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הקדמה

המהדורה השנייה של “מבט על הקולנוע הנורדי”, שמה דגש על המורכבות המוסרית 
סביב סוגיית ההגירה ועל האקטואליות הגלובלית שלה. לפיכך מוצגת לפניכם תוכנית 
אומנותית הכוללת 17 סרטים המקפלים בתוכם 71 שנות יצירה, ואשר מציגים דימוי 
חוזר של תנועת דמויות חסרת מנוח במרחב הָתחום בגבולות שלכאורה אין לחצותם.

בחרנו להקרין סרטים חדשים לצד סרטים ישנים מתקופות שונות. באמצעות סרטים אלו, 
 ננסה לגלות מהו המכנה המשותף של היצירות הנורדיות וננסה לתהות על מגמות ועל 

הלכי רוח עתידיים.

 שלכם, 
 צוות סינמטק הרצליה 
והשגרירויות הנורדיות

נובמבר11
November
 2019
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קולנוע עולמית

 שלושה 
 סרטים 

מקולומביה

קולנוע עולמי

 1.11 

קיילה

2.11 

הגנת הדרקון

6.11 

על אהבה ושדים אחרים

2

14.11 

מאסטר-שף צ’נג

15.11 

תהום

16.11 

סירקלין, קוקו 
 והקרנף הפרוע

 אנשים בליל קיץ
בליינד ספוט

20.11 

לב צעיר ופרוע

22.11 

מערבה מכאן

23.11 

 ביער של האקיבאקי
 מלכת הלבבות

יוצאים לגנוב סוסים

28.11 

הממלכה

29.11 

האדם השנים עשר

30.11 

 מהגרים
ּפּוֶשר 

 5.12 

זהירות, ילדים

7.12 

עמק המומינים

28.12 

הארץ החדשה

 “...אתן לך את רישיון ההגירה שלך.
 ואבקש מאדוניי לברך אותך ואת בני ביתך במסע לארצות רחוקות.

מי ייתן שלעולם לא תתחרט על בחירתך האמיצה.”

“...גם הכנימות הן מהגרות”

 מתוך “המהגרים”,
 סרט מאת יאן טרואל

(שוודיה, 1971)

  DNALNIF FO YSSABME
 VIVA LET

Embassy of Denmark



 מועדון 
טרום בכורה

 מועדון 
טרום בכורה

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...

תאריכים נוספים: 17.12.19, 21.1.20, 25.2.20, 31.3.20, 5.5.20 - פרטים בקרוב
הכניסה בתשלום, לפרטים נוספים: קתדרה הרצליה 09-9738000

ראשונים בקולנוע

 סרטים נורדיםִסינֶָמָקט
לכל המשפחה!

שבת 7.12 | 11:00   שבת 23.11 | 11:00    שבת 16.11 | 11:00   

משפחת החיות המוזרות חיה בעמק נורדי 
קר. לצד מומינטרול, מומינאבא, מומינאמא, 

סנורק וסנורקה, נפגוש את סניף הפחדן, 
מאי הקטנה, מר המיולין, סנופקין בעל הרוח 

החופשית, גרוק המפחידה ואחרים. לאורך 
השנים הם הנחילו למשפחות רבות ערכים 
כמו קבלת האחר, אינדיבידואליזם ואהבת 

הטבע. אנו שמחים להציג שני פרקים מסדרה 
חדשה שזכתה לשבחים.

במאים:  סטיב ּבֹוקְס, דָארֶן רֹוּבי, אַבְגּוסְטָה 
זֹורֵלידי, נייג'ל דייוויס, ג'יי גרייס  קולות: 

טָרֹון אֶגֶ'רְטֹון, רֹוזָמּונְד ּפָייק, ג'ניפר סֹונְדֶרְס  
(60 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

עמק המומינים
Moominvalley

(פינלנד/בריטניה, 2019) אנימציה

 ביער ושמו 
האקיבאקי

In the Forest of Huckybucky

(נורווגיה, 2016) אנימציה/מוזיקלי

ביער האקיבאקי חיים להם מורטן העכבר 
וחבריו קלאוס ומר הייר. השלושה היו

מעדיפים להשתובב וליהנות אלמלא אויביהם 
הרעבים, מרווין השועל והוראס הקיפוד, 

שאינם מסתפקים בעוגיות ובאגוזים. כשסבתו 
של מורטן כמעט נהיית למזון לשועלים, 

מורטן מחליט לחוקק חוקים חדשים ביער 
שיאפשרו חיים ארוכים לכולם. מבוסס על 

יֹורןְ אגֶנְרֶ. יצירותיו של הסופר תֹורבְּ

במאי: רְַסמּוס סיבֶרְטְסֶן 
קולות: נילְס יורגן קֹולְסטָאד, ְסטיג הֶנְריק 

הֹוף, פרנק קיֹוסֹוס 
(75 דק', נורווגית; תרגום לעברית)

 סירקלין, קוקו 
והקרנף הפרוע

Circleen, Coco and the Wild Rhinoceros

(דנמרק, 2018) אנימציה

סירקלין הזאטוטה מחפשת חברה טובה 
באמת. להפתעתה היא מוצאת אותה בדמות 
קוקו הילדה החמודה והשזופה. גם אינגולף, 
הזאטוט החמוד, לא נשאר לבדו. הוא רוקם 

חברות אמת עם קרנף גדול. יחד הם יוצאים 
למסע ובמהלכו הם לומדים שהחיים אינם 
מתוקים כמו פרוסת עוגה, אבל שפרוסת 

עוגה היא מתוקה ממש.

במאי: יָאניק ַהְסטְרּוּפ 
קולות: ַמגְדָלֶנָה נֹונְְסגֶ'גְב טְרָאנְטו, יסמין 

צֶ'קיץ', אֶפֶה וינְטֶר אַליס 
(62 דק', דנית; תרגום לעברית)

כל הסרטים 

ליווי מספרת 
ב

 סיפורים, 

גלית רויכמן.

במטרה לאחד את בני המשפחה המורחבת, 
המתגוררים ביפן ובארצות הברית, משפחתה 

של בילי מפיקה חתונה פיקטיבית של אחד 
הנכדים בסין. כל בני המשפחה מצויים בסוד 

העניינים למעט סבתא, שממנה הם מסתירים 
אבחנה עגומה של רופא המשפחה. הוריה של 

בילי מנסים למנוע ממנה להצטרף לחגיגות 
מחשש שהנכדה הרגשנית תחשוף את 

התוכנית. דרמה חכמה, מרגשת ומצחיקה 
שהייתה לאחד הסרטים המדוברים ביותר 

בפסטיבל סאנדנס האחרון.

