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הקרנות מסחריות 
בחודש מרץ 

מונטנה )החל מ-1/3/18(. 1
מות המשוררת )החל מ-15/3/18(. 2
להתראות שם למעלה )החל מ-22/3/18(. 3

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

צופים יקרים, 
אנו ממשיכים לחגוג עשור לפעילות סינמטק הרצליה.

בתכניה זו אתם מוזמנים להתפעל מהקולנוע הנהדר ששגשג בשנות השבעים. תזכו 
האירופאיות  הבמאיות  ורטמולר,  ולינה  סנדרס-ברהמס  הלמה  של  בסרטיהן  לצפות 

המרתקות ולהתענג על צמד מיצירות העילית של רוברט אלטמן, הבמאי האמריקאי. 
כבכול אביב, יתארחו אצלנו פסטיבל הקולנוע הצרפתי ופסטיבל הקולנוע האיטלקי )אשר רוב 
האפריקאי.  הקולנוע  פסטיבל  עם  שלנו  הראשון  המפגש  את  תחמיצו  אל  מאי(.  בחודש  יוקרנו  סרטיו 

השנה נדע אמנם רק טעימה, אבל כה טעימה! 
מופע  נציג  מרץ,  בחודש  הרצליה.  סינמטק  בתכניית  למוזיקה  הקולנוע  בין  לקשר  לב,  שמתם  בוודאי 
ניק  ובאמנותו( הזמר הכביר  )ברוחו  לכאן  ישוב  אפריל,  ואילו בחודש  לזמרת הצרפתיה-ברברה,  מחווה 

קייב, כחלק מאירוע בין-לאומי שאנו גאים לקחת בו חלק.
ותימשך עד סוף השנה עם  הרטרוספקטיבה לבמאי הנודע אינגמר ברגמן, תיפתח אצלנו בחודש מרץ 
סירק  דאגלס  לסרטי  הרטרוספקטיבה  את  להשיק  הראשונים  נהיה  חדשים.  בעותקים  כותרים  כ-20 

שהמלודרמות שלו נוגעות ללב ומסעירות את המחשבה. 
מקומו של הקולנוע העכשווי, מובטח. נקרין את "חוטים נסתרים", "העיתון", "קרא לי בשמך", "פנתר 

שחור" ועוד רבים ומעולים. נציגות ישראלית לא תיפקד, כמובן. 
תמיכתכן  על  הרצליה,  נשים  למינהל  נתונה  תודתנו  ולסיום, 

הבכורה, טרום  הקרנת   – בירד"  "ליידי   באירועים: 
 "...ואהבתם את הֵגר" ו-"אבקת קסמים - מופע מוזיקלי במחווה 

לברברה". תענוג לעשות אתכן אמנות ולהביא לשינוי.

שלכם, 
גיתית וינר מנכ"לית הסינמטק והצוות המשגע  

הקדמה
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סרטי מרץ

3.3
18:00 סחף חושים 

20:15  טרום בכורה: ליידי 
בירד

1.3
20:30 כוכבים חיים לנצח

2.3
21:00   בכורה ישראלית: 

מונטנה

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

7.3
19:00  נערה שחורה

20:30  "ואהבתם את הֵגר."

8.3
20:30 קיץ עם מוניקה

9.3
21:30 חוטים נסתרים

10.3
18:00   טרום בכורה: 

הקדמונים )באנגלית(
20:30 כבשה

6.3
18:00 חוטים נסתרים

13.3
18:00  פסטיבל הקולנוע 

הצרפתי: להתראות 
שם למעלה

27.3
18:00  פסטיבל הקולנוע 

 הצרפתי: 
קשר משפחתי

20.3
18:00  פסטיבל הקולנוע 

 הצרפתי:
חמישים אביבים

14.3
20:30 הקללה

15.3
20:00  פסטיבל הקולנוע 

הצרפתי: הלא אנושי

16.3
21:30  פסטיבל הקולנוע 
הצרפתי: משמורת

23.3
21:30  פסטיבל הקולנוע 

 הצרפתי: 
120 פעימות בדקה

22.3
20:30  פסטיבל הקולנוע 

הצרפתי: מו

21.3
20:00 ארץ זרה

28.3
20:00  פסטיבל הקולנוע 

הצרפתי:  
              סרט קצר: 

הלילה הראשון
  סרט באורך מלא: 
עיניים ללא פנים

29.3
20:30 ורטיגו

30.3
ליל הסדר

31.3
18:00 העיתון

20:30 הקלפן והיצאנית

17.3
11:00 הפסקת קיץ

 20:00  אבקת קסמים – 
מופע מחווה לברברה
20:40  פסטיבל הקולנוע 

הצרפתי: ברברה

24.3
18:00 צמא

 20:00  סרט קצר: 
פעימת לב

  סרט באורך מלא: 
קרא לי בשמך

סרטי הילדים
של סינמטק 

הרצליה

סרטי שבוע 
המעשים 
הטובים:

הקדמונים 

)טרום בכורה 
בדיבוב לעברית( 

הדבורה 
מאיה 

)בדיבוב לעברית(  

דובוני 
'כפת לי 

)באנגלית, עם 
תרגום לעברית( 

טרולים 

)באנגלית, עם 
)פרטים בעמ' 16(תרגום לעברית( 
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סרטי אפריל

7.4
18:00 מרדף חצות

20:15 הרצאה
20:45 שוגרלנד אקספרס

14.4
18:00 ג'וני ומגפי הזמש
20:00  ניק קייב: הופעה 

חיה בקופנהגן
20:30 להתראות שם למעלה

6.4
21:30 גלגל ענק

13.4
21:00  ניק קייב: הופעה 

חיה בקופנהגן
21:30 הפרעה בקצב הלב

5.4
20:30  עלי: פחד אוכל את 

הנשמה

12.4
1945 18:30

20:30  ניק קייב: הופעה 
חיה בקופנהגן

4.4
20:00  כל שהשמיים 

מרשים

11.4
20:00 זיכרון בסלון

3.4
18:00 העיתון

10.4
18:00  טרום בכורה 

ישראלית: אזימוט

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

21.4
18:00 כף רגלי השמאלית

20:30  טרום בכורה 
ישראלית: הבן דוד

20.4
 21:30  פנתר שחור 
)תלת-ממד(

19.4
20:30 המוזיאון

18.4
ערב יום העצמאות

17.4
 ערב יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל

28.4
18:00  צ'ינמה איטליה: 

העדינות
20:15 נאשוויל

27.4
21:30  שלושה שלטים 
מחוץ לאבינג, 

מיזורי

26.4
20:00 גרמניה אם חיוורת

25.4
19:00 ברוש לבדו

20:45 גונבי האופניים

24.4
18:00  צ'ינמה איטליה: 

אהבה ועולם תחתון

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 אפריל 

ניק קייב: הופעה חיה בקופנהגן
12/4 בשעה 20:30 – הרצאה מקדימה מפי דוד פרץ

13/4 בשעה 21:00 – הרצאה מקדימה מפי דנה קסלר
14/4 בשעה 20:00 – הרצאה מקדימה מפי סער גמזו
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יושבים
בחושך

עם תומר קמרלינג

20:15
ליידי בירד

Lady Bird
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

כריסטין "ליידי בירד" מקפירסון היא תלמידת תיכון שאינה 
מצליחה להשתלב. היא כמהה להרפתקאות, לתחכום 

ולהזדמנות לשנות את נתיב חייה, אך מרגישה שלא תוכל 
לספק את הכמיהה לכל אלה בבית הספר הקתולי שבו היא 

לומדת. ובכל זאת, במשך שנה אחת היא מספיקה להתאהב, 
להשתתף בהצגה בבית הספר ואפילו להירשם לקולג'. 
כמובן, לכל דבר יש מחיר. דרמה קומית צנועה שזכתה 

לשבחים ולתשואות ושכוחה טמון בהבחנותיה השנונות. 

