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סינמטק הרצליה מתארח

בבמה לתרבות
של קתדרה הרצליה

ראשונים בקולנוע
מועדון הקרנות טרום בכורה 
לסרטי איכות מכל העולם

 
פרטים והרשמה בקתדרה הרצליה:
09-9705142, 09-9705139
katedra@herzliya.muni.il
www.herzliya.matnasim.org.il

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 הילדים
של סינמטק הרצליה

מילה של 
כלב

קוסמים ליום 
אחד

הנסיכה אבא אווזה
הגנובה

פרטים בעמ' 16
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1.9
18:00 המערבולת 

20:30  טרום בכורה 
ישראלית- הנשף

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

5.9
19:00 פרא
20:30 הוק

6.9
20:30 וויס אובר

7.9
21:30 כריסטופר רובין

8.9
18:00 העגורים עפים

20:30  אהבתה מרתיחה את 
מי האמבט

4.9
18:00 מועדון הספר הטוב

11.9
18:00 כריסטופר רובין

25.9
18:00   טרנזיט

12.9
20:30  סרט קצר: כל הכבוד 

סרט באורך מלא: 
ימי הרדיו

13.9
20:30 לֹולה

14.9
21:30 אי הכלבים

21.9
21:30   טרנזיט

20.9
19:30 ג'ון קרפנטר: הם חיים

 21:30 הרצאה
22:00 ג'ון קרפנטר: היצור

18.9
ערב יום כיפור

19.9
יום כיפור

26.9
19:30 משפחה בטרנס

21:00 נערה שונה

27.9
20:30 מדעי החלום

28.9
21:30  שחור על לבן

15.9
18:00 המאה העשרים שלי

20:30  טרום בכורה 
טובת הילד

22.9
18:00 אתה מת רק פעמים

20:30   זיכרונות אבק 
כוכבים

29.9
18:00 חמושות

20:30  אזור הדמדומים:  
4 פרקים

תודתנו נתונה לשותפינו:

פסטיבל הקולנוע ירושלים: "העגורים עפים", "המאה העשרים שלי".

פסטיבל הקולנוע חיפה: "העיניים של אורון ולס", "חברים טובים",
 ."Hereditary "  ,"לא אכפת לי אם ההיסטוריה תזכור אותנו כברברים"

פיניטה לה קומדיה – שבוע הקולנוע האיטלקי: "בעל ואישה", "ספלנדור", "אהבנו כל כך",
"מלון גגרין", "כמו חתול על אוטוסטרדה".

"Sweating the Small Stuff" ,"פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני: "ויז'ן", "אסאקו 1 ו-2", "מיראי", "דוכן הראמן
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19:00
פרא

Wild
)ישראל, 2018( תיעודי

מערכת היחסים בין חולה לרופא היא עניין מורכב, קל וחומר 
כשהחולה אינו יכול לדבר או לקבל החלטות בעצמו. זאת 

המציאות שאיתה מתמודדים וטרינרית ומטפל ראשי בבית 
חולים לחיות בר, יקום מקביל המתנהל לפי חוקים משלו. 

האם כדאי לחיות ולהחיות בכל מחיר? מתי הסבל נהיה 
מיותר? וכיצד יודעים מתי הרגע הנכון להרפות?

במאים: אוריאל סיני ודנאל אל-פלג
)60 דק', עברית(

18:00
המערבולת

Adrift
Touha zvaná Anada
)צ'כוסלובקיה, 1971( דרמה

יאנוש הדייג מציל אישה צעירה מטביעה ולוקח 
אותה לביתו. העניין שמגלים בה אשתו ובנו והקסם 

שהיא מפעילה על גברי הכפר, מערערים את שלוותו 
ומעמידים אותו בפני משבר. ב"מערבולת", הבמאי יאן 

ַקָדר עוסק במתח שבין תשוקה לערכים, תוך שימוש 
בשלל אמצעים קולנועיים המכניסים את הצופים אל 

תודעת הגיבור. 
במאים: יאן ַקָדר וֵאְלַמר קלֹוס  

שחקנים: ראֶדה מרקוביץ', מיֶלַנה ְדָרביץ' 
)108 דק', סלובקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

20:30
הנשף

Flawless
)ישראל, 2018(, דרמה

עדן, טיגיסט וקשת, שלוש תלמידות בבית ספר תיכון 
אינטגרטיבי בירושלים, מחליטות לטוס לקייב כדי לעבור 

ניתוחים קוסמטיים לקראת נשף הסיום הנוצץ בבית 
הספר. בדרך להגשמת החלום יגלו טיגיסט וקשת כי לעדן 

סיבה משלה לצאת למסע. סרט חדש של יוצרי "מיתה 
טובה", שכבש את לב הצופים בישראל.

במאים: שרון מימון וטל גרניט   
שחקנים: סתיו סטרשקו, מיכה סלקטר

)97 דק', עברית(

Saturday | שבתWednesday | רביעי        1.9       5.9

טרום בכורה ישראליתשבוע הקולנוע הצ'כי, 2018

סרטי אוקטובר
6.10

11:00 שואה: חלק 1
20:30 אופוריה

13.10
11:00 שואה: חלק 2

20:30  טרום בכורה ישראלית 
סיפור אחר

5.10
21:30 על חוף צ'סיל

12.10
21:00 בלוז

4.10
20:30 חברים טובים

11.10
20:30 מגע של רשע

3.10
20:30  העיניים של 
אורסון וולס

10.10
20:30  לא אכפת לי אם 

ההיסטוריה תזכור 
אותנו כברברים

2.10
18:00 על חוף צ'סיל

9.10
17:00 שואה: חלק 1

18:00 השיגעון הנפלא

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

20.10
18:00 אהבנו כל כך

20:30 מלון גגרין

19.10
21:30 סטיקס

18.10
יום הקולנוע הישראלי – 

פרטים בקרוב

17.10
20:30 חינוך פריזאי

16.10
 17:00 שואה: חלק 2

18:00 בעל ואשה

27.10
18:00 מיראי

20:30 דוכן הראמן

26.10
21:30 אסאקו 1 ו-2

25.10
20:30 המסע ליושינו

24.10
20:30 הזעקה לחופש

31.10
19:00 הרצח

21:00 המלאך הכחול

23.10
18:00  כמו חתול על 

אוטוסטרדה

30.10
18:00 דאגות קטנות
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20:30
הוק
Hook

)ארה"ב, 1991( פנטזיה

פיטר בנינג הוא גבר נשוי, אב לילדים ועורך דין השקוע כל 
כולו בעבודתו. ערב אחד, אויב מן העבר צץ מחדש בחייו, 
חוטף את ילדיו ומזמין אותו לדו-קרב. כיצד הסתבך עורך 

הדין השמנמן עם שודד ים אכזר? סרטו הנבון של ספילברג 
הוא מעין טיפול פסיכולוגי לגיבור ילדותם של רבים, הלוא 

הוא פיטר פן.
במאי: סטיבן ספילברג 

שחקנים: רובין ויליאמס, דסטין הופמן,
ג'וליה רוברטס 

)142 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
כריסטופר רובין

Christopher Robin
)ארה"ב, 2018( דרמה

כריסטופר רובין מילן, בנו של הסופר הנודע א.א. מילן 
)מחבר מעשיות פו הדוב(, חווה ילדות קשה. בבגרותו 
בחר כריסטופר לחשוף את רגשותיו לקהל המעריצים 

של אביו, אבל סרט זה אינו מבקש לספר את סיפורו 
האמיתי אלא לעסוק בתהליכים שהופכים ילד לגבר, 

ובמיוחד ביצירי הדמיון שעליהם הוא נאלץ לוותר בדרך. 
זוהי ביוגרפיה דמיונית הפונה ישירות לקהל בוגר, והיא 

עושה זאת בדרך שברירית ומקסימה.

