטית ועשויה היטב שזכתה בשלל מועמדויות 

לפרס האוסקר.
במאי: תיאודור מלפי  

שחקנים: אוקטביה ספנסר, קווין קוסטנר,
טראג'י פ. הנסון

)127 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

18:00
נשות המאה העשרים 

20th Century Women
)ארה"ב, 2016( דרמה קומית

דורות'יאה פילד, אם חד-הורית בת 55, מגדלת 
בסנטה ברברה את בנה המתבגר ג'יימי, בימים של 

שינויים תרבותיים ומרדנות בשלהי שנות ה-70. 
דורות'יאה מגייסת לעזרתה שתי נשים צעירות 

שיסייעו לה בגידולו של ג'יימי: אבי, אמנית המתגוררת 
בבית משפחת פילד, וג'ולי, נערה נבונה ומגוננת הגרה 

בשכנות למשפחה.
במאי: מייק מילס  

שחקנים: אנט בנינג, אל פנינג, גרטה גרוויג 
)119 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

19:00
קוו ואדו? 

Quo Vado?
)איטליה, 2016( קומדיה

קקו הוא רווק מקריח הגר בסמוך להוריו. הוא מאורס 
לאישה שלעולם לא יישא ועובד במשרה נוחה בשירות 

המדינה. כשהממשלה החדשה מבטיחה לבצע 
רפורמות ולקצץ בבירוקרטיה, הוא נאלץ להתמודד 

עם הרעה בתנאי העסקתו. גברת סירוני, נציגת 
הממשלה האחראית לצמצום המגזר הציבורי על-ידי 

מתן מענקים לעובדי מדינה בתמורה לפרישתם, 
מגלה עניין מיוחד בקקו, המסרב לוותר על משרתו 

בכל מחיר.
במאי: ג'נארו נונציאנטה  

שחקנים: קקו זלונה, אלאונורה ג'ובנרדי,
סוניה ברגמסקו 

)86 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(
הקרנה חד-פעמית 

20:30
פטרסון
Paterson

)ארה"ב, 2016( דרמה קומית

אדם דרייבר מגלם נהג אוטובוס החי את חייו בעיירה 
בניו ג'רזי הנושאת את שמו – פטרסון. הוא בעיקר 
נוהג, מתבונן בנופי העיר, מאזין לשברי שיחות בין 

הנוסעים וכותב בהשראתם שירה. לעומת זאת, 
לאשתו יש חלומות גדולים, ואילו מרווין, כלבם 

האהוב והחינני, מביט בשניהם בשתיקה ודומה שדבר 
אינו חומק מעיניו הנבונות. פסגה קולנועית צנועה 

ומינורית שנוצרה בכפפות של משי.
במאי: ג'ים ג'רמוש 

שחקנים: אדם דרייבר, גולשיפטה פרהאני, נלי
)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הדקל לכלבלב הטוב ביותר, פסטיבל קאן, 2016 
ההקרנה באדיבות קולנוע חדש 

21:00
שדה של חולמים
The Dreamer's Field

)ישראל, 2017( תיעודי

אביב, אביתר ויוגב הם שלושה קיבוצניקים צעירים 
שמעולם לא היו שבעי רצון מחייהם המשעממים 

בקיבוץ. לכן הם פנו למוזיקה והקימו הרכב רוק ושמו 
"אנשי השדה". עייפים מהזלזול של חבריהם לקיבוץ, 

הם מחליטים לארוז את כלי הנגינה ולנסוע ללונדון 
הקרה במטרה להיות ללהקה הלוהטת בעיר. מסע 

מריר-מתוק של שלישיית חברי ילדות בחיפוש אחר 
מקומם בעולם.

במאי: נעם סטולרמן
)65 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם נעם 
סטולרמן, במאי הסרט.

