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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 אוקטובר

7/10
18:00 קפקא – האדם הנרדף

 20:30  סאלח פה זה 
ארץ ישראל

6/10
21:30  קדחת הצבעונים

5/10
20:30 צללים וערפל

4/10 3/10
18:00 געגוע

11/10
20:30 חולי אהבה 

12/10
19:00 בחדר שלי

21:00  רומן לא חוקי

13/10
21:30 לוגאן לאקי

14/10
18:00 טירת הזכוכית  

20:30 בייבי דרייבר

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

10/10
18:00 קדחת הצבעונים

17/10
18:00  טירת הזכוכית

31/10
18:00 חיים כפולים

24/10
18:00 חולי אהבה

18/10
 19:00  הנשר הגדול 

)פרקים 1 + 2(

21:15 שיגעון של לילה

19/10
20:30 בכיף!

20/10
21:30 אם ירצה האל

27/10
21:30 אל האור

26/10
20:00 הרצאה

סרט: נחשולי אהבה

25/10
 19:00   הנשר הגדול 

)פרק  3(

 20:10  סרט קצר: 
לילה חסר שחר

21:00 על רגל אחת

21/10
18:00 חיים קלים  

20:30 סליחה שאני קיימת

28/10
18:00 ההתנצלות

20:30 פריז טקסס

הקרנות מסחריות בחודש אוקטובר 

געגוע )החל מ-5/10(. 1
סושי לטיני )החל מ-5/10(. 2
צוות ג'ונגל )החל מ-5/10(. 3
אליבי. קום )החל מ-26.10(. 4

חוויית קולנוע 
לכל המשפחה

 פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני |
 2017 – "אל האור", "גוקורוקו", "התירוץ הארוך", "חיים כפולים", "לפני שנעלם"

 פוקוס קומדיות איטלקיות, 2017 | 
"חיים קלים", "המפלצות", "פנטוצי השלומיאל", "אם ירצה האל", "סליחה שאני קיימת", "בכיף!"

סינמטק הרצליה, סינמטק חולון, סינמטק חיפה, סינמטק ירושלים וסינמטק תל אביב מציגים:

National Theatre  2017

)National Theatre Live כרטיסים: 75 ₪ / מנויים: 50 ₪      )הנחת שלישי זהב אינה תקפה להצגות

17/10, שלישי, 20:30
רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים
Rosenkrantz and Guildenstern Are Dead

)בריטניה, 2017( קומדיה 

קומדיה שנונה מאת המחזאי טום סטופארד 
על צמד הדמויות "הכי לא חשובות" במחזה 

"המלט" של שייקספיר. רוזנקרנץ וגילדנשטרן, 
שאיש אינו מבדיל ביניהם, מוזמנים על-ידי 
הנסיך המלט לארח לו חברה. בבואם לטירת 

אלסינור הם אמנם חשים שמשהו רקוב 
בממלכת דנמרק, אך את רוב זמנם הם מעדיפים 

לכלות בהעלאת הגיגים פילוסופיים מצחיקים 
עד דמעות, עד שמגיע סופם המר הידוע.

במאי: דייוויד לבו 
מחזאי: טום סטופארד )"שיקספיר מאוהב"( 

שחקנים: דניאל רדקליף, ג'ושוע מגווייר 
)180 דק' ]כולל הפסקה[, אנגלית; תרגום לעברית(

24/10, שלישי, 20:30
אמדאוס
Amadeus

)בריטניה, 2017( דרמה 

וולפגנג אמדאוס מוצרט, נער פלא חצוף 
ש"אלוהים נגע בו", מגיע אל וינה, בירת 

המוזיקה העולמית. מלחין החצר אנטוניו 
סאליירי משתומם אל מול הכישרון של מוצרט, 

ובמהרה קנאתו בוערת בו להשחית. מעמדו 
בחצר הקיסר רם כל כך שביכולתו לעשות 
ממוצרט כוכב או למחות אותו מעל פני 

האדמה. סאליירי בוחר במלחמה נגד מוצרט, 
נגד עולם המוזיקה ולבסוף גם נגד אלוהים. 

