
"לה לה לנד" – יום שבת, 18/3, בשעה 20:30
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מידע על הקרנות הסרטים המסחריים יפורסם באתר הסינמטק, בעיתונות ובקופות הסינמטק. 
למכותבים תשלח הודעה בדואר אלקטרוני.

מנויים וצופים יקרים,הקדמה

אנו נלהבים לארח במשכננו את סדנת 
הקומדיה הטלוויזיונית של סטיב קפלן, פרי 
שיתוף פעולה של סינמטק הרצליה עם איגוד המפיקים 

לקולנוע וטלוויזיה בישראל, איגוד התסריטאים, קרן 
הקולנוע הישראלי, משרד החוץ, משרד התרבות 

 והספורט והמועצה הישראלית לקולנוע. 

סטיב קפלן אצר עבורכם תכנית מבדחת של קומדיות 
קולנועיות אמריקאיות ואנגליות.

כמדי שנה, נשתף פעולה עם ִמנהל נשים הרצליה באירוע 
קולנועי מוזיקלי. הפעם נפליא בהשמעת מוזיקה בוכרית 

ובהקרנת הסרט התיעודי "הממלכה המופלאה של 
משפחת אלייב".

בעת כתיבת שורות אלה, עוד לא הפסיד הסרט 
המוזיקלי "לה לה לנד" את פרס האוסקר בקטגוריית 
הסרט הטוב ביותר לטובת הסרט "אור ירח", אבל אנו 

שמחים להקרינו למרות זאת, לצד הקרנתם של סרטים 
מוזיקליים נפלאים נוספים.

לסיום נציג יצירה העוסקת בנושא הכאוב של פרשיית ילדי 
תימן החטופים, שאינה מפסיקה להסעיר את המדינה. 

נקדיש לנושא ערב מיוחד בהקרנת הסדרה התיעודית 
"מבצע עמר"ם".

שלכם,
גיתית וינר,

מנכ"לית סינמטק הרצליה, והצוות.

קונג: אי הגולגולות  |  עין הדג, אגודה ישראלית למד"ב ולפנטזיה

יצרים, התפוצצות, השיחה  |  סינמטק חולון

אחד מהלב  |  החוג לתולדות המוזיקה

ביג  |  אגודה ישראלית למד"ב ולפנטזיה

משפחת אלייב  |  מנהל נשים הרצליה

COMEDY INTENSIVE  |  איגוד המפיקים, איגוד התסריטאים

ספארי, קומה )פילגש(, חיים גרמניים  |  פורום תרבות אוסטרי

תודתנו נתונה לשותפינו:

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

C - 70%

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 מרץ

29/3
20:30 המפיקים

30/3
20:30 ביג

31/3
21:00  מונטי פייטון והגביע 

הקדוש
23:00 בריאן כוכב עליון

1/4
20:00  הממלכה המופלאה 

של פאפא אלייב
           סרט + הופעה חיה

15/3
19:30  נעלמות: בבה. 

שחקנית
20:40 הרצאה

21:10 בר 51

16/3
20:30 אחד מהלב

22/3
20:30   נביאים: מבצע 

עמר"ם

17/3
21:30 אל תוך היער

18/3
18:00 ויפלאש
20:00 הרצאה

20:40 לה לה לנד

23/3
20:30 לה לונה

8/3
19:30  נעלמות: ליליאן. 

משוררת
20:45 חיים גרמניים

9/3
19:30 השיחה

21:40 הרצאה: בנימין טוביאס
 22:15 המזח  

10/3
21:30 מיס סלואן

11/3
18:00 שוקולד

20:30   טרום בכורה ישראלית: 
נמל בית

4/3
18:00 יצרים

20:30   טרום בכורה: קונג: אי 
הגולגולות )תלת מימד(

3/3
21:30 התפוצצות

2/3
20:30 "קומה" )פילגש(

1/3
19:30 פלסטין.נט

21:10 ספארי

24/3
21:30 שבעת המופלאים

25/3
18:00 תשוקות באפריקה

20:30 טרומן חברים עד הסוף

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

סרטי ילדים 
מבצע 
מיוחד!

28/3
18:00 טרומן חברים עד הסוף
20:30 לקום אתמול בבוקר

14/3
18:00 אל תוך היער

21/3
18:00 לה לה לנד

7/3
18:00 מיס סלואן

הקרנות מסחריות בחודש מרץ 

לפרטים: עמ' 9

בן גוריון: אפילוג 
זרים מושלמים

ויוה
פוטו פראג'
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פעמיים
כי טוביאס

21:40 הרצאה מפי 
בנימין טוביאס

       1.3       2.3

       9.3

       4.3       8.3

       3.3       10.3        4.3

19:30
פלסטין.נט
Palestine.net
)ישראל, 2016( תיעודי

הדור החדש של הצעירים הפלסטינים חי ברשתות 
החברתיות ומשתמש בהן כדי להפיץ את רעיונותיו. 

