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

כמו האחרים    |  מכון גתה

שטפן צווייג: פרידה מאירופה    |  פורום תרבות אוסטרי

צמא    |  שגרירות רפובליקת בולגריה בישראל, סינמטק חולון

קולוסאל    |  עין הדג

איך מסמנים אהבה     |  דוקאביב 2017

פאיזה, חלומות מתוקים, אש על ים  |  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  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 
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פרידה מאירופה

הקרנות מסחריות בחודש מאי 

לפרטים: עמ' 8

בן גוריון: אפילוג	 
פטרסון )החל מ-19/5(	 
ויוה	 
סיפור אהבה ארץ ישראלי )החל מ-25/5(	 

Cinema Italia  איטליהצ'ינמה  
 פסטיבל הקולנוע האיטלקי בישראל

Festival del Cinema italiano in Israele 

       9.5

18:00
שטפן צווייג: פרידה מאירופה  

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

ביוגרפיה קולנועית העוסקת בגלותו של שטפן צווייג 
באמריקה הדרומית, לפני מלחמת העולם השנייה 

ובמהלכה. צווייג עבר תהליך פרידה כואב מביתו 
התרבותי, אירופה, שבה הוא היה סופר מוערך ואהוד. 
מתחת לפני השטח, הסרט עוסק בהתפתחות הכרתו 

של צווייג בדבר חורבנו של העולם הישן, כפי שהיא 
מתבטאת בכתיבתו. 

במאית: מריה שראדר    
שחקנים: תומאס למרקיס, ברברה סוקווה, מתיאס ברנדט 

)106 דק', גרמנית, אנגלית, פורטוגזית וצרפתית; 
תרגום לעברית ולאנגלית(

Golden Tuesdays | שלישי זהב

לבקשת הקהל

מנויים וצופים יקרים, 
שיתופי הפעולה הקולנועיים שלנו עם השגרירויות השונות מעוררים 

עניין רב, ואנו שמחים להמשיך בהם גם בחודש מאי: 
   הודות למחלקת התרבות בשגרירות איטליה ולדני מוג'ה, גם החודש 

נמשיך עם פסטיבל "צ'ינמה איטליה" המענג.
   בעקבות בקשתכם, נקרין בשנית את הסרט "שטפן צווייג: פרידה 

מאירופה". תודתנו נתונה לפורום תרבות אוסטרי.
   הקרנתו של "כל האחרים", סרטה של מארן אדה, יוצרת "טוני 

ארדמן" המהולל, מתאפשרת הודות לידידינו במכון גתה שבתל אביב.   
   אנו שמחים להקרין החודש גם את "צמא" המסקרן, סרט בולגרי 

עטור פרסים שזה לביקורות מעולות. תודתנו נתונה לשגרירות 
בולגריה ולחברינו הוותיקים בסינמטק חולון.

לצד פנינים אלו, ולכבוד צאתה של הגרסה החדשה מבית דיסני לסרט 
"היפה והחיה", נקיים החודש מחווה לסיפור המרגש, ונקרין גרסאות 

שונות שלו, לרבות את הגרסה הצרפתית המקורית. גרסת התלת-ממד 
החדשה מומלצת מאוד. 

צפייה נעימה,
גיתית וינר וצוות סינמטק הרצליה
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21:00
מעבר לקשת השחורה

Beyond the Black Rainbow
)ארה"ב, 2010( מד"ב/אימה

צעירה בעלת כוחות על-טבעיים מקבלת סמי הזיה 
במסגרת ניסוי במעבדה חשאית שבה היא כלואה, 

ומנסה להימלט בשארית כוחותיה. סרט ביכורים 
דל תקציב אך מרהיב ביופיו. ניכרת השראתם של 

הסרטים "סורקי המוחות" )קרוננברג( ו"2001: 
אודיסאה בחלל" )קובריק(.

