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קולנוע עולמי
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 4.12 
טאיקון

 5.12 
זהירות, ילדים

7.12 
 עמק המומינים

 7.12 
טד – הראו לי אהבה

28.12 
הארץ החדשה

 7.12 
פאדו, הפסקול של פורטוגל

14.12 
משחק דמקה

 11.12 
ישו

 20.12 
שמו האבוד

 21.12 
מיו על החוף

בצעדי ענק אנו מתקרבים לסופה של שנת 2019 ולפתחה של שנת 2020. בכל שנה בעת הזו אנו צופות וצופים יקרות,

כותבים סיכומים ודוחות, סוגרים את שנת התקציב ונסחפים אל נבכי עולם הבירוקרטיה. למרות 

השעמום שמזמנות לנו משימות אלה, יש בימים הללו גם לא מעט קסם, כיוון שהם מכריחים אותנו 

לעצור ולהתבונן בעשייה השנתית שלנו. כשאנו מביטים לאחור אל השנה החולפת, אנו מתמלאים 

בשמחה ובגאווה על התכנים המשובחים שהצענו בה, על האירועים המרגשים שקיימנו בה ועל 

האורחים המופלאים שביקרו אצלנו במהלכה. בכל חודש התקרבנו עוד קצת אל הייעוד שלנו - לשמש 

מרכז קולנוע איכותי באזור השרון, אשר מציע תכנים ואירועים שאי־אפשר למצוא בשום מקום אחר.

 

 להלן כמה סיבות לגאוותנו:

המהדורה השנייה של "מבט על הקולנוע הנורדי" משכה קהל 	•

רב וכללה כמה מהיצירות המשמעותיות של הקולנוע העכשווי.

פרויקט הקרנת ההופעות של להקות עכשוויות זכה בשנה 	•

האחרונה להצלחה גדולה כל כך שהוא סחף גם את הקולגות 

שלנו מרשתות הקולנוע המסחריות, שהצטרפו גם הן למיזם.

סדרת "תערוכות על המסך" זכה להצלחה אדירה גם בשידור 	•

הנוסף שלה. בקרוב תתחיל עונה חדשה.

"נוספרטו: סימפוניית האימה", פרויקט הדגל של סינמטק 	•

הרצליה, כלל סרט אילם שלווה בפסקול עדכני מאת אליוט, 

אשר זכה להקרנה מיוחדת באולם ענק ומלא עד אפס מקום 

באיסטנבול שבטורקיה. הקרנות נוספות יתקיימו בתל אביב 

ובירושלים במהלך שנת 2020.  

"מלך הדרכים", הרטרוספקטיבה המאתגרת לוִים ונדרס, פילגה 	•

את הצופים לאוהבים ולשונאים, אולם פרויקט האינסטגרם, 

שבמסגרתו שלחו הגולשים תמונות שצילמו בהשראתה, זכה 

להצלחה מפתיעה.

לצד כל העשייה המבורכת הזו, הקדשנו בשנת 2019 תשומת לב 

רבה גם לדור הצעיר ולחינוך לאהבת הקולנוע. יזמנו כמה תוכניות, 

הן לבתי ספר והן במסגרת חופשת הקיץ, תוכניות שהן הן מהותו 

של הסינמטק. בעקבות ההצלחות הללו נמשיך גם בשנה הקרובה 

להרחיב את תוכניות החינוך ולגייס אליהן קהל חדש.

במהלך השנה לא עצרנו לרגע ופעלנו מאחורי הקלעים כדי שיהיה 

לכם, הצופים והצופות, נעים ונוח לבקר בסינמטק. רכשנו ריהוט 

חדש, שדרגנו את חדר המדרגות, והדובדבן שבקצפת הוא מקרן 

DCP חדש באולם 2, שיאפשר להקרין מגוון רב יותר של סרטים.

במבט לאחור, אנו מרגישים סיפוק רב. מחר נקום בבוקר ונתחיל 

לתכנן את שנת 2020, שבלי ספק תהיה מוצלחת לא פחות מהשנה 

החולפת. על הפרק כבר עומדות מחוות לבמאים פולקר שלונדורף 

("תוף הפח", "הכבוד האבוד של קטרינה בלום") ומיקה קאוריסמקי 

("מאסטר־שף צ'נג"), ואנו נושאים את עינינו אל גאורגיה, שפרט 

למטבח המשובח שלה מציעה גם קולנוע מעולה.

