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

חאוחה, לוס מוארטוס 

כל הלילות הלבנים 

חזיון הזמן 

הפצע 

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  5 דקות לפני תחילת ההקרנה, המאחרים  ההקרנה •מקומות מסומנים ישמרו למנויים עד 
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 יוני
הקדמה

28/6
19:00 שדרות סאנסט

21:00 לוס מוארטוס

29/6
20:30 מעיין הבתולים

30/6
21:30 אחת ויחידה

14/6
20:00 פורגי ובס

13/6
18:00  טרום בכורה 
רופא הכפר

15/6
20:30 חאוחה

21/6
20:30  מוחי

16/6
21:30 זה רק סוף העולם 

17/6
18:00 רומא, עיר פרזות

20:30 סונטת סתיו

22/6
20:30 כל הלילות הלבנים

7/6
20:30 לא רואים עליך

8/6
19:00 הקיר

21:00 גרמניה, שנת אפס

9/6
21:30 שקית של גולות

10/6
18:00 הנאשמים  

20:30  טרום בכורה  
רופא הכפר

3/6
18:00 עקבים גבוהים

20:30 הפצע

2/6
Z 21:30 העיר האבודה

1/6
20:00 עולם מושלם

23/6
21:30  חלוף הזמן: 
מסע החיים

24/6
18:00 הרקדן

 20:30 החותם השביעי

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

סרטי ילדים 
מבצע 
מיוחד!

27/6
18:00 פורגי ובס

20/6
18:00 הרקדן

6/6
18:00  שקית של גולות

הקרנות מסחריות בחודש מאי 

לפרטים: עמ' 8

סיפור אהבה ארץ ישראלי	 
פטרסון	 
בציר ראשון )החל מ-8/6(	 
בן גוריון: אפילוג	 
 	

מנויים וצופים יקרים, 
הקיץ נושף בעורפו של האביב והימים מתחממים. מצד אחד,הסרטים הרציניים מפנים בקיץ את 
המסכים לטובת סרטים קלילים ומשעשעים יותר, ומן הצד האחר עומדת להיפתח עונת פסטיבלי 

הסרטים.
החודש נציג כמה סרטים מדוברים המוקרנים בימים אלה בבתי הקולנוע: הדיוקן הקולנועי 
ההיסטורי  הסרט  גולות",  של  "שקית  המרגשת  הצרפתית  הדרמה  "הרקדן",  המסקרן 
טעימה  לכם  נעניק  במקביל  נוספים.  מרתקים  וסרטים   ,"Z האבודה  "העיר  המרהיב 
מכללת   – דרום  קולנוע  פסטיבל   ,2017 דוקאביב  פסטיבלים:  מגוון  של  התוצרת  ממיטב 
TLVFest – הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה, ופסטיבל פרינט סקרין לאמנות  ספיר, 

ותרבות דיגיטלית. בחודש יולי נקרין גם מתוצרתו של פסטיבל הקולנוע ירושלים. כמו כן, לא 
נפסח החודש על הקרנת טרום בכורה, ונציג את הקומדיה הצרפתית "רופא הכפר".

שימו לב לאורחות ולאורחים שיכבדו אתכם בנוכחותם: מיכל אביעד, מורן איפרגן, 
פבלו אוטין, רינה קסטלנובו-הולנדר ותמיר אלתרמן. כולם זוכי פרסים ומלגות. 

הצביעו ברגליכם!
ולסיום, שימו לב גם להקרנות העותקים החדשים של סרטיו הגדולים של אינגמר 

ברגמן, הקרנות שחובבי קולנוע אמיתיים לא יכולים להרשות לעצמם להחמיץ.
צפייה נעימה,    

גיתית וינר וצוות סינמטק הרצליה    

רומא עיר פרזות, גרמניה שנת אפס 

Cinema Italia  איטליהצ'ינמה  
 פסטיבל הקולנוע האיטלקי בישראל

Festival del Cinema italiano in Israele 
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       1.6       8.6        2.6       9.6

20:00
עולם מושלם 

A Perfect World
)ארה"ב, 1993( דרמה

נובמבר 1963. אסיר נמלט )קווין קוסטנר( חוטף ילד 
בן שמונה ומחזיקו כבן ערובה. בראש המצוד אחריו 

עומד איש חוק מזדקן )קלינט איסטווד( הנעזר 
בפסיכולוגית ילדים. במהלך המנוסה נוצר קשר מיוחד 
בין החוטף לנחטף, שכן האסיר משמש לילד דמות אב 

