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

קהל נכבד, 
הנה אנו בפתחה של שנת פעילות נוספת, נציין בה עשור של סינמטק הרצליה. 
כמחווה לשנת העשור, בכל תכנייה נציין עשור אחר, וכך, בתכנייה זו תוכלו ליהנות 

ממבחר סרטים משנות ה- 60 של המאה שעברה. 
כמו כן, תוכלו החודש ליהנות ממספר אירועים ייחודיים לסינמטק כמו: מקבץ סרטים 

טורקים עכשוויים, קולנוע שעל אף קרבתו הגיאוגרפית אינו נפוץ במחוזותינו. 
ממחווה ליוצר הצרפתי ז'אן פייר מלוויל, מהפוקוס על הקולנוע האוסטרי ומאירוע ייחודי לזכרו של 

המלחין היווני ואסיליס ציצאניס. 
כפי שתוכלו לשים לב, השנה נמשיך עם רצועות קבועות בתכנייה וגם נתחדש ברצועות חדשות: "יושבים 
מלווה  קלאסי  ילדים  סרט  שבה  חודשית  רצועה   – סרטים"  ו"מספרים  קמרלינג",  תומר  עם  בחושך 
בהסברים ובסיפור לאורך הסרט, הסרטים מוקרנים בשפת המקור והרצועה מהווה התחלה של אוריינות 

קולנוע לקהל הצעיר. 
מאחלים לכם צפייה מהנה ושקט נפשי.

שלכם, 
גיתית וינר מנכ"לית הסינמטק והצוות המסור  

הקדמה
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סרטי ינואר

6.1
18:00 צבא הצללים
20:45  טרום בכורה 

ישראלית: מסתור

5.1
21:30  להתראות כריסטופר 

רובין

4.1
20:30 זורבה היווני

2.1
18:00 פוקסטרוט

3.1
20:30 טהראן טאבו

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

10.1
20:30  סמי ורוזי עושים 

את זה

11.1
20:30  לפני שהרגליים 

נוגעות בקרקע

12.1
21:30 50 זה ה-30 החדש

13.1
18:00 לאון מורן, כומר
 20:30  בכורה ארצית! 

סיפור רפאים

9.1
18:00  להתראות 

כריסטופר רובין

16.1
18:00  50 זה ה-30 

החדש

20:30 סיפור רפאים

30.1
18:00 פיגומים

23.1
18:00  טרום בכורה: 

לאהוב את וינסנט

17.1
20:30  החקירה

18.1
20:30 זר 

19.1
21:30  הקור של קלנדר

26.1
21:30 ספקות

25.1
20:00 סרט קצר:

           רכבת החופש

20:50   סרט באורך מלא:
           לחיות את חייה

24.1
20:30 גלוריה

31.1
19:00   טרום בכורה: 

צ'אבלה

 20:50 אהבת בשר ודם

20.1
 18:00  פרידה 

)ארה"ב, 2002(  

20:30 קוקו )באנגלית(

27.1
18:00 ״קדי" - חתול

20:30 "פרנזי" - התלקחות

הקרנות מסחריות בחודש ינואר 

 האופה מברלין. 1
       )החל מ-4/1/18(

 לפני שהרגליים נוגעות בקרקע                                             . 2
       )החל מ-18/1/18(

יום שבת, 13.1, 11:00חתולים בצמרת 
)בהנחיית תמי ברק(

יום שבת, 20.1, 11:00קוקו
)בדיבוב לעברית(

סרטי הילדים
של סינמטק 

הרצליה
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סרטי פברואר

3.2
18:00 רבקה

20:30 סוף טוב

2.2
21:30 משהו שימושי

1.2
20:00 זעם ותהילה

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

7.2
20:30 האיש מהרכבת

8.2
20:30 יוצא מן הכלל

9.2
21:30 המסיבה

10.2
17:00 הטוב שבכל העולמות

20:30 יום ראשון מעונן

6.2
18:00 יום ראשון מעונן

13.2
18:00  המסיבה

27.2
18:00 פלא

20.2
18:00 קרב המינים

14.2
19:00 בחזרה לארץ האבות
20:45   "באומשלאגר" – 

שעיר לעזאזל

15.2
20:30 הדירה

16.2
21:30  אגון שילה: העלמה 

והמוות

23.2
21:30 פלא

22.2
20:00 סרט קצר: חוץ

20:50  סרט באורך מלא: 
קידס

21.2
20:00 בעלים

28.2
20:30 רשימות זעם

17.2
18:00 אחת, שתיים, שלוש  

20:30 קרב המינים

24.2
18:00 מועדון ארוחת הבוקר

20:00 הרצאה
20:30 לחיות את הרגע

ימי הפעילות מפורטים באמצעי  • הקופות תפתחנה שעה לפני תחילת הקרנת הסרט הראשון,  מומלץ להצטייד בלבוש חם בבואכם לקולנוע במהלך כל השנה 
בקופה:  ולהזמנות  מנויים  סרטים,  בנושאי  לבירורים   •  www.hcinema.org.il ליין:  און  האינטרנט  אתר  באמצעות  מראש  כרטיסים  ורכישת  לפרטים   • הפרסום 
הזמנתכם  להבטחת   • הקופות  פעילות  בשעות  תעשה  הפונה  אל  החזרה  טלפון,  ומספר  מלא  שם  הכוללת  ברורה  הודעה  להשאיר  ורצוי  ניתן   •  09-9565008
72 שעות לפני ההקרנה • על ביטולים יש להודיע עד שעתיים לפני תחילת הסרט בטלפון או במייל • יתכנו שינויים בתוכנית החודשית  מומלץ להתקשר לפחות 
ובמועדי ההקרנה בשל סיבות שאינן קשורות בסינמטק. נא להתעדכן תמיד בסמוך למועד ההקרנה •מקומות מסומנים ישמרו למנויים עד 5 דקות לפני תחילת 
ההקרנה, המאחרים יודרכו למקומות פנויים על פי המצאי • לשם הפיכת תהליך הזמנת הכרטיסים לקל וידידותי, המנויים מתבקשים להשתמש במערכת הכירטוס 
המאחרים  כניסת  התחילה.  שההרצאה  ברגע  כניסה  אפשרות  תינתן  לא  וסרט  בהרצאה   • האולמות  בקומת  הסינמט  במכשיר  ולקבלם  באינטרנט,  המתקדמת 
שמיעה. לכבדי  עזר  מערכת  הכולל  נגישות  תקן  לסינמטק   • הסרטים  של  הטכני  למצב  אחראי  הסינמטק  אין   • ישמרו  מקומותיהם  בלבד,  להקרנה  תתאפשר 

הקרנות מסחריות בחודש פברואר 

האופה מברלין. 1
לפני שהרגליים נוגעות בקרקע. 2
החגיגה של באבט )בקרוב(. 3

יום שבת, 10.2, 11:00בלשי הפסטה

יום שבת, 17.2, 11:00פרדיננד
)בדיבוב לעברית(

סרטי הילדים
של סינמטק 

הרצליה
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18:00
צבא הצללים

The Army of Shadows
L'armée des ombres
)צרפת, 1969( דרמה תקופתית

צרפת, ימי הכיבוש הגרמני. פיליפ, מהנדס במקצועו, 
הוא לוחם מחתרת המכה בכובש הגרמני. בעקבות 

בגידה הוא נלכד על-ידי הגסטאפו, אך מצליח להימלט 
ומחליט לעשות הכול כדי לאתר את הבוגדים ולהוציאם 

להורג. הבמאי, ז'אן-פייר מלוויל, היה איש המחתרת 
הצרפתית בימי הכיבוש הגרמני. העלילה של סרט אישי 
זה, שנחשב לאחת מיצירות המופת שביים, נשענת על 

ניסיון חייו ועל רומן מאת ז'וזף קסל. 