במאי: מארק פורסטר   
שחקנים: יואן מקגרגור, היילי אטוול  

)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישי        7.9 Wednesday | רביעי        5.9

20:30
וויס אובר

Voice Over
 )ישראל, 2018/1960( דרמה

חמישים שנה לאחר שהסרט "לאט יותר" זכה בפרס 
בפסטיבל ונציה, שישה יוצרים צעירים חוזרים לסרטו הקצר 

של אברהם הפנר ועורכים לו מחווה. "לאט יותר" זיקק 
וידוי על מריבה ופיוס בין בני זוג מזדקנים. זרם התודעה 

של הגיבורה, החושף חשבון נפש נוקב על החיים בצוותא, 
עורר ביוצרים השראה שהולידה סרטים חדשים על זרמיה 

התת-קרקעיים של ישראל העכשווית. הערב ייפתח בהקרנת 
רסטורציה מרשימה שנוצרה לסרטו של הפנר.

במאים: אברהם הפנר, ניר ברגמן, איתן ענר, תום 
שובל, סיגלית ליפשיץ, מאיה קניג ואורית פוקס-

רותם. 
)85 דק', עברית וערבית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישי 6.9

האיש עם הילד בעיניו...האיש עם הילד בעיניו...

18:00
העגורים עפים

Летят журавли
The Cranes Are Flying

)ברית המועצות, 1957( דרמה

הזריחה האחרונה בשמי ברית המועצות ערב מלחמת 
העולם השנייה. ורוניקה היא אישה צעירה ומאוהבת, אך 
ארוסה, בוריס, בוחר להתגייס לצבא ונשלח לחזית. סרט 

מהפכני ששינה את פני הקולנוע הסובייטי, שכן הגיבורה 
שלו אינה מתמודדת עם משימות לאומיות וחברתיות 

אלא עם אהבה, שכול, כאב, תקווה וייאוש. יצירת מופת 
שהולכת ומשתבחת עם השנים. עותק משוחזר חדש 

שהוצג השנה בפסטיבל קאן.

במאי: מיכאיל ַקַלטֹוזֹוב  
שחקנים: טטיאנה ַסמֹוילֹובה, אלכסיי ַּבַטאלֹוב

)95 דק', רוסית; תרגום לעברית ולאנגלית( 
זוכה פרס דקל הזהב, פסטיבל קאן, 1957.

Saturday | שבת        8.9

20:30
אהבתה מרתיחה את מי 

האמבט
Her Love Boils Bathwater

)יפן, 2017( דרמה

משפחת ַסצ'ינֹו ניהלה בית מרחץ מסורתי עד שַקזּוהירֹו, אב 
המשפחה, החליט יום אחד לעזוב את הבית. כשאשתו מגלה 
שנותרו לה חודשים ספורים לחיות, היא בוחרת להסתיר זאת 

מבתה ועורכת רשימת משימות, בהן מציאת האב הנעלם 
ופתיחת בית המרחץ מחדש. ברגישות רבה הסרט שוזר 

הומור עדין בסיפור הטרגי שסופו ידוע מראש, ומציג דמויות 
בלתי נשכחות שתאוות החיים בוערת בהן. 

במאי: ריֹוַטה ַנָקאנֹו )"לתפוס את אבא"( 
שחקנים: רֶיה מָיאַזָאווה, האנה סּוגיסאקי 

)125 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

סרט מפסטיבל ירושלים SHOW
CASE
לקולנוע נורדי #1
12.11-1.11
בסינמטק הרצליה

וברחבי הארץ
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20:30
לֹולה

Lola
 )מערב גרמניה, 1981( דרמה

גרמניה, 1955. עשור חלף מאז תום המלחמה. מלאכת 
השיקום והבנייה נמצאת בעיצומה. כאשר הממונה על 

שיקום מערב גרמניה פוגש זמרת חושנית המופיעה 
בבית זונות, הוא מתאהב בה עד כלות. אולם הזמרת 

היא פילגשו של יזם רב-קשרים, ושערורייה גדולה 
עומדת בפתח. עיבוד מחודש וסטירי ל"המלאך 

הכחול".

במאי: ריינר ורנר פאסבינדר  
שחקנים: ברברה סוקובה, ַאְרמין מילר-ְשָטאל

)115 דק', גרמנית ואנגלית; תרגום לעברית(

20:30
טובת הילד

The Children Act
)בריטניה, 2017( דרמה

פיונה מיי, שופטת בריטית מכובדת המתמחה בדיני 
משפחה, רגילה לקבל החלטות הרות גורל. בתקופה של 

משבר אישי ביחסיה עם בעלה, היא מתבקשת לשפוט 
בתיק חדש הנוגע לבחור צעיר ומבריק ושמו אדם. המפגש 

ישנה הן את חיי הנער בן ה-18 והן את חייה שלה. על-פי 
ספרו של איאן מקיואן.

במאי: ריצ'רד אייר 
שחקנים: אמה תומפסון, סטנלי טּוצ'י 

)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישי

Friday | שישיSaturday | שבת

       13.9

       14.9       15.9

Wednesday | רביעי        12.9

21:30
אי הכלבים

Isle of Dogs
)גרמניה/ארה"ב, 2018( אנימציה

ילד יפני, אחיינו הצעיר של ראש עיר מושחת, נחרד 
לשמוע על פרסום צו מנהלי לגירוש כל כלבי העיר 

לאתר פסולת עזוב. הוא חוטף מטוס ומגיע למקום כדי 
לאתר את כלבו האהוב. יחד עם להקת כלבים נועזת, 

הוא יוצא למסע שיכריע את גורל הכלבים. סרט מרשים 
ויצירתי המושתת על שפה חזותית מרהיבה ודיאלוגים 

מושחזים. הסרט פתח את פסטיבל ברלין האחרון וזכה 
לשבחי הביקורת.

במאי: ֵוס אנדרסון )"מלון גרנד בודפשט"(  
קולות: בראיין קראנסטון, סקרלט ג'והנסון 
)101 דק', אנגלית ויפנית; תרגום לעברית(

ימי הרדיו
Radio Days

)ארה"ב, 1987( קומדיה תקופתית

וודי אלן מפליג בזיכרונו אל ימי ילדותו הקסומים 
שבהם חדשות, תסכיתים ושירים נשמעו רק ברדיו. 

