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8/2
19:00 צד שלישי למטבע 

20:30  הזמן שנותר: כרוניקה 
של נוכח נפקד 

9/2
 19:30  הקרב האחרון 

של פפה
21:00  מקס הזועם  

 Black & Chrome 

10/2
21:30 האזרח המכובד

11/2
18:00 הקורבן העשירי

20:30 אקוואריוס

15/2
20:30  טרום בכורה ישראלית:

           עניינים אישיים 

16/2
19:30 הבן של שאול

21:30 הרצאה: בנימין טוביאס 
22:00 לילה וערפל

17/2
21:30 המפגש

18/2
18:00 אדלהייד

 20:30  אגון שילה: 
העלמה והמוות

22/2
19:00 היפהפייה 

20:30  גן ילדים 

23/2
20:00 הרצאה: גלית רויכמן

 20:30 בגרות 

24/2
 21:30  שטפן צווייג: 

פרידה מאירופה

25/2
18:00 המורה

20:30 מזל רע

7/1
 18:00 רקדנים

 20:30  טרום בכורה ישראלית: 
לב שקט מאוד

6/1
21:30 לבד בברלין

5/1
20:00  הרצאה מפי גלית 

רויכמן
20:30  טרום בכורה 

ישראלית: תיקון

4/1
20:30 הירושימה אהובתי

31/1
18:00 הבחורה על הרכבת

11/1
19:30  הרצאה מפי חן 

שיינברג
20:00  יום אחד פינה 

שאלה...
21:10 הבהלה לזהב

12/1
20:30   בכורה ישראלית: 

אנשים שהם לא אני

13/1
21:00 אמריקן האני

14/1
18:00 הכול אודות חוה

20:45 אליסה, אהובה שלי

25/1
20:30  לא סרט משפחתי

26/1
 20:00  האלבומים: 

כרמלה גרוס ואגנר
21:00  כיתת אמן: ערן צור

21:50 שורו

27/1
21:30 מסיבת נקניקיות

28/1
18:00 פדורה

20:10  הרצאה: אושרה שוורץ
 20:45 המוות נאה לה  

18/1
20:00 הצל של החיוך שלך

21:00 הכול אודות אימא 
 

19/1
20:30 מעלית לגרדום

20/1
21:00 איש הכוכבים
23:10 ספיישל חצות

21/1
18:00 הכול למכירה

20:30 המסע של פאני

17/1
18:00   בכורה ישראלית: 

בין העולמות

24/1
18:00 המסע של פאני

10/1
18:00 לבד בברלין

סרטי ילדים 
מבצע 
מיוחד!

לפרטים: עמ' 16

הקרנות מסחריות בינואר-פברואר 

סרטי פברוארסרטי ינואר

מומלץ להצטייד בלבוש חם בבואכם לקולנוע במהלך כל השנה • הקופות תפתחנה שעה לפני תחילת הקרנת הסרט הראשון, ימי הפעילות מפורטים 
סרטים,  בנושאי  לבירורים   •  www.hcinema.org.il ליין:  און  האינטרנט  אתר  באמצעות  מראש  כרטיסים  ורכישת  לפרטים   • הפרסום  באמצעי 
09-9565008 • ניתן ורצוי להשאיר הודעה ברורה הכוללת שם מלא ומספר טלפון, החזרה אל הפונה תעשה בשעות פעילות  מנויים ולהזמנות בקופה: 
72 שעות לפני ההקרנה • על ביטולים יש להודיע עד שעתיים לפני תחילת הסרט בטלפון או  הקופות • להבטחת הזמנתכם מומלץ להתקשר לפחות 

במייל • יתכנו שינויים בתוכנית החודשית ובמועדי ההקרנה בשל סיבות שאינן קשורות בסינמטק. 
לפני  דקות   5 עד  למנויים  ישמרו  מסומנים  •מקומות  ההקרנה  למועד  בסמוך  תמיד  להתעדכן  נא 
• לשם הפיכת תהליך הזמנת  פי המצאי  פנויים על  יודרכו למקומות  תחילת ההקרנה, המאחרים 
הכרטיסים לקל וידידותי, המנויים מתבקשים להשתמש במערכת הכירטוס המתקדמת באינטרנט, 
ברגע  כניסה  אפשרות  תינתן  לא  וסרט  בהרצאה   • האולמות  בקומת  הסינמט  במכשיר  ולקבלם 
שההרצאה התחילה. כניסת המאחרים תתאפשר להקרנה בלבד, מקומותיהם ישמרו • אין הסינמטק 
שמיעה. לכבדי  עזר  מערכת  הכולל  נגישות  תקן  לסינמטק   • הסרטים  של  הטכני  למצב  אחראי 

januaryfebruary

4/2
18:00 גוספורד פארק

20:45 אל קלאסיקו

3/2
21:30 סארו: הדרך הביתה

2/2
 20:30 ורוניקה הקטנה 

           
  

1/2
20:30  טרום בכורה ישראלית:

           נדיה : שם זמני

28/2
18:00 בגרות

14/2
18:00 בעלי ברית

21/2
18:00 המורה

7/2
18:00  סארו בדרך 

הביתה

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

3/1
18:00 הכול אודות חוה

1   הסודות של איידה
2   להתאהב מעל הראש

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

רכבת לבוסן | עין הדג, פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

לא סרט משפחתי | יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

קולנוע אוסטרי, 2017: אגון שילה: העלמה והמוות", 

"שטפן צווייג: פרידה מאירופה", "מזל רע | 

איש הכוכבים, ספיישל חצות |  אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה

סינמטק הרצליה unplugged | החוג לתולדות המוזיקה

מנויים וצופים יקרים,הקדמה

אנו שמחים לפתוח את השנה בהגשה 
של תכנייה דו-חודשית עמוסה בכל טוב.

החודש אנו מארחים, זו השנה השנייה, את הפרויקט 
היוקרתי "מבט נוסף". זוהי הזדמנות חגיגית להביט 

אל העבר ולראות דרכו את העתיד.

לציון יום השואה הבין-לאומי, יתקיים בסינמטק 
הרצליה מפגש עם פאני בן-עמי, שעל ילדותה 

בשואה סופר וגם נכתב, ועתה גם נוצר סרט מצליח: 
"המסע של פאני".

החודש שזרנו בתכנייה גם ארבעה סרטי ביכורים 
של במאיות ישראליות המייצגות צדדים שונים של 

החברה הישראלית, על פניה הרבות והמגוונות.

נתראה בסינמטק,
גיתית וינר, מנכ"לית סינמטק הרצליה, והצוות.

תודתנו נתונה לשותפינו:

גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן

20:00
תיקון

Tikun
)ישראל, 2015( דרמה

חיים-אהרון הוא אברך משכונת מאה שערים 
שבירושלים. הוא הבן הבכור והאהוב במשפחתו, 

ותלמיד ישיבה חרוץ המעורר קנאה בקהילתו. ערב 
אחד חיים-אהרון מתמוטט ומת, אך אביו אינו מוותר 

ומצליח להחיותו. חיים-אהרון חוזר לחיים, אך הוא 
אינו כשהיה – פתאום תשוקתו לחיים חזקה ממנו. 