במאי: ז'אן-פייר מלוויל )"המעגל האדום"(
שחקנים: לינו ונטורה, סימון סיניורה, ז'אן-פייר קאסל 
)145 דק', צרפתית, גרמנית ואנגלית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(

20:45
מסתור

Shelter
)ישראל, 2017( מתח

סוכנת המוסד נעמי רימון נשלחת למשימה פשוטה: 
לשמור במשך שבועיים על מונה, משתפת פעולה 

לבנונית, בדירת מסתור בהמבורג. אלא שבעולמנו אין 
משימות קלות, בוודאי לא בעולם של המוסד. על-פי 

רב-המכר הישראלי מאת שולמית הר-אבן.

במאי: ערן ריקליס )"הכלה הסורית"(
שחקנים: גולשיפטה פרהאני, נטע ריסקין, דוריד 

לידאווי, ליאור אשכנזי 
)93 דק', עברית, אנגלית, גרמנית וערבית; תרגום 

לעברית(

20:30
זורבה היווני

Zorba the Greek
)ארה"ב/בריטניה/יוון, 1964( דרמה

על-פי ספרו של ניקוס קזנצקיס )"הפיתוי האחרון 
של ישו"(. סופר אנגלי מגיע לחופשה ביוון. מנוחתו 

מופרעת על-ידי גבר מקומי שהקדיש את חייו 
לתענוגות ארציים. השניים נוסעים לאי כרתים 

ומתוודעים לתרבות היוונית ולטיפוסים האנושיים 
שמאכלסים אותו. סרט העוסק בשאלה כיצד לחיות 

את החיים עד תומם ולקבל אותם על חסרונותיהם 
ויתרונותיהם. מלווה בפסקול מוזיקלי שנהייה ללהיט 

מאת מיקיס תאודוראקיס. אנתוני קווין בהופעה 
גדולה מהחיים. 

במאי: מיכאליס קאקויאניס 
שחקנים: אנתוני קווין, אלן בייטס, איירין פאפס 

)142 דק', יוונית ואנגלית; תרגום לעברית(

21:30
להתראות כריסטופר רובין

Goodbye Christopher Robin
)ארה"ב, 2017( דרמה

על הקשר בין סופר הילדים האהוב א.א מילן לבנו 
כריסטופר רובין, שצעצועיו היו להשראה לעולם הפיוטי 

בספרי הילדים על פו הדוב. מילן סבל מתסמינים 
פוסט-טראומטיים בעקבות שירותו הצבאי במלחמת 

העולם הראשונה, והעבודה על ספרי הילדים סייעה 
לו להתמודד עם המועקה הכבדה שלו. הספרים זכו 

להצלחה בין-לאומית, אך כידוע, מי ששילמו את 
המחיר הכבד הם כריסטופר רובין, אמו והמטפלת שלו. 

זהו סיפורם הנוגע ללב.

במאי: סיימון קרטיס 
שחקנים: דונל גליסון, מרגו רובי, קלי מקדונלד 

)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישיFriday | שישי        5.1

20:30
סמי ורוזי עושים את זה

Sammy and Rosie Get Laid
)בריטניה, 1987( דרמה

סמי הדרום-אפריקני ורוזי האנגלייה הם בני זוג החיים 
בלונדון הכורעת תחת נטל שלטונה של מרגרט תאצ'ר. 

אל מול העוני והאלימות הפושים ברחובות העיר, 
הם מוצאים נחמה בחבריהם ובמאהביהם. ביקור 

מפתיע של אביו השמרן של סמי, שליט גולה בעל עבר 
מפוקפק, יעמיד את יחסיהם למבחן. דרמה חזקה 

ואקטואלית גם לישראל.

במאי: סטיבן פרירס )"יחסים מסוכנים"(
שחקנים: פרנסס בארבר, איוב קאן דין, שאשי קאפור, 

קלייר בלום 
)100 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
טהראן טאבו

تهران تابو

Tehran Taboo
)גרמניה/אוסטריה, 2017( אנימציה

טהראן היא עיר גדושה במגבלות ובחוקי דת, וכל 
עבירה עלולה להוביל לעונש כבד. אך לא רק אנשי 

החוק נוקשים, אלא גם חלקים נרחבים מהאוכלוסייה. 
זוהי חברה שמרנית המדחיקה את המיניות ואת יצר 

ההרפתקנות ומקדשת קודים של גבריות, צניעות וכבוד 
המשפחה. נשים וגברים צעירים תאבי חיים, שלבם 

נוהה אחר החופש, נאלצים מדי יום ביומו לפתח שיטות 
חדשות כדי לחמוק בין המכשולים.

במאי: עלי סוזאנדה 
קולות: יסמינה עלי, רוזיטה אסדולהי, פרהאד אבדינג'אד

)93 דק', פרסית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Saturday | שבתWednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

       6.1       10.1

       3.1

לזכרו של שאשי קאפורטרום בכורה ישראליתז'אן-פייר מלוויל, מחווה

       4.1
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18:00
לאון מורן, כומר

Léon Morin, prêtre
Léon Morin, Priest
)צרפת/איטליה,1961( דרמה

כפר צרפתי קטן בימי הכיבוש הנאצי. בארני היא 
אלמנת מלחמה צעירה, אם לילד, מרקסיסטית 

ואנטי-דתית. בוקר אחד, מתוך שעמום גרידא, היא 
מגיעה לתא הווידוי שבכנסייה. להפתעתה הכומר 

מתגלה כאדם צעיר, חם ופתוח. האהבה שמתעוררת 
בה גורמת לה לנסות לאלץ את הכומר להפר את נדרו. 

במאי: ז'אן-פייר מלוויל )"הסמוראי"(
שחקנים: עמנואל ריבה, ז'אן-פול בלמונדו 

)117 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Saturday | שבת Friday | 13.1       שישי        12.1

20:30
סיפור רפאים

A Ghost Story
)ארה"ב, 2017( דרמה רומנטית

נתיב חייהם המשותף של גבר ואישה נקטע באכזריות. 
עתה האישה היא אלמנה והגבר הוא רוח רפאים שאינה 
מסוגלת להמשיך הלאה לעולם הבא. היגון והערגה היא 

מנת חלקם, וניכר כי המזור היחיד לכאבם הוא האומץ 
להתרחק ואולי "קצת" לשכוח. יצירה פיוטית ומעודנת 

על הקשר בין זמן לזיכרון. לא לכל טעם, אך אחת 
מפסגות הקולנוע העולמי בשנת 2017.

במאי: דייוויד לאורי 
שחקנים: רוני מארה, קייסי אפלק 
)91 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תיערך הרצאה מפי תומר קמרלינג, 
מבקר הקולנוע של "מאקו". 

