9

ספטמבר

September
2019

המערבון הגדול של סרג’יו לֵאֹו נֶה

היו זמנים במערב
יום רביעי 20:00 | 11.9
לקראת “היו זמנים...בהוליווד”
סרטו החדש של טרנטינו,
אוקטובר 2019

מחווה

תוכניות החודש

קולנוע עולמי

לקראת
“היו זמנים...
בהוליווד”

קולנוע
פולני

 :11.9היו זמנים במערב

 :14.9המשרת

 :7.9קצפת ודובדבנים

 :27.9ספרות זולה

 :18.9השלב האחרון

 :10.9להאיר את יוסי

אוקטובר :היו זמנים...
בהוליווד

 :21.9כיצד להיות נאהבת

 :19.9בובות של נייר

אוקטובר :ג’נגו
אוקטובר :שכיר החרב
בקרוב :סלח לי אבל אתה
נושך את צווארי

קולנוע
ישראלי
 :5.9החבר דב

 :28.9נינה

 :21.9איך לשחות

 :2.10החיה

 :21.9יום רגיל

 :2.10המלכודת

 :25.9יום הקולנוע הישראלי:
סרטים ישראלים ב.₪ 10
עיניים שלי
המוסד!
מחילה
ימים נוראיים
 :26.9חיים רגילים

 :5.10המשפחה האחרונה
 :12.10צלם חובב

בקרוב

מועדון
טרום בכורה

ראשונים
בקולנוע
קתדרה הרצליה וסינמטק
הרצליה מזמינים אתכם לצפות
בסרטים משובחים בהקרנות
טרום-בכורה .בואו לגלות לפני
כולם מיהם הכוכבים והבמאים
ומהם הטרנדים החמים
שבקרוב כולם ידברו עליהם.
בהנחיית :רחל אסתרקין ,אודיה
כהן-רז ,תומר קמרלינג ,גלית
רויכמן ואחרים...

12.11.19

הפרידה
The Farewell

)קנדה(2019 ,
דרמה/קומדיה

הקרנת טרום בכורה  +הרצאה
תאריכים נוספים,21.1.20 ,17.12.19 :
 - 5.5.20 ,31.3.20 ,25.2.20פרטים בקרוב

הכניסה בתשלום ,לפרטים נוספים :קופות סינמטק הרצליה kupa@hcinema.org.il | 09-9565008

סִינֶמָקָ ט

אנגרי בירדס 2

סרטים לכל
המשפחה!

שבת 11:00 | 14.9
רביעי 17:00 | 18.9

בהנחיית איריס לקנר

החיים
הסודיים של
חיות המחמד 2

שבת 11:00 | 21.9
חמישי 17:00 | 26.9

13.1.20
מצחיקונת
4.11.19
גבירתי
הנאווה
10.2.20

חמישה מפגשים חודשיים המוקדשים
לקולנוע ההוליוודי הקלאסי :על הדרמות
שמאחורי הקלעים ,על השפה הקולנועית
המיוחדת ועל השחקניות והשחקנים
שעשו את הסרטים לבלתי נשכחים.

נחש מי
בא לסעוד?

23.12.19
בן חור
16.3.20
חמים וטעים
הכניסה בתשלום ,לפרטים נוספים:
קופות סינמטק הרצליה kupa@hcinema.org.il | 09-9565008

image: Freepik.com

שדרת
הכוכבים

הפעלה יצירתית ומהנה
בהשראת הסרטים
בימי שבת ,לפני ההקרנה

שבוע א’-ב’  4.9־ 7.9
ד’
20:30 | 4.9

20:30 | 5.9
קולנוע ישראלי

Beau travail

ה’

)צרפת (1999 ,דרמה
קצין מצטיין נאלץ לפרוש לגמלאות .מדוע
נכשל הלגיונר הקשוח ,שאימן גדוד בקצה
העולם? ממחוז גלותו הוא משחזר את ימי
תהילתו ואת מאבק הכוחות המתמשך
שניהל מול טירון מורד .סרט על גבריות
ועל בדידות תהומית.
במאית :קלייר ד ֶני
שחקנים :ד ֶני ל ָוואן ,מישל סּוּבֹור ,גְר ֶגּואַר
קֹול ַן
) 92דק' ,צרפתית ,תרגום לעברית
ולאנגלית(

ש’
18:00 | 7.9
)ברית המועצות (1966 ,דרמה
החלק הרביעי והאחרון של "מלחמה ושלום",
המוקדש לעיר מוסקבה ,נפתח בהרס
ומסתיים בבנייה ובתקווה .תבוסת הרוסים
מביאה לשריפת העיר ולהימלטותם של בני
משפחת רוסטוב מעיי החורבות .פייר מנסה
להתנקש בחיי נפוליאון ,נכשל ונופל בשבי.
אנדריי ,השוכב על ערש דווי ,פוגש את נטשה
בפעם האחרונה וסולח לה .אחרי אין-ספור
תהפוכות ,גבר ואישה שעמדו במרכז הדרמה
הסוערת נפגשים שוב ,מתאהבים ומתחתנים.
במאי :סרגיי ּבֹונְדַר ְצ'ּוק
שחקנים :לּוד ְמיל ָה ָסבֵל ְייב ָה ,וי ַאצֵ' ְסל ַב
טיחֹונֹוב ,סרגיי ּבֹונְדַר ְצ'ּוק
) 100דק' ,רוסית; תרגום לעברית(

ש’