במאי: פיטר שאפר
מחזאי: פיטר שאפר )"אקווס"(

שחקנים: לוסיאן מסמאטי, אדם גילן 
)180 דק' ]כולל הפסקה[, אנגלית; תרגום לעברית(

31/10, שלישי, 20:30
התליינים

Hangmen
)בריטניה, 2017( קומדיה שחורה 

בפאב הקטן שלו באולדהם שבצפון אנגליה, 
הארי הוא כוכב מקומי. הוא מחזיק בתואר 
“התליין השני הכי טוב” באנגליה. אבל מה 

הוא אמור לעשות ביום שבו מחליטים לבטל 
את עונש המוות? קומדיה שחורה, מרוצפת 

בדיאלוגים מצחיקים שמצליחה להיות מהנה 
ומעוררת מחשבה גם יחד. 

במאי: מרטין מקדונה
שחקנים: דיוויד מוריסי, אנדי נימן, ג'וני פלין
)180 דק' ]כולל הפסקה[, אנגלית; תרגום לעברית(

הקרנות נוספות לבקשת הקהל
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גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן

20:30
צללים וערפל
Shadows and Fog

)ארה"ב, 1991( קומדיית מתח

קליינמן )"אדם קטן" בגרמנית( נשלף ממיטתו ונשלח 
לרחוב. מזג האוויר סגרירי והרחובות אפלים, וכאילו 

לא די בכך, רוצח מטיל את חיתתו על העיירה. קליינמן 
יודע שיש תכנית-על ושהוא חלק ממנה, אך פשר 

הדברים אינו נהיר לו. אחרי כל רגע שחולף, בעקבות 
כל אדם שהוא פוגש, קליינמן חש שהמציאות סוגרת 

עליו ושהוא בסכנה גדולה. סרט קפקאי מרהיב ומפתיע 
מאת וודי אלן.

במאי: וודי אלן )"חנה ואחיותיה"( 
שחקנים: וודי אלן, מיה פארו, ג'ון מלקוביץ', מדונה 

)85 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
קדחת הצבעונים

Tulip Fever
)בריטניה/ארה"ב, 2017( דרמה תקופתית

אמסטרדם, המאה ה-17. הסחר בצבעונים נהיה 
לשיגעון שסוחף את החברה. צעירה ענייה נישאת 

בעל כורחה לסוחר אמיד הרואה בה את קניינו. כשהוא 
מזמין צייר מוכשר, צעיר ויפה תואר לצייר את דיוקנה, 

נרקם בין זוג הצעירים רומן סוער שתוצאותיו הרות 
אסון. על-פי רומן מאת דבורה מוגאך. 

במאי: ג'סטין צ'דוויק )"נערת בולין האחרת"( 
שחקנים: אליסיה ויקנדר, כריסטוף ואלץ, ג'ודי דנץ' 

)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:00
רומן לא חוקי

Out of sight
)ארה"ב, 1998( מתח

ג'ק )ג'ורג' קלוני( נשלח למאסר ארוך ומחליט לברוח 
מהכלא. בדרכו אל החופש הוא נאלץ לחטוף סוכנת 

FBI אטרקטיבית, והשניים מוצאים עצמם מתאהבים 
דווקא בתא המטען של מכונית. שילוב של תסריט 
מתוחכם ומפתיע יחד עם בימוי אלגנטי של סטיבן 

סודרברג מעמידים סיפור אהבה מקסים עם אקשן 
מצוין והומור שנון. עיבוד אינטליגנטי לרב המכר של 
אלמור לאונרד )"ג'קי בראון"(. התוצאה היא יצירת 

מתח חכמה וסקסית.