בכורה ארצית

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Wednesday | רביעי

19:30 השקה חגיגית
וקבלת פנים

פתיחת צ'ינמה איטליה, 2017

פסטיבל 
הקולנוע 
האיטלקי 
בישראל
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גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן

       20.4

       27.4

       21.4       28.4

20:00
מנצ'סטר ליד 

הים 
Manchester by the Sea

)ארה"ב, 2016( דרמה

סיפורם של שני האחים למשפחת צ'נדלר, 
משפחה ממעמד הפועלים האמריקני המתגוררת 

במסצ'וסטס. לאחר שג'ו, האח הבכור, נפטר 
בפתאומיות, האח הצעיר, לי, מתמנה לאפוטרופוס 

של פטריק, בנו היתום של ג'ו. האחריות החדשה 
מאלצת את לי להתמודד מחדש עם עברו הטרגי ועם 

הטראומה שגרמה לו להיפרד מאשתו.
במאי: קנת' לונרגן 

שחקנים: קייסי אפלק, מישל ויליאמס, קייל צ'נדלר 
)135 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

קייסי אפלק – זוכה פרס השחקן הטוב ביותר,
אוסקר 2017

21:30
לא פה ולא שם 

In Between
)ישראל/פלסטין, 2017( דרמה

שלוש צעירות, שלושה סיפורים שונים וגורל משותף 
אחד. לילא, סלמה ונור, צעירות פלסטיניות ישראליות 

החיות הרחק מעיני החברה הערבית, נפגשות 
בדירת שותפות בתל אביב, בלב החברה הישראלית 
הליברלית. אורח חייהן מורכב מתמהיל של דייטים, 

מסיבות, סיגריות ואלכוהול, והסצנה המחתרתית 
הפלסטינית בעיר משמשת להן מרחב פעולה חדש 

לבדיקת גבולות החופש שהן תובעות לעצמן.
במאית: מייסלון חמוד 

שחקנים:  סנא ג'מאליה, מונא חווה, שאדן קנבורה
)102 דק', ערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס סרט הביכורים הטוב ביותר, פסטיבל חיפה, 2016
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, פסטיבל סן סבסטיאן, 2016

21:00
מרגרט

Margaret
)ארה"ב, 2011( דרמה

ליסה כהן היא תלמידה בתיכון יוקרתי בניו יורק. 
כשהיא הולכת לחפש כובע לחופשה עתידית, היא 

נקלעת לתאונה שבה אוטובוס דורס הולכת רגל. 
רגשות האשם, הזעם וחוסר היכולת לבטא את אשר 

על לבה מביאים אותה לשורה של משברים. הזדמנות 
להתוודע לסרטו הקודם של במאי הסרט "מנצ'סטר 

ליד הים". סרט חזק.
במאי: קנת' לונרגן  

שחקנים: אנה פקווין, מאט דיימון, מארק רופאלו 
)150 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הקרנה חד-פעמית

יוצרים על הבר עם גיא מאירסוןהדור הבא של הקולנוע הישראלי

Thursday | חמישי

Thursday | חמישי

Friday | שישיFriday | שישי        22.4

       22.4

       29.4

       19.4       26.4

18:00
סטרומבולי 

Stromboli
)איטליה 1950( דרמה

במטרה להימלט ממחנה הסגר, צעירה מליטא 
מחליטה להינשא לדייג תושב האי סטרומבולי. קשיי 

החיים באי, הכרוכים במפגש יום-יומי עם תושביו 
השמרנים והעוינים, עושים את תהליך הסתגלותה 

לבלתי אפשרי. כאשר הר געש מתפרץ, היא 
מנסה למרוד בסגירותה ובשמרנותה של החברה 

הסיציליאנית, ומפתה צעיר בתירוץ שיעזור לה 
להימלט.