רוקטמן

Comrade Dov

Rocketman

)ישראל (2019 ,תיעודי

)ארה”ב/בריטניה (2019 ,מוזיקלי
הביוגרפיה הקולנועית של אלטון ג’ון
מתארת את רגעי הפריצה והשיא
בקריירה של המוזיקאי המחונן ,אך איננה
חוששת להציג גם את רגעיו הקשים ,כמו
התמכרותו לסמים והמפלות האישיות
שנחל .אלטון ג’ון היה מעורב בהפקת
הסרט אך התיר חירות אֹומנותית ליוצריו.
התוצאה אינה ביוגרפיה רגילה אלא דרמה
מוזיקלית בעלת ממדים פנטסטיים ,אשר
מגיעים לשיאם ברגע קולנועי מהמם על
רקע צלילי השיר .Rocketman
במאי :דקסטר פלֵטְשֵר
שחקנים :טָארֹון אֶג ֵ’ר ְטֹון ,ג’יימי ּב ֵל ,ריצ’רד
מָאד ֵן
) 121דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית(

טרום בכורה ישראלית

20:30 | 7.9

War and Peace: Part 4

החבר דב

קומוניסט .עוכר ישראל .אשכנזי .לאורך 13
שנות כהונתו של דב חנין בכנסת ,נאמר
עליו הכול .הבמאי ברק הימן התלווה
במשך תקופה ארוכה לפרלמנטר המצטיין
ויצר סרט שנוגע בפצעים החשופים של
ישראל :החל בפינוי גבעת עמל ,דרך ועדת
הכספים בכנסת וכלה באירוע האלים
באום אל-חיראן .התוצאה היא דיוקן של
פוליטיקאי מזן נדיר ,שמתעקש לא לאבד
תקווה גם כשהמציאות טופחת שוב ושוב
על פניו.
במאי :ברק הימן
) 75דק' ,עברית ,ערבית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דב חנין
וברק הימן.

קולנוע ישראלי

מלחמה ושלום :חלק 4

21:30 | 6.9

עבודה טובה

ו’

קצפת ודובדבנים
Peaches and Cream

)ישראל (2019 ,קומדיה
סיפורו של במאי סרטים חסר מנוח
שחרדותיו מפני כישלון ,איבוד שליטה ומוות
מתנקזות לליל יציאת סרטו החדש לאקרנים.
ההתעסקות האובססיבית בהפצת הסרט
המדשדש מובילה ללילה בלתי נשכח ,לפחות
מבחינתו ומבחינת חבורת הלצים הססגונית
שסובבת אותו .קומדיה אקזיסטנציאליסטית
על הניסיון של כולנו לשלוט במציאות,
להערים על המוות ולגרד קצת משמעות
בדרך אליו.
במאי :גור בנטביץ'
שחקנים :גור בנטביץ' ,אלון אבוטבול ,הדס
בן ארויה
) 92דק' ,עברית ואנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם
גור בנטביץ' ,במאי הסרט.

תערוכות
על המסך
סדרה פורצת דרך
המביאה אל מסך הסינמטק
סרטים העוסקים בתערוכות
החשובות בעולם.
סרט החודש:

לאונרדו מהנשיונל
גלרי לונדון
יום חמישי,
19:00 ,12.9.19

שבוע ב’  11.9־ 14.9
ד’

ה’

20:00 | 11.9
"היו זמנים...בהוליווד"

)איטליה/ארה”ב (1968 ,מערבון

ג'יל חוזרת לחוות המשפחה רק כדי לגלות
שבן זוגה וילדיו נרצחו בברוטאליות .היא
מחליטה לחבור לשני אקדוחנים מסתוריים,
אך מסתבר שכל אחת מהדמויות משחקת
משחק כפול" .היו זמנים במערב" הוא
אחד מגדולי המערבונים בכל הזמנים,
אפוס קולנועי מופתי מאת סרג'יו
לאונה )"בעבור חופן דולרים"( ,הכולל
קומפוזיציות מסעירות המועצמות הודות
לצליליו המופלאים של המלחין אֶניֹו
מֹוריקֹונ ֶה.
במאי :סרג'יו ל ֵאֹונ ֶה
שחקנים :הנרי פונדה ,צ'ארלס ברונסון,
קלאודיה ַקר ְדינָל ֶה
) 165דק' ,איטלקית וספרדית; תרגום
לעברית(

ו’

טרום בכורה

19:00 | 12.9

Once Upon a Time in
the West

20:50 | 12.9

היו זמנים במערב

תערוכות על המסך

לאונרדו מהנשיונל
גלרי לונדון

שמש נצחית
בראש צלול

Leonardo from the National
Gallery London

Eternal Sunshine of the
Spotless Mind

)אנגליה (2012 ,תיעודי
בשנת  2011הוצגה בגלריה הלאומית
לאֹומנות שבלונדון התערוכה המקיפה
ביותר שהציגה את ציוריו של לאונרדו דה
וינצ'י .ההיסטוריון של האֹומנות טים מרלו
יוצא למסע בעקבות תערוכה זו ,ומציג
את יצירות המופת של דה וינצ'י בעזרת
מומחים ואוצרים .הסרט מגולל את סיפור
חייו ומציג בהרחבה את שנותיו האחרונות
באחוזת קלֹו לּוסֶה שבצרפת ,שם פיתח
כמה מרעיונותיו והמצאותיו.
במאי :פיל גְרַּבְסְקי
) 90דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

)ארה”ב (2004 ,דרמה
היחסים של ג'ואל וקלמנטיין עולים על שרטון
והם נפרדים .בניגוד לבני זוג אחרים הבוחרים
ללכת כל אחד לדרכו ,קלמנטיין נוקטת
צעד קיצוני יותר :היא מוחקת את היחסים
מזיכרונה בהליך טכנולוגי חדשני .ג'ואל הפגוע
בוחר גם הוא במחיקה ,אך באמצע ההליך
הוא מופתע לגלות שהוא עדיין אוהב אותה.
בחינה מעמיקה ומרגשת של מהות הזוגיות
במסווה של פנטזיה רומנטית.
במאי :מישל גֹונְד ְרי
שחקנים :קייט וינסלט ,ג'ים קארי ,מארק
רופאלו ,קירסטן דאנסט
) 108דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תוגש הקדמה מפי יובל
פרנס-מדר ואהד עמיחי.