ובונה עבורו עולם שלם של חלומות.
במאי: קלינט איסטווד    

שחקנים: קווין קוסטנר, קלינט איסטווד, לורה דרן 
)133 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט ואחריו תתקיים שיחה בין הקהל 
למרצה והתסריטאית גלית רויכמן

19:00
הקיר 

Wall 
)ישראל, 2017( תיעודי

אשה המפרקת את נישואיה נמלטת אל עזרת הנשים 
בכותל המערבי. הסרט מציג שינוי כפול: "חורבן 

הבית" של הבמאית דרך מערכות היחסים הטלפוניות 
שלה עם הנשים החשובות בחייה. ובו בזמן תיעוד  של 

המתרחש במקום שהוא הסמל היהודי המשמעותי 
בעולם, החווה תהליכים דתיים ולאומיים שעוברים על 

החברה הישראלית. דיוקן כפול של מקום ושל אשה, 
מפגש בין סאונד לתמונה, בין האישי לציבורי, בין 

אלוהים להיעדרו. 
במאית: מורן איפרגן   

)64 דק', עברית, תרגום לעברית ולאנגלית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם מורן איפרגן, 

במאית הסרט

21:30
Z העיר האבודה
The Lost City of Z

)ארה"ב, 2016( היסטורי

סיפורו האמיתי של קצין בריטי שנהיה לחוקר ארצות 
ויצא למסע באמריקה הדרומית, תחילה כדי לסייע 

בקביעת הגבול בין ברזיל לבוליביה, ובהמשך כדי למצוא 
עדויות לקיומה של תרבות קדומה בלב הג'ונגל. זהו 

סיפורו של אדם שיש שראו בו גוזמאי ויש שראו בו 
מנהיג מטורף. סרט מרהיב בסגנון סרטיו של ורנר הרצוג 

)"אגירה: זעם האלים"(.
במאי: ג'יימס גריי 

שחקנים: צ'רלי הנאם, רוברט פטינסון, סיינה מילר 
)140 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
שקית של גולות

Un sac de billes
)צרפת, 2017( דרמה

פריז, 1941. שני אחים חוזרים לביתם מבית הספר 
כמו בכל יום, אך הפעם ממתינה להם בשורה קשה: 

בהיותם בנים למשפחה יהודית, עליהם להימלט 
מפריז הכבושה. בן לילה הם נפרדים משאר בני 

המשפחה ויוצאים למסע ברחבי צרפת. באמצעות 
שילוב של אומץ, שובבות וכושר המצאה, הם ינסו 

להתגבר על המכשולים בדרך ולהתאחד מחדש עם 
משפחתם בתום המלחמה.

במאי: כריסטיאן דוגה
שחקנים: דוריאן לה קלש, בטיסט פלוריאל, פטריק ברואל

)110 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Thursday | חמישיThursday | חמישי Friday | שישיFriday | שישי

       3.6

       3.6

       10.6

18:00
עקבים גבוהים

High heels
Tacones lejanos
)ספרד, 1991( דרמה קומית

רבקה, קריינית חדשות בטלוויזיה מתוודה בשידור חי כי 
רצחה את בעלה )שהוא גם המאהב של אמה(. האימא 

של רבקה היא בקי, זמרת ושחקנית שנטשה את בתה 
בילדותה ואחרי שנים של היעדרות, שבה למדריד. 

האירועים שלפני ההתוודות ואחריה, היחסים הסבוכים 
בין שתי הנשים, בין כל אחת מהן לגברים שלה - כל 

אלה ועוד עומדים במרכז הקומדיה הנוגה ששואבת את 
השראתה מ"סונטת סתיו" של ברגמן.  

במאי: פדרו אלמודובר  
שחקנים: מריסה פרדס, ויקטוריה אבריל, מיגל בוסה

)112 דק', ספרדית, תרגום לעברית(

18:00
הנאשמים  

The Accused
)ארה"ב, 1988( דרמת מתח

צעירה נמלטת חבולה מבית מרזח לאחר שעברה 
אונס קבוצתי. בשארית כוחה היא פונה למשטרה 

ומבקשת צדק, אך חזותה הפשוטה מביאה את 
מערכת המשפט לרקום עסקת טיעון ולשחרר את 

האנסים לחופשי. סרט חשוב שהעלה לסדר היום את 
חוויית "האונס השני", שנפגעות אונס חוות בעת 
חקירתן, ופתח דיון אתי על המותר והאסור בייצוג 

