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הבן דוד
The Cousin

)ישראל, 2017( דרמה קומית
בוקר אחד בשעה מוקדמת, נפתלי אוסף את פאהד, פועל ערבי שאמור 
לשפץ את הסטודיו שלו. באותו בוקר נערה מותקפת ביישוב, והתושבים 

חושדים שהתוקף הוא פאהד. נפתלי יוצא להגנתו ומנסה להבטיח את 
שיפוץ הסטודיו שלו, פרויקט שהוא חולם עליו מזה זמן רב, אך המציאות 
חזקה ממנו והוא מתקשה להתמודד עם לחצי הסביבה. סאטירה שנונה 

שנהיית לסרט מתח.
במאי: צחי גראד

שחקנים: צחי גראד, עלא דקה, אסנת פישמן
)90 דק', עברית, תרגום לעברית(

בית בגליל
House in the Galilee

)ישראל, 2017( דרמה
הזוגיות של גילי ויערה נקלעת למשבר על רקע החלטתם לעזוב את העיר 

ולבנות בית ביישוב קהילתי בגליל. ככל שבית חלומותיהם הולך ונבנה 
במציאות, כך החלום על בית משותף הולך ומתפוגג, ויסודות הזוגיות שלהם 

הולכים ונסדקים.
במאי: אסף סבן

שחקנים: אודי רצין, נעה קולר, ישי גולן
)90 דק', עברית, תרגום לעברית(

המקום
The Place

)איטליה, 2017( דרמה קומית
גורלה של קבוצת נשים וגברים, שלכאורה אין ביניהם שום קשר, משתנה 

בתכלית בעקבות מפגש עם אדם מסתורי שמבטיח להם כי בכוחו להגשים את 
משאלות לבם. בתמורה עליהם לבצע משימה שהוא מטיל עליהם, משימה 

לא פשוטה כלל ועיקר. להיט חדש מאת הבמאי של "זרים מושלמים", הסרט 
האיטלקי שכבש את ישראל.

במאי: פאולו ג'נובזה
שחקנים: ולריו מסטנדראה, אלבה רורוואכר, אלסנדרו בורגי

)105 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מנשה
Menashe

)ארה"ב, 2017( דרמה
מנשה הוא גבר חביב המשתייך לקהילה החרדית בברוקלין. לאחר שהוא 

מתאלמן, הוא חווה לראשונה בחייו משבר בשל כללי ההלכה הנוקשים: הוא 
נחוש לממש את אחריותו כאב ולקבל משמורת על בנו הצעיר, אך מנגד 

ניצבת המסורת, האוסרת עליו לגדל את הבן לבדו, ומנשה נותר גלמוד ושבור 
לב. הזדמנות לישועה מגיעה בסופו של דבר דווקא מרב הקהילה, שמגלה 

רגישות ופתיחות.
במאי: ג'ושוע ז' ויינסטין

שחקנים: מנשה לוסטיג, רובן גיבורסקי
)82 דק', יידיש; תרגום לעברית(

החל מ-3.5

החל מ-31.5החל מ-24.5

החל מ-24.5

הקרנות מסחריות בחודש מאי
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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 
5 דקות לפני תחילת  ובמועדי ההקרנה בשל סיבות שאינן קשורות בסינמטק. נא להתעדכן תמיד בסמוך למועד ההקרנה •מקומות מסומנים ישמרו למנויים עד 
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 

סרטי מאי

5/5
18:00  צ'ינמה איטליה

ללא רחמים   
20:30 טרום בכורה
יום נפלא   

4/5
21:30  צ'ינמה איטליה

א־צ'אמברה   

3/5
20:30    צ'ינמה איטליה

האורז המר   

2/5
20:30  צ'ינמה איטליה

  סיפורים על אהבה 
שלא מן העולם 

1/5
18:00  שלושה שלטים 
מחוץ לאבינג, 

מיזורי

9/5
19:15 שמנה

21:00 צוקרבייבי

10/5
20:30 ְקֶרל מּבֶרסט

11/5
21:00 סרט קצר: בנפרד

  סרט באורך מלא: 
מכתוב 

12/5
18:00 אהבה חסרה  

 20:30  בלייד ראנר – 
הגרסה הסופית

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

8/5
18:00 אהבה חסרה

15/5
18:00 אני, טוניה

29/5
18:00 אישה פנטסטית

30/5
 20:30  פליני: ½8  

עותק חדש

31/5
20:30  מועדון הסרט המופרע 

של אלון גור אריה
  1941 – הפלישה 

להוליווד!

