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 חוגגים 80 שנה ל-”הקוסם מארץ עוץ” עם 
“ג’ודי - מעבר לקשת” )טרום בכורה(, “איידהו שלי”, 
 “הרפתקאותיה של פריסילה מלכת המדבר”,
“נערות שעשועים” ו-”הדוויג והשארית העצבנית”.

ג’ודי
מעבר לקשת 

יום שישי, 18.10, 21:30

טרום בכורה
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מחווה ל"הקוסם מארץ עוץ"

לאורך דרך אלמודובר
הלבנים 
הצהובות 

מחווה מחווה

היו זמנים...
בהוליווד

5.10 כאב ותהילה

10.10 חינוך רע

30.10 הכל אודות אמא

4.10 היו זמנים... בהוליווד

11.10 ג’נגו

 18.10 טרום בכורה: 
         ג’ודי – מעבר לקשת

22.10 הקוסם מארץ עוץ

23.10 איידהו שלי

24.10 פריסילה מלכת 
המדבר

25.10 נערות שעשועים

26.10 הדוויג והשארית 
העצבנית

הקדמה

חלפה לה עוד שנה, ולפנינו ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות - מזיגה מופלאה וכך, צופים יקרים,
של התקרבות, שאלה, נשימה ומנוחה.

שערי סינמטק הרצליה יהיו פתוחים לאלו מכם שיבחרו להישאר בארץ. הכנו לכם תוכנית 
עשירה ומגוונת עם אוצרות של ממש:

אוהביו הרבים של אלמודובר יוכלו לראות את סרטו הבשל “כאב ותהילה” וליהנות 
משתי יצירות אהובות נוספות שלו: “הכל אודות אמא” ו”חינוך רע” - יצירה חשובה 

עד מאוד לצורך הבנתו של “כאב ותהילה”.

מעריציו של טרנטינו יוכלו ליהנות מסרטו החדש והמבריק, וגם מאחד המערבונים 
האהובים עליו, מערבון עממי שהיה לטעמם של החבר’ה, כמו שנהגו לומר פעם, הלוא 

הוא “ג’נגו” עם פרנקו נרו.

נמשיך עם חגיגה אמיתית, “לאורך דרך הלבנים הצהובות” מחווה אוהבת לשמונים השנים 
שמלאו ל”הקוסם מארץ עוץ”. אנו שמחים לפנק אתכם בתוכנית עשירה שכולה הצדעה 
לסרט המסע האהוב. בין היתר תוכלו ליהנות מ”ג’ודי - מעבר לקשת”, טרום-בכורה 
לביוגרפיה הקולנועית העוסקת בפרק האחרון בחייה של ג’ודי גרלנד האגדית ועוד 

שפע של סרטים ססגוניים, מוזיקליים ופרועים. 

נקנח בפירות הטריים השזורים בתסרוקתה של כרמן מירנדה. 
שתהיה לנו שנה טעימה ומתוקה בטעמי טוטי-פרוטי )כמילות השיר האהוב שלה(.

 
שלכם,

צוות סינמטק הרצליה

שנה טובה

מהסרטים



כל הסרטים בדיבוב לעברית; 
כתוביות בעברית

ִסינֶָמָקט

 תעלול 
של טיול

שכחו אותי 
בגלקסיה

סרטים לכל
המשפחה!

שבת 19.10 | 11:00   
רביעי 23.10 | 17:00   

שבת 12.10 | 11:00   
חמישי 17.10 | 11:00   

 הפעלה יצירתית ומהנה
בהשראת הסרטים

בימי שבת, לפני ההקרנה 

בנובמבר

2

ַּכְרִטיִסּיַת ִסְרֵטי יְלִָדים                
6 כניסות ב–90 ₪ בלבד!
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שבוע א’ 2.10 ־ 5.10  

פולין, שנות השבעים. זְדיְסלָב ּבְֵקסינְְסקי 
הוא צייר סוריאליסט שנודע בזכות ציוריו 

האפוקליפטיים. זֹופיה, אשתו, אחראית 
לקשר עם העולם שסביבו ובמיוחד לשלום 

המשפחה: ההורים המבוגרים ובנם עדין 
הנפש, תומאש. אל תוך המשפחה חודר 
אלמנט נוסף ־ מצלמת וידיאו המתעדת 

כל אירוע מנקודת מבטו של זדיסלב ואשר 
מסמנת את המרחק בינו לבין העולם. 

מבוסס על סיפור אמיתי.

במאי: יאן פ' ָמטּושינְְסקי 
שחקנים: אַנְדְזֶ'יי סֶבֶרין, דָוִד אֹוגְרֹודְניק, 

אלכסנדרה קֹונייצְ'נָה 
)123 דק', פולנית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(

המשפחה האחרונה
The Last Family

)פולין, 2016( דרמה
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"אני אחמד" )1965(, סרט בבימויו של 
אבשלום כץ ובהפקתו של רם לוי, הציג 
לראשונה גיבור ערבי בקולנוע התיעודי 
הישראלי. עם צאתו חולל הסרט הקצר 

סערה ציבורית ועורר דיון נוקב. מאז חלפו 
יותר מחמישים שנה. "קולו של אחמד" 