במאי: סטיבן סודרברג )"ארין ברוקוביץ'"(
שחקנים: ג'ורג' קלוני, ג'ניפר לופז, וינג ריימס

)123 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישיFriday | שישיSaturday | שבת        5.10       6.10       7.10

20:30
בייבי דרייבר

Baby driver
)ארה"ב, 2017( קומדיית פעולה

בייבי הוא כינויו של "נהג שודים" צעיר העובד בשירותו של 
"אימפרסריו" של מבצעי עולם תחתון נועזים. כשבייבי 

פוגש מלצרית חמודה ומתאהב בה הוא מחליט לפרוש,  אך 
העניינים מסתבכים בשוד אחרון אליו הוא מחוייב. אדגר 

רייט הוא מהקולות המבריקים של העשור האחרון, סרטיו 
מתכתבים עם ז’אנרים מוכרים וגם משכללים אותם. בסרט 
זה הוא הופך את סרטי השוד לסרטים מוזיקליים והתוצאה 

היא סרט פעולה קצבי, צבעוני ומהנה מאד. 

במאי: אדגר רייט )"סקוט פילגרים נגד העולם"(
שחקנים: אנסל אלגורט, ג'ון ברנתל, ג'יימי פוקס, לילי 

ג'יימס, קווין ספייסי, ג'ון האם
)112 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

לפני הסרט תוגש הקדמה מפי דורון פישלר.

19:00
הנשר הגדול )פרקים 1 + 2(

The Great Eagle
)ישראל, 2017( תיעודי

הרמב"ם הלוא הוא "הנשר הגדול", הוא מטאור 
שהפציע במאה ה-12 אל שמי היהדות. הוא עצמו נותר 

בחלקו דמות מסתורית ובלתי מפוענחת. 
פרק 1: מוסא אבן מימון - על חייו המוקדמים 

של הרמב"ם , מלידתו בקורדובה, הבריחה למרוקו 
התאסלמותו בכפייה והגעתו לארץ ישראל. 

פרק 2: וכתב משה - חייו של הרמב"ם במצרים  בה 
חיבר את  ספר ההלכה "משנה תורה".

במאי: אורי רוזנווקס )""ליבוביץ – אמונה אדמה אדם"(
)100 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אורי רוזנווקס, 
במאי הסרט. 

21:15
שיגעון של לילה

After Hours
)ארה"ב, 1985( קומדיה

יאפי ניו יורקי מרובע יוצא אחרי חצות לשכונת סוהו כדי 
לפגוש נערה מקסימה שהכיר בדיינר השכונתי. הלילה 
הרומנטי הופך לסיוט קפקאי מצחיק עד דמעות אחרי 

שהנערה מתאבדת, וגיבורנו נדרש להימלט על נפשו 
כשאחריו דולקים אמנית המתמחה בכעכי גבס, חבורה 

של חובבי מוזיקת מטאל שחפצה לעצב מחדש את 
ראשו בתספורת אינדיאנית, מלצרית בודדה והמון זועם 

שהוסת על-ידי מוכרת גלידה.

במאי: מרטין סקורסזה )"עידן התמימות"( 
שחקנים: גריפין דאן, רוזנה ארקט, לינדה פיורנטינו, 

צ'יץ' וצ'ונג 
)97 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
לוגאן לאקי

Logan Lucky
)ארה"ב, 2017( קומדיית מתח

מעשה בשני אחים דרומיים שחולמים להצליח בגדול: 
האחד קטוע יד, האחר פיסח. שני לצים אלה, שמבינים 

כי דרך הישר תוביל אותם היישר לדיר או לאסם, חוברים 
לאסיר משוחרר בעל חיבה לחומרי נפץ. האסיר הוגה 

תכנית מחוכמת לשדוד זירת מרוצי נאסקאר. מה כבר 
יכול להשתבש? הכול, בתור התחלה...

במאי: סטיבן סודרברג )"טראפיק"(
שחקנים: אדם דרייבר, צ'אנינג טייטום, דניאל קרייג 

)119 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

18:00
טירת הזכוכית

The Glass Castle
)ארה"ב, 2017( דרמה

אישה צעירה נדרשת להתמודד עם הוריה הלא 
מתפקדים. הזוג פלש לבית נטוש בניו יורק, הסתבך 
ופנה אליה בבקשה לעזרה. קריאתם מציפה אותה 

בזכרונות ילדות מגוונים, חוויות של חופש מוחלט 
וחרדה קיומית משלטונות החוק. להפתעתה, היא 

מגיעה למסקנה כי היא אינה יכולה לאמץ את הדרך 
הבורגנית ומשיכתה לסגנון חייהם של האנשים שהיא 

כה התעקשה לשנוא, הלוא הם הוריה, מתעצמת.   