במאית: גרטה גרוויג 
שחקנים: סירשה רונן, לורי מטקאלף, טימותי שאלאמה 

)94 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי תומר 
קמרלינג, מבקר הקולנוע של "מאקו".

18:00
סחף חושים

Travolti da un insolito destino 
nell'azzurro mare d'agosto (Swept away)

)איטליה, 1974( קומדיה

רפאלה, אישה עשירה, מפליגה על היאכטה שלה בים 
התיכון עם קבוצת חברים במסגרת חופשת הקיץ. 

הסקיפר הקומוניסט, אינו מסתדר )בלשון המעטה( 
עם הבוסית שלו, אך חייב לציית לגחמותיה. עקב תאונה 
אשר מותירה אותם לבד על אי בלב הים, חייבים השניים 
ללמוד להסתדר. תחת השם המקורי הארוך: "המומים 

מגורל יוצא דופן בים הכחול של חודש אוגוסט" מסתתר 
עיבוד חצוף למחזה "אילוף הסוררת".

 במאית: לינה ורטמולר
שחקנים: ג'יאקרלו ג'יאניני, מריאנג'לה מלאטו

)116 דק', איטלקית, תרגום לעברית(

20:30
כוכבים חיים לנצח

Film Stars Don't Die in Liverpool
)בריטניה, 2017( דרמה

שנת 1978. כוכבה של גלוריה גראהם, הכוכבת 
ההוליוודית זוכת האוסקר, כבר דעך. היא אינה מקבלת 

תפקידים נוצצים ונאלצת להסתפק בהשתתפות 
בהצגות תיאטרון מחוץ לארה"ב. פגישה מקרית עם 

שחקן מתחיל הצעיר ממנה בשנים רבות מציתה רומן 
קצר מועד. השנים חולפות וגראהם, שחלתה בסרטן 

סופני, יוצרת שוב קשר עם השחקן וסיפור האהבה 
ניצת מחדש. סרט עדין ונטול סנסציות שזכה לצמד 

שחקנים אדיר שהתמסרו לתפקידם באומץ.

במאי: פול מקגוויגן  
שחקנים: אנט בנינג, ג'יימי בל, ג'ולי וולטרס 

)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:00
מונטנה

Montana
)ישראל, 2017( דרמה

בעקבות הבשורה על מות סבה, אפי מחליטה לחזור 
לעכו, עיר הולדתה, כדי לחלוק לו כבוד אחרון. בעכו היא 

פוגשת את קרן, אישה נשואה ואם לשניים שעובדת 
כמורה מחליפה. השתיים מתאהבות מייד. כשאפי 

פוגשת במאיה, בתה הקטנה של קרן, היא מגלה 
בהדרגה מה ומי גרם לה לעזוב את העיר לפני שנים 
רבות כל כך. סיפור האהבה הופך למסע של סגירת 

חשבונות ישנים.

במאית: לימור שמילה 
שחקנים: נעה בירון, אבי מלכה, קרן צור, נטע שפיגלמן

)75 דק', עברית וצרפתית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם לימור שמילה, 

נעה בירון וליאור אלפנט, מרצה למגדר ולקולנוע.

Thursday | חמישיFriday | שישי        2.3

19:00
נערה שחורה

La noire de… 
Black Girl

סנגל, 1966( דרמה(

סרט הביכורים של הבמאי הסנגלי עוסמן סמבן, שזכה 
בפרס ז'אן ויגו בשנת 1966 ואשר נחשב לבמאי האפריקאי 

הראשון שזכה להכרה בין־לאומית. בחורה שחורה 
מתחילה לעבוד כאומנת בבית של משפחה צרפתית 

בסנגל. כשהמשפחה עוברת בחזרה לריביירה שעל הים 
התיכון, הבחורה מורדת לדרגת משרתת וסובלת מיחס 

גזעני ועוין. היא מתחילה להבין את משמעות צבע עורה 
בתרבות האירופית. מחאה אנטי־קולוניאליסטית חריפה. 

במאי: עוסמן סמבן 
שחקנים: מביסין תרז דיופ, אן־מארי ז'לינק 

)59 דק', וולוף וצרפתית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Wednesday | רביעי        3.3

       3.3

       7.3

טרום בכורה

בכורה במעמד הבמאית והשחקנית הראשית

קולנוע אפריקאי, טעימה ראשונה

       1.3

ליידי בירד
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20:30
קיץ עם מוניקה

Sommaren med Monika
Summer with Monika

)שוודיה, 1953( דרמה
הארי ומוניקה מכירים ומתאהבים. הוא בן 19 ומתאפיין 

בתבונה ובמתינות ואילו היא תוססת ומרדנית. 
השניים מחליטים להתפטר מעבודותיהם, לעזוב את 
בתי הוריהם ולבלות קיץ שלם על אי מבודד. יחד הם 
מתענגים מקסם האהבה והתשוקה, אך כשמוניקה 

נכנסת להיריון הם נדרשים לקבל החלטות לטווח ארוך 
וזוגיותם עומדת לשלל מבחנים.

במאי: אינגמר ברגמן 
שחקנים: הארייט אנדרסון, לארס אקבורג, דגמר אבסן 

)96 דק', שוודית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Thursday | חמישי 8.3

21:30
חוטים נסתרים

Phantom Thread
)ארה"ב, 2017( דרמה

לונדון, שנות החמישים. ריינולדס וודקוק הוא חייט נערץ 
המנהל יחד עם אחותו בית אופנה עילית. נשים רבות 

עוברות בחייו של וודקוק. הוא מרומם אותן לגבהים אך 
מאבד בהן עניין תוך זמן קצר. כשאלמה, מלצרית צעירה, 

נקרית בדרכו, לרקע נדמה כי "הסיפור" יחזור על עצמו, 
אך לא הפעם. מביני דבר משבחים את הסרט כמצטיין 

השנה ומאתרים בו את השפעות הסרטים "ורטיגו", 
"לחיות את חייה" ו"פסיכו".

במאי: פול תומאס אנדרסון 
שחקנים: דניאל דיי־לואיס, ויקי קריפס, לזלי מנוויל 

)130 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לשלל פרסי אוסקר, בין היתר בקטגוריות השחקן, 

שחקנית המשנה, המוזיקה, הבימוי והסרט הטובים ביותר.

20:30
כבשה

Lamb
)אתיופיה/צרפת/גרמניה/נורווגיה/קטאר, 2015( דרמה

לאחר שאביו נטש אותו, אפרים נאלץ לעזוב את ביתו 
ולגור אצל קרובים רחוקים. הכבשה שאביו השאיר לו 

היא כל חייו, והיא מנחמת אותו בבדידותו. יום אחד דודו 
דורש ממנו להקריב את כבשתו האהובה למען ארוחת 

החג. אפרים יעשה הכול כדי לשמור על חברתו היחידה 
ולמצוא את הדרך חזרה הביתה. הקרנה חד־פעמית.