במאי: פאנוס קוסמטוס  
שחקנים: אווה בורן, מייקל רוג'רס, סקוט היילנדס 

)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בכורה ארצית

2 סרטים בכרטיס 1

       4.5       11.5        3.5       5.5       12.5

20:30
פאיזה

Paisan
)איטליה, 1946( דרמה היסטורית

אנתולוגיה רבת-עוצמה של סיפורים קולנועיים קצרים 
שיצר רוברטו רוסליני, המגוללת את סיפור שחרורה 

של איטליה הפשיסטית על-ידי הכוחות האמריקניים. 
העלילות מתרחשות בין היתר ברומא, נאפולי ופירנצה, 

והגיבורים הם אנשים פשוטים שהמפגש עם הצבא 
המשחרר הותיר בהם זיכרון אישי שלא יימחה.

הקרנה חד-פעמית. 
במאי: רוברטו רוסליני  

שחקנים: כרמלה סציו, ג'ולייטה מסינה, הרייט מדין 
)126 דק', איטלקית ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר, אוסקר 1950

20:00
 סיפור אהבה 
ארץ ישראלי 

An Israeli Love Story
)ישראל, 2016( דרמה

1947. מתח שורר בין היישוב היהודי לערביי ארץ 
ישראל, ניצולי שואה מנסים לעלות ארצה מאירופה 
החרבה, והאו"ם עומד להחליט אם היהודים זכאים 
למדינה משלהם. על רקע אירועים אלה, פנינה בת 

נהלל מתאהבת בעלי בן צבי, בנם של רחל ינאית 
ויצחק בן צבי מקיבוץ בית קשת, אך המציאות הארץ 

ישראלית חזקה מכול. מבוסס על סיפור אמיתי.
במאי: דן וולמן   

שחקנים: עדי בילסקי, אביב אלוש, מאיה ורטהיימר 
)93 דק', עברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין פנינה גרי 
לרות לב ארי

20:30
צמא 
Thirst

)בולגריה, 2015( דרמה

אב, אם ובנם בן ה-16 חיים על גבעה קטנה וצחיחה 
ומתפרנסים מכיבוס מצעים של בתי מלון באזור, אך 
מלאכתם קשה שכן אספקת המים אינה סדירה. יום 
אחד אב ובתו מגיעים לגבעה כדי לנסות לפתור את 
בעיית המים. בואם של השניים מערער את האיזון 

העדין במשפחה ומעורר צמא לאהבה, צמא שקשה 
להרוותו עוד יותר מהצמא למים. 

במאית: סבטלה צוצורקובה  
שחקנים: מוניקה ניידנובה, אלכסנדר בנב, סבטלה ינצ'בה  

)90 דק', בולגרית; תרגום לעברית(

21:00
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(

21:30
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, הוא עושה זאת ביופי רב ובאיפוק.

 

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

)142 דק', איטלקית ואנגלית; תרגום לעברית 
ולאנגלית(

צ'ינמה איטליה, 2017טרום בכורה ישראליתצ'ינמה איטליה, 2017

Thursday | חמישיThursday | חמישי Wednesday | רביעיFriday | שישיFriday | שישי

       6.5       13.5

18:00
כל האחרים

Alle Anderen (Everyone Else)
)גרמניה, 2009( דרמה

גיטי וכריס יוצאים לחופשה. הזוגיות שלהם אמנם 
צלחה מהמורות קשות, אך דווקא מפגש שגרתי עם זוג 

אחר מערער אותה מן היסוד. כריס מבין מיד שחייהם 
של אחרים אינם טובים יותר מהחיים שלו ושל בת זוגו, 

אלא שהם מיטיבים להסתיר את קשייהם. סרט חכם 
מאת יוצרת הסרט "טוני ארדמן".  