שנה בחייה של משפחה יהודית החיה בדירה צפופה 
בברוקלין: הורים שאינם מסכימים על דבר אך 

אוהבים זה את זה עד בלי די, דודה ריקנית המחפשת 
אביר על סוס לבן אך מסתפקת בהבטחות כוזבות 

של גבר נשוי, וג'ו הקטן, שחולם לחבור ל"נוקם 
במסכה" במאבקו בכובש הנאצי הרשע.

במאי: וודי אלן  
שחקנים: מיה פארו, דאיין ויְסט 

)88 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סרט מפסטיבל ירושלים

18:00
המאה העשרים שלי

Az én huszadik századom
My 20th Century

)הונגריה, 1989( קומדיה סוריאליסטית

בודפשט, 1880. שתי תאומות נולדות למשפחה ענייה 
ומופרדות מיד לאחר לידתן. כעבור עשרים שנה, זרות 
זו לזו, הן עולות במקביל לרכבת "אוריינט אקספרס". 

אחת מהן נישאה לגבר בעל אמצעים ואילו האחרת 
נעשתה לאנרכיסטית הדוגלת במאבק אלים. מכאן 
ואילך מתחיל רצף של סצנות פרועות המדלגות בין 

אירועים היסטוריים לסיפוריהן האישיים, תוך השוואה 
בין התפתחות הטכנולוגיה לשינוי במעמד האישה 

בעולם המערבי.

במאית: אילדיקֹו ֵאניידי )"על גוף ונפש"(   
שחקנים: דורותה ֵסְגָדה, אולג ינקובסקי 

)105 דק', הונגרית; תרגום לעברית(

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

20:30
כל הכבוד

Well Done
)ישראל, 2018( דרמה קומית

עומר מרגיש כאילו הוא שקוף במפגשים עם בני 
משפחתו המורחבת. כשבת דודתו כוכבת הילדים 

מקבלת ביקורת רעה וזוכה לעידוד מצד בני 
המשפחה המעריצים, כולם דורשים ממנו לומר 

לה "כל הכבוד". בגאוותו הרבה הוא מסרב להיכנע. 
קומדיה ישראלית אפקטיבית, מצחיקה מאוד 

ורבת-ניואנסים. הבטחה גדולה לקולנוע הישראלי.

במאים: עומר בן סימון ואריה הספרי 
שחקנים: עומר בן סימון, שאול מזרחי, חנה 

אזולאי הספרי
)24 דק', עברית; כתוביות בעברית(

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

טרום 
בכורה!

ההקרנה 
במעמד 
היוצרים.
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Thursday | חמישיFriday | שישי        20.9       21.9

21:30
טרנזיט

Transit
)גרמניה/צרפת, 2018( דרמה

צרפת, תקופת הכיבוש הנאצי. ז'ורז' מתחזה לסופר 
ששלח יד בנפשו ונמלט למרסיי. בזמן שהוא ממתין 
לספינה שתישא אותו למקסיקו, הוא פוגש פליטים 

נוספים, בהם אישה מסתורית המחפשת אחר בעלה 
האבוד – אותו סופר שז'ורז' שאל את זהותו. במאי 

הסרט נמנע משחזור היסטורי וממקם את הדמויות 
במרסיי של ימינו, ובכך ממזג את העבר וההווה באופן 

מרתק, מעורר מחשבה ומצמרר.

במאי: כריסטיאן ֶּפצֹולד  
שחקנים: פרנץ רוגובסקי, פאולה ביר  

)101 דק', גרמנית וצרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

19:30
ג'ון קרפנטר: הם חיים
John Carpenter: They Live 

)ארה"ב, 1988( פעולה/מד"ב

נאדה, נווד שחי בעברו חיים נורמטיביים, מוצא במקרה 
משקפיים מיוחדים החושפים לעיניו המשתאות את 
האמת על אודות העולם: הוא נשלט על-ידי חוצנים 

כעורים השולטים בבני האדם באמצעות המדיה. 
מותחן פרנואידי שנון המצדיע לסרטי האימה של שנות 

החמישים אך גם מתייחס לסוגיות שהיו רלוונטיות 
בתקופה שבה יצא לאקרנים.

במאי: ג'ון קרפנטר 
שחקנים: רודי פייפר, קית' דייוויד 
)94 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בשעה 21:30 תתקיים הרצאה מפי תומר קמרלינג, 
מבקר הקולנוע של "מאקו".

22:00
ג'ון קרפנטר: היצור

John Carpenter: The Thing 
)ארה"ב, 1982( אימה

אי שם באנטרקטיקה, קבוצת מחקר עומדת בפני 
אתגר הישרדות בלתי אפשרי כאשר אורגניזם לא 

אנושי הנמצא קפוא בקרח מתעורר לחיים. האורגניזם 
מתגלה כישות רצחנית המסוגלת לעטות את צורתו 

של כל הנקרה בדרכה ותוך כדי כך לחסלו. נראה 
שהאורגניזם לא ידע מנוח עד שיחסל את כל הנוכחים. 

סרט מפחיד המתהדר בפעלולים מיוחדים שעדיין 
נראים מדהימים.

במאי: ג'ון קרפנטר 
שחקנים: קורט ראסל, וילפורד ברימלי 

)109 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סינמטק הרצליה בעין הדגסינמטק הרצליה בעין הדג

חגיגת
30

השנים!

Wednesday | רביעי        26.9

19:30
משפחה בטרנס

Family in Transition
)ישראל, 2018( תיעודי

עמית, אבי המשפחה, "יוצא מהארון" ומחליט לממש 
את תשוקתו להפוך לאישה. גלית, אשתו, מבינה כי עליה 

לקבל כעת החלטה: האם להישאר יחד או להיפרד? 
למרות הקשיים, בני המשפחה מאמינים שהאהבה תנצח 

ונשארים ביחד. דווקא כשנדמה כי המסע המגדרי של 
עמית הגיע ליעדו בשלום, המסע האישי של גלית מאיים 

על הזוגיות.
במאי: אופיר טריינין

)60 דק', עברית; תרגום לאנגלית(
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, פסטיבל דוקאביב, 2018.

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אופיר טריינין, 
במאי הסרט.

18:00
אתה מת רק פעמים

You Only Die Twice
)ישראל/אוסטריה, 2018( תיעודי

בשיחת טלפון מפתיעה נודע לאמו של במאי הסרט 
שהיא היורשת החוקית של בית השוכן בצפון היקר 

של לונדון. כל שעליה לעשות הוא להוכיח שהיא בתו 
של ארנסט בכינסקי. אולם כעבור כמה ימים מתגלה 

באוסטריה מסמך שמדהים את בני המשפחה: תעודת 
פטירה של אדם בעל אותו שם ואותו מספר תעודת 

זהות, שנולד באותו יום ובאותו מקום שבהם נולד 
ארנסט בכינסקי.