במאית: לּולּו וַאנְג  
שחקנים: אָקוופינָה, צי מָא, דיאנה לין  

(98 דק', אנגלית ומנדרינית; תרגום לעברית)

הפרידה
 The Farewell

(קנדה, 2019) דרמה/קומדיה

שלישי 12.11 | 20:30   

 הקרנת טרום 
בכורה + הרצאה

לפני הסרט תוצג הרצאה מפי פרופ' 
גליה דור.
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הופעות חיות על המסך

שבוע א’-ב’  2.11 ־ 1.11  
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הגנת הדרקון
The Dragon Defense

(קולומביה, 2017) דרמה
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סיפור על שלושה חברים: שחקן שחמט עם 
נטייה קלה להימורים, שען המסרב להיפרד 
מחנות השעונים שלו אף שכבר עבר זמנה, 

והומיאופת ספרדי בעל אובססיה לפוקר. 
יום אחר יום השלושה מכלים את זמנם 

בין מועדון השחמט, הקזינו ובית הקפה 
החביב עליהם. כאשר שגרת חייהם נדרשת 
למבחן, הם לומדים שבחיים, כמו באהבה, 

אף פעם לא מאוחר לבקש הזדמנות נוספת.

במאי: נטליה ַסנְטָה 
שחקנים: ויקטוריה הֶרְנַנְדֶס, לַנְדָּבּורּו, הֶרְנַן 

מֶנְדֶס
(80 דק', ספרדית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

קיילה
Keyla

(קולומביה, 2017) דרמה
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בחורה צעירה החיה באיים הקריביים 
מחפשת אחר אביה שנעדר בים. 

כשמשפחתה המרוחקת באה לעזרתה, 
הם נדרשים להתגבר על העבר האפל ועל 

הקונפליקטים ביניהם. סרט עלילתי עם 
מוטיבים תיעודיים שהמשתתפים בו אינם 

שחקנים מקצועיים אלא תושבי האזור שבו 
צולם הסרט.

במאית: ויויָאנָה גֹומֶס אֶצֶ'בֵרי 
שחקנים: מֶרְֵסדֶס ָסלַָסאר, אֶלְָסה ויטֶָקר 

ַסנְצֶ'ס, סבסטיאן אֶנְסיסֹו ָסלַָמנְָקה 
(87 דק', ספרדית; תרגום לעברית)

במשך כארבעה עשורים, ההסתערות 
המוזיקלית של "סלייר" הוכיחה 

שהיא להקת הת'ראש מטאל 
המובילה בעולם ־ ההרכב שלהקות 

הֶבי מטאל אחרות שואפות 
להיות כמותו. ב-7 בנובמבר, 

חברי "סלייר", בשיתוף עם חברת 
Trafalgar Releasing , חברת 

התקליטים Nuclear Blast וחברת 
ההפקות Prime Zero, ישתלטו על 

אולמות הקולנוע ברחבי העולם. 
אירוע חסר פשרות זה יכלול הקרנה 

של הסרט הקצר ושל ההופעה 
המלאה של "סלייר" שצולמה ב-5 

באוגוסט, 2017.

במאים: ויין אָייַשם, בי־ג'יי מקדונל 
בהשתתפות להקת סלייר: טום אראיה, 

קרי קינג, גרי הולט ופול בוסטף

Slayer: 
 The 

Repentless 
Killogy

 סלייר: סרט קצר
והופעה חיה

דפש מוד: 
רוחות ביער
Depeche Mode: 

Spirits in the  
Forest

(ארה"ב, 2019) הופעה חיה

(95 דק', אנגלית; תרגום 
לאנגלית)
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בשנים 2017 ו־2018 יצאה להקת 
"דפש מוד" למסע הופעות 

שבמהלכו הופיעה מול יותר 
משלושה מיליון מעריצים ב־115 

מופעים ברחבי העולם. אנטון 
קורביין, השותף האֹומנותי של 

הלהקה, לוכד את המפגן המרהיב 
של מסע ההופעות, מציג סיפורים 

מרגשים של מעריצי הלהקה ומספק 
זווית ייחודית המציגה את כוחה 

של המוזיקה לבנות קהילות, לסייע 
לאנשים להתגבר על מצוקות וליצור 
חיבורים החוצים גבולות של שפה, 

מקום, גיל ונסיבות חיים. 

במאי: אנטון קורביין
לפני ההקרנה תוגש 

הרצאה מפי ליאור פלג.

(130 דק', אנגלית; 
הסרט הקצר בתרגום 

לעברית, ההופעה 
ללא תרגום)

זוג אמריקאי מאמץ ילד אריתראי ורואה 
כי טוב. הוא בן טוב המכבד את הוריו, 

תלמיד מוערך על ידי מוריו ונערץ על ידי 
חבריו לכיתה. חיבור פרובוקטיבי אחד 

שהוא מגיש למורתו מעלה בה את החשד 
שמדובר בפצצת זמן. 

"פנים רבות לאמת" הוא מחזה מוסר 
שעובד לקולנוע וזכה לשבחים ולפרסים. 
באמתחתו דיון מעמיק בסוגיות של גזע, 

אלימות וחשד המשקף את פניה של 
ארה"ב בעידן דונלד טראמפ.  

בימוי: ג'וליוס אונה 
משחק: נעמי ווטס, אוקטביה ספנסר, 

טים רות'   
(109 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

פנים רבות לאמת
Luce

(ארה”ב, 2019) דרמה

הכניסה בתשלום, פרטים באתר סינמטק הרצליה.



טרום בכורה ישראליתדוקאביב 2019

יה
מב

לו
קו

 מ
ים

רט
 ס

שה
לו

ש

 שבוע ב’ 9.11 ־ 6.11

סיפור האהבה היפהפה והטרגי בין לאונרד 
כהן למוזה הנורווגית שלו, מריאן אילֶן. 