ש’

21:30 | 13.9

18:00 | 14.9
ב 31-בדצמבר  ,1999כשבוריס ילצין
פרש במפתיע מהנהגת רוסיה ,מחליפו
־ ולדימיר פוטין ,היה צעיר שאפתן ,ולא
מוכר .הקולנוען ויטלי מנסקי ,ראש צוות
התעודה של הטלוויזיה הרוסית ,קיבל
גישה חופשית לצמרת הקרמלין וליווה
במשך שנה את פוטין .הקרבה האינטימית
הנדירה לנשיא הטרי אפשרה למנסקי
ללכוד מהלכים מורכבים ורגעים טעונים.
לאחר שעזב את ארצו ,מנסקי יצר מכל אלה
סרט שהשלכותיו הפוליטיות-חברתיות
מרחיקות הרבה מעבר לגבולות רוסיה.
במאי :ויטלי מנסקי
) 107דק’ ,רוסית; תרגום לעברית(

20:00 | 14.9

)בלגיה (2019 ,דרמה
אחמד )אידיר בן-אדי בהופעת בכורה
קולנועית רבת-עוצמה( ,נער שנסחף
במערבולת הקנאות המוסלמית ,זומם לרצוח
את המורה שלו .האחים דארדן מטפלים
בסרט זה באחת הסוגיות האקטואליות
הרגישות ביותר של זמננו ־ ההקצנה
האסלאמית באירופה .למרות הרעיון
העלילתי הפרובוקטיבי ,הסרט מתאר את
המציאות באורח ריאליסטי ומלא חמלה.
במאים :ז'אן-פייר ד ָארְד ֵן ,לוק ד ָארְד ֵן
שחקנים :אידיר בן אדי ,מרים אָקֶדיו,
אוליבייה ּבֹונֹו
) 85דק' ,צרפתית וערבית; תרגום לעברית
ולאנגלית(

Putin’s witnesses

)לטביה/שוויצריה/צ’כסולובקיה(2018 ,
תיעודי

ש’

קולנוע פולני

הבחירה
(אחמד הצעיר)

העדים של פוטין

Young Ahmed

ה’

אוף-סקרין :כתב עת לקולנוע.
השקת גיליון בנושא זיכרון

המשרת
The Butler

)פולין (2018 ,דרמה
קָשּוּביה הוא חבל ארץ בצפון-מערב פולין,
הגובל בגרמניה .מתאוש ,בן למשפחה
מהאזור ,גדל בביתה של משפחת אצולה
פרוסית ומתאהב במריטה ,בת המשפחה.
הסרט מלווה את בני הזוג במשך ארבעה
עשורים ,החל מראשית המאה העשרים,
ומציג את האופן שבו העמיקו התהפוכות
ההיסטוריות ,כמו מלחמת העולם הראשו־
נה ,הסכמי ורסאי ומלחמת העולם השנייה,
את החיכוכים בין הקבוצות הלאומיות
השונות .אפוס היסטורי עשיר ורחב יריעה.
במאי :פיליפ ּב ָאיֹון
שחקנים :יאנּוש גאיֹוס ,אנה רדוואן,
סבסטיאן פּביאנסקי
) 150דק’ ,פולנית; תרגום לעברית(

שבוע ג’  18.9־ 21.9
ד’

ו’

ה’

20:30 | 18.9

20:30 | 19.9

קולנוע פולני

קולנוע ישראלי

The Last Stage

)פולין (1948 ,דרמה
בלילה שבו מרתה וייס מגיעה לאושוויץ,
היא נבחרת לשמש כמתורגמנית עבור
הגרמנים .הסרט עוקב אחר קורותיה
במחנה ומתאר את האחווה בין האסירות,
שהגיעו מכל רחבי אירופה ,ואת המתח
ביניהן לבין מפקדת האסירות )הקאפו(
והנאצים .ונדה יקובובסקה ביימה דרמה
המבוססת על תקופת שהותה במחנה
ואשר צולמה באושוויץ .התוצאה פורצת
דרך וחד-פעמית.
במאית :וַנְד ָה י ָקּוּבֹוּב ְ ְסקָה
שחקנים :טטיאנה גֹורֵצְקָה ,אנטונינה
גורדון-גֹורֵצְקָה ,ברברה דְר ָּפינ ְ ְסקָה
) 110דק' ,רוסית וגרמנית;
תרגום לעברית(

ש’

21:30 | 20.9

השלב האחרון

בובות
של נייר

Yesterday

Paper Dolls

)בריטניה (2019 ,קומדיה מוזיקלית

)ישראל (2006 ,תיעודי
סרטו הנודע של תומר הימן )"יונתן אגסי
הציל את חיי"" ,מיסטר גאגא"( עוקב
אחר שישה עובדי סעד ממוצא פיליפיני
המטפלים בקשישים בבני ברק ומופיעים
בסופי השבוע במופע "דראג" .הימן מיטיב
לתעד בישירותו הבלתי מתפשרת ובחמלתו
חסרת הגבולות את הקיום היום-יומי של
העובדים ,שלעתים נדמה כי הוא מורכב
מניגודים גמורים המתקיימים זה לצד זה
בהרמוניה מושלמת.
במאי :תומר הימן
) 80דק' ,עברית ,טָג ָלֹוג ואנגלית; תרגום
לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם
תומר הימן ,במאי הסרט.