מאות אלפי פלסטינים כותבים בכל יום פוסטים 
בפייסבוק, חלקם נלחמים נגד הכיבוש וחלקם 

מדברים על השלום. אולם כשהמציאות האלימה 
מתגברת, הקיצוניות והטירוף משתלטים גם על 

הרשת החברתית.
)53 דק', אנגלית, עברית וערבית; תרגום לעברית(

 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ענת טל 
מנדלוביץ', במאית הסרט 

21:10
ספארי

Safari
)אוסטריה, 2016( תיעודי

אולריך זיידל, הבמאי האוסטרי הפרובוקטיבי 
)טרילוגיית "גן עדן"(, מפנה את מצלמתו לנושא 

שנוי במחלוקת: ציד "ספורטיבי" של חיות בר בדרום 
אפריקה ובנמיביה. תיירים גרמנים ואוסטרים אורבים 

לאלפי זברות, אנטילופות וגנו, יורים באקסטזה בחיות 
הבר המרהיבות, ומצטלמים איתן רגע לפני שהם 

אורזים ולוקחים אותן כשלל. יצירה חדה כתער על 
החיפוש אחר הנאה ומשמעות.

במאי: אולריך זיידל  
)90 דק', גרמנית, אנגלית ואפריקנס; תרגום לעברית 

ולאנגלית( 

20:30
"קומה" )פילגש(

Kuma 
)אוסטריה, 2012( דרמה

אישה צעירה מגלה שהגבר הטורקי שהיא מאורסת 
לו נשוי לאישה אחרת. היא עוקרת לאוסטריה, שבה 

הפוליגמיה אסורה, אך בחדרי חדרים המנהגים 
המסורתיים נשמרים. למרבה ההפתעה, בין שתי 

הנשים נרקמת ידידות, אשר עומדת עד מהרה למבחן.
במאי: אומוט דאג 

שחקנים: ניהאל ג. קולדאש, בגום אקאיה, ודאט 
ארינג'ין 

)93 דק', גרמנית וטורקית; תרגום לעברית ואנגלית( 

19:30
השיחה

The Conversation
)ארה"ב, 1974( דרמת מתח

בלש פרטי המתמחה במעקב ובציתות מסתבך 
בפרשייה סבוכה, לאחר שאדם מסתורי שוכר את 

שירותיו כדי לעקוב אחר זוג צעיר המתכנן לכאורה 
מעשה מסוכן. בדומה לסרטו של דה פאלמה, גם 
סרטו המלנכולי של קופולה יוצא מאותה נקודת 

מוצא כמו "יצרים", אך הנמשל במקרה זה 
הוא השפעתה של פרשת ווטרגייט על 

החברה האמריקנית. 
במאי: פרנסיס פורד קופולה

שחקנים: ג'ין הקמן, ג'ון קאזאלה, אלן 
גארפילד

)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

22:15
המזח

La Jetée   
)צרפת, 1962( ניסיוני

אחרי חורבן האנושות, קבוצת מדענים שולחת גבר 
אל העבר כדי לחפש מקורות מזון. חייו מתערערים 

כשהוא מאבד את היכולת להבחין בין המציאות 
לחלומותיו, שאישה מסתורית מופיעה בהם שוב ושוב. 

כריס מרקר ביים סרט מרתק ומרגש הבנוי מרצף 
של תמונות סטילס, אשר לרגע אחד בלבד 

מתאחדות ויוצרות תנועה.
במאי: כריס מרקר 

שחקנים: ז'אן נגרוני, הלן שטלאן, 
דבוס הניש

)28 דק', צרפתית; תרגום לעברית(
זוכה פרס ע"ש ז'אן ויגו, 1963
*ייתכנו שינויים בשעות האירוע. 