במאי: דסטין דניאל קרטון )"טווח קצר 12"(
שחקנים: ברי לארסון, וודי הרלסון, נעמי ווטס

)127 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישי

Saturday | שבתWednesday | רביעי

Friday | שישיSaturday | שבת        12.10

       14.10       18.10

       13.10       14.10

פרנץ קפקא, מחווה

פרנץ קפקא, מחווה

18:00
קפקא – האדם הנרדף

Kafka
)ארה"ב/צ'כיה, 1991( מתח

סופר ושמו פרנץ קפקא מתפרנס במהלך היום 
מעבודה בחברת ביטוח ובלילות כותב סיפורי בלהות 

על קטנות האדם אל מול כוחות חזקים ממנו. 
אירועים מסתוריים המתרחשים בעבודתו מובילים 

אותו לחקירה שבמהלכה הוא מגלה שקיימת חפיפה 
מפתיעה בין הנעשה בסיפוריו לקורה בעולמו. זו 

אינה ביוגרפיה של הסופר הנודע אלא יצירה מקורית 
בהשראת חייו ויצירתו.  

במאי: סטיבן סודרברג )"סקס, שקרים ווידיאוטייפ"( 
שחקנים: ג'רמי איירונס, תרזה ראסל, ג'ואל גריי 

)98 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

פרנץ קפקא, מחווה

20:30
 סאלח פה זה 

ארץ ישראל
The Ancestral Sin

)ישראל, 2017( תיעודי

סיפור הקמתן של עיירות הפיתוח בישראל, כפי שלא סופר 
עד היום: עדויות ופרוטוקולים חסויים חושפים לראשונה 

את האמת מאחורי חזון "פיזור האוכלוסייה", שהוכתב על 
ידי הנהגת המדינה בשני העשורים הראשונים לקיומה, 

ויצק את היסודות לפער העדתי והמעמדי בישראל. יוצרי 
הסרט מאירים את המניעים האמיתיים שהנחו את מנהיגי 

המדינה ועל פרטי הפרטים של מנגנוני הרמייה והכפייה 
שהפעילו על מי שהיו, בעיניהם, שווים פחות.

במאי: דוד דרעי
)95 דק', עברית ומרוקאית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תוגש הקדמה מפי גלית רויכמן ובתום 
ההקרנה תתקיים שיחה עם דוד דרעי, במאי הסרט. 

20:30
חולי אהבה

The Big Sick
)ארה"ב, 2017( קומדיה

קומיל מספר בדיחות למחייתו: על משפחתו 
המשוגעת, על החיים באמריקה ובפקיסטן, על 

ה"כלות הפוטנציאליות" שאמו מייעדת לו ועל שלל 
נושאים נוספים. אמילי לומדת פסיכולוגיה. יום יבוא 

והיא תתפרנס מהקשבה לצרות של אחרים. רומן בין 
שני טיפוסים שונים שכאלה, שבאים מרקע תרבותי 

שונה, אינו עניין שגרתי. מחלה פתאומית טורפת את 
הקלפים של קופידון. 

במאי: מייקל שואוולטר  
שחקנים: קומיל נאנג'אני, זואי קאזאן, הולי האנטר  

)120 דק', אנגלית ואורדו; תרגום לעברית(
זוכה פרס חביב הקהל, פסטיבל לוקרנו, 2017

19:00
בחדר שלי

In My Room
)ישראל, 2017( תיעודי

"בחדר שלי" מספר את סיפור התבגרותם של שישה 
בני נוער אך ורק באמצעות חומרים שהם צילמו 

בעצמם והעלו ליוטיוב. אלה הם היומנים המצולמים 
שלהם. במשך כמה שנים המצלמה מופנית לתוך החדר 

ואל פני הגיבורים. היא מאפשרת לנו לשהות בחדרים 
ולחוות יחד איתם, בעדינות ובהדרגה, את השינויים, 

המאבקים, החדווה והכאבים שבתהליך הצמיחה 
שלהם, בדרך להיות מי שהם חולמים להיות.