1/6
21:30 אישה פנטסטית

2/6
18:00 צ'ינמה איטליה

גרמניה, שנת אפס  
20:00 אמדאוס

22/5
18:00 צורת המים

20:30  במה פתוחה 
לסרטי ביכורים

16/5
20:30  עשה את הדבר הנכון

17/5
20:30 אני, טוניה

18/5
21:00 פרויקט פלורידה

25/5
21:00 הריבוע

24/5
19:30  סרט באורך מלא: 
שליחות קטלנית 
סרט קצר: המזח  

23/5
 37.2º – 20:30  בטי בלו

בבוקר

19/5
חג שבועות שמח!

26/5
18:00 נשיקת אשת העכביש

20:30 צורת המים

סרטי הילדים
של סינמטק 

הרצליה

פיטר 
ראביט 
)בדיבוב עברי(

הנה בא 
הגראמפ
)בדיבוב עברי(



 MAY 2018 מאי |  Herzliya Cinematheque |  סינמטק הרצליה 4

20:30
סיפורים על אהבה שלא מן העולם 

Stories of Love that Cannot Belong to this World
Amori che non sanno stare al mondo 

)איטליה 2017( קומדיה
קלאודיה ופלאביו היו פעם מאוהבים. הם נפגשו 

בכנס מקצועי, יצאו לארוחת ערב משותפת, 
עברו לגור ביחד ולבסוף נפרדו. מבחינת קלאודיה, 
הפרידה קשה עד בלתי נסבלת, והיא הייתה רוצה 

שמערכת היחסים תימשך, אולם פלאביו חושב 
שעליהם להיות מציאותיים ולהמשיך הלאה. 

 במאית: פרנצ'סקה קומנצ'יני   
שחקנים: לוצ'יה מאסצ'ינו, תומס טרבאקי 

)92 דק', איטלקית; תרגום לעברית ואנגלית(

20:30
האורז המר 

Bitter Rice (Riso Amaro)
)איטליה 1949( דרמה

ולטר ופרנצ'סקה, שני גנבים במנוסה, מוצאים 
מסתור בקרב קבוצת נשים שעובדות בשדה אורז. 

כשוולטר מגלה שהשרשרת שגנב מזויפת, הוא 
זומם לגנוב בעזרת פועלת צעירה את האורז 

שמיועד לתשלום על עבודת הפועלות. הסוף יהיה 
קטלני מבחינת הגנב ושותפתו הנבגדת. 

במאי: ג'וזפה דה סנטיס 
שחקנים: סילבנה מנגנו, ויטוריו גסמן 
)108 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

מועמד לפרס התסריט הטוב ביותר, אוסקר 1951

Wednesday | רביעיThursday | חמישיFriday | שישי        2.5       3.5       4.5

צ'ינמה איטליה

21:30
א־צ'אמברה 

A Ciambra 
)איטליה/ברזיל/גרמניה, 2017( דרמה

ילדים מתבגרים מהר בקהילת הצוענים המכונה 
א־צ'אמברה, שמתגוררת במחוז קאלאבריה 

הדרומי. פיו רק בן 14 וכבר שותה, מעשן ומכיר 
את כולם: איטלקים, אפריקאים ואת מרבית בני 

הקהילה שלו. הוא מעריץ את אחיו קוזימו ולומד 
ממנו איך לגנוב. כשאביו ואחיו נאסרים, פיו מקבל 

על עצמו את תפקיד ראש המשפחה המורחבת.
במאי: ג'ונאס קארפיניאנו 

שחקנים: פיו אמאטו, קודוס סייהון
)118 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס בתי הקולנוע באירופה, פסטיבל קאן 2017

צ'ינמה איטליה

18:00
ללא רחמים 

Without pity (Senza pietà)
 )איטליה, 1948( דרמה

מלחמת העולם השנייה הסתיימה. אנג'לה 
בורחת לעיר ליבורנו בתקווה למצוא את אחיה, 
אך הוא כבר אינו בחיים והיא מתדרדרת לעולם 

התחתון ולזנות. ג'רי, חייל אפרו־אמריקאי המוצב 
באיטליה, מתאהב בה. עד עתה לא נתן לו מצפונו 

לפעול בשוק השחור, אך כעת, כדי לעצור את 
ההתדרדרות של אנג'לה, הוא מוכן לסכן הכול. 