20:30
קונג: אי הגולגולות 

)תלת-ממד(
Kong: Skull Island (3D)

)ארה"ב, 2017( מד"ב ופעולה

מדענים ואנשי צבא יוצאים לחקור אי נידח ולא 
נודע באוקיינוס השקט. הם מגלים שבאי שולטים 

ילדי פרא, חיות פרהיסטוריות ומלך המלכים – קונג, 
הקוף הענק המיתולוגי. הצדעה עדכנית מלהיבה, 

מרהיבה ומשעשעת לסרטי הפעולה האהובים 
מילדותנו, בכיכובם של שחקנים מעולים שבאו ליהנות 

מהעבודה.
במאי: ג'ורדן ווט-רוברטס 

שחקנים: טום הידלסטון, סמואל ל. ג'קסון, ג'ון גודמן, 
ג'ון סי. ריילי 

)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 לפני הסרט תוגש הקדמה מפי דורון פישלר 

19:30
נעלמות: ליליאן. משוררת

Vanished: Lilian. Poetess
)ישראל, 2016( מוקומנטרי

סיפורה של המשוררת המזרחית ליליאן לוי, שנדחתה 
על-ידי הממסד הישראלי וברחה לפריז. מנימוקי 

השופטים בפסטיבל חיפה: "סרט שמצליח להמציא 
יש מאין. דמות פיקטיבית שהופכת לפני דור אבוד 

של אמנים ישראלים, אשר נשכחו לצד הדרך ונמחקו 
מההיסטוריה התרבותית של ישראל... הסרט מציע 

מתיחה נועזת של גבולות הסיפור הדוקומנטרי... ועם 
זאת הוא אנושי ונוגע ללב."  

במאים: אילן פלד, יאיר קדר
משתתפים: רוני סומק, בני ציפר, עדי קיסר, קרן מור

)55 דק', עברית וצרפתית; תרגום לעברית(
זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר, פסטיבל 

חיפה, 2016

20:45
חיים גרמניים 

A German Life
)אוסטריה, 2016( תיעודי

אף שברונהילדה פומזל תמיד תפסה את עצמה 
כצופה מן הצד שאין לה עניין בפוליטיקה, דווקא 

היא עבדה בכפיפות ליוזף גבלס, שר התעמולה 
הנאצי. כיום, בגיל 105, היא מתייצבת מול המצלמה 

ונדרשת לענות על שאלות קשות. גם הצופים במסמך 
התיעודי, הייחודי והמרתק הזה יידרשו להרהר 

בסוגיה: האם משתלם להקריב את המוסריות למען 
קידום הקריירה? 

במאים: כריסטיאן קרונס, אולף ס. מילר, רולנד 
שרוטהופר, פלוריאן וויגנסאמר

)113 דק', גרמנית, אנגלית ואיטלקית; תרגום לעברית 
ולאנגלית( 

21:30
התפוצצות

Blow Out
)ארה"ב, 1981( מתח

טכנאי קול העובד בתעשיית הקולנוע יוצא ערב אחד 
מביתו להקליט קולות וצלילים במסגרת עבודתו על 

סרט חדש. בעודו עומד על גשר, הוא עד לתאונת 
דרכים שמטרידה את מנוחתו. יריית רובה הנשמעת 

בהקלטה מאששת את חשדותיו שאולי הוא חזה 
בפשע. בריאן דה פאלמה )"הבלתי משוחדים"( מגיש 
מותחן מחשמל, שהוא גם הצדעה לסרט "יצרים" וגם 

פרודיה מתוחכמת.
במאי: בראין דה פאלמה 

שחקנים: ג'ון טרבולטה, ננסי אלן, ג'ון לית'גו 
)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
מיס סלואן

Miss Sloan
)ארה"ב, 2016( דרמת מתח

בעולם המסוכן של פוליטיקאים רבי-עוצמה, אליזבת 
סלואן היא הלוביסטית המבוקשת ביותר בוושינגטון. 

יש לה רקורד מוכח של הצלחות, והיא תמיד עושה 
כל מה שנדרש כדי לנצח. אך כשהיא מתמודדת מול 

היריב החזק ביותר בקריירה שלה, היא מגלה שניצחון 
עלול לגבות מחיר כבד. 

במאי: ג'ון מאדן 
שחקנים: ג'סיקה צ'סטיין, מארק סטרונג, גוגו 

מבאתה-רו
)132 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

18:00
יצרים

Blow-Up
)בריטניה/ארה"ב, 1966( ניסיוני

לונדון, שנות השישים של המאה העשרים. צלם 
אופנה יהיר יוצא לפארק לצלם ומתעד זוג אוהבים 

שנראה מוטרד מנוכחותו. בתהליך הפיתוח, הוא מגלה 
בתמונה דמות מטושטשת. החקירה שהוא יבצע 

תחשוף מעשה פשע. סרט על מהות האמנות שייצג 
תקופה והוליד גל של חיקויים מאת במאים גדולים.