השניים נפגשו והתאהבו בשנת 1960 באי 
היווני האידילי הידרה, בקהילה בוהמיינית 

של אֹומנים, מוזיקאים וסופרים גולים. 
הסרט עוקב אחר דרכם מאז אותם ימים 

פשוטים וצנועים באי, ימים של אהבה 
חופשית ושל נישואים פתוחים, ובוחן 

כיצד התפתחה אהבתם על רקע הצלחתו 
המוזיקלית של לאונרד כהן. 

במאי: ניק ברּומפילד 
(97 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

מריאן ולאונרד: 
מילים של אהבה
Marianne & Leonard:  

Words of Love
(ארה”ב, 2019) תיעודי
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הרב מאיר כהנא הקים בתחילת דרכו 
בארצות הברית את "הליגה להגנה 

יהודית". תומכיו נקטו אלימות שהלכה 
והקצינה וכהנא נאלץ לעזוב את ארצות 
הברית. בישראל, הוא הפך לפוליטיקאי 
הקיצוני ביותר שידעה המדינה. הימין 

והשמאל התאחדו נגדו והתקשורת 
החרימה אותו. כיום, שלושים שנה אחרי 
פסילת רשימתו, הכהניזם מחלחל לתוך 
החברה הישראלית המשוסעת, ונבואתו 

של כהנא על ההתנגשות בין היהדות 
לדמוקרטיה מהדהדת בכנסת.   

במאי: אילן רובין פילדס
(68 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית)

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אילן 
רובין פילדס, במאי הסרט.

הנביא כהנא
The Prophet

(ישראל, 2019) תיעודי
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החיים למעלה
High Life

(ארה”ב/צרפת, 2019) מדע בדיוני
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אי שם מחוץ למערכת השמש, אסטרונאוט 
מגדל את בתו בתחנת חלל מבודדת 

המאוכלסת באסירות ובאסירים שנשלחו 
למשימה שאין ממנה חזרה. במקביל 

הם נדרשים לעבור סדרה של ניסויים 
מיניים בניצוחה של רופאה (ז'ולייט 

בינוש) שכוונותיה אינן ברורות. קלייר 
דני ("עבודה טובה") ממשיכה לבחון את 

מורכבותם של הטבע והגוף האנושיים 
ביצירה המתייחסת ליצירותיהם של במאים 
כגון קובריק וטרקובסקי ושל סופרים כגון 

ארתור סי. קלארק וסטניסלב לם.

במאית: קלייר דֶני 
שחקנים: רוברט ּפָטינסון, ז'ולייט ּבינֹוש, 

אנדרה בנג'מין 
(110 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

על אהבה ושדים 
אחרים

Of Love and Other Demons
(קולומביה, 2009) דרמה
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דרמה המבוססת על ספרו של גבריאל 
גרסיה מרקס. סיפור העלילה מתרחש 

בתקופה הקולוניאלית של המאה ה־18, 
בזמן שהספרדים שלטו באמריקה הלטינית 

והנהיגו שלטון אינקוויזיציה אכזרי. בתו 
של המרקיז, שגדלה עם מטפלות כהות 
עור ושאימצה את שפתן ואת מנהגיהן, 
ננשכת על־ידי כלב שלקה בכלבת. לאחר 

שהכנסייה קובעת כי אחז בה דיבוק שטני, 
הבישוף מורה לכלוא אותה במנזר, אך 

רוחה מסרבת להישבר.

במאי: הילְדָה הידַלְגֹו 
שחקנים: פבלו דֶרְקי, אֶליָסה טְריָאנה, 

ג'ֹורְדי דָאוְדֶר 
(95 דק', ספרדית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)
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עשרים שנה לאחר שעזב אביו למשימה 
בכיוון אחד לכוכב נפטון כדי לחפש סימני 

חיים, בנו האסטרונאוט יוצא למסע אל 
מחוץ לגבולות מערכת השמש, כדי לחפש 
אחר אביו האבוד ולנסות להבין מה קושר 

בין היעדרו לבין תופעה המאיימת על 
הישרדות כדור הארץ. דיון קולנועי מעניין 

על האדם ועל הִקדמה, על הבדידות ועל 
האנושות.  

במאי: ג’יימס גריי 
שחקנים: בראד פיט, טומי לי ג’ונס, רות’ 

נֶגָה 
(123 דק’, אנגלית; תרגום לעברית) 

אד אסטרה
Ad Astra

(ארה”ב, 2019) דרמה/מדע בדיוני

לירן וטלי, בני זוג בשנות השלושים לחייהם, 
חולמים להביא ילד לעולם. השניים מתבשרים 

שיצטרכו לעבור טיפולי פוריות, והמסע, 
שנראה בתחילה פשוט, נעשה מורכב 

וגדוש בקשיים פיזיים ונפשיים ובלחצים 
משפחתיים, מעבר לאתגר שהטיפולים עצמם 
מעמידים בפני הזוגיות. האם תחזיק אהבתם 
מעמד? סרטו החדש של ארז תדמור, המבוסס 
על חוויותיו האישיות, עוסק בתופעה כאובה 

ומוכרת.

במאי: ארז תדמור
שחקנים: רועי אסף, נלי תגר, אוולין 

הגואל
(90 דק', עברית; תרגום לעברית)

זוכה פרס על העריכה הטובה ביותר, 
פסטיבל חיפה, 2019.

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ארז 
תדמור, במאי הסרט.

בשורות טובות
The Art of Waiting

(ישראל, 2019) דרמה קומית

טרום בכורה ישראלית
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שבוע ג’  16.11 ־ 13.11  

רסטורציה יפהפייה של קלאסיקה פינית 
המציעה מבט מהורהר בחייהם של תושבי 

כפר פיני בליל קיץ אחד באמצע המאה 
הקודמת: נער ונערה מתאהבים, אישה 

הרה ממתינה למיילדת, בחור מבטיח הורג 
בשוגג את חברו. במשך יומיים יתלבטו 
התושבים כיצד להתמודד עם המצבים 

המורכבים שאליהם נקלעו. יצירה יפהפייה 
ברוח סרטיו של ז'אן רנואר, המבוססת על 

רב־מכר מאת פְרַנְס אֶמיל סילַנְּפָה (חתן 
פרס נובל לשנת 1939). 

במאי: ולנטין וָאלָה 
קֹונֶן, מארטי קטיליסטו,  שחקנים: אֵילָה פֶּ

אֶָמה וָאנָאנֶן
(66 דק', פינית; תרגום לעברית)

זוכה פרס "יּוסי" לשנת 1949 בקטגוריות 
המשחק והתסריט הטובים ביותר.