במאים: יאיר לב ודוד דרעי 
)92 דק', עברית, אנגלית וגרמנית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(
זוכה פרס חביב הקהל ופרס התחקיר, פסטיבל דוקאביב, 

.2018

20:30
זיכרונות אבק כוכבים

Stardust Memories
)ארה"ב, 1980( דרמה קומית

אחרי הצלחת "מנהטן", סרטו השמיני של וודי אלן 
כבמאי )אם נתעלם מ"מה נשמע טייגר לילי?", שאלן 

כתב לו דיבוב מצחיק(, הוא העז להתעסק עם "שמונה 
וחצי", סרטו של פליני. אלן יצר מחווה מרה כלענה 

ששיקפה את המשבר היצירתי שאליו נקלע: הוא רצה 
לביים דרמות אך הקהל ביקש קומדיות. התוצאה נחלה 

כישלון בקופות וספגה ביקורות לא מחמיאות, אך עם 
השנים זכה הסרט להערכה.

במאי: וודי אלן 
שחקנים: וודי אלן, שרלוט רמפלינג
)89 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת 22.9
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Wednesday | רביעי        26.9

21:00
נערה שונה

Different for Girls
)בריטניה, 1996( דרמה רומנטית

בנעוריהם היו קארל ופול החברים הכי טובים. קארל היה 
הנער העדין בכיתה ואילו פול היה הבריון בעל לב הזהב 
שגונן עליו. כעבור כמה שנים, פול פוגש את קים ונדלק 

עליה. גם קים רואה בפול בחור מושך, ולמען האמת היא 
תמיד נמשכה אליו, עוד כשהייתה נער שקראו לו קארל. 

עתה נותר "רק" להתמודד עם הסביבה השמרנית. 
קומדיה רומנטית חמודה וגאה.

במאי: ריצ'רד ְסֵּפְנס
שחקנים: סטיבן מקינטוש, רופרט גרייבס 

)92 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

ייתכן שינוי בשעת ההקרנה.  

האיש עם הילד בעיניו...

21:30
שחור על לבן

BlacKkKlansman
)ארה"ב, 2018( קומדיית פשע

מבוסס על סיפור אמיתי. בתחילת שנות ה-70, 
משטרת קולורדו )הלבנה מאוד( קולטת לשורותיה 

שוטר אפרו-אמריקאי צעיר שחולם לשנות את העולם. 
כשהוא נתקל במודעה של הקו-קלוקס-קלאן בעיתון, 

הוא מחליט ליצור קשר עם המפרסמים, ולו כדי להוכיח 
שביכולתו לדבר באינטונציה של גבר לבן. מה שמתחיל 

כהלצה נהיה למבצע ייחודי המאפשר למשטרה 
להסתנן אל תוככי הארגון הגזעני.

במאי: ספייק לי   
שחקנים: ג'ון דייוויד וושינגטון, אדם דרייבר  

)135 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה הפרס הגדול של חבר השופטים, פסטיבל קאן, 

.2018

20:30
מדעי החלום

La science des rêves
The Science of Sleep

)צרפת, 2006( קומדיה פנטסטית

אחרי מות אביו, סטפן עוקר לפריז, שם מצאה לו אמו 
עבודה שתתאים לאֹומן החבוי בו: יצירת לוחות שנה. 

מות אביו הותיר חלל גדול בלבו של סטפן, אבל כאשר 
הוא פוגש בסטפני העדינה, דומה שנמצא תחליף לאב 
האהוב ולאם המרוחקת. ניכר שסטפן מעולם לא נפרד 

מהילד שהיה, ואילו סטפני מנסה בכל כוחה להיאחז 
בבגרות ולמצוא לעצמה אהבה אחרת. 

במאי: מישל גונדרי 
שחקנים: גאל גרסיה ברנאל, שארלוט גינסבורג 

)105 דק', צרפתית ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Thursday | חמישיFriday | שישי        27.9       28.9

18:00
חמושות

Armed
)ישראל, 2017( תיעודי

חיי היום-יום בשלושה מתוך כמאה מאחזים בגדה 
המערבית שהוקמו מאז שנת 1996 ללא אישור רשמי 

מטעם ממשלת ישראל, מבעד לעיניהן של שלוש 
נשים צעירות חמושות. מאחזים אלו משמשים לעתים 

קרובות מוקד לעימותים אלימים עם פלסטינים, אך 
שלוש הנשים, שגדלו לתוך המציאות הזו, בטוחות 

בצדקת דרכן.
במאית: איילת בכר 

)90 דק', עברית; כתוביות בעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם איילת בכר, 
במאית הסרט 

20:30
אזור הדמדומים: 4 פרקים

Twilight Zone: 4 Chapters
)ארה"ב, 1964-1959( מסתורין/טלוויזיה

ארבע אפיזודות מסדרת הטלוויזיה המיתולוגית "אזור 
הדמדומים", מאת התסריטאי האגדי רוד סרלינג, ובמרכזן 

אנשים רגילים הנקלעים לסיטואציות חריגות: גבר חוזר 
לעבר ופוגש את עצמו בילדותו, זרים מבקשים מקלט אצל 
אישה זקנה שנעלה את דלת ביתה מחשש שמלאך המוות 
יבוא לביקור, תושבי עיירה קטנה יוצאים מדעתם בעקבות 
הפסקת חשמל, ואישה אחת חרדה מתוצאותיו של ניתוח 

פלסטי שנעשה בפניה וממתינה בדאגה לביקור הרופא.
במאים: דאגלס הייס, רונלד וינסטון, למונט ג'ונסון, 

רוברט סטיבנס 
קריינות: רוד סרלינג 

)100 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי לי להב, אומנית 
אנימציה בין-לאומית.

Saturday | שבת 29.9
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20:30
לא אכפת לי אם ההיסטוריה 

תזכור אותנו כברברים
I Do Not Care If We Go Down in History as 

Barbarians
)רומניה, 2018( דרמה קומית

"לא אכפת לי אם ההיסטוריה תזכור אותנו כברברים". אלה 
המילים שנאמרו בישיבת מועצת השרים בקיץ 1941 ואשר 

הביאו לטיהור האתני ברומניה. הצהרה זו היא נקודת המוצא 
של הבמאי הרומני הנודע ַראדּו ג'ּוֶדה, החוקר את עברה הנאצי 

של ארצו בעזרת אמצעים קולנועיים יצירתיים. סרט מאתגר 
וייחודי בנוף הקולנוע העכשווי, השואב אלמנטים מהתיאטרון, 

מהקולנוע הניסיוני ומהקולנוע התיעודי.

במאי: ַראדּו ג'ּוֶדה 
שחקנים: איוונה יאקוב, אלכס בוגדן 

)140 דק', רומנית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס גלובוס הקריסטל, פסטיבל קרלובי וארי, 2018.

Saturday | שבת        6.10Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

       10.10

       3.10

20:30
העיניים של אורסון ולס

The Eyes of Orson Welles 
)בריטניה, 2018( תיעודי

חוקר הקולנוע מארק קאזינס, שנודע בזכות סרטיו 
התיעודיים על האֹומנות השביעית, מקדיש סרט 

באורך מלא לעולמו של הבמאי האגדי אורסון ולס, 
שיצר סרטים נפלאים רבים, בהם "האזרח קיין", 

"מגע של רשע" ו"האמברסונים המופלאים". 
קאזינס מציג דיוקן של אֹומן הניחן ביכולת חזותית 

נדירה ומנתח את המבע הקולנועי של יצירותיו.