במאי: מיכלאנג'לו אנטוניוני 
שחקנים: דייוויד המינגס, ונסה רדגרייב, שרה מיילס 

)111 דק, אנגלית; תרגום לעברית(

קולנוע אוסטרי, 2017טרום בכורהקולנוע אוסטרי, 2017 קולנוע אוסטרי, 2017

Wednesday | רביעיThursday | חמישי

 Thursday | חמישי

Saturday | שבתWednesday | רביעי

Friday | שישיFriday | שישי Saturday | 2 סרטים בכרטיס 1שבת
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       11.3

       16.3        15.3

18:00
שוקולד 

Chocolat
)קמרון/צרפת/גרמניה המערבית, 1988( דרמה

פראנס, ילדה החיה במושבה הצרפתית שבקמרון, 
הורגלה לחיים נוחים ולעולם שבו הלבנים שולטים 

והשחורים משרתים אותם בהכנעה. אחד המשרתים 
בבית הוריה הוא פרוטה, גבר גא ותמיר שאינו מוכן 

להשפיל את ראשו. הוא מסקרן את פראנס, שמגלה 
להפתעתה שגם אמה מתבוננת בו בכמיהה. 

במאית: קלייר דני  
שחקנים: איזאק דה בנקולה, ג'וליה בושי, פרנסואה 

קלוזה 
)105 דק', צרפתית ואנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לפרס דקל הזהב, פסטיבל קאן, 1988

20:30
נמל בית
Homeport

)ישראל 2016( דרמה

אהרון, מהנדס אניות, חוזר ליבשה אחרי שלושים שנה 
של עבודה בים, בתקווה להתקרב מחדש למשפחה 

שממנה התנתק. הוא מקבל עבודה ניהולית בנמל 
אשדוד, ומתעמת עד מהרה עם רחמים אזולאי, 

גיבור מעמד הפועלים, אשר מנסה להגן על העולם 
שבנה עבורו ועבור אנשיו מפני השינויים המתחוללים 
סביבם. הסרט נוצר בהשראת אירועים שקרו בישראל.

במאי: ארז תדמור
משחק: יורם חטב, שמיל בן ארי, לירון בן שלוש

)86 דק', עברית(
זוכה בפרס הצילום, פסטיבל חיפה, 2016

 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ארז תדמור, 
במאי הסרט 

20:30
אחד מהלב

One from the Heart
)ארה"ב, 1981( מוזיקלי

האנק ופראני חיים יחד כבר חמש שנים בפאתי לאס וגאס. 
ב-4 ביולי, יום העצמאות של ארה"ב, הם נוהגים לחגוג את 
היום שבו הכירו. אולם השחיקה עשתה את שלה והחגיגה 
נהיית לפרידה. כל אחד מהם יוצא לשוטט לבדו ברחובות 

העיר ומתמסר לפנטזיה: היא מתאהבת בזמר לטיני, ואילו 
הוא נופל ברשתה של לוליינית טרפז. סרט מוזיקלי מרהיב 

המלווה בשירים של טום וייטס ושל קריסטל גייל.

במאי: פרנסיס פורד קופולה 
שחקנים: טרי גאר, פרדריק פורסט, ראול ג'וליה, 

נסטסיה קינסקי 
)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי ישיב כהן 

19:30
נעלמות: בבה. שחקנית

Vanished: Bebe. Actress
)ישראל, 2016( מוקומנטרי

כל תלאות המאה העשרים משתקפות בסיפור חייה 
המטלטל של ֶּבֶּבה: שחקנית טרנסג'נדרית ניצולת 

שואה שהוסתרה כילד מחופש לילדה במנזר בפולין, 
עלתה לישראל, עבדה בזנות לצורכי פרנסה, הודרה 

מאולמות התיאטרון, חוותה שכול במלחמת יום 
הכיפורים, היגרה לארה"ב ובסופו של דבר מתה 

מאיידס. תשוקתה היתה לחיים, ליצירה ולאהבה.
במאים: אילן פלד, יאיר קדר

משתתפות: גילה גולדשטיין, ננסי שניידר, ישראלה סטפני לב
)55 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

 20:40
הרצאה מפי אושרה שוורץ

21:10
בר 51

Sister of Love
)ישראל, 1985( דרמה

אחרי מות אמם, התאומים תומאס ומריאנה נמלטים 
מעיירת הפיתוח שבה גדלו אל העיר הגדולה תל אביב. 

הם מוצאים את מקומם בשוליים, באזור התחנה 
המרכזית, לצד כל חלכאי העולם: אפולוניה הזמרת, 

זארה הרקדנית, ארנחואז הצעיר ואחרים. דומה 
שמריאנה מסתדרת, אבל תומאס שבוי באהבתו אליה. 