במאי: אלברטו לטואדה 
שחקנים: קרלה דל פוג'ו, ג'ון קיצמילר, ג'ולייטה 

מסינה 
 )95 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
יום נפלא

We Were Never Really Here
)בריטניה/ארה"ב/צרפת, 2017( דרמת מתח

ג'ו, חייל משוחרר שהשירות הצבאי במלחמת 
המפרץ פצע את נפשו, נע עתה בין מציאות להזיה. 

בד בבד הוא עוסק בנחישות במלאכה קשה ביותר: 
איתור נערות שנחטפו למטרות אפלות. משימה 

חדשה מסתמנת כמסוכנת אפילו ללוחם שאין לו 
מה להפסיד. טביעת ידה של הבמאית לין רמזי 

)"חייבים לדבר על קווין"( מרתקת וייחודית, ולצופים 
מובטחת חוויה קולנועית חזקה. לא לכל טעם.

במאית: לין רמזי
שחקנים: חואקין פיניקס, דנטה פריירה־אולסון, 

)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הסרט כולל סצנות קשות לצפייה!

19:15
שמנה
I'm Fat

)ישראל, 2017( תיעודי
הלית היא אישה שמנה. היא יוצרת טלוויזיה, 

מדריכה נוער בסיכון ומנהלת זוגיות מאושרת, אבל 
בעיני העולם היא קודם כול שמנה. מול המצלמה, 

היא מתארת בהומור ובאומץ את חייה כאישה 
שמנה בעולם שכולם בו רוצים להיות רזים יותר. 
סרט על שמנּות מנקודת מבט אישית, שמצליח 

לגעת בתופעה תרבותית וחברתית רחבה שאינה 
תלוית משקל.  

במאי: הלית לוי
)50 דק', עברית; תרגום לאנגלית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם הלית לוי, 
במאית הסרט.

Saturday | שבתWednesday | רביעי        5.5       9.5

צ'ינמה איטליה

טרום בכורהצ'ינמה איטליה
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21:00
צוקרבייבי
Zuckerbaby

)גרמניה, 1985( דרמה קומית
מריאנה לא כל כך רזה ולא בת 16. בסביבתה רואים 
בה אישה אפורה, עבת בשר ובעלת מקצוע נוראי: 

רוחצת גופות לפני קבורה. יום אחד, בדרך לעבודה, 
קולו הנעים של נהג הקטר ברכבת התחתית מעיר 
אותה לחיים. מריאנה משנה את לבושה, מדגישה 

את חמוקיה ויוצאת לכבוש את אהובה. סרט מלבב 
ההופך את המסורת ההוליוודית על פיה: האישה 

היא האסרטיבית והגבר הוא האובייקט.
במאי: פרסי אדלון 

שחקנים: מריאנה זגברכט, אייזי גולפ, טוני ברגר 
)84 דק', גרמנית; תרגום לעברית(

18:00
אהבה חסרה

Нелюбовь (Loveless)
)רוסיה/צרפת/גרמניה/בלגיה, 2017( דרמה

ז'ניה ובוריס עומדים להתגרש. נותרה רק שאלה 
אחת: מה לעשות עם אליושה, בנם בן ה־12? 
האדישות שהשניים מגלים כלפי בנם עומדת 

למבחן כשמתברר שהוא נעלם. אנדריי זוויאגינצב 
מגיש דיוקן קר ומפוכח של רוסיה העכשווית, 

בסגנון קולנועי חמור סבר. המוזיקה מאת המלחין 
האסטוני ארוו פרט וצילומי הנוף הקפוא מסעירים 

ביופיים ומכבידים על לב הצופים. 
במאי: אנדריי זוויאגינצב 

שחקנים: מריאנה ספיבק, אלכסיי רוזין
)127 דק', רוסית; תרגום לעברית ולאנגלית(

סינמטק הרצליה וסלון עמוס מציגים:

"ְקֶרל מּבֶרסט"
ערב מחווה לבמאי עמוס גוטמן

20:00 התכנסות
20:30 דברי פתיחה מפי השחקן שרון אלכסנדר

 Querelle of Brest  ְקֶרל מְּבֶרסט
)גרמניה, 1982( ניסיוני

העלילה מתרחשת בסביבתו של בית מרזח שמבקרים בו 
בחברתה  להתענג  באים  הם  העולם.  רחבי  מכל  מלחים 
להתהולל  גם  ולעתים  מורו(,  )ז'אן  המנהלת  ליזיין,  של 
ויפה  צעיר  מלח  דייוויס(,  )בראד  ְקֶרל  בעלה.  במיטת 
המאהב  אחיו,  את  לבקר  כדי  המרזח  לבית  מגיע  תואר, 
שהוא  המסע  שלו.  המוסר  אמות  את  ולבחון  ליזיין,  של 
יערוך יהיה חושני ועקוב מדם. " ְקֶרל מְּבֶרסט" הוא יצירה 
מהממת בנוף הקולנוע: הוא מבוסס על ספר מאת ז'אן 
ז'נה, הוא צולם כולו על רקע תפאורת אולפן ושחקניו כמו 
נעים לפי הוראות כוריאוגרף. הסרט שימש מקור השראה 

לאמנים כמו אנדי וורהול, וז'אן פול גוטייה  
במאי: ריינר ורנר פאסבינדר 

שחקנים: בראד דייוויס, ז'אן מורו, פרנקו נרו 
)108 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי

Friday | שישיSaturday | שבת

Thursday | חמישי        9.5

       11.5       12.5

       10.5

21:00
בנפרד )סרט קצר(

Apart (a short film)
)ארה"ב, 2004( דרמה

ריצ'רד הוא גבר גרוש בגיל העמידה. 
אביו הלך לעולמו לפני כחודש ויחסיו 

עם בנו המתבגר קרים מאוד מזה זמן 
רב. שכנתו בת' גרושה גם היא ובודדה, 

בודדה מאוד. כאשר השניים נפגשים 
במסדרון הבניין שבו הם מתגוררים בזמן 

הפסקת חשמל, הם עוזרים זה לזה 
להאיר את החושך שכיסה את חייהם.

 במאי: עודד רז
שחקנים: דמיאן בוצריו, דבורה פוטלר

)22 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מכתוב
Maktub

)ישראל 2017( קומדיה
סטיב ו"צ'ומה" הם צמד גובים קשוחים בארגון פשע 

ירושלמי, שאירוע מכונן בחייהם גורם להם לעשות 
תפנית ולהחליט להגשים לאנשים משאלות מפתקים 

שהם שמים בכותל. העלילה מסתבכת כשראשי 
הארגון מחליטים שהחופשה נגמרה והם צריכים לחזור 

לעבוד. "מכתוב" נהיה להצלחה אדירה עבור הקולנוע 
הישראלי, הוא חצה את קו ה700.000 אלף צופים.

במאי: עודד רז
שחקנים: גיא עמיר, חנן סביון, חן אמסלם

)100 דק', עברית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין עודד רז, במאי הסרט 
לרות לב ארי, מפיקה ומרצה

שני סרטים בכרטיס אחד
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יושבים 
בחושך 

עם תומר קמרלינג

20:30
עשה את הדבר הנכון

Do the Right Thing
)ארה"ב, 1989( דרמה קומית

ברוקלין, שנות השמונים. בדפורד היא שכונה שרוב 
תושביה הם אפרו־אמריקאים. מוקי עובד כשליח 
בפיצרייה המקומית, המנוהלת על־ידי אדם לבן. 

כל רצונו הוא לעבור את היום בשלום ולעשות 
אהבה עם חברתו. אבל זהו היום החם בשנה, 

והשילוב של מזג האוויר הבלתי נסבל עם תושבים 
הנושאים בקרבם תחושת קיפוח עמוקה, מביא 

להתפרצות בלתי נמנעת. סרט חשוב, אוניברסלי 
וסקסי שרלוונטי גם כיום.

במאי: ספייק לי 
שחקנים: ספייק לי, דני איילו, רוזי פרז 

)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
אני, טוניה

I, Tonya
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

סיפור חייה של טוניה הארדינג, אחת המחליקות 
האולימפיות המפורסמות בעולם. אף שהייתה 
מחליקה מחוננת, הארדינג זכורה לרעה בגלל 

ניסיונה להבטיח את מקומה באולימפיאדה על־
ידי תקיפה פיזית של חברתה לנבחרת. הסרט 

הקומי בוחן את יחסיה עם התקשורת, עם בעלה 
לשעבר ועם אמה חדת הלשון וחסרת המעצורים. 