הוא סרט תיעודי באורך מלא המורכב 
משישה סרטים קצרים מאת במאיות 

ובמאים יהודים וערבים, אשר בוחנים את 
מקומו של "אחמד" במציאות הישראלית 

העכשווית. 
אוצר: רנן שור

אוצרת שותפה: איילת מנחמי

במאיות ובמאים: אבשלום כץ, דוד 
אופק ואיילת בכר, שאדי חביב אללה, 

דורון ג'רסי, נעם קפלן, דן גבע, ממדוח 
אפדילה ועידו סוסקולני )81 דק', עברית 

וערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה 
לשאלות הקהל בהשתתפות: רנן שור, 

במאי קולנוע, אוצר, מייסד בית הספר סם 
שפיגל בירושלים; איילת מנחמי, עורכת 

ובמאית; איילת בכר, עיתונאית ובמאית; 
שאדי חביב אללה, במאי; בהנחיית מרט 

פרחומובסקי, במאי, יוזם ויוצר מאגר 
העדויות של הקולנוע הישראלי.  

קולו של אחמד
The Voice of Ahmad

)ישראל, 2019( תיעודי
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פיתיון
The Lure

)פולין, 2015( מוזיקלי
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מעשה בשתי בנות ים, האחת כסופה 
והאחת זהובה, שמסיבה כלשהי עולות 

אל גדות הנהר. השתיים מצטרפות לבני 
משפחה המתפרנסים ממוזיקה ומופיעות 

עמם במועדון לילה. בעוד לבה של בת 
הים הכסופה נוהה אחר בסיסט הלהקה, 

תאבונה הבריא של בת הים הזהובה 
מתעורר למראה בשרם הטעים של תושבי 

ורשה. מבט עדכני ופרוע על מיתוס בת 
הים הקטנה.

במאית: אַגְנייְשָקה סמֹוצ'ינְְסָקה 
שחקנים: מרתה ָמאזּורֶק, מיכָאלינָה 

אֹולְָשנְְסָקה, קינְגָה ּפְרָייס
)92 דק', פולנית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(

החיה
The Beast

)פולין, 1917( אילם
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דרמת מוסר העוקבת אחר קורותיה של 
פולה, נערה מתבגרת המסרבת להיכנע 
לתכתיבי משפחתה. לאחר מריבה עם 

אביה, היא אורזת את חפציה ועוזבת את 
המרחב הביתי הבטוח לטובת הכרך הגדול, 

שם היא שובה את לבם של גברים רבים 
ולעתים גם מתפתה למעשי פשע. כשפולה 

נקלעת למשולש יחסים הרסני עם שני 
גברים, העניינים מסתבכים באמת.

במאי: אלכסנדר הרץ
שחקנים: ּפֹולָה נֶגְרי, ויטֹולְד קּונְצֶוויץ', יאן 

ּפָבְלֹובְְסקי
)43 דק', כתוביות באנגלית; תרגום 

לעברית(
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ארה”ב, 1969. מלחמת וייטנאם גובה 
קורבנות, ילדי הפרחים ממלאים את 

הרחובות, והוליווד, כדרכה, מפיקה סרטים 
בימים וחוגגת בלילות. ריק דלטון, כוכב 
טלוויזיה דועך )דיקפריו(, וקליף ּבּות’, 

הפעלולן הכפיל שלו )פיט(, מנסים לשרוד 
בתעשיית הקולנוע המשתנה. לצד דמויותיהם 
הבדיונות של צמד הגיבורים, המבוססות על 

אין־ספור מיתוסים ושמועות על כוכבים, 
מופיעות דמויות של אנשים אמיתיים כמו 

השחקנית שרון טייט והבמאי רומן פולנסקי. 
מבט מהורהר ותוסס על התקופה ההיא 
בהוליווד ־ כמרכז של תעשיית הקולנוע 

האמריקאית וכשכונת מגורים בלוס אנג’לס.

במאי: קוונטין טרנטינו 
שחקנים: לאונרדו דיקפריו, בראד פיט, מרגֹו 

 רּוּבי, אל פצ’ינו  
)159 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

היו זמנים... בהוליווד
Once Upon a Time...  

in Hollywood

 )ארה”ב, 2019( דרמה

צלמת קתרין סוונפורס

צילום גלרומבק

 צילום איתי מרום

צילום ג’והי בארנרד
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הבמאית מארי מנדי מגלה שחלתה 
בסרטן השד. האבחנה מערערת את 

שגרת חייה והיא יוצאת למסע בנבכי 
עולם הרפואה. מסע זה, שמטרתו היא 
יצירת קשר אינטימי עם המחלה, אינו 

רק רפואי אלא גם אֹומנותי ואישי. 
המצלמה של מנדי מתעדת ריפוי גופני 
ורוחני בחיפוש אחר מזור, תוך בחינת 
היבטיה השונים של המחלה, שפוגעת 

בנשים רבות כל כך.

במאית: מארי מנדי 
)91 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

 ההקרנה היא פרי שיתוף 
 פעולה בין סינמטק הרצליה 

למִנהל נשים הרצליה.

