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מנויים, צופים יקרים וחברים לדרך,

הסתיו הגיע והביא עמו עננים וימים מעט סגריריים, המתאימים לקולנוע ממחוזות קרים.

החודש נקיים סוף כל סוף את הבטחתנו ונערוך בסינמטק את האירוע שעליו עמלנו יותר משנה: "מבט על הקולנוע הנורדי". כשחשבנו על הפרויקט, רצינו 
שהוא יהיה מקיף ככל האפשר מבחינת התכנים והקהל שאליו יפנה. לכן יצרנו קשר עם ארבע השגרירויות של מדינות סקנדינביה הפועלות בישראל, וטווינו 

יחד תוכנית עשירה ומגוונת שאינה כוללת סרטים "אפרוריים ומדכאים", כפי שרבים נוהגים לומר על הקולנוע הנורדי, אלא יצירות מופת קלאסיות, יצירות 
עכשוויות, קומדיות, סרטי אימה וסרטים לכל המשפחה. התוכנית תאפשר לנו להציג ערכים נורדיים כמו שוויון, אהבה לטבע, חדשנות, יצירתיות ופתיחות. 

סרטי הפרויקט יוקרנו בארבעה סינמטקים ברחבי הארץ.

ברצוני לשים דגש על בבת עיני, תוכנית סרטי הילדים. הסרטים יוקרנו בתרגום לעברית וילוו מתחילתם ועד סופם על-ידי המספרות המוכשרות גלית רויכמן 
ואופירה זילברשטיין, שילמדו את הילדים להבין סרט גם כשלא מבינים את שפתו. היה לי חשוב שמלאכתן לא תהיה הקראת כתוביות התרגום אלא שהן יתנו 

לילדים ערך מוסף. אני מקווה שנדע הצלחה גדולה ושזו תהיה תחילתו של פרויקט חינוכי בסינמטק הרצליה.

נוסף לכך, החודש נשוב להקרין הופעות חיות, והפעם תככב אצלנו להקת "קולדפליי" האגדית. כמו כן, נקיים מפגש שני של מועדון טרום הבכורה, שנפתח 
באוקטובר בשיתוף עם "קתדרה הרצליה". עדיין ישנם כמה מקומות פנויים, ואנו ממליצים בחום להצטרף למועדון של שוחרי קולנוע אמיתיים.

לסיום, מי שיישאר בסינמטק בימי שלישי אחרי "שלישי זהב" יזכה לראות יותר ממאה סטודנטים מהמרכז הבינתחומי, שפוקדים את המקום זו השנה 
השלישית כדי להשתתף בקורס על הקולנוע הישראלי.

הסינמטק שוקק חיים ומלא שמחה. כולכם מוזמנים!

שלכם,
גיתית וינר אריה, מנכ"לית סינמטק הרצליה

מבט על הקולנוע הנורדי - תודותינו נתונות לשותפינו:

דנמרק: "רכבות לילה", "אנטיכרייסט", "פשוט עוד סיפור אהבה, "הסיפור המופלא על אגס ענק", "הבית שג'ק בנה"

נורווגיה: "עיוורת", "להישאר בחיים", "קון טיקי", "תלמה"

פינלנד: "מסע כבד", "האיילה הלבנה", "רגע בשדה", "משפחת קטילקוסקי והשוטרים יוצאים לחופשה"

 שוודיה: " הנערה מהצפון", "סאראבנד", "הכנס את האדם הנכון", "צאציקי, אבא שלו, ומלחמת עצי הזית",

"ארמי אוף לאברז בארץ הקודש"

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

סרטי נובמבר הקדמה

3/11
18:00 סאראבנד 

 20:30  פשוט עוד סיפור
אהבה  

2/11
21:30 רכבות לילה 

1/11
21:00  "מבט על הקולנוע 
הנורדי" - פתיחה 

 חגיגית
הנערה מהצפון 

5/11
19:00 עיוורת 

 21:00  טרום בכורה בלעדית
הבית שג'ק בנה

6/11
18:00  להישאר בחיים 

20:30 מסע כבד

13/11
18:00 דאגות קטנות

20/11
18:00 האישה

27/11
18:00 כוכב נולד

7/11
19:30 האיילה הלבנה

21:00 רגע בשדה

 

14/11
20:30 ורטיגו 

21/11
 20:30  לבדיתי - 

האגדה על מרים 
ילן-שטקליס 

21:30 אפרופו ניס 

28/11
20:00 מורי, חידת שבזי 

21:30  איבד פוגל את 
פוגל 

10/11
18:00 קון טיקי

20:30  ארמי אוף לאברז 
בארץ הקודש

 

17/11
 18:00  טרום בכורה

הגרינץ' 
)באנגלית(

20:30 קינג ביבי

24/11
18:00 ל'אטאלנט

20:30 כוכב נולד

8/11
20:30  הכנס את האדם 

הנכון 

15/11
19:30 פארגו

21:30 חידון עין הדג
22:00 אחי, איפה אתה

 22/11
20:30  טרום בכורה 

 ישראלית
אישה עובדת

 
29/11

20:30 הנאהבים מפריז

 