קומדיה אבסורדית, שנונה וסוחפת.
במאי: קרייג גילפסי  

שחקנים: מרגו רובי, אליסון ג'ני, סבסטיאן סטן 
)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:00
פרויקט פלורידה
The Florida Project

)ארה"ב, 2017( דרמה קומית
היילי בת ה־22 ובתה בת השש, מוני, חיות במוטל 

זול סמוך לכביש המהיר באורלנדו שבארה"ב, 
בקרבת פארק שעשועים נודע. בסביבה שבה 

המבוגרים נאבקים כדי לשרוד כלכלית, מוני יכולה 
רק לחלום על ביקור בפארק. ובכל זאת, היא 

מצליחה למלא את הקיץ בפליאה, בהרפתקאות 
ובאמונה שהכול אפשרי. סרט העוסק בשוליים 

המושתקים של החברה ושממזג בין קסם הילדות 
לשברון הלב הנלווה לה.

במאי: שון בייקר 
שחקנים: וילם דפו, בריה וינייטה, ברוקלין פרינס 

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי גלית רויכמן

Wednesday | רביעיThursday | חמישי

Friday | שישי

       16.5       17.5

       18.5

Saturday | שבת        12.5

20:30
בטי בלו – 37.2° בבוקר
Betty Blue – 37°2 le matin

)צרפת, 1986( דרמה
בטי וזורג חיים בבקתה על חוף הים. הוא עובד 

כאיש מלאכה ואילו היא, אימפולסיבית שכמותה, 
חולמת על חיים טובים יותר לשניהם. במהלך 

ריב, בטי מגלה טיוטת ספר שזורג חיבר וחושבת 
שהוא סופר מחונן. היא מאלצת את זורג )בדרכה 

הפרועה( לעזוב את הסביבה השקטה לטובת הכרך 
הסואן, שם היא מתכננת למצוא לו מוציא לאור 

שיפרסם את ספרו. סרט פולחן סקסי ואינטנסיווי.
במאי: ז'אן־ז'אק ביינקס 

שחקנים: ביאטריס דאל, ז'אן־הוג אנגלאד 
)120 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי        23.5

20:30
בלייד ראנר –  הגרסה הסופית

Blade Runner – The Final Cut
)ארה"ב, 1982/2007( מד"ב

לוס אנג'לס, 2019. דקארד, שוטר בדימוס, נקרא 
לשוב לתפקיד כדי לחסל "עורות", כינוי גזעני 

לרובוטים דמויי אדם המשוטטים ללא רישיון. ארבעת 
ה"עורות", שתי נשים ושני גברים, לוקים במלנכוליה 

כבדה וכל רצונם הוא להיפגש עם הבורא, שקצב 
את חייהם לארבע שנים בלבד. "אני חושב משמע 
אני קיים", קבע הפילוסוף רנה דקארט. זו הסוגיה 

הפילוסופית שעומדת בבסיס הסרט.
במאי: רידלי סקוט 

שחקנים: האריסון פורד, שון יאנג, רוטגר האוור 
)117 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

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

גלים 
גבוהים

"סרט מכמיר לב"עם גלית רויכמן
מאיר שניצר, מעריב

"זהו ללא ספק אחד הסרטים 
הטובים שתראו השנה."

Ynet ,שמוליק דובדבני

"אחד הסרטים המקסימים 
שראיתי עד כה."

יאיר רוה, סינמסקופ

"סרט מקורי שמעיד על כשרון 
בימוי ויכולת ליהוק מרשימה."

נטע אלכסנדר, הארץ



 MAY 2018 מאי |  Herzliya Cinematheque |  7סינמטק הרצליה

20:30
צורת המים

The Shape of Water
)ארה"ב, 2017( פנטזיה

ג'יילס הוא גרפיקאי מזדקן וערירי שאין עוד קונים 
ליצירתו והאהבה אינה שורה במעונו. מתוך כאב 

בדידותו, הוא בודה סיפור על שכנתו האילמת ובו 
היא מתאהבת ביצור מוזר, ספק אדם ספק שוכן 

ים, שנמשה מסביבתו באכזריות כדי לשמש קורבן 
לניסויים אכזריים. ג'יילס שואב את ההשראה 

לסיפור מהקולנוע ההוליוודי הקלאסי שהוא אוהב 
כל כך, והוא משלב אותו במיתוס בת הים הקטנה. 

עיסוק בוגר ובשל במלנכוליה גברית.
במאי: גיירמו דל טורו 

שחקנים: סאלי הוקינס, ריצ'רד ג'נקינס
)123 דק', אנגלית; תרגום לעברית(. 

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי ד"ר אודיה כהן-רז.