יסטרדיי

מה היה קורה אם להקה ושמה “הביטלס”
היתה נשכחת .ורק בחור אחד ,עדיין זוכר.
אותו הבחור ,כשכל השנים ניסה לפלס את
דרכו בהופעות בפאבים בלי הרבה הצלחה,
נהיה לכוכב של ממש ,בעזרת הרפרטואר
של פול ,ג’ון ,ג’ורג’ ורינגו .מפגש הפסגה
בין ההומור הרומנטי של ריצ’רד קרטיס
)“ארבע לוויות וחתונה אחת”( לבין
הבימוי הסוער של דני בויל )“נער החידות
ממומביי”( יוצר את הקומדיה שלפניכם.
במאי :דני בויל
שחקנים :הימאש פאטל ,לילי ג’יימס
) 112דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

ש’ הדור הבא של הקולנוע הישראלי

18:00 | 21.9

20:00 | 21.9

קולנוע פולני

How to Be Loved

)פולין (1965 ,דרמה
קריינית מפורסמת מגוללת פרשייה מעברה
בזמן טיסה מוורשה לפריז .היא מספרת
על שחקן נרקיסיסטי שנרדף על-ידי
הגסטפו בימי מלחמת העולם השנייה ,אשר
מוצא מסתור בדירתה של בחורה צעירה
ואלמונית ואינו יוצא ממנה גם כשנפוצה
שמועה על מותו .הצעירה מוכנה להקריב
הכול למענו ,לרבות את כבודה העצמי ,אך
בתום המלחמה הוא נדרש לקבל החלטה
על עתידם.
במאי :וֹויצֵ’ך הָאס
שחקנים :ברברה ְקר ָאפְטֹובְנ ָה ,זְּביג ְנייב
ציּבּולְסְקי ,ארתור מְלֹוד ְניצ ְקי
) 97דק’ ,פולנית ,גרמנית וצרפתית; תרגום
לעברית(

קולנוע ישראלי

כיצד להיות
נאהבת

סרט קצר:

סרט קצר:

איך לשחות

יום רגיל

)ישראל (2018 ,דרמה קומית

)ישראל (2018 ,דרמה

How to Swim

אביגיל בהיריון מתקדם ,אבל משהו בחייה
חסר .מפוחדת מהלידה המתקרבת ,היא
מאמצת שותפה לפשע לשעות אחר
הצהריים.
במאית :נעה גוסקוב
שחקניות :אורלי זילברשץ ,דינה סנדרסון
) 15דק' ,עברית(

לאחר תקופה ארוכה של הדחקה ,בתיה
נאלצת להתעמת עם מחלת הנפש של אביה.
כעת ,בעקבות דרישת אחותה לאשפזו,
עליה להחליט מהו הצעד הטוב ביותר לכל
המשפחה.
במאית :לי גילת
שחקנים :בת-אל מוסרי ,דובר קוסאשווילי,
ליטל שוורץ
) 22דק' ,עברית(
בתום הקרנת הסרטים תתקיים שיחה
פתוחה לשאלות הקהל עם נעה גוסקוב ולי
גילת ,בהנחיית גלית רויכמן ,מרצה לקולנוע
ותסריטאית .לאחר השיחה יוקרן סרט
לבחירת היוצרות" :מחוץ למים".

יום הקולנוע הישראלי:

שבוע ג’-ד’  21.9־ 25.9
ד’

טרום בכורה ישראלית

11:00 | 25.9

16:00 | 25.9

Fish Tank

קולנוע ישראלי

מחוץ למים

עיניים שלי
Chained

קולנוע ישראלי

סרט באורך מלא:

ד’

)ישראל (2018 ,דרמה

כ
י ל סרט
ש
ב ראלי
!₪ 10-

המוסד!
!Mossad

)ישראל (2019 ,קומדיה

)אנגליה (2009 ,דרמה
סיפורה של מאלי בת ה ,15-נערה
הננטשת על-ידי חבריה ונזרקת מבית
הספר .כשהיא פוגשת את קונור ,בן זוגה
החדש של אמה ,הוא מבטיח לה אהבה.
סיפור התבגרות רגיש ונוקב המתרחש
בשכונות של אנגליה הנמצאות מחוץ
למסלולי התיירים .הרזומה של אנדריאה
ארנולד ,הבמאית הסקוטית ,כולל שורה
ארוכה של פרסים ,לרבות פרס אוסקר
ופרס ביכורים מפסטיבל קאן" .מחוץ
למים" הקנה לה את פרס חבר השופטים
בפסטיבל קאן.
במאית :אנדריאה ארנולד
שחקנים :קייטי ג'ארוויס ,מייקל פַ ְסּבֵנְד ֵר
) 124דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

ד’
20:00 | 25.9

18:00 | 25.9
קולנוע ישראלי

 ,1897תור הזהב של פריז .אדמונד רוסטאן
הוא מחזאי מבטיח ,אך לרוע מזלו כל
מה שכתב עד כה נכשל .בתיווכה של
השחקנית שרה ברנאר ,אדמונד פוגש
את גדול השחקנים של אותה תקופה,
שמתעקש להשתתף במחזה החדש שלו אך
מעוניין שהבכורה תתקיים בתוך שלושה
שבועות! אדמונד לא כתב עדיין ולו מילה
אחת ,למעט את שם המחזה" :סיר ָאנֹו דה
ּבֵרְז ֶ'ר ָאק".
במאי :אלכסיס מישָליק
שחקנים :תומא סֹוליבֶר ֵס ,אוליבייה גֹורְמֶה,
מָתיל ְד סֶנייה
) 110דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(
הכניסה חופשית למנויי סינמטק הרצליה