במאי: יארד זלקה 
שחקנים: רדיאט אמארה, קידיסט סיום, וללה אספה 

)94 דק', אמהרית; תרגום לעברית ולאנגלית(
תחרות מבט מסוים, פסטיבל קאן,  2015.

18:00
הקדמונים

Early Men
)בריטניה/צרפת, 2018( אנימציה

שחר האנושות. ממותות שעירות ויצורים פרה־
היסטוריים מבהילים משוטטים על פני כדור הארץ. 
הכפר של דאג האוויל ושל חברו הטוב, הוגנוב חזיר 
הבר, נתון במצור. הם נדרשים לטכס עצה ולשתף 
פעולה במלחמתם נגד השליט הרשע שחומד את 

שדותיהם. להיט פלסטלינה חדש וחמוד הפונה לכל 
המשפחה מבית היוצר של "ואלאס וגרומיט".  

במאי: ניק פארק 
קולות: טום הידלסטון, אדי רדמיין, מייזי ויליאמס 

)89 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תוגש הקדמה מפי דורון פישלר, מרצה 

ומבקר קולנוע וטלוויזיה.

Friday | שישיSaturday | שבת        9.3       10.3

20:30
זר מן החולות

Stranger of the Dunes
)ישראל, 2016( דרמה

פליט אריתריאי מגיע ליישוב בערבה המדברית. הוא 
כמה להשתלב אך עברו רודף אותו, והוא משוטט 
בין זיכרונות אהובתו לבין המציאות שאליה נקלע.

במאית: תמר ברוך
שחקנים: מייקל טספהאנס־אפוורקי, אסתר רדא, 

שרון טל
 )22 דק', עברית(

אשת השגריר
The Ambassador's Wife

)ישראל, 2016( דרמה

ירוסלם, שהייתה אשתו של שגריר אריתריאה 
בפריז, נאלצת להימלט לישראל והופכת 

למבקשת מקלט בדרום תל אביב.

במאית: דינה צבי ריקליס
שחקנים: אסתר רדא, יחזקאל לזרוב

)40 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי        7.3

קולנוע אפריקאי, טעימה ראשונהטרום בכורה

אינגמר ברגמן – הרטרוספקטיבה "...ואהבתם את הֵגר."

שני סרטים בכרטיס אחד

בתום ההקרנה יתקיים פאנל פתוח לשאלות הקהל בהשתתפות במאיות הסרטים, 
תמר ברוך ודינה צבי ריקליס, תסריטאית "אשת השגריר", עלמה גניהר, וכוכב הסרט 

"זר מן החולות", מייקל טספהאנס־אפוורקי. הפאנל ייערך בהנחיית איילת בכר, 
במאית ומרצה לקולנוע.
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20:00
הלא אנושי

L'inhumaine (The New Enchantment)
)צרפת, 1924( אילם

גברים רבים מבקרים את קלייר הזמרת המפורסמת, בהם 
גם מהרג'ה ערבי ומדען שוודי. חייה דקדנטיים וגדושים 
במסיבות ובמזמוטים, אבל השגרה עושה אותה לקהת 

רגשות ולאדישה. כשהיא שומעת שהמדען איבד את 
עצמו לדעת בגללה, היא מחליטה לבקר אותו ביקור אחרון, 

וחמתו של המהרג'ה בוערת בו להשחית. סרט אילם עם 
דמויות לא מוסריות, דרמה גדולה ונוכחות של ריאליזם 

מאגי. חגיגה לאוהבי קולנוע קלאסי בהשפעה אוונגרדית.

במאי: מרסל ל'הרבייה  
שחקנים: ז'אק קטלן, ז'ורז'ט לבלן  | מוזיקה מקורית: 
דריוס מיו | )85 דק', אילם; תרגום לעברית ולאנגלית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי יוסי אורן, מייסד 
סינמטק חיפה ומנהל ָאמנותי בקרן יהושע רבינוביץ'.

20:00
 אבקת קסמים

מופע מוזיקלי במחווה לברברה 

עם טליה אליאב ונעמי דהן

20:40
ברברה
Barbara

)צרפת, 2017( דרמה

בריז'יט היא שחקנית העומדת לגלם את הזמרת הצרפתייה 
ברברה בסרט חדש שיצטלם בקרוב. היא עובדת על הדמות, 

הקול, השירים והמנגינות. זהו אתגר גדול עבורה, אך היא 
מוצאת כוחות מפתיעים להתגבר על המכשולים. בינתיים 

איב, במאי הסרט, מתכונן גם הוא. הוא נובר בארכיונים, 
מאזין למוזיקה ונותן לעצמו ליפול בקסמיה של השחקנית. 

במאי: מתיו אלמריק 
שחקנים: ז'אן באליבר, מתיו אמלריק, ונסן פיירני 

)93 דק', צרפתית; תרגום לעברית(
"הודות למבנה הייחודי ולהופעתה של ז'אן בליבר, מתיו 
אמלריק מצליח להציג סרט מלא תחכום. יצירת ָאמנות 

אמיתית." )"ליברסיון"(.

Thursday | חמישיFriday | שישי

Saturday | שבת

       15.3       16.3

       17.3

Wednesday | רביעי        14.3

21:30
משמורת

Jusqu'a la garde (Custody)
)צרפת, 2017( דרמה

אנטואן ומרים מתגרשים. בתם ז'וזפין הגיעה לבגרות 
ונותר רק להחליט על גורל הבן, ז'וליאן. מרים רוצה 

לקבל משמורת בלעדית וגם ז'וליאן מעוניין בכך. בבית 
המשפט הוא מגנה את אביו, אך למרות זאת השופט 
מחליט על משמורת משותפת. אנטואן מנסה ליצור 

קשר עם בנו אבל ז'וליאן מתבצר בעמדתו. מבט 
קולנועי רענן על נושא מאבקי המשמורת. סרט מאופק 

ומלא חמלה.

במאי: זאבייה לגראן 
שחקנים: לאה דרוקה, דניס מנושה, תומא ג'יוריה 

)93 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס הבימוי הטוב ביותר, פסטיבל ונציה, 2017.

20:30
הקללה

Xala
)סנגל, 1975( קומדיה/סאטירה

בליל נישואיו לאשתו השלישית, אל האדג'י מגלה 
שנחתה עליו קללת האימפוטנציה. "מידה של אירוניה 
מהולה בזעם הופכת את סרטיו של סמבן ליוצאי דופן 
ולפשוטים להבנה גם יחד." )ה"גארדיאן"(. משל שנון 

על התנגשות העולם המערבי והעולם השלישי בעת 
התמוטטות הקולוניאליזם.

במאי: עוסמן סמבן 
שחקנים: תיירנו לייה, מרים ניאנג, ֵסאוֵנה סאמב 

)123 דק', צרפתית, וולוף; תרגום לעברית(
זוכה פרס מיוחד של חבר השופטים, פסטיבל קרלובי 

וארי, 1976.

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018קולנוע אפריקאי, טעימה ראשונהקולנוע אפריקאי, טעימה ראשונה

חודש האישה הבינלאומי

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018

11:00
הפסקת קיץ

Sommarlek (Summer Interlude)
)שוודיה, 1951( דרמה

מארי, רקדנית באופרה המלכותית של שטוקהולם, 
מתאהבת בימי חופשת הקיץ בצעיר ושמו הנריק. 

עם תום החופשה הנריק נהרג, ובשנים שלאחר מכן 
מארי אינה מצליחה להתאושש מאבלה. ברגמן 

מעמת את הדיכאון והמלנכוליה בהווה עם פלשבקים 
של האהבה הגדולה באי הָשֵלו, על רקע תותי הבר 

והעצים הפורחים.