20:30
זר
Zer

)טורקיה, 2017( דרמה

ז'אן גדל בניו יורק ובקושי הכיר את סבתו. כעת הוא 
אינו יכול לשכוח את השיר ששרה לו כשהייתה על ערש 

דווי. סבתו זכרה חלום שחלמה על טבח שהייתה עדה 
לו בתור ילדה, ואחרי מותה ז'אן נוסע לכורדיסטן, מקום 
הולדתה, כדי לגלות את האמת שמאחורי השיר. המסע 

מוביל אותו אל מורשתו ואל ההיסטוריה של המקום 
והמשפחה, וחושף אמיתות חבויות וכואבות. 

במאי: קאזים אוז 
שחקנים: אחמט אסלן, היילי סיל, פוסון דמירל

)110 דק', כורדית, טורקית ואנגלית; תרגום לעברית(

20:30
החקירה

The Interrogation
)ישראל/גרמניה, 2016( דרמה

שנת 1946. רודולף הס, המפקד הראשון של מחנה 
הריכוז וההשמדה אושוויץ, ממתין למשפטו בכלא 

הפולני. אלברט, שופט-חוקר צעיר, מתמנה לחקור 
את הס ולחלץ ממנו הודאה מלאה. המפגש ביניהם 

חושף בהדרגה את השגרה המפחידה ואת הבנאליות 
של הרוע במחנה. מבוסס על האוטוביוגרפיה שכתב הס 

בזמן שהותו בכלא הפולני.

במאי: ארז פרי
שחקנים: רומנוס פורמן, מאצ'יי מארצ'סבקי 

)84 דק', גרמנית ופולנית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ארז פרי, במאי 

הסרט והמנהל האמנותי של פסטיבל קולנוע דרום. 

Saturday | שבתWednesday | רביעיThursday | חמישי        13.1       17.1       18.1

20:30
לפני שהרגליים נוגעות בקרקע

Before My Feet Touch the Ground
)ישראל, 2017( תיעודי

בשנת 2011, עברה דפני ליף בת ה-25 לגור באוהל 
בשדרות רוטשילד שבתל אביב במחאה על המצב 

של שוק הדיור בארץ. האקט הסימבולי האישי 
נהיה למחאה ציבורית אדירה. מאז חלפו שש 

שנים, ובמהלכן שחזרה דפני את הזיכרון שלה 
באמצעות תיעוד האירועים, וערכה חשבון נפש 
אישי על חלקה באירועי אותו קיץ מהמם. סרט 

נפלא זה הוא נקודת מבטה הקולנועית על החלום 
ועל זכותה וזכותנו להמשיך לחלום.

במאית: דפני ליף
)80 דק', עברית; תרגום לעברית(

 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דפני ליף, 
במאית הסרט.

21:30
50 זה ה-30 החדש

Marie-Francine
)צרפת, 2017( קומדיה

לאחר שבעלה עזב אותה והיא פוטרה מעבודתה, 
מארי-פרנסין נאלצת לחזור לגור בדירת הוריה בגיל 

חמישים! הם מתייחסים אליה כאל ילדה, אבל דווקא 
בחנות הסיגריות האלקטרוניות שהם פתחו עבורה היא 

מוצאת אהבה חדשה – מיגל, שף המסתיר ממנה כי 
מצבו אינו טוב משלה.

במאית: ולרי למרסייה 
שחקנים: ולרי למרסייה, פטריק טימסיט, הלן ונסן 

)95 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Thursday | חמישי        11.1

קולנוע טורקי, התבוננותיושבים בחושך עם תומר קמרלינג

ז'אן פייר מלוויל, מחווה
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גלים 
גבוהים 

גלית רויכמן

18:00
פרידה

Frida
)ארה"ב 2002( ביוגרפיה

סיפור חייה של הציירת המקסיקנית פרידה קאלו 
משמש עילה לדיון קולנועי מרהיב-עין העוסק 

באופן התהוותה של יצירת אמנות ובדמות האמנית 
העומדת מאחוריה. הסרט מתאר את תהליך היצירה, 

וכן את מערכת היחסים הסוערת שניהלה קאלו עם 
בעלה, הצייר המפורסם דייגו ריברה, ואת הרומן 

שניהלה עם המהפכן הגולה לאון טרוצקי. השחקנית 
המקסיקנית סלמה הייק בתפקיד חייה.

במאית: ג'ולי טיימור 
שחקנים: סלמה הייק, אלפרד מולינה, ג'פרי ראש 

)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
גלוריה

Gloria
)ארה"ב, 1980( מתח

גלוריה הייתה נערתו של גנגסטר קשוח. כיום היא 
אישה יפה אך לא צעירה שהחיים חישלו אותה לקראת 
האתגר הגדול מכול. כשכמה מחבריה למאפיה רוצחים 

את שכניה, גלוריה עושה מעשה שלא ייאמן: היא 
מצילה את בנם הצעיר של הנרצחים ונמלטת איתו 

לרחובות ניו יורק. עם ילד מבוהל ומרדן ואקדח טעון, 
גלוריה לומדת על משמעות האימהות. מותחן מצוין.  

במאי: ג'ון קסאווטס )"מותו של סוכן הימורים סיני"(
שחקנים: ג'ינה רולנדס, באק הנרי, ג'ולי כרמן 

)123 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:00
רכבת החופש
قطار الحرية 
Train of Freedom

)פלסטין/ישראל, 2017( דרמה

סיפור מסע שמתחיל בתחנת רכבת באווירה כפרית ומסתיים 
בתל אביב התוססת והסואנת. הנסיעה בתוך הרכבת עצמה היא 

מעין רגע קסום של שני אנשים "מחוץ לזמן ולמקום", כשהם 
בתוך מכונה ענקית ומאיימת הדוהרת על גבי מסילות ברזל.

במאי: תאופיק אבו ואיל )"עטאש - צימאון"(
שחקנים: שאדן קנבורה, יובל אורון, יוסף פאדל

)26 דק', עברית וערבית; תרגום לעברית ולערבית(
זוכה פרס הסרט הקצר העצמאי הטוב ביותר, פסטיבל חיפה, 2017
 בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין תאופיק אבו ואיל,

במאי הסרט, לגלית רויכמן, מרצה ותסריטאית.
בתום השיחה יוקרן לבחירתו של אבו ואיל הסרט: 

20:50
לחיות את חייה

Vivre sa vie (My Life to Live)
)צרפת, 1962( דרמה

ננה, מוכרת בחנות תקליטים, מידרדרת לזנות 
בגלל אילוצים כלכלים. עיסוקה החדש מביא 

אותה להרהר במשמעות חייה ובמהות החופש 
והאהבה. סרט ברוח האקזיסטנציאליזם הבנוי 

כסדרה של תמונות אוטונומיות המקושרות זו לזו 
באמצעות כותרות. בעשייתו הקולנועית, גודאר 

מקפיד להבליט את המלאכותי. "לחיות את חייה" 
הוא מלאכת מחשבת הדורשת חשיבה ופענוח 

ובו-בזמן מעוררת רגשות עזים.

במאי: ז'אן-לוק גודאר )"עד כלות הנשימה"(
שחקנים: אנה קרינה, סאדי רבו, בריס פראן 

)90 דק', צרפתית; תרגום לעברית(
ייתכנו שינויים בשעת ההקרנה.