יומן ההחלמה
A Diary of Healing

)בלגיה, 2010( תיעודי

חודש המודעות לסרטן השד
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אקדוחן שסמלו המסחרי הוא ארון קבורה 
שאותו הוא גורר ממקום למקום )עבור 

גוויות קורבנותיו( ופרוצה שמוצאה 
אינו ברור, נקלעים לסכסוך מר הניטש 

בין כנופיה אמריקאית גזענית לשודדים 
מקסיקנים. לפני שהקולנוע הפך לאֹומנות, 
נחשבו המערבונים לבידור עממי. מאז הם 

נהיו לאֹומנות גבוהה, ופרנקו נרו היה 
ונשאר כוכב ענק.

במאי: סרג'יו קֹורְּבּוצ'י 
שחקנים: פרנקו נֶרֹו, חֹוסֶה ָקנָלֶָחס, חֹוסֶה 

ּבֹודָלֹו 
)91 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

ג’נגו
Django

)איטליה, 1966( מערבון
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חינוך רע
La mala educación

)ספרד, 2004( דרמת מתח
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במאי קולנוע זוכה לביקור מפתיע מגבר 
צעיר, הטוען שהוא חברו הטוב מתקופת 

ילדותם המשותפת בפנימייה של הכנסייה 
ואשר מציג בפניו תסריט המבוסס על 

חוויותיהם מאותם ימים. ככל שהיכרותם 
המחודשת מעמיקה, כך הולכים ומתגברים 

חשדותיו של הבמאי שהגבר אינו אלא 
מתחזה. יצירה רבת־רבדים המציגה את 

שגרת החיים תחת משטרו של פרנקו 
והמספקת מבט חדש ומרענן על הקולנוע 

האפל של שנות הארבעים. 

במאי: ּפֶדְרֹו אַלְמֹודֹובַר
שחקנים: גַאֶל גַרְסיה ּבֶרְנָאל, פֶלֶה ַמרְטינֶז, 

ַחאווייר ָקַמרָה 
)106 דק', ספרדית ולטינית; תרגום 

לעברית ולאנגלית(

 ג’ון ויוקו: 
רק שמיים מעל

John & Yoko: Above Us Only Sky

)ארה”ב, 2018( תיעודי

דוקאביב
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העבודה המשותפת של ג'ון לנון ויוקו 
 Imagine אונו על האלבום המשובח
הסתיימה בשנת 1971, ונעשתה ברובה 

באחוזה הכפרית שאליה עברו השניים כדי 
להימלט מלחצי העיר. צילומי ההקלטות, 

בהשתתפות מוזיקאים דגולים כאריק 
קלפטון וג'ורג' הריסון, ותיעוד הרגעים 
האישיים )שבהם יוקו חושפת את צדה 

הרך( נחשפים לראשונה כעבור כמעט 
חמישים שנה ומאפשרים לעקוב מקרוב 

אחר תהליך היצירה המורכב והמרתק של 
הזוג האגדי.

ְסטין  במאי: מייקל אֶפְּ
)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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פיליפ, פועל מעיירה קטנה, רוכש 
מצלמת קולנוע כדי לתעד התינוקת 
החדשה שלו. עד מהרה הוא מתמנה 
למתעד הרשמי של המפעל שבו הוא 

עובד. בשל הגישה האובייקטיבית 
בסרטים שהוא יוצר, המתעדים את 
המציאות כמות שהיא, פיליפ נהיה 

לאויב הממסד.

במאי: קשישטוף קישלובסקי 
 שחקנים: יֶז’י ְשטּור, ָמלְגֹוזָ’טָה 

זַּבְקֹובְסְָקה, אווה ּפֹוָקס 
)112 דק’, פולנית; תרגום לעברית(

צלם חובב
Camera Buff

)פולין, 1979( דרמה
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Pain and Glory

)ספרד, 2019( דרמה

   
20

:3
0

 |
 5

.1
0

ש’ 

סלבדור, במאי קולנוע שתהילתו מאחוריו, 
פוגש דמויות מעברו ומחייו העכשוויים 

במפגשים פיזיים, בזיכרונו, בתיאטרון 
ובקולנוע ־ החל בילדותו בכפר קטן 

בוולנסיה, עת התאהב לראשונה, דרך גילוי 
אֹומנות הקולנוע ואהבתו הבוגרת הראשונה 
במדריד, וכלה בהווה, המתאפיין בביקורים 
בבתי חולים, בהתנסויות חדשות ובהשלמה 

עם העבר. הסרט החם והמתוחכם אינו פרוע 
כסרטיו המוקדמים של אלמודובר, אך הוא 
בכל זאת תובע מהקהל לפתוח את הראש 

ולהתגבר על דעות קדומות.

במאי: ּפֶדְרֹו אַלְמֹודֹובַר 
שחקנים: אנטוניו ּבַנְדֵרָס, ּפֶנֶלֹוּפֶה קְרּוז, חּולייטָה 

סֶרָאנֹו, אָסייר אֶטְקְסֶנְדיה 
)113 דק', ספרדית; תרגום לעברית ולאנגלית(



תערוכות 
על המסך
 סדרה פורצת דרך 

 המביאה אל מסך הסינמטק 
 סרטים העוסקים בתערוכות 

החשובות בעולם.
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שבוע ג’ 19.10 ־ 16.10  

סימְּבָה הוא הגור הבכור של המלך מּופָסָה. 
ביום לידתו נקבע ייעודו העתידי של סימבה 
כמנהיג השבט, אולם לא כל חברי הממלכה 
חוגגים את היותו יורש העצר: סְקָאר, אחיו 
של מופסה, זומם לסלק את המלך האהוב 

מכס המלכות ולנשל את סימבה מזכויותיו. 
"המלט", המחזה הנודע מאת ויליאם 

שייקספיר, הוא נקודת המוצא הדרמטית של 
"מלך האריות". 