18:00
נשיקת אשת העכביש

Kiss of the Spider Woman
)ארה"ב/ברזיל, 1985( דרמה

מבוסס על רומן מאת מנואל פואיג. שני גברים 
חולקים תא כלא צפוף וחם. ולנטין הוא פעיל שמאל 

שנאסר עקב פעילותו החתרנית במדינה דרום 
אמריקאית. מולינה הוא גבר עדין שנאסר בשל נטיותיו 

ההומוסקסואליות. העינויים שוולנטין סובל קשים 
מנשוא, וכמפלט מזוועות הקיום הוא מתמסר לסיפורים 

שבודה שותפו לתא, מעשיות המבוססות על עלילה 
של סרט תעמולה גרמני. הנאמנות בין שני הגברים 

מתעצמת בהדרגה, למגינת לבו של מפקד הכלא.
במאי: הקטור בבנקו 

שחקנים: ויליאם הרט, ראול ג'וליה, סוניה בראגה 
)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס השחקן הטוב ביותר, אוסקר 1986

Saturday | שבת        26.5

19:30
שליחות קטלנית

The Terminator
)ארה"ב, 1984( מד"ב/פעולה

ארה"ב, 1985. מלצרית קשת יום זוכה לשני 
מבקרים מהעתיד שנשלט בידי מכונות: האחד 

הוא מחסל, רובוט רצחני דמוי אדם )ארנולד 
שוורצנגר(, והאחר הוא שכיר חרב שנשלח על־
ידי בנה, שעדיין לא נולד, כדי להגן עליה. עתיד 

המין האנושי כולו תלוי בהישרדותה. מותחן 
ערמומי שבמעטה של סרט פעולה סוג ב' מעלה 

שאלות מחוכמות על פרדוקסים ברצף הזמן.
במאי: ג'יימס קמרון 

שחקנים: ארנולד שוורצנגר, לינדה המילטון, 
)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי ד"ר בעז קרני-הראל

21:00
הריבוע

The Square
)שוודיה/צרפת/גרמניה/דנמרק, 2017( קומדיה 

כריסטיאן, האוצר הראשי של מוזיאון לאומנות 
מודרנית, עומד להשיק תערוכה חדשה החושפת את 
צדדיו הטובים של האדם. לאחר שהוא מסייע לאישה 

במצוקה ברחוב, הוא מגלה שארנקו נגנב, ומאותו 
רגע מתחילה השתלשלות אירועים המעמידה 

למבחן את הצד המוסרי שלו עצמו. רובן אוסטלונד 
)"כוח עליון"( בוחן את תפקוד הגבריות האירופית 

מחוץ לאזורי הנוחות שלה. כיאה לסאטירה אירופית, 
הסרט גולש גם למחוזות הקיצון חסרי החמלה.

במאי: רובן אוסטלונד 
שחקנים: קלוס באנג, אליזבת מוס, דומיניק וסט

)142 דק', אנגלית, שוודית ודנית; תרגום לעברית ולאנגלית(
מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר, אוסקר 2018

המזח
La jetée (The Pier)
)צרפת, 1962( מד"ב/ניסיוני 

העתיד, אחרי חורבן האנושות. קבוצת מדענים 
שולחת גבר אל העבר בחיפוש אחר מקורות 

מזון. עולמו מתערער כשהוא מאבד את 
היכולת להבחין בין המציאות לבין חלומותיו, 

שאישה מסתורית מופיעה בהם שוב ושוב. כריס 
מרקר ביים סרט מרתק ומרגש הבנוי מרצף 

של תמונות סטילס, אשר לרגע אחד בלבד 
מתאחדות לכדי תנועה.

במאי: כריס מרקר 
שחקנים: ז'אן נגרוני, הלן שטלאן, דבוס האניש 

)28 דק', צרפתית; תרגום לעברית(
זוכה הפרס ע"ש ז'אן ויגו בקטגוריית הסרט 

הקצר הטוב ביותר, 1963

Thursday | שני סרטים בכרטיס אחדחמישיFriday | שישי        24.5       25.5

SCIENCE FICTION DOUBLE FEATURE

צורת המים
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 מועדון 
הסרט המופרע 

של אלון גור אריה

20:30
 1941 – הפלישה 

להוליווד!
1941 – A Comedy  

Spectacular!
)ארה"ב, 1979( קומדיה מלחמתית

בשנת 1941, בזמן שארה"ב מלקקת את פצעי 
המתקפה על פרל הרבור, צוות של צוללת יפנית 

בהנהגת קצין יפני אמביציוזי ומפקד גרמני 
ממורמר מתכנן פלישה להוליווד. התושבים 

הפטריוטים של קליפורניה מנסים להפגין שליטה 
עצמית וכמובן יוצאים מדעתם.