 תודה שבחרתם לבלות איתנו השנה.

 שלכם,

גיתית וינר, מנכ"לית סינמטק הרצליה, והצוות.



סרטים לכלִסינֶָמָקט
המשפחה!

חיי החווה השקטים של שון וחבריו הכבשונים משתנים מקצה 
לקצה, כאשר חייזרית קטנה וחמודה בשם לולה נוחתת ממש 

לידם. שון נחוש בדעתו לעזור לה לחזור הביתה, ויחד עם 
לולה השובבה בעלת כוחות הקסם הם יוצאים למסע מצחיק, 

מרגש ומסעיר. אבל הכל מסתבך כשאנשים אחרים מנסים 
לחבל במשימה ולתפוס את לולה…

 

במאים: ויל בצ’ר, ריצ’רד פילן
(90 דק’)

משפחת החיות המוזרות (כך קרא להן אוריאל אופק בתרגום 
המקורי של סדרת הספרים) 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 המתייחסת בכובד ראש 
למורשתם הרוחנית והאסתטית.

במאים:  סטיב ּבֹוְקס, דָארֶן רֹוּבי, אַבְגּוְסטָה זֹורֵלידי, נייג’ל 
דייוויס, ג’יי גרייס  

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

הסרט יוקרן בשפה האנגלית וילווה בהנחיה רצופה מפי גלית 
רויכמן, מספרת סיפורים.

לפני הסרט תוצג הקדמה מפי מיכל פז, העורכת האחראית על 
מדור הילדים והנוער בהוצאת כתר.

 עמק 
המומינים 

Moominvalley
(פינלנד/בריטניה, 

2019) אנימציה

שון כבשון: 
עף על החלל
Sean the sheep: 

Farmageddon

(ארה”ב, 2019) אנימציה

שבת 21.12 | 11:00    שבת 7.12 | 11:00   

סיפורים.מספרת מוצג בליווי  הסרט 

גורילז
Gorillaz: Reject False Icons

תיעודי (ארה”ב, 2019)

בסרט הביכורים שלו עקב הבמאי דֶנְהֹולְם יּולֶט אחר כל 
צעד של ה-Gorillaz  במשך שלוש שנים. הוא תיעד את 

יצירתם של שני אלבומים עטורי שבחים, Humanz ו־
The Now Now, ואת סיבוב ההופעות העולמי השאפתני 

ביותר של הלהקה עד כה, שכלל הופעות באירופה, 
אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית ומקסיקו, ואשר 

החל והסתיים בפסטיבליDemon Dayz בבריטניה 
ובארצות הברית. התוצאה היא המסע המעמיק והמקיף 

הראשון אי פעם אל תוך עולמה של "גורילז" ומשפחתה 
המורחבת, מסע הכולל צילומים שטרם נראו ובהם 

הווירטואלי פוגש את האמיתי. 
בהשתתפות: מורדוק ניקלס (בס), נודל (גיטרה), ראסל 

הובס (תופים) ו־2D (קולות).
לפני ההקרנה תוצג הרצאה מפי דנה קסלר, עיתונאית 

ומרצה לקולנוע מטעם "החוג לתולדות המוזיקה".

ב’ 16.12 | 20:30   

ַּכְרִטיִסּיַת ִסְרֵטי יְלִָדים  
6 כניסות ב– 90 ₪ בלבד! לפני ההקרנה: הפעלה יצירתית 

ומהנה בהשראת הסרט
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שבוע א’  4.12 ־ 7.12  

מוזיקת הפאדו איננה סגנון מוזיקלי גרידא 
אלא חלק מרכזי ממרקם החיים של ליסבון. 
הפאדו, המכונה "הפסקול של חיי העיר", 

היא מקור לגאווה לאומית, כפי שניכר 
במשתתפי סרט זה, אשר עוסק במוזיקה 

הייחודית ובמקומה בתרבות הפורטוגלית. 
הסרט עובר מזמר לזמרת, ממסעדה למועדון, 
ומציג מבחר מופלא של זמרים ־ כמעט כולם 

שרים בעיניים עצומות ומתכנסים בתוך 
עצמם בניסיון לבטא את המלנכוליה של שירת 

הפאדו.