במאי: ג'ון פָאבְרֹוִ 
קולות: דונלד גלֹובֶר, ּביֹונְסֶה, סֶת' רֹוגֶן 

)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מלך האריות  
The Lion King 

)ארה”ב, 2019( לכל המשפחה
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בחינה מעמיקה של האוסף בן 181 
היצירות המוצג ב"קרן ּבָארְנְס" 

בפילדלפיה, שמטרתה לענות על השאלה 
מדוע וכיצד שינה פייר-אוגוסט רנואר 

את סגנונו האהוב, שבא לידי ביטוי 
בציורים האימפרסיוניסטיים של פריז, 

לסגנון חדש שגרר תגובות צוננות אך גם 
זכה להערצתם של פיקאסו וָמאטיס. 

במאי: פיל גְרַּבְְסקי 
)87 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

רנואר
Renoir: Revered and Reviled

)בריטניה, 2016( תיעודי
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זיכרונות מרצח
Memories of Murder

)קוריאה הדרומית, 2003( מתח/קומדיה

יושבים בחושך עם תומר קמרלינג
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סאול, 1986. שני בלשים חדורי מוטיבציה 
יוצאים לכפר ומנסים לפתור תעלומת רצח 

אכזרית של שתי צעירות. דרכם אלימה 
במיוחד ובלתי מוסרית, וקצה חוט אינו נראה 

באופק. לכן מצטרף אליהם בלש שלישי, 
שמנהגיו אלגנטיים יותר. היעדר הכימיה בין 

השלושה מביא להתפרצויות אלימות, וכמעט 
מדי לילה נמצאות גופות נוספות מעשה ידיו 
של הרוצח. מהתלה "מצמררת" מאת במאי 

הסרט "פרזיטים".

במאי: ּבֹונְג ג'ּון הֹו 
שחקנים: סֹונְג קָאנְג־הֹו, קים סָאנְג־קיּונְג, 

קים רֹואֶה־הָא
 )132 דק', קוריאנית ואנגלית; תרגום 

לעברית(
לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי תומר 

קמרלינג, מבקר הקולנוע של מאקו.

תערוכות על המסך

הכל אודות חוה
All About Eve

)בריטניה, 2018( דרמה

התיאטרון הלאומי הבריטי
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מרגו צ'נינג היא הכוכבת הגדולה של 
התיאטרון. איב היא מעריצה צעירה 

ושאפתנית, נערה פשוטה שלכאורה רק 
רוצה להתקרב קצת אל מרגו. סיפור נצחי 

על קנאה ושאפתנות, על המקום שבו 
המרוץ להצלחה הוא חסר גבולות. יצירה 

המבוססת על סרטו הקלסי של ג'וזף 
מנקייביץ'.

במאי: איבֹו ואן הֹובֵה 
שחקנים: ג'יליאן אנדרסון, לילי ג'יימס, 

ג'וליאן אֹובֶנְדֶן 
)130 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

טרום בכורה
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בשנת 1969 נקלעה השחקנית והזמרת 
האגדית ג’ודי גרלנד )“הקוסם מארץ 
עוץ”, “כוכב נולד”( לחובות כספיים 

ונאבקה בהתמכרותה לאלכוהול ולסמים. 
כשהחליטה לצאת שוב למסע הופעות, היא 

שבתה את לב מעריציה, שהבינו כי מצבה 
שברירי. השילוב בין המשברים שחוותה 
לבין השירים והביצועים הדרמטיים הפך 

את מסע ההופעות לבלתי נשכח. מקץ 
שנים של שתיקה, רנה זלווגר חוזרת 

לתפקיד שכמו נתפר למידותיה ולקולה 
המהמם.

במאי: רּוּפֶרְט גּולְד
שחקנים: רנה זֶלְווגֶר, ג’סי ּבַאְקלי, רּופּוס 

סיוול
)118 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

ג’ודי – מעבר 
לקשת

Judy

)ארה”ב, 2019( ביוגרפיה/מוזיקלי

בתום ההקרנה תיערך שיחה פתוחה 
לשאלות הקהל עם פיל גרבסקי, יוצר 
הסדרה והאורח של סינמטק ירושלים 

ושל סינמטק הרצליה.
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 שבוע ד’ 26.10 ־ 22.10

העלילה ההוליוודית המוכרת על חייל 
בחופשה שפוגש נערת שעשועים בעלת 

חלומות גדולים זוכה לטיפול מופלא מאת 
באזבי ברקלי, גדול במאי המיוזיקל של 

הוליווד. המילה הכתובה לא תיטיב לתאר 
את הנעשה על המסך: המחולות המרהיבים 

והכוריאוגרפיה של הניצבים, העיצוב 
המהמם של התפאורה והתלבושות, 

התזמורת הנפלאה של בני גודמן ושיריה 
היפהפיים של כרמן מירנדה, הזמרת 

הפורטוגזית האגדית.