אנשים בליל קיץ
 People in the Summer

Night
Ihmiset suviyössä

(פינלנד, 1948) דרמה
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מאסטר־שף צ’נג
Master Cheng

Mestari Cheng
(פינלנד/סין, 2019) דרמה
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בליינד ספוט
Blind Spot

(נורווגיה, 2018) דרמה
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ילדה חוזרת הביתה, נפרדת מאמה ומאחיה 
הצעיר ומבצעת מעשה שיטלטל את עולמם 

של בני משפחתה ושל כל מי שנקרה בדרכם. 
סרט ביכורים סוחף, רב־עוצמה ועוצר נשימה 

המצולם כולו בשוט אחד. "אחת החוויות 
הקולנועיות העוצמתיות ביותר מבחינה 
רגשית, סרט המבוצע בתעוזה ובשליטה 

עילאית" (מגזין "סקרין").

במאית: טּובָה נֹובֹוטְני
שחקנים: ּפיה טיילְטָה, אַנְדֶרְס ּבָאסְמֹו 

כריסטיאנסן, ּפֶר פְריש
(98 דק', נורווגית; תרגום לעברית ולאנגלית)

סולאריס
Solaris

(ברה”מ, 1972) מדע בדיוני

   2
0
:3

0
 | 

13
.1
1 

ד’

אסטרונאוטים שוהים בתחנת חלל החגה 
סביב כוכב הלכת סולאריס וחווים חזיונות 

בלתי מוסברים. מדענים רוסים בכדור 
הארץ החוששים מפני אסון אנושי וכלכלי 

מחליטים לשלוח לתחנה פסיכולוג כדי 
שיבחן את המצב. בהגיעו לתחנה הוא 

נדרש להתמודד עם טענת אנשי הצוות כי 
מחשבותיהם לובשות צורה, ונדהם לגלות 

במקום גם את אשתו המתה. האם לצד 
הטירוף סולאריס מציע גם אפשרות של 

מימוש משאלות? סרט חידתי ומאתגר.

במאי: אנדריי טַרְקֹובְסקי 
שחקנים: נטליה ּבֹונְדַרְצ'ּוק, דֹונָטַס ּבַנְיֹוניס, 

יּורי יָארְבֶט 
(167 דק', רוסית; תרגום לעברית)
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יחסיהם של תסריטאי הנאבק במחסום 
יצירה ושחקנית החולמת על קריירה 

בהוליווד נקלעים למשבר. כשהקריירה שלה 
מתחילה לנסוק, עולה במוחו רעיון לרומן 

והוא מתחיל להתרחק. המרחק ביניהם 
יתמלא ברגשות קשים. “תהום” הופק 

ללא סיוע מצד קרנות הקולנוע של פינלנד 
ובכל זאת כבש את טקס פרסי “יּוסי”. 

לכאורה הוא בנוי כקומדיה, אך החספוס 
מחליף בו את הרגשנות. יצירה בשחור־לבן 

המתאפיינת בהומור הממתיק מעט את 
המרירות.

סי ַסלְמֶנְּפֶרָה  ְּ במאי: אָלֶכ
שחקנים: לָאּורָה ּבירְן, טומי קֹורְּפֶלָה, 

ָהאנּו־ּפֶָקה ּביֹורְְקָמן
(97 דק’, פינית ואנגלית; תרגום לעברית)
זוכה פרס “יּוסי” לשנת 2018 בקטגוריות 

הסרט, הבמאי והעריכה הטובים ביותר.

תהום
Void

Tyhjiö
(פינלנד, 2018) דרמה קומית
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אחרי מות אשתו, צ'נג ובנו נוסעים לכפר 
נידח בפינלנד כדי לחפש חבר ותיק. 

השניים מתאהבים במקום ובתושביו, 
שמוכנים תמיד לטעום ממעדניו. למרות 

הקושי להכות שורש, הם מוצאים אהבת 
אמת ואפשרות לעתיד אחר. אולם גם 

בכפר פיני קטן הגירה היא סוגיה כואבת, 
והחיים החדשים של השניים יידרשו 

למבחן. מיקה קאוריסמקי, אחיו של אָקי 
קאוריסמקי, הוא קולנוען עדין נפש 

שסרטיו מתאפיינים בפשטות, באהבת 
אדם ובחמלה. 

במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי
שחקנים: ָקרי וָאנָאנֶן, וֶָסה־ָמאטי לֹוירי, 

אָנָה־ָמאיָה טּואֹוקֹו (116 דק', פינית 
ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית)

2

במעמד שגרירות 
ושגרירי דנמרק, 
נורווגיה, פינלנד 

ושוודיה

 חגיגית פתיחה
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שבוע ד’  23.11 ־ 20.11  

שנת 1999. טרונד בן ה־67 מתמודד עם 
הבדידות בכפר נורווגי בעיצומו של החורף. 

ערב אחד הוא פוגש שכן ושמו לארס 
ומגלה שהכיר אותו בצעירותו. הזיכרונות 
שמציפים את טרונד נושאים אותו לשנת 
1948, עת היה בן 15 ובילה את הקיץ על 

גדות הנהר עם אביו הנערץ. דרמה סוחפת 
ונוגה על אהבה, חרטה ומטעני העבר, 
המתהדרת בהופעה מרגשת של סטלן 

סקרסגארד ובצילומי נוף יפהפיים. 

במאי: ַהנְס ּפֵטֶר מֹולַנְד  
שחקנים: ְסטֶלַן ְסַקרְְסגָארְד, ביֹורְן פְלֹוּבֶרְג, 

טֹוּביָאס ַסנְטֶלְַמן  
(123 דק', נורווגית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

יוצאים לגנוב 
סוסים

Out Stealing Horses
Ut og stjæle hester

(שוודיה, 2019) 2019
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אחרי מות אשתו, גיאורג מחדש את הקשר 
עם בנו, קספר. הוא רוצה לצאת למסע 
בעקבות הזיכרונות שהותירה, וקספר 

מבין שאחרי שנים של חיים משוחררים 
גיאורג לא יתפשר: הוא יצא למסע לבוש 
בבגדי אשתו. נראה שהמסע הוא תרופה 

מתאימה לבעיותיהם, גם אם היא לפעמים 
מרירה. סרט מסע רציני המכבד את 

דמויותיו האקסצנטריות, ובו בזמן מצחיק 
כך שהשהות במחיצתן מהנה ומחכימה. 