הקולנועי של אלימות.
במאי: ג'ונתן קפלן    

שחקנים: קלי מקגיליס, ג'ודי פוסטר, ברני קולסון 
)111 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

ג'ודי פוסטר, זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר, 
אוסקר 1989

20:30
הפצע 

The Wound
)דרום אפריקה, 2017( דרמה

הכף המזרחי, דרום אפריקה. כמדי שנה, זולאני משמש 
כמלווה בטקס חניכה של נערים מתבגרים באתר 

פסטורלי בחיק הטבע. הנערים, עירוניים וכפריים, 
נדרשים לכונן את גבריותם במשך שבוע מפרך, אולם 
השנה, זולאני נאלץ להתמודד עם צעיר עירוני ומרדן. 

האיזון העדין של טקס החניכה מתערער, והאירוע נהיה 
למשחק כוח מסוכן. 

במאי: ג'ון טרנגוב    
שחקנים: נאקאנה טורה, בונגייל מאנטסאי, ניזה ג'יי נקויני 

)88 דק', שוסה ואפריקנס; תרגום לעברית ולאנגלית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה )באנגלית( בין ג'ון 

טרנגוב, במאי הסרט לרות לב ארי, מפיקה ומרצה 
לקולנוע

20:30
רופא הכפר 

Médecin de champagne
Irreplaceable
)צרפת, 2016( קומדיה

תושבי הכפר של ז'אן פייר, הרופא הוותיק והמסור 
שמטפל בהם יום ולילה, יודעים שאפשר לסמוך עליו. 

אך כשז'אן פייר מגלה שהוא סובל ממחלה, רופאה 
צעירה וחסרת ניסיון ששמה נטלי נבחרת להחליפו. 

"הסרט מלא בהומור ומשופע ברגעים מרגשים 
מלאי אירוניה. הדמויות משוחקות נפלא על-ידי צוות 

השחקנים." )"הוליווד רפורטר"(.
במאי: תומא לילטי     

שחקנים: פרנסואה קלוזה, מריאן דניקור, כריסטוף אודן 
)102 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Saturday | שבת

הסרט הטוב ביותר – דוקאביב, 2017 

טרום בכורה

       7.6

20:30
לא רואים עליך 

Invisible
)ישראל, 2011( דרמה

סיפורן של שתי נשים. לילי )רונית אלקבץ( היא 
פעילת שמאל כריזמטית, ונירה )יבגניה דודינה( 
היא עורכת טלוויזיה נחבאת אל הכלים. השתיים 

מגלות שנאנסו לפני יותר מעשרים שנה על-ידי אותו 
אנס סדרתי, ונרקם ביניהן קשר משמעותי המוביל 

להתמודדות עם הטראומה ביחד ולחוד. 
במאית: מיכל אביעד

שחקנים: ז'ניה דודינה, רונית אלקבץ, סיון לוי
)90 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם מיכל אביעד, 
במאית הסרט.

פרס מיוחד של צוות השופטים בפנורמה, ברלין 2011

Wednesday | 14.6       רביעי

20:00
פורגי ובס 

Porgy and Bess
)ארה"ב, 2009( מוזיקלי

בכפר דייגים קטן בקרוליינה הדרומית, מאבק ניטש 
בין שני גברים על לבה של בס, אישה חזקה בעלת 

עבר מפוקפק. האחד הוא גבר שרמנטי ואלים החשוד 
ברצח, והאחר הוא קבצן נכה וטהור לבב ששמו פורגי. 

יצירתו המופלאה של ג'ורג' גרשווין המשלבת בין 
מוטיבים קלאסיים לג'ז, בלוז וגוספל, קורמת עור 

וגידים בהפקה בימתית מרהיבה מבית האופרה של 
סן פרנסיסקו. 

במאית: פרנצ'סקה זמבלו  
שחקנים: אריק אוונס, לאקיטה מיטשל

)160 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי

גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן

צ'ינמה איטליה, 2017

21:00
גרמניה, שנת אפס 

Germany, year zero
Germania, anno zero     

)איטליה/גרמניה המערבית, 1948( דרמה 

ברלין, פחות משנה אחרי תום המלחמה. אדמונד, נער 
דחוי בן 15 שגר בחורבה עם אביו החולני, אחיו ואחותו, 

הוא המפרנס היחיד במשפחה. הוא פוגש ברחוב את מי 
שהיה מורו – נאצי לשעבר ופעיל בשוק השחור – המשכנע 