Saturday | שבת

Wednesday | רביעיThursday | חמישי

       20.1

       24.1       25.1

הדור הבא של הקולנוע

Friday | שישי        19.1

שני סרטים בכרטיס אחד

20:30
קוקו

Coco
)ארה"ב, 2017( אנימציה

ב"חג המתים" המקסיקני, הילולה של צלילים וצבעים, 
המתים מגיעים לביקור ומשפחות זוכות להתאחד 

מחדש. מיגל רוצה להיות כוכב החג ולהפליא בנגינתו 
לעוברים ולשבים. אולם על משפחתו של מיגל נאסר 

לעסוק במוזיקה. ניסיונו למרוד באיסור מביא אותו 
למסע מרגש בארץ המתים, ובמהלכו הוא לומד על 

החיים, על המוות וגם על אמנות. סרט לכל המשפחה 
המטפל בדרך מפעימה בנושא מרתיע.

במאים: לי אונקריץ' ואדריאן מולינה    
שחקנים: אנתוני גונזלס, גאל גרסיה ברנאל, בנג'מין בראט

)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
הקור של קלנדר

Kalandar Soğuğu
The Cold of Calendar
)טורקיה/הונגריה, 2015( דרמה

מחמט חי עם משפחתו בכפר הררי בצפון טורקיה. הוא 
מתפרנס בקושי מגידול חיות ומתגורר בבקתה דלה עם 
אמו, אשתו ושני ילדיהם. המשפחה מפצירה בו לצאת 
לעבוד במכרה סמוך, אבל למחמט יש חלומות גדולים 

יותר. הוא מבלה כל רגע פנוי בהרים בחיפוש אחר 
מרבצים של מתכות יקרות באמצעות פטיש ואזמל. יום 

אחד, במהלך שיטוטיו, הוא מוצא תקווה חדשה.

במאי: מוסטפה קארה  
שחקנים: היידאר סיסמאן, נוריי יסילראז, האניפה קארה 

)134 דק', טורקית; תרגום לעברית(

קולנוע טורקי, התבוננות

ג'ון קסאווטס בהרצליה
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צ׳אבלה

19:00
צ'אבלה

Chavela
)ארה"ב, 2017( תיעודי

צ'אֵבלה ורגאס, שהחלה את דרכה המוזיקלית בשנות 
ה-60, התפרסמה כזמרת ַראנֶצ'ַראס, שירים העוסקים 
באהבה בלתי ממומשת לנשים בעולם של בדידות. היא 

הייתה ציפור נדירה בעולם התרבות של מקסיקו, בין 
השאר הודות להתעקשותה להתלבש כגבר ולרומנים 

שניהלה עם פרידה קאלו ואווה גרדנר. באמצעות 
ראיונות ושלל חומרי ארכיון, הסרט מציג דיוקן של 

לוחמת חברתית, לסבית מוצהרת ואמנית כריזמטית, 
דמות מרתקת וגדולה מהחיים.

במאיות: קת'רין גאנד ודארישה קיי 
משתתפים: פדרו אלמודובר, מיגל בוסה, אלנה בנארוץ' 

)93 דק', ספרדית ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:50
אהבת בשר ודם

Carne trémula
)ספרד, 1997( דרמה

ויקטור אינו מוכן לוותר על אהבתו לאלנה, אך בדרכו 
עומד בעלה, דויד, המשותק ברגליו מאז שנורה על-ידי 

ויקטור לפני שנים רבות. שני הגברים שונאים זה את 
זה אך בו-בזמן יש ביניהם גם אהבה, בזכות אלנה. 

סרט מורכב שהיה לציון דרך סגנוני מבחינת אלמודובר. 
שירה של צ'אבלה מלווה את אחד הרגעים היפים 

ביותר בסרט.

במאי: פדרו אלמודובר )"דבר אליה"( 
שחקנים: ליברטו רבאל, פרנצ'סקה נרי, חאווייר ברדם 

)105 דק', ספרדית, תרגום לעברית(

20:30
"פרנזי" - התלקחות

Abluka
Frenzy

)טורקיה, 2015( מתח

אחרי עשרים שנה בכלא, קאדיר זוכה לשחרור 
מוקדם בתמורה לשיתוף פעולה עם השלטונות. 

לאחר שובו לשכונה שבה גדל, הוא מנסה להסתגל 
לחיי החופש ולהכיר מחדש את אחיו הצעיר. 

העניינים יוצאים משליטה כאשר הטרור מכה בעיר 
והוא מנסה לרצות את מפעיליו.

במאי: אמין אלפר 
שחקנים: מהמט אוזגור, ברקיי אטש, טולין אוזן 

)119 דק', טורקית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי        31.1

21:30
ספקות
Tereddüt

Clair Obscur
)טורקיה/גרמניה/פולין/צרפת, 2016( דרמה

שנאז, הרואה בעצמה אישה מודרנית ומצליחה, חיה 
עם בעלה בשכונה אופנתית באיסטנבול. במהלך 

השבוע היא עובדת כמתמחה בפסיכיאטריה בעיר 
חוף קטנה ובסופי השבוע שבה הביתה. חייה משתנים 

כשהיא פוגשת את אלמאס, אישה צעירה הנשואה 
לבעל המבוגר ממנה בשנים רבות, אשר נחנקת בבית 

שמרני תחת עינה הפקוחה של חמותה.  

במאי: יסים אוסטאוגלו 
שחקנים: פונדה אריגיט, אג'ם אוזון, אוקאן יאלביק

)105 דק', טורקית; תרגום לעברית(

קולנוע טורקי, התבוננותקולנוע טורקי, התבוננותקולנוע טורקי, התבוננות

טרום בכורה

Friday | שישי        26.1

18:00
"קדי" – חתול

Kedi
Cat

)טורקיה, 2016( תיעודי

דיוקן רענן ומשעשע של איסטנבול, על רחובותיה 
ותושביה, המוצג דרך מבט אינטימי ואוהב בחתולי 

הרחוב של העיר. באמצעות מלאכת צילום המשלבת 
בין נקודת המבט החתולית למבט פנורמי על העיר, 

קדי )"חתול" בטורקית( מתעד את הקשר בין 
האיסטנבולים לחתוליהם, שזכו לתואר "הנשמה 

של העיר". 

במאי: ג'יידה טורון 
)79 דק', טורקית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת        27.1
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זעם ותהילה

21:30
משהו שימושי
Something Useful

Ise yarar bir sey
)טורקיה, 2017( דרמה

לילה היא עורכת דין הנוסעת למפגש מחזור אחרי שנים שלא 
התראתה עם בני כיתתה. ברכבת היא פוגשת בג'נאן, אחות צעירה, 

העושה את דרכה למשימה מטרידה. המסע מזמן לשתיים נופים, 
שיחות ומפגשים, ואלו יעניקו לחייהן רגעים של רגש ומשמעות. 
בזכות הופעתן הכבירה של שתי השחקניות הראשיות, הבמאית 
פלין אסמר מגישה דיוקן מדויק ומרגש של שתי נשים המנסות 

לנווט את חייהן כרצונן. האופן שבו המצלמה מתעכבת על פניהן, 
הקצב המדוד והשיחות הנדיבות מייצרים יחד פנינה קטנה שנוגעת 

בשאלות החיים הבסיסיות ומשיבה עליהן באופטימיות זהירה. 