טרום בכורה ישראלית

20:30 | 25.9

Edmond

)צרפת (2018 ,דרמה קומית

ד’

טרום בכורה ישראלית

ד’

מחילה
Forgiveness

)ישראל (2019 ,דרמה קומית
הימים הם עשרת ימי תשובה ,המקום
הוא עיירה בדרום הארץ הנתונה במצב
תמידי של כוננות ואזעקות עקב ירי
מרגמות מעזה .דרכיהם של שני חברים
נפרדו בעקבות שוד שהשתבש .אחד מהם,
שהצליח להימלט לחו"ל ,חוזר ארצה כדי
לבקש סליחה מחברו ,שריצה עונש מאסר.
השניים יוצאים למסע מטלטל בעקבות
הרצון לקבל מחילה .סרט חדש ומסקרן
מאת יוצרי הסדרה "עספור" ויוצרי הסרט
"מכתוב".
במאים :גיא עמיר ,חנן סביון
שחקנים :גיא עמיר ,חנן סביון ,שירי מימון
) 90דק' ,עברית(

קולנוע ישראלי

אדמונד

רשי ,קצין משטרה ,חי עם אשתו ובתה
המתבגרת מנישואיה הקודמים .המצב
בבית מתוח כי רשי ואביגיל אינם מצליחים
להביא ילד לעולם ,וגם כי בין רשי לבתו
החורגת מתקיים משחק כוחות קשוח.
עולמה השברירי של המשפחה מתרסק
כששני נערים שרשי עצר מתלוננים
שפגע בהם מינית .ככל שהחיים הולכים
ומסתבכים כך נחשפים עוד ועוד צדדים
בלתי צפויים באישיותו של רשי .סרטו
החדש של ירון שני )"עג'מי"(.
במאי :ירון שני
שחקנים :ערן נעים ,סתיו אלמגור ,סתיו
פטאי ) 112דק' ,עברית(
זוכה פרס הסרט הישראלי העלילתי הטוב
ביותר ,פסטיבל הקולנוע ה ,36-ירושלים.

כשמיליונר אמריקני נחטף בירושלים,
ה CIA-מחליט שלא לסמוך עוד על ישראל
ושולח סוכנת משלו ,שיחסיה עם סוכן
המוסד מקבילים ליחסי ישראל-ארה"ב.
היא מגיעה עם תקציב ופועלת לפי הספר,
ואילו הוא מחפש קיצורי דרך ולוקח לעצמו
את כל הקרדיט .אם ייכשלו במשימה ,לא
יוכל ראש המוסד להדליק משואה ביום
העצמאות בשידור חי בטלוויזיה ,וכמובן,
אסור שזה יקרה! להיט מקומי ברוח
הסרטים "טיסה נעימה" ו"סודי ביותר".
במאי :אלון גור-אריה
שחקנים :צחי הלוי ,אפרת דור ,טל פרידמן
) 90דק' ,עברית ,אנגלית; תרגום לעברית(

ימים נוראים
Incitement

)ישראל (2019 ,מתח
מותחן העוקב אחר האירועים שהובילו
לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ,מנקודת
מבטו של הרוצח .הסרט חושף את מסעו
של הרוצח בשנה שקדמה לאסון ,דרך
הכוחות החזקים שפעלו עליו ועודדו אותו,
הן במישור הפוליטי והדתי והן במישור
המשפחתי והאישי .זהו דיוקן של מתנקש
פוליטי המבקש לרצוח את הדמוקרטיה,
וגם דיוקן של חברה שסועה .התסריט
נכתב על-ידי ירון לשם )"אם יש גן עדן"(
בשיתוף עם במאי הסרט.
במאי :ירון זילברמן
שחקנים :יהודה נהרי הלוי ,אמיתי יעיש בן
אוזיליו ,ענת רבניצקי ,דניאלה קרטס
) 123דק' ,עברית(

שבוע ד’  26.9־ 28.9
ה’

ה’

סינמטק הרצליה בעין הדג

19:00 | 26.9

20:50 | 26.9

)ישראל/גרמניה (2019 ,תיעודי
פדומו והלן הן שתי נשים שנמלטו ממולדתן
ומבקשות מקלט ,האחת בגרמניה והאחרת
בישראל .כל אחת מהן מתמודדת בדרכה עם
האפליה ,הזרות והניתוק שגזרו עליה החיים
ללא בית ,ושתיהן נחושות לסייע לנשים
במצבן וליצור עתיד טוב יותר לדורות הבאים
בקהילותיהן .שני סיפורי חיים של פליטות
בצל המדיניות השלטונית" :הדלת הפתוחה"
מצד אחד ו"גירוש המסתננים" מן הצד האחר.
השתיים מגלות שלמרות הכול ,יש לחלומות
שלהן תוקף.
במאים :אפרת שלום-דנון ,גילי דנון
) 55דק' ,אנגלית ,עברית ,גרמנית
ותיגרינית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אפרת
שלום-דנון וגילי דנון ,יוצרי הסרט.