אותו שרק לחזקים יש זכות לשרוד. עוד לפני שאדמונד 
מבין את משמעות מעשיו, הוא מבצע מעשה נורא. דיוקן 

אנושי מצמרר.
במאי: רוברטו רוסליני 

שחקנים: אדמונד מושקה, ארנסט פיטשאו, 
אינגטראוד הינצה 

)78 דק', גרמנית; תרגום לעברית ולאנגלית(
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       22.6       29.6

       16.6       23.6

21:30
זה רק סוף העולם

It's Only the End of the World

Juste la fin de monde
)צרפת, 2016( דרמה

לואי, הבן המצליח של המשפחה, חוזר הביתה לראשונה 
אחרי שבע שנים כדי להודיע למשפחתו שהוא עומד 

למות. בבית הוא פוגש את אחותו הקטנה, שכמעט אינה 
זוכרת אותו, את אחיו האלים והקנאי ואשתו, שלואי לא 
טרח להגיע לחתונתם, ואת אמו, שרק רוצה לשמר את 

האשליה שהכול כשורה במשפחתה המרוסקת. האם יש 
בכלל ערך לאמת? 
במאי: זבייה דולן 

שחקנים: גספר אוליאל, נטלי ביי, ונסן קאסל, מריון קוטיאר 
)99 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה הפרס הגדול, פסטיבל קאן, 2016

21:30
חלוף הזמן: מסע החיים  

Voyage of Time: Life's Journey
)צרפת/גרמניה, 2016( תיעודי/סרט טבע

יצירה ויזואלית, מופשטת ותיעודית לפרקים, 
העוסקת בהולדת היקום שבו אנו חיים ובעתיד 

האנושות. באמצעות דימויים רבי-קסם ובליווי קולה 
של השחקנית קייט בלאנשט, הבמאי האמן טרנס 

מאליק לוקח אותנו למסע היסטורי: מהיווצרות 
הכוכבים ותחילת האבולוציה של החיים על פני כדור 

הארץ, ועד לחיים במעמקי האוקיינוסים ועל פני 
האדמה, בימי קדם וכיום.

במאי: טרנס מאליק    
קריינות: קייט בלאנשט 

)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

דוקאביב, 2017 

פסטיבל דרום, 2017

פרינט סקרין, 2017 צ'ינמה איטליה, 2017

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים תל אביבסרט הביכורים הטוב ביותר – דוקאביב, 2017 

Thursday | חמישיThursday | חמישי

Friday | שישיFriday | שישי        17.6

       17.6

       24.6

       28.6        21.6

20:30
סונטת סתיו 

Autumn sonata
Höstsonaten
)שוודיה, 1978( דרמה

אצל  לביקור  מגיעה  מהוללת,  שוודית  פסנתרנית  שרלוט, 
בתה אווה לאחר שהשתיים לא התראו במשך שבע שנים. 
עם הגעתה, שרלוט מופתעת לגלות שבתה הצעירה, הלנה, 
שלקתה בניוון שרירים, מתגוררת אצל אווה ומטופלת על-

ידה. במסע כואב לתוך הלילה, נחשפים רגשות שהודחקו 
הופעה  לעמעם.  הצליחו  לא  והמרחק  שהזמן  ומטענים 

מהממת של אינגריד ברגמן וליב אולמן.
במאי: אינגמר ברגמן    

שחקנים: אינגריד ברגמן, ליב אולמן, לנה ניימן 
)99 דק', שוודית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מועמד לפרס השחקנית הראשית ולפרס התסריט 
הטובים ביותר, אוסקר 1979

18:00
רומא עיר פרזות 

Open city
Roma città aperta 

)איטליה, 1945( היסטורי

סרטו של רוברטו רוסליני מורכב מסיפורים מצטלבים 
שבמרכזם עומדים גיבורים קשי יום, הנלחמים על 

חייהם תחת השלטון הפשיסטי והכיבוש הנאצי של 
איטליה. הסרט התפרסם הן בזכות צילומי החוץ 

המחוספסים, נטולי התאורה המלאכותית והתפאורה 
התיאטרלית, והן בשל הזנקת הקריירה של השחקנית 

הגדולה אנה מניאני )"מאמא רומא", "בליסימה"(. 
במאי: רוברטו רוסליני   

שחקנים: אנה מניאני, אלדו פבריצי, מרצ'לו פליירו 
)100 דק', איטלקית; תרגום לאנגלית ולעברית(