במאית: פלין אסמר 
שחקנים: אויקו קאראייל, באסאק קוקלוקאיה, ג'ונייט יאלאז

)107 דק', טורקית; תרגום לעברית(

18:00
רבקה

Rebecca
)ארה"ב, 1940( דרמת מתח

על-פי ספרה של דפנה דה מוריאה. אישה נישאת 
לאלמן מסתורי ועוברת לגור באחוזתו הענקית. במהרה 
היא מגלה שמעמדה נמוך מזה של המשרתים ושזיכרון 

אשתו המנוחה עדיין מושל בכיפה. באחד הרגעים 
היפים והנועזים בסרט עצוב זה של היצ'קוק, המשרתת 

האישית של האישה המנוחה מלטפת את הלבנים של 
גבירתה. זוהי סצנה מעודנת וישירה המציגה ערגה של 

אישה לאישה.

במאי: אלפרד היצ'קוק )"הציפורים"(
שחקנים: לורנס אוליבייה, ג'ואן פונטיין, ג'ודית אנדרסון 

)130 דק', אנגלית; תרגם לעברית(
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, אוסקר 1941

20:30
סוף טוב

Happy Ending
)אוסטריה/צרפת/גרמניה, 2017( דרמה

דיוקן סטירי של משפחה בורגנית אירופאית: האם, 
ראש המשפחה, מנסה לשמור על מראית עין 

מכובדת בכל מחיר; אביה, איל תעשייה לשעבר, כבר 
עייף, מתוסכל וקצר רוח; בנה, כך נראה, אף פעם 
אינו מסוגל לעשות את הדבר הנכון; ואחיה מקבל 

משמורת על בתו מנישואין קודמים ומסתיר לא מעט 
סודות במחשב שלו. כולם ביחד וכל אחד לחוד – 

הייתכן סוף טוב לסיפור הזה?

במאי: מיכאל הנקה )"אהבה"(
שחקנים: איזבל הופר, ז'אן-לואי טרנטיניאן, מתייה 

קסוביץ' 
)107 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Friday | שישי

Saturday | שבת

       2.2

       3.2

Thursday | חמישי        1.2

20:00
זעם ותהילה

Rage and Glory
)ישראל, 1984( דרמה תקופתית

עותק משוחזר של יצירת המופת מאת אבי נשר 
)"החטאים"(, אשר מעצבת מבחינה קולנועית את 
המיתולוגיה הציונית. אדי הקצב, אנרכיסט מושבע 

ולוחם לח"י, נשלח לירושלים לתכנן ולבצע התנקשות 
בקצין בריטי בכיר. הצטרפותו לתא המחתרתי טורפת 
את הקלפים מבחינת קומץ הקנאים הטירונים. בזמן 

שהבולשת הבריטית הולכת וסוגרת על אנשיו, דומה 
שהתא עומד על סף פירוק ומשבר פנימי מאיים למוטטו. 

במאי: אבי נשר )"החטאים"(
שחקנים: ג'וליאנו מר, חנה אזולאי הספרי, רוני פינקוביץ'

)103 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אבי נשר, במאי 

הסרט וידיד סינמטק הרצליה.

קולנוע טורקי, התבוננותהקרנה מיוחדת

קולנוע אוסטרי, פוקוס

20:30
האיש מהרכבת

L'homme du train
The Man from the Train

)צרפת/גרמניה/בריטניה, 2002( דרמה

גבר שתקן ומסתורי יורד מהרכבת בעיירה 
פרובינציאלית ונתקל במקרה במורה בדימוס. השניים 

מנהלים שיחה קצרה והגבר הולך למלון המקומי. 
כעבור זמן-מה הוא שב לביתו של המורה ומתנצל 
ש"המלון סגור". כך מבלים בצוותא המורה הרגשן 

והגבר השתקן, שבמהרה מתברר כי הוא שודד בנקים 
שנמצא בדרכו לעוד מכה. יצירה קאמרית שנונה 

העוסקת בגבריות, ִזקנה וגורל.

במאי: פטריס לקונט )"בעלה של הספרית"( 
שחקנים: ז'אן רושפור, ג'וני האלידיי 

)90 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי        7.2

לזכרם של ג'וני האלידיי וז'אן רושפורטרום בכורה
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צ'אבלה

20:30
יום ראשון מעונן 

Ουζερί Τσιτσάνης
Cloudy Sunday 

)יוון, 2015( דרמה

שנות הארבעים של המאה העשרים. בסלוניקי שביוון, 
יורגוס ואסטריאה הצעירים מתאהבים, אבל קשר 

רומנטי בין נוצרי ליהודייה הוא קשר אסור. זוג האוהבים 
האמיצים, שחיים במדינה שהמשטר הטוטליטרי 
האכזרי בה מנהיג הפרדה גזעית, מוצאים מקלט 

בטברנה ההיסטורית שמנהל המלחין ואסיליס ציצאניס 
)שהלחין את השיר האגדי "סינפיסמני קיריאקי"(. 

במאי: מנוסוס מנוסאקיס 
שחקנים: אנדריאס קונסטנטינו, כריסטינה הילה פמלי, 

האריס פרגוליס 
)116 דק', יוונית; תרגום לעברית(

19:00
בחזרה לארץ האבות

Back to the Fatherland
)אוסטריה/ישראל, 2017( תיעודי

קאת וגיל הן חברות. גיל היא יהודייה ישראלית ונכדה 
של ניצול שואה, ואילו סבה של קאת האוסטרית היה 
קצין נאצי. העבר נוכח בשיחותיהן אך אינו מונע מהן 

לטפח חברות. סיפורן משמש סיפור מסגרת המלווה 
שני ישראלים שבחרו לעבור למדינות עם עבר נאצי 

)גרמניה ואוסטריה( תוך שהם נאלצים להגן על החלטתם 
מול הסבים שלהם, שברחו מאותן מדינות בגלל עליית 

הנאציזם. על הדור השלישי ועל ניסיונו לבנות את עתידו.

במאיות: גיל לבנון, קתרינה רוהרר 
)77 דק', גרמנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:45
באומשלאגר - שעיר לעזאזל

Baumschlager
)אוסטריה/ישראל, 2017( קומדיה

באומשלאגר, קצין או"ם אוסטרי המוצב בגבול 
הצפוני של ישראל. יש לו אשה בבית, מאהבת במוצב, 

ועוד אחת בלבנון. דומה שכולם רוצים ממנו משהו: 
מאפיונר סוחט אותו, המאהבת הישראלית מבקשת 

עבודה, המאהבת הלבנונית מבקשת לערוק אתו 
ואילו אשתו באה לבדוק מה מעולל בעלה השובב. 
אם כל זה לא מספיק, הימים הם ימי שלום, אך יש 

הסבורים שבאומשלאגר הוא מרגל המחרחר מלחמה. 
מבולבלים? גם אנחנו.

במאי: הראל זישריץ
שחקנים: תומס סטיפסיץ, מורן רוזנבלט, זהר ליבא
)102 דק', גרמנית, אנגלית, ערבית, עברית; תרגום 

לעברית(

17:00
הטוב שבכל העולמות

Die Beste aller Welten
The Best of All Worlds

)אוסטריה, 2017( דרמה

סיפורם האמיתי של הלגה הנרקומנית ובנה, הרואה 
את חייו כהרפתקה בעודו מתמודד עם העולם המורכב 

שסובב אותו. השניים חיים בזלצבורג, הידועה לא 
רק כעיר הולדתו של המלחין מוצרט אלא גם כמקום 
המושך אליו נרקומנים רבים. הלגה אוהבת את בנה 

ומגוננת עליו עד בלי די, אולם גם היא מבינה שאם לא 
תיגמל מהסם, התא המשפחתי שלהם עלול להתפרק.