במאית: מארן אדה  
שחקנים: לארס איידינגר, בירגיט מיניכמאייר, 

האנס-יוכן וגנר  
)124 דק', איטלקית וגרמנית; תרגום לעברית(

זוכה פרס דב הכסף, פסטיבל ברלין, 2009

18:00
הר ברוקבק  

Brokeback Mountain
)ארה"ב, 2005( דרמה

על רקע נופיו היפהפיים של 
המערב התיכון בארצות הברית, מתעצם סיפור 

אהבתם של שני בוקרים: רוכב רודאו אופטימי ותאב 
חיים, וגבר נשוי, מופנם ושתקן המתקשה ליישב בין 

אהבתו לגבר לבין אורח חייו. לא רק דרמה טרגית 
יפהפייה, אלא גם יצירה פוליטית חברתית חשובה.

במאי: אנג לי   
שחקנים: הית' לדג'ר, ג'ייק ג'ילנהול, מישל ויליאמס, 

אן האת'וויי
)134 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, אוסקר 2005
לפני הסרט תוגש הקדמה קצרצרה מפי

גלית רויכמן

20:30
ג'קי 
Jackie

)ארה"ב, 2016( דרמה

שבוע לאחר רצח בעלה )הנשיא ג'ון קנדי(, ג'קלין קנדי 
מעניקה ריאיון לעיתונאי השבועון "לייף". במהלך 
השיחה על הרגעים הקטנים והגדולים לצד בעלה, 

מתגבש בהדרגה דיוקן של אישה המתמודדת עם אובדן 
אישי, ובד בבד מנסה לשמור על מורשתו ולהבטיח את 

הנצחתו של הנשיא המנוח. ביוגרפיה קולנועית לא 
שגרתית, נטולת סנטימנטליות ובעלת מבנה סיפורי 

לא ליניארי. 
במאי: פבלו לריין   

שחקנים: נטלי פורטמן, גרטה גרוויג, פיטר סארסגארד  
)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

נטלי פורטמן – מועמדת לפרס השחקנית הטובה 
ביותר, אוסקר 2017

21:00
אור ירח 
Moonlight

)ארה"ב, 2016( דרמה

שלושה פרקים קצרים בחייו של גבר שחור. ליטל 
)קטן( הוא ילד המוצא אב ואם מאמצים ומבין שהוא 

שונה מזולתו ולא רק בצבע עורו. שירון הוא נער 
המתוודע לתשוקה ראשונה לבן כיתתו, אך גם חווה 
הטרדות מיניות אכזריות. בלאק )שחור( הוא סוחר 

סמים קשוח העושה צעד ראשון לקראת השלמה עם 
עברו הכואב. סרט עדין ומורכב.

במאי: בארי ג'נקינס    
שחקנים: אלכס ר. היברט, אשטון סנדרס, טרוונטה 

רודס, מהרשלה עלי 
)111 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס האוסקר לשנת 2017 בקטגוריות הסרט, 
התסריט המעובד ושחקן המשנה הטובים ביותר

Saturday | שבתSaturday | שבת

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

       10.5

       10.5

20:30
ניצחון הזמן 
Triumph of Time

)ישראל, 2015( מד"ב

אלכס מקבל מסר מהעתיד ומאמין שהחביא בו 
רמזים למניות להשקעה. הוא מתעלם מהתוכן 

ומזניח את אשתו, ספיר, ברגע חשוב בחייה, וכך 
דוחף אותה לזרועותיו של גבר אחר. 

במאי: איתי כהן
תסריטאים: אורטל ששון ואורי חדד  

)11 דק', עברית(

בתום ההקרנה תוגש הרצאה בנושא: 
הפילוסופיה של המסע בזמן" מפי אלון 

הלפרין, בוגר התואר השני במכון כהן 
להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים 

והרעיונות באוניברסיטת תל אביב

Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן

בתום ההקרנה תוצג הרצאה 
מסכמת מפי גלית רויכמן

       17.5

19:00
שמוניסטים 

The Octettes
)ישראל, 2016( תיעודי

"מתבצעת עסקת חליפין / הטוב הוחלף בגרוע..." 
)יוליה וינר(. "לאחרונה הבנתי באופן פתאומי שגם 

