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סרטי יוני

2.6
18:00 גרמניה, שנת אפס 
20:00  אמדאוס – גרסת 

הבמאי

1.6
21:30 אישה פנטסטית

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

6.6
20:00 טיטאניק

7.6
20:00  סרט קצר:  

H2-הילד מ
           סרט באורך מלא:

           400 המלקות

8.6
21:30 כל אנשי הנשיא

9.6
18:00 מודי

20:30 אור חרישי

5.6
18:00 מודי

12.6
18:00 אהבה בדרכים

26.6
18:00   מועדון גרנזי 

לספרות ולפאי 
קליפות תפודים

19.6
18:00  שבעה ימים 

באנטבה

13.6
20:30 מבט על עזה

14.6
20:30 התפשטות

15.6
21:30 אהבה בדרכים

22.6
21:30   אנה, אהובתי

21.6
20:30 פיי

20.6
20:30 86 ימים ב-69 דקות

27.6
20:30  הדמעות המרות של 

פטרה פון קאנט

28.6
19:00 אישה של בית
21:00 מתנה משמים

29.6
21:30  קלמיטי ג'יין

30.6
18:00  מועדון גרנזי 

לספרות ולפאי 
קליפות תפודים

20:30  דו שיח בחדר 
המיטות

16.6
18:00 קפה בגדד

20:30 תקרית בהילטון נילוס

23.6
18:00  שבעה ימים באנטבה

20:30  שיער

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

לאמץ אלמן
Adopte Un Veuf

)צרפת, 2016( קומדיה

הּוֵּבר הוא אלמן טרי שגר לבד בדירתו הענקית. 
יום אחד, בעקבות רצף של אי-הבנות, הוא מציע 

את אחד מחדרי דירתו למנואלה, סטודנטית 
הרפתקנית ותוססת שמחפשת דירת שותפים. 

לאחר שהוא מתרגל לנוכחותה הסוערת, מנואלה 
משכנעת שני דיירים נוספים לעבור לגור איתם: 

מריון, אחות ביישנית, ופול-ז'ראר, עורך דין גרוש 
טרי. שנה ייחודית מחכה למשפחה הלא-צפויה הזו, 

שבמהלכה הובר ימצא שוב את האושר בחייו.

במאי: פרנסואה ֵדַסאניה 
שחקנים: אנדרה דּוסֹולייה, ֶברונֶז'ר קריף, ַארנֹו דּוְקֶרה 

)97 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

דרייבר
Driver

)ישראל, 2017( דרמה

נחמן רוזומני הוא "דרייבר" חרדי – הוא מתפרנס 
מהסעת מתרימים בין נדבנים ידועי שם. העסקה ברורה: 

הוא מספק את המידע, המתרים מספק סיפור קורע 
לב ולאחר מכן הם מתחלקים בכספי התרומה. לאחר 

שאשתו נעלמת בפתאומיות, נחמן נאלץ להתמודד לבדו 
עם גידול בתו בת התשע. במהלך הסרט נגלית דמותה 

של בני ברק – סואנת, יקרה ואבודה, שהאנשים בשוליה 
מחפשים רגע אחד של נחמה.

במאי: יהונתן אינדורסקי 
שחקנים: משה פולקנפליק, מנואל אלקסלסי ורדי, 

מאור שוויצר
)92 דק', עברית(

אווה
Eva

)ישראל, 2016( דרמה

יואל, צבר ישראלי חזק ושקט, נשוי לאווה. הם הכירו 
כשאווה הייתה פליטה צעירה, תלושה ופגיעה, 

ויואל התאהב בה ופרש עליה את חסותו. יחסיהם 
מתאפיינים באהבה גדולה אך טומנים בחובם סוד 

גדול. יואל אינו מבין ואינו מעז לשאול איך היא 
שרדה בשואה. מסמך המתגלה במפתיע פוער 

תהום בין בני הזוג. 

במאי: חיים טבקמן 
שחקנים: אבי קושניר, אפרת בן צור, גיל פרנק

)89 דק', עברית ופולנית; תרגום לעברית(

החברים הסודיים של לואי

תודתנו נתונה לשותפינו:

פסטיבל קולנוע דרום cameraperson | 2018"", "אור חרישי"

המכון הצרפתי בישראל | "400 המלקות"

פסטיבל סולידריות 2018 | "מבט על עזה", "הילד מ-H2", "תקרית במלון הילטון", "86 ימים ב-69 דקות"

יוניסף | "86 ימים ב-69 דקות"

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים | "אנה, אהובתי"

 החל מ – 
14.6

 החל מ – 
21.6

 החל מ – 
26.7

 החל מ – 
5.7

הקרנות מסחריות בחודשים יוני-יולי

מנשה
Menashe

בית בגליל
Home at the Galilie

המקום
The Place

סרט הילדים הגדול של הקיץ בדיבוב לעברית

 Luis and
the Aliens
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20:00
טיטניק

Titanic
)ארה"ב, 1997( דרמה

ג'ק ורוז, צעירים ויפים, נפגשים על סיפון אניית פאר. קופידון 
שולח את חצו והאהבה ביניהם מלבלבת. לרוע המזל רוז 
מאורסת לגבר אחר, עשיר יותר ולאנייה קוראים טיטניק. 

סרט רומנטי עשוי היטב, הפותח דיון מעמיק על אופיו הנשי 
של הטבע אל מול אופיים הגברי של הקדמה והמודרניזם. 

מפגן מעורר השתאות של בימוי קולנועי וירטואוזי.
במאי: ג'ימס קמרון

שחקנים: לאונרדו דקפריו, קייט וינסלט, קתי בייטס
)194 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה 11 פרסים, אוסקר 1998

18:00
גרמניה, שנת אפס

Germany, Year Zero
Germania, anno zero 

 )איטליה/גרמניה המערבית, 1948( דוקו דרמה
ברלין, פחות משנה לאחר תום המלחמה. אדמונד, נער 
דחוי בן 15 שמפרנס לבדו את משפחתו, גר בחורבה עם 

אביו החולני, אחיו ואחותו. כשהוא פוגש ברחוב את מי 
שהיה מורו – נאצי לשעבר ופעיל בשוק השחור – הוא 

משתכנע שרק לחזקים יש זכות לשרוד. עוד לפני 
שאדמונד מבין את משמעות מעשיו, הוא מבצע מעשה 

 נורא. דיוקן אנושי מצמרר.