הנופים הנורדיים תורמים את שלהם.

במאי: הֶנְריק מרטין דָאלְְסּבֶָקן 
שחקנים: אינְגַר הֶלְגֶה גיְמלֶה, בנג'מין 

הֶלְְסטַד, איּבֶן אֶָקרְלי 
(80 דק', נורווגית; תרגום לעברית)

זוכה פרס "אמנדה" (נורווגיה) לשנת 2018 
בקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר.

מערבה מכאן
Going West

Rett Vest
(נורווגיה, 2017) דרמה קומית
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מקווין
Mcqueen

(בריטניה, 2018) תיעודי
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אלכסנדר מקווין, הפרחח הבריטי, עיצב 
מעילים עם בטנה עשויה שיער אדם 
והציג על המסלול רובוטים, שמלות 

ניילון דרוסות ושחזורים של זירות פשע. 
חייו היו לא פחות מלאי השראה, כאב 

ותיאטרליות. תשוקה, נחישות וגאונות 
הובילו אותו לעמוד בראש בית האופנה 

היוקרתי ז'יבנשי, ולהמשיך לעצב במקביל 
את המותג שלו. סיפור חייו הקצרים 

מלווה בקטעים מיומניו, זיכרונות שלו ושל 
הקרובים לו ופסקול מרשים של המלחין 

הנודע מייקל נימן. 

במאים: איאן בונהוטה, פיטר אטג'י
(111 דק,' אנגלית; תרגום לעברית)

לב צעיר ופרוע
Stupid Young Heart
Hölmö nuori sydän

(פינלנד, 2019) דרמה
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לני, נער חסר אחריות, וקירה, נערה 
פופולרית מדי, מתאהבים. ההתרגשות 

הראשונית מתחלפת במהרה במתח הכרוך 
בהתמודדות עם היריון בלתי רצוי. לני 
מוצא פורקן למתח בחברותו עם יאן, 

חבר בכנופיה ניאו־פשיסטית. "לב צעיר 
ופרוע", סרטה של סלמה וילהונן, הוא 

יצירה מחוספסת בעלת אמירה רלוונטית 
לתקופתנו. הוא גבר על "תהום", חביב 
הקהל המבקרים, ונהיה למועמד מטעם 

פינלנד לפרס האוסקר לשנת 2020 
בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר.

במאית: סֶלְָמה וילְהּונֶן 
שחקנים: ּפילָה ויטָאלָה, וילֶה ָהּפָָסאלֹו, 

טּואֹוַמס טּוליקֹורְּפי 
(102 דק', פינית; תרגום לעברית)
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אן היא עורכת דין מצליחה המתגוררת 
בבית מידות עם משפחתה האוהבת. 

כשגוסטב, בנו המתבגר של בעלה ממערכת 
יחסים קודמת, עובר לגור איתם, חלה 

תפנית מפתיעה בחיי המשפחה. מבטים 
חטופים בין השניים מובילים לרומן סוער 

שאין ממנו דרך חזרה. דרמה יפהפייה 
ומרתקת שזיכתה את יוצריה בפרסים 

רבים, בהם פרס הקהל בפסטיבל סאנדנס 
ובפסטיבל גטבורג. 

במאית: מאי אֶל־טּוקי 
שחקנים: טְרינֶה דּורְהֹולְם, גּוסטב לינְד, 

ר  ַמגְנּוס ְקרֶפֶּ
(127 דק’, דנית ושוודית; תרגום לעברית)

המועמד מטעם דנמרק בטקס פרסי 
האוסקר לשנת 2020 בקטגוריית הסרט 

הזר הטוב ביותר.

מלכת הלבבות
Queen of Hearts

(דנמרק, 2019) דרמה
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שבוע ה’ 30.11 ־ 27.11  

סיפורו של לוחם המחתרת הנורווגי יאן 
באלסרוד, שיצא לחבל באוניית מלחמה 

גרמנית במלחמת העולם השנייה. לאחר 
כישלון המשימה, באלסרוד נמלט לשוודיה, 
אבל קצין נאצי רודף אחריו ככלב ציד צמא 
דם. כוחו של הסרט טמון בסצנות הפעולה 

המרהיבות, ובעיקר בתיאור המפגש של 
באלסרוד עם האנשים השונים בנתיב מנוסתו. 

שיעור היסטוריה בקצב מהיר על הימים 
שבהם נראה היה שהנאצים עתידים להעלים 

את הזוהר הצפוני. 

במאי: הראלד זווארְט 
שחקנים: תומאס גּולֶסְטַד, ג'ונתן ריס 

מאיירס, מארי ּבְלֹוקּוס 
(135 דק', נורווגית, אנגלית, גרמנית וסאמי; 

תרגום לעברית)

האדם השנים עשר
The Twelfth Man

(נורווגיה, 2018) מתח/היסטורי
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יונג־הי, אֹומנית צעירה המנהלת מערכת 
יחסים סבוכה עם במאי קולנוע נשוי, 

מגיעה לביקור בעיר זרה. היא משוטטת 
בעיר, מנהלת שיחות עם מכרים ומעלה 

שאלות על אהבה. לבסוף היא מגיעה 
לבדה אל חוף הים, המקום שבו רגשותיה 

חושפים את עצמם ואז נעלמים בערפל. עד 
כמה חשובה האהבה בחיי האדם? יונג־הי 

מבקשת לדעת. 

במאי: הֹונג סאנג־סּו 
שחקנים: קים מין־הי, סֶאֹו יֹונג־הּווָא, 

ג'ֹונג גֶ'ה־יֹונג 
(104 דק', קוריאנית; תרגום לעברית)

סרט באורך מלא:
על החוף, בלילה, לבד
On the Beach at Night Alone
(קוריאה הדרומית/גרמניה, 2017) דרמה

מהגרים
Utvandrarna

The Emigrants
(שוודיה, 1971) דרמה תקופתית
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שוודיה, אמצע המאה ה־19. כריסטינה וקרל 
אוסקר מנסים לשרוד בכפר קטן בדרום 

המדינה. כיוון שהבצורת פוקדת את האזור 
זה כמה שנים, התושבים סובלים מרעב. יחד 
עם חברים צעירים הם מחליטים לנסות את 

מזלם בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות: 
הם מוכרים את רכושם ומצטיידים בכרטיסים 

למסע מסוכן באוניית מפרש. הימים החולפים 
והמוות המאיים מכינים אותם לקראת חיים 
חדשים, לו רק יצליחו לשרוד במסע המפרך. 