במאית: איילת אלבנדה
)68 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם איילת אלבנדה, 
במאית הסרט וחוקרת ייצוג עצמי של בני נוער ברשת. 

Saturday | שבתWednesday | רביעיThursday | חמישי        7.10       11.10       12.10

דורון פישלר נגד העולם
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20:30
פריז, טקסס

Paris, Texas
)ארה"ב/מערב גרמניה, 1984( דרמה

לפני שנים רבות יצא גבר למסע רגלי ביבשת אמריקה 
ומאז נעלמו עקבותיו. כאשר הוא נמצא עייף ותשוש 
בדיינר נטוש, משפחתו מתאחדת כמעט בשלמותה. 
כעת נותר למצוא את אשתו, שגם עקבותיה אבדו אי 

שם בארץ השפע ועתה היא עובדת בבית זונות שהנשים 
בו מאזינות ללקוחותיהן ושופכות בפניהם את לבן. 

דרמה מרגשת ומלנכולית על שברון החלום האמריקאי. 

במאי: וים ונדרס )"פינה"(
שחקנים: הארי דין סטנטון, נסטסיה קינסקי, דין סטוקוול 

)147 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס דקל הזהב, פרס מיוחד מטעם חבר השופטים 

ופרס תא העיתונאים הזרים, פסטיבל קאן, 1984

18:00
ההתנצלות

(永い言い訳 (The Long Excuse)
)יפן, 2016( דרמה

סשיו, סופר שחיי הנישואים שלו דועכים, מאבד את 
אשתו בתאונת דרכים ואינו מצליח לחוש דבר. הוא 

מרגיש שעליו לתפקד כלפי חוץ כאדם שחווה אובדן. 
יושי, אב לשני ילדים, איבד אף הוא את אשתו באותה 
תאונה, אולם בניגוד לסשיו, יושי שרוי באובדן עמוק. 

באופן בלתי צפוי ואימפולסיבי, סשיו, שמעולם לא 
תפקד כאב, מציע לשמור על ילדיו של יושי. דרמה 

עדינה ורבת-הומור.

במאית: מיווה נישיקאווה 
שחקנים: מאסאהירו מוטוקי, פיסטול טאקהארה, 

ארי פוקאצו 
)124 דק', יפנית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת        28.10

21:30
אם ירצה האל

Se Dio vuole
)איטליה, 2015( קומדיה

תומאסו הוא מנתח אתיאיסט. בעיניו אלוהים הוא 
תסביך. והנה, דווקא הוא זוכה להודעה המפתיעה 

שבנו בחר בסגנון חיים קתולי. הבן הסורר רוצה להיות 
כומר וזוכה לתמיכה מצד בני משפחתו, אבל לא 

גבר כתומאסו יוותר. הוא מחליט לעקוב אחר הכומר 
המדריך את בנו באמונה שלמה כי הכומר מצא דרך 

לשטוף את המוח של בנו. 

במאי: אדוארדו מריה פלקונה 
שחקנים: מרקו ג'אליני, אלסנדרו גסמן, לאורה מורנטה 

)87 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

 הקרנה חד-פעמית 

20:30
סליחה שאני קיימת! 

Scusate se esisto! (Do You See Me?)
)איטליה 2014( קומדיה

קומדיית זהויות במסורת "ויקטור ויקטוריה", "חמים 
וטעים" ו"טוטסי". סרנה היא אדריכלית מוכשרת. אחרי 

כמה הצלחות בחו"ל, היא מחליטה לחזור לאיטליה, 
ובניסיון נואש למצוא עבודה היא נאלצת להתחזות 
לגבר. בינתיים היא פוגשת את פרנצ'סקו, גבר נאה 

ומקסים, בן הזוג האידיאלי. אך הוא אינו אוהב נשים... 
או אולי כן? יחד הם הולכים להתמודד עם הקשיים 

של החיים.