במאי: רּוּבֶן אַלְבֶס, כריסטוף פֹונְסֶָקה 
(84 דק', פורטוגזית; תרגום לעברית)

פאדו, הפסקול של 
פורטוגל

As Vozes do Fado

(פורטוגל 2017) תיעודי/מוזיקלי
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גבר ואישה
A Man and a Woman

(צרפת, 1966) דרמה
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גבר ואישה צעירים שהתאלמנו מאהוביהם 
נפגשים במקרה בפנימייה שבה לומדים 

ילדיהם. השניים מתאהבים אך מתקשים 
להשתחרר מצל העבר. הבמאי קלוד ללוש 
היה רק בן 28 כשיצר את "גבר ואישה", 

שכבש את לבבות הצופים בכל העולם. 
המלחין פרנסיס ליי בן ה־34 זכה לתהילת 

עולם בזכות הפסקול שחיבר לסרט.

במאי: קלוד לֶלּוש 
שחקנים: אָנּוק איימֶה, ז'אן־לואי 

טְרַנְטיניָאן, ּפייר ּבָרּו 
(102 דק', צרפתית; תרגום לעברית)

טאיקון
Taikon

(שוודיה, 2015) תיעודי
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סרט תיעודי על חייה של קטרינה טאיקון, 
סופרת ופעילה חברתית בת רומה שזכתה 

לכינוי "מרטין לותר קינג של שוודיה". 
כאשר קהילת הרומה בשוודיה (שמוצאה 

מרג'סטאן, הריאנה ופנג'אב שבהודו) 
נלחמה על שוויון זכויות, הייתה טאיקון 

לפנים של המחאה, הודות למאבקה 
העיקש ולספרים שפרסמה. 

במאים: לָאוון מֹוְהטָדי, גֵלֶרְט טַָמאס  
(90 דק', שוודית; תרגום לעברית)
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הם נפגשו לפני שנים רבות: גבר ואישה 
שנסחפו לרומן בלתי צפוי, בסרט 

שעיצב את הדימוי הקולנועי של האהבה. 
כיום ז’אן לואי נראה אבוד, שבוי בידי 

זיכרונותיו. בנו מבקש לעזור לו ומוצא את 
אן, האישה שז’אן לואי אינו יכול לשכוח. 
השניים שוב יחד והסיפור מתחיל מחדש. 

גבר ואישה. קלוד ללוש מאחד מחדש 
את השחקנים אנוק איימה וז’אן־לואי 

טרנטיניאן, 53 שנה אחרי הסרט המקורי.

במאי: קלוד לֶלּוש
 שחקנים: אָנּוק איימֶה, ז’אן־לואי 

טְרַנְטיניָאן, סֹועַד אָמידּו 
(90 דק’, צרפתית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

שנות חיינו היפות
The Best Years of a Life

(צרפת, 2019) דרמה

טד – הראו לי 
אהבה

Ted – Show Me Love
(שוודיה, 2018) דרמה מוזיקלית/

ביוגרפיה
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ביוגרפיה קולנועית מוזיקלית המציגה את 
סיפורו של הזמר טד, שהתפרסם בתחילת 
שנות השבעים בשוודיה במקביל ללהקת 

אבבא, ושסיפור חייו כבש את לב העם 
השוודי. המוזיקה של טד הגדירה מחדש 

את מוזיקת   הפופ השוודית, ומילות 
שיריו, שכתב אחיו קנת, היו מלאות חיים, 
אהבה, כאב ותקווה. הקשר הסימביוטי בין 
האחים עומד במרכז הסרט, המציג הן את 

הרגעים הנשגבים והן את הרגעים ההזויים 
במערכת היחסים שלהם.

במאי: ָהנֶס הֹולְם  
שחקנים: האנה אַלְְסטְרֹום, אדם ּפּולְסֹון, 

יֹונאס ַקרְלְסֹון  
(120 דק', שוודית; תרגום לעברית)

זהירות ילדים
Beware of Children

Barn

(נורווגיה/שוודיה, 2019) דרמה
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במהלך הפסקה בבית הספר, ליקה בת 
ה-13 , פוצעת את בן כיתתה ג'יימי, בנו 
של פוליטיקאי ממפלגת ימין. ג'יימי מת 

בבית החולים, והמורים וההורים מתקשים 
להתמודד עם הטרגדיה, בשל הרשת 

הסבוכה של יחסים, נאמנויות וסודות. 
סרט מרשים המציג בתבונה את מורכבותם 
של יחסי אנוש ויחסי הורים-ילדים בעולם 

המודרני.