במאי: רוברטו רוסליני 
שחקנים: אדמונד מושקה, ארנסט פיטשאו, 

אינגטראוד הינצה 
)78 דק', גרמנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:00
אמדאוס – גרסת הבמאי

Amadeus – The Director's Cut
)ארה"ב/צרפת/צ'כיה, 1984( דרמה מוזיקלית

אנטוניו סליירי, מלחין החצר של קיסר אוסטריה, חוסה 
בזקנתו בבית חולים לחולי נפש אחרי שניסה לשלוח 

יד בנפשו. כומר שנשלח למקום כדי לדובבו שומע את 
וידויו המצמרר על כך שדאג להרחקתו ולהשתקתו של 

מלחין חצר אחר – וולפגנג אמדאוס מוצרט. אמנם רבים 
ההבדלים בין המוצג בסרט לעובדות ההיסטוריות, אך 

עיקר עניינו של הסרט הוא בתוצאות המפגש בין גאונות 
לבינוניות.

במאי: מילוש פורמן   
שחקנים: פ. מארי אברהם, טום הולס, רוי דוטריס 

)180 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי תומר קמרלינג, מבקר 

הקולנוע של "מאקו".

21:30
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. בת זוגו, זמרת ברים מסנטיאגו ושמה 

מרינה, לוקחת אותו לבית החולים. אף שמרינה החרדה 
רוצה רק להיות לידו עד שיחלים, 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(
זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר, אוסקר 2017

Friday | שישי        1.6

400 המלקות
Les quatre cents coups
The Four Hundred Blows

 )צרפת, 1959( דרמה

סיפורו של ילד רגיש ולא רצוי שהוריו ומוריו מתקשים 
להתמודד עמו. אנטואן דואנל, דמות שתופיע בארבעה 

סרטים נוספים של פרנסואה טריפו, מכלה את זמנו 
ברחוב בעשיית מעשי קונדס. דווקא כשהוא חפץ 

לעשות מעשה טוב, הוא נתפס ומשלם על כך מחיר 
כבד. סצנת הסיום של הסרט – דימוי קולנועי מזוקק 

ומופתי – היא אחת הסצנות המרגשות והפיוטיות 
ביותר בתולדות הקולנוע.

במאי: פרנסואה טריפו  
שחקנים: ז'אן-פייר לאו, אלבר רמי, קלייר מורייה 

)99 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל קאן, 1960.

Saturday | שבת

Wednesday | רביעי

       2.6

       6.6

מילוש פורמן, פרידהצ'ינמה איטליה

סרטי יולי

7.7
18:00 כוכבים בארון

20:30 הרוכב

14.7
18:00 חיוכי ליל קיץ

20:30 המקום

6.7
21:30 מקום לאהבה

13.7
21:30 בית ליד הים

5.7
20:30  מבעד לזכוכית 

אפלה

12.7
20:00 מנשה

4.7
19:00 סרט בורקס

21:00 לופו

11.7
20:30 מאושרים יחדיו

3.7
18:00 מקום לאהבה

10.7
18:00 בית ליד הים

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

21.7
18:00 העודף בשבילך

20:30 בחירות או לא להיות

20.7
21:30 משום מקום

19.7
20:30 באפלו 66

18.7
20:30  הגעגועים של 

ורוניקה פוס

17.7
18:00 בחזרה מטואיצ'י

28.7
18:00 מרגישה פצצה
20:30 חברים לחיים

27.7
21:30 הפרט האחרון

26.7
20:00  ברלין אלכסנדרפלאץ  

פרק 1

25.7
20:30 סופו של יום ארוך

24.7
18:00   מרגישה פצצה

31.7
18:00   כוכבים חיים לנצח

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 

20:00
H2-הילד מ
The boy from H2

)ישראל, 2017( תיעודי

מוחמד בורקאן בן ה-12 גר בחברון, באזור H2 הנתון 
בשליטה מלאה של הצבא הישראלי. מוחמד הוא 

אחד הילדים שהצבא מעכב כמעט מדי יום בחשד 
ליידוי אבנים. חייו של מוחמד, בן למשפחה בת 12 

נפשות, נעים בין ביתו הצפוף לרחוב, שם הוא נקלע 
שוב ושוב לצרות.

במאית: הלן ינובסקי 
)21 דק', ערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס הסרט הקצר הטוב ביותר, פסטיבל 
סולידריות, 2018.

בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה לשאלות 
הקהל בין הלן ינובסקי, במאית הסרט, לאיילת 

בכר, קולנוענית ועיתונאית. 

Thursday | חמישי 7.6

סולידריות בסינמטק הרצליהפסטיבל סולידריות בסינמטק הרצליה

שני סרטים בכרטיס אחד

סרטי הילדים
של סינמטק הרצליה

הצילו, 
כיווצתי את 

ההורים 

לאו דה וינצ'י: 
שודדי
האוצר

משחקי
גמדים

דיפ וחברים 
בים הכחול

לעוף על 
אפריקה

)סרט עם פעילות על חיות(
פרטים בעמ' 16
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20:30
התפשטות

Taking Off!
)ארה"ב, 1971( סאטירה מוזיקלית

נערה צעירה מתקשה לתקשר עם הוריה הבורגניים ובורחת 
מהבית. הוריה המודאגים, שאינם מצליחים ליצור עמה 
קשר, נפגשים עם הורים נוספים שילדיהם ניתקו עמם 
מגע. על-ידי הצגת שני נרטיבים שונים בתכלית – אחד 

דרך המפגש של ההורים אובדי העצות ואחר דרך מבחן 
בד מתמשך לצעירים אבודים שרוצים לבטא את עצמם 

מבחינה אומנותית, הבמאי מילוש פורמן יוצר קולאז' נוקב 
על ארצות הברית של שלהי שנות השישים.

במאי: מילוש פורמן  
שחקנים: באק הנרי, אודרה לינדלי, לין קרלין 

)93 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי ד"ר אודיה כהן-רז, 

מרצה לקולנוע.

20:30
86 ימים ב-69 דקות

دقيقة من 86 يوما 69

69 Minutes of 86 Days
)נורווגיה, 2017( תיעודי

שוו בנפשכם את מראה העולם מזווית נמוכה, בין אין-ספור 
זוגות רגליים, תיק לא קל על גבכם וכל תקוותכם היא 

שהמסע הארוך יסתיים ותוכלו לפגוש סוף כל סוף את 
סבא. סרט תיעודי יפהפה, כמעט נטול דיאלוגים, העוקב 

אחר מסעם של פליטים סורים מיוון לשוודיה, מנקודת 
מבטה של ילדה בת שלוש.

במאי: אגיל האסקיולד לארסן  
)70 דק', ערבית; תרגום לעברית(

זוכה פרס מיוחד לקולנוען המבטיח, פסטיבל "הוט 
דוקס", 2017.

לפני הסרט תוגש הקדמה מפי איילת כהן, מנהלת 
תקשורת וגיוס משאבים – יוניסף.