במאי: ריקרדו מילאני 
שחקנים: פאולה קורטלסי, ראול בובה, קוראדו 

פורטונה 
)106 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית( 

 הקרנה חד-פעמית  

19:00
הנשר הגדול: פרק 3 

The Great Eagle
)ישראל, 2017( תיעודי

הרמב"ם הלוא הוא "הנשר הגדול", המטאור שהפציע 
במאה ה-12 אל שמי היהדות, ודאי היה מתפלץ 

מאחוזת הקבר שנבנתה לו בטבריה ומהמאמינים 
הבאים להשתטח ולבקש בקשות. הוא עצמו נותר 

בחלקו דמות מסתורית ובלתי מפוענחת. 
פרק 3 עוסק ב-"מורה נבוכים" ספר הפילוסופיה אותו 
כתב הרמב"ם אשר נותר שנוי במחלוקת, מציב שאלות 

קשות ליהדות בת ימינו אנו.

במאי: אורי רוזנווקס )""ליבוביץ – אמונה אדמה 
אדם"(

)50 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישי

Saturday | שבתWednesday | רביעי

       20.10

       21.10       25.10

פוקוס קומדיות איטלקיות, 2017

20:10
לילה חסר שחר

A Night with No Dawn
)ישראל, 2017( דרמה

חמישה גברים מדארפור מתייצבים במתקן 
"חולות" לאחר שקיבלו זימון. בהגיעם הם מגלים 

שאיחרו ושעליהם להעביר את הלילה מחוץ 
לגדר בהמתנה לבוקר, אז ייפתח שוב המתקן. 

כשהחשכה מתגברת, המדבר והשמים הופכים 
לראי נפשם של הגברים, שיוצאים למסע רוחני.

במאית: שרה בוזקוב
שחקנים: באריק סאלה, חוסיין עבדאללה, חמיד 

אדם מוסא בשיר, מוחמד עומאר
)20 דק', ערבית ותמה; תרגום לעברית(

 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם שרה בוזקוב, 
במאית הסרט, ובסופה יוקרן סרט לבחירתה. 

20:00
נחשולי אהבה

Love Streams
)ארה"ב, 1984( דרמה

אח ואחות שבים לגור יחד אחרי שנים של נתק. יחסם 
לאהבה שונה בתכלית: הוא מקים לעצמו הרמון קטן 
שכולו על טהרת המין הנשי )או לפחות כך זה נראה(, 

ואילו היא, שמאמינה בשלמות התא המשפחתי, 
מקימה בחצר ביתו גן חיות קטן. השניים אינם במיטבם 

ומצבם הנפשי רופף, אך משהו בשהות המשותפת 
והאינטנסיבית מחזק אותם. 

במאי: ג'ון קסאווטס )"אישה תחת ההשפעה"( 
שחקנים: ג'ינה רולנדס, ג'ון קסאווטס, סימור קאסל 

)143 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס דוב הכסף, פסטיבל ברלין, 1984

 לפני ההקרנה תוגש הרצאה בת חצי שעה מפי 
ד"ר שי בידרמן. 

ג'ון קסאווטס בהרצליה – סדרה חודשית

לזכרו של הארי דין סטנטוןפסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני, 2017

20:30
בכיף! 
Scialla!

)איטליה 2011( קומדיה

ברונו, סופר שנותן לחיים לחלוף לידו, רותם את כישרונו 
לכתיבה עבור אחרים ומתפרנס מהוראה של צעירים 
משועממים. אחד מתלמידיו הוא לוקה בן ה-15, נער 
בור אך מלא חיים. יום אחד אמו של לוקה מגלה סוד 

שמערער את חייו של ברונו: מסתבר שלוקה הוא בנו. 
האם מבקשת מברונו לארח את לוקה בביתו לחצי שנה, 

אך אסור ללוקה לגלות שברונו הוא אביו.