במאי: מארק קאזינס
)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סרט מפסטיבל חיפהסרט מפסטיבל חיפה

סרט מפסטיבל חיפה

20:30
חברים טובים

Old Boys
)בריטניה, 2018( קומדיה

גרסה עדכנית ורעננה למחזה הנודע "סיראנו דה-
ברז'ראק". העלילה המוכרת על הגבר הכעור שמסייע 

לצעיר יפה המראה אך הטיפש במאמצי החיזור שלו 
אחר אהובת נפשו, מועתקת אל בריטניה של ימינו. 

תלמיד בית ספר צעיר ונבון מסייע לנער חתיך המבוגר 
ממנו בכמה שנים לחזר אחר תלמידה חדשה שבאה 
מצרפת. שימו לב לעשייה הקולנועית הווירטואוזית, 
לשלל המחוות לסטנלי קובריק ולמתיקות הנפלאה 

של הסרט.
במאי: טובי מקדונלד  

שחקנים: ניית'ן סולי, ג'יילס מלקולם 
)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
מגע של רשע

Touch of Evil
)ארה"ב, 1958( מתח

שוטר מקסיקני מוזעק מירח הדבש שלו לחקירה 
מורכבת בעקבות התנקשות בחייו של אזרח אמריקאי 

בגבול ארה"ב-מקסיקו. חקירתו מסבכת אותו ואת 
אשתו הטרייה בקנוניה אפלה המערבת רשת של 
מבריחי סמים, שחיתות ממסדית וגזענות ארוכת 

ימים. סיפור הפקת הסרט נהיה למיתולוגיה קולנועית 
ששיאה בפיטוריו של ולס לפני סיום עבודת העריכה 

וגאולתו עשרות שנים לאחר מכן, על-ידי עורך הסרטים 
האגדי וולטר ֶמְרץ'.

במאי: אורסון ולס  
שחקנים: צ'רלטון ֵהסטון, ג'נט לי 
)95 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

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

20:30
אופוריה

Euforia
Euphoria

)איטליה, 2018( דרמה

מתאו הוא איש עסקים רומאי, נרקיסיסט יפה תואר 
הנהנה מחיי חברה תוססים. כשמתגלה גידול במוחו של 
אחיו, העובד כמורה בעיירת הולדתם, מתאו מסתיר את 
הבשורה המרה מבני משפחתו ומארח את האח לכמה 

חודשים של בילוי משותף ברומא. "אופוריה" מפליא 
לתאר את עוצמת הקשר בין האחים, קשר מן הסוג 

שהקולנוע אינו מרבה לעסוק בו.

במאית: ולריה גֹולינֹו  
שחקנים: ריקרדו ְסַקַמְרצ'ֹו, ולריו ַמְסַטְנְדריאה  

)115 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישי

Thursday | חמישי

Friday | שישי        4.10

       11.10

       5.10

חגיגת
60

השנים!

21:30
על חוף צ'סיל

On Chesil Beach
)בריטניה, 2017( דרמה

סיפורם של פלורנס ואדוארד, זוג צעיר שבא לבלות 
את ירח הדבש במלון קסום על שפת הים באזור כפרי 
באנגליה. בני הזוג המאוהבים מגיעים נרגשים ומלאי 

חלומות על העתיד המשותף שמחכה להם, אך עד 
מהרה מגלים שהחיים יחד אולי לא יהיו מושלמים כפי 

שדמיינו. בלי ידיעתם, יקבעו מעשיהם והחלטותיהם 
באותו לילה את מהלך חייהם.

במאי: דומיניק קוק 
שחקנים: סיְרֶשה רֹונאן, אמילי ווטסון 

)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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Thursday | חמישי        18.10

פרטים בקרוב...

21:00
בלוז

Mo' Better Blues
)ארה"ב, 1990( מוזיקלי

סיפורו של נגן חצוצרה כישרוני שמתוך צורך נואש 
להשביע את רצון הסובבים אותו הולך ומסתבך עם 
חברי להקתו, עם בעלי המועדון שבו התפרסם, עם 

שתי נשים שעמן הוא חולק את חייו, עם אמרגנו 
הכושל ועם חבורת גנגסטרים המכריעה את עתידו. 
המוזיקה הנפלאה של מיילס דייוויס, ג'ון קולטריין, 

צ'ארלס מינגוס ואחרים מעטרת את הסרט, שמנסה 
לשרטט תמונה אותנטית )אם כי מסוגננת( של 

עולם הג'ז השחור.

במאי: ספייק לי 
שחקנים: דנזל וושינגטון, וסלי סנייפס  

)130 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישי        12.10       13.10Saturday | שבת

Wednesday | רביעי        17.10

20:30
חינוך פריזאי
Mes provinciales
A Paris education

)צרפת, 2018( דרמה

אטיין עוזב את ליון ועובר לפריז כדי ללמוד קולנוע בסורבון. 
הוא מותיר מאחור את החברה, מתמקם בדירה עם 
שותפה מסקרנת ומתוודע לצעירים אחרים שהגיעו 

לעיר בעקבות התשוקה לקולנוע. בין טקסטים של פלובר 
ופאזוליני, כשברקע באך ומאהלר, הם מתמודדים עם 

שברונות לב, דילמות מוסריות, בדידות וייאוש קיומי תוך 
שהם משוטטים בעיר, מעשנים ומתמסרים לתשוקות 

מיניות. מקסים ומעורר הזדהות עמוקה..
במאי: ז'אן-פול סיווראק  

שחקנים: אנדרניק מאנה, קורנטן פילה
)137 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

20:30
סיפור אחר

The Other Story
)ישראל, 2018( דרמה קומית

כמו בסרטיו הקודמים "סוף העולם שמאלה", "פעם 
הייתי" ו"החטאים", הבמאי אבי נשר יוצא שוב למסע 

קולנועי מרתק, מקורי, משעשע ומפתיע במרחבי 
הזהות הישראלית. סרטו החדש, שהתקבל למסגרת 

היוקרתית ה"מאסטרים" בפסטיבל הסרטים של 
שיקגו, מספר את סיפורם של הורים גרושים ועוינים 

זה לזה שבתם חזרה בתשובה. השניים חייבים לחבור 
לפסיכולוג ירושלמי כדי לנסות "להציל" את הבת מפני 

מה שהם רואים כנישואים הרי אסון. 

במאי: אבי נשר 
שחקנים: יובל סגל, מיה דגן, ג'וי ריגר, ששון גבאי

)112 דק', עברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אבי נשר, במאי 
הסרט בהנחיית ד"ר שמוליק דובדבני, מרצה ומבקר 

קולנוע.