אביו מתחיל להתייסר ולפחד ממעשה ההחייאה 
שביצע, שכן אולי הוא הפר בכך את רצון הבורא.

במאי: אבישי סיון
שחקנים: אהרון טרייטל, ח'ליפה נאטור, ריקי בליך, 

)120 דק', עברית ויידיש; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי גלית רויכמן, ובסוף 
ההקרנה היא תנהל שיחה עם אהרון טרייטל, השחקן הראשי.

יוצרים 
על הבר

21:30
לבד בברלין
Alone in Berlin

)אנגליה, 2016( דרמה

ברלין, 1940. אוטו ואנה, בני זוג המשתייכים למעמד 
הפועלים, מקבלים יום אחד הודעה על מות בנם 
היחיד במלחמה. שבורי לב אך חדורי אמונה, הם 

מחליטים לצאת נגד המשטר הנאצי בדרך ייחודית: 
הנחת גלויות אנונימיות בכל רחבי העיר ובהן קריאה 

לצאת נגד היטלר ופעולות המשטר הנאצי. 
על-פי רב-המכר מאת האנס פאלאדה.

במאי: ונסן פרז
שחקנים: אמה תומפסון, ברנדן גליסון, דניאל ברוהל   

)103 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Thursday | 5.1        חמישיFriday | 6.1        שישי Wednesday | 4.1       רביעי

20:30
הירושימה אהובתי
Hiroshima Mon Amour

)צרפת/יפן, 1959( דרמה

יפן, 1957. שחקנית צרפתייה מגיעה לעיר המשתקמת 
הירושימה כדי להשתתף בצילומי הפקה בין-לאומית 

העוסקת בשלום. פגישה מקרית עם גבר יפני כריזמטי 
ששכל את משפחתו, נהיית לרומן סוער וקצר מועד 

שבעקבותיו מתעוררת, דווקא בה, טראומה הקשורה 
באהבתה האסורה לחייל גרמני בשלהי מלחמת העולם 

השנייה. מרגריט דיראס, סופרת, משוררת ובמאית 
נחשבת בזכות עצמה, כתבה את התסריט. 

במאי: אלן רנה  
 שחקנים: עמנואל ריבה, ברנאר פרסון, אייג'י אוקאדה

)90 דק', צרפתית, יפנית ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(
מועמד לפרס דקל הזהב – פסטיבל קאן, 1959; זוכה פרס הסרט 

הזר הטוב ביותר – תא מבקרי הקולנוע של ניו יורק, 1960; מרגריט 
דיראס – מועמדת על התסריט המקורי הטוב ביותר, אוסקר 1961

18:00
רקדנים 

The Company
)ארה"ב, 2003( דרמה

רקדנית צעירה נלחמת על מקומה בלהקת מחול. 
כשאחת הרקדניות המובילות קורעת גיד, ניתנת לה 

הזדמנות להוכיח את עצמה. מאותו רגע, לצד המשכורת 
הנמוכה, המאמץ הפיזי הרב והמשרה הנוספת 

כמלצרית, מתווספים לחייה גם רגשות קנאה עזים 
מצד חבריה הרקדנים. רומן חדש עם טבח צעיר מביא 

לקונפליקט בין הצורך להישמע לכללי המשמעת בלהקה 
לבין הרצון לחוות את הנאות החיים. סרט עדין הבוחן 

תהליכי יצירה ואת השפעת הבורגנות על האמנות.
במאי: רוברט אלטמן 

שחקנים: נב קמפבל, ג'יימס פרנקו, מלקולם מקדואל 
וחברי להקת המחול  "ג'ופרי" 

)112 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
לב שקט מאוד

A Quiet Heart
)ישראל, 2016( דרמה

נעמי, פסנתרנית תל אביבית שברירית, עוברת לגור 
בשכונה ירושלמית מתחרדת. שמחה, ילד חרדי בעל 
כישרון מוזיקלי רב, מאמץ את נעמי כמורה לפסנתר 

ועוזר לה להפיג את המתח הראשוני בינה לבין השכנים 
החרדים. מפגש מקרי עם פבריציו, נזיר איטלקי רב-

קסם ונגן עּוגב בכנסייה סמוכה, מסבך את נעמי ואת 
שמחה עם קבוצה של קיצוניים.

במאי: איתן ענר
שחקנים: אניה בוקשטיין, ג'יורג'יו לופאנו, ליאור ליפשיץ 

)92 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין איתן ענר, במאי 
הסרט לעודד גרובר 

Saturday | 7.1        שבת

טרום בכורה ישראלית

טרום בכורה ישראלית

מבט נוסף, 2017: אליסה אהובה שלי, מעלית 
לגרדום,"ורוניקה הקטנה, צד שלישי למטבע, 

הקורבן העשירי, אדלהייד, היפהפיה | 

C - 55%
M - 60%
Y - 65%
K - 40%

C - 70%

אנשים שהם לא אני | פורום מבקרי הקולנוע בישראל
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בכורה ארצית חד-פעמית מבט נוסף, 2017:  אירוע הפתיחה

מבט נוסף, 2017 

20:30
אנשים שהם לא אני 

People That Are Not Me
)ישראל, 2016( דרמה

ג'וי אינה מצליחה להשתחרר מהאקס שלה, אבל גם 
מתקשה להתאהב באמת בבחור חדש. בינתיים היא 

מחפשת חמלה וחום אצל בחורים שאינה מכירה. זהו סיפור 
על צעירים תל אביביים הכמהים לאינטימיות, שמדברים 

בלי סוף אך אינם מוצאים אמת בחייהם. "אנשים שהם 
לא אני", המוקרן שוב ושוב בפסטיבלים הנחשבים בעולם, 
הוא סרט ביכורים של יוצרת מוכשרת, אשר כתבה, הפיקה 

וביימה אותו, ובנוסף מגלמת בו את התפקיד הראשי.
במאית: הדס בן ארויה 

שחקנים: הדס בן ארויה, יונתן בר-אור, מאיר טולדנו 
)80 דק', עברית; תרגום לאנגלית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין הדס בן ארויה, 
יוצרת הסרט, לבין פבלו אוטין ותומר קמרלינג, 

נציגיו של פורום מבקרי הקולנוע בישראל.