צעירה שהוגלתה לאוסטרליה במאה ה18-
יוצאת למסע נקמה בעקבות טרגדיה
אישית ומשפחתית .ז'אנר המערבון
המודרני ,שכמעט תמיד מעמיד במרכזו
דמויות גבריות ,זוכה לנקודת מבטה
המעניינת והאקטואלית של ג'ניפר קנט,
במאית "הבאבאדוק" .קנט מקדישה את
עיקר סרטה לערעור הנורמות המאפיינות
את המערבון תוך הדגשת סוגיות כמו
שנאת נשים וגזענות כלפי כהי עור.
במאית :ג'ניפר קנט
שחקנים :אַשְלינג פְרַנ ְצ'ֹוזיּ ,בייקָלי גָנ ָא ְמּב ַר,
סם ְקל ָאפְלין
) 136דק' ,אנגלית ,גאלית סקוטית
ואבוריג'ינית; תרגום לעברית ולאנגלית(

21:00 | 27.9

An Ordinary Life

The Nightingale

)אוסטרליה (2018 ,מערבון

"היו זמנים...בהוליווד"

חיים רגילים

הזמיר

ו’

ספרות זולה
Pulp Fiction

)ארה”ב (1994 ,מתח

סרטו השני של קוונטין טרנטינו משלב
בהצלחה ארבעה קווי עלילה שבמהלכם
מצטלבות דרכיהם של גיבורי הסרט :צמד
רוצחים שכירים ,זוג שודדים זוטרים,
מתאגרף כושל ,בוס מאפיונר ,רעייתו
הצעירה ועוד .טרנטינו משלב תחבולות
תסריטאיות שאותן שאל מז'אן-לוק גודאר
לצד רעיונות מבריקים ותוססים שאפיינו
את שנות ה .90-גם לאחר  25שנה לא נס
לחם של הדיאלוגים השנונים ,האלימות
הבוטה וההומור האנרכיסטי.
במאי :קוונטין טרנטינו
שחקנים :ברוס ויליס ,אומה ת'ורמן,
ג'ון טרבולטה ) 154דק' ,אנגלית; תרגום
לעברית(

ש’ יושבים בחושך עם תומר קמרלינג

ש’
18:00 | 28.9

20:30 | 28.9

קולנוע פולני

נינה
Nina

)פולין (2017 ,דרמה
נינה ,מורה באמצע שנות השלושים לחייה
הנאבקת להביא ילד לעולם ,מחפשת אם
פונדקאית .מגדה בת ה 25-נראית לה
ולבעלה כמועמדת האידיאלית :היא צעירה,
שמחה ונטולת מחויבויות ,אולם אז נינה
מתאהבת במגדה .סיפור על אהבה בלתי
צפויה ,על חציית גבולות ועל בחירות
קשות.
במאית :אולגה חָייד ַס
שחקנים :יוליה קיֹוב ְ ְסקָה ,אֶליז ָה ריצֵ ְמּב ֵל,
אַנְד ְז'יי קֹונֹוּפְקָה
) 120דק' ,פולנית; תרגום לעברית(

קיד וקסידי
Butch Cassidy and the
Sundance Kid

)ארה”ב (1969 ,דרמת פשע

זוכה פרס האוסקר לשנת 1970
בקטגוריות התסריט המעובד ,הצילום,
המוזיקה והשיר הטובים ביותר.
לפני הסרט תוגש הרצאה מפי תומר
קמרלינג ,מבקר הקולנוע של מאקו.

ויומינג ,תחילת המאה העשרים .קיד
וקסידי )פול ניומן ורוברט רדפורד( הם
מנהיגיה של כנופיית שודדי רכבות .לאחר
כישלון שוד והתעוררות זעמו של טייקון
רב-עוצמה השולח בעקבותיהם שכיר חרב,
קיד וקסידי נאלצים להימלט על נפשם.
ההופעה המשובחת של ניומן ורדפורד
זוכה לחיזוק מצד קתרין רוס המקסימה
)"הבוגר"( ,ואליהם מצטרפת המוזיקה
הנפלאה של ברט בכרך )Raindrops Keep
.(Falling on My Head

במאי :ג'ורג' רוי היל
שחקנים :פול ניומן ,רוברט רדפורד,
קתרין רוס
) 110דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

הקרנות מסחריות
ההצלחה האדירה של השנה

החל מ12.9-

סרטים רצים

סרטים רצים

אדמונד

פרזיטים

לאה צמל,
עורכת דין

)צרפת (2018 ,דרמה קומית

)קוריאה הדרומית (2019 ,דרמה/
מתח/קומדיה

Advocate

 ,1897תור הזהב של פריז .אדמונד רוסטאן
הוא מחזאי מבטיח ,אך לרוע מזלו כל
מה שכתב עד כה נכשל .בתיווכה של
השחקנית שרה ברנאר ,אדמונד פוגש
את גדול השחקנים של אותה תקופה,
שמתעקש להשתתף במחזה החדש שלו אך
מעוניין שהבכורה תתקיים בתוך שלושה
שבועות! אדמונד לא כתב עדיין ולו מילה
אחת ,למעט את שם המחזה" :סיר ָאנֹו דה
ּבֵרְז ֶ'ר ָאק".
במאי :אלכסיס מישָליק
שחקנים :תומא סֹוליבֶר ֵס ,אוליבייה גֹורְמֶה,
מָתיל ְד סֶנייה
) 110דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(

דרמה קומית המציגה את סיפורה של
משפחה ענייה שכל אחד מבניה מסתנן
בתורו לאחוזה של משפחה עשירה .סרטו
של הבמאי בונג ג'ון-הו )"אימא"( ,שזכה
לקונצנזוס נדיר בקרב הקהל והמבקרים
בארץ ובעולם ,שבר את הקופות בקוריאה
ובצרפת וגבר על "היו זמנים בהוליווד",
סרטו החדש והמדובר של טרנטינו,
בתחרות הראשית של פסטיבל קאן.
במאיּ :בֹונ ְג ג'ּון-הֹו
שחקנים :סֹונ ְג קַאנ ְג-הֹו ,לי סּון-קיּון ,ג'ֹו
יֹו-ג'ֹונ ְג
) 132דק' ,קוריאנית; תרגום לעברית
ולאנגלית(
זוכה פרס דקל הזהב ,פסטיבל קאן.2019 ,