יצירת מופת מאת עמוס גוטמן ז"ל. 
במאי: עמוס גוטמן

 שחקנים: ג'וליאנו מר ז"ל, סמדר קילצ'ינסקי, 
עדה ולרי טל ז"ל, אלון אבוטבול

)95 דק', עברית ורומנית; תרגום לעברית(

*ייתכנו שינויים בשעות האירוע.

טרום בכורה ישראלית

החוג לתולדות המוזיקהלזכרן של גילה גולדשטיין ו-עדה ולרי טל

Saturday | שבת

 Thursday | חמישי Wednesday | 2 סרטים בכרטיס 1רביעי

       17.3       18.3

21:30
אל תוך היער
Into the Woods

)ארה"ב/בריטניה/קנדה, 2014( מוזיקלי

לנודעות ולנודעים שבגיבורי אגדות הילדים יש 
מאוויים גדולים: סינדרלה רוצה לברוח מבית אמה 

החורגת, כיפה אדומה רוצה להביא לסבתה ארוחה, 
רפונזל רוצה להשתחרר מהמגדל, וג'ק )גיבור "ג'ק 

ואפון הפלא"( רוצה שהפרה החביבה עליו לא 
תימכר לשחיטה. מכשפה אחת יכולה להגשים את 

חלומותיהם של כולם, אבל במחיר כבד: מחיר החיים 
שאחרי הסוף הטוב. על-פי המחזמר המצליח מאת 

סטיבן זונדהיים )"קומפני", "סוויני טוד"(.
במאי: רוב מרשל 

שחקנים: מריל סטריפ, אמילי בלאנט, אנה קנדריק, 
טרייסי אולמן 

)125 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

18:00
ויפלאש
Whiplash

)ארה"ב, 2014( דרמה

סטודנט למוזיקה נתון למשטר לימודים לא שגרתי 
מצד המורה הקפדן שלו. שיטת הלימוד אולי תעשה 

אותו למוזיקאי מחונן, אך היא עלולה להרחיקו 
ממקורביו ולדרדר אותו במדרון רגשי. סרט קצבי 

ואינטנסיבי אשר זכה לכינוי ה"קצין וג'נטלמן" של 
המילניום השלישי. משחק, בימוי ומוזיקה מופלאים.

במאי: דמיאן צ'אזל  
שחקנים: מיילס טלר, ג'יי קיי סימונס, מליסה בנויסט

)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:00
הרצאה מפי גלית רויכמן

20:40
לה לה לנד

La La Land
)ארה"ב, 2016( מוזיקלי

שחקנית מתחילה ופסנתרן ג'ז אידיאליסט נפגשים 
לראשונה בפקק תנועה. הוא צופר לעברה, ואילו היא 
מושיטה לו אצבע משולשת. פגישות מקריות נוספות 
בין השניים מובילות לאהבה גדולה, אבל שאיפותיהם 

המקצועיות עומדות בדרכם. סרט מוזיקלי בטעם 
של פעם עם שירים וריקודים נפלאים וצבעוניות 

מרהיבה. ניכרת השפעתם של הסרטים המוזיקליים 
המתוחכמים של ז'אק דמי, וינסנט מינלי ואחרים. 

במאי: דמיאן שאזל 
שחקנים: ראיין גוסלינג, אמה סטון, רוזמרי דה ויט

)128 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד ל-14 פרסי אוסקר, כולל בקטגוריות הסרט, 

הבמאי, השחקנים והמוזיקה הטובים ביותר. 
*ייתכנו שינויים בשעות האירוע.

Friday | שישיSaturday | 2 סרטים בכרטיס 1שבת

       24.3        23.3        22.3

21:30
שבעת המופלאים

The Magnificent Seven
)ארה"ב, 2016( מערבון

בימי המערב הפרוע, שבעה אקדוחנים מתגייסים 
לסייע לתושבי כפר עני שכנופיית גנבים מפרה 

את שלוותם. נשאלת השאלה: מה הטעם בגרסה 
מחודשת נוספת ל"שבעת הסמוראים", סרטו 
של אקירה קורוסאווה? הרי כבר זכינו בגרסתו 

האמריקנית של ג'ון סטרג'ס. התשובה היא השחקנים 
רבי-החן, האקשן המשובח וצילומי הנוף מרהיבי העין. 