20:30
תקרית בהילטון נילוס

حادث النيل هيلتون

The Nile Hilton Incident
)מרוקו/שוודיה/דנמרק/גרמניה/צרפת, 2017( מתח

דרמה בלשית מרתקת בהפקה שוודית שצולמה בקהיר. 
בלש משטרה מצרי חוקר רצח של זמרת שאירע במלון 

"הילטון" בשנת 2011, שבוע לפני תחילת ההפגנות בכיכר 
א-תחריר הסמוכה. הסרט זכה בשנה שעברה בפרס חבר 

השופטים בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי "סאנדנס". 
במאי הסרט, טאריק סאלח, הוא שוודי ממוצא מצרי שביים 

עד כה כמה קליפים מרהיבים. מותחן אדיר שלא יופץ 
בהפצה מסחרית בישראל, ולכן הצפייה בו מומלצת ביותר.

במאי: טאריק סאלח 
שחקנים: פארס פארס, מארי מאלק, יאסר עלי מאהר
)111 דק', ערבית, אנגלית וצרפתית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישיThursday | חמישי Friday | שישיFriday | שישי

Saturday | שבת

Saturday | שבת        14.6       21.6        15.6       22.6

       16.6

       23.6 Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

       13.6

       20.6

21:30
אהבה בדרכים
The Leisure Seeker

)ארה"ב, 2017( דרמה

ג'ון ואלה, זוג פנסיונרים, עושים מעשה ויוצאים למסע 
חוצה יבשת בקרוון ישן. ג'ון הוא גבר עקשן שסובל 

מבעיית זיכרון, אבל גופו בריא וחזק. אלה צלולה וחדה 
מתמיד, אבל גופה שברירי. מסעם המשותף מלהיב 

אותם, אך מדאיג את ילדיהם ומטריד את מנוחת 
הרופאים שלהם. במהלך המסע, הם מתוודעים מחדש 

לארצות הברית ומחדשים את חדוות נישואיהם. 
סרט חדש מאת יוצר הסרטים "הון אנושי" ו"חיים 

משוגעים".

במאי: פאולו וירזי  
שחקנים: הלן מירן, דונלד סאת'רלנד, דנה אייבי 

)112 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
אנה, אהובתי

Ana, mon amour
)רומניה, 2017( דרמה

טומא ואנה נפגשים בחוג לספרות באוניברסיטה 
ומתאהבים. עד מהרה המציאות טופחת על פניהם: 

הריגוש הראשוני שוכך ומשקעי העבר זוקפים את 
ראשם בדמות מכאובי הנפש של אנה והתנגדות 

אביו של טומא לקשר. בהדרגה מיטשטש הגבול בין 
אהבה לתלות ובין אינטימיות לניכור. עלילת הסרט 

מתקדמת באופן לא-ליניארי ומשלבת עצירות ביניים 
בחדר הפסיכואנליטיקאי, המסייע לטומא להבין את 

מה שאירע. 

במאי: קלין פטר נצר  
שחקנים: מירסאה פוסטלניקו, דיאנה קוואלוטי, 

אדריאן טיטיאני
)127 דק', רומנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
מבט על עזה

نظرة عىل عزة

A look on Gaza
ברצועת עזה שורר משבר הומניטרי: שיעור אבטלה 

גבוה, הפסקות חשמל ממושכות ומחסור במי 
שתייה, במזון ובתרופות. התושבים תלויים כמעט 
לחלוטין בסיוע מצד ארגונים הומניטריים. למרות 
זאת, המציאות הקשה הזו נעדרת כמעט לגמרי 

מהדיון הציבורי בישראל. סרטים קצרים ושיחת וידיאו 
בהשתתפות הנוכחים עם תחקירן ארגון "בצלם" 

ברצועת עזה, ח'אלד אל-עזאייזה ועם דובר הארגון, 
עמית גילוץ, ימחישו את המצוקה הקשה ששוררת שם.

אורך מקבץ הסרטונים: 45 דק'.
אורך השיחה: 45 דק'.

20:30
פיי

Pi  π 
)ארה"ב, 1998( מתח

מקס הוא מתמטיקאי גאון הסובל מהתקפי פרנויה. 
לאחר שהוא מפתח אלגוריתם שעשוי לסייע בפיצוח 

חידת הקיום, הוא נאלץ להימלט מפני נציגיו של ארגון 
יהודי חסידי וחבורת בריונים, שנשלחו על-ידי חברה 
רבת-עוצמה בעלת מניעים נסתרים. סרטו הראשון 

ועוצר הנשימה של דארן ארונופסקי, במאי הסרטים 
 "רקוויאם לחלום", "המעיין", המתאגרף" ו"אימא!״
השנוי במחלוקת, הוא מותחן מחשמל שכדאי להכיר.

במאי: דארן ארונופסקי 
שחקנים: שון גולט, מארק מרגוליס, בן שנקמן

)84 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל סאנדנס, 1998.

מילוש פורמן, פרידה

פסטיבל סולידריות בסינמטק הרצליה פסטיבל סולידריות בסינמטק הרצליה

18:00
מודי

Maudie
)קנדה/אירלנד, 2016( דרמה

מוד לואיס הייתה ציירת בסגנון האומנות הנאיבית 
שלימדה את עצמה לצייר. למרות חריגותה, והודות 

לבעלה הנרגן, היא נהייתה לאומנית בולטת וציוריה זכו 
להצלחה ולהערכה. סרט מלא אנושיות ונטול קלישאות, 

המבוסס על סיפור אמיתי ולא ייאמן ואשר מתהדר 
בשחקנים מופלאים. "מודי" הוא ללא ספק הפתעה 

נפלאה לימי האביב האחרונים ולראשית הקיץ.

במאית: אייסלינג וולש 
שחקנים: סאלי הוקינס, אית'ן הוק, זאכרי בנט 

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
הסרט, הבמאית והשחקנים זכו בשלל פרסים 

בפסטיבלים בין-לאומיים.

21:30
כל אנשי הנשיא

All the President's Men
)ארה"ב, 1976( מתח

להיט עטור שבחים על-פי ספרם של העיתונאים 
קארל ברנסטין ובוב וודוורד, שחשפו את פרשת 

ווטרגייט והובילו להתפטרות הנשיא ניקסון. הסרט 
מתמקד בעבודת התחקיר של צמד העיתונאים, 
ובעיקר במאבקי הכוחות מאחורי הקלעים בזמן 

הבאת התחקיר לדפוס. מותחן עיתונאי אלגנטי שגם 
לאחר ארבעים שנה מתגלה כרלוונטי ומשמעותי.  