Parasite

Edmond

רואים משם ,שומעים מכאן

ג’ ֹואַקינ ֹו רוסיני

האיטלקייה
באלג’יר

)ישראל/קנדה/שווייץ (2019 ,תיעודי
לאה צמל מגינה על פלסטינים:
מפמיניסטיות לפונדמנטליסטים ,ממפגינים
בלתי אלימים ללוחמים חמושים .כעורכת
דין ישראלית המייצגת אסירים פוליטיים
כבר חמישה עשורים ואשר נאבקת ללא
לאות למען צדק ,צמל לעולם אינה עומדת
מנגד ותמיד עומדת על שלה.
במאים :רחל לאה ג'ונס ,פיליפ בלאיש
) 108דק’ ,עברית ,ערבית ואנגלית; תרגום
לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר,
דוקאביב .2019

מיטב המופעים מבתי האופרה והפסטיבלים הגדולים בעולם
)איטליה (2018 ,אופרה
צ ֶ'צ'יליה ּבַר ְטֹולי )מֶצֹו-סופרן(,
זמרת הּב ֶל ַקנ ְטֹו עטורת הפרסים
והשבחים ,מככבת בהפקה זו של
פסטיבל זלצבורג ,המגדירה מחדש
את מושג הקומדיה באופרה.
ּב ֶל ַקנ ְטֹו איטלקי משובח ,הומור
חריף ובמה ססגונית חוברים יחד
בקומדיה השנונה של רֹוסיני על
המפגש התרבותי הטעון והמשעשע
בין התרבות האיטלקית לתרבות
האלג'ירית.
מנצח :ז'אן-כריסטוף סְּפינֹוזי
במאים :משה לייז ֵרּ ,פַטְריס קֹורייה
) 162דק' ,איטלקית; תרגום
לעברית ולאנגלית(

מחיר כרטיס₪ 89 :
מחיר מיוחד למנויי סינמטק הרצליה
ולבעלי כרטיסיות₪ 69 :
מחיר מיוחד לגמלאים₪ 55 :

שני 19:30 | 16.9

ספטמבר 2019

10:30 | 6.9

שישיבכיף

ו’

קפה ,מאפה
וסרט
בוקר מהסרטים
בסינמטק הרצליה
ב  ₪ 30-בלבד

פרזיטים
Parasite

)קוריאה הדרומית (2019 ,דרמה/
מתח/קומדיה

10:00
קפה ומאפה
10:30
הקרנת הסרט

ו’
10:30 | 13.9

10:30 | 20.9

לקניית כרטיסים:
אתר האינטרנט של סינמטק
הרצליהwww.hcinema.org.il :
קופות סינמטק הרצליה:
09-9565008
גב’ תמר סטולר052-2222322 :

ו’

תערוכות על המסך

אדמונד

וינסנט ואן גוך –
דרך חדשה לראות

)צרפת (2018 ,דרמה קומית

Vincent Van Gogh – A New
Way of Seeing

 ,1897תור הזהב של פריז .אדמונד
רוסטאן הוא מחזאי מבטיח ,אך לרוע
מזלו כל מה שכתב עד כה נכשל .בתיווכה
של השחקנית שרה ברנאר ,אדמונד פוגש
את גדול השחקנים של אותה תקופה,
שמתעקש להשתתף במחזה החדש שלו
אך מעוניין שהבכורה תתקיים בתוך
שלושה שבועות! אדמונד לא כתב עדיין
ולו מילה אחת ,למעט את שם המחזה:
"סיר ָאנֹו דה ּבֵרְז ֶ'ר ָאק".
במאי :אלכסיס מישָליק
שחקנים :תומא סֹוליבֶר ֵס ,אוליבייה
גֹורְמֶה ,מָתיל ְד סֶנייה
) 110דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(

)בריטניה (2015 ,תיעודי

Edmond

האירוע הוא פרי שיתוף פעולה
עם מכללת גמלאי הרצליה

דרמה קומית המציגה את סיפורה של
משפחה ענייה שכל אחד מבניה מסתנן
בתורו לאחוזה של משפחה עשירה .סרטו
של הבמאי בונג ג'ון-הו )"אימא"( ,שזכה
לקונצנזוס נדיר בקרב הקהל והמבקרים
בארץ ובעולם ,שבר את הקופות בקוריאה
ובצרפת וגבר על "היו זמנים בהוליווד",
סרטו החדש והמדובר של טרנטינו,
בתחרות הראשית של פסטיבל קאן.
במאיּ :בֹונ ְג ג'ּון-הֹו
שחקנים :סֹונ ְג קַאנ ְג-הֹו ,לי סּון-קיּון,
ג'ֹו יֹו-ג'ֹונ ְג ) 132דק' ,קוריאנית; תרגום
לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס דקל הזהב ,פסטיבל קאן.2019 ,

בשנת  2015מלאו  125שנה למותו של
וינסנט ואן גוך .לציון המאורע ,החליטה
הנהלת המוזיאון המוקדש ליצירתו
באמסטרדם לסדר מחדש את ציוריו
בגלריות .יוצרי הסרט ליוו את תהליך
העבודה ,והתוצאה היא הזדמנות לראות
על המסך הגדול את יצירותיו המפורסמות
בלוויית ביאור ופרשנות של אוצרים וחוקרי
אֹומנות .הסרט המרתק ,אשר כולל גם
קטעים ממכתביו של ואן גוך עצמו ,מציג
דיוקן של אֹומן גדול שלא הובן כהלכה.
במאי :דייוויד ּבי ֵקר ְ ְסטָאף
) 90דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

ג’

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

ב10-

18:00 | 3.9

שלישי
זהב

רוקטמן
Rocketman

)ארה”ב/בריטניה (2019 ,מוזיקלי

 ₪בלבד!