במאי: אדריאן גויגינגר 
שחקנים: ורנה אלטנברגר, ג'רמי מיליקר, לוקאס מיקו

)100 דק', גרמנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Saturday | שבתWednesday | רביעי        10.2       14.2

20:30
יוצא מן הכלל

Le Redoutable
Redoubtable

)צרפת, 2017( ביוגרפיה/קומדיה

פריז, 1967. ז'אן-לוק גודאר, הבמאי הצרפתי הבולט 
בדורו, מצלם סרט בכיכובה של אהובתו, שחקנית 

קולנוע צעירה ושמה אן. מאושרים, מאוהבים 
ומהופנטים, השניים נישאים. אולם בעקבות מרד 

הסטודנטים וכישלון היצירה המשותפת, גודאר עובר 
משבר שמחולל בו שינוי עמוק – מבמאי פופולרי הוא 

נהיה לאמן מסתגר הפועל מחוץ לזרם המרכזי, ומקצין 
את דרכו עד למשבר הבלתי נמנע. ביוגרפיה קולנועית 

המוגשת בבימוי מחויך ואוהד.

במאי: מישל הזנוויצ'יוס )"הארטיסט"( 
שחקנים: לואי גארל, סטייסי מרטין, ברניס בז'ו 
)107 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Thursday | חמישי        8.2

21:30
המסיבה
The Party

)אנגליה, 2017( קומדיה

בערב שבו ג'נט חוגגת את מינויה לשרה בממשלה 
הליברלית החדשה של בריטניה, מתברר לה שהיא 

אינה היחידה שמחזיקה מאהב מהצד, שהבורגנות 
דבקה בחברות הליברליות שלה, שכסף אכן פותר 

כמעט הכול ושאקדח שהופיע במערכה הראשונה 
אינו חייב להמתין למערכה השלישית כדי לירות. 
סרט קומפקטי וחסכוני, קצר באורכו אבל גדוש 

במלל חד ועוקצני.

במאית: סאלי פוטר )"אורלנדו"( 
שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, טימותי ספול, 

פטרישה קלארקסון 
)71 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישי        9.2       10.2Saturday | שבת

קולנוע אוסטרי, פוקוסקולנוע אוסטרי, פוקוס

קולנוע אוסטרי, פוקוס
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21:30
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(

20:30
קרב המינים

Battle of the Sexes
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

ארה"ב, 1973. בילי ג'ין קינג היא טניסאית מבטיחה, 
ואילו בובי בריגס הוא אלוף עולם בדימוס, מהמר כפייתי 

וטיפוס לבבי אך טורדני. משחק הטניס שהשניים 
קיימו היה לאחד מסמלי המהפכה הפמיניסטית. אולם 

מעטים מכירים את סיפור הרקע, שכולל לא מעט 
אינטריגות והרבה רומנטיקה ואידיאולוגיה. יוצרי הסרט 

"מיס סנשיין הקטנה" מגישים סיפור מלבב המצטיין 
גם בשחזור תקופתי מרהיב. 

במאים: ואלרי פאריס, ג'ונתן דייטון 
שחקנים: אמה סטון, סטיב קארל 

)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:00
בעלים

Husbands
)ארה"ב, 1970( דרמה

מסע לגילוי עצמי של שלושה גברים נשואים הנקראים 
להלוויית חברם. בסגנונו החופשי והמאולתר, 

ובאמצעות צילום המנציח אירועים בצורה כמו 
תיעודית, חוקר ג'ון קסאווטס, אבי הקולנוע העצמאי 

בארה"ב, את גבולות דמויותיו במסע האבל שלהן, 
שנהיה לטיול תענוגות פרוע בלונדון. 

במאי: ג'ון קסאווטס )"רצח של סוכן הימורים סיני"( 
שחקנים: בן גזארה, פיטר פאלק, ג'ון קסאווטס 

)131 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
בתחילת ההקרנה תוצג הרצאה מפי ד"ר שמוליק 

דובדבני, מרצה לקולנוע ומבקר קולנוע.

Friday | שישי

Saturday | שבתWednesday | רביעי

       16.2

       17.2       21.2

Thursday | חמישי        15.2

18:00
אחת, שתיים, שלוש

One, Two, Three
)ארה"ב, 1961( קומדיה

סוכן אמריקאי מוצב במערב ברלין כדי לשמור על בתו 
של הבוס, המבקרת בעיר. כשהבוס מודיע כי הוא עומד 

להגיע לביקור, הסוכן נחרד לגלות שהבת הסוררת 
התאהבה בקומוניסט צעיר ונאה. בעודו מתכנן בקפידה 
את צעדיו, הוא גורם לשרשרת של תאונות בין-לאומיות 

שעלולות להצית את העולם כולו.

במאי: בילי ויילדר 
שחקנים: ג'יימס קאגני, הורסט בוכהולץ, פמלה טיפין 

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
הדירה

The Apartment
)ארה"ב, 1960( קומדיה

ג’ק למון, באחד מתפקידיו הגדולים, מגלם פקיד 
צעיר המשאיל את דירתו למפגשי אהבים של 

עמיתיו הבכירים בתמורה לקידומו בעבודה. התכנית 
משתבשת כשהוא מתאהב בפילגשו הצעירה של 
הבוס. עלילת הסרט מתבססת בחלקה על מחזה 
שערורייתי מאת נואל קאוורד, ועל פיסת רכילות 

הוליוודית עסיסית על מפיק קנאי שירה בסוכן 
שחקנים שניהל רומן גלוי עם אשתו.

במאי: בילי ויילדר 
שחקנים: ג'ק למון, שירלי מקליין, פרד מקמארי 

)125 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

ג'ון קסאווטס בהרצליה

הדירה

קולנוע אוסטרי, פוקוס
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18:00
מועדון ארוחת הבוקר

The Breakfast Club
)ארה"ב, 1985( דרמה קומית

למראית עין, מעט הוא המשותף בין קלייר בת הטובים, 
אנדרו המורד, ג'ון המחוספס, אליסון בעלת המראה 
הגותי ובראיין ה"גיק". למרות זאת החמישה נענשו 

בריתוק לבית הספר דווקא ביום שבת. יידרשו להם כמה 
שעות להסיר את השריון שהם עטו על עצמם לטובת 

שעה של גילוי עצמי מזכך. סרט שנהיה לסמל של "דור". 

במאי: ג'ון יוז 
שחקנים: אמיליו אסטבז, מולי רינגוולד, ג'אד נלסון, אלי 

שידי, אנתוני מייקל הול 
)97 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:00 -  הרצאה מפי תומר קמרלינג, מבקר הקולנוע 
של "מאקו".

20:30
לחיות את הרגע
The Spectacular Now

)ארה"ב, 2013( דרמה

סאטר הוא נער פרוע וחובב מסיבות שמנסה לשרוד 
בשנתו האחרונה בתיכון. איימי היא נערה שקטה 

שלעולם לא תסתבך בצרות. למרות ההבדלים 
המהותיים ביניהם, הם מתחברים, בהתחלה במפגש 

חד-פעמי ומקרי בהשפעת אלכוהול ועל רקע 
ניסיונותיו להתגבר על פרידה כואבת, אך בהדרגה 

נרקם ביניהם קשר מרפא ומרגש שיעזור להם 
להתמודד לראשונה עם משפחותיהם ועם הפחדים 

והחששות המלווים את גיל ההתבגרות.