זוכה הפרס הגדול, פסטיבל קאן, 1945

18:00
הרקדן 

The Dancer
)בריטניה/אוקראינה/ארה"ב/רוסיה, 2016( תיעודי

דיוקן קולנועי של סרגיי פולונין, יליד אוקראינה שבגיל 
19 היה הרקדן הראשי הצעיר ביותר בתולדות הבלט 

המלכותי הבריטי. על הבמה הוא נראה כמו אריה 
מרחף – שילוב של כוח אדיר וקלילות נדירה שהפך 

אותו לכוכב-על. בגיל 25 הוא נדרש להחליט אם לרדת 
מהבמה או להמשיך להשתעבד לתשוקה העמוקה 

של הגוף לרקוד. 
במאי: סטיב קנטור    

)85 דק', אנגלית, רוסית ואוקראינית; תרגום לעברית 
ולאנגלית(

20:30
החותם השביעי 

The seventh seal
Det sjunde inseglet

)שוודיה, 1957( דרמה רוחנית

שוודיה, המאה ה-14. עשור אחרי שיצא להשתתף 
במסעות הצלב, אביר אמיץ מתכונן לשוב אל אדמתו, 

שהוכתה במגפה השחורה. הוא פוגש במוות, והשניים 
בוחרים להיאבק זה בזה כמו במשחק שחמט. אי-

אפשר לתאר את המתרחש בסרט מרגע זה ואילך, 
שכן קצרה היריעה וקשה עד בלתי אפשרי להסביר את 

רעיונותיו הנשגבים של אינגמר ברגמן. יצירת מופת.
במאי: אינגמר ברגמן      

 שחקנים: מקס פון סידוב, גונר ביורנסטרנד,

בנגט אקרוט
)96 דק', שוודית ולטינית; תרגום לעברית(

20:30
מוחי 

Muhi - Generally Temporary
)ישראל/גרמניה, 2017( תיעודי 

מוחי )מוחמד(, ילד פלסטיני שנולד בעזה, סובל 
מתסמונת מסכנת חיים. בינקותו הוא הובהל לטיפול 
בישראל בליווי סבו, ומאז הוא מתגורר בבית החולים 

תל השומר. למרות גילו הצעיר, נאסר עליו לנוע 
בחופשיות בין בית הוריו לבית החולים, ובני המשפחה 

נאלצים להתמודד עם הדילמה בין הצורך לקבל טיפול 
רפואי הולם לגעגועים לבית.

במאים: רינה קסטלנובו-הולנדר ותמיר אלתרמן
)86 דק', עברית וערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצרי הסרט.

19:00
שדרות סנסט 
Sunset Boulevard

)ארה"ב, 1950( סאטירה

תסריטאי הוליוודי עני הנמלט מנושיו מוצא מקלט 
בארמון מפואר. בעלת הארמון היא נורמה דזמונד, 
כוכבת נשכחת מימי הקולנוע האילם. היא מעניקה 

לו מקלט, והוא נותן לה אהבת כזב ותסריט שהם 
מאמינים כי ישיב לה את התהילה ויקנה לו קריירה 

משגשגת. אחד הסרטים הגדולים בכל הזמנים ואחת 
הסאטירות החריפות ביותר שנכתבו על הוליווד.

במאי: בילי ויילדר    
שחקנים: ויליאם הולדן, גלוריה סוונסון, אריך פון 

שטרוהיים 
)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:00
לוס מוארטוס 

Los muertos 
)ארגנטינה, 2004( דרמה ניסיונית

ורגאס, גבר בן 54, משתחרר אחרי שנים מהכלא. הוא 
רוצה לחפש את בתו, שגרה, כך הוא סבור, באזור 

מרוחק המוקף בביצות. הגבר השקט והמופנם, שניכר 
כי הוא מתקשר היטב עם דממת הטבע, יוצא למסע 

ארוך בסירה רעועה, פוגש אנשים שקטים כמוהו 
וממשיך הלאה לעתיד לא ברור.

במאי: ליסנדרו אלונסו     
שחקנים: ארחנטינו ורגאס, פרנסיסקו דורנס, יולנדה 

גלרסה
)78 דק', ספרדית וגוארני; תרגום לעברית(  

20:30
כל הלילות הלבנים

All Those Sleepless Nights
)פולין/בריטניה, 2017( דרמה

הזדמנות נדירה להכיר את החיים בווארשה הבוהמית, 
עירם של צעירים אירופים, רגע לפני כניסתם לעולם 
הבגרות. מיכל וקז'ישטוף מבלים כמה לילות  בעיר: 

הם עוברים כסהרורים מרחוב לרחוב, ממסיבה 
למועדון, פוגשים צעירות וצעירים כמותם ומתפללים 
שכל הקסם הזה לא ייגמר לעולם. ספק סרט עלילתי 

ספק סרט תיעודי, המתהדר במוזיקה נפלאה, אנשים 
יפים ואווירה בלתי נשכחת.