במאי: אינגמר ברגמן 
שחקנים: מאי־בריט נילסון, אלף קיילין, בירגר 

מאלמסטן 
)96 דק', שוודית; תרגום לעברית ולאנגלית(

אינגמר ברגמן, הרטרוספקטיבה
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גלים 
גבוהים 

גלית רויכמן

18:00
צמא

Törst (Thirst)
)שוודיה, 1949( דרמה

סרטו האישי ביותר של ברגמן עוסק בנושאים האהובים 
עליו: בדידות, קשיי הקיום והיחסים בין המינים. רוב 

הסיפור מסופר דרך פלשבקים של זוג נשוי הנוסע 
ברכבת מבאזל לשטוקהולם. האישה משחזרת 

בדמיונה את פרשיית האהבים שלה עם ימאי, והגבר 
מנסה להשוות במוחו בין אשתו הנוכחית לזו הקודמת. 
בסופו של דבר השניים מגלים שעדיף להיות בגיהינום 

ביחד מאשר בנפרד.

במאי: אינגמר ברגמן 
שחקנים: אווה הנינג, בירגר מלמסטן, בירגיט טנגרות 

)83 דק', שוודית וגרמנית; תרגום לעברית ואנגלית(

20:00
פעימת לב

In a Heartbeat
)ארה"ב, 2017( אנימציה

תלמיד בית ספר מאוהב 
בחברו לכיתה. הוא מתבייש 

להתוודות, אך ללב רצון 
משלו ודבר לא יעצור אותו.

במאים: אסטבן בראבו 
ובת' דייוויד 

)4 דק', ללא מילים( 
זוכה פרס המוזיקה הטובה 

ביותר, מוזיקה הוליוודית 
בפרסי המדיה, 2017.

20:30
קרא לי בשמך

Call Me by Your Name
)איטליה/צרפת/ברזיל/ארה"ב, 2017( דרמה

איטליה, שנות השמונים. בני משפחת פרלמן נופשים בבית הקיט שלהם. אבי 
המשפחה, פרופסור לארכיאולוגיה, מזמין את אוליבר, סטודנט מצטיין שלו, 

לעזור לו בעבודתו האקדמית. אליֹו, בנם המתבגר של הפרלמנים, מביט באוליבר 
בעניין מסויג. לאוליבר חזות של אל יווני וחן נערי אבל התנהגותו יהירה. לראשונה 

בחייו אליֹו מרגיש שמשהו בלבו ניצת. באומץ ובנחישות הוא עושה את הצעד 
הראשון לקראת גילוי של אהבת אמת ודרך חיים.

במאי: לוקה גואדניניו 
שחקנים: ארמי האמר, טימותי שאלאמה, מייקל סטולברג, אמירה קאסאר  )132 

דק', איטלקית, אנגלית, צרפתית וגרמנית; תרגום לעברית(
מועמד לפרסים בקטגוריות השחקן, התסריט והסרט הטובים ביותר, אוסקר 2018.

21:30
120 פעימות בדקה

120  battements par minute (120 BPM)
)צרפת, 2017( דרמה

   ACT  פריז, תחילת שנות התשעים. קבוצת המחאה
UP שמה לה למטרה להילחם בנגיף ה־HIV ובמחלת 

האיידס. הקבוצה מורכבת ממגוון חברות וחברים: 
אנשים טובים, יפים ומעוררי השראה. ניית'ן, חבר חדש 

בקבוצה, נופל בקסמם ולראשונה בחייו מוצא משמעות 
לקיום. הסרט, המבוסס על סיפור אמיתי, חושף בפני 
הצופים חבורה של צעירים אמיצים ששינו את העולם.

במאי: רובין קמפיו  
שחקנים: נאהוול פרז ביסקאייר, ארנו ולואה, אדל האנל

)143 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה הפרס הגדול של חבר השופטים, זוכה פרס תא 

העיתונאים, זוכה פרס הדקל הקווירי, פסטיבל קאן, 2017.

Saturday | שבת 24.3

20:00
ארץ זרה

Foreign Land
)ישראל, 2017( תיעודי

רסאן עבאס היה כוכב סדרת הטלוויזיה המצליחה "המסעדה 
הגדולה". שלומי אלדר היה כתב טלוויזיה מוערך שסיקר את 

הסכסוך הישראלי־פלסטיני ואת המתרחש ברצועת עזה. 
בתקופה שבה החברה הישראלית משנה את פניה, שניהם 

מגלים שפחות ופחות אנשים מוכנים להקשיב. עבאס מקבל 
פחות תפקידים ודיווחיו של אלדר נדחקים לשולי מהדורות 

החדשות. במציאות המוכתבת על־ידי קיצונים, שחקן 
תיאטרון ועיתונאי מחפשים דרך, מקום ותחושת שייכות.

במאי: שלומי אלדר
)75 דק', עברית; תרגום לאנגלית ולעברית(

זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר, פסטיבל חיפה, 2017.
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם שלומי אלדר, 

במאי הסרט.

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018

אינגמר ברגמן – הרטרוספקטיבה

Wednesday | רביעי        21.3

20:30
מו

M
)צרפת, 2017( דרמה

לילה ומו נפגשים בתחנת אוטובוס. לילה, שמתקשה 
בדיבור, מתכוננת לבחינות הסיום שלה, ואילו מו 

הוורבלי ומלא החיים מתפרנס ממרוצים לא חוקיים. 
ההפכים נמשכים זה אל זה והשניים מתאהבים, אבל מו 

נושא עמו סוד מעיק.

במאי: שרה פורסטייה
שחקנים: שרה פורסטייה, רדואן הרג'אן, ז'אן פייר לאו, 

ליב אנדרן
)98 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Thursday | חמישיFriday | שישי        22.3       23.3

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי גלית רויכמן, תסריטאית ומרצה לקולנוע, ובסיומה יתקיים דיון.

שני סרטים בכרטיס אחד
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18:00
העיתון
The Post

)ארה"ב, 2017( דרמה

סרטו של סטיבן ספילברג מפנה מבט אל אחורי 
הקלעים של מערכת העיתון "וושינגטון פוסט" סביב 
פרסום מסמכי הפנטגון שהעידו על עניינה הממושך 

של ארה"ב בווייטנאם. במרכז הסרט, המתהדר 
בשחזור תקופתי וסגנוני מרשים, עומדת דמותה של 

קיי גראהם )מריל סטריפ המצוינת(, מנכ"לית העיתון, 
שאומץ הלב שגילתה בפרשה הפך אותה לאחת הנשים 

החזקות והמשפיעות במדיה האמריקאית. 

במאי: סטיבן ספילברג
שחקנים: מריל סטריפ, טום הנקס, בוב אודנקירק  

)116 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר ולפרס השחקנית 

הטובה ביותר, אוסקר 2018.

20:30
הקלפן והיצאנית

McCabe and Mrs. Miller
)ארה"ב, 1971( דרמה תקופתית

בעיירה קטנה בארה"ב, מהמר ו"מאדאם" פותחים 
יחד בית מרזח שנערותיו מספקות שירותים מיניים 

לכורים העובדים באזור. העסק משגשג ובין השניים 
נרקם רומן, עד לכניסתם של אנשי עסקים החומדים 

את אדמת המקום. הסרט העדין, שסגנונו המיוחד 
מזכיר את המערבון, נהיה להצלחה גדולה לא רק בזכות 

הבימוי הנהדר והכימיה בין השחקנים, אלא גם הודות 
לשירים הנפלאים שכתב עבורו לאונרד כהן.