במאי: ּבָאזְּבי בֶרקלי 
שחקנים: אליס פֵיי, כרמן מירַנְדָה, פיל 

בייקר 
)103 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

כל החבורה כאן
The Gang’s All Here

)ארה”ב, 1943( מוזיקלי
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טיק מגלה לתדהמתו שנולד לו בן בעקבות 
סטוץ חד־פעמי. הוא רוצה מאוד לפגוש 
את בנו אבל אינו יכול לעבור את החוויה 

המטלטלת לבדו. לכן הוא מזמין את חברתו 
ברנדט, שאהובה מת ממחלת האיידס, ואת 

ידידו הקולני אדם להצטרף אליו למסע 
גיבוש בערבות אוסטרליה באוטובוס ורוד. 

הם ישתכרו למחייתם מהופעות כשלישיית 
מלכות דראג הרוקדות לצלילי הלהיטים 

של "אבבא", גלוריה גיינור, "וילג' פיפל" 
ואחרים. סרט מסע עליז ומשגע.

במאי: סטיבן אליוט 
שחקנים: הוגו ויבינג, טֶרֶנְס ְסטְָמּפ, גיא 

ּפירְס )104, אנגלית; תרגום לעברית(

הרפתקאותיה של 
פריסילה, מלכת 

המדבר
The Adventures of Priscilla, 

Queen of the Desert

)אוסטרליה, 1994( קומדיה מוזיקלית
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איידהו שלי
My Own Private Idaho

)ארה”ב, 1991( דרמה
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מייק הוא זונה ממין זכר הלוקה בהתקפי שינה 
בלתי צפויים. סקוט הוא בן עשירים שירד 

לרחוב באקט מרדני נגד אביו. השניים יוצאים 
להרפתקה סהרורית בעקבות אמו של מייק, 

אך בחיפושיהם אחריה הם מגיעים עד איטליה, 
שם סקוט פוגש נערה ומתאהב בה. סיפור 

אהבה נוגע ללב השואב את השראתו ממחזותיו 
של שייקספיר "הנרי הרביעי" ו"הנרי 

החמישי", כמו גם מ"הקוסם מארץ עוץ".

במאי: גאס ואן סנט 
שחקנים: ריבר פיניקס, קיאנו ריבס, ג'יימס 

רוסו )104 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
ריבר פניקס - פרס השחקן הטוב ביותר, 

פסטיבל ונציה, 1991.
מועמד לפרס אריה הזהב, פסטיבל ונציה,1991.

פישטייל
Fishtale

)ישראל, 2019( תיעודי
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ג'וני חי בישראל אך מאמין בעתיד של 
אפריקה ורוצה לחזור ליבשת ולקדמּה. 

הוא מתמחה בגידול מסחרי של דגים 
למאכל ומתכנן להביא עמו למולדתו את 

הטכנולוגיה המערבית בתחום. בניגוד אליו, 
אשתו אינה שומרת אמונים למולדת, שכן 
היא נחושה להבטיח עתיד מיטבי לילדיהם 

גם אם תיאלץ לשלם על כך מחיר כבד. 
כשתוקף אשרות העבודה של השניים פג, 

המתח ביניהם גואה ומוביל להתנגשות 
בלתי נמנעת. 

במאית: עמנואל מאייר
)50 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם עמנואל 
מאייר, במאית הסרט.

הקוסם מארץ עוץ
The Wizard of Oz

)ארה”ב, 1939( מוזיקלי
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ג'ודי גרלנד האגדית בתפקיד הכובש את 
לבבות הצופים כבר שמונים שנה. דורותי 
נסחפת לארץ עוץ בסופת ציקלון ואינה 

יכולה לשוב הביתה. היא פוגשת בדחליל 
הזקוק למוח, באריה החפץ באומץ ובאיש 

פח המחפש לב. יחד הם צועדים בדרך 
הלבנים הצהובות בעקבות קוסם נודע 

שיגשים את משאלותיהם.  

במאי: ויקטור פלמינג 
שחקנים: ג'ּודי גַרְלָנְד, פרנק מורגן, ריי 

ּבֹולגֶ'ר
 )101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי יהונתן 
צוריה, עורך הבלוג "עין הדג".
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נעמי, טרמפיסטית חושנית, מגיעה ללאס 
וגאס בתקווה לזכות בהתחלה חדשה. 
מעצבת תלבושות טובת לב מכירה לה 

את עולם נערות השעשועים שרוקדות 
בעירום במלונות ובמועדונים, ודומה שהיא 

עולה על דרך המלך. המפגש עם קריסטל 
הלוהטת, הכוכבת של העיר, מצית בנעמי 

תשוקה גדולה לכבוש את לבה של קריסטל 
ואת מקומה על הבמה. אחד מעשרת 

הסרטים האיומים בתולדות הקולנוע או 
יצירה שלא הובנה כהלכה?

במאי: פול וֶרְהֹובֶן 
לַן,  ְּ שחקנים: אליזבט ברקלי, קייל מְֶקלָכ

ג’ינה גרשון 
)128 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תוגש הרצאה מפי ארז דבורה, 
.Ynet מרצה ומבקר הקולנוע של

נערות שעשועים
Showgirls

)ארה”ב, 1995( דרמה/מוזיקלי
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שבוע ה’ 31.10 ־ 26.10  

מותחן מסחרר המתחיל במעלית ממולכדת 
וממשיך בנסיעה באוטובוס ממולכד, הנדרש 

לשמור על מהירות נסיעה אחידה של 
שמונים קמ"ש אחרת יתפוצץ. קיאנו ריבס 
בתפקיד השוטר העשוי ללא חת, וסנדרה 

בולוק מגלמת נוסעת שמצליחה לשמור על 
קור רוח מרשים לאחר שהיא נאלצת לעבור 

למושב הנהג. 