במאי: רוברטו רוסליני  
שחקנים: אינגריד ברגמן, מריו ויטאלה, רנזו צ'זאנה 

)81 דק', איטלקית; תרגום לעברית(
הקרנה חד-פעמית

18:00
מטריות שרבורג 

les parapluies cherbourg
)צרפת, 1964( מחזמר

הגברת אמרי ובתה ז'נבייב מנהלות חנות מטריות 
בשרבורג שבצרפת. ז'נבייב בת ה-17 מאוהבת בגי, 

מכונאי רכב, אך זה יוצא למלחמה באלג'יריה. לאחר 
שז'נבייב מגלה שהיא בהיריון, היא מתחתנת עם גבר 
אחר שמוכן לקבלה עם תינוקו של גי, אך כעבור שנים 

אחדות, ז'נבייב וגי נפגשים שוב במקרה. השירים, 
הבימוי, הצילום וקתרין דנב עושים את "מטריות 

שרבורג" לסרט המחזמר הגדול בכל הזמנים.
במאי: ז'אק דמי  

שחקנים: קתרין דנב, נינו קסטלנובו, אן ורנון   
)86 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:00
בית האילמת 
The Mute's House

)ישראל/פלסטין, 2016( תיעודי

"בית האילמת" הוא בניין בחברון שרוב דייריו 
הפלסטינים נטשו אותו. נותרו להתגורר בו רק סאהר 

החירשת ובנה היחיד בן השמונה, יוסוף. הסרט 
חושף את סיפורם יוצא הדופן של השניים, המסופר 

מנקודת מבטו של יוסוף, ילד כריזמטי הנע בין שני 
חלקי העיר השסועה.

במאית: תמר קיי  
)32 דק', עברית וערבית; תרגום לעברית ולאנגלית( 

בתום ההקרנה יקיים ד"ר אהד לנדסמן שיחה 
עם תמר קיי, במאית הסרט, שגם תציג את 

הסרט שבחרה להמשך הערב

20:30
התעוררות 

Awakening
)ישראל, 2016( דרמה

סיפורו של אדם המאבד את בנו ויוצא למסע כדי 
לשקם את חייו. גיבור הסרט הוא איש קשה הנאבק 

כדי לשרוד, אבל רק כשהחיים מכים בו במלוא 
העוצמה, הוא לומד להבין ולהעריך אותם. הסרט 

מצולם בנוף האלים והפסטורלי של הגליל העליון, 
ושואב השראה מדמויות ומסיפורים תנ"כיים.

במאי: גיא מאירסון  
שחקנים: קייס נאשף, אילנית בן יעקב, דוד אופק

)78 דק', עברית( 

בתום ההקרנה יתקיים מפגש מוזיקלי מיוחד 
בהשתתפות גיא מאירסון, במאי הסרט, ואלון 

פרץ, מלחין הפסקול. 

20:00
טוני ארדמן

Toni Erdman
)גרמניה, 2016( דרמה קומית

אינס, בחורה צעירה המתגוררת בבוקרשט, מקדישה 
את כל זמנה לקריירה תובענית הרחק ממשפחתה 

בגרמניה. להפתעתה, אביה הפנסיונר, שממנו ניסתה 
להתחמק במשך כל חייה, מגיע לרומניה חמוש בחוש 

ההומור הפרוע שלו. שגרת חייה נהיית לרכבת הרים 
מטורפת המביאה לקרבה גדולה.

במאית: מארן אדה 
שחקנים:  פטר סימונישק, סנדרה הולר,

מיכאל ויטנבורן 
)162 דק', גרמנית ורומנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
שיר אשיר בגשם

Singin' in the Rain
)ארה"ב, 1952( מוזיקלי

רגע אחרי כניסת הקול אל עולם הקולנוע, צוות יוצרים 
מחפש אחר שחקנית שתדובב כוכבת ראינוע בעלת 

קול צורמני במיוחד. קומדיה מוזיקלית נבונה וחכמה 
החמושה בכמה קטעים מוזיקליים שנהיו לקלאסיקה, 

ואשר עוסקת בקסם הקולנוע, אך גם בטרגדיה 
שהכתה בכוכבי הסרט האילם שנותרו ללא עבודה.

במאים: סטנלי דונן, ג'ין קלי 
שחקנים: ג'ין קלי, דונלד או'קונור, דבי ריינולדס 

)102 דק', אנגלית; תרגום לעברית( 
הקרנה חד-פעמית.