9/11
21:30  טרום בכורה  

תלמה

 

16/11
21:00 נערת ליווי

 

23/11
21:30 האישה

 

30/11
21:00 האדם הראשון

 

1/12
18:00 דבש שחור

20:30 להישאר בחיים

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי שני
MONDAYS

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

משפחת קטילקוסקי והשוטרים יוצאים לחופשה )בליווי מספרת סיפורים לילדים(
הסיפור המופלא על אגס ענק )בליווי מספרת סיפורים לילדים(

טרום בכורה: הגרינץ' )בדיבוב לעברית(
מידע נוסף וזמני ההקרנות מפורסמים בשער האחורי )עמ' 12(

סרטי ילדים מהארצות 
הנורדיות, לראשונה 

בישראל!
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Thursday | חמישי

Thursday | חמישי

Friday | שישי

Friday | שישי

       1.11

       8.11

       2.11

       9.11

20:30
מסע כבד

Hevi Reissu  – Heavy Trip
)פינלנד, 2018( קומדיה

סרט מסע מצחיק עד דמעות העוקב אחר הדרך 
לצמרת של חברי להקת מטאל לא מוכרת, המתהדרת 

באחד השמות הגסים בתולדות עולם המוזיקה. 
המסע של הלהקה הפינית לפסטיבל מוזיקת מטאל 

בנורווגיה כולל ביצוע חסר רחמים של הלהיט הצרפתי 
הענוג "קיץ אינדיאני", שוד קברים, התחברות להוויה 

הוויקינגית ותקרית דיפלומטית שעלולה להוביל 
למלחמה בין פינלנד לנורווגיה. 

במאים: יּוסֹו ָלאטיֹו, יּוָקה ויְדְגֵרן 
שחקנים: טורסטיין ביֹורקלּונד, ַאְנטי הייקינן  

)92 דק', פינית, אנגלית ונורווגית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יּוסֹו ָלאטיֹו, יּוָקה 

ויְדְגֵרן, במאי הסרט בהנחיית דנה קסלר.

TUESDAY | שלישיWednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

       6.11       7.11

       7.11

21:30
רכבות לילה 

Europa 
)דנמרק/שוודיה, 1991( מתח

יצירת המופת של פון טרייר )"לשבור את הגלים", 
"רוקדת בחשכה"( על אידיאליסט אמריקאי שמתנדב 
לסייע בשיקום גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה, 

ומסתבך באינטריגות של בעלי אינטרסים כלכליים 
ופוליטיים. מותחן חזק המתהדר באין-ספור הברקות 

חזותיות. הדיאלוג הבלתי פוסק שהסרט מנהל עם 
"ורטיגו", יצירת המופת של היצ'קוק, עושה את 

הקרנתו לרלוונטית מתמיד.
במאי: לארס פון טרייר  

שחקנים: ברברה סּוקֹוַבה, ז'אן-מארק ָּבר, 
ארנסט-הוגו ֶיֶרגֹורד 

)112 דק', אנגלית וגרמנית; תרגום לעברית(

21:30
תלמה 
Thelma 

)נורווגיה, 2017( דרמה/מתח

תלמה התחנכה בסביבה דתית, בין היערות והאגמים 
הקפואים של נורווגיה. כיום היא סטודנטית באוניברסיטת 

אוסלו. יום סגריר אחד, בעודה לומדת בספרייה, גופה 
נתקף פרכוס מסתורי. בהדרגה מתברר שההתעוררות 

המינית שהיא חווה מקנה לה כוחות על-טבעיים, והצעירה 
המופנמת נדרשת לפתח שליטה ביכולותיה לפני שיהיה 
מאוחר מדי. מנגד עומדים הוריה השמרנים, ששאיפתם 

לריסון בתם ניצבת מול עצמאות רוחה, מחשבתה החילונית 
ונטייתה המינית.

במאי: יואכים טרייר )"אוסלו, 31 באוגוסט"(  
שחקנים: איילי הארּבֹו, קאיה וילקינס  

)116 דק', נורווגית ושוודית; תרגום לעברית 
ולאנגלית(

20:30
פשוט עוד סיפור אהבה 

Just Another Love Story
)דנמרק, 2007( מתח/רומנטי

גבר בורגני המזוהה בטעות כמאהב של בחורה 
עשירה שנפגעה בתאונה מחליט לנצל את הטעות 

כדי לשנות את חייו. היו שסברו כי סגנונו של 
הסרט אמריקאי ושדרכו ל"רימייק" סלולה, אך 
העיבוד המיוחל טרם קרם עור וגידים ולא בכדי, 

שכן שנינות התרבות הסקנדינבית ניכרת בו היטב. 
יצירה הבנויה לעילא אשר לוקחת את הצופים 

למסע קולנועי המתחיל כדרמה משפחתית ומגיע 
לשיאו כמותחן קצבי ומפתיע. 

במאי: אֹוֶלה ּבֹוְרֵנָדל 
שחקנים: ַאְנֵדְרס וו. ֵּבְרֵטְלֵסן, ֶרֶּבָקה ֵהְמֶסה, ניקולאי לי קֹוס 

)100 דק', דנית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תוגש הרצאה מפי תומר קמרלינג, מבקר 

הקולנוע של מאקו.