טרום
בכורה

ישראלית 
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20:30
מלון גגרין
Hotel Gagarin

)איטליה, 2018( קומדיה

מעשה בחמישה איטלקים עניים שמפיק קולנוע 
שכנע אותם לנסוע לארמניה לצילומי סרט. הצרות 

מתחילות מרגע הגעתם למלון, הממוקם ביער 
עבות: השלג מכסה את האדמה כולה, המפיק 
המוזר נעלם ופורצת מלחמה. חלומם לעשות 

"צ'ינמה" נגוז, אבל החמישה מצליחים להפוך את 
החוויה הקשה לאירוע בלתי נשכח שיגרום להם 

למצוא אושר ועושר בקצה העולם.

במאי: סימונה ְסַּפאָדה 
שחקנים: קלאודיו ַאֵמְנדֹוַלה, לּוַקה ַאְרֵג'ְנֶטרֹו 

)90 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

21:30
סטיקס

Styx
)גרמניה, 2018( דרמה

ריקה, רופאה אירופית בשנות השלושים לחייה, היא 
אשה נחושה וחדורת ביטחון היוצאת לחופשה חיונית 

ביותר בגיברלטר. שם היא מחליטה להגשים חלום נושן 
ולהפליג לבדה אל לב האוקיאנוס האטלנטי, כשהיעד הוא 

אי געשי. השיט החלומי נגדע באיבו לאחר שבוקר אחד, 
לאחר לילה סוער, היא מבחינה בספינה רעועה עמוסת 

פליטים שסובלת מדליפה קטלנית יצירה ייחודית וסוחפת, 
מרעננת ויעילה, החומקת בחוכמה מכל ממד דידקטי.

במאי: וולפגנג פישר 
שחקנים: סוזן וולף, גדיון אודור וסקה

)94 דק', גרמנית, אנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Friday | שישי        19.10

21:30
אסאקו 1 ו-2

Asako I & II
寝ても覚めても

)יפן/צרפת, 2018( קומדיה רומנטית

ַאַסאקֹו, צעירה בת 21 המתגוררת באוסקה, מתאהבת 
ְּבָּבאקּו, הנודע בקלילותו וברוחו החופשית. יום אחד באקו 
נעלם. השנים חולפות ואסאקו חיה בטוקיו חיים חדשים, 

מוכנה לפרק ב'. כעבור שנתיים היא פוגשת את ריֹוֵהי, 
שנראה בדיוק כמו באקו אך שונה ממנו באופיו, שכן הוא 

עדין ומופנם. אהבתם מלבלבת, אך זמן קצר לפני חתונתם 
באקו צץ מחדש. 

במאי: ריּוסּוֵקה ָהַמגּוצ'י 
שחקנים: ָמַסהירֹו היַגשיֶדה, ֶאריָקה ָקַראָטה  

)119 דק', צרפתית ויפנית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי        24.10

Saturday | שבת        20.10

18:00
אהבנו כל כך

c'eravamo tanto amati
We All Loved Each Other So Much

)איטליה, 1974( דרמה קומית

ג'ובאני, ניקולה ואנטוניו הכירו במחתרת האיטלקית, 
לחמו יחד נגד המשטר הפשיסטי והאמינו שישנו 
את העולם. הם אהבו את לוסיאנה, והיא חילקה 

את אהבתה ביניהם. כעבור שלושים שנה החברים 
מגלים שלא נותר הרבה מהאידיאלים שבהם האמינו, 

ושלמרבה הצער, עולם כמנהגו נוהג.

במאי: אטורה סקולה  
שחקנים: ויטוריו ַגְסַמן, סטפניה ַסְנְדֶרלי 

)124 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

20:30
הזעקה לחופש

Cry Freedom
)בריטניה, 1987( דרמה

על-פי סיפור אמיתי. סיפור חברותם של דונלד וודס, 
עורך של עיתון ליברלי בדרום אפריקה, וסטיבן ביקו, 

האקטיביסט שנלחם נגד שלטון האפרטהייד. בעקבות 
פרסום מאמרים חיובים על פועלו של ביקו, המשטרה 

החשאית מתחילה לעקוב אחר משפחתו של וודס, ואילו 
ביקו עצמו מוצא את מותו בעת שהותו במעצר. וודס, 

השואף לפרסם עליו ספר, מגלה שגם הוא מצוי בסכנה 
גדולה.

במאי: ריצ'רד אטנבורו  
שחקנים: ריצ'רד אטנבורו, דנזל וושינגטון 

)157 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישי 26.10

פיניטה לה קומדיה, שבוע הקומדיה האיטלקית פיניטה לה קומדיה, שבוע הקומדיה האיטלקית

פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני, 2018פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני, 2018

20:30
המסע ליושינו

Vision
)יפן/צרפת, 2018( דרמה

ז'אן, עיתונאית צרפתייה, מגיעה ליפן בחיפוש אחר 
צמח מרפא נדיר שסגולתו היא ריפוי מכאוביו הרוחניים 

של האדם. הוא צומח פעם אחת בלבד מדי 997 שנים 
וזמנו לצמוח קרב. אקי, כפרי חכם, מנבא את בואו של 
"האחד" המסתורי ואז נעלם. שולייתו של אקי, ששם 
לו למטרה לאתר את מקום צמיחת הצמח ואת אדונו 

האהוב, רותם את ז'אן למסע רוחני מפעים. 

במאית: נעמי ַקָוואֶסה  
שחקנים: ז'ולייט בינוש, ַמַסטֹושי ַנָגאֶסה 

)109 דק', יפנית וצרפתית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישי        25.10
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19:00
הרצח

The Murder
)ישראל, 2018( תיעודי

בערב שבת, 16 ביוני 1933, בזמן שטייל עם אשתו ליד 
חוף הים של תל אביב, נורה למוות ד"ר חיים ארלוזורוב, 

שהיה כוכב עולה בשמי התנועה הציונית. הוא היה בן 
34 בלבד. מי באמת רצח את ארלוזורוב? הסרט חושף 

את כיווני החקירה השונים: עימות בין ימין לשמאל, 
מעורבות של ערבים, גרמנים, קומוניסטים ובריטים, או 

אולי רצח מקרי בלבד.

במאי: אבי וייסבלאי  
)84 דק', עברית; כתוביות בעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אבי וייסבלאי, 
במאי הסרט.

 

21:00
המלאך הכחול

Der blaue Engel
The blue angel
)גרמניה, 1930( דרמה

עמנואל ראט )אמיל יאנינגס, השחקן האגדי(, מורה 
מכובד ודקדקן בגימנסיה, מתאהב נואשות בכוכבת 

קברט )וככל הנראה גם פרוצה( צעירה ויפהפייה בשם 
לולה-לולה )מרלן דיטריך, האלוהית(. בשל אהבתו 

החוצה גבולות של גיל ומעמד חברתי מתדרדר מעמדו 
של ראט עד שהוא נהיה לליצן בקברט "המלאך 

הכחול", על מנת להישאר לצד אהובתו. סרט נועז 
וחריף, מאבני הדרך של אמנות הקולנוע.