במאי: אלן ג'יי פאקולה 
שחקנים: רוברט רדפורד, דסטין הופמן, ג'ק וורדן 

)138 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס האוסקר לשנת 1977 בקטגוריות שחקן 

המשנה, שחקנית המשנה, התסריט המעובד והסרט 
הטובים ביותר

Friday | שישיSaturday | שבת        8.6       9.6

18:00
קפה בגדד

Bagdad Café
)גרמניה/ארה"ב, 1987( דרמה קומית

מריאן היא אישה גדולת מידות מבוואריה. באמצעו 
של מסע מחוף לחוף, בדרך מלאס וגאס לשום מקום, 

היא נפרדת מבעלה הגס ויוצאת לחפש את עתידה. 
אי שם, בדיינר שומם שאותו מנהלת ברנדה העצובה, 

אישה שחורה קשת יום, היא תמצא את ההרמוניה 
שעליה חלמה. סרט מרגש שהיה ללהיט ענק בישראל 

והוקרן ללא הפסקה במשך יותר משנה וחצי.

במאי: פרסי אדלון  
 שחקנים: מריאן זגברכט, סי. סי. ה. פאונדר,

ג’ק פאלאנס  
)95 דק', גרמנית ואנגלית; תרגום לעברית(

18:00
שבעה ימים באנטבה

7 days in Entebbe
)ארה"ב, 2018( מתח

לאחר חטיפת מטוס אייר פראנס בטיסתו מישראל 
לצרפת, עומדים לרשות ישראל שבעה ימים בלבד 

להיענות לדרישות החוטפים. צמרת ההנהגה 
הישראלית עומדת בפני החלטה קריטית – לפתוח 

במשא ומתן עם הטרוריסטים, או לצאת למבצע 
הצלה שעל פניו נראה בלתי אפשרי. בשונה מסרטו 

הנודע וההרואי של מנחם גולן, הסרט הנוכחי הוא 
יצירה "ספקנית" )שזכתה לביקורות מעורבות( 

הבוחנת את הפרשה מפרספקטיבה עכשווית.

במאי: ג'וזה פדילה  
שחקנים: רוזמונד פייק, דניאל ברוהל, ליאור אשכנזי

)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

פסטיבל סולידריות בסינמטק הרצליה

20:30
אור חרישי

Stellet Licht
Silent Light

)מקסיקו, 2007( דרמה

יוהן הוא איכר דתי שחי בקהילה סגורה במקסיקו. הוא נשוי 
לאסתר טובת הלב אך לבו יוצא אל מריאן, שאיתה הוא 

מנהל רומן סוער. אסתר ערה לקיום הרומן, ואף שהיא יודעת 
שבעלה אוהב אותה, לבה הולך ונשבר. כשהיא לוקה בהתקף 

לב, יוהן נדרש להקריב קורבן למען עתיד משפחתו. דרמה 
רומנטית חמורת סבר השואבת את השראתה מ"אורדט", 

יצירת המופת של קארל תאודור דרייר )"גרטרוד"(.

במאי: קרלוס רייגאדס 
שחקנים: קורנליו וול, מרים טייס, מריה פנקרץ 

)145 דק', גרמנית תחתית, ספרדית, צרפתית ואנגלית; 
תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס חבר השופטים, פסטיבל קאן, 2007.

פסטיבל קולנוע דרום 2018
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גלים 
גבוהים 

גלית רויכמן

18:00
כוכבים בארון

The Celluloid closet
)ארה"ב, 1996( תיעודי

לאורך השנים התייחסה הוליווד באמביוולנטיות 
לקהילה הלהטב"קית, דבר שבא לידי ביטוי באופן 

הצגת הדמויות על המסך ובשימוש ברמיזות דקות 
המובנות רק ל"יודעי דבר". אפשטיין ופרידמן מגישים 
מסמך תיעודי מרהיב הסוקר 100 שנות קולנוע והכולל 

שלל דוגמאות מפתיעות ומוכרות מסרטים, ראיונות 
עם מיטב הכוכבים והבמאים, וגם עם צופים ומבקרים. 

והתוצאה מלבבת, מחכימה ומרגשת.

במאים: רוב אפשטיין, ג'פרי פרידמן 
משתתפים: טוני קרטיס, סוזן סרנדון, וופי גולדברג 

ואחרים. 
קריינות: לילי טומלין

)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת        7.7

Wednesday | רביעיWednesday | רביעי        27.6       4.7

20:30
הדמעות המרות של פטרה 

פון קאנט
Die Bitteren Tränen der Petra von Kant 

The Bitter Tears of Petra von Kant
)גרמניה, 1972( דרמה

פטרה היא מעצבת אופנה שחיה עם מזכירתה השתקנית 
מרלנה, המשרתת אותה באהבה ובהערצה. ערב אחד 

חברתה באה לביקור ועמה דוגמנית ששמה קארין. פטרה 
מתאהבת בקארין ממבט ראשון אבל הרומנטיקה אינה 

נמשכת זמן רב. פאסבינדר מישיר מבט אל החופש, 
שאותו הוא רואה כמסלול ודאי לטרגדיה.

במאי: ריינר ורנר פאסיבנדר
שחקניות: מרגיט קרסטנסן, אירם הרמן, חנה שיגולה

)124 דק', גרמנית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תוגש הרצאה מפי ענת דן, מרצה 

לקולנוע.

19:00
סרט בורקס

The King of Börek 
)ישראל, 2018( תיעודי

סיפור ההצלחה המסחררת של רשת "בורקס סמי", 
עסק המשפחתי בו היו שותפים סבה וסבתה של 
יוצרת הסרט התוהה על סיבות נפילתו.  זהו סרט 
על שייכות ועל זהות, על קשרי משפחה, על ריב 

וגם על שלום המביא את סיפורה הייחודי של יהדות 
בולגריה בישראל ומתאר את הדרך שעשה הבורקס 
– מהמאפיות בבולגריה וטורקיה לשדרות ירושלים 

ביפו ואחרי כן לכל בית בישראל

במאית: אורית אופיר רונאל
)74 דק', עברית, בולגרית; כתוביות בעברית 

ובאנגלית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אורית אופיר 

רונאל, במאית הסרט.

21:00
לופו

Lupo 
)ישראל, 1970( קומדיה

לופו אברמוביץ', עגלון מזדקן ממוצא אשכנזי, מתגורר 
עם אשתו מתילדה בשכונת מנשייה בדרום תל אביב 
ומתפרנס מעסקי האלטע זאכן. רחל, בתם היחידה, 

מתחתנת עם בן עשירים בשם עמוס. כשהרשויות 
רוצות לפנות את תושבי השכונה הישנה, לופו ניצב 
בראש המאבק ומצליח להשיג פיצוי נכבד תמורת 

הפינוי... ויש גם עלילת משנה העוסקת בבורקס. הסרט 
המשעשע שכונה גרסה אשכנזית ל"סלאח שבתי" זכה 

לביקורות אוהדות ביותר.