אני ביצעתי עסקת חליפין שבה הטוב הוחלף בגרוע. 
פתאום התעוררתי זקנה. הזיקנה הפכה לנושא מרכזי 
בחיי, ובוער לי להכיר מקרוב יותר את התופעה." לינה 
צ'פלין, מבחירי הדוקומנטריסטים בישראל, מתבוננת 

במציאות במבט נוקב אך שופע הומור.
במאית: לינה צ'פלין  

)55 דק', עברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם לינה צ'פלין, 
במאית הסרט 

Wednesday | רביעי

יוצרים 
על הבר

2 סרטים בכרטיס 1
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       18.5       25.5        19.5       26.5

21:30
הסוכן

فروشنده  
The salesman

)אירן, 2016( דרמה

עמאד וראנה משחקים יחדיו בהצגת חובבים ע"פ 
"מותו של סוכן". כאשר הם נדרשים לעזוב את 

דירתם, הם מוצאים מעון חלופי במרכז טהרן בו גרה 
דיירת בעלת עבר הנתפס כמפוקפק. תקרית אלימה 

ומסתורית הפוקדת את הזוג בדירה החדשה, 
הופכת את חייהם, מאיימת על הזוגיות ומאירה 

באור אחר ומפתיע את הקורה על במת התיאטרון. 
סרט עמוק ומבריק.

במאי: אשגאר פרהאדי
שחקנים: שהאב חוסייני, טהראני אלידוסטי

)125 דק', פרסית, תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר, אוסקר 2017

20:30
לוגאן

Logan
)ארה"ב, 2017( פעולה

אל הסרט הזה יש לגשת ללא דעות קדומות על סרטי 
פנטזיה וקומיקס. דומה כי הפרק אחרון בסדרת סרטי 

"אקס-מן", שואב את השראתו מעולם המערבונים 
הקשוח. לוגאן )המכונה וולברין( חי בבידוד והרחק 

מסביבה אנושית. בני עמו, כמעט נכחדו לגמרי, וניכר 
כי הוא איבד תקווה ורצון לחיות. לבקשת מדריכו 

הרוחני, הוא מסכים להגן על ילדה שיש המבקשים 
את מותה. הסרט זכה לביקורות מעולות.

במאי: ג'יימס מנגולד   
שחקנים: יו ג'קמן, פטריק סטיוארט, דפני קין

)141 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים הרצאה בת 45 דק' מפי, 
בנימין טוביאס

סרטים שהשפיעו על "לוגאן"טרום בכורהצ'ינמה איטליה, 2017

סרטים שהשפיעו על "לוגאן" דוקאביב, 2017

Thursday | חמישיThursday | חמישי Friday | שישיFriday | שישי

       20.5

       27.5

       27.5

       17.5

       31.5        24.5

18:00
היפה והחיה 

La belle et la bête
))צרפת, 1946( אגדה

בל היפה מבקשת מאביה שישוב ממסעו ושיביא לה 
שושן צחור. הוא חפץ למלא את משאלתה, אך קוטף 

את הפרח מגנו של נסיך מקולל. השפעת סרטו של 
קוקטו ניכרת בסרטים כמו "הנסיכה בעור החמור" 
של ז'אק דמי ובעיבוד הטלוויזיוני של מייק ניקולס 

ל"מלאכים באמריקה". מבוסס על אגדה מאת ז'אן-
מארי לפרנס דה בומון.

במאי: ז'אן קוקטו   
שחקנים: ז'אן מארה, ז'וזט דיי, מילה פרלי  

)96 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

18:00
מיס סאנשיין הקטנה 

Little Miss Sunshine
)ארה"ב, 2006( דרמה קומית

קורותיה של משפחה לא מתפקדת היוצאת למסע 
בן שלושה ימים, שסופו בתחרות כישרונות צעירים 

שהבת הקטנה בשושלת אמורה להשתתף בה. כידוע, 
הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות, במיוחד אם 

הנפשות הפועלות הם אב העובד כמרצה כושל, אם 
שאינה שולטת במוצא פיה, סב סוחר סמים, בן החי 

לפי תורתו של ניטשה וקרוב משפחה שזה עתה ניסה 
להתאבד. 