18:00
סאראבנד 

Saraband
)שוודיה, 2003( דרמה

שלושים שנה חלפו מאז נפרדו דרכיהם של מריאן 
ויוהן. עתה, זמן קצר לפני יום הולדתם השמונים, 

הם נפגשים שוב. כל אחד מהם חי חיים שלמים 
ועשירים, אבל עברם אינו מרפה: נחשולים של 
אהבה וכעס מציפים אותם, והם אינם בטוחים 

שיכולה לשרור ביניהם הרמוניה ולו ללילה אחד. 
סרט המשך העומד בזכות עצמו לסרט הקלאסי 

"תמונות מחיי נישואין". 
במאי: אינגמר ברגמן  

שחקנים: ליב אולמן, ארלנד יוזפסון
)107 דק', שוודית; תרגום לעברית(

19:00
עיוורת

Blind
)נורווגיה, 2014( מתח

אינגריד, מורה לשעבר שאיבדה את מאור עיניה 
ונהייתה לסופרת, ספונה בביתה החדש שבאוסלו. 

היא שוקעת בעולם שבו המציאות היום-יומית 
שלה מתערבבת עם סיטואציות הלקוחות מעולמה 

הספרותי. סרט הביכורים של התסריטאי אסקיל ווגט, 
שותפו הקבוע של הבמאי יואכים טרייר )"תלמה", 

"אוסלו, 31 באוגוסט"( בכתיבת יצירותיו המדוברות. 
"תלמה", שיתוף הפעולה האחרון שלהם לעת עתה, 

יוקרן אף הוא במסגרת "מבט על קולנוע נורדי".
במאי: אסקיל וֹוְגט

שחקנים: ֶאֵלן דֹוריט פטרסון, הנריק רפאלסן, ורה ויטלי 
)96 דק', נורווגית; תרגום לעברית(

21:00
הבית שג'ק בנה

The House That Jack Built
)דנמרק/שוודיה/גרמניה/צרפת, 2018( אימה/דרמה

עלילת הסרט עוקבת אחר קורותיו של ג'ק, רוצח 
סדרתי נבון במיוחד, לאורך 12 שנים. סרטו החדש 

של לארס פון טרייר הוגדר בעקבות הקרנת 
הבכורה שלו בפסטיבל קאן כיצירתו הקיצונית 

ביותר.
במאי: לארס פון טרייר

שחקנים: מאט דילון, ברונו ַגנץ, אומה תורמן
)155 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אזהרה: הסרט כולל סצנות קשות מאוד לצפיה.

Saturday | שבת

Saturday | שבת

       3.11

       3.11

מבט על הקולנוע הנורדי

מבט על הקולנוע הנורדימבט על הקולנוע הנורדימבט על הקולנוע הנורדי

מבט על הקולנוע הנורדי

מבט על הקולנוע הנורדי

מבט על הקולנוע הנורדימבט על הקולנוע הנורדימבט על הקולנוע הנורדימבט על הקולנוע הנורדי

בכורה!

טרום
בכורה!

19:30
האיילה הלבנה

The White Reindeer
)פינלנד, 1952( מיתוס/רוחני

קלאסיקה הנחשבת לאבן דרך בקולנוע הפיני אשר 
זכתה בפרס גלובוס הזהב ובפרס מיוחד בפסטיבל 
קאן, ולאחרונה אף התכבדה ברסטורציה מרהיבה. 

אגדה על אישה לאפית שאינה מרוצה מחיי 
הנישואין שלה. ביקור אצל שמאן מקומי אינו 

מביא מזור למכאוביה אלא הופך אותה לאיילה 
ערפדית. סרט מהמם ביופיו השם דגש על דימויים 

חזותיים וממעט בדיאלוגים.
במאי: אריק בלומברג 

שחקנים: מיְרָיאמי קֹוְסָמֵנן, ַקֵלְרבֹו ניסיַלה, אֹוֶקה 
לינדמן 

)74 דק', פינית; תרגום לעברית(

18:00
להישאר בחיים

Staying Alive
)נורווגיה, 2015( קומדיה

מריאן מגלה שבן זוגה בוגד בה עם בחורה צעירה 
המקפידה להכין ופל בלגי לארוחת הצהריים. 

בסיועה האדיב של חברתה הטובה, מריאן מגלה 
שלהתכרבלות עם בן זוג יש תופעות לוואי מעיקות 

ושהחיים לבד מהנים בהרבה. "צ'יק-פליק" 
משעשע בכיכובה של אגנס קיטלסן המקסימה, 

כוכבת הסרט "האפי האפי". 
במאית: שרלוט בלום

שחקנים: אגנס קיטלסן, לין סקייבר 
)83 דק', נורווגית; תרגום לעברית(

הקרנה של הסרט "להישאר בחיים" עם כניסה 
חופשית למנויי סינמטק הרצליה, תתקיים ביום 

שבת, 1/12, בשעה 20:30.