במאי: יאן דֶה ּבֹונְט 
שחקנים: קיאנו ריבס, דניס הופר, סנדרה 

בולוק 
)116 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

ספיד
Speed

)ארה”ב, 1994( מתח
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הכל אודות אמא
All About My Mother

)ספרד, 1999( מלודרמה
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מנואלה איבדה את בנה יחידה. קודם לכן 
היא איבדה את אביו ומחקה את עקבותיו 

מחייה. בלב שבור היא יוצאת למסע 
בעקבות האב כדי לספר לו הכול על בנם 
המשותף, שאותו לא הכיר. בדרכה היא 

תפגוש שחקנית מצליחה, נזירה המבקשת 
להקריב את חייה למען הזולת וזונה טובת 

לב. אלמודובר הקדיש את הסרט לאמו 
ולשחקניות שגילמו אימהות בקולנוע: 

ג'ינה רולנדס, בטי דייוויס ורומי שניידר. 

במאי: ּפֶדְרֹו אַלְמֹודֹובַר 
שחקניות: ָמריָסה ּפָרֶדֶס, ּפֶנֶלֹוּפֶה ְקרּוז, 

סֶסיליה רֹות, אנטוניה ַסן חּואַן 
)101 דק', ספרדית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(

הפרוטוקול של גלעד
Guilad’s Protocol

)ישראל, 2019( תיעודי
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גלעד קאהן, שחקן כדורגל מבטיח, היה בן 
15 וחצי כשנפטר ממחלת הסרטן. במשך 

השנתיים שבהן נלחם על חייו הוא חווה, 
לצד הכאב והסבל, גם רגעים משמחים 

ומצחיקים רבים, ואף ידע אהבה ראשונה. 
הוריו של גלעד יזמו את הפקת הסרט כדי 

לסייע למשפחה ולחברים להתמודד עם 
האובדן וללמוד על אפשרויות הטיפול, על 

ערכו של הקנביס הרפואי ועל חשיבות 
הרפואה המשלימה. סרט עצוב ואופטימי 

גם יחד.

במאית: דבורית שרגל
)60 דק', עברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דבורית 
שרגל, במאית הסרט.
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מתנקש-העל ג’ון ויק )קיאנו ריבס( נהיה 
למבוקש. תג המחיר על ראשו עומד על 14 
מיליון דולר, וצבא של ציידי ראשים דולק 

אחריו. הסרטים בסדרה נודעים בקו עלילה 
מעורפל אך גם בסצנות פעולה מרשימות 
שהחזירו עטרה ליושנה. קיאנו ריבס שב 

להיות הכוכב שהיה.

במאי: צ’אד ְסטָהֶלְְסקי 
שחקנים: קיאנו ריבס, האלי ברי, איאן 

מקֵשיין 
)131 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

ג’ון ויק 3
John Wick: Chapter 3 – 

 Parabellum

)ארה”ב, 2019( מתח
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הדוויג והשארית 
העצבנית

Hedwig and the Angry Inch

)ארה”ב, 2001( מוזיקלי
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סיפורה של הֶדְוויג, זמרת רוק שהייתה 
בעבר צעיר מגרמניה המזרחית ושמו הנזל, 
שבעקבות אהבתו לחייל אמריקאי החליט 
לעבור ניתוח לשינוי מין, שצייד אותו בכל 

מה שיש לאישה אך גם הותיר שארית בגודל 
אינץ' מאיבר זכרותו. הדוויג אינה מוותרת 
על האהבה, ואף שנראה כי אהבתה לזמר 

צעיר תסתיים בדרמה גדולה, ההצגה חייבת 
להימשך.

במאי: ג'ון קמרון מיטשל
שחקנים: ג'ון קמרון מיטשל, מִרְיָם שֹור, 

סטיבן טְרָאסְק  
)95 דק', אנגלית וגרמנית; תרגום לעברית(

אוהבים אותך 
קיאנו ריבס
אוהבים אותך 
קיאנו ריבס

ערב הצדעה

 "Woah"-חידון ה
בהנחיית נעמה רק ויהונתן צוריה

   
22

:0
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 בשיתוף הבלוג "עין הדג"



כאן ועכשיו
Here and Now

)ישראל, 2018( עלילתי

  הקרנות מסחריות      

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

שלה. היא מציגה את עצמה כקלרה, 
צעירה יפהפייה בת 24. אולם דווקא 
אלכס, חברו של לודו, מתאהב בדמות 

הפיקטיבית, וקלייר נקלעת לתסבוכת של 
סודות ושקרים... ומתאהבת באלכס עד 

מעל לראש.