במאים: ג'ונתן דייטון, ואלרי פאריס   
שחקנים: סטיב קארל, אלן ארקין, טוני קולט  

)102 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס שחקן המשנה הטוב ביותר, אוסקר 2006

20:30
היפה והחיה תלת-ממד 

Beauty and the Beast – 3D
)ארה"ב, 2017( מוזיקלי

העיבוד של אולפני דיסני לסרטם המצליח משנת 1991, 
פונה במודע לקהל בוגר יותר, ומדגיש נושאים חברתיים 
שלא זכו לייצוג בראשית שנות התשעים. שיריו של אלן 

מנקן מלווים את הסרט בעיבודים מחודשים, ומיטב 
השחקנים ההוליוודיים התייצבו להופעות אורח קצרות 

ומקסימות. אמה ווטסון, הלוא היא הרמיוני מסדרת 
סרטי "הארי פוטר", נושאת את הסרט על כתפיה.

במאי: ביל קונדון    
שחקנים: אמה ווטסון, דן סטיבנס, לוק אוונס 

)129 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
החבובות 
The Muppets

)ארה"ב, 2011( מוזיקלי

גארי ומרי הם זוג צעיר ואוהב. הם יוצאים לטיול ראשון 
מחוץ לעיירה שבה הכירו והתאהבו, אך למורת רוחה 

של מרי, שציפתה לחופשה רומנטית, מצטרף אליהם 
וולטר, אחיו של גארי. וולטר הוא פטפטן, ילדותי ולא 
בדיוק בן אדם, ויש לו תכניות משלו לגבי הטיול. סרט 
מוזיקלי מרהיב, בשל ובוגר על מהותה של נוסטלגיה.

במאי: ג'יימס בובין     
שחקנים: איימי אדמס, ג'ייסון סיגל והחבובות 

 )103 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס השיר הטוב ביותר, אוסקר 2012

20:30
איך מסמנים אהבה 

The Sign for Love
)ישראל, 2017( תיעודי 

כשאל-עד היה קטן, אמרה לו אמו: "לגדל אותך זה 
כמו לגדל שלושה ילדים." מאותו רגע הוא הרגיש 

אשם על כך שהוא חירש והתאמץ להיות כמו כולם. 
ההבנה שהוא שונה התעצמה אחרי מותה הטרגי 

של אמו והתפרקות משפחתו. אל-עד הקים לעצמו 
משפחה חדשה, ובמרכזה הילד שהוליד בהורות 

משותפת עם יעלי, החירשת גם היא. 
במאים: אלעד כהן, איריס בן משה  

)75 דק', עברית; תרגום לעברית ולאנגלית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אלעד כהן, 
איריס בן משה ונתי אדלר, יוצרי הסרט 

21:00
אש על המים 

Fuocoammare
)איטליה, 2016( תיעודי

סמואלה, ילד החי באי האיטלקי הזעיר למפדוזה, 
מבלה את ימיו במשחק בין השיחים, בטיפוס על 

סלעים ובמעקב אחר ציפורים. סמואלה מתבגר מדי 
יום בעודו נחשף למראה הפליטים שאיבדו בדרכם 

לחופש חברים וקרובים שטבעו בים. סרט תיעודי 
מרהיב, נוגע ללב ומעורר מחשבה.

הקרנה חד-פעמית.
במאי: ג'אנפרנקו רוסי   

)108 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס דב הזהב לסרט הטוב ביותר, פסטיבל 

ברלין, 2016

19:00
נשות החופש 

Women of Freedom
)ישראל/פלסטין, 2016( תיעודי

"לפני 43 שנה נרצחה אישה צעירה בנצרת, העיר 
שבה גדלתי. הרצח השאיר אותי חסרת מנוחה. אני 
חוזרת שוב ושוב לנצרת ומחפשת הסברים למקרה 

הנתעב. אני נוסעת ברחבי הארץ ובשטחי הרשות 
הפלסטינית, ומנסה לברר את הסיבות למקרי הרצח 

הרבים בחברה הפלסטינית ואת המושג הבעייתי 'רצח 
על כבוד המשפחה'." עביר זייבק חדאד.