במאי: מנחם גולן
שחקנים: יהודה ברקן, מוטי גלעדי, אבירמה גולן

)110 דק', עברית(

פסטיבל דוקאביב, 2018

20:30
שיער

Hair
)ארה"ב, 1979( מוזיקלי

קלוד בוקובסקי, חוואי אמריקאי צעיר ותמים, נפרד 
מאביו ונוסע באוטובוס לעיר ניו יורק, שממנה ימשיך 

היישר אל התופת של מלחמת וייטנאם. בדרכו הוא 
פוגש חבורה של היפים משוחררים ונערה עשירה 

ויפהפייה. הימים שבהם יבלו יחד ישנו את תפיסת 
עולמו, אבל צו הגיוס מחייב וחסר רחמים. השחקנים 
והשירים נפלאים, הכוריאוגרפיה של טוויילה ת'ארפ 

מפעימה וייחודית.
במאי: מילוש פורמן 

שחקנים: ג'ון סאבאג', טריט ויליאמס, בוורלי ד'אנג'לו 
)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי גלית רויכמן, 
תסריטאית ומרצה לקולנוע.

20:30
דו שיח בחדר המיטות

Pillow Talk
)ארה"ב, 1959( קומדיה

המלך והמלכה של הקומדיה הרומנטית של שנות 
החמישים בשיתוף פעולה הוליוודי שנון. דוריס דיי 

מגלמת מעצבת פנים רווקה, עצמאית וחזקה, ורוק 
הדסון החתיך מגלם פלייבוי קל דעת. השניים חולקים 
קו טלפון, אף שהם מעולם לא נפגשו )כך היה פעם(, 

ומרבים לריב על השימוש בו. כשהפלייבוי מזהה את 
מעצבת הפנים לפי קולה, הוא מחליט להשתעשע, 

אבל לקופידון דרכים ערמומיות משלו.

במאי: מייקל גורדון 
שחקנים: רוק הדסון, דוריס דיי, טוני רנדל 

)102 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי אושרה שוורץ, 

תסריטאית ומרצה לקולנוע.

18:00
מועדון גרנזי לספרות ולפאי 

קליפות תפודים
The Guernsey Literary and Potato Peel 

Pie Society
)בריטניה, 2018( דרמה רומנטית

לונדון, 1946. הימים שאחרי מלחמת העולם השניה: 
ג'ולייט, סופרת צעירה כריזמטית, מקבלת מכתב 

מאחד החברים במועדון קריאה מסתורי שנוסד בימים 
בהם הנאצים שלטו על האי גרנזי. סקרנותה של ג'ולייט 

מתעוררת והיא מחליטה לצאת בעצמה ולבקר באי 
ושם היא פוגשת חבורה מיוחדת במינה: חברי מועדון 
גרנזי לספרות ולפאי קליפות התפודים.  בינהם צעיר 

יפה מראה ששלח לה את המכתב.
במאי: מייק ניואל 

שחקנים: לילי ג'ימס, מתיו גוד, מיצ'יאל הויזמן
)124 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
מבעד לזכוכית אפלה

Såsom i en spegel
Through a glass darkly

)שוודיה, 1961( דרמה

קארין היתה "שם", הרחק ממשפחתה לאורך תקופה 
לא קצרה. ב-"שם" הכוונה היא לבית מחסה לחולי 

נפש. אבל עתה היא שבה הביתה אל אביה הנוקשה, 
אחיה השברירי ואל בעלה טוב הלב שאין בו את עומקי 

הנפש להבין אותה ואת עוצמות הנפש לתמוך בה. 
הבית, הוא מקום מבודד על אי בודד, מקום המחדד 

את התחושות ואת הפחדים וכך, בריאותה הנפשית של 
קארין מתחילה להתערער, שוב.

במאי: אינגמר ברגמן  
שחקנים: הארייט אנדרסון, גונאר ביורנסטראנד,

מקס פון סידוב 
)89 דק', שוודית, לטינית; תרגום לעברית(

21:30
קלמיטי ג'יין

Calamity Jane
)ארה"ב, 1953( קומדיה מוזיקלית

דוריס דיי, הזמרת והשחקנית האגדית, נכנסת בחן 
רב למגפי הבוקרים של קלמיטי ג'יין, גיבורת המערב 

הפרוע שנודעה בחזותה הנערית, בבר הפרוע שניהלה 
ובמערכות היחסים המשוחררות שקיימה. המערבון 

המוזיקלי המלבב אמנם מספר את סיפור אהבתה 
לבוקר נאה, אך רומז רמז עבה על חיבתה לבנות מינה. 

השיר "A Secret Love", שזכה בפרס האוסקר לשיר 
הטוב ביותר ושנהיה לקלאסיקה נצחית, בהחלט מבהיר 

את הנקודה.

במאי: דייוויד באטלר  
שחקנים: דוריס דיי, הווארד קיל, אלין אן מקלרי  

)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
מקום לאהבה

The bachelors
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

ביל, אלמן טרי, מחליט לנטוש את חייו הקודמים ולצאת 
עם ווס, בנו הצעיר, למסע ברחבי ארה"ב בעקבות 

משרה כמורה בבית ספר פרטי. במהלך המסע פוגשים 
האב ובנו בשתי נשים שגורמות להם למצוא נחמה 

ולהיפתח מחדש לחיים.

במאי: קורט פוגלר  
שחקנים: ג'יי. קיי. סימונס, אודיה ראש, ג'ולי דלפי

 )99 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Saturday | שבתSaturday | שבת

Saturday | שבת

23.630.6

30.6

פסטיבל דוקאביב, 2018מילוש פורמן, פרידה

19:00
אישה של בית

A perfect housewife
)ישראל, 2018( תיעודי

ככל שניסו לכפות עליה את הקודים התרבותיים של 
החברה הגרוזינית הפטריארכלית, כך התעצמה בג'יין 

ההתנגדות. היא סירבה להתחתן, התגייסה לצה"ל, 
למדה קולנוע, התאהבה ובגיל 38 נכנסה להריון. אחרי 

שנים של בריחה ורגע לפני שהיא הופכת לאמא, חוזרת 
ג'יין עם מצלמה, ועומדת בביטחון מול משפחתה. היא 

מבקשת לשבור את קשר השתיקה ולנסות להבין את 
אמה ואת עצמה בצל מערכות היחסים המורכבות עם 

הגברים במשפחה.