ג’

הביוגרפיה הקולנועית של אלטון ג'ון
מתארת את רגעי הפריצה והשיא
בקריירה של המוזיקאי המחונן ,אך איננה
חוששת להציג גם את רגעיו הקשים ,כמו
התמכרותו לסמים והמפלות האישיות
שנחל .אלטון ג'ון היה מעורב בהפקת
הסרט אך התיר חירות אֹומנותית ליוצריו.
התוצאה אינה ביוגרפיה רגילה אלא דרמה
מוזיקלית בעלת ממדים פנטסטיים ,אשר
מגיעים לשיאם ברגע קולנועי מהמם על
רקע צלילי השיר .Rocketman
במאי :דקסטר פלֵטְשֵר
שחקנים :טָארֹון אֶג ֵ'ר ְטֹון ,ג'יימי ּב ֵל ,ריצ'רד
מָאד ֵן
) 121דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

ג’

18:00 | 10.9

18:00 | 24.9

יסטרדיי
Yesterday

)בריטניה (2019 ,קומדיה מוזיקלית

להאיר את יוסי
Spotting Yossi

)ישראל (2019 ,תיעודי

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם קובי
פרג' ומוריס בן מיור ,יוצרי הסרט.

 13שנים אחרי מותו חוזר אלינו יוסי בנאי
להדרן אחרון .הוא היה שחקן ,זמר ,כותב,
במאי ,בדרן וקריין ,ובכך הפך לתמצית
הישראליות — חילוני שבא מן המסורת,
ירושלמי שהתעקש לייבא תרבות אירופית,
איש קונצנזוס שלא פחד להביע את דעותיו
הפוליטיות .הסרט הנו סקירה קולנועית
של אחד מגדולי הבמה הישראלית,
שמורכבת מאינספור קטעי ארכיון מתוך
סרטים ,הצגות ,מופעי בידור ושירה
ותוכניות רדיו שהגיש.
במאים :קובי פרג' ,מוריס בן מיור
) 72דק' ,עברית(

מה היה קורה אם להקה ושמה “הביטלס”
היתה נשכחת .ורק בחור אחד ,עדיין זוכר.
אותו הבחור ,כשכל השנים ניסה לפלס את
דרכו בהופעות בפאבים בלי הרבה הצלחה,
נהיה לכוכב של ממש ,בעזרת הרפרטואר
של פול ,ג’ון ,ג’ורג’ ורינגו .מפגש הפסגה
בין ההומור הרומנטי של ריצ’רד קרטיס
)“ארבע לוויות וחתונה אחת”( לבין
הבימוי הסוער של דני בויל )“נער החידות
ממומביי”( יוצר את הקומדיה שלפניכם.
במאי :דני בויל
שחקנים :הימאש פאטל ,לילי ג’יימס
) 112דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

9

ספטמבר

September
2019

שלישי זהב
3.9
18:00
רוקטמן

ימי חמישי

ימי רביעי
4.9

 20:30עבודה טובה

5.9

 20:30החבר דב

ימי שישי
6.9

7.9

10:30
פרזיטים
21:30
רוקטמן

שישי בכיף

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:
 • 09-9565008ניתן ורצוי להשאיר הודעה ברורה הכוללת שם מלא ומספר טלפון ,החזרה אל הפונה תעשה בשעות פעילות הקופות • להבטחת הזמנתכם מומלץ
להתקשר לפחות  72שעות 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  5דקות 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.

10.9

11.9

12.9

18:00
להאיר את יוסי

20:00
היו זמנים במערב

19:00
לאונרדו
מהנשיונל גלרי לונדון
 20:50שמש נצחית
בראש צלול

10:30
אדמונד
21:30
הבחירה
(אחמד הצעיר)

17.9

18.9

19.9

20.9

20:30
השלב האחרון

20:30
בובות של נייר

10:30
וינסנט ואן גוך –
דרך חדשה לראות
21:30
יסטרדיי

 25.9ה יום
ק
שולנוע
 20:00הי
ראלי
אדמונד

26.9

27.9

יום הבחירות 2019

24.9
18:00
יסטרדיי

 25.9יום הקולנוע הישראלי:

תערוכות
על המסך

 19:00חיים רגילים
 20:50הזמיר

ימי שבת

13.9
שישי בכיף

שישי בכיף

 21:00ספרות זולה

 18:00מלחמה ושלום:
חלק 4
טרום בכורה
20:30
קצפת ודובדבנים

 14.9יום שבת
11:00
אנגרי בירדס 2

14.9

 18.9יום רביעי

18:00
העדים של פוטין
טרום בכורה
20:00
המשרת

17:00
אנגרי בירדס 2

21.9

 21.9יום שבת

18:00
כיצד להיות נאהבת
20:00
סרטים קצרים:
איך לשחות
יום רגיל
סרט באורך מלא:
מחוץ למים

11:00
החיים הסודיים של
חיות המחמד 2

28.9

 26.9יום חמישי

 18:00נינה
 20:30קיד וקסידי

 11:00עיניים שלי |  16:00המוסד! |  18:00מחילה |  20:30ימים נוראים

חניה חינם

סרטי ילדים

פאסז' הסינמטק ,כניסה מרחוב סוקולוב  ,29הרצליה
לרכישת כרטיסים והזמנות מראשwww.hcinema.org.il :
בלב העיר
טל' 9565008־| kupa@hcinema.org.il | 09
בהצגת כרטיס לסרט!

17:00
החיים הסודיים של
חיות המחמד 2

כ
י ל סרט
ב שראלי
!₪ 10-