פרס התגלית – פורום המבקרים

Friday | 20.1       שישי

Thursday | 12.1     חמישי

21:00
איש הכוכבים

Starman
)ארה"ב, 1984( מד"ב

אלמנה מסייעת לחוצן שעטה על עצמו את מראהו 
של בן זוגה המנוח להגיע למקום מבטחים, בזמן 

שצבא ארצות הברית דולק אחריהם. במסעם 
המפרך, השניים לומדים לאהוב מחדש ולהעריך 

את יופיים של כדור הארץ ושל המין האנושי. אמנם 
הדמיון העלילתי ל"אי.טי – חבר מכוכב אחר" ניכר, אך 

הסרט יפהפה ופונה בהצלחה לקהל בוגר ורומנטי.
במאי: ג'ון קרפנטר

שחקנים: ג'ף ברידג'ס, קארן אלן, צ'ארלס מ. 
סמית'

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
ג'ף ברידג'ס – מועמד לפרס השחקן הטוב ביותר, 

אוסקר 1985

23:10
ספיישל חצות
Midnight Special

)ארה"ב, 2016( מד"ב

אב ובנו הצעיר נמלטים על נפשם מפני צבא ארצות 
הברית ונציגיה של כת דתית קיצונית, החפצים 

בכוחותיו המיוחדים של הבן. במסעם המפרך, הבן לומד 
על העולם ועל טיבו של המין האנושי, ואילו האב זוכה 

למנה אחרונה של חסד במחיצת בנו האהוב. אמנם אין 
זה סרט המשך רשמי, אך ניכרת השראתו של "איש 

הכוכבים".
במאי: ג'ף ניקולס

שחקנים: מייקל שנון, ג'ואל אדגרטון, קירסטן דנסט
)112 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | 11.1    רביעי

19:30
יום אחד פינה שאלה...

Un jour Pina a demandé…
)צרפת/בלגיה, 1983( תיעודי

הבמאית שנטל אקרמן מתלווה ללהקת המחול 
של פינה באוש למשך חמישה שבועות. בדרכה 

המרוחקת והמהורהרת, היא מנסה לאתר את הייחוד 
החמקמק של יצירתה של באוש, ומוצאת אותו 
בבנאליות של היום-יום. מקטעים של יצירותיה, 

בחדרי חזרות ועל הבמה, נהיים לרישומים אווריריים 
של תנועה ויופי, הרוויים בהערכה ובהדרת כבוד של 

במאית אגדית כלפי יצירתה של כוריאוגרפית אגדית. 
במאית: שנטל אקרמן  

בהשתתפות: פינה באוש, חברי להקת המחול של פינה באוש
)57 דק', צרפתית, גרמנית ואנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי חן שיינברג, 
אמן, במאי, מרצה ואוצר אמנות.

21:10
הבהלה לזהב

The Gold Rush
)ארה"ב, 1925( אילם

"הנווד" נודד לאלסקה בחיפוש אחר זהב. הוא מסתבך 
שם עם חבורת פושעים, מתאהב בג'ורג'יה היפהפייה 
ומנסה לכבוש אותה בקסמו התמים. אולם יותר מכול 

מציק לו הרעב. על כן הוא מכין סעודת מלכים מנעל 
ומשרוכים, בסצנה שנהייתה למופת של הומור קרקסי.

במאי: צ'ארלס צ'פלין  
שחקנים: צ'ארלס צ'פלין, מאקס וויין, טום מאריי 

)95 דק', כותרות באנגלית; תרגום לעברית(

2 סרטים בכרטיס 1

2 סרטים בכרטיס 1

20:45
אליסה, אהובה שלי

Elisa, Vida Mía
)ספרד, 1977( דרמה

תשע שנים אחרי פגישתם האחרונה, אליסה מעזה 
לפגוש שוב את אביה. בעקבות המפגש היא מחליטה 

להישאר ולטפל בו. בבידוד הכפרי, נחשפים פרטים 
מהעבר שהשפיעו על יחסיהם המתוחים ואשר עיצבו 

את מסלולי חייהם הנפרדים. השניים מרגישים לכודים 
בין מוות לאהבה, בין בדיה לאמת, במציאות המבשרת 

על סיומם של דברים אך גם על התחלות חדשות.
במאי: קרלוס סאורה 

שחקנים: פרננדו ריי, ג'רלדין צ'פלין, איסבל מסטרס
)125 דק', ספרדית; תרגום לעברית ולאנגלית(

18:00
הכול אודות חוה

All About Eve
)ארה"ב, 1950( דרמה

איב מעריצה את עולם התיאטרון, ובמיוחד את מרגו 
צ'נינג, הכוכבת הבלתי מעורערת של עולם הבמה. 

בערמומיות, איב חודרת אל עולמה של מרגו, מתוודעת 
לחבריה ומנכסת לעצמה אט אט את עולמה, עד שהיא 

נהיית כוכבת בזכות עצמה. דרמה מושחזת במיוחד 
ששיני הזמן לא הקהו את עוקצה המריר. עותק חדש 

ומשוחזר ליצירת המופת.
במאי: ג'וזף לאו מנקייביץ' 

שחקנים: בטי דייוויס, אן בקסטר, ג'ורג' סנדרס 
)138 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, אוסקר 1951

20:30
מעלית לגרדום

Ascenseur Pour L'échafaud 
)צרפת, 1957( דרמה

ז'וליין, חייל לשעבר, רוצח את מעסיקו, שהוא גם 
בעלה של אהובתו פלורנס. בעודו נמלט ממשרדו 

של הבעל, הוא מבין כי שכח פריט מפליל. הוא חוזר 
לבניין בזריזות אך נלכד במעלית. נסיבות אומללות 

אלה מובילות לשרשרת אירועים טרגיים. הסרט נחשב 
לאחד ממבשרי הגל הצרפתי החדש. השחקנית 

האגדית ז'אן מורו מגלמת בו תפקיד בלתי נשכח, 
והפסקול הוא אלתור ג'ז מאת מיילס דייוויס.

בימוי: לואי מאל
שחקנים: ז'אן מורו, מוריס רונה, ז'ורז' פוז'ולי
)91 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Wednesday | 18.1       רביעיThursday | 19.1       חמישי

Saturday | 14.1      שבת

21:00
אמריקן האני
American Honey

)בריטניה/ארה"ב, 2016( דרמה

סטאר, נערה שבאה מרקע של מצוקה, פוגשת בג'ייק 
ומצטרפת לחבורתו, המורכבת מצעירים שנפלטו 

מהחברה האמריקאית ואשר נוסעים ברחבי ארה"ב 
ומוכרים מינויים למגזינים. עד מהרה היא נשאבת 

לסגנון החיים הפרוע שלהם: לילות של שתייה, ימים 
של עבודה ועבירות קלות, ואהבה צעירה. הסרט 

אמנם ארוך, אך הוא מציע מסע אנרגטי ולירי ברחבי 
אמריקה מנקודת מבט לא שגרתית.