במאי: ג'יימס פונסולדט 
שחקנים: מיילס טלר, שיילין וודלי, ברי לארסון 

)95 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
רשימות זעם

Rage Lists
)פלסטין/ישראל, 2017( תיעודי

"יומן מחאה בשני פרקים הנפרש על פני שבע שנים. 
אני מתעד את חיי דרך הפגנות. מהמחאה החברתית 

של קיץ 2011 ועד להפגנות שבועיות נגד גדר ההפרדה 
בכפר נעלין. הסרט מתאר שינויים בחברה הישראלית 

לצד המחירים האישיים שאקטיביזם חברתי דורש בכלל 
ובפרט בכפר הפלסטיני." )ירון בן-חיים(. סרט תיעודי 

מרשים המשנה את פניו ואת סגנונו בהתאם למצב 
הרגשי והמהפכים המתחוללים בחיי המובילים אותו. 

במאי: ירון בן-חיים
)110 דק', עברית ערבית; תרגום לעברית ולערבית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ירון בן-חיים, 

במאי הסרט.

21:30
פלא

Wonder
)ארה"ב, 2017( דרמה

סיפורו של אוגי, נער הסובל מתסמונת גנטית נדירה 
שגרמה לעיוות חמור בפניו. אמו החליטה ללמדו 

בבית כדי לשמור עליו מפני פגיעה מצד ילדים אחרים. 
בהגיעו לכיתה ה', הוא מתחיל ללמוד לראשונה 

בבית הספר היסודי ונאלץ להסתגל למקום החדש 
ולהתמודד עם תגובות הסביבה. מבוסס על רב-מכר 

מאת ר.ג'. פלאסיו. ג'וליה רוברטס ואואן וילסון 
בהופעה מאופקת ונטולת זוהר קטפו את שבחי 

הביקורת על תפקידם כהורים של אוגי.

במאי: סטיבן צ'בוסקי 
שחקנים: ג'ייקוב טרמבלי, אואן וילסון, ג'וליה רוברטס, 

איזבלה וידוביץ' 
)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Saturday | שבתWednesday | רביעי        24.2       28.2

20:00 סרט קצר:
חוץ

Out
)ישראל, 2017( דרמה

רן בן ה-17 משקר להוריו ויוצא מביתו לשוטטות חסרת 
מטרה. הוא נזרק בין המקומות המוכרים לו מילדות ובוחן 
את עולמו המתערער על רקע יציאת אביו מהארון – סוד 

שרן יודע כי ייחשף בפניו ברגע שיחזור הביתה.

במאי: אורי שאכטר
שחקנים: בן וויסמן, אוריה חורש, לינוי אלבכר

)20 דק', עברית; תרגום לאנגלית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין אורי שאכטר, במאי 

הסרט, לדנה קסלר, עיתונאית, מוזיקאית ומייסדת 
"החוג לתולדות המוזיקה". 

בתום השיחה יוקרן לראשונה בישראל הסרט "קידס" 
)בחירתו של הבמאי אורי שאכטר(.

הדור הבא של הקולנוע הישראלי יחד עם החוג לתולדות המוזיקה

Thursday | חמישי        22.2

20:50
קידס

Kids
)ארה"ב, 1995( דרמה

יום בחייהם של בני נוער בניו יורק באמצע שנות 
התשעים. הנערים משוטטים ברחבי העיר, מחליקים 

על סקייטבורדים וגלגיליות, מעשנים בשרשרת, 
שותים אלכוהול, משתמשים בסמים ומקיימים 

יחסי מין חסרי רגש ומשמעות. טלי הוא אחד מהם 
ומטרתו היא לשכב עם כמה שיותר בתולות. אפילו 

הגילוי שאחת מהן היא נשאית HIV מותיר אותו 
באדישותו. סרט מטלטל בהקרנת בכורה מקומית.

במאי: לארי קלארק 
שחקנים: ליאו פיצפטריק, קלואי סביני, רוזריו דוסון 

)91 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
ייתכנו שינויים בשעת ההקרנה.

       23.2

יושבים בחושך עם תומר קמרלינג

Friday | שישי

לראשונה בישראל,

הקרנה חד פעמית!

לראשונה בישראל,

הקרנה חד פעמית!

שני סרטים בכרטיס אחד
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דיבוב מצחיק

30.1

הקרנת חורף 2018

סינמטק הרצליה
divur.co.il :כרטיסים

ערב יווני לכבוד מוזיקאי הרמבטיקו

ואסיליס ציצאניס
יום שבת, 10.2, 20:30

סינמטק הרצליה

יום ראשון מעונן
הופעה חיה והקרנה של סרט
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שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

2017 אר   ו ר ב פ אר- ו נ
י

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

2.1

9.1

16.1

23.1

Foxtrot | 18:00 | פוקסטרוט
)ישראל, 2017( דרמה

סיפורה של משפחה. האב והאם נמצאים בדירתם המרווחת, ובנם, החייל, משרת הרחק מהם. אולם למרות המרחק והניתוק 
המוחלט ביניהם, הם משנים זה את גורלו של זה. סיפור על משפחה שמתפרקת ומתאחה, על אהבה אל מול הכאב, על קבלה 

והשלמה ועל הפער בין מה שמצוי בשליטתנו לבין מה שמחוץ לה. 
במאי: שמוליק מעוז )"לבנון"( | שחקנים: ליאור אשכנזי, שרה אדלר, יונתן שיראי, גפן ברקאי, שירה האס 

)113 דק', עברית וגרמנית; תרגום לעברית(
זוכה פרס אריה הכסף, פסטיבל ונציה 2017. זוכה שמונה פרסי אופיר לשנת 2017, בין היתר בקטגוריות הבמאי, הסרט והשחקן הטובים ביותר. 

Goodbye Christopher Robin | 18:00 | להתראות כריסטופר רובין
)ארה"ב, 2017( דרמה

על הקשר בין סופר הילדים האהוב א.א מילן לבנו כריסטופר רובין, שצעצועיו היו להשראה לעולם הפיוטי בספרי הילדים על פו 
הדוב. מילן סבל מתסמינים פוסט-טראומטיים בעקבות שירותו הצבאי במלחמת העולם הראשונה, והעבודה על ספרי הילדים 

סייעה לו להתמודד עם המועקה הכבדה שלו. הספרים זכו להצלחה בין-לאומית, אך כידוע, מי ששילמו את המחיר הכבד הם 
כריסטופר רובין, אמו והמטפלת שלו. זהו סיפורם הנוגע ללב.