במאי: מיכל מרצ'ק 
בהשתתפות: קז'ישטוף בגינסקי, מיכל הושצ'ה, 

אווה לבוף
)100 דק', פולנית; תרגום לעברית(

באדיבות הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים 
תל אביב

20:30
מעיין הבתולים

The virgin spring
Jungfrukällan 

)שוודיה, 1960( דרמה/פולקלור

נערה מפונקת ותמימה פוגשת בשלושה רועים. היא 
אינה מכירה בקיומו של הרוע ואילו שלושת הרועים 

אינם מכירים במושג החטא. המפגש הארור של 
הארבעה מסתיים באונס וברצח הנערה.  הגורל מביא 

את הרועים לבית אביה, שמבין מה קרה ודן אותם 
למיתה. כאשר מחפש האב את גופת בתו, הוא מגלה 

שבמקום הפשע פרץ מעיין.

במאי: אינגמר ברגמן 
שחקנים: מקס פון סידוב, בריגיטה פלברג, גונל 

לינדבלום
)89 דק', שוודית, תרגום לעברית(

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Wednesday | רביעי Wednesday | רביעי

       15.6

פסטיבל דרום, 2017

Thursday | חמישי

20:30
חאוחה

Jauja
)ארגנטינה, 2014( תקופתי

מסעם של אב ובתו מארץ מולדתם דנמרק אל שטח 
לא מיושב במדבר, נהיה לאודיסיאה מפרכת בעקבות 

הציביליזציה האנושית. סרט מרהיב עין ומהורהר 
הדורש מהצופים מחשבה רבה. יש הטוענים להתגלות 
בעקבות הצפייה בו, ואילו אחרים מלינים על כך שהוא 

אינו נענה לתכתיבי הנרטיב הפופולרי. 

במאי: ליסנדרו אלונסו  
שחקנים: ויגו מורטנסן, גיטה נורבי, וייביורק מלינג אגר

)109 דק', ספרדית ודנית; תרגום לעברית(
זוכה פרס מטעם תא העיתונאים, פסטיבל קאן, 2014

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי פבלו אוטין, מרצה 
לקולנוע ומבקר סרטים.
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בני הגיל השלישי נהנים
מקולנוע איכותי ב-

₪10 בלבד!
כל יום שלישי בסינמטק הרצליה

שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

יוני 2017

6.613.6

 20.627.6

TUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישי

  18:00
שקית של גולות

Un sac de billes
)צרפת, 2017( דרמה

ראה עמ' 5

18:00  טרום בכורה
רופא הכפר

Médecin de champagne
)צרפת, 2017( דרמה

ראה עמ' 5

18:00
הרקדן

The Dancer
)בריטניה/אוקראינה/ארה"ב/רוסיה, 2016( תיעודי

ראה עמ' 7

 18:00
פורגי ובס

Porgy and Bess
)ארה"ב, 2009( מוזיקלי

ראה עמ' 5

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( היפה והחיה
יום שבת, 17/6, 11:00

סרט לגו: באטמן
יום שבת, 10/6, 11:00

       30.6

21:30
אחת ויחידה

The Chosen Ones

Las elegidas
)מקסיקו, 2015( דרמה 

סופיה, נערה מקסיקנית תמימה בת 14, מתאהבת 
בנער ששמו יוליסס. הוא מספר לה שהוא שותף 

בעסקים של משפחתו, אך מה שהיא אינה יודעת 
הוא שמשפחתו מנהלת קרטל זנות, ושבקרוב היא 

תישלח בכפייה לעיר אחרת, הרחק ממשפחתה, 
ותהפוך לזונה. תרגיל העוקץ של יוליסס מסתבך 

כשקורה משהו לא צפוי: הוא מתאהב בסופיה 
באמת.

במאי: דייוויד פבלוס  
שחקנים: ננסי טלמנטס, אוסקר טורס, ליידי גוטיירז

)105 דק', ספרדית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Friday | שישי

הקלסיקה המצוירת

 של אולפני דיסני