במאי: יוזף פון-שטרנברג  
שחקנים: מרלן דיטריך, אמיל יאנינגס

)105 דק', גרמנית, תרגום לעברית(

Saturday | שבת        27.10

20:30
דוכן הראמן

Ramen Shop
情牽拉麵茶

)יפן/סינגפור/צרפת, 2017( דרמה

ַמָסאטֹו הוא שף צעיר העובד בדוכן ראמן אופנתי בעיר 
טקאסקי שביפן. אחרי מות אביו הוא זוכה לירושה 

צנועה: מזוודת מזכרות ומחברת אדומה מלאה 
בהגיגים מרגשים שכתבה אמו, שאותה כמעט לא 

הכיר. מסאטו אוזר אומץ, מתפטר מעבודתו ונוסע 
לסינגפור, ארץ הולדתה של אמו, בניסיון ללמוד דבר או 

שניים על הוריו ולתהות על שורשיו ועל עתידו.

במאי: ֵאריק קּו  
שחקנים: צּויֹושי איַהָרה, ָטקּומי ָסאיטֹו  

)89 דק', קנטונזית, יפנית, אנגלית ומנדרינית; תרגום 
לעברית ולאנגלית(

פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני, 2018

Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

       31.10

       31.10

18:00
מיראי

Mirai of the Future
未来のミライ

)יפן, 2018( אנימציה

יום אחד, הוריו של קּון שבים הביתה עם בת משפחה 
חדשה. קון בן הארבע מקנא באחותו הצעירה, שמושכת 

את כל תשומת לב. המצב משתפר כשהוא נתקל בגן 
קסום המאפשר לו לנסוע בזמן ולפגוש את בני משפחתו 

בתקופות שונות חייהם. "יצירה אינטימית וצנועה, 
האישית ביותר עד כה, של אחד מגדולי המאסטרים של 

האנימציה היפנית" )כתב העת "וראייטי"(.
במאי: ַמאמֹורּו הֹוסֹוָדה  

קולות: ֶגן הֹושינֹו, ָהארּו קּורֹוקי 
)98 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני, 2018

סינמטק הרצליה
והחוג לתולדות המוזיקה מציגים:

יום שלישי, 11/9, 20:30
"קווין – הופעה חיה במונטריאול"

הרצאה מקדימה: אייל גולדמן

הכניסה בתשלום.
מחיר רגיל: 48 ₪ רגיל.

מחיר למנויי סינמטק הרצליה ולחברי החוג לתולדות 
המוזיקה: 36 ₪.
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Claude Lanzman: "Shoah"
)צרפת/בריטניה, 1985( תיעודי

של  שעות   350 צילם  הוא  "שואה".  הסרט  להפקת  מחייו  שנים   11 הקדיש  לנצמן  קלוד 
שואה  ניצולי  של  עדויות  בהצגת  מפנה  לנקודת  נחשב  הסרט  ארצות.  ב-14  גלם  חומר 
עודד את מרואייניו להציג את סיפוריהם במלואם, התעכב על הפרטים  לנצמן  בקולנוע. 
שהדחיקו ובכך גרם להם לא פעם להישבר – הכול לטובת התיעוד ההיסטורי )כמו בעדותו 
של אברהם בומבה, הספר מטרבלינקה(. המתח בין העמדה שלפיה השואה אינה ניתנת 
לייצוג לבין הדחף לספר עליה דרך האומנות, מלווה את לנצמן לאורך הסרט כולו וניכר בין 
היתר בהחלטה הדרמטית להימנע משימוש בחומרי גלם ארכיוניים. הסרט מחולק לשני 
 חלקים זהים באורכם ומתמקד בשלושה נושאים עיקריים: ניצולים, עדי ראייה ומבצעים. 

שואה: החלק הראשון
6/10, יום שבת, 11:00

)283 דק'*, גרמנית, עברית, פולנית, יידיש, צרפתית ואנגלית; תרגום לעברית(

שואה: החלק השני
13/10, יום שבת, 11:00

)283 דק'*, גרמנית, עברית, פולנית, יידיש, צרפתית ואנגלית; תרגום לעברית(
*במהלך ההקרנה תתקיים הפסקה בת חצי שעה.

כניסה חופשית למנויי סינמטק הרצליה.

קלוד לנצמן: שואה

יום שלישי, 23/10, 20:30
"מקבת"

על-פי מחזה מאת ויליאם שייקספיר
בהשתתפות קנת בראנה 

יום שלישי, 25/9, 20:30
"Follies"

מילים ולחן מאת סטיבן סונדהיים 
בהשתתפות אימלדה סטונטון 

 

סינמטק הרצליה ו-"יד ושם" – רשות הזיכרון 
לשואה ולגבורה מציגים:

עותק משוחזר, חדש!

סינמטק הרצליה, פסטיבל חיפה, yes   הצגות מבית התיאטרון המלכותי הלאומי, לונדון.
ו"עין הדג" מציגים:

סרט האימה המדובר
בבכורה ארצית – הקרנה 

חד-פעמית!
יום שלישי, 9/10, 20:30

 
הכניסה בתשלום.

מחיר רגיל: 48 ₪ רגיל.
מחיר למנויי סינמטק הרצליה ולחברי הבלוג 

"עין הדג": 36 ₪. הכניסה בתשלום. מחיר רגיל: 60 ₪. מחיר למנויי סינמטק הרצליה: 45 ₪.
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שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

2018 בר  טו ק ו א - ר ספטמב

4.9

25.9

2.10

11.9

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

The book club | 18:00 מועדון הספר הטוב
)ארה"ב, 2018( קומדיה

דיאן התאלמנה לאחרונה לאחר 40 שנות נישואים. ג'יין נהנית לבלות עם גברים ללא כל התחייבות מוקדמת. שרון 
מתמודדת עם הליך גירושין מסובך. קרול מנהלת חיי נישואים אומללים כבר 35 שנים. ארבע החברות חוות טלטלה 

כאשר הן מתחילות לקרוא יחד את "50 גוונים של שחור", ושואבות ממנו השראה עבור בעיותיהן היומיומיות. דרמה 
קומית רומנטית בהובלת ארבע כוכבות מופלאות.

במאי: ביל הולדרמן 
משחק: דיאן קיטון, ג'יין פונדה, קנדיס ברגן, מרי סטינבורגן 

)104 דק', אנגלית, תרגום לעברית( 

On Chesil Beach | 18:00 על חוף צ'סיל
)בריטניה, 2017( דרמה

סיפורם של פלורנס ואדוארד, זוג צעיר שבא לבלות את ירח הדבש במלון קסום על שפת הים באזור כפרי באנגליה. 
בני הזוג המאוהבים מגיעים נרגשים ומלאי חלומות על העתיד המשותף שמחכה להם, אך עד מהרה מגלים שהחיים 

יחד אולי לא יהיו מושלמים כפי שדמיינו. בלי ידיעתם, יקבעו מעשיהם והחלטותיהם באותו לילה את מהלך חייהם.

במאי: דומיניק קוק 
שחקנים: סיְרֶשה רֹונאן, אמילי ווטסון 

)110 דק', אנגלית; 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!