במאי: רוברט אלטמן
שחקנים: וורן בייטי, ג'ולי כריסטי, רנה אוברז'ונואה 

)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת        31.3

Wednesday | רביעי        28.3

20:00
הלילה הראשון

La première nuit 
(The First Night)

)חסר ז׳אנר(

תלמיד בית ספר שהגיעו לפרקו פוגש עלמת חן יפה 
וזהובת שיער כשהוא משוטט לו בין רציפי הרכבת 

התחתית. בלילה הוא חולם שהוא חוזר למקום, 
בעקבות אהבתו ותשוקתו הראשונה, ופוגש בו שלל 

טיפוסים מעניינים. סרט קצר המתאר בדרך יפה 
ולירית את השפעת הקולנוע על חיי הצופים. 

במאי: ז'ורז' פראנז'ו
שחקנים: פייר דווי, ליזבת פרסו 

)23 דק', ללא מילים(

20:30
עיניים ללא פנים

Les yeux sans visage 
(Eyes without a face)

)צרפת, 1960( מתח

עלמה נפגעת בתאונה דרכים ופניה מתכערים. רק 
עיניה נותרות יפות כשהיו, והן "נוצצות" מבעד למסכת 
החרסינה שמכסה את פניה. אבי הנערה, מנתח מבריק 

המונע על־ידי רגשות אשם, יוצא ל"ציד" בחברת 
השוליה היפהפייה שלו. השניים חוטפים עלמות חן 
ומנסים להשתיל את פניהן במקום פני הבת. סרטו 
של ז'ורז' פרנז'ו, ממייסדי הסינמטק הצרפתי, נע 

באלגנטיות בין דרמה גותית למותחן אימה.

במאי: ז'ורז' פראנז'ו
שחקנים: פייר בראסור, אלידה ואלי, אדית סקוב 

)88 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018

20:30
ורטיגו
Vertigo

)ארה"ב, 1958( מתח

פרגוסון, בלש לשעבר, מתבקש לבלוש אחרי 
אישה מחשש שהיא מתכוונת להתאבד. תוך 
כדי המעקב הוא מתאהב בה אך אינו מצליח 
למנוע את מותה. להפתעתו, כעבור זמן־מה 

הוא פוגש נערה אחרת הדומה לה דמיון 
מפליא ומחליט לתהות על קנקנה. "'ורטיגו' 

נראה לי יצירת המופת של היצ'קוק עד 
היום ואחד מארבעת או חמשת הסרטים 

היפים והמעמיקים שהקולנוע העניק לנו." 
)מבקר הקולנוע רובין ווד(.

במאי: אלפרד היצ'קוק
שחקנים: ג'יימס סטיוארט, קים נובאק, 

ברברה בל גדס 
)128 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישי        29.3 שני סרטים בכרטיס אחד
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20:00
כל שהשמיים מרשים

All That Heaven Allows
)ארה"ב, 1955( דרמה

מלודרמה סוחטת דמעות על אהבתה של אלמנה 
בת המעמד הגבוה לאיש תחזוקה בן המעמד הנמוך. 

כמובן, זו אהבה נגד כל הסיכויים ולמגינת לבם של 
ילדי האלמנה ושל שכניה השמרנים. כשסרטיו של 

דאגלס סירק יצאו לאקרנים, נהגו לבטלם כמלודרמות 
מניפולטיביות. עם השנים זכתה יצירתו הענפה למעמד 
של מופת והייתה להשראה עבור במאים כמו ריינר ורנר 

פאסבינדר, וודי אלן וטוד היינס. 

במאי: דאגלס סירק 
שחקנים: ג'יין ויימן, רוק הדסון, אגנס מורהד 

)89 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי אודיה כהן רז, 

מרצה לקולנוע.

20:00
זיכרון בסלון

בערב יום השואה יהיה מתחם סינמטק הרצליה פתוח 
לציבור כאתר הידברות ושיתוף.

פרטים בקרוב.

Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

       4.4

       11.4

השקת הרטרוספקטיבה לדאגלס סירקהשקת הרטרוספקטיבה לדאגלס סירקהשקת הרטרוספקטיבה לדאגלס סירק

Saturday | שבת        7.4

20:30
עלי: פחד אוכל את הנשמה

Ali: Angst essen Seele auf
Ali: Fear Eats the Soul

)גרמניה, 1974( דרמה

מלודרמה חדה כתער על אהבתה חסרת הסיכוי של 
אלמנה גרמנייה ומבוגרת בת המעמד הנמוך למהגר ערבי 

הצעיר ממנה בשנים רבות. פאסבינדר משתמש בקווי 
העלילה של "כל שהשמיים מרשים" כדי לעלות לדיון 

שאלות מוסריות על הדור שנולד במהלך מלחמת העולם 
השנייה, על המחיר שנדרש לשלם על חטאי הוריו ועל 

הגזענות השורשית של בני העם הגרמני. סרט מחוספס 
ומתוחכם שבדרכו האינטליגנטית מצליח לרגש מאוד.

במאי: ריינר ורנר פאסבינדר 
שחקנים: בריגיטה מירה, אל הדי בן סאלם, ברברה ולנטין

)93 דק', גרמנית; תרגום לעברית(
זוכה פרס תא העיתונאים, פסטיבל קאן, 1974

Thursday | חמישי        5.4

21:30
גלגל ענק

Wonder Wheel
)ארה"ב, 2017( דרמה

ארה"ב, שנות החמישים. ארבע דמויות נקלעות 
לצומת דרכים: ג'יני היא שחקנית עבר שממלצרת 
למחייתה במסעדה זולה; האמפטי, בעלה, מפעיל 
קרוסלה בפארק שעשועים; מיקי הוא מציל צעיר 

וכריזמטי שאוהב להרהר על פילוסופיה; וקרולינה, 
בתו המרוחקת היפה של האמפטי, הסתבכה בצרה 

צרורה. מסתבר שתקוות גדולות יכולות להתנפץ על 
החוף כמו גלים בים גועש. סרט שנוצר בהשראת 

הקולנוע של דאגלס סירק.

במאי: וודי אלן 
שחקנים: ג'ים בלושי, קייט וינסלט, ג'ונו טמפל, 

ג'סטין טימברלייק 
)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישי        6.4

18:00
מרדף חצות

Midnight Run
)ארה"ב, 1988( קומדיית מתח

רוברט דה נירו מגלם לוכד עבריינים שבטוח כי נפל לידיו 
טרף קל: רואה חשבון תימהוני לכאורה שעשק את 

מעסיקיו. בפועל, רואה החשבון מתגלה כאמן תרמית 
המוציא את לוכד העבריינים מדעתו. מצחיק ואנושי. 

במאי: מרטין ברסט
שחקנים: רוברט דה נירו, צ'ארלס גרודין, ג'ו פנטוליאנו 

)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:15
הרצאה

הרצאה מפי תומר קמרלינג, מבקר הקולנוע של "מאקו"

20:45
שוגרלנד אקספרס

The Sugarland Express
)ארה"ב, 1974( דרמת מרדפים

אישה צעירה שבעלה יושב בכלא מתבשרת שבנה 
הצעיר עתיד להישלח למשפחה מאמצת אחרי 

שהוחלט כי אינה ראויה לשמש לו כאם. היא 
משכנעת את בעלה להימלט מתאו והשניים יוצאים 

למסע על גלגלים בעקבות בנם. צי של ניידות 
משטרה דולק אחריהם והמון אמריקאי התומך 

במאבקם מקבל אותם בכל מקום באהבה. 