במאי: ָספי נֶּבּו  
שחקנים: ז'ּולייט ּבינֹוש, 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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ארבעה חברים, מהגרים צעירים משכונת 
עוני באשדוד, מקימים להקה ומקדישים 

את זמנם לחזרות לקראת אודישן לפסטיבל 
מוזיקה בין־לאומי. הם חולמים להשמיע 

בו את קולם ולהשפיע על המציאות 
הקשה שסביבם. כשמשברים פוקדים את 
משפחת הסולן, הבנק מאיים לעקל את 

דירתו ושירותי הרווחה מאיימים לפרק את 
התא המשפחתי השברירי. חבריו ללהקה 
פותחים במרוץ נגד הזמן כדי למנוע את 

נפילתו ונפילת משפחתו ולהשתתף 
בפסטיבל בכל זאת.

במאי: רומן שומונב
שחקנים: ולאד דובינסקי, מישל ואינברג, 

זורה קרטושבילי
)90 דק', רוסית ועברית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(
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16.3.20

חמים וטעים

4.11.19
  גבירתי 
הנאווה

23.12.19
 בן חור

 13.1.20
מצחיקונת

 10.2.20
 נחש מי 

בא לסעוד?

בהנחיית איריס לקנר

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

חמישה מפגשים חודשיים המוקדשים 
לקולנוע ההוליוודי הקלאסי: על הדרמות 
שמאחורי הקלעים, על השפה הקולנועית 

המיוחדת ועל השחקניות והשחקנים 
שעשו את הסרטים לבלתי נשכחים. 

שדרת 
הכוכבים

שני הפוסקרים
The Two Foscari

)איטליה, 2018( אופרה

רואים משם, שומעים מכאן
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בית האופרה המפורסם "לה סקאלה" 
מעלה את אחת האופרות המוקדמות 

של ורדי, בכיכובו של פלאסידו דומינגו 
ובניצוחו של מיקלה מריוטי. כמו יצירות 

אופרה רבות שכתב ורדי, עלילת "שני 
הפוסקרים" עוסקת בשאלת הנאמנות 
למולדת אל מול המחיר האישי הכבד 

שהיחיד משלם. בהפקה קלאסית זו, עיצוב 
החלל והתלבושות מבוסס על שחזור 

תקופתי של ארמון הדוג'ה בוונציה במאה 
ה־15, התקופה שבה העלילה מתרחשת.

במאים: אַלְוויס הֶרְָמניס, טיציאנֹו ַמנְצ'יני  
מנצח: מיֶקלֶה ָמריֹוטי 

משתתפים: ּפְלָאסידֹו דֹומינְגֹו, פְרַנְצֶ'ְסקֹו 
מֶלי, אנה ּפירֹוצי 

)138 דק', איטלקית; תרגום לעברית(



קפה, מאפה וסרט

קצפת ודובדבנים
Peaches and Cream

)ישראל, 2019( קומדיה

רמברנדט
Rembrandt from the 

National Gallery, London and 
Rijksmuseum, Amsterdam

)בריטניה, 2014( תיעודי

תערוכות על המסך 
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סיפורו של במאי סרטים חסר מנוח 
שחרדותיו מפני כישלון, איבוד שליטה 

ומוות מתנקזות לליל יציאת סרטו החדש 
לאקרנים. ההתעסקות האובססיבית 

בהפצת הסרט המדשדש מובילה אותו 
ללילה בלתי נשכח.  

במאי: גור בנטביץ'
שחקנים: גור בנטביץ', אלון אבוטבול, 

הדס בן ארויה
)92 דק', עברית ואנגלית; תרגום 

לעברית(

בשנות חייו האחרונות זכה רמברנדט 
לתנופה חדשה, ועבודותיו מתקופה זו 
עיצבו את דימויו כצייר וכאדם. הסרט 

שלפנינו סוקר ציור אחר ציור, ובעזרתם 
של אוצרים, אֹומנים ואנשי רוח חושף את 

אחד האֹומנים הגדולים בהיסטוריה.

במאית: קאט מנסּור
)96 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

היו זמנים... בהוליווד
Once Upon a Time...  

in Hollywood

)ארה”ב, 2019( דרמה
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ארה"ב, 1969. כוכב טלוויזיה דועך 
והפעלולן הכפיל שלו מנסים לשרוד 

בתעשיית הקולנוע המשתנה. מבט מהורהר 
ותוסס על התקופה ההיא בהוליווד - 

כמרכז של תעשיית הקולנוע האמריקאית 
וכשכונת מגורים בלוס אנג'לס.

במאי: קוונטין טרנטינו 
שחקנים: לאונרדו דיקפריו, בראד פיט, 

מרגֹו רּוּבי, אל פצ'ינו 
)159 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

10:00 קפה ומאפה   
10:30 הקרנת הסרט

האירוע הוא פרי שיתוף פעולה עם מכללת גמלאי הרצליה

  S&M2 
 מטאליקה והתזמורת 

 הסימפונית 
של סן פרנסיסקו

)ארה”ב, 2019( הופעה חיה

סינמטק הרצליה, מת על מטאל, Trafalgar Releasing מציגים:

S&M2 הנו סרט הצדעה לאלבום ולמופעי ש’ 12.10  |  20:30   
S&M של להקת “מטאליקה” )החוגגים 

עשרים שנה( עם התזמורת הסימפונית של 
סן פרנסיסקו. הסרט כולל ביצועים ממופעי 
S&M המקוריים משנת 1999, שתועדו ב-6 

וב-8 בספטמבר, וכן גרסאות סימפוניות 
של שירים חדשים שיצאו מאז. S&M2 הנו 
אירוע ייחודי ובינלאומי המעניק למיליוני 

מעריצים ברחבי העולם הזדמנות לחזור 
בזמן ולחוות את ההופעה כקונצרט מודרני 

על המסך הגדול.