במאית: אנדריאה ארנולד 
שחקנים: שיה לה-באף , סשה ליין, ריילי קיאו 

)158 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס מיוחד של חבר השופטים, פסטיבל קאן, 2016

Friday | 13.1      שישי

20:00
הצל של החיוך שלך

The Shadow Of Your Smile
)ישראל, 1998( דרמה רומנטית

בזמן שכל חבריו לגדוד נסעו הביתה, חייל צעיר 
שכינויו הוא ה"עטלף" נאלץ לבלות את החג בבסיס. 
הוא וחיילים נוספים שנשארו במקום מאתרים רשת 
קשר מחתרתית, ויוצרים קשר עם אישה מסתורית 

המעוררת בכל אחד מהם רגשות כמיהה עזים. סרט 
הביכורים המבטיח של איתן ענר, אשר קיים החודש 

את הבטחתו בהקרנת הסרט "לב שקט מאוד".
במאי: איתן ענר  

שחקנים: צק ברקמן, גילי שושן, תומר שרון, תומר 
יוסף, נטלי עטיה
)45 דק', עברית(

21:00
הכול אודות אימא

Todo Sobre Mi Madre
)ספרד, 1999( דרמה

אחרי מות בנה בתאונת דרכים, מנואלה יוצאת למסע 
בעקבות אביו, שבנה מעולם לא הכיר. היא אינה 

פוגשת את האב מיד, אך מתיידדת עם שלוש נשים: 
נזירה נשאית Hiv, שחקנית לסבית ופרוצה שהייתה 
פעם נהג משאית. החברות שהשלוש רוקמות חזקה 

מברזל ומנחמת את לבה שותת הדם של מנואלה.
במאי: פדרו אלמודובר  

שחקנים: ססיליה רות, מריסה פרדס, פנלופה קרוז
)101 דק', ספרדית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר, אוסקר 2000
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סרט אילם בליווי נגינתה של 
הפסנתרנית רודיקה פויגלמן 

20:30
ורוניקה הקטנה

Die Kleine Veronika (Little Veronika) 
)אוסטריה, 1929( אילם

סיפורה של נערת כפר ענייה הנשלחת לבקר את 
דודתה המתגוררת בווינה. עם הגיעה לעיר התוססת, 

הנערה נחשפת לאורח החיים הנהנתני של דודתה 
ושל סביבתה הקרובה. עולם התשוקות האפלות 

של הכרך יסחף אותה לתוכו ויעמיד בפניה החלטה 
גורלית לגבי העתיד. הזדמנות נדירה לצפות בסרט 

שעד לאחרונה נחשב לאבוד, ואשר עבר שחזור 
לאחר שעותק במצב כמעט שלם אותר בצרפת. 

במאי: רוברט לנד  
שחקנים: קתה פון נאגי, מלי דלשאפט, מיצי זווירנץ 

)70 דק', כותרות בגרמנית; תרגום לעברית(

מבט נוסף, 2017 

סינמטק הרצליה והחוג לתולדות המוזיקה מציגים:

סינמטק הרצליה

unplugged

כדי להפיק אלבום רוק טוב צריך גיטרה חשמלית, תופים, 
גיטרה בס ולעתים גם פסנתר, וכמובן נדרש גם כישרון רב. 
בנוסף, צריך קהל שיגיע להופעות, יקנה את האלבום ויצדיע 
ליוצרים, גם אם רק אחרי עשרים או שלושים שנה.

    20:00  האלבומים: כרמלה גרוס ואגנר  
סרט תיעודי

21:00  כיתת אמן עם ערן צור 
בהנחיית לאון פלדמן

21:50  שורו 
סרט ישראלי

הסודות השמורים של הוליווד

מבט נוסף, 2017

ערן צור יוצרים כיתת אמן עם 
על הבר

18:00
הכול למכירה

Wszystko Na Sprzedaz
)פולין, 1969( דרמה

במהלך צילומים של סרט, השחקן הראשי נעלם,
והבמאי )בן דמותו של אנדז'יי ויידה, במאי הסרט( 
נאלץ להמשיך בלעדיו. "הכול למכירה" חושף את 
תשוקתו הגדולה של היוצר לקולנוע, ומאפשר לנו 

לבחון כיצד מלאכתו משמשת גשר בין העולם הפרטי 
לעולם הציבורי. מבוסס על סיפור אמיתי. 

במאי: אנדז'יי ויידה 
שחקנים: ביאטה טישקיביץ', אלזבייטה צ'יז'בסקה, 

אנדז'יי לאפיקי, דניאל אולבריכסקי 
)105 דק', פולנית; תרגום לעברית(

Wednesday | 25.1      רביעי

Thursday | 26.1      חמישי

Saturday | 21.1      שבת

20:30
המסע של פאני
Le Voyage de Fanny

)צרפת, 2016( דרמה

צרפת, 1943. אמה של פאני בת ה-13 שולחת אותה 
ואת שתי אחיותיה לבית מחסה לילדים יהודים הרחק 

מפריז. כאשר נראה שהכובש הנאצי המאיים מתקרב, 
הצוות מנסה לשלוח את הילדים לשווייץ. עד מהרה 

פאני וחבריה למסע מגלים שהם לבד ושעליהם לשרוד 
בכוחות עצמם. מבוסס על סיפור אמיתי.

במאית: לולה דואיון 
שחקנים: לאוני סושו, פאנטין הרדואה, ז'וליאן 

לפורו
)94 דק', צרפתית וגרמנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
לא סרט משפחתי

No Home Movie
)בלגיה/צרפת, 2015( תיעודי

שנטל אקרמן, מהקולנועניות החשובות בדורנו, הלכה 
לעולמה באוקטובר האחרון בגיל 65 והותירה אחריה 

מורשת ענפה. סרטה האחרון עוקב אחר החודשים 
האחרונים בחיי אמה, נטליה, ניצולת שואה שהייתה 

אסירה באושוויץ ואשר השפיעה עמוקות על גוף 
עבודתה של אקרמן. אקרמן מגישה יצירה תובענית 

ובעלת קצב אטי, החושפת בהדרגה קשר רגשי מורכב 
ועמוק של אם ובתה.

במאית: שנטל אקרמן  
)115 דק', עברית, ספרדית וצרפתית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(

21:50
שורו
Shuru

)ישראל, 1990( קומדיה

אשר ישורון הוא אולי נוכל תל אביבי קטן, 
אבל הוא גורו אורבני גדול המנסה לפתור את 

השאלות הקיומיות שלו ושל עדת "מאמיניו", 
המחפשים את זהותם בעולם החומרי של תל 

אביב בשנות השמונים. 
קומדיה ישראלית פורצת דרך שנהייתה 

לקלאסיקה מקומית.
במאי: שבי גביזון  

שחקנים: משה איבגי, קרן מור, אלברט אילוז, 
יגאל עדיקא, אהובה קרן

)85 דק', עברית(
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, מנורת הכסף, 1990 

טרום בכורה ישראלית

20:30
נדיה: שם זמני

A.K.A Nadia
)ישראל, 2015( דרמה

מאיה, כוראוגרפית מצליחה החולקת את חייה עם יואב 
ושני ילדיהם, היא אישה החיה בזהות בדויה. היא נולדה 
כנדיה קאביר, בת למשפחה מוסלמית. בחלוף עשרים 

שנה, עברה מתעורר לחיים והמציאות בבית נראית 
בלתי אפשרית. האם אדם יכול לברוא את עצמו מחדש 
בלי להתמודד עם השלכות עברו? וכאשר העבר שולח 

את זרועותיו, האם אפשר להכיל את שתי הזהויות יחדיו 
בלי שהמערכת כולה תקרוס?