במאי: דָאג יֹוהאן ָהאּוגֶרּוד  
שחקנים: הֶנְרייט ְסטינְסְטְרּוּפ, יאן גּונָאר 

רּויסֶה, תֹורְּביֹורְן ָהאר 
(157 דק', נורווגית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)
באדיבות פסטיבל הסרטים הבין-לאומי 

ה-35, חיפה.



 שבוע ב’ 11.12 ־ 14.12

עיניים שלי
Chained

(ישראל, 2018) דרמה
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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. 

במאי: ירון שני
שחקנים: ערן נעים, סתיו אלמגור, סתיו 

פטאי (112 דק', עברית)
זוכה פרס הסרט הישראלי העלילתי הטוב 
ביותר, פסטיבל הקולנוע ה־36, ירושלים.

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ירון שני, 
במאי הסרט.
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Jesus

(יפן, 2018) דרמה קומית

   
20

:5
0

 |
 1

1.
12

ד’ 

יורה הוא ילד צעיר שנאלץ לעזוב את טוקיו 
עם משפחתו ולעבור לכפר הררי מושלג 

כדי לחיות לצד סבתו. בבית הספר הנוצרי 
של הכפר הוא נחשף לראשונה לדת זרה 

ונתקל בקשיי הסתגלות. יום אחד, במהלך 
תפילה, ישו מופיע לפניו כיצור מיניאטורי. 
לאחר שכל בקשה של יורה מתמלאת, הוא 

יוצא למסע אישי של אמונה.

במאי: הירֹושי אֹוקּויָאָמה 
שחקנים: יּורָה ָסאטֹו, ריקי אֹוקּוָמה, 

הינָאקֹו ָסאֶקי 
(76 דק', יפנית; תרגום לעברית)
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לאחר הלווייתה של מרתה, חמש חברותיה 
הטובות ביותר מחליטות להעביר את 

הלילה באתר נופש מרוחק שמרתה לא 
הספיקה לבקר בו. לילה ארוך זה הופך 
למסע סבוך ומורכב שבמהלכו כל אחת 

מהן נחשפת כאילו היה זה יומה האחרון. 
הסרט הוגדר כתשובה הנשית ל”החברים 

של אלכס”.

במאית: פטריסיה סֵֶקיירָה 
שחקניות: אנה נָאבֶה, אנה ּפַדְרָאֹו, פָטיָמה 

ּבֶלֹו 
 (87 דק’, פורטוגזית; תרגום לעברית 

ולאנגלית) 

משחק דמקה
Game of Checkers

(פורטוגל, 2015) דרמה 

ישראל, סוף שנות השישים. עתליה, 
אלמנה יפהפייה שאיבדה את בעלה 

במלחמת ששת הימים, חיה בקיבוץ עם 
בתה המתבגרת, המתנכרת לה. עתליה 

מנהלת פרשיות אהבים עם גברי הקיבוץ, 
לקנאתן של שאר הנשים. כאשר היא 

נסחפת לרומן אסור עם נער בן 19 
ששוחרר מהשירות הצבאי, דומה שנחצה 

גבול מבחינת חברי הקיבוץ, והם מחליטים 
לנדות אותה. סרט חריף העוסק בבדידותו 

של החריג אל מול הקולקטיב.

 במאי: עקיבא טבת
שחקנים: מיכל בת אדם, יפתח קצור, 

רות גלר
(90 דק', עברית)

עתליה
Atalia

(ישראל, 1984) דרמה
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טרום בכורה ישראליתד’

 אמנות ההגנה 
העצמית

The Art of Self-Defence
(ארה”ב, 2019) קומדיית מתח

קייסי, מנהל חשבונות ביישן וחסר ביטחון, 
מותקף לילה אחד על־ידי חבורת אופנוענים. 