21:00
רגע בשדה

A Moment in the Reeds
)פינלנד, 2017( דרמה רומנטית

בקמפוס  שהות  לאחר  קיץ  לחופשת  לביתו  חוזר  ליִוי 
פריזאי תוסס. ריקנות אזור הספר מעוררת בו מועקה, 
את  לשפץ  לאביו  לסייע  בניסיון  ימיו  את  מעביר  והוא 
צעיר,  סורי  מקלט  מבקש  טארק,  בא  לעזרתו  ביתם. 
ובהדרגה השניים מתמסרים זה לזה בגופם ובנשמתם. 
סרט  למבחן.  הטרי  הקשר  את  תעמיד  האב  שמרנות 
פינלנד  נופי  של  ביופיים  המתהדר  יפהפה  עצמאי 
לתפקידיהם  השחקנים  של  האמיצה  ובמסירות 

המאתגרים.
במאי: מיקֹו ָמאֶקַלה

שחקנים: יאֶנה ּפּוסטיֵנן, ּבּודי ַקָּבאני 
)108 דק', פינית, אנגלית וערבית; תרגום לעברית(

21:00
אירוע פתיחה

הנערה מהצפון – בכורה!
Sami Blood – Same Blood

)שוודיה, 2016( דרמה/תקופתי

לפלנד, שנות השלושים. ֶאֶלה-מריה היא נערה 
בת לעם  הסאמי. אמה, החשה בשינויים שמביא 
עמו העידן המודרני של ראשית המאה העשרים, 

מחליטה לשלוח אותה לפנימייה שבה תסתגל 
לחיים העכשוויים ותרכוש השכלה וכישורים 
חברתיים. המפגש של הנערה הכפרית עם 

הסביבה המודרנית והגזענית מתחיל ברגל שמאל, 
אך היא מצליחה לגבור על המכשולים הרבים וגם 

זוכה לטעום את טעמה של התאהבות ראשונה. 
במאית: אמנדה ֵקְרֵנל  

שחקנים: ֵלֶנה ססיליה ְסָּפארֹוק, ִמיה אריקה ְסָּפארֹוק 
)110 דק', שוודית וסאמי; תרגום לעברית(

MONDAY | שני        5.11

מבט על הקולנוע הנורדי

20:30
הכנס את האדם הנכון

Let the Right One In
שוודיה, 2008( אימה/פיוטי

לכאורה אך טבעי שתירקם חברות עמוקה בין ֶאלי 
השחרחרה ואוסקר העדין, שני ילדים אאוטסיידרים 
בעיירה קטנה בשוודיה. אולם אלי היא ערפדית בת 
מאות שנים, והיא מחפשת את הילד שיהיה לגבר 

שיגונן עליה במשך שנים ארוכות. בלי לדעת על כך 
דבר, אוסקר עומד למבחן מפרך שמלמד אותו להגן 

על עצמו ועל שותפתו לחיים עתידיים. יצירת המופת 
הנודעת מאת תומאס אלפרדסון )"החפרפרת"(. 

במאי: תומאס אלפרדסון  
שחקנים: קֹוֶרה ֵהֵדְּבַרְנט, לינה ליאנדרסון, ֵּפר ַרְגַנר 

)115 דק', שוודית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תוצג הקדמה מפי יונתן צרויה, מבקר 

קולנוע בבלוג עין הדג.

מבט על הקולנוע הנורדי

טרום 
בכורה 
בלעדית

שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

2018 ר  ב מ ב ו נ
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20:30
 קינג ביבי

King Bibi 
)ישראל, 2018( תיעודי

הביוגרפיה של בנימין נתניהו רצופת הופעות תקשורתיות 
שעזרו לו לבצר את מעמדו. במהלך הקריירה שלו, הוא 

הבין שיוכל להפיק רווח פוליטי מעימות מתמיד עם 
התקשורת ומפנייה ישירה לציבור. באמצעות חומרים 

ארכיוניים, הסרט סוקר את עלייתו לשלטון: מהימים 
שבהם התראיין כמומחה לטרור בטלוויזיה האמריקאית, 
דרך התוודותו על פרשת "הקלטת הלוהטת", ועד שלמד 
לנצל לטובתו את הרשתות החברתיות והפסיק להתראיין 

לכלי התקשורת הישראליים.
במאי: דן שדור 

)87 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דן שדור, במאי 

הסרט.