במאי: סטיבן ספילברג
שחקנים: גולדי הון, בן ג'ונסון, מייקל סאקס 

)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס התסריט הטוב ביותר, פסטיבל קאן, 1974.

יושבים
בחושך

עם תומר קמרלינג
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20:30
להתראות שם למעלה

Au revoir là-haut
See You Up There
)צרפת/קנדה, 2017( דרמה

סיפורם של אדואר פריקור, ָאמן מחונן, וחברו מנהל 
החשבונות אלבר מילאר. היכרותם בשדה הקרב ב־1918 

קושרת את גורלם לנצח, ובאקט של הישרדות ונקמה 
כנגד מפקדם תאב הכוח והבצע, הם מתכננים תרמית 

מונומנטלית משל עצמם. בעזרת מסכות, תלבושות 
ומוזיקה, הסרט מספק יופי חזותי, עושר קולנועי 

וצלילה אל נפשם מרובת הרבדים של הגיבורים.

במאית: אלבר דופונטל
שחקנים: נאהוול פרז ביסקאייר, אלבר דופונטל, לורן לאפיט

)117 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Friday | שישי

Thursday | חמישי Saturday | שבת

       13.4

       19.4        14.4

Thursday | חמישי        12.4

18:00
ג'וני ומגפי הזמש

Johnny Suede
)ארה"ב, 1991( קומדיה

בראד פיט באחד מתפקידיו הראשונים הוא ג'וני בעל 
הבלורית המרהיבה, שחי לו אי שם בעיר הגדולה. ג'וני 

חסר ביטחון כמעט לחלוטין ובו־בזמן בעל אמביציה 
בלתי נגמרת להיות זמר מצליח כמעט כמו ריקי 

נלסון. כל מה שהוא צריך הוא סימן, וכשיום אחד 
אלוהים שולח לו זוג נעלי זמש מעוררות השתאות, 

הוא יוצא לדרכו בדרך לכוכבות, שמתגלה כמורכבת, 
בלשון המעטה.. 

במאי: טום דיצ'ילו 
שחקנים: בראד פיט, סמואל ל. ג'קסון, ניק קייב 

)97 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

18:30
1945

)הונגריה, 1945( דרמה תקופתית

אוגוסט 1945, כפר הונגרי קטן בימי הכיבוש הרוסי 
שלאחר מלחמת העולם. בערב חתונתם של בת הפקיד 
ובחיר לבה, שני יהודים חרדים מופיעים בתחנת הרכבת 
ובידיהם כבודה מסתורית. נוכחותם זורעת בכפר תהיות 

וחששות: האם באו לגבות את ירושתם החוקית? 
האם צפויה שיבה המונית של שכנים יהודים מהעבר? 

השחזור התקופתי המדוקדק, הדרמה המאופקת 
והצילום הפיוטי בשחור־לבן מכוננים יצירה קולנועית 

מרגשת ורבת־עוצמה.

במאי: פרנץ טורוק 
שחקנים: פטר רודולף, בנס טסנאדי, טמאש סאבו 

קימל 
)91 דק', הונגרית; תרגום לעברית(

20:30
ניק קייב: הופעה חיה 

בקופנהגן
Nick Cave: Live in Copenhagen

)ארה"ב, 2018( הופעה

תיעוד הופעה חיה של ניק קייב, הזמר והמשורר 
הדגול, ולהקתו The Bad Seeds בקופנהגן. עיקר 

 ,The Skeleton Tree ,המופע מוקדש לאלבומו החדש
שבו הוא חולק את רגשותיו הסוערים בעקבות מות 

בנו. ניק קייב הופיע בשנת 2017 בישראל אחרי שנים 
של היעדרות וכבש מחדש את לב מעריציו. הקרנות 

ההופעה הן אירוע בין־לאומי ואנו גאים לקחת בו חלק.

במאי: דייוויד ברנרד 
משתתפים: ניק קייב, וורן אליס, תומאס ויילדר 

)135 דק', אנגלית; ללא תרגום(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי דוד פרץ.

21:00
הפרעה בקצב הלב

Arrhythmia
)רוסיה/פינלנד/גרמניה, 2017( דרמה קומית

אולג הוא פרמדיק מוכשר העובד בצוות אמבולנס. 
אשתו קטיה היא אחות במחלקת המיון של בית 

החולים. הם חולקים דירה קטנה וחוג קרוב של חברים 
שאוהבים לבוא אליהם לשתות. קטיה לא רואה בבית 

את המסירות והאכפתיות שאולג משקיע בעבודה 
ונמאס לה מהשתיינות שלו. היא מבקשת להתגרש. 

דרמה מרתקת עם מגע קליל ומשחק משובח.

 במאי: בוריס חלבניקוב
שחקנים: אלכסנדר יאטצנקו, אירינה גורבאצ'בה

 )116 דק', רוסית, תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
המוזיאון

The Museum
)ישראל, 2017( תיעודי

"המוזיאון" הוא קולאז' תיעודי מרהיב ביופיו שלוקח 
אותנו לסיור מרתק ומשעשע מאחורי הקלעים של 

אחד ממוסדות התרבות החשובים בארץ: מוזיאון 
ישראל. על רקע יצירות המופת מעוררות ההשראה, 

ובמבט חד ומלא באהבת אדם, הסרט חושף את הלב 
הפועם של המוזיאון, הלוא הוא צוות עובדיו ומבקריו. 

"המוזיאון" הוא סרטו החדש של הבמאי המוערך רן טל 
)"ילדי השמש", "גן עדן"(.

במאי: רן טל
)74 דק', עברית(

בכורה עולמיתיד ושם: רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
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21:30
פנתר שחור )תלת-ממד(

Black Panther (3D)
)ארה״ב, 2017( הרפתקאות

וקאנדה היא ממלכה נסתרת הממוקמת ביבשת 
אפריקה, שתושביה שחורי העור פיתחו טכנולוגיה 

המתעלה על זו הקיימת בשאר העולם. מדיניותם היא 
לא להתערב בעימות המתמשך בין האדם הלבן לאדם 

שחור, אבל עתה השלטון מאוים על־ידי קילמונגר, 
אשר טוען לכתר המלוכה ודורש ללמד לקח את האדם 
הלבן. לטצ'אלה, המכונה "הפנתר השחור", יש גישה 

פייסנית, אבל הוא יילחם עד חורמה כדי למנוע מהעולם 
להידרדר לכאוס. מסעיר ויפהפה.

במאי: ראיין קוגלר 
שחקנים: צ'אדוויק בוסמן, מייקל בי. ג'ורדן, לופיטה ניונגו 

)134 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

19:00
ברוש לבדו
Indie-Pendant

)ישראל, 2016( תיעודי

אלדר יוסופוב כותב תסריטים בדירה שבה הוא חי עם 
הוריו, אחותו הקטנה וסבתו החירשת, עד שאחותו 

מחליטה לעזוב. אלדר, שנולד עם שיתוק מוחין ואינו 
מדבר, מחליט לצאת למלחמה על עצמאותו ועל 

ביטוי קולו, למרות הנכות והמכשולים שבדרך.