21:00
בן דוד רחוק

First Cousin Once Removed
)ארה"ב, 2012( תיעודי

מסע קולנועי פואטי של הבמאי אלן ברלינר אל נבכי 
זיכרונו הנמוג של קרוב משפחתו אדווין הוניג, שהיה 
משורר פורה ומתרגם מפורסם של שירה בספרדית 

ובפורטוגזית, ואשר מתמודד עתה עם מחלת 
אלצהיימר.  ברלינר נודע בסרטיו הייחודיים, העוסקים 

בדמויות ממשפחתו והמשלבים שלל חומרי ארכיון 
בטכניקות עריכה מסוגננות ומעוררות מחשבה.

במאי: אלן ברלינר 
)78 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה הפרס הגדול, פסטיבל הקולנוע הדוקומנטרי 
הבין-לאומי, אמסטרדם 2012

ייתכנו שינויים בשעות ההקרנה.

20:30
גרטרוד
Gertrude

)דנמרק, 1964( דרמה

בעולם התרבותי של אמנים ומוזיקאים, אישה אחת 
ושמה גרטרוד מעזה לעשות מעשה: לסיים את 

נישואיה לבעלה האוהב ולקחת לעצמה מוזיקאי צעיר 
כמאהב. סרט סגפני המתהדר בתנועות מצלמה 

מעודנות. זוהי הקרנה ראשונה של הסרט בישראל 
מזה עשרות שנים, לקראת רטרוספקטיבה חלקית 

המתוכננת להתקיים בהמשך שנת 2017.

במאי: קארל תאודור דרייר 
שחקנים: נינה פנס רוד, בנדט רוטה, אבה רוד

)116 דק', דנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

לפני הסרט תוגש הרצאה מפי מר נחמן אינגבר, 
מורה לקולנוע, מנהל אמנותי בקרן יהושע 

רבינוביץ' לאמנויות תל-אביב.

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Wednesday | רביעיWednesday | רביעי 2 סרטים בכרטיס 1

צ'ינמה איטליה, 2017

20:30
מסע לאיטליה

Viaggio in Italia
)איטליה, 1954( דרמה

איש עסקים בריטי ורעייתו יוצאים למסע באיטליה. 
זוהי חופשתם המשותפת הראשונה מאז ירח הדבש, 

ובני הזוג מרגישים זרים זה לזה. האישה מוקסמת 
מהאווירה בנאפולי ומתושביה, ואילו בעלה חש זרות 
לנוכח המנטליות השונה. עתידם הזוגי מוטל לפתע 

בספק. הצפייה בסרט הדרמטי והמרגש הזה דורשת 
פיקחון ומחשבה. מפסגות הקולנוע האירופי המודרני.

במאי: רוברטו רוסליני 
שחקנים: אינגריד ברגמן, ג'ורג' סנדרס, מריה מאובן 

)70 דק', איטלקית; תרגום לעברית(
הקרנה חד - פעמית 

צ'ינמה איטליה, 2017

       15.4Saturday | שבת



 APRIL 2017 אפריל |  Herzliya Cinematheque |  סינמטק הרצליה 8

בני הגיל השלישי נהנים
מקולנוע איכותי ב-

₪10 בלבד!
כל יום שלישי בסינמטק הרצליה

שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

אפריל 2017

4.418.425.4 TUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישי

 18:00
מאחורי המספרים

Hidden Figures
)ארה"ב, 2016( דרמה תקופתית

ראה עמ׳ 4

 18:00
מנצ'סטר ליד הים

Manchester by the Sea
)ארה"ב, 2016( דרמה

ראה עמ׳ 6

 18:00
לא פה ולא שם

In Between
)ישראל/פלסטין, 2017( דרמה

ראה עמ׳ 7

סרטי הילדים של סינמה-קט
סינמטק הרצליה

סרטים שרואים ילדים, 
הורים, סבתות וגם סבים...

שובר של
6 כרטיסים

לסרטי ילדים 
ב-90 ₪!

)15 ₪ בלבד לכרטיס(
מואנה

יום שבת, 8/4, 11:00
יום חמישי, 13/4, 17:00

טרולים
יום שבת, 22/4, 11:00

יום חמישי, 27/4, 17:00