Christopher Robin | 18:00 כריסטופר רובין
)גרמניה/צרפת, 2018( דרמה

כריסטופר רובין מילן, בנו של הסופר הנודע א.א. מילן )מחבר מעשיות פו הדוב(, חווה ילדות קשה. בבגרותו בחר 
כריסטופר לחשוף את רגשותיו לקהל המעריצים של אביו, אבל סרט זה אינו מבקש לספר את סיפורו האמיתי אלא 

לעסוק בתהליכים שהופכים ילד לגבר, ובמיוחד ביצירי הדמיון שעליהם הוא נאלץ לוותר בדרך. זוהי ביוגרפיה דמיונית 
הפונה ישירות לקהל בוגר, והיא עושה זאת בדרך שברירית ומקסימה.

במאי: מארק פורסטר   
שחקנים: יואן מקגרגור, היילי אטוול  

)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Transit | 18:00 טרנזיט
)גרמניה/צרפת, 2018( דרמה

צרפת, תקופת הכיבוש הנאצי. ז'ורז' מתחזה לסופר ששלח יד בנפשו ונמלט למרסיי. בזמן שהוא ממתין לספינה 
שתישא אותו למקסיקו, הוא פוגש פליטים נוספים, בהם אישה מסתורית המחפשת אחר בעלה האבוד – אותו סופר 
שז'ורז' שאל את זהותו. במאי הסרט נמנע משחזור היסטורי וממקם את הדמויות במרסיי של ימינו, ובכך ממזג את 

העבר וההווה באופן מרתק, מעורר מחשבה ומצמרר.

במאי: כריסטיאן ֶּפצֹולד  
שחקנים: פרנץ רוגובסקי, פאולה ביר  

)101 דק', גרמנית וצרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
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23.10

9.10

30.10

16.10

9.10
16.10

18:00
Like a Cat on a Highway | כמו חתול על אוטוסטרדה

)איטליה, 2017( קומדיה

מה קורה כשגבר בורגני יהיר נדרש להתרועע עם אישה ענייה שאותה הוא אינו מעריך, רק מפני שילדיהם בחרו 
להתאהב זה בזה, וחמור מכך – להתחתן? התיאטרון והקולנוע ידעו לעשות מטעמים מקומדיית המעמדות, ואכן, 

סרט זה מקיים את הבטחתו הקומית. לכן הוא גם זכה בשלל פרסים מטעם תאגיד העיתונאים האיטלקי.
 במאי: ריקרדו מיָלאני 

שחקנים: פאולה קֹוְרֶטֶלזי, אנטוניו ַאְלַּבֶנֶזה  
)98 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

Magnificent Obsession | 18:00 השיגעון הנפלא
)ארה"ב, 1954( דרמה

רוק הדסון יפה התואר וג'יין ויימן האגדית מככבים במלודרמה נפלאה וסוחטת דמעות מאת במאי הסרט "חיקוי 
לחיים". בוב, פלייבוי עשיר וקל דעת, נפצע בתאונת שיט. באותו זמן, רופא אציל נפש לוקה בהתקף לב. לצוות 

הרופאים יש מכשיר הנשמה אחד בלבד והם מצילים את בוב. מלא רגשות אשם, בוב מחליט לשנות את דרכיו. הוא 
מאמין שיצליח בכך רק אם יעזור לאלמנת הרופא. 

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

)108 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Husband & Wife | 18:00 בעל ואישה
)איטליה, 2017( קומדיה

קומדיה רומנטית המבוססת על רעיון אמריקאי אך בעלת מזג איטלקי להפליא. סופיה ואנדרה אמנם צעירים, אך הם 
נשואים כבר עשר שנים. הם עדיין יפים ומלאי חיים אבל התשוקה בחיי הזוגיות שלהם דעכה. הם מחליטים להיפרד 

ולהתגרש, אך בעקבות ניסוי מדעי כושל הם נכלאים זה בגופו של זה. הגוף החדש מעורר תשוקות חדשות ואין-ספור 
מצבים רומנטיים וקומיים.

 במאי: סימונה גֹוָדאנֹו 
שחקנים: ַקסיה ְסמּוְטניַאק, ּפיירפרנצ'סקו ַפאבינֹו

)100 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

Claude Lanzman: "Shoah" | 17:00 קלוד לנצמן: שואה
)צרפת/בריטניה, 1985( תיעודי

קלוד לנצמן הקדיש 11 שנים מחייו להפקת הסרט "שואה". הוא צילם 350 שעות של חומר גלם ב-14 ארצות. הסרט 
נחשב לנקודת מפנה בהצגת עדויות של ניצולי שואה בקולנוע. לנצמן עודד את מרואייניו להציג את סיפוריהם 

במלואם, התעכב על הפרטים שהדחיקו ובכך גרם להם לא פעם להישבר – הכול לטובת התיעוד ההיסטורי )כמו 
בעדותו של אברהם בומבה, הספר מטרבלינקה(. המתח בין העמדה שלפיה השואה אינה ניתנת לייצוג לבין הדחף 

לספר עליה דרך האומנות, מלווה את לנצמן לאורך הסרט כולו וניכר בין היתר בהחלטה הדרמטית להימנע משימוש 
בחומרי גלם ארכיוניים. הסרט מחולק לשני חלקים זהים באורכם ומתמקד בשלושה נושאים עיקריים: ניצולים, עדי 

 ראייה ומבצעים. 

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי
חלק 1

חלק 2

לאחר השעה 16:00, כרטיס הכניסה 
 לסינמטק הרצליה מקנה חניה חינם למשך
3 שעות בחניון "לב העיר" )רח' בר אילן 2(. 3 שעות חניה חינם! P

אנו שמחים לבשר על החלת הסדר חניה ללקוחות סינמטק הרצליה.

פיניטה לה קומדיה, שבוע הקומדיה האיטלקית

פיניטה לה קומדיה, שבוע הקומדיה האיטלקית

18:00
Sweating the Small Stuff | דאגות קטנות

)יפן, 2017( דרמה

חייו של ריּוָטארֹו פשוטים ונטולי סערות רגשיות: הוא קם בבוקר, הולך לעבוד במוסך, שב הביתה, קורא ספר ומרשה לעצמו 
לשתות לשכרה. יום חולף ויום בא, עד שהודעה אחת מטלטלת את עולמו: אמו המאמצת, שאותה לא ראה כבר שנים רבות, 

גוססת ממחלת הצהבת ומבקשת לראותו לפני מותה. מבוסס על סיפורו האישי האמיתי של הבמאי, שמגלם בסרט את עצמו.
במאי: ריּוָטארֹו נינֹומיה  

שחקנים: ריּוָטארֹו נינֹומיה, ַדאיקי ַמצּומֹוטֹו 
)114 דק', יפנית; תרגום לעברית(
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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(

קוסמים ליום אחד
)בדיבוב לעברית(

יום שבת, 22/9, 11:00

מילה של כלב
)בדיבוב לעברית(

יום שבת, 8/9, 11:00

סרטים בהקרנות יומיות קבועות:

אבא אווזההנסיכה הגנובה

החל מ-20/9חדש!