במאית: אריאלה הרוש
משתתפים: אלדר יוסופוב, בני משפחתו וחבריו

)61 דק', עברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אריאלה הרוש, 

במאית הסרט.

20:45
גונבי האופנים

Bicycles thieves (Ladri di biciclette)
)איטליה, 1948( דרמה

רומא, לאחר מלחמת העולם השניה. מסעם של אב 
ובנו, בחיפוש אחר זוג אופניים שנגנב מהם. זהו ללא 
ספק הנודע בסרטי הנאו-ריאליזם האיטלקי. הסרט 

הוא מסמך חברתי חמור סבר על כל המשתמע, אבל 
ויטוריו דה-סיקה בכישרונו הרב, הוסיף לו מידה של 

מלודרמטיות וסנטימנטליות שעשו ממנו לסרט אליו 
אי אפשר להישאר אדישים.

במאי: ויטוריו דה סיקה 
שחקנים: למברטו מאג'יוראני, אנזו סטיולה, 

ליאנלה קארל  
)89 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר, אוסקר 1950

20:00
גרמניה, אם חיוורת

Deutchland, bleiche mutter
)גרמניה, 1980( דרמה

גרמניה, ערב מלחמת העולם השנייה. לנה נישאת 
להנס, אך ימי האושר שלהם קצרים. הנס מתגייס 

לחזית בפולין, ובזמן שהוא מתמודד עם זוועות 
המלחמה, לנה יולדת את בתם המשותפת ומנסה 

לשרוד בבית קרוביה. בתמימותה, לנה מאמינה שעם 
שובו של הנס יחזרו החיים לקדמותם. דרמה בעלת 

סממנים אוטוביוגרפיים המערבת בעדינות דימויי 
מציאות קשים עם דימויים ממעשיות גרמניות.  

במאית: הלמה סנדרס־ברהמס 
שחקנים: אווה מאטס, ארנסט יאקובי, אליזבט סטפנק 

)140 דק', גרמנית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי ענת דן, מרצה לקולנוע.

20:30
הבן דוד
The cousin

)ישראל, 2017( דרמה 

בוקר אחד בשעה מוקדמת אוסף נפתלי פועל 
ערבי בשם פאהד לשיפוץ הסטודיו שלו. באותו 

בוקר מותקפת נערה בישוב וחשדם של אנשי 
הכפר נופל על פאהד. נפתלי יוצא להגנת הפועל 
ולהגנת השיפוץ שלו עליו הוא חולם מזה זמן רב, 
אלא שהמציאות גדולה על נפתלי והוא מתקשה 

להתמודד עם לחצי הסביבה.  

במאי: צחי גראד
שחקנים: צחי גראד, עלא דקה, אסנת פישמן

)90 דק', עברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין הבמאי והשחקן 

צחי גראד לרות לבארי, תסריטאית ומרצה לקולנוע.

Wednesday | רביעיThursday | חמישי        25.4       26.4

Friday | שישי        20.4

18:00
כף רגלי השמאלית

My Left Foot
)בריטניה, 1989( דרמה

דניאל דיי־לואיס בתפקיד שזיכה אותו באוסקר מגלם 
את דמותו של הסופר והצייר האירי כריסטי בראון. 

בראון נולד נכה והרופאים לא נתנו לאמו תקוות רבות 
לגבי עתיד בנה. למרות אזהרותיהם, היא החליטה 

לגדל את התינוק, ובזכות האמון שלה ביכולותיו, 
צמחה בגוף הנכה נפש של ָאמן שהצליח להוציא 

לפועל את יצירתו באמצעות הגפה הבריאה היחידה 
בגופו – רגל שמאל.

במאי: ג'ים שרידן 
שחקנים: דניאל דיי־לואיס, ברנדה פריקר, ריי מקנלי 

)103 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת        21.4

טרום בכורה ישראלית

צ'ינמה איטליה, פסטיבל הקולנוע האיטלקי 2018
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18:00
העדינות

La tenerezza (The tenderness)
)איטליה, 2017( דרמה

לורנצו הוא עורך דין, ציניקן וחד לשון שבדיוק השתחרר 
מבית החולים אחרי שלקה בהתקף לב. חייו משתנים 
בתכלית כאשר בדרכו אל דירתו שבקומה האחרונה, 

הוא פוגש במיכאלה העדינה שאיבדה את מפתחותיה 
ועומדת חסרת אונים בחדר המדרגות. לורנצו מתפתה 

לאפשר לה לבלות זמן בדירתו, עד שיבוא בעלה עם 
מפתח חלופי ונכבש כליל תחת קסמה.

במאי: ג'יאני אמליו  
שחקנים: אליו ג'רמנו, מכאלה ראמאזוטי, ג'יובנה 

מזוג'יורניו  
)110 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

 

Saturday | שבת        28.4 Friday | שישי        27.4

20:15
נאשוויל

Nashville
)ארה"ב, 1975( מוזיקלי

במהלך סוף שבוע אחד בעיר נאשוויל שבטנסי, 
מצטלבות דרכיהן של שלל דמויות שונות ומשונות: 

זמרי קנטרי, ָאמנים, מעריצים ופוליטיקאים 
המעוניינים לשנות את פניה של ארה"ב. סרט מסחרר 
המציג אין־ספור סיפורים אנושיים קטנים המצטרפים 

לכדי פסיפס רחב יריעה של ארץ האפשרויות הבלתי 
מוגבלות. "I'm Easy", שירו היפהפה של השחקן קית' 

קאראדין אשר זכה בפרס האוסקר לשנת 1976, מלווה 
את העלילה העצובה והנוגעת ללב. לא להחמיץ.

במאי: רוברט אלטמן 
שחקנים: קית' קאראדין, לילי טומלין, ג'רלדין צ'פלין 

)160 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לפרס האוסקר לשנת 1976 בקטגוריות הסרט, 

הבמאי ושחקנית המשנה הטובים ביותר.
לפני הסרט תוגש הרצאה מטעם החוג לתולדות המוזיקה.

21:30
שלושה שלטים מחוץ 

לאבינג, מיזורי
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

אחרי חודשים ששום פושע לא נתפס בפרשת הרצח 
של בתה, מילדרד הייז נוקטת צעד נועז: היא חוכרת 

שלושה שלטי ענק בכניסה לעיירה שבה היא גרה 
ומפרסמת בהם את מחאתה נגד ויליאם וילובי, השריף 

הנערץ של העיירה. כאשר סגנו, גבר עם נטייה לאלימות 
שעדיין קשור לסינר של אמו, מחליט להתערב, המאבק 
בין מילדרד לאנשי החוק של אבינג נהיה לממשי ואלים. 

במאי: מרטין מקדונה 
שחקנים: פרנסס מקדורמנד, וודי הרלסון, סם רוקוול 

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לפרס האוסקר לשנת 2018, בין היתר 

בקטגוריות הסרט, התסריט, השחקנית ושחקן המשנה 
הטובים ביותר.