במאי: סיימון קרטיס | שחקנים: דומנל גליסון, מרגו רובי, קלי מקדונלד 
)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Marie-Francine | 18:00 | 50 זה ה-30 החדש
)צרפת, 2017( קומדיה

לאחר שבעלה עזב אותה והיא פוטרה מעבודתה, מארי-פרנסין נאלצת לחזור לגור בדירת הוריה בגיל חמישים! הם מתייחסים 
אליה כאל ילדה, אבל דווקא בחנות הסיגריות האלקטרוניות שהם פתחו עבורה היא מוצאת אהבה חדשה – מיגל, שף המסתיר 

ממנה כי מצבו אינו טוב משלה.
במאית: ולרי למרסייה | שחקנים: ולרי למרסייה, פטריק טימסיט, הלן ונסן 

)95 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

 Loving Vincent | 18:00 | לאהוב את וינסנט
)בריטניה, 2017( אנימציה

אף אמן אחר לא יצר סביבו אווירת מסתורין כזו, ועל אף אמן אחר לא סופרו אגדות רבות כל כך. הוא הוגדר כקדוש מעונה, נפש 
אבודה, משוגע, גאון ובטלן. ציוריו שוברים היום שיאי מכירות, אך מ-800 הציורים שצייר במהלך חייו המעונים הצליח וינסנט ואן גוך 

למכור רק אחד. "לאהוב את וינסנט" הוא סרט הקולנוע הראשון שמשלב אנימציה מציורי שמן, והצפייה בו היא חוויה ייחודית.
במאים: דורותה קוביילה ויו וולצ'מן | שחקנים: דאגלס בות', אלינור טומלינסון, רוברט גולאצ'יק 

)95 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

A Ghost Story | 20:30 | סיפור רפאים
)ארה"ב, 2017( דרמה רומנטית

נתיב חייהם המשותף של גבר ואישה נקטע באכזריות. עתה האישה היא אלמנה והגבר הוא רוח רפאים שאינה מסוגלת להמשיך 
הלאה לעולם הבא. היגון והערגה היא מנת חלקם, וניכר כי המזור היחיד לכאבם הוא האומץ להתרחק ואולי "קצת" לשכוח. יצירה 

פיוטית ומעודנת על הקשר בין זמן לזיכרון. לא לכל טעם, אך אחת מפסגות הקולנוע העולמי בשנת 2017.
במאי: דייוויד לאורי | שחקנים: רוני מארה, קייסי אפלק 

)91 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

טרום בכורה

www.hcinema.org.il  :למידע נוסף על הסרטים ושעות ההקרנה, היכנסו לאתר סינמטק הרצליה
www.facebook.com/hcinema.org.il  :ולעמוד הפייסבוק של סינמטק הרצליה 

בני הגיל השלישי נהנים מקולנוע איכותי 
ב-₪10 בלבד!
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שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

30.1

6.2

13.213.2

20.2

27.2

Scaffolding | 18:00 | פיגומים
)ישראל/פולין, 2017(

דומה כי מאז ומעולם אמרו לאשר שהוא ילד קשה ומופרע. כיום הוא בן 17 אך הדעות עליו נותרו כשהיו. מדי יום הוא 
מפריע בבית הספר ואז הולך לעבוד בפיגומים עם אביו הקשוח. מורה חדש לספרות רואה את אשר בעיניים אחרות ומציע 

לו דרך חלופית, אך היא מתנגשת עם התכניות של אביו, שאהבתו לבנו יכולה להיות אכזרית. 
במאי: מתן יאיר | שחקנים: אשר לקס, יעקב כהן, עמי סמולרצ'יק, קרן ברגר

)92 דק', עברית(

Cloudy Sunday | Ουζερί Τσιτσάνης | 18:00 | יום ראשון מעונן
)יוון, 2015( דרמה

שנות הארבעים של המאה העשרים. בסלוניקי שביוון, יורגוס ואסטריאה הצעירים מתאהבים, אבל קשר רומנטי בין נוצרי 
ליהודייה הוא קשר אסור. זוג האוהבים האמיצים, שחיים במדינה שהמשטר הטוטליטרי האכזרי בה מנהיג הפרדה גזעית, 

מוצאים מקלט בטברנה ההיסטורית שמנהל המלחין ואסיליס ציצאניס )שהלחין את השיר האגדי "סינפיסמני קיריאקי"(. 
במאי: מנוסוס מנוסאקיס | שחקנים: אנדריאס קונסטנטינו, כריסטינה הילה פמלי, האריס פרגוליס 

)116 דק', יוונית; תרגום לעברית(

The Party | 18:00 | המסיבה
)אנגליה, 2017( קומדיה

בערב שבו ג'נט חוגגת את מינויה לשרה בממשלה הליברלית החדשה של בריטניה, מתברר לה שהיא אינה היחידה שמחזיקה 
מאהב מהצד, שהבורגנות דבקה בחברות הליברליות שלה, שכסף אכן פותר כמעט הכול ושאקדח שהופיע במערכה הראשונה 

אינו חייב להמתין למערכה השלישית כדי לירות. סרט קומפקטי וחסכוני, קצר באורכו אבל גדוש במלל חד ועוקצני.
במאית: סאלי פוטר )"אורלנדו"(  | שחקנים: קריסטין סקוט תומאס, טימותי ספול, פטרישה קלארקסון 

)71 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Battle of the Sexes | 18:00 | קרב המינים
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

ארה"ב, 1973. בילי ג'ין קינג היא טניסאית מבטיחה, ואילו בובי בריגס הוא אלוף עולם בדימוס, מהמר כפייתי וטיפוס לבבי אך טורדני. 
משחק הטניס שהשניים קיימו היה לאחד מסמלי המהפכה הפמיניסטית. אולם מעטים מכירים את סיפור הרקע, שכולל לא מעט 

אינטריגות והרבה רומנטיקה ואידיאולוגיה. יוצרי הסרט "מיס סנשיין הקטנה" מגישים סיפור מלבב המצטיין גם בשחזור תקופתי מרהיב. 
במאים: ואלרי פאריס, ג'ונתן דייטון | שחקנים: אמה סטון, סטיב קארל 

)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Wonder | 18:00 | פלא
)ארה"ב, 2017( דרמה

סיפורו של אוגי, נער הסובל מתסמונת גנטית נדירה שגרמה לעיוות חמור בפניו. אמו החליטה ללמדו בבית כדי לשמור עליו מפני 
פגיעה מצד ילדים אחרים. בהגיעו לכיתה ה', הוא מתחיל ללמוד לראשונה בבית הספר היסודי ונאלץ להסתגל למקום החדש 

ולהתמודד עם תגובות הסביבה. מבוסס על רב-מכר מאת ר.ג'. פלאסיו. ג'וליה רוברטס ואואן וילסון בהופעה מאופקת ונטולת 
זוהר קטפו את שבחי הביקורת על תפקידם כהורים של אוגי.

במאי: סטיבן צ'בוסקי | שחקנים: ג'ייקוב טרמבלי, אואן וילסון, ג'וליה רוברטס, איזבלה וידוביץ' 
)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לבקשת הקהל

למידע נוסף על הסרטים ושעות ההקרנה, היכנסו לאתר סינמטק הרצליה:  
ולעמוד הפייסבוק של סינמטק הרצליה: 

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.
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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(

וולט דיסני מציג: חתולים בצמרת
מנחה ומספרת: תמי ברק

יום שבת, 13.1, 11:00
)הסרט באנגלית(

קוקו
יום שבת, 20.1, 11:00

)בדיבוב לעברית(

פרדיננד
יום שבת, 17/2, 11:00

)בדיבוב לעברית(

בלשי הפסטה
יום שבת, 10/2, 11:00

)הסרט מיועד לכל המשפחה, בשפה הגרמנית עם תרגום לעברית(.

מספרים 
טים

סר