במאית: טובה אשר 
שחקנים: נטע שפיגלמן, עודד לאופולד, עלי סולימן
)115 דק', עברית, ערבית ואנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם טובה אשר, 
במאית הסרט.

Friday | 27.1      שישי

18:00
Fedora  פדורה

)ארה"ב, 1978( דרמה

מפיק אמריקאי כושל מנסה להיפטר מחובותיו על-
ידי הפקת סרט בכיכובה של כוכבת הוליוודית גדולה, 

אישה יפהפייה שפרשה מעולם המשחק. בניסיונו 
לתהות על קנקנה, הוא חושף את אחד הסודות 
האכזריים ביותר בהוליווד. סאטירה מרה כלענה 

שמשנה לשנה נהיית אקטואלית יותר ויותר, ואשר 
מערערת את המיתוס שנרקם סביב פרישתה של 

גרטה גרבו מעולם הזוהר. עותק חדש ומשוחזר.
במאי: בילי ויילדר 

שחקנים: מרת קלר, ויליאם הולדן, הילדגרד נף   
)114 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:10
הרצאה מפי אושרה שוורץ

21:30
מסיבת נקניקיות

Sausage Party
)ארה"ב, 2016( אנימציה

קומדיית אנימציה מטורפת שמיטב הקומיקאים של 
הוליווד תרמו לה את קולותיהם. הסרט עוסק במוצרי 
מזון כגון נקניקיות, לחמניות ובקבוקי רוטב, המחכים 

במרכול ללקוחות שירכשו אותם. פרנק הנקניקייה 
וברנדה הלחמנייה מובילים את שאר מוצרי המזון 

בניסיונם לגלות מה קורה באמת כשהם נבחרים לעזוב 
את המרכול אל הלא נודע. קומדיה מצחיקה עד 

דמעות, קיצונית וחריפה.
במאים: גרג טיירנן וקונרד ורנון 

קולות: סת' רוגן, קריסטן ויג, ג'ונה היל   
)89 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:45
המוות נאה לה

Death Becomes Her
)ארה"ב, 1992( קומדיית אימה

יריבות בת יותר מעשרים שנה ניטשת בין שחקנית 
קולנוע וולגרית לסופרת שמעולם לא פרסמה ולו 

מילה אחת. מיטותיהם של הגברים בחייהן משמשות 
כשדה קרב שבו ידה של השחקנית תמיד על העליונה. 

כשנראה כי הסופרת טעמה ממעיין הנעורים 
ובאמתחתה ספר ראשון פרי עטה ושמו "צעירה 

לנצח", השחקנית יוצאת לקרב אחרון ואכזרי במיוחד. 
מריל סטריפ מפתיעה.

במאי: רוברט זמקיס
שחקנים: מריל סטריפ, גולדי הון, ברוס ויליס, איזבלה 

רוסליני 
)104 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Saturday | 2 סרטים בכרטיס 28.11      שבת

Wednesday | 1.2         רביעיThursday | 2.2         חמישיFriday | 3.2         שישי

21:30
סארו: הדרך הביתה

Lion
)אוסטריה, 2016( דרמה

מבוסס על סיפור אמיתי. סארו, ילד הודי בן חמש, 
הולך לאיבוד ברכבת הנושאת אותו הרחק מביתו 

וממשפחתו. זוג אוסטרלי מאמץ אותו ונותן לו אהבה 
והגנה, אך גם אלה אינן תחליף לרצונו להתאחד עם 
בני משפחתו האמיתיים. השנים חולפות, ועם מעט 
זיכרונות, ובעזרת Google Earth, סארו יוצא למסע 

חזרה הביתה.
במאי: גארת דיויס

שחקנים: דב פאטל, ניקול קידמן, רוני מארה
)118 דק', אנגלית, תרגום לעברית(
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והמועמדים לפרס הסרט הזר הטוב ביותר...

Wednesday | 8.2         רביעיFriday | 10.2      שישיSaturday | 11.2      שבת

21:00
 מקס הזועם: 

Black & Chrome
Mad Max: Black & Chrome

)ארה"ב, 2015( פעולה

מקס הזועם הוא אדם בודד השורד בעולם אפוקליפטי 
שבו משאבים כמו מים ודלק הם נכסים יקרים מפז. 
הוא מצטרף אל אישה אמיצה המבריחה ממושבה 

אכזרית קבוצת נשים המשמשת כרחמים בכפיה, אך 
נאלץ להימלט על נפשו במרדף חסר רחמים. במסווה 
של סרט אקשן, בטעם של פעם, מוגשת לצופה מסה 

פמיניסטית. גרסה מיוחדת בצבעי שחור לבן. 
במאי: ג'ורג' מילר 

שחקנים: שרליז ת'רון, טום הארדי 
)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תוגש הקדמה מפי דורון פישלר.

18:00
הקורבן העשירי

The 10th Victim
La decima vittima

)איטליה, 1965( מותחן

בעתיד הלא רחוק, אנשים בעלי נטיות אלימות 
מקבלים הזדמנות לממש את משאלת ההרג שלהם 

במשחק מבדר שהקדים את "משחקי הרעב". ציידת 
יפהפייה מוצאת מתחרה השווה לה ברמתו: גבר נאה 

וערמומי. המאבק בין השניים ממזרי ואכזרי, אבל 
ברגע האמת, לאור המשיכה ביניהם, הם בוחרים 

בחיים. סרט מסוגנן, קומי ומוגזם.
במאי: אליו פטרי 

שחקנים: מרצ'לו מסטרויאני, אורסולה אנדרס, 
אלזה מרטינלי  

)92 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
אקוואריוס

Aquarious
)ברזיל, 2016( דרמת מתח

קלרה, אלמנה ומבקרת מוזיקה בגמלאות, היא נצר 
למשפחה מבוססת בעיר רסיפה שבברזיל. היא גם 
הדיירת האחרונה באקוואריוס, בית מגורים שנבנה 

בשנות הארבעים, המשקיף על חוף הים המרהיב 
של העיר. שאר הדירות כבר נמכרו לחברת בנייה, אך 

קלרה נדרה להישאר במקום עד יומה האחרון, בחירה 
המביאה אותה לעימות עיקש עם החברה, שהולך ונהיה 

מסתורי, מטריד ומורט עצבים.
במאי: קלבר מנדונסה פיליו 

שחקנים: סוניה בראגה, מייב ג'ינקינגס, אירנדיר סנטוס 
)145 דק', פורטוגזית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Wednesday | 15.2      רביעי

19:30
הבן של שאול 

Saul fia (Son of Saul)
)הונגריה, 2015( דרמה

שאול אוסלנדר הוא יהודי הונגרי, איש הזונדרקומנדו במחנה 
ריכוז והשמדה. יום אחד, במהלך פינוי גופות, הוא מגלה 

גופת ילד ומזהה אותה כגופה של בנו האבוד. הוא מחליט 
להציל את הגופה ולהביא את בנו לקבורה על-פי ההלכה 