בילוי בטעם של פעם.   
במאי: אנטואן פוקואה 

שחקנים: דנזל וושינגטון, אית'ן הוק, כריס פראט 
)133 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
לה לונה

La luna
)איטליה, 1979( דרמה

זמרת אופרה אמריקנית עורכת מסע הופעות 
מצליח מאין כמוהו באיטליה. שלוותה מתערערת 

עקב התמכרותו של בנה בן ה-15 להרואין, והמשך 
מסע ההופעות מוטל בספק. קשר מיני בינה לבין 

בנה מסתמן כפתרון בלתי אפשרי, אך אולי זהו 
הפתרון היחיד. באומץ ובכישרון של אמן גדול, ברנרדו 

ברטולוצ'י )"הטנגו האחרון בפריז"( מישיר בסרטיו 
מבט אל הטאבו.

במאי: ברנרדו ברטולוצ'י 
שחקנים: ג'יל קלייבורג, אלידה ואלי, פרנקו צ'יטי 

)142 דק', איטלקית ואנגלית; תרגום לעברית(

20:30
נביאים: מבצע עמר"ם
Neviim: Operation Amram

)ישראל, 2016( תיעודי

סדרת אינטרנט תיעודית עצמאית הצוללת אל מעמקי 
הטראומה של פרשת חטופי תימן, מזרח ובלקן. במשך 

חצי שנה עקבו יוצרי הסדרה אחרי המתנדבים של 
עמותת עמר"ם, בעודם נוסעים ברחבי הארץ ומתעדים 

משפחות, חוקרים את הפרשה וההשתקה, ולוחמים 
למען הכרה, צדק וריפוי למשפחות. הפורמט האינטרנטי 

של הסדרה מרענן את מוסכמות היצירה התיעודית, 
והתוצאה היא יצירה קצבית, עניינית ומטלטלת.

יוצרים: אלעד בן אלול ויוסי בראומן
)80 דק', עברית(

בתום ההקרנה יתקיים פאנל בהנחיית יוסי בראומן, 
במאי הסרט ובהשתתפות מעיין נהרי-פסמניק 

ושלומי חתוכה.

Friday | שישי  Thursday | חמישי Wednesday | רביעי

גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן
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       25.3

18:00
תשוקות באפריקה

White Mischief
)בריטניה, 1987( דרמה

מיליונר בריטי מזדקן שירד מנכסיו ובת זוגו הצעירה 
והיפה, נמלטים בעת הבליץ על לונדון אל קניה החמימה 

והבטוחה. השניים מצטרפים לקהילה של מהגרים 
בריטים בעלי ממון  המתענגים על מנעמי החיים: ציד, 

סקס, אלכוהול ואופיום. עד מהרה האישה מוצאת 
לעצמה מאהב שרמנטי, וחמתו של בעלה בוערת בו 

להשחית. סרט שנון, ארסי, יפהפה ולא רומנטי בעליל, 
אשר מבוסס על סיפור אמיתי.

במאי: מייקל רדפורד 
שחקנים: גרטה סקאקי, צ'ארלס דאנס, שרה מיילס, 

ג'רלדין צ'פלין
)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
טרומן – חברים עד הסוף

Truman
)ספרד/ארגנטינה, 2015( דרמה קומית

חוליאן, שחקן תיאטרון מוערך, גר במדריד עם טרומן, 
כלבו הנאמן, ומתמודד עם רגעים קשים בחייו. כאשר 
חברו הטוב תומאס, המתגורר בקנדה, מחליט לבקרו 

במפתיע, שני חברי הילדות משלימים פערים תוך זמן 
קצר וחולקים רגעים מרגשים וקרובים. במהלך הזמן 

שלהם יחד, יבינו השניים שהביקור הנוכחי יהיה כנראה 
מפגשם האחרון. הסרט משרטט דיוקן מורכב ומרגש 

של חברות עמוקה.
במאי: ססק גאי 

שחקנים: ריקרדו דארין, חאווייר קאמרה, דולורס פונזי
)108 דק', ספרדית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Saturday | שבת

סינמטק הרצליה וִמנהל נשים הרצליה 
מציגים:

אירוע הנעילה של חודש האישה הבין-לאומי

הממלכה המופלאה 
של משפחת אלייב 

יום שבת, 1/4, בשעה 20:00
הקרנת סרט תיעודי ישראלי והופעה חיה של 

משפחת אלייב, הרכב מוזיקלי טג'יקי-ישראלי 
המנגן מוזיקה בוכרית עממית.

האירוע בתשלום. פרטים בקופה ובאתר האינטרנט.
למנויים: ללא תשלום בהזמנת כרטיסים מראש.