18:00
הגרינץ'

The Grinch
)ארה"ב, 2018( אנימציה

הגרינץ', שחי על פתית שלג, הוא יצור ארוך למראה 
המתהדר בבטן עגלגלה ובפרווה ירוקה. כיאות לבעליו 
של כלבלב חמוד במיוחד, הגרינץ' הוא רגזן, נבזה ומר 
נפש. המפגש השנתי המשמח עם חג המולד וסנטה 

קלאוס מוציא ממנו את המיטב, והשנה הוא זומם לחבל 
בחג. לצורך כך, כל האמצעים כשרים. ממיטב דמיונם 

של ד"ר סוס ובית היוצר של המיניונים.
במאים: יארו צ'ייני, סקוט מוזיר   

דיבוב: בנדיקט קמברבץ', ראשידה ג'ונס  
)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

       17.11

20:30
לבדיתי - האגדה על

מרים ילן-שטקליס
Alone – The Legend of Miriam 

Yalan-Shtekelis
)ישראל, 2018( תיעודי

בדירה קטנטנה בירושלים, מוקפת בבובות ובחתולים, 
כתבה מרים ילן-שטקליס את שירי הילדים שכבשו 
לבבות של דורות שלמים: "הבובה זהבה", "הסבון 

בכה מאוד", "מיכאל" ואחרים. אגדה רוסית על ילן-
שטקליס, כלת פרס ישראל הראשונה לספרות ילדים 

והגדולה במשוררי הילדים בישראל, אשר מספרת 
את סיפורה באמצעות מיניאטורות )שנוצרו במיוחד 

לסרט( וראיונות עם מכריה.
במאי: ראובן ברודצקי 

)55 דק', עברית; תרגום לעברית(

21:30
אפרופו ניס

À propos de Nice
)צרפת, 1930( תיעודי/סוריאליזם

מבט ביקורתי על עיירת הנופש ניס. הסרט מציג 
לכאורה כרונולוגיה יומית בנאלית: מעריכת 
השולחנות בבתי הקפה בבוקר, דרך הימורי 

הבורגנים בקזינו במהלך היום ועד רדת הערב. אך 
בעזרת זוויות צילום חריגות ועריכה מתוחכמת, 
ובעיקר דרך התמקדות בנוכחים האילמים בכל 

החגיגיות הזו, הלוא הם הפועלים השקטים 
שמניעים את גלגלי הנופש – המלצרים, מנקי 
הרחובות וכד' – הוא מתאר עולם של טורפים 

ונטרפים.
במאים: בוריס קאופמן, ז'אן ויגו  

)23 דק', אילם(
ייתכנו שינויים בשעת ההקרנה.

20:30
אישה עובדת

Working Woman
)ישראל, 2018( דרמה

החיים במקום העבודה של אורנה הופכים בלתי 
נסבלים. הבוס שלה בחברת הנדל"ן, בני, מעריך 

ומקדם אותה, אך בה בעת מנסה לפתותה ומציק 
לה. בד בבד, המסעדה החדשה שפתח בעלה אינה 

זוכה להצלחה, ואורנה נהיית למפרנסת העיקרית של 
המשפחה. כאשר עולמה מתנפץ, היא נאלצת לאסוף 

את השברים ולהילחם בדרכה שלה על עבודתה ועל 
ערכה העצמי. 

במאית: מיכל אביעד 
שחקנים: לירון בן-שלוש, מנשה נוי
)93 דק', עברית; כתוביות בעברית(

18:00
קון טיקי
Kon-Tiki

)נורווגיה, 2012( הרפתקאות/היסטורי

מסעו של החוקר תור היידראל, שחצה את 
האוקיינוס השקט עם חמישה ימאים על גבי 

רפסודה רעועה, זוכה לעיבוד קולנועי מרשים 
וסוחף שהיה מועמד לפרס האוסקר לשנת 2013 

בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר. עלות ההפקה 
של "קון-טיקי" היא הגבוהה ביותר בתולדות 

הקולנוע הנורווגי. הסרט רב-הקסם זכה להצלחה 
גדולה בקופות, והוא פונה לקהל צופים מגוון.  

במאים: יואכים רונינג, ֵאְסֵּפן סאנדברג 
שחקנים: פול ְסֶוֶרה ָהאגן, גוסטאף ְסַקְרשגֹורד 

)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

Saturday | שבתSaturday | 21.11       שבת

       21.11

       10.11

19:30
פארגו

Fargo
)ארה"ב, 1996( מתח

סוחר מכוניות נלעג ממינסוטה שוכר שני פושעים 
נלעגים אף יותר כדי שיחטפו את אשתו. הוא סבור 

שדמי הכופר שישלם אביה הם הפתרון לבעיותיו. 
כשהעניינים משתבשים והדם זורם כמים, מפקדת 
משטרה טובת מזג שכרסה בין שיניה מופקדת על 

החקירה. עד מהרה היא נאלצת להתוודע לעולם 
שחוקיו נוגדים לחלוטין את ערכיה.

במאים: ג'ואל כהן, אית'ן כהן
שחקנים: פרנסס מקדורמנד, ויליאם ה. מייסי  

)98 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30 חידון עין הדג

22:00
אחי, איפה אתה

O Brother, Where Art Thou
)ארה"ב, 2000( קומדיה/סרט מסע

האחים כהן )"הקפיצה הגדולה"( משתעשעים 
בעיבוד של "אודיסיאה" מאת הומרוס, ומספרים על 
קורותיהם של אוורט יוליסס מק'גיל וצמד חבריו רפי 

השכל, הנמלטים מכלא בארה"ב של שנות השפל 
הכלכלי ואשר יוצאים למסע בעקבות מטמון. האורקל, 

הציקלופ, פנלופה הנאווה ושאר גיבורי היצירה 
מצטיירים גם הם באור מטופש אך חינני להפליא. 