היהודית, משימה שהולכת ונהיית קשה ומסוכנת יותר 
מרגע לרגע. סרט מטלטל ויוצא דופן על המתרחש 

במחנה, באופן שטרם נראה על מסך הקולנוע.
במאי: לסלו נמש 

שחקנים: גזה רוהריג, לוונטה מולנאר
)107 דק', הונגרית, יידיש, גרמנית, רוסית 

ופולנית; תרגום לאנגלית ולעברית(
זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר, אוסקר 2016
אזהרה: הסרט כולל סצנות קשות לצפייה

Thursday | 16.2      חמישי

22:00
לילה וערפל

Nuit et brouillard (Night and Fog)
צרפת, 1956( תיעודי

במלאות עשר שנים לסיומה של מלחמת העולם השנייה, 
יצא אלן רנה לתעד את מה שנותר ממחנות הריכוז 

הנאציים. צילום מסוגנן של המחנות, יחד עם חומרי 
ארכיון, נהיו לעדות על חוסר היכולת לתעד ולגלם את 

הזוועה, כמו גם על "תהליך ההחלמה" המהיר של 
האתרים, שדומה שכל עקבות ההרג נעלמו 
מהם. זהו אינו סרט על אנטישמיות אלא 

על אכזריות ועל מוות.
במאי: אלן רנה

)32 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

והמועמדים לפרס הסרט הזר הטוב ביותר...מבט נוסף, 2017

פעמיים
כי טוביאס

21:30 הרצאה מפי 
בנימין טוביאס

טרום בכורה ישראלית/פלסטינית

2 סרטים בכרטיס 1

18:00
גוספורד פארק

Gosford Park
)בריטניה/ארה"ב, 2001( דרמה קומית

בריטניה, סוף שנות השלושים של המאה הקודמת. סוף 
שבוע שגרתי באחוזת אצילים נהיה למרקחה כאשר 

המקום מתמלא באורחים בני המעמד הגבוה. לכל 
אחת ואחד דרישות וסודות, ועל המשרתים לספק את 

שיגיונותיהם בלי לפצות פה. השגרה נשמרת עד שבעל 
האחוזה נמצא מת במשרדו, וניכר שהעקבות אינם 

מובילים אל המשרת. סרט שנון ונוגע ללב.
במאי: רוברט אלטמן 

שחקנים: מגי סמית', הלן מירן, מייקל גמבון
)131 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
הזמן שנותר: כרוניקה של נוכח נפקד

 الغائب
ض

ة الحا� ي : س�ي ق
الزمن البا�

The Time that Remains
)צרפת/איטליה/בלגיה/פלסטין, 2009( דרמה קומית

"קורות משפחתי משנת 1948 ועד לתקופתנו. הסרט 
נוצר בהשראת יומניו האישיים של אבי, מהימים שבהם 

היה פעיל במאבק הפלסטיני של 1948, ובהשראת 
מכתבי אמי לבני המשפחה אשר גורשו מהארץ 

ואינם יכולים לשוב אליה. יחד עם זיכרונותיי הפרטיים 
מהוריי, מנסה סרטי להציג את חיי היום-יום של אותם 

פלסטינאים שנשארו בארצם וזכו לכינוי 'ערבים-
ישראלים', החיים כמיעוט במולדתם."  אליה סולימאן.

במאי: אליה סולימאן 
שחקנים: עלי סולימן, מאיסה עבד אלהאדי, סאלח בכרי

)116 דק', ערבית, אנגלית ועברית; תרגום לעברית(

Saturday | 4.2         שבת

Wednesday | 8.2         רביעיThursday | 9.2         חמישי

20:45
אל קלאסיקו

El Clásico
)נורווגיה/עיראק, 2015( סרט מסע

אלן מאוהב בגונה היפה. כשהוא סוף סוף אוזר אומץ 
לפנות לאביה ולבקש את ידה, האב מסרב בגלל קומתו 

הנמוכה. אלן שבור הלב משכנע את אחיו שירוואן, אוהד 
מושבע של קבוצת הכדורגל ריאל מדריד, לצאת למסע 

כדי לפגוש את רונאלדו, בתקווה שזוהרו של הכוכב 
ישנה את דעתו של האב. סרט מסע עממי וחינני.

במאי: האלקוט מוסטפה 
שחקנים: ריה אחמד, דנה אחמס, קמרן ראוף  

)95 דק', כורדית וערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס הצילום הטוב ביותר, פסטיבל טרייבקה, 2016

זוכה ציון לשבח, תחרות הסרט העלילתי הטוב ביותר, 
פסטיבל טרייבקה, 2016

19:30
הקרב האחרון של פפה

Pepe's Last Battle
)ישראל, 2016( תיעודי

פפה אללו )69(, ממנהיגי השמאל החילוני בירושלים, 
מתמודד על ראשות העירייה אף שהוא יודע שסיכוייו 
להיבחר נמוכים. הוא סבור שהתמודדותו חשובה כיוון 

שהיא מספקת חלופה אידיאליסטית למצב הנוכחי בעיר. 
בנו של פפה, מיכאל )32(, במאי הסרט, מחליט לעזור 

לאביו להילחם בטחנות הרוח. למרות הפערים העמוקים 
בין השניים, לאורך מערכת הבחירות הם מתחילים לבנות 

גשר פנימי ביניהם בניסיון לגעת זה בזה.
במאי: מיכאל אללו

)60 דק', עברית; תרגום לעברית ולאנגלית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם מיכאל אללו, 
במאי הסרט.

19:00
צד שלישי למטבע

Description D'un Combat
)ישראל/צרפת, 1960( תיעודי

מסע ברחבי ישראל מנקודת מבטו של כריס מרקר, 
מיוצרי הקולנוע התיעודי החשובים בעולם. מרקר 

מתבונן ושואל שאלות מתוך הבנתו שהמאבק המכריע 
של ישראל אינו המאבק על עצם קיומה, אלא מאבק על 
גיבוש זהותה הרוחנית והתרבותית. מהי משמעותם של 

הסמלים בחיינו? מהו זיכרון קולקטיבי? מהם הגבולות 
בין הפרטי לציבורי? 

במאי: כריס מרקר
)60 דק', צרפתית ועברית; תרגום לעברית(

זוכה פרס דב הזהב, פסטיבל ברלין, 1961

21:30
האזרח המכובד

El ciudadano ilustre
)ספרד/ארגנטינה, 2016( דרמה קומית

דניאל מנטובאני, זוכה פרס נובל לספרות, נוהג לסרב 
להצעות המפתות שזורמות אליו מרחבי העולם. עם 

זאת, הוא מחליט להיענות להזמנה לבקר בעיר הולדתו 
שבארגנטינה, המקום ששימש השראה לכל ספריו. עד 

מהרה מסתבר שזו ההחלטה הגרועה ביותר שקיבל 
מימיו.