החוג לתולדות המוזיקהצ'ינמה איטליה, פסטיבל הקולנוע האיטלקי 2018

אירוע מיוחד לרגל חמישים שנה להקרנת הבכורה

אפריל, בסינמטק הרצליה
2001: אודיסיאה בחלל

2001: A Space Odyssey
)ארה"ב, 1968( בדיוני/ניסיוני

מדענים מגלים מונוליט – לוח שחור וענק מחוץ לכדור הארץ. הם סבורים 
חמישה  ובה  מעבורת  האבולוציה.  חידת  לפתרון  יביא  סודו  שפענוח 
אסטרונאוטים ומחשב המכונה ַהאל נשלחת לחקור את המונולית, אך 
ַהאל מנסה לנטרל את חבריו האנושיים והמסע נהיה לחוויה מיסטית 
ואקזיסטנציאלית. הסרט נמנה עם אבני הדרך של הקולנוע המודרני 

ונחשב לאחת מפסגות היצירה בז'אנר המדע הבדיוני.  
במאי: סטנלי קובריק 

שחקנים: קיר דוליי, גארי לוקווד, ויליאם סילבסטר
)148 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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Phantom Thread e | 18:00 | חוטים נסתרים
)ארה"ב, 2017( דרמה

לונדון, שנות החמישים. ריינולדס וודקוק הוא חייט נערץ המנהל יחד עם אחותו בית אופנה עילית. נשים רבות עוברות בחייו 
של וודקוק. הוא מרומם אותן לגבהים אך מאבד בהן עניין תוך זמן קצר. כשאלמה, מלצרית צעירה, נקרית בדרכו, לרקע 

נדמה כי "הסיפור" יחזור על עצמו, אך לא הפעם. מביני דבר משבחים את הסרט כמצטיין השנה ומאתרים בו את השפעות 
הסרטים "ורטיגו", "לחיות את חייה" ו"פסיכו".

במאי: פול תומאס אנדרסון 
שחקנים: דניאל דיי־לואיס, ויקי קריפס, לזלי מנוויל 

)130 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לשלל פרסי אוסקר, בין היתר בקטגוריות השחקן, שחקנית המשנה, המוזיקה, הבימוי והסרט הטובים ביותר.

Au revoir là-haut (See You Up There) e | 18:00 | להתראות שם למעלה
)צרפת/קנדה, 2017( דרמה

סיפורם של אדואר פריקור, ָאמן מחונן, וחברו מנהל החשבונות אלבר מילאר. היכרותם בשדה הקרב ב־1918 קושרת את גורלם 
לנצח, ובאקט של הישרדות ונקמה כנגד מפקדם תאב הכוח והבצע, הם מתכננים תרמית מונומנטלית משל עצמם. בעזרת 

מסכות, תלבושות ומוזיקה, הסרט מספק יופי חזותי, עושר קולנועי וצלילה אל נפשם מרובת הרבדים של הגיבורים.

במאית: אלבר דופונטל 
שחקנים: נאהוול פרז ביסקאייר, אלבר דופונטל, לורן לאפיט 

)117 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Aurore e | 18:00 | חמישים אביבים
)צרפת, 2017( דרמה קומית

אורור פרודה מבעלה, פוטרה לאחרונה מעבודתה וגילתה שהיא עומדת להפוך לסבתא. היא נאלצת לעבוד בניקיון ומתקשה 
להתמודד עם קשיי הפרנסה. כשהיא נתקלת במקרה באהובה מימי הנעורים, היא מחליטה לעשות הכול כדי לשנות את מהלך חייה. 

אולי עכשיו, כשהיא חוגגת חמישים אביבים, הגיע הרגע לשינוי ולתקווה. 

במאית: בלנדין לנואה
שחקנים: אנייס ז'אווי, תיבו דה מונטלמבר, פסקל ארביו

)89 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Ôtez-moi d'un doute  (Just to Be Surw) ee | 18:00 | קשר משפחתי
)צרפת, 2017( דרמה קומית

 ארוואן הוא אלמן בן 45 שמגדל את בתו האהובה. כשהוא מגלה כי האיש שגידל אותו אינו אביו, הוא יוצא למסע בעקבות האב 
הביולוגי. הוא מגלה שאביו הוא גבר תאב חיים בן שבעים ונופל בקסמו ובקסמה של עלמה ושמה אנה, הקשורה לשניהם. כשבתו 

של ארוואן נכנסת להיריון ומסרבת לחשוף את זהות האב, ההרמוניה המשפחתית החדשה עומדת למבחן.

במאית: קארין טרדיו  
שחקנים: פרנסואה דמיין, ססיל דה פראנס, גי מרשן 

)100 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

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!

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018
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3.4

10.4

24.4

  The Post | 18:00 | העיתון
)ארה"ב, 2017( דרמה

סרטו של סטיבן ספילברג מפנה מבט אל אחורי הקלעים של מערכת העיתון "וושינגטון פוסט" סביב פרסום מסמכי 
הפנטגון שהעידו על עניינה הממושך של ארה"ב בווייטנאם. במרכז הסרט, המתהדר בשחזור תקופתי וסגנוני מרשים, 

עומדת דמותה של קיי גראהם )מריל סטריפ המצוינת(, מנכ"לית העיתון, שאומץ הלב שגילתה בפרשה הפך אותה 
לאחת הנשים החזקות והמשפיעות במדיה האמריקאית. 

במאי: סטיבן ספילברג 
שחקנים: מריל סטריפ, טום הנקס, בוב אודנקירק  

)116 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר ולפרס השחקנית הטובה ביותר, אוסקר 2018.

  Azimuth | 18:00 | אזימוט
)ישראל, 2017( דרמה מלחמתית

יוני 1967, מדבר סיני. ביום האחרון של מלחמת ששת הימים, שני חיילים, מצרי וישראלי, נקלעים למוצב או"ם נטוש 
ומבינים שרק אחד מהם יצא משם חי. לאחר דו־קרב מתמשך, בזמן שהזיכרונות מהבית ומהמשפחה מציפים אותם, 

השניים מבינים שאולי יש פתרון אחר. 

במאי: מייק בורשטיין
שחקנים: יפתח קליין, סמי שייח

)80 דק', עברית, אנגלית וערבית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין הבמאי והשחקן מייק בורשטיין לרות לבארי, תסריטאית ומרצה לקולנוע.

Ammore e malavita e | 18:00 | אהבה ועולם תחתון
)איטליה, 2017( קומדיית פשע/מוזיקלי

רוצח שכיר מגלה ש"החוזה" החדש שקיבל לטיפול )כלומר לחיסול( היא אהובת נעוריו. בניסיונם להיחלץ בשלום 
מן התסבוכת, הזוג החביב ותושבי העיר נפולי כולה פוצחים בשירה ובריקודים בכל מפנה קומי או דרמטי כיאות 

לסרט מוזיקלי עם מודעות קולנועית נוסח הוליווד. צפו לגרסת כיסוי מבדרת באיטלקית ל"פלאשדאנס", הלהיט 
של שנות השמונים.

במאים: אנטוניו מנטי, מרקו מנטי
שחקנים: קלאודיה ג'ריני, קרלו בוקירוסו, סרנה רוסי

)133 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

שלישי
TUESDAY

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.

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, 2018

צ'ינמה איטליה, פסטיבל הקולנוע האיטלקי 2018
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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(

 טרולים
)באנגלית( 

יום שבת, 3/3, 11:00
יום חמישי, 8/3, 17:00

 הדבורה מאיה 
)בדיבוב לעברית(

יום שלישי, 13/3, 17:00
יום שבת, 17/3, 11:30

הקדמונים 
)טרום בכורה בדיבוב לעברית(

יום שני, 12/3, 16:30

דובוני 'כפת לי 
)באנגלית, עם תרגום לעברית(

יום רביעי, 14/3, 17:00

סרטי שבוע 
המעשים הטובים

המעשים הטוביםסרטי שבוע 

המעשים הטוביםסרטי שבוע 