במאי: סטיבן ספילברג
שחקנים: ג'ון בלושי, טריט ויליאמס, דן אקרויד 

)140 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי אלון גור אריה.

Thursday | חמישי Wednesday | 31.5       רביעי        30.5

האירוע הקולנועי 
של שנת 2018

סדרת הטלוויזיה המונומנטלית 
מאת ריינר ורנר פאסבינדר

"ברלין 
אלכסנדרפלאץ" 
ע"פ ספרו של אלפרד דבלין

13 פרקים ואפילוג

פרטים בקרוב...

20:30
½8 דקות על פליני: ½8

בהשתתפות: 
רות לב ארי - מרצה לקולנוע ומפיקה

אלעד קידן - במאי קולנוע
פבלו אוטין - חוקר קולנוע

פליני: ½8
Fellini:8½

)איטליה, 1963( דרמה
גווידו הוא במאי סרטים במשבר 

יצירתי. פליני פורס לפנינו את 
הקשיים שלו ביצירת הסרט, 

את חלומותיו ואת זיכרונותיו. 
"שמונה וחצי" נחשב ליצירת 

המופת הגדולה ביותר של 
פליני, והוא כולל חשיפה אישית 

נדירה שלו. פליני לא מפסיק 
להפתיע ושולף עוד ועוד 

הפתעות מכובעו, כמו אין־ספור 
הסצנות שהפכו לקלאסיקה, 

למשל ריקוד הרומבה של 
סרפינה, או סצנת הסיום שבה 

כל הדמויות רוקדות במעגל 
לצלילי המוזיקה האהובה מאת 

נינו רוטה.

במאי: פדריקו פליני 
שחקנים: מרצ'לו 

מסטרויאני, אנוק איימה, 
קלאודיה קרדינלה 

)138 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

שלוש הרצאות קצרות מפי שלושה אנשי 
קולנוע, כל אחת בת שמונה דקות וחצי 

)בדיוק(, על סרטו של  פדריקו פליני "½8".

ש 
חד

 ה
תק

עו
 ה

גת
חגי
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התיאטרון הלאומי 
הבריטי – 2018

התיאטרון הלאומי הבריטי הוא 
שם דבר. הפקותיו, תחת ניהולו 

האמנותי של ניקולס הייטנר 
)"טירופו של המלך ג'ורג"( היכו 

גלים בכל רחבי העולם הודות 
לפלא הקרנות הלוויין.

השנה, סינמטק הרצליה יקרין 
חמש הצגות נבחרות מהרפרטואר 

המפואר של בציר 2018.

Who's afraid of 
Virginia Woolf?

מי מפחד מוירג'יניה וולף?
Who's afraid of Virginia Woolf?

ג'ורג' הוא פרופסור מובס ומדוכא להיסטוריה ששכח מתקוותיו להצלחה, 
למעמד ולקריירה. החיים לצד בת זוגו מרתה, אישה קשה וחריפת לשון, 

עייפו אותו. ערב אחד הוא מזמין זוג צעיר לארוחת ערב. האלכוהול מתיר את 
חרצובות לשונה של מרתה, וג'ורג', המואס באלימותה המילולית, מעלה באוב 

את "נשק יום הדין" שלו כנגדה, נשק שהסכימו שלא להעלותו שוב לעולם. 
מאת: אדוארד אלבי

במאי: ג'ימס מקדונלד  / בהשתתפות: אימלדה סטונטון, קונלת' היל, אימוג'ן פוטס
)180 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

כרטיסים: 75 ₪ | מנויי סינמטק הרצליה: 40 ₪ 

TuEsday | שלישי        15.5

National 
e 
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18:00 | 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 ממשי ואלים. 

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

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

18:00 | אהבה חסרה
IНелюбовь (Loveless)

)רוסיה/צרפת/גרמניה/בלגיה, 2017( דרמה

ז'ניה ובוריס עומדים להתגרש. נותרה רק שאלה אחת: מה לעשות עם אליושה, בנם בן ה־12? 
האדישות שהשניים מגלים כלפי בנם עומדת למבחן כשמתברר שהוא נעלם. אנדריי זוויאגינצב 

מגיש דיוקן קר ומפוכח של רוסיה העכשווית, בסגנון קולנועי חמור סבר. המוזיקה מאת המלחין 
האסטוני ארוו פרט וצילומי הנוף הקפוא מסעירים ביופיים ומכבידים על לב הצופים. 