במאי: ויין אישאם
חברי הלהקה: ג’יימס הטפילד, לארס 

אולריך, קירק האמט, רוברט טרוחיו
)150 דק’, אנגלית(

לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי ליאור פלג.

 בני הגיל השלישי נהנים מבוקר בסינמטק ב-30 ₪ בלבד!



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

מלכת הלבבות
Queen of Hearts

)דנמרק, 2019( דרמה
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אן היא עורכת דין מצליחה המתגוררת 
בבית מידות וחובקת משפחה אוהבת. 

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(

סלבדור, במאי קולנוע שתהילתו מאחוריו, 
פוגש דמויות מעברו ומחייו העכשוויים 

במפגשים פיזיים, בזיכרונו, בתיאטרון 
ובקולנוע ־ החל בילדותו בכפר קטן 

בוולנסיה, עת התאהב לראשונה, דרך 
גילוי אֹומנות הקולנוע ואהבתו הבוגרת 

הראשונה במדריד, וכלה בהווה, המתאפיין 
בביקורים בבתי חולים, בהתנסויות 

חדשות ובהשלמה עם העבר. הסרט החם 
והמתוחכם אינו פרוע כסרטיו המוקדמים 

של אלמודובר, אך הוא בכל זאת תובע 
מהקהל לפתוח את הראש ולהתגבר על 

דעות קדומות.

במאי: ּפֶדְרֹו אַלְמֹודֹובַר 
שחקנים: אנטוניו ּבַנְדֵרָס, ּפֶנֶלֹוּפֶה ְקרּוז, 

חּולייטָה סֶרָאנֹו, אָסייר אֶטְְקסֶנְדיה 
)113 דק', ספרדית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(

כאב ותהילה
Pain and Glory

)ספרד, 2019( דרמה

 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: קופות סינמטק הרצליה 09-9565008

kupa@hcinema.org.il

ראשונים בקולנוע

בקרוב

הפרידה
The Farewell 

12.11.19

הקרנת טרום בכורה  +  הרצאה

)קנדה, 2019( 
דרמה/קומדיה

מלך האריות 
The Lion King 

)ארה”ב, 2019( לכל המשפחה
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סיְמּבָה הוא הגור הבכור של המלך מּופָָסה. 
ביום לידתו נקבע ייעודו העתידי של 

סימבה כמנהיג השבט, אולם לא כל חברי 
הממלכה חוגגים את היותו יורש העצר: 

ְסָקאר, אחיו של מופסה, זומם לסלק את 
המלך האהוב מכס המלכות ולנשל את 

סימבה מזכויותיו. "המלט", המחזה הנודע 
מאת ויליאם שייקספיר, הוא נקודת המוצא 

הדרמטית של "מלך האריות". 

במאי: ג'ון פָאבְרֹוִ 
קולות: דונלד גלֹובֶר, ּביֹונְסֶה, סֶת' רֹוגֶן 

)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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סרטי ילדיםימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהב

12.10 יום שבת2.103.104.105.10
19:30 החיה

20:30 פיתיון

 20:30 
קולו של אחמד

21:00 היו זמנים... 
בהוליווד

18:00 המשפחה 
האחרונה

20:30 כאב ותהילה

 11:00 
תעלול של טיול

17.10 יום חמישי10.1011.1012.10
 19:00 

 ג’ון ויוקו:
רק שמיים מעל

20:50 חינוך רע

18:00 צלם חובב21:30 ג’נגו

20:15 יומן ההחלמה

20:30 מטאליקה

 11:00 
תעלול של טיול

19.10 יום שבת15.1016.1017.1018.1019.10
 18:00 

מלך האריות 
 20:30 20:00 הכל אודות חוה

תערוכות על המסך: 
רנואר

 21:30 
ג’ודי – מעבר לקשת

18:00 מלך האריות 

20:30 זיכרונות מרצח

 11:00 
שכחו אותי בגלקסיה

23.10 יום רביעי22.1023.1024.1025.1026.10
 18:00 

כאב ותהילה
19:00 

פישטייל
20:50 

איידהו שלי

 20:30 
 הרפתקאותיה

 של פריסילה, 
מלכת המדבר

21:00 
נערות שעשועים

18:00 כל החבורה כאן

 20:30 הדוויג 
והשארית העצבנית

 17:00 
שכחו אותי בגלקסיה

29.1030.1031.10
 18:00 

מלכת הלבבות
 19:00 הפרוטוקול 

של גלעד
20:50 

הכל אודות אמא

 19:30 
ג’ון ויק 3

22:00 חידון 

22:30 ספיד

 פאסז' הסינמטק, כניסה מרחוב סוקולוב 29, הרצליה 
 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
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20:30 הקוסם 
מארץ עוץ

טרום בכורה

4.10  10:30  היו זמנים... בהוליווד
11.10  10:30  קצפת ודובדבנים

18.10  10:30  תערוכות על המסך: רמברנדט
שישיבכיף
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