במאית: ג'יין ביבי
)72 דק', עברית וגיאורגית; תרגום לעברית ולאנגלית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ג'יין ביבי,
במאית הסרט.

21:00
מתנה משמים

Gift from Above
)ישראל, 2003( קומדיה

מעשה בבני משפחה גיאורגית אחת, אשר הגברים 
המאכלסים אותה מתכננים שוד. מפקד המבצע, לכוד 

בידי הנשים שבחייו. יד ימינו עומד להתחתן עם הבת של 
האישה אותה הוא אוהב. הגיס מתחנן לאשתו שתחזיר 

אותו הביתה ואילו הבת הקטנה זוקפת חוטם ומביאה 
בחור חדש, ולא גרוזיני, למשפחה. על כולם מנצח ראש 

המשפחה הכוחני שמנסה לשמר את ערכי העבר. גס, 
מחוספס, עשוי מצוין. 

דובר קוסאשווילי
שחקנים: יובל סגל, אנסטסיה קובלנקו, רונית יודקביץ

)100 דק', גיאורגית, עברית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישי
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שני סרטים בכרטיס אחד
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Thursday | חמישי        19.7

20:30
באפלו 66

Buffalo 66 
)ארה"ב, 1998( דרמה

בילי השתחרר מהכלא. מדוכא וזועם הוא מתכנן את 
נקמתו באנשים שהפלילו אותו. אבל קודם לכך הוא 

נחוש לבקר את הוריו ולהרשים אותם. הוא מתכנן 
להציג בפניהם את הישגי חייו ואת האישה שאוהבת 

אותו. לבילי אין בת זוג, ועל כן הוא חוטף את ליילה. 
ליילה כמובן מתכננת להימלט על נפשה, אבל משהו 

בבילי מעורר בה חמלה. לא רחמים, חמלה אנושית 
עמוקה. סרט אמריקאי נפלא.

במאי: וינסנט גאלו
שחקנים: וינסנט גאלו, כריסטינה ריצ'י,

אנג'ליקה יוסטון
)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

גלים 
גבוהים 

גלית רויכמן

20:30
הרוכב

The Rider
)ארה"ב, 2017( דרמה

בעקבות פציעה חמורה, בריידי בלאקבורן, אחד 
הכוכבים העולים בזירת הרודאו והרכיבה על סוסים, 

נאלץ להפסיק באחת את הקריירה שעליה חלם תמיד. 
הוא לא יוכל להתחרות שוב, לאמן או אפילו לעלות על 

סוס. ללא השכלה או כישורים אחרים, כל שנותר לו הוא 
לתהות מה יזמנו לו החיים ומה בכלל הטעם להמשיך 
לחיות. סרט עדין ויפהפה שמתרחש על רקע הנופים 

והמרחבים הפראיים של דקוטה הדרומית. 

במאית: קלואי ז'או 
שחקנים: בריידי ג'אנדרו, טים ג'אנדרו, לילי ג'אנדרו 

)104 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה הפרס הגדול, "שבועיים של במאים", פסטיבל 

קאן, 2017.

20:00
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(

Thursday | חמישי        12.7

21:30
בית ליד הים

La villa
A house by the sea

)צרפת, 2017( דרמה

שלושה אחים חוזרים לבית ילדותם שליד מרסיי. 
אנז'ל, שחקנית שמתגוררת בפריז, ז'וזף, שמאורס 

לצעירה שגילה מחצית משלו, וארמאן, הבן שנשאר 
במרסיי בשביל לנהל את המסעדה המשפחתית. 

כאן, בבית שבו גדלו, בנוף הפסטורלי של דרום 
צרפת, סודות מהעבר ייחשפו, מערכות יחסים 

יתחילו ויסתיימו, והשלושה ינסו להבין אילו ערכים 
הנחיל להם אביהם וכמה הם מיישמים אותם…

במאי: רובר גדיגיאן 
 שחקנים: אריאן אסקריד, ז'אן-פייר דארוסן

)107 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Friday | שישי        13.7

       7.7Saturday | שבת

20:30
בחירות או לא להיות

Election
)ארה"ב, 1999( קומדיה

טרייסי היא תלמידה שאפתנית, שמנוי וגמור עמה 
להיבחר לנשיאות מועצת התלמידים של בית הספר 

התיכון בו היא לומדת. ג'ים הוא מורה פופולרי, שמחליט 
למנוע את בחירתה בכך שיציב מולה מועמד אחר, מתון 

יותר. ג'ים עתיד לגלות שלהחזיר את משחת השיניים לתוך 
השפופרת פשוט יותר מלעצור את טרייסי בדרכה אל 

הצמרת. סרט מצחיק, חד ומרושע. 

במאי: אלכסנדר פיין 
שחקנים: ריס ויתרספון, מתיו ברודריק, כריס קליין   

)105 דק', אנגלית, תרגום לעברית(
לפני הסרט תוגש הרצאה מפי תומר קמרלינג, מבקר 

הקולנוע של "מאקו".

יושבים
בחושך

עם תומר קמרלינג

Wednesday | רביעיWednesday | רביעי        11.7       18.7

Saturday | שבתSaturday | שבת        14.7       21.7

18:00
חיוכי ליל קיץ

Sommarnattens leende
Smiles of a summer nights

)שוודיה, 1955( דרמה קומית

חבורה של גברים ונשים מבלה סופשבוע בבית כפרי 
בשבדיה של תחילת המאה ה-20. פרדריק עורך 

הדין, אשתו אנה שיש הטוענים שהיא עדיין בתולה, 
דזירה הפילגש של פרדריק ומלקולם המאהב שלה. 

אל הקבוצה מצטרפים בהפתעה אשתו של מלקולם 
והנריק, בנו של פרדריק. נידרש יותר משדון של 
יער שיעשה סדר בבלגן ויתאים איש אל האישה 
המתאימה לו. כשברגמן, עשה את  שייקספיר...

במאי: אינגמר ברגמן 
שחקנים: אווה דאהלבק, הארייט אנדרסון  

)108 דק', שוודית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס מיוחד להומור פואטי, פסטיבל קאן 1956

18:00
העודף בשבילך

Keep the Change
)ארה"ב, 2017( קומדיה רומנטית

שני צעירים נפגשים בקבוצת תמיכה למבוגרים הלוקים 
באוטיזם במרכז היהודי במנהטן: דייוויד, שמסרב לקבל 

את הגדרתו כבעל צרכים מיוחדים, ושרה, שמקבלת בלב 
שלם את היתרונות והמגבלות שלה. משימה פשוטה 

שהשניים מקבלים תשנה את חייהם ואת הדרך שבה הם 
רואים את עצמם ואת העולם. "ציון דרך קולנועי… ראוי 

שרבים יצפו בו." )"ניו יורק טיימס"(.