במאי: יאן טְרֹואֶל 
שחקנים: ליב אּולְמַן, מקס פֹון סידֹוב, אֶדי 

אַקְסְּבֶרְג 
(151 דק', שוודית ואנגלית; תרגום לעברית)

סרט קצר:
בבונג
babong

(ישראל, 2019) דרמה

הסיפורים של נעה ומאי נשזרים בלילה 
אחד של דחייה ותה.

במאית: דיקלה זקס
שחקנים: נעה פרידמן, מאי רופ, ירון 

מוטולה, ניתאי דגן
(16 דק', עברית; תרגום לעברית)

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם היוצרים 
בהנחיית עופר ליברגל, מבקר קולנוע בבלוג 

"סריטה".
בתום ההקרנה יוקרן הסרט "על החוף, 

בלילה, לבד", שבחרו היוצרים.

סרט קצר:
תפקיד משנה
Supporting Role
(ישראל, 2018) קומדיה

הדור הבא של הקולנוע הישראלי
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צור מגיע לדירתה של עינת, חברתו 
לשעבר, כדי לאסוף חפצים אחרונים. הוא 

מקווה שהיא תחזור אליו, אך עינת שקועה 
באודישנים לשחקנים שיגלמו את בן דמותו 

בסרט סטודנטים.

במאי: ניר גלעת
שחקנים: שחר נץ, גפן גנני

(11 דק', עברית; תרגום לעברית)
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גברת דְרּוסֵה, קשישה חביבה והיפוכונדרית, 
נוהגת לאשפז את עצמה בבית החולים 

הנודע “הממלכה”. בהיותה אישה רוחנית, 
היא מתוודעת במהרה לרוחות הרפאים 
הרודפות את המקום, ובמיוחד לנשמתה 

המעונה של ילדה בודדה שמצאה את 
מותה בנסיבות לא ברורות. גברת דרוסה 

מחליטה לצאת לחקירה ורותמת לעזרתה 
כמה רופאים, סניטרים וחולים. סיפור 

אפל, שעלילות משנה מצחיקות עד דמעות 
רקומות סביבו, הניב סדרת טלוויזיה 

מפתיעה ומבדרת. 

במאים: לַארְס פֹון טְרֵייר, מֹורְטֶן אַרְנְפְרֶד 
שחקנים: אֶרְנְסְט-הּוגֹו יָארֶגֹורְד, קירְסְטֶן 

רֹולְפֶס, גיטָה נֹורְּבּו 
(270 דק’, דנית ושוודית; תרגום לעברית)

הממלכה – עונה 1 
The Kingdom – Series 1

Riget – 1
(דנמרק, 1994) סדרת טלוויזיה/אימה
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Pusher

(דנמרק 1996) מתח
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פרנק הוא סוחר סמים זוטר שמסתבך עם 
"הדגים הגדולים" בעסקה כושלת ונדרש 
להחזיר להם את כספם בתוך 48 שעות. 

עולמם המלנכולי של גיבורי הסרט מוצג דרך 
שיטוטים עקרים בין דירות מוזנחות של 

לקוחות חייבים ומועדונים אפלוליים, תוך 
ריסוק דימויו הקולנועי של סוחר הסמים 

האופנתי, שחייו מתוארים בדרך כלל כמהירים 
וכתוססים (מיתוס קולנועי שנוצר בעיקר 

בעקבות הלהיט "טריינספוטינג").

במאי: ניקֹולַס וינדינְג רֶפְן 
שחקנים: קים ּבֹודְנִיָה, מָאדְס מיקֶלְסֶן, לָאּורָה 

דְרַסְּבֶק (110 דק', דנית; תרגום לעברית)
לפני ההקרנה תוצג הרצאה מפי תומר 
קמרלינג, מבקר הקולנוע של "מאקו".

 

פנים רבות לאמת
Luce

(ארה”ב, 2019) דרמה

מיכלאנג’לו – אהבה 
ומוות

Michelangelo – Love and Death
(בריטניה, 2017) תיעודי

תערוכות על המסך 
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זוג אמריקאי מאמץ ילד אריתראי ורואה 
כי טוב. הוא בן טוב המכבד את הוריו, 

תלמיד מוערך על ידי מוריו ונערץ על ידי 
חבריו לכיתה. חיבור פרובוקטיבי אחד 

שהוא מגיש למורתו מעלה בה את החשד 
שמדובר בפצצת זמן. 

"פנים רבות לאמת" הוא מחזה מוסר 
שעובד לקולנוע וזכה לשבחים ולפרסים. 
באמתחתו דיון מעמיק בסוגיות של גזע, 

אלימות וחשד המשקף את פניה של 
ארה"ב בעידן דונלד טראמפ.  

בימוי: ג'וליוס אונה 
משחק: נעמי ווטס, אוקטביה ספנסר, 

טים רות'   
(109 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

על רקע נופי איטליה, דרך מסע בין 
המוזיאונים של פירנצה, רומא והוותיקן, 

הסרט מנסה לפצח את דמותו של 
מיכלאנג'לו. הוא מזמין אותנו לבחון 

מקרוב את יצירותיו של האֹומן הדגול ואת 
תהליך עבודתו, מהמכרות שמהם חצב את 
השיש לפסליו ועד למעבדות שבהן מיטב 
המומחים בוחנים את יצירותיו באמצעים 

טכנולוגיים מתקדמים. 
במאי: דייוויד ביֵקרְְסטַאף 

(91 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

10:00 קפה ומאפה   
10:30 הקרנת הסרט

האירוע הוא פרי שיתוף פעולה עם מכללת גמלאי הרצליה

נובמבר 2019

  בני הגיל השלישי 
 נהנים מבוקר בסינמטק 

ב - 30 ₪ בלבד

שישיבכיף
קפה, מאפה 

וסרט

2.12-
28.11

בתאריכים  

 מבצע 

לכבוד סוף השבוע 

של הבלק פריידי

300
מנוי שנתי ב-

₪

150
12 כניסות ב-

₪

פרטים נוספים בטלפון ובאתר הסינמטק.
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בהנחיית איריס לקנר