סרט פולחן.
במאים: ג'ואל כהן, אית'ן כהן 

שחקנים: ג'ורג' קלוני, ג'ון טורטורו 
)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:00
נערת ליווי

Call Girl
)שוודיה, 2012( מותחן 

שוודיה, שנות השבעים. תקופה המתאפיינת בשחרור 
מיני, אימה גרעינית ושיא פריחתה של התנועה 

לשחרור האישה. נערה צעירה בת המעמד הנמוך 
מגויסת לעבודה בבית בושת ונהיית לכלי שרת בידי 

כמה מהגברים והנשים החזקים בשוודיה. מותחן 
מצוין ברוח הסרטים הפוליטיים שאפיינו את הקולנוע 

האמריקאי של שנות השבעים, המתהדר במשחק, 
בימוי, עיצוב וצילום משובחים.

במאי: מיַקֵאל ַמְרסיֶמין 
שחקנים: סופיה ַקֵרמיר, סימון ג'. ברגר, יוספין 

ַאְסְּפלּונד
)140 דק', שוודית ואנגלית; תרגום לעברית(

Thursday | חמישיFriday | שישיThursday | חמישי        15.11       16.11       22.11

20:30
ורטיגו
Vertigo

)ארה"ב, 1958( מתח

פרגוסון, בלש לשעבר, מתבקש לבלוש אחרי אישה 
מחשש שבכוונתה להתאבד. תוך כדי המעקב 

הוא מתאהב בה אך אינו מצליח למנוע את מותה. 
להפתעתו, כעבור זמן מה הוא פוגש נערה אחרת 

הדומה לה דמיון מפליא ומחליט לתהות על קנקנה. 
"בעיניי 'ורטיגו' הוא עדיין יצירת המופת של היצ'קוק 
ואחד הסרטים היפים והמעמיקים ביותר שהעניק לנו 

הקולנוע." )מבקר הקולנוע רובין ווד(.
במאי: אלפרד היצ'קוק   

שחקנים: ג'יימס סטיוארט, קים נובאק, ברברה 
בל גדס 

)128 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי        14.11

שני סרטים בכרטיס אחד

חודש המלחמה באלימות נגד נשיםשני סרטים בכרטיס אחד

מבט על הקולנוע הנורדי

The Return ;כהן-קוןThe Return ;כהן-קון

מבט על הקולנוע הנורדי

מבט על הקולנוע הנורדי

21:30
האישה

The Wife
)שוודיה/ארה"ב/בריטניה, 2018( דרמה

גלן קלוז, השחקנית האמריקאית המעולה )"יחסים 
מסוכנים", "אלברט נובס", "חיזור גורלי"(, מסתערת 
על תפקיד שעוד עשוי לזכות אותה בפרס השחקנית 

הטובה ביותר בטקס האוסקר הקרוב, שיתקיים 
בפברואר 2019. קלוז מגלמת אישה שכל חייה 

מוקדשים לבעלה, סופר מפורסם. ערב זכייתו בפרס 
נובל לספרות, היא מחליטה לשנות את חייה.

במאי: ביורן ל. רּוְנֵגה 
שחקנים: גלן קלוז, ג'ונתן פרייס 

)100 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישי        23.11

20:30
ארמי אוף לאברז בארץ הקודש
Army of Lovers in the Holy Land

)ישראל, 2018( תיעודי

להקת הפופ השוודית "ארמי אוף לאברז" הוציאה 
בשנות התשעים שורה של להיטים עתירי מלל 

קיטשי, דימויים קאמפיים וחדווה מינית משולחת 
רסן. הסרט בוחן בעין ביקורתית ומשועשעת את 

הפופולריות המתמשכת והבלתי צפויה של ההרכב 
בישראל, ועוקב אחר החלטתו הדרמטית של ז'אן 

פייר ברדה, סולן הלהקה, לעזוב את שוודיה ולעלות 
לארץ.  

במאי: אסף גלאי 
)65 דק', עברית, אנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(

 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ז'אן-פייר ְּבָרדה 
ודומיניקה ּפצ'ְינסקי

טרום
בכורה!

טרום
בכורה 
ישראלית
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18:00
ל'אטאלנט
L'Atalante

)צרפת, 1934( דרמה

ז'אן, קברניטה של ספינת הנהר "ל'אטאלנט", 
נושא לאישה צעירה יפה ששמה ז'ולייט. השגרה 

על הנהר מתסכלת את ז'ולייט, וכאשר הספינה 
עוגנת בפריז היא נמלטת על נפשה ומחפשת את 
מקומה בעיר. הסרט, אשר נחשב לאחת מיצירות 
המופת הגדולות של הקולנוע, נתן השראה לאין-
ספור סרטים, בהם "הנאהבים מפריז", המוקרן 

בחודש נובמבר בסינמטק הרצליה.  
במאי: ז'אן ויגו 

שחקנים: ז'אן ַדְסֶטה, דיטה ַּפְרלֹו  
)89 דק', צרפתית ורוסית; תרגום לעברית(

Saturday | שבת        24.11

21:30
איבד פוגל את פוגל

Vogel Lost Vogel
)ישראל, 2018( תיעודי

הוא נחשב לאחד מגדולי הספרות העברית, אף שלא 
היה ציוני ושחי בארץ רק שנה אחת. מי היה דוד פוגל, 