במאית: רייצ'ל יְזָרֵאל 
שחקנים: ג'סיקה וולטר, כריסטינה ברוקאטו, איבנדר 

דאק הבן 
)94 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, פסטיבל טרייבקה, 
2017 זוכה פרס הביקורת, פסטיבל קרלובי וארי, 2017

Saturday | שבת        14.7

20:30
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(

20:30
הגעגועים של ורוניקה פוס

Die Sehnsucht der Veronika Voss
The longings of Veronika Voss

)גרמניה, 1982( דרמה

מינכן, 1955. עיתונאי פוגש בשחקנית הנערצת עליו, 
ורוניקה פוס אשר ידעה קריירה מזהירה בימי הרייך 

השלישי. העיתונאי נמשך אליה כבעבותות קסם אך בדרכו 
עומדת ד"ר כ"ץ הקשוחה שמספקת לה סעד יום יומי: 
בגדים נקיים, מזון, תמיכה נפשית ומורפיום. מלודרמה 

מרשימה, אך מבהילה מבחינה רעיונית.
 במאי: ריינר ורנר פאסבינדר  

שחקנים: רוזל זך, הילמר תאטה, אן-מארי דורינגר  
)105 דק', גרמנית; תרגום לעברית(

זוכה פרס דב הזהב, פסטיבל ברלין 1982
לפני הסרט תוגש הרצאה מפי ד"ר שמוליק דובדבני, 

מרצה לקולנוע.

Friday | שישי 20.7

21:30
משום מקום
Aus dem Nichts

In the fade
)גרמניה/צרפת, 2018( דרמה

עולמה של קטיה מתמוטט כשטרגדיה פוקדת את 
משפחתה. בעודה מנסה להתאושש, מתחילים לצוץ 
סימני שאלה רבים – האם הייתה זו יד המקרה? האם 

האירוע היה מתוכנן? האם משפחתה היא קורבן מכוון 
או אקראי, והאם העבר הבעייתי של בעלה הוא הגורם 

לכך? מותחן חדש מאת פאטי אקין )"עם הראש בקיר", 
"בקצה גן עדן"(.

במאי: פאטי אקין
שחקנים: דיאן קרוגר, דניס מוסקיטו, ניומן אקאר

)105 דק', גרמנית, צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
דיאן קרוגר, זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר, פסטיבל 

קאן 2017

20:30
מאושרים יחדיו
春光乍洩

Happy together
))הונג-קונג, 1997( דרמה

אחת לכמה זמן, פו-וינג יוצר קשר עם יו-פאי ומבקש 
לנסות שוב, להיות ביחד. ולמרות שהם שבעים 

מכישלון הניסיונות הקודמים, הם מתפתים לחדש את 
הקשר. השניים, דומים מאוד אך גם שונים בתכלית: 
פו—וינג הוא גנדרן ואנוכי, יו-פאי הוא מופנם ונדיב. 
הכעסים שלהם רבי עוצמה וכוחה של אהבתם גדול 

מעצמת מפלי איגואצו שבארגנטינה, המדינה אליה 
הם מהגרים. האם חוויית הבדידות של מהגרים 

בעיר זרה תקרב אותם אחד אל השני יותר מתמיד? 
יצירת המופת של וונג קאר-וואי, היא אחד הסרטים 

האינטנסיביים, היפים והנוגעים ללב של שנות 
התשעים.. 

במאי: וונג קאר-וואי )"מצב רוח לאהבה"( 
שחקנים: לסלי צ'אנג, טוני לונג, צ'ן צ'אנג  

)96 דק', מנדרינית, קנטונזית, ספרדית; תרגום 
לעברית(

לפני הסרט תוגש הרצאה מקדימה מפי ד"ר 
אודיה כהן-רז, מרצה לקולנוע.
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20:30
סופו של יום ארוך

The long day closes 
 )בריטניה, 1992( דרמה מוזיקלית

הכל אודות ילדותו של באד, ילד בן 11, בן למשפחת 
פועלים קשת יום בליברפול בשנות החמישים של 
המאה הקודמת. באד רוצה לפרוש כנפיים ולעוף 

אבל חינוך קתולי נוקשה ומיעוט של הזדמנויות 
כולאים אותו בעולם אפרורי. נקודות האור בחייו הם 
אמו האוהבת ועולם הקולנוע שבו, למראה דימויים 

יפהפיים ולשמע מנגינות מופלאות, רוחו נוסקת 
אל-על. סרט רב יופי המשלב בתבונה ובאיפוק 

מציאות ודמיון.

במאי: טרנס דיוויס  
שחקנים: לי מקורמאק, מרג'ורי ייטס, אנתוני ווטסון  

)85 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

Thursday | חמישי        26.7 Wednesday | רביעי        25.7

18:00
מרגישה פצצה

I feel pretty
)ארה"ב, 2017( קומדיה

איימי שומר, הקומיקאית העוצמתית מגלמת את 
רנה, צעירה ומלאה. רנה היא זו שאין בגדים במידתה, 

זו שמתחילים עם חברותיה, זו שמתעייפת ראשונה 
בחדר הכושר. בטחונה העצמי של רנה נמוך מאוד. 

אך הכל משתנה אחרי שהיא נפגעת בתאונה וכשהיא 
מתעוררת, דומה כי טראומות המשקל העודף נמחקו. 
רנה מרגישה פצצה! אמנם המבקרים החמיצו פנים, 
אך המבקרות וגם הצופות מצאו בו שורה ארוכה של 

מעלות.

במאים: אבי קוהן, מארק סילוורסטיין  
שחקנים: איימי שומר, מישל ויליאמס, אמילי 

ראטאז'קווסקי  
)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 

Saturday | שבת        28.7 Friday | שישי        27.7

20:30
חברים לחיים

Last flag flying
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

שלושים שנה לאחר ששירתו יחד במלחמת וייטנאם, 
יוצא לארי לחפש את שני חבריו הטובים מהשירות 

–  סאל, מנהל בר אפלולי, וריצ'רד, שנהיה לכומר ומנהל 
חיי משפחה רגועים ושלווים. מה שנשמע כמו איחוד 

שיכול להיות מהנה ומרגש מקבל תפנית מפתיעה 
כשמתבררת לסאל ולריצ'רד הסיבה שבגללה לארי 
חיפש אותם… אמנם שמות הדמויות שונו, וכך גם 

הליהוק, אבל מדובר בסרט המשך ל"הפרט האחרון".