במאי: גסטון דופראט, מריאנו קון
שחקנים: אוסקר מרטינז, דדי ברייבה, אנדראה פריגריו

)118 דק', ספרדית; תרגום לעברית ולאנגלית(
אוסקר מרטינז, זוכה פרס השחקן הטוב ביותר, פסטיבל 

ונציה, 2016

מבט נוסף, 2017

סינמטק הרצליה בעין הדג

20:30
עניינים אישיים

Personal Affairs
)ישראל/פלסטין, 2016( דרמה קומית

נצרת. זוג מבוגרים חיים את שגרת היום-יום 
המעייפת. ברמאללה, בנם טארק מבקש להישאר 

רווק נצחי, בתם עומדת ללדת בזמן שבעלה מקבל 
הצעה לשחק בסרט, ואילו סבת המשפחה מאבדת 

את שפיותה. על רקע המחסומים והחלומות, 
ההוללות והפוליטיקה, חלקם רוצים לעזוב, חלקם 

להישאר, אך לכולם יש עניינים אישיים לפתור. סרט 
נוקב והומוריסטי המציג אנקדוטות מחיי משפחה 

אוניברסליים, עם רמיזות למצב האקטואלי באזורנו. 
במאית: מהא חאג'

שחקנים: עאמר חליחל, דוריד לידאווי
)90 דק', ערבית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הסרט העלילתי הטוב ביותר, פסטיבל חיפה, 2016
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טרום בכורה ישראליתמבט נוסף, 2017

Friday | 17.2      שישיSaturday | 18.2      שבת

21:30
המפגש

Arrival
)קנדה, 2016( מד"ב

הופעתן של ספינות חלל זרות בכדור הארץ מעוררת 
אימה בקרב המין האנושי. על כתפיה של בלשנית 

מוטלת המשימה לתקשר עם הישויות המאכלסות את 
ספינות החלל ולנסות להשיב את השלווה לאנושות. 

היא תגלה שעתיד משפחתה כרוך בהופעת החוצנים 
המסתורית ובעתיד האנושות כולה. הסרט מספק 

דרמה אנושית משובחת, והוא זכה לביקורות מעולות.
במאי: דני וילנב 

שחקנים: איימי אדמס, ג'רמי רנר, פורסט ויטאקר
)116 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

18:00
אדלהייד

Adelheid
)צ'כיה, 1969( דרמה

בתום מלחמת העולם השנייה, חייל צ'כי לשעבר ששמו 
ויקטור מקבל לידיו אחריות לאחוזה כפרית שבעליה 

הגרמני נלכד ונאסר בגין פשעי מלחמה. ויקטור 
מתאהב באדלהייד, בתו של בעל האחוזה הממשיכה 

להתגורר בה כמשרתת, ואף מגן עליה מפני תושבי 
הכפר המאיימים לפגוע בה. היא מצדה נעתרת 

לתשוקתו, אך נראה שמאחורי הבחירה הזו עומדות גם 
כוונות נסתרות ולא רומנטיות בעליל. 

במאי: פרנטישק ולצ'יל  
שחקנים: פטר צ'פק, אמה צ'רנה, יאן ווסטרצ'יל  

)99 דק', צ'כית; תרגום לעברית(

20:30
אגון שילה: העלמה והמוות

Egon Schiele: Tod und Mädchen
Egon Schiele: Death and the Maiden

)אוסטריה/לוקסמבורג, 2016( דרמה

ראשית המאה העשרים. אגון שילה הוא האמן 
השערורייתי ביותר הפועל בווינה. נשים יפות משמשות 

השראה לחייו ולאמנותו בעידן דקדנטי של חיים נטולי רסן. 
ביקוריהן של אחותו, הלוא היא המוזה הראשונה שלו, ושל 
נערה צעירה ושמה גרטי שתשמש מודל ליצירתו הנודעת 
ביותר, "העלמה והמוות", מעוררים סקנדל, ותושבי העיר 
מעדיפים להוקיעו מקרבם. אולם שילה מוכן להקריב את 

הקורבן הגדול מכול למען טוהר האמנות. 
במאי: דיטר ברנר 

שחקנים: נואה סאוודרה, מרסי ריגנר, ולרי פכנר 
)110 דק', גרמנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

19:00
היפהפייה

Gražuolė (The Beauty)
 )ליטא, 1969( דרמה

אינגה היא ילדה קטנה החיה עם אמה בשיכון צנוע. 
כינויה בפי כול הוא "יפהפייה", והמשחק האהוב עליה 
ועל ילדי השכונה הוא ריקוד במעגל בזמן שכל הילדים 

מרעיפים עליה מחמאות. כאשר ילד חדש מסרב 
להשתתף במשחק ולהחמיא לה, תפיסת המציאות 

שלה משתנה והיא יוצאת לתור אחר יופי אמיתי.
במאי: ארונאס ז'בריונס 

שחקנים: אינגה מיקיטה, ליליה זדייקיטה, ארווידס 
סמוקס 

)63 דק', ליטאית; תרגום לעברית(

20:30
גן ילדים

Kindergarten
)ישראל, 2016( דרמה

בדצמבר 1992 נעצרה הגננת עליזה, בעלת גן ילדים 
ברמת השרון. האשמה: התעללות בפעוטות הגן. 

המאשימים: עוזרת הגננת ואביה של אחת הילדות, 
עורך דין במקצועו. האופן שבו המשטרה, הציבור, 

התקשורת ובתי המשפט הגיבו אז לפרשה, לפני עידן 
האינטרנט והביוש )שיימינג(, הוא רק אחת השאלות 

הנוקבות שעולות בסרט, המתחקה אחר גורלם של מי 
שנסחפו למערבולת הקטלנית שנוצרה.

במאים: ערה לפיד, חיים לפיד
)75 דק', עברית(

בתום ההקרנה תתקיים עם ערה לפיד וחיים לפיד, 
יוצרי הסרט

20:00
בגרות

Bacalaureat
)רומניה, 2016( דרמה

רומיאו הוא רופא, והוא מחנך את בתו אליזה כמיטב 
יכולתו כדי שתוכל, אחרי סיום לימודיה, לעזוב ולמצוא 

לעצמה עתיד טוב יותר. יום לפני הבחינה האחרונה של 
אליזה מתרחשת תקרית מפתיעה, שמטלטלת את 

עולמה.
במאי: כריסטיאן מונג'ו 

שחקנים: אדריאן טיטייני, מריה-ויקטוריה דראגוס, 
רארס אנדריצ'י

)128 דק', רומנית, תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל קאן 2016

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי גלית רויכמן, ובסוף 
ההקרנה היא תציג יצירה מתחום אמנות אחר שתאיר 

את הסרט ואת משמעויותיו.