במאי: אנדריי זוויאגינצב 
שחקנים: מריאנה ספיבק, אלכסיי רוזין, מטביי נוביקוב 

)127 דק', רוסית; תרגום לעברית ולאנגלית(

18:00 | אני, טוניה
I, Tonya

)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

מבוסס על אירועים אמיתיים ומפתיעים. סיפור חייה של טוניה הארדינג, אחת המחליקות 
האולימפיות המפורסמות בעולם. אף שהייתה מחליקה מחוננת, הארדינג זכורה לרעה 

בגלל ניסיונה להבטיח את מקומה באולימפיאדה על־ידי תקיפה פיזית של חברתה לנבחרת. 
הסרט הקומי בוחן את יחסיה עם התקשורת, עם בעלה לשעבר ועם אמה חדת הלשון וחסרת 
המעצורים. קומדיה אבסורדית, שנונה וסוחפת על כוכבת פרועה שזרחה והתרסקה בלהבות.

במאי: קרייג גילפסי  
שחקנים: מרגו רובי, אליסון ג'ני, סבסטיאן סטן 

)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

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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18:00 | צורת המים
The Shape of Water

)ארה"ב, 2017( פנטזיה

ג'יילס הוא גרפיקאי מזדקן וערירי שאין עוד קונים ליצירתו והאהבה אינה שורה במעונו. מתוך כאב 
בדידותו, הוא בודה סיפור על שכנתו האילמת ובו היא מתאהבת ביצור מוזר, ספק אדם ספק שוכן 

ים, שנמשה מסביבתו באכזריות כדי לשמש קורבן לניסויים אכזריים. ג'יילס שואב את ההשראה 
לסיפור מהקולנוע ההוליוודי הקלאסי שהוא אוהב כל כך, והוא משלב אותו במיתוס בת הים הקטנה. 

עיסוק בוגר ובשל במלנכוליה גברית.
 במאי: גיירמו דל טורו 

שחקנים: סאלי הוקינס, ריצ'רד ג'נקינס, אוקטביה ספנסר )123 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס האוסקר לשנת 2018 בקטגוריות הסרט הטוב ביותר והבימוי הטוב ביותר. 

18:00 | אישה פנטסטית
Una Mujer Fantástica (A Fantastic Woman)

)צ'ילה/גרמניה/ספרד/ארה"ב, 2017( דרמה

אורלנדו, גבר גרוש בשנות החמישים לחייו, מתמוטט באמצע הלילה. זוגתו מרינה, זמרת ברים 
מסנטיאגו, לוקחת אותו לבית החולים. מלאת חרדה, היא רק רוצה להיות לידו ולחכות שיחלים. 

למרות זאת, היא אוספת את חפציה ומנסה לחמוק משם במהירות, לפני שהרשויות יגיעו, או 
גרוע מכך, בני המשפחה של אורלנדו. יש דברים שהם פשוט לא יבינו.

במאי: סבסטיאן לליו 
שחקנים: דניאלה וגה, פרנסיסקו רייס, לואיס נקו 

)100 דק', ספרדית; תרגום לעברית ולאנגלית(

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

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.

20:30 | במה פתוחה לסרטי ביכורים

מאיר
במאי: 

שי בלנק

מר עולם
במאי:

נמרוד איטקין

אבן דרך
במאית: 
אפרת רז

זאב מבוית
במאי: 

אלעד )פרימו( לוי

קניידלך
במאית: 
מאי פרי

מקבץ של חמישה סרטי ביכורים רעננים מאת סטודנטיות 
וסטודנטים לקולנוע. 

הסרטים הופקו במסגרת המדרשה - הפקולטה לאמנויות מבית 
המכללת האקדמית בית ברל. הכניסה לקהל הרחב חופשית, 

ועל בסיס מקום פנוי. 

12345
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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(

פיטר ראביט
)בדיבוב לעברית(

יום שבת, 5/5, 11:00
יום חמישי, 10/5, 17:00

הנה בא הגראמפ
)בדיבוב לעברית(

יום שבת, 12/5, 11:00
יום חמישי, 17/5, 17:00