במאי: פרנצ'סקו ברוני 
משחק: פבריציו בנטיבוליו, ברבורה בובולובה, סטפנו ברונורי 

)95 דקות, איטלקית; תרגום לעברית( 
זוכה פרס הסרט האיטלקי הטוב ביותר, פסטיבל ונציה, 2011

 הקרנה חד-פעמית 

Thursday | חמישי        19.10

פוקוס קומדיות איטלקיות, 2017פוקוס קומדיות איטלקיות, 2017

21:00
על רגל אחת

Το μετέωρο βήμα του πελαργού
(The Suspended Step of the Stork)

)יוון, 1991( דרמה

אלכסנדר )מרצ'לו מסטרויאני(, עיתונאי יווני, כותב 
מאמר על חיי הפליטים  בעיר ספר שתושביה מכנים 

אותה  בלעג "חדר ההמתנה". מפגש מקרי עם 
תימהוני שאלכסנדר מזהה כפוליטיקאי שנעלם לפני  

שנים אחדות, מוביל אותו למסע בחברת אשתו של 
הפוליטיקאי במטרה להגביר את המודעות לבעיית 
הפליטים בעולם. סרט מורכב ותובעני אך מטלטל 

ונוגע ללב.         

במאי: תיאודורוס אנגלופולוס )"נוף בערפל"(  
שחקנים: ז'אן מורו, מרצ'לו מסטרויאני, גרגורי 

פטריק קאר 
)143 דק', יוונית, צרפתית ואנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | שני סרטים בכרטיס אחדרביעיThursday | חמישי        25.10       26.10

18:00
חיים קלים

Il Sorpasso
)איטליה 1962( קומדיה

סאטירה עוקצנית שזכתה למעמד של יצירת מופת 
)התסריט נכתב בשיתוף עם אטורה סקולה(. ויטוריו 
גסמן מגלם את ברונו, פלייבוי מזדקן שגורר סטודנט 

צעיר למסע מטורף מרומא לטוסקנה במכונית הספורט 
שלו. במהלך המסע נחשפים כל התחלואים של החברה 

האיטלקית הנהנתנית של תחילת שנות השישים. 

במאי: דינו ריזי 
שחקנים: ויטוריו גסמן, ז'אן-לואי טרנטיניאן, קתרין 

ספאק 
)108 דק', איטלקית; תרגום לעברית ואנגלית(

הקרנה חד-פעמית

Saturday | שבת        21.10

פוקוס קומדיות איטלקיות, 2017

חיים קלים

21:30
אל האור

光  (Radiance) 
)יפן, 2017( דרמה

מיסאקו היא מדבבת סרטים עבור לקויי ראייה. היא 
אוהבת את עבודתה שכן רק באמצעותה היא חשה 

ברגשות המסעירים את רוב בני האדם. פגישה מקרית 
עם צלם מבוגר, המאבד בהדרגה את ראייתו, חושפת 

אותה ליצירותיו, שמעוררות בה רגשות עזים שכמותם 
הכירה רק בעולם הסרטים. מבעד לעיניו הכבות של 
צלם, שבקרוב יתעוור לגמרי, יופיו של העולם נגלה 

בפניה לראשונה בחייה.  

במאית: נעמי קוואסה )"אן"(  
שחקנים: איאמה מיסאקי, מאסטוסי נגאסה, טאצויה פוג'י 

)101 דק', יפנית; תרגום תרגום לעברית ולאנגלית(

Friday | שישי        27.10

פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני, 2017

הדור הבא של הקולנוע הישראלי
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שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

קטובר 2017 או

בני הגיל השלישי 
נהנים מקולנוע 

איכותי ב-₪10 בלבד!

 כל יום שלישי 
בסינמטק הרצליה

בהצגת תעודת אזרח ותיק* 
או תעודת זהות בלבד!

*אזרח ותיק: מי שנולד לפני שנת 1950, 
אזרחית ותיקה: מי שנולדה לפני שנת 1955.

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY 24.10 17.10 10.10 3.1031.10
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18:00
קדחת הצבעונים

Tulip Fever

)בריטניה/ארה"ב, 2017( דרמה 
תקופתית

אמסטרדם, המאה ה-17. 
הסחר בצבעונים נהיה 

לשיגעון שסוחף את החברה. 
צעירה ענייה נישאת בעל 

כורחה לסוחר אמיד הרואה 
בה את קניינו. כשהוא מזמין 

צייר מוכשר, צעיר ויפה 
תואר לצייר את דיוקנה, 

נרקם בין זוג הצעירים רומן 
סוער שתוצאותיו הרות 
אסון. על-פי רומן מאת 

דבורה מוגאך. 