האיש שהותיר רומנים, נובלות ושירים הכתובים 
בעברית נפלאה, ואשר תיאר מיניות ותשוקה וחילופי 

זהויות כפי שאיש לא תיאר לפניו? הבמאית איילת 
עופרים יוצאת למסע באירופה ובפלשתינה-ארץ 
ישראל בעקבות היוצר העצוב, שנקלע שוב ושוב 

למקום הלא נכון בזמן הלא נכון, עד ששילם בחייו.
במאית: איילת עופרים

)55 דק', עברית; תרגום לעברית(

ייתכנו שינויים בשעת ההקרנה.

20:30
הנאהבים מפריז

Les amants du Pont- Neuf
The Lovers on the Bridge

)צרפת, 1991( דרמה

שני קבצנים צעירים חיים על גשר ּפֹון ֵנף שבפריז: 
אלכס, שהיה פעם לוליין בקרקס והיום יורק אש 

להנאת העוברים והשבים, ומישל, ציירת שבורת לב 
הלוקה במחלת עיניים מסוכנת. כשנמצאת תרופה 
למחלתה של מישל, אלכס נדרש לוויתור הגדול של 

חייו. הבמאי המוכשר ֶלאֹוס ָקַרְקס יצר סרט ריאליסטי 
לכאורה, אך חדי העין יבחינו בעושר הסוריאליסטי 

המאפיין את עולמן של הדמויות.
במאי: ֶלאֹוס ָקַרְקס  

שחקנים: ז'ולייט בינוש, ֵדני ַלוואן  
)125 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

21:00
האדם הראשון

First Man
)ארה"ב, 2018( מתח 

הבמאי דמיאן ָשאֵזל, שכבש את לב הצופים בסרטיו 
המוזיקליים הסוחפים "ויפלאש" ו"לה לה לנד", חוצה 

)לכאורה( את קווי הז'אנר שהביא לו פרסום ופרסים 
ומציג את סיפורו של האסטרונאוט ניל ארמסטרונג. 
הסרט, המבוסס על ביוגרפיה מאת ג'יימס ר. הנסן, 

בוחן בביקורתיות וברגישות את המחיר שגבתה 
המשימה המסוכנת מארמסטרונג עצמו, ממשפחתו, 

מחבריו לסוכנות ומהאומה האמריקאית כולה.
במאי: דמיאן ָשאֵזל

שחקנים: ראיין גוסלינג, קלייר פֹוי 
)141 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעיThursday | חמישיFriday | שישי        28.11       29.11       30.11

20:00
מורי, חידת שבזי

Mori, Shabazy’s Riddle
)ישראל, 2018( תיעודי

400 שנה לאחר מותו, המשורר רבי שלום שבזי זוכה 
לפופולריות רבה ושיריו מושמעים בתחנות הרדיו. 

הבמאית ישראלה שעאר מעודד יוצאת למסע מרתק 
ומפתיע אל העבר, בעקבות גדול חכמי תימן ומשורריה 

ואחד מגדולי היוצרים בספרות העברית והיהודית 
לדורותיה. הרב המשורר, שכתב יותר מ-800 שירים, 

עירב בכתיבתו עברית וערבית, התאהב במשיח, 
התייסר בחשקים, הרג שניים מילדיו והיה לאגדה.

במאית: ישראלה שעאר מעודד   
)55 דק', עברית; כתוביות בעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ישראלה שעאר 
מעודד, במאית הסרט.

Wednesday | רביעי        28.11

20:30
כוכב נולד

A Star Is Born
)ארה"ב, 2018( דרמה מוזיקלית

זמר מפורסם )בראדלי קופר( נקלע להופעה קטנה 
בבר אפלולי ומתפעל מזמרת אנונימית, ביישנית 

וחסרת ביטחון )ליידי גאגא המדהימה(. חמוש 
בחושים טובים, בכריזמה ובחן, הוא מנסה לשכנע 
אותה לקפוץ למים העמוקים של עולם המוזיקה. 
היא נענית לו ואילו הוא נשבה בקסמיה ומתאהב 

בה עד כלות. אך בזמן שהקריירה שלה נוסקת, הוא 
קמל לאטו.  

במאי: בראדלי קופר 
שחקנים: ליידי גאגא, בראדלי קופר  
)136 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

שני סרטים בכרטיס אחד

שני סרטים בכרטיס אחד

סינמטק הרצליה, החוג לתולדות המוזיקה ו-LGM מציגים:

בסינמטק הרצליה ובבתי קולנוע נבחרים ברחבי העולם 
מומלץ להזמין כרטיסים מראש

יום שבת, 17 בנובמבר, בשעה 11:00 

הקרנת טרום בכורה לכל המשפחה, בדיבוב לעברית

יום רביעי, 14 בנובמבר,
בשעות 20:00 ו-22:30
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שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

2018 ר  ב במ ו נ

 18:00 | להישאר בחיים
Staying Alive

)נורווגיה, 2015( קומדיה
מריאן מגלה שבן זוגה בוגד בה עם בחורה צעירה המקפידה להכין ופל בלגי לארוחת הצהריים. בסיועה 

האדיב של חברתה הטובה, מריאן מגלה שלהתכרבלות עם בן זוג יש תופעות לוואי מעיקות ושהחיים לבד 
מהנים בהרבה. "צ'יק-פליק" משעשע בכיכובה של אגנס קיטלסן המקסימה, כוכבת הסרט "האפי האפי". 