סרטי הילדיםסינמה-קט
של סינמטק 

הרצליה

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

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

מר פיבודי ושרמן
יום שבת, 11/3, 11:00

יום חמישי, 16/3, 17:00

כלב מי שמנגן
יום שבת, 18/3, 11:00

יום חמישי, 23/3, 17:00
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20:30
לקום אתמול בבוקר

Groundhog Day
)ארה"ב, 1993( קומדיה

פיל קונורס הוא חזאי יהיר, זעוף וממורמר. בארבע 
השנים האחרונות הוא נשלח לעיירה קטנה בפנסילבניה 

כדי לסקר את "יום המרמיטה", יום שבו קהל צוהל 
מתאסף בפארק העירוני וממתין לשיחה האישית של 

ראש העיר עם המרמיטה. אלה אינם בדיוק החיים 
שקונורס הבטיח לעצמו, וכאילו לא די בכך, הוא 

מגלה שהוא כלוא בלולאת זמן ושעליו לחוות את יום 
המרמיטה שוב ושוב, עד שיהיה לאדם נעים וטוב.

במאי: הרולד ראמיס 
שחקנים: ביל מארי, אנדי מקדואל, כריס אליוט 

)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס באפט"א לשנת 1994:התסריט הטוב ביותר 

  לפני ההקרנה תוגש הקדמה מפי סטיב קפלן, 

אוצר התכנית 

       28.3TUESday | 30.3       29.3       שלישי

       31.3

20:30
המפיקים

The Producers
)ארה"ב, 1967( קומדיה

מפיק בברודווי זומם יחד עם מנהל החשבונות שלו 
להעלות מחזה כושל ולהתעשר מההפסדים על 

חשבון המשקיעים. המבצע הפיננסי אמנם מסובך, 
אך המשימה ליצור את ההצגה הגרועה ביותר 

מורכבת כפליים. הם הופכים מחזה הקרוי "אביב 
להיטלר", פרי עטו של פושע נאצי, למחזמר היפי, 

אך בניגוד לכל התחזיות הוא זוכה להצלחה אדירה. 
במאי: מל ברוקס 

שחקנים: ג'ין ויילדר, זירו מוסטל, אסטל וינווד 
)88 דק', אנגלית; תרגום לעברית

21:00
מונטי פייטון והגביע הקדוש

Monty Python and the Holy Grail
)בריטניה, 1974( קומדיה

חבורת מונטי פייטון חסרת הרחמים מנקרת 
בגוויותיהם מעלות הרימה של המלך ארתור ושל 

חבריו למסדר. ארתור מנסה לשכנע את אבירי אנגליה 
להצטרף אליו לשולחן העגול שבמצודת קמלוט. 

"העלילה" )אם אפשר לקרוא לה כך( מסתבכת כאשר 
החבורה המטורללת יוצאת לחפש את הגביע הקדוש 

ונתקלת באביר שאומר "ני", בארנבון עצבני ובשלל 
הברקות מילוליות וחזותיות.

במאים: טרי גיליאם, טרי ג'ונס 
שחקנים: ג'ון קליז, גרהם צ'פמן, אריק איידל 

)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

23:00
בריאן כוכב עליון

Monty Python's Life of Brian
)בריטניה, 1979( קומדיה

מעשה בבריאן, בנה העצל של מנדי המכוערת, 
שכנתה של מרים הבתולה. בריאן מחפש משמעות 

לחייו: הוא מתאהב בבחורה, מצטרף למחתרת יהודית 
אנטי-רומאית, משלים עם העובדה שהכיבוש מפנק, 

והכי חשוב – מבין שגם על הצלב כדאי לראות את הצד 
הטוב שבחיים. על סרט זה אמר כומר מבוהל: "לא צריך 
לדחוף את חוטמך לדיר חזירים כדי לדעת שהוא מסריח 

נורא". עובדה.
במאי: טרי ג'ונס 

שחקנים: ג'ון קליז, גרהם צ'פמן, אריק איידל 
)94 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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20:30
ביג

Big
)ארה"ב, 1988( קומדיה

ג'וש בן ה-12 חולם על החירות השמורה למבוגרים, 
החפה ממרותם של הורים ומורים וממטלות קיומיות 

כמו ריקון פח האשפה וסידור החדר. משאלתו 
להתבגר מתגשמת במפתיע, וג'וש מגלה שהוא ילד 

בן 12 הכלוא בגוף של מבוגר. כשהוא מבין שכעת 
מוטלות עליו חובות שונות בתכלית, הוא מבקש לשוב 

להיות ילד וליהנות מהחירות השמורה למתבגרים. 
סרט מתוק, אנושי, חכם ומפתיע.