במאי: ג'סטין צ'דוויק 
)"נערת בולין האחרת"( 
שחקנים: אליסיה ויקנדר, 

כריסטוף ואלץש, ג'ודי דנץ' 
)107 דק', אנגלית; תרגום 

לעברית(

18:00
חולי אהבה

The Big Sick
)ארה"ב, 2017( קומדיה

קומיל מספר בדיחות 
למחייתו: על משפחתו 

המשוגעת, על 
החיים באשמריקה 

ובפקיסטן, על ה"כלות 
הפוטנציאליות" שאמו 

מייעדת לו ועל שלל נושאים 
נוספים. אמילי לומדת 

פסיכולוגיה. רומן בין שני 
טיפוסים שונים שכאלה, 

שבאים מרקע תרבותי 
שונה, אינו עניין שגרתי. 

מחלה פתאומית טורפת את 
הקלפים של קופידון. 

במאי: מייקל שואוולטר  
שחקנים: קומיל נאנג'אני, 
זואי קאזאן, הולי האנטר  

)120 דק', אנגלית ואורדו; 
תרגום לעברית(

18:00
טירת הזכוכית

The glass castle
)ארה"ב, 2017( דרמה

אישה צעירה נדרשת 
להתמודד עם הוריה הלא 

מתפקדים. הזוג פלש לבית 
נטוש בניו יורק, הסתבך 

ופנה אליה בבקשה לעזרה. 
קריאתם מציפה אותה 

בזכרונות ילדות מגוונים, 
חוויות של חופש מוחלט 

וחרדה קיומית משלטונות 
החוק. להפתעתה, היא 
מגיעה למסקנה כי היא 

אינה יכולה לאמץ את הדרך 
הבורגנית ומשיכתה לסגנון 

חייהם של האנשים שהיא 
כה התעקשה לשנוא, הלוא 

הם הוריה, מתעצמת.   

במאי: דסטין דניאל קרטון 
שחקנים: ברי לארסון, וודי 

הרלסון, נעמי ווטס
)127 דק', אנגלית; תרגום 

לעברית(

18:00
חיים כפולים

二重生活
Double Life

)יפן, 2016( דרמה

טאמה, סטודנטית 
שכותבת עבודת 

דוקטורט בפילוסופיה, 
מקבלת הנחיה 

מהמנחה שלה: לעקוב 
אחר זר, שייבחר באופן 

שרירותי, ולתעד את 
שגרת יומו. 

טאמה בוחרת לבלוש אחר 
שכן שלה, מוציא לאור 

מצליח, נשוי ואב לילדה. 
עד מהרה היא מגלה 

על חייו הכפולים ואינה 
מצליחה להמשיך רק 

כמתבוננת מהצד. הסרט 
נוצר בהשראת האמנית 

הצרפתייה סופי קאל. 

במאי: יושיוקי קישי   
שחקנים: מוגי קאדוואקי, 

הירוקי האסגאווה, )126 
דק', יפנית; תרגום לעברית(

18:00
געגוע
Longing

)ישראל, 2017( קומדיה

אריאל בלוך הוא רווק 
אמיד בשנות החמישים 

לחייו. כשחברתו מתקופת 
האוניברסיטה מבקשת 

לפגוש אותו הוא לא שש 
לקראתה, אך מתייצב 

בכל זאת. היא מספרת 
לו בפגישתם, שני דברים 

מפתיעים: האחד הוא 
כאשר נפרדו הייתה בהריון, 

ונולד להם בן מקסים 
ומיוחד שקצת דומה לו. 
הדבר השני שתספר לו 

עתיד לשנות את חייו. מכאן 
ואילך חייו ישתנו בתכלית. 

"קומדיה עצובה" מכנה 
את הסרט, יוצרו.

 במאי: שבי גביזון )"חולה 
אהבה משיכון ג'"(

שחקנים: שי אביבי, אסי 
לוי, נטע ריסקין

)100 דק', עברית(