במאית: שרלוט בלום  
שחקנים: אגנס קיטלסן, לין סקייבר, ַאְנֵדְרס ּבֹוסמֹו כריסטיאנסן

)83 דק', נורווגית; תרגום לעברית(

Sweating the small stuff  18:00 | 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(

A Star Is Born  18:00 | כוכב נולד
)ארה"ב, 2018( דרמה מוזיקלית

זמר מפורסם )בראדלי קופר( נקלע להופעה קטנה בבר אפלולי ומתפעל מזמרת אנונימית, 
ביישנית וחסרת ביטחון )ליידי גאגא המדהימה(. חמוש בחושים טובים, בכריזמה ובחן, הוא 

מנסה לשכנע אותה לקפוץ למים העמוקים של עולם המוזיקה. היא נענית לו ואילו הוא 
נשבה בקסמיה ומתאהב בה עד כלות. אך בזמן שהקריירה שלה נוסקת, הוא קמל לאטו.

במאי: בראדלי קופר     
שחקנים: ליידי גאגא, בראדלי קופר  
)136 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

The wife  18:00 | האישה
)שוודיה/ארה"ב/בריטניה, 2018( דרמה

גלן קלוז, השחקנית האמריקאית המעולה )"יחסים מסוכנים", "אלברט נובס", "חיזור גורלי"(, מסתערת על 
תפקיד שעוד עשוי לזכות אותה בפרס השחקנית הטובה ביותר בטקס האוסקר הקרוב, שיתקיים בפברואר 

2019. קלוז מגלמת אישה שכל חייה מוקדשים לבעלה, סופר מפורסם. ערב זכייתו בפרס נובל לספרות, היא 
מחליטה לשנות את חייה.

במאי: ביורן ל. רּוְנֵגה 
שחקנים: גלן קלוז, ג'ונתן פרייס 

)100 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

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

6.11

13.11

27.11

20.11

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

מבט על הקולנוע הנורדי

כרטיסיה ל- 12 סרטים
רק ב- ₪150 )30% הנחה(

23.11-25.11.2018

בסינמטק הרצליה
Friday
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N    RDIC
מבט על הקולנוע הנורדי

 סרטי ילדים 

 מהארצות הנורדיות, 

לראשונה בישראל!

משפחת קטילקוסקי והשוטרים יוצאים לחופשה

קיץ ומשפחת ַקטילַקוֹסְקי יוצאת לחופשה. שוטרי הכפר שבעי רצון 
מהנסיעה של המשפחה הרעשנית, שכן ילדיה מטריחים אותם שוב 
ושוב. כאילו לא די בכך, לבם מתמלא אושר כשהם מקבלים הודעה שזכו 
בחופשה בכפר ללא תשלום. עד מהרה יתברר שהמשפחה הרעשנית 
והשוטרים יהיו שכנים גם בחופשה. הגילוי יוביל לקומדיה של טעויות 

שתשעשע הורים וילדים כאחד. 

הסיפור המופלא על אגס ענק

סוֹלבּי היא עיירה שלווה ומנומנמת, אך הכול משתנה כשראש העיר נעלם 
בנסיבות מסתוריות. ערב אחד, שני חברים, מיצ’וֹ וסבסטיאן, מוצאים 
בחוף הים בקבוק ובו הודעה מראש העיר: הוא נמצא באי מסתורי וגילה 
תגלית מפתיעה. בבקבוק יש גם גרעין, והוא גדל בן לילה לאגס ענק! 
מיצ’ו וסבסטיאן מטפסים בסקרנות ובחשש על האגס ויוצאים למסע מלא 
הרפתקאות כדי למצוא את ראש העיר ולהחזירו הביתה

צאציקי, אבא שלו ומלחמת עצי הזית

אביו של צאציקי נדרש למכור את חוות עצי הזית שלו 
לבעלים של קואופרטיב חמדני המעוניין לעקור את 
בקלות  לוותר  מוכנים  אינם  וחבריו  צאציקי  העצים. 

ומחפשים דרך למנוע את רוע הגזירה.

יום שבת, 3.11 | 11:00

יום שבת, 8.12 | 11:00

יום שבת, 10.11 | 11:00

בליווי
מספרת!

בליווי
מספרת!

בליווי
מספרת!

)90 דק’, פינית; תרגום לעברית. 2017(

)80 דק’, אנגלית ודנית; תרגום לעברית. 2018, אנימציה(

)95 דק’, שוודית; תרגום לעברית. 2015(