במאית: עביר זייבק חדאד   
)60 דק', ערבית ועברית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם עביר זייבק 
חדאד, במאית הסרט 

21:00
שיין 
Shane

)ארה"ב, 1953( מערבון

מערבון קלאסי שהשפיע על סרטים רבים, וביניהם 
"לוגאן", המוקרן החודש גם הוא בסינמטק הרצליה. 

תושבי עיירה נידחת במערב הפרוע סובלים מהטרדות 
מצד בריונים מקומיים החפצים באדמותיהם. שיין, 
זר מסתורי המיטיב להשתמש באגרופיו ובאקדחו, 

עובר במקום. הוא לא תכנן להישאר ולסייע, אך לאחר 
שילד תמים כובש את לבו, הוא מחליט לעזור להוריו 

ולחבריהם.
במאי: ג'ורג' סטיבנס    

שחקנים: אלן לאד, ג'ין ארתור, ג'ק פאלאנס   
)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
קולוסאל

Colossal
)קנדה/ספרד, 2016( מד"ב/פעולה/קומדיה

אישה צעירה מגלה שמפלצת ענקית התוקפת את 
סיאול, בירת קוריאה הדרומית, קשורה בדרך מוזרה 
להתמוטטות העצבים שחוותה. הפתעה משעשעת 

שזכתה לחיבת הקהל ברחבי העולם. אן האת'וויי 
בהופעה מצוינת.

במאי: נאצ'ו ויגאלונדו 
שחקנים: אן האת'וויי, ג'ייסון סודייקיס, אוסטין סטוול

)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תוצג הקדמה מפי דורון פישלר

20:30
כרמן ג'ונס

Carmen Jones
)ארה"ב, 1954( מוזיקלי

סרט מוזיקלי פורץ דרך המבוסס על האופרה 
"כרמן" מאת ביזה ועל לברית עדכנית שכתב אוסקר 

המרשטיין. זוהי גרסה "שחורה" לסיפור מאת 
פרוספר מרימה, ובתפקיד הראשי מופיעה דורותי 

דנדרידג', שנודעה בסירובה לגלם תפקידי משרתות. 
לצדה מופיע צוות מרשים ביותר הכולל את הארי 

בלפונטה, פרל ביילי ודיאן קארול, כולם זמרי נשמה 
כבירים.

במאי: אוטו פרמינגר 
שחקנים: דורותי דנדרידג', הארי בלפונטה, פרל ביילי

)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לפרס השחקנית הטובה ביותר, אוסקר 1955

לפני הסרט, תוצג הרצאה מפי אושרה שוורץ

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי Wednesday | רביעי
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בני הגיל השלישי נהנים
מקולנוע איכותי ב-

₪10 בלבד!
כל יום שלישי בסינמטק הרצליה

שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

מאי 2017

9.516.523.5 TUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישי

 18:00
שטפן צווייג: פרידה מאירופה
Stefan Zweig: Farewell to Europe

)אוסטריה/גרמניה/צרפת, 2016( דרמה

ראה עמ׳ 2

 18:00
סיפור אהבה ארץ ישראלי

An Israeli Love Story
)ישראל, 2016( דרמה

ראה עמ׳ 4

 18:00
הסוכן

The salesman
)אירן, 2016( דרמה

ראה עמ׳ 6

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(

דרדסים: הכפר האבוד
יום שבת, 13/5, 11:00

יום חמישי, 18/5, 17:00

בייבי בוס
יום שבת, 20/5, 11:00

יום חמישי, 25/5, 11:00

טרום בכורה ישראלית