במאי: ריצ'רד לינקלייטר 
שחקנים: בריאן קרנסטון, לורנס פישבורן, סטיב קארל

)125 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
הפרט האחרון

The last detail
)ארה"ב, 1973( דרמה קומית

שני מלחים מצווים להוביל מלח צעיר שלישי 
מווירג'יניה לבית הסוהר בניו-המפשייר, שם הוא אמור 
לרצות מאסר בן שמונה שנים. במהלך המסע מתחבב 

האסיר הצעיר המתגלה כתמים וקורבן של נסיבות 
על שומריו. הם מחליטים לנצל את הזמן שנותר עד 

המאסר ולאפשר לו ליהנות מהחופש עד תום. מסעם 
יוביל אותם למסקנות על ארץ האפשרויות הלא 

מוגבלות.

במאי: האל אשבי 
שחקנים: ג'ק ניקולסון, רנדי קווייד, אוטיס יאנג

)104 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מועמד לפרסי השחקן, שחקן המשנה, והתסריט 

המקורי הטובים ביותר, אוסקר 1974.

כרטיסים: 60 ₪  | מנוי סינמטק הרצליה: 45 ₪  

Cinema
will

Rock you!
סינמטק הרצליה, החוג לתולדות המוזיקה ו-LGM מציגים:

tour of the universe:

Barcelona
20/21.11.09

TUESDAY | שלישי

THUrSDAY | חמישי

SATURDAY | שבת

       26.6

       12.7

       14.7

הרצאה מקדימה מפי: DJ אורן שריג
כרטיסים: 45 ₪ | מנוי סינמטק הרצליה וחברי החוג לתולדות המוזיקה: 36 ₪ 

20:30

20:30

20:00

בכורה עולמית 
בסינמטק הרצליה!

הרצאה מקדימה מפי: DJ אורון לוי.

הרצאה מקדימה מפי: DJ אייל גולדמן.

האירוע הקולנוע של שנת 2018
סדרת הטלוויזיה המונומנטלית

מאת ריינר ורנר פאסבינדר

20:00
"ברלין אלכסנדרפלאץ"

Berlin Alexanderplatz
ע"פ ספרו של אלפרד דבלין

הקרנת הפרק הראשון: "העונש עוד יבוא"
"העונש מתחיל" – ובו יסופר על פרנץ ביברקופף 
שהשתחרר מבית הכלא בו שהה בעוון הרצח של 

חברתו, אידה. העולם החיצון מבהיל את ביברקופף, 
תנועת הרכבים סואנת ויהודי מבקש את קרבתו. 

ביברקופף מחזר אחר אחותה של אידה אבל זונח אותה 
במהרה לטובת מהגרת פולניה. בשל תקנות העיר 
ברלין, תנועתו מוגבלת כי הוא אסיר משוחרר אבל 

מותר לו למכור שרוכי נעליים ולתכנן את עתידו מחדש.  

במאי: ריינר ורנר פאסבינדר 
שחקנים: גונטר למפרכט, אליזבט טריזנאר, קארין באר  

)90 דק', גרמנית; תרגום לעברית(
לפני הקרנת הפרק, תוגש הרצאה מפי דוד ויצטום.
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שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

2018 י  ל ו י - י נ ו י

18:00
 מודי

Maudie
פרטים בתאריך 8.6, עמוד 6.

18:00
 מועדון גרנזי לספרות ולפאי קליפות תפודים

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society
פרטים בתאריך 30.6, עמוד 8.

18:00
 בחזרה מטואיצ'י

Jungle
פרטים בתאריך 21.7, עמוד 11.

18:00 
 אהבה בדרכים

The Leisure Seeker
פרטים בתאריך  15.6, עמוד 6.

18:00 
 מקום לאהבה

The bachelors
פרטים בתאריך 6.7, עמוד 9.

18:00 
 מרגישה פצצה

I feel preety
פרטים בתאריך 28.7, עמוד 12.

18:00 
 שבעה ימים באנטבה

7 days in Entebbe
פרטים בתאריך  23.6, עמוד 7.

18:00 
 בית ליד הים

La villa/ A house by the sea
פרטים בתאריך  13.7, עמוד 10.

18:00 
 כוכבים חיים לנצח

Film Stars Don't Die in Liverpool

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!

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.

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

5.6

26.6

17.7

12.6

3.7

24.7

19.6

10.7

מארקס הצעיר – 31.710.7
חומרים ישלחו ביום שני בערב

20:30
חתולה על גג פח לוהט

Cat on a Hot Tin Roof
לרגל יום הולדתו של ביג-דדי

גופר ו-בריק, שני בניו של "ביג-דדי", מגיעים לחגוג את יום הולדתו ואתם מגיעים 
בני משפחותיהם. אבל תחת מעטה השמחה רוחשים משברים משפחתיים רבים: 
מצבו הבריאותי של ביג-דדי, מאבק הירושה הצפוי, הקנאה בין שני האחים ובעיקר 

מצבו הנפשי של בריק, ששקע בדיכאון והתמכר לאלכוהול, בגלל מותו של חברו 
האהוב. מגי, אשתו של בריק היא אישה חושנית וחדת לשון והיא לא תניח ל"נושאי 

היום" להפריע לה לנסות לעורר את בעלה הכבוי לחיים.. 

במאי: בנדיקט אנדרוז
שחקנים: סיינה מילר, קולם מיני, ג'ק אוקונל

)180 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
כרטיסים: 75 ₪ | מנויי סינמטק הרצליה: 40 ₪ 

20:30
מארקס הצעיר

Young marx
מאת: ריצ'רד בין, קלייב קולמן

השנה היא 1844 קרל מרקס בן ה-26 גולה בפריס. חמום מוח, מוכה עוני, מכור 
לסיגרים זולים, מרקס נכון לכל ויכוח או מריבה. ואז הוא פוגש בפרידריך אנגלס 

הצעיר, בנו של תעשיין אמיד, קצת גנדרן, קצת רומנטיקן. אנגלס הוא שיתרום את 
הפיסה האחרונה לגיבוש התאוריה המרקסיסטית.

במאי: ניקולס הייטנר
 שחקנים: רורי קינר, אוליבר כריס

)180 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

12.6

10.7

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.
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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(

הצילו, כיווצתי את ההורים
יום שבת, 9.6, 11:00

יום רביעי, 13.6, 17:00

 משחקי גמדים
יום שבת, 7.7, 11:00

יום רביעי, 11.7, 17:00

דיפ וחברים
בים הגדול

יום שבת, 21.7, 11:00
יום רביעי, 25.7, 17:00

לאו דה וינצ'י: 
שודדי האוצר 
יום שבת, 23.6, 11:00

יום רביעי, 27.6, 17:00

לעוף על אפריקה 
)סרט + פעילות על חיות(

יום שבת, 14.7, 11:00