במאית: פני מרשל 
שחקנים: טום הנקס, אליזבת פרקינס, רוברט לוג'יה 

)99 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הקרנה חד-פעמית ייחודית לסינמטק הרצליה
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 18:00
מיס סלואן

Miss Sloan
)ארה"ב, 2016( דרמת מתח

בעולם המסוכן של פוליטיקאים 
רבי-עוצמה, אליזבת סלואן היא 

הלוביסטית המבוקשת ביותר 
בוושינגטון. יש לה רקורד מוכח 

של הצלחות, והיא תמיד עושה כל 
מה שנדרש כדי לנצח. אך כשהיא 

מתמודדת מול היריב החזק ביותר 
בקריירה שלה, היא מגלה שניצחון 

עלול לגבות מחיר כבד. 
במאי: ג'ון מאדן 

שחקנים: ג'סיקה צ'סטיין, מארק 
סטרונג, גוגו מבאתה-רו

)132 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 18:00
אל תוך היער
Into the Woods

)ארה"ב/בריטניה/קנדה, 2014( מוזיקלי

על-פי המחזמר המצליח מאת 
סטיבן זונדהיים )"קומפני"(. 

לנודעות ולנודעים שבגיבורי אגדות 
הילדים יש מאוויים גדולים: סינדרלה 

רוצה לברוח מבית אמה החורגת, 
כיפה אדומה רוצה להביא לסבתה 

ארוחה, רפונזל רוצה להשתחרר 
מהמגדל, וג'ק )גיבור "ג'ק ואפון 

הפלא"( רוצה שהפרה החביבה עליו 
לא תימכר לשחיטה. מכשפה אחת 
יכולה להגשים את חלומותיהם של 

כולם, אבל במחיר כבד: מחיר החיים 
שאחרי הסוף הטוב. 

במאי: רוב מרשל 
שחקנים: מריל סטריפ, אמילי 

בלאנט, אנה קנדריק, טרייסי אולמן 
)125 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 18:00
לה לה לנד

La La Land
)ארה"ב, 2016( מוזיקלי

שחקנית מתחילה ופסנתרן ג'ז 
אידיאליסט נפגשים לראשונה בפקק 
תנועה. הוא צופר לעברה, ואילו היא 

מושיטה לו אצבע משולשת. פגישות 
מקריות נוספות בין השניים מובילות 

לאהבה גדולה, אבל שאיפותיהם 
המקצועיות עומדות בדרכם. 

סרט מוזיקלי בטעם של פעם עם 
שירים וריקודים נפלאים וצבעוניות 

מרהיבה. ניכרת השפעתם של 
הסרטים המוזיקליים המתוחכמים 

של ז'אק דמי, וינסנט מינלי ואחרים. 
במאי: דמיאן שאזל 

שחקנים: ראיין גוסלינג, אמה סטון, 
רוזמרי דה ויט

)128 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד ל-14 פרסי אוסקר, 

כולל בקטגוריות הסרט, הבמאי, 
השחקנים והמוזיקה הטובים ביותר. 

 18:00
טרומן – חברים 

עד הסוף
Truman

)ספרד/ארגנטינה, 2015( דרמה קומית

חוליאן, שחקן תיאטרון מוערך, 
גר במדריד עם טרומן, כלבו 

הנאמן, ומתמודד עם רגעים 
קשים בחייו. כאשר חברו הטוב 

תומאס, המתגורר בקנדה, מחליט 
לבקרו במפתיע, שני חברי הילדות 

משלימים פערים תוך זמן קצר 
וחולקים רגעים מרגשים וקרובים. 

במהלך הזמן שלהם יחד, יבינו 
השניים שהביקור הנוכחי יהיה 

כנראה מפגשם האחרון. הסרט 
משרטט דיוקן מורכב ומרגש של 

חברות עמוקה.
במאי: ססק גאי 

שחקנים: ריקרדו דארין, חאווייר 
קאמרה, דולורס פונזי

)108 דק', ספרדית; תרגום לעברית 
ולאנגלית(
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ציג:
סינמטק הרצליה מ

מר ץ 2017

סטיב קפלן, מומחה בעל שם עולמי 
לקומדיה טלוויזיונית, אשר מלמד סדנאות 

ויוצר תכניות עבור רשת הטלוויזיה האמריקאית 
HBO, מגיע לסינמטק הרצליה לקיים סדנת 

עבודה המיועדת למקצוענים ולשואפים 
להצטרף לתחום. קפלן ביקש 
שבמהלך ביקורו יוקרנו כמה 

מהקומדיות הטובות בכל 
הזמנים, וסינמטק הרצליה 

נענה כמובן לבקשתו.

צפייה מהנה!

סדנת הקומדיה הנודעת של סטיב קפלן 

מהוליווד לסינמטק הרצליה
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