Wednesday | 22.2      רביעיThursday | 23.2      חמישי

קולנוע אוסטרי, 2017: פתיחהמבט נוסף, 2017

גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן

Friday | 24.2      שישיSaturday | 25.2      שבת

21:30
שטפן צווייג: פרידה מאירופה
Vor der Morgenröte - Stefan Zweig in Amerika

Stefan Zweig: Farewell to Europe
)אוסטריה/גרמניה/צרפת, 2016( דרמה

ביוגרפיה קולנועית העוסקת בגלותו של שטפן 
צווייג בדרום אמריקה, לפני מלחמת העולם השנייה 

ובמהלכה. צווייג עבר תהליך פרידה כואב מביתו 
התרבותי, אירופה, שבה הוא נהיה לסופר מוערך ואהוד. 

מתחת לפני השטח, הסרט עוסק בהתפתחות הכרתו 
של צווייג בדבר חורבנו של העולם הישן, כפי שהיא 

מתבטאת בכתיבתו. 
במאית: מריה שריידר 

שחקנים: תומאס למרקיס, ברברה סוקווה
)106 דק', גרמנית, אנגלית, פורטוגזית וצרפתית; 

תרגום לעברית ולאנגלית(

18:00
המורה

Ucitelka (The Teacher)
)סלובקיה, 2016( דרמה קומית

צ'כוסלובקיה, שנות השמונים. מנהל בית ספר מכנס 
ישיבת הורים עקב תלונות שהתקבלו נגד אחת המורות. 

מסתבר כי גברת דראזדצ'ובה החביבה, אלמנתו של 
בכיר לשעבר במפלגה הקומוניסטית, סיגלה לעצמה 

שיטות מקוריות לקדם את התלמידים ואת עצמה. סרט 
שנון המצליח לחדש בהשקפתו על יחסי הורים וילדים, 

ובד בבד להיות קולח ומבדר.
 במאי: יאן הז'בייק

שחקנים: סוזנה מוררי, צ'ונגור קסאי, סוזנה קונצ'נה  
)102 דק', סלובקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
מזל רע
Bad Luck

)אוסטריה, 2015( קומדיה

סרט טרגי-קומי על החלטות שגויות, סיכויים וחיפוש 
חסר מנוח אחר אושר.
במאי: תומאס וושיץ

שחקנים: ולרי פכנר, גרהרד קובלקה, יוזף סמרצ'ניג
)78 דק', גרמנית; תרגום לעברית(

קולנוע אוסטרי, 2017קולנוע אוסטרי, 2017

בית הקולנוע של השרון 
מאות סרטים מכל העולם, הופעות מוזיקליות 
חיות, מפגשים עם יוצרים, סרטים בתלת ממד 

וסרטי ילדים.

מבצע מנויים מיוחד לתחילת השנה

סינמטק הרצליה
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המסע של פאני
Le Voyage de Fanny

)צרפת, 2016( דרמה

The Girl on the Train  הבחורה על הרכבת
)ארה"ב, 2016( דרמת מתח

18:0018:00
<< לפרטים:
     ראו 21/1

<< לפרטים:
<< לפרטים:     ראו 3/2

     ראו 6/1

<< לפרטים:
     ראו 25/2

<< לפרטים:
     ראו 23/2

<< לפרטים:
     ראו 14/1

בין העולמות
Between Worlds

)ישראל, 2016( דרמה

שתי נשים מעולמות שונים נפגשות בבית חולים רגע אחרי פיגוע שהתרחש 
בירושלים. כשהן מתקרבות, אחת מהן עושה הכול כדי להסתיר את זהותה, שכן 
היא יודעת שעולמן הולך להשתנות. "בין העולמות", סרטה הארוך הראשון של 

מיה חטאב, עוסק בנושאים של אמונה, אמת וקבלה.
במאית: מיה חטאב

שחקנים: מריה זריק, מאיה גסנר, יורם טולדנו, ורוניקה ניקול טטלבאום
)84 דק', עברית וערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(

בכורה ישראלית בנוכחות היוצרים.

בני הגיל השלישי נהנים 
מקולנוע איכותי ב-

₪10 בלבד!
כל יום שלישי בסינמטק הרצליה

שלישי זהב
ינואר-פברואר

2017

ציג:
סינמטק הרצליה מ

TUESDAY | 3.1        שלישיTUESDAY | 7.2         שלישיTUESDAY | 14.2      שלישי TUESDAY | 10.1        שלישי

TUESDAY | 21.2       שלישיTUESDAY | 28.2     שלישי

TUESDAY | 24.1      שלישי

לבד בברלין
Alone in Berlin

)אנגליה, 2016( דרמה

המורה
Ucitelka (The Teacher)

)סלובקיה, 2016 ( דרמה קומית

בגרות
Bacalaureat

)רומניה, 2016( דרמה

18:00

18:0018:00

הכול אודות חוה
All About Eve

)ארה"ב, 1950( דרמה

 סארו: 
הדרך הביתה

Lion
)אוסטריה, 2016( דרמה

Allied  בעלי ברית
)ארה"ב, 2016( דרמה

18:00
18:0018:00

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם 
פאני בן עמי, שעל סיפורה האישי 

מבוסס הסרט.

TUESDAY | 31.1      שלישי

מדי בוקר רייצ'ל נוסעת ברכבת ומעבירה את זמנה בהתבוננות בחלון. דרכו 
היא יכולה לראות לרגע את בעלה לשעבר עם בת זוגו הטרייה, וזוג צעיר 

אחר שההרמוניה בחייו מעוררת את קנאתה. היא מתחילה לספר לעצמה 
את סיפוריהם, אך דיווח מפתיע בחדשות על היעלמות מסתורית משנה את 

תפיסתה. על-פי הרומן המצליח מאת פולה הוקינס. 
במאי: טייט טיילור

שחקנים: אמילי בלאנט, היילי בנט, רבקה פרגוסון   
)112 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סיפורם של קצין המודיעין מקס וטאן )בראד פיט( ושל לוחמת המחתרת 
הצרפתית מריאן בוסז'ור )מריון קוטיאר(, שמתאהבים במהלך משימה 

מסוכנת ופורשים כדי לבנות לעצמם חיים משותפים. כאשר נודע למקס כי 
ייתכן שמריאן היא מרגלת נאצית, האידיליה מתערערת והם נאלצים לעמוד 

בבחן הנאמנות, הזהות והאהבה.
במאי: רוברט זמקיס

שחקנים: בראד פיט, מריון קוטיאר, ג'ארד האריס
)125 דק', אנגלית, צרפתית, גרמנית, תרגום לעברית(

TUESDAY | 17.1        שלישי
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סרטי הילדיםסינמה-קט
של סינמטק 

הרצליה

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

שובר של 6 כרטיסים לסרטי ילדים ב-90 ₪! )15 ₪ בלבד לכרטיס(

 בת הים הקטנה
יום שבת, 14/1, 11:00
יום חמישי, 19/1, 17:00

סרטי ינואר

  רטטוי
יום שבת, 11/2, 11:00

יום חמישי, 16/2, 17:00

        מואנה    
יום שבת, 21/1, 11:00

יום חמישי, 26/1, 17:00

          לשיר
יום שבת, 18/2, 11:00

יום חמישי, 23/2, 17:00

סרטי פברואר