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

מפגש מספר 1

שדרת 
הכוכבים

גברתי הנאווה
My Fair Lady

(ארה”ב, 1964) מוזיקלי

ג'ורג' ברנרד שו ביסס את מחזהו "פיגמליון" 
על המיתוס היווני על הפסל שיצר פסל 

בדמות אישה והתאהב בו. המחזאי והתמלילן 
רֵווין  אלן ג'יי לֶרְנֶר והמלחין אַנְדְרֵה פְּ

יצרו יחד את "גברתי הנאווה", המבוסס 
על "פיגמליון" ואשר עוסק בפרופסור 

המנסה להפוך מוכרת פרחים גסת רוח לליידי 
ענוגה. לרנר ופרווין ליהקו את רקס הריסון 

וג'ולי אנדרוז, אך לקראת הפקת הסרט 
הוחלט להחליף את אנדרוז האנונימית באודרי 

הפבורן. 

במאי: ג'ורג' קיּוקֹור  
שחקנים: רְֶקס הריסון, אודרי הפבורן, סטנלי 

הֹולֹוויי  
(170 דק', אנגלית; תרגם לעברית)

לפני ההקרנה, תוצג הרצאה 
מפי איריס לקנר, מבקרת 

קולנוע ובעלת הבלוג 
.Moviemania

שני 4.11 | 18:00   

בלון
Ballon

(גרמניה, 2019) דרמה תקופתית

  הקרנות מסחריות      

קלייר בת החמישים יוצרת פרופיל מזויף 
בפייסבוק כדי לרגל אחר לודו, המאהב 

שלה.
היא מציגה את עצמה כקלרה, צעירה 

יפיפייה בת 24. אולם דווקא אלכס, חברו 
של לודו, מתאהב בדמות הפיקטיבית, 

וקלייר נקלעת לתסבוכת של סודות 
ושקרים…

ומתאהבת באלכס עד מעל לראש.

במאי: ספי נבו
שחקנים: ז’ולייט בינוש, ניקול גרסייה, 

פרנסואה סיביל
(101 דק’, צרפתית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

מי אתה חושב שאני
Who You Think I Am

(צרפת/בלגיה, 2019) דרמה
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מהסיפורים המסעירים ביותר של המלחמה 
הקרה. 1979, גרמניה המזרחית. שתי 
משפחות הכמהות לחופש מתכננות 

לערוק בחשאי למערב. באומץ ובתחכום, 
בני המשפחות תופרים מפיסות בד כדור 

פורח שיישא אותם מעל חומת ברלין. 
לאחר שהניסיון הראשון נוחל כישלון חרוץ 

ומסכן את חייהם, הם מנסים שוב, אך 
הפעם המשטרה החשאית בעקבותיהם.

במאי: מיכאל ּבּולי הֶרְּביג 
שחקנים: פרידריך מּוֶקה, ָקרֹולינֶה שּוך, 

דוויד ְקרֹוס  
(126 דק', גרמנית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)
   

ורדי: הטרובדור
Verdi: Il Trovatore

(איטליה, 2019) אופרה

רואים משם, שומעים מכאן
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טרובדור מסתורי, צוענייה שואפת נקם 
ורוזן חולה אהבה ותאב כוח נלחמים זה 

בזה ללא מעצורים. לעומתם, הגבירה 
לאונורה מחפשת רק שלווה ואהבה. 

וכאילו לא די בכל הדרמה הזאת, ברקע 
מתחוללת מלחמת האזרחים בספרד. הפקה 

חדשה ואחרונה בעיצובו ובבימויו של 
פרנקו זפירלי האגדי ("רומיאו ויוליה", 

"אותלו").

במאי: פרנקו זֵפירֶלי 
לִבריתן: ַסלְבָטֹורֶה ָקָמארָאנֹו 
מנצח: פייר ג'ֹורְג'ֹו מֹורַנְדי 

סולנים: אנה נֶטְרֶּבְקֹו, יּוסיף אייבָזֹוב, לּוָקה 
ַסלְסי  

(150 דק', איטלקית; תרגום לעברית 
ולאנגלית)



שלישי
זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

בשורות טובות
The Art of Waiting

(ישראל, 2019) דרמה קומית

הקמצן
The Miser

(צרפת 1980) קומדיה

יוצאים לגנוב סוסים
Out Stealing Horses
Ut og stjæle hester

(שוודיה, 2019) 2019

טרום בכורה ישראלית
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לירן וטלי, בני זוג בשנות השלושים 
לחייהם, חולמים להביא ילד לעולם. 

השניים מתבשרים שיצטרכו לעבור טיפולי 
פוריות, והמסע, שנראה בתחילה פשוט, 

נעשה מורכב וגדוש בקשיים פיזיים 
ונפשיים ובלחצים משפחתיים, מעבר 

לאתגר שהטיפולים עצמם מעמידים בפני 
הזוגיות. האם תחזיק אהבתם מעמד? 

סרטו החדש של ארז תדמור, המבוסס על 
חוויותיו האישיות, עוסק בתופעה כאובה 

ומוכרת.

במאי: ארז תדמור
שחקנים: רועי אסף, נלי תגר, אוולין הגואל

(90 דק', עברית; תרגום לעברית)
זוכה פרס על העריכה הטובה ביותר, 

פסטיבל חיפה, 2019.

הרפגון הוא קמצן בורגני. בתו מאוהבת 
בצעיר שאינו מוצא דרך אחרת להתקרב 

לאהובתו מלבד להתקבל לעבודה כמשרת 
אצל אביה. בנו של הרפגון חושק באישה 
צעירה ענייה שגם אביו לוטש אליה עין. 
מולייר מציג קומדיית הליכות הכובשת 
את בימות העולם זה מאות שנים. היה 

זה חלומו של לואי דה פינס, שנחשב 
לקומיקאי וולגרי, להרשים את העולם 

בתפקיד זה.

במאים: ז'אן ז'ירו, לואי דה פינס 
שחקנים: לואי דה פינס, קלייר דּוּפרֶה, 

פרנק ָקּבֹו־דוויד 
(125 דק', צרפתית; תרגום לעברית)

שנת 1999. טרונד בן ה־67 מתמודד עם 
הבדידות בכפר נורווגי בעיצומו של החורף. 

ערב אחד הוא פוגש שכן ושמו לארס 
ומגלה שהכיר אותו בצעירותו. הזיכרונות 
שמציפים את טרונד נושאים אותו לשנת 
1948, עת היה בן 15 ובילה את הקיץ על 

גדות הנהר עם אביו הנערץ. דרמה סוחפת 
ונוגה על אהבה, חרטה ומטעני העבר, 
המתהדרת בהופעה מרגשת של סטלן 

סקרסגארד ובצילומי נוף יפהפיים. 

במאי: ַהנְס ּפֵטֶר מֹולַנְד  
שחקנים: ְסטֶלַן ְסַקרְְסגָארְד, ביֹורְן פְלֹוּבֶרְג, 

טֹוּביָאס ַסנְטֶלְַמן  
(123 דק', נורווגית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

עשרים שנה לאחר שעזב אביו למשימה 
בכיוון אחד לכוכב נפטון כדי לחפש סימני 

חיים, בנו האסטרונאוט יוצא למסע אל 
מחוץ לגבולות מערכת השמש, כדי לחפש 
אחר אביו האבוד ולנסות להבין מה קושר 

בין היעדרו לבין תופעה המאיימת על 
הישרדות כדור הארץ. דיון קולנועי מעניין 

על האדם ועל הִקדמה, על הבדידות ועל 
האנושות.  

במאי: ג'יימס גריי 
שחקנים: בראד פיט, טומי לי ג'ונס, רות' 

נֶגָה 
(103 דק', אנגלית; תרגום לעברית) 

אד אסטרה
Ad Astra

(ארה”ב, 2019) דרמה/מדע בדיוני
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1.112.11

21:30 
קיילה

18:00 הגנת הדרקון

 20:30 
פנים רבות לאמת

5.116.117.118.119.11

18:00 
 בשורות 

טובות

 19:00 על אהבה
ושדים אחרים

20:50 החיים למעלה

20:00 הנביא כהנא

20:30 
 Slayer: The

Repentless Killogy

21:30 
אד אסטרה

18:00 מריאן ולאונרד: 
מילים של אהבה

 20:30 
 בשורות 

טובות

16.11 יום שבת12.1113.1114.1115.1116.11

18:00 
אד אסטרה

 20:30 20:30 סולאריס
מאסטר־שף צ’נג

21:30 
תהום

18:00 
אנשים בליל קיץ

20:30 
בליינד ספוט

 11:00 
סירקלין, קוקו והקרנף 

הפרוע

23.11 יום שבת19.1120.1121.1122.1123.11
18:00 
הקמצן

20:30 
לב צעיר ופרוע

20:00 מקווין

20:30 דפש מוד: 
רוחות ביער

21:30 
מערבה מכאן

 18:00 
מלכת הלבבות
 20:30 יוצאים

לגנוב סוסים

 11:00 
ביער ושמו האקיבאקי

7.12  יום שבת26.1127.1128.1129.1130.11
18:00 

יוצאים לגנוב סוסים
20:00 סרט קצר: 

תפקיד משנה
סרט קצר: בבונג

 סרט באורך מלא:
על החוף, בלילה, לבד

20:00 הממלכה – 
עונה ראשונה

21:30 
האדם השנים עשר

18:00 מהגרים

21:00 ּפּוֶשר 

 11:00 
עמק המומינים
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 www.hcinema.org.il :לרכישת כרטיסים והזמנות מראש 

   | kupa@hcinema.org.il | 09טל'  9565008־

חניה חינם
בלב העיר

בהצגת כרטיס לסרט!

מפורטים באמצעי 
ת 

הפעילו
שון, ימי 

הרא
הסרט 

ת 
הקרנ

ת 
תחיל

שעה לפני 
תחנה 

תפ
ת 

שנה • הקופו
ה
חם בבואכם לקולנוע במהלך כל 

ש 
מומלץ להצטייד בלבו

ת בקופה: 
מנויים ולהזמנו

סרטים, 
שאי 

• לבירורים בנו
 w

w
w

.hcinem
a.org.il :און ליין

האינטרנט 
תר 

א
ת 

ש באמצעו
מרא

ת כרטיסים 
ש

• לפרטים ורכי
הפרסום 

תכם מומלץ 
ת הזמנ

ת • להבטח
ת הקופו

ת פעילו
שעו

שה ב
תע

שם מלא ומספר טלפון, החזרה אל הפונה 
ת 

שאיר הודעה ברורה הכולל
תן ורצוי לה

09-9565008 • ני
ת ובמועדי 

שי
ת החוד

תוכני
שינויים ב

תכנו 
ת הסרט בטלפון או במייל • י

תחיל
תיים לפני 

שע
ש להודיע עד 

ת לפני ההקרנה • על ביטולים י
שעו

ת 72 
שר לפחו

תק
לה

ת ההקרנה, 
תחיל

ת לפני 
שמרו למנויים עד 5 דקו

ת מסומנים י
תמיד בסמוך למועד ההקרנה •מקומו

תעדכן 
ת בסינמטק. נא לה

שורו
ק
שאינן 

ת 
של סיבו

ההקרנה ב
ת הכירטוס 

ש במערכ
תמ

ש
שים לה

תבק
תי, המנויים מ

ת הכרטיסים לקל וידידו
ת תהליך הזמנ

שם הפיכ
ת פנויים על פי המצאי • ל

המאחרים יודרכו למקומו
ת המאחרים 

תחילה. כניס
שההרצאה ה

ת כניסה ברגע 
שרו

תן אפ
ת • בהרצאה וסרט לא תינ

ת האולמו
שיר הסינמט בקומ

ת באינטרנט, ולקבלם במכ
תקדמ

המ
שמיעה.

ת עזר לכבדי 
ת הכולל מערכ

שו
של הסרטים • לסינמטק תקן נגי

שמרו • אין הסינמטק אחראי למצב הטכני 
תיהם י

שר להקרנה בלבד, מקומו
תאפ

ת
11
נובמבר
November

 2019

טרום בכורה 
ישראלית

טרום בכורה

טרום בכורה 
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10:30  פנים רבות לאמת   8.11

22.11  10:30  מיכלאנג’לו – אהבה ומוות שישיבכיף
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