בעקבות האירוע הוא מחליט שהוא חייב 
ללמוד להגן על עצמו, ולכן הוא מצטרף 

למועדון קָרָטֶה ומתחיל להתאמן תחת עינם 
הפקוחה של מדריך כריזמטי ולוחמת קשוחה. 
קייסי נשאב לעולם חדש אך עדיין אינו מוכן 
להגיע למחוזות שהמנטור החדש מוביל אותו 

אליהם.

במאי: ריילי ְסטֶרְנְס 
שחקנים: ג'סי אייזנברג, אלסנדרו ניבֹולָה, 

אימֹוג'ן ּפּוטְס 
(104 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

לפני ההקרנה תוצג הרצאה מפי תומר 
קמרלינג, מבקר הקולנוע של "מאקו".

מפסטיבל הסרטים ה־35, חיפה
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על פי נובלה מאת ארתור שניצלר. רופא ילדים 
ואשתו חווים טלטלה בזוגיותם. ביקור במסיבת 
ראש השנה חושף את הרופא אל גופה העירום 

של דוגמנית יפהפייה ואת האישה לחיזור תקיף 
מצד מיליונר מזדקן. סדרת וידויים שהשניים 

משמיעים אחד באזני השנייה מביאה את 
יחסיהם למבוי סתום ושולחת את הרופא אל 
רחובות העיר ניו יורק שם הוא חווה סדרת 
הרפתקאות מיניות שגורמות לו לתהות על 

גבריותו ומשמעות הקשר הזוגי. 

במאי: סטנלי קובריק
שחקנים: טום קרוז, ניקול קידמן, סידני פולק  

(159 דק', אנגלית, תרגום לעברית) סטנלי 
קובריק - זוכה פרס הביקורת - פסטיבל ונציה
לפני ההקרנה תוצג הרצאה מפי ארז דבורה, 

."YNET" מבקר הקולנוע של

עיניים עצומות 
לרווחה 

Eyes wide shut                 
(ארה”ב, 1999) דרמה
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שבוע ג’ 18.12 ־ 21.12  

סרטו הקודר והאלים של כריסטופר נולן 
מעמיד מול האביר האפל, הלוא הוא ברוס 

ויין/באטמן, את הג'וקר (הית' לדג'ר), 
שזורע אנרכיה בעיר גות'אם ומביא אותו 

אל הגבול הדק שבין גבורה לעבריינות. 

במאי: כריסטופר נולן 
שחקנים: כריסטיאן בייל, הית' לדג'ר, ארון 

אקהרט 
(152 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

האביר האפל
The Dark Knight

(ארה”ב, 2008) מתח

סינמטק הרצליה בעין הדג
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שכיר החרב
The Mercenary

(איטליה/ספרד, 1968) מערבון

   
20

:5
0

 |
 1

8
.1

2 

ד’

שכיר חרב יפה תואר (פרנקו נרו) נקלע 
למאבק אלים בין כורי פחם ממורמרים 

לבעל מכרה חמדן העושק אותם עד בלי 
די. "שכיר החרב" הוא אחד המערבונים 

המשובחים ביותר שביים סרג'יו קורבוצ'י. 
לא בכדי הוא נכלל ברשימת המערבונים 
האהובים על קוונטין טרנטינו, שכן הוא 
מתהדר במידה נאה של הומור המוסיף 

נופך ייחודי למערבון האיטלקי הקלאסי, 
שבו המלחמה היא על כסף ולא על 

אידיאלים. 

במאי: סרג'יו קֹורְּבּוצ'י
שחקנים: פרנקו נֶרֹו, טוני מּוַסנְטֵה, ג'ק 

ּפָאלָאנְס 
(110 דק', איטלקית, אנגלית וספרדית; 

תרגום לעברית)

טרנטינו: שמונת 
הראשונים

QT8: The First Eight

(ארה”ב, 2019) תיעודי

פסטיבל דוקאביב
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"טרנטינו: שמונת הראשונים" מתעד את 
דרכו של הבמאי המצליח, החל מסרטו 
פורץ הגבולות "כלבי אשמורת", ובוחן 

כיצד שינו סרטיו את עולם הקולנוע. הסרט 
משלב ראיונות עם שחקנים, מפיקים 

ואנשי תעשייה, כמו סמואל ל' ג'קסון 
וכריסטוף ואלץ, ומציע הזדמנות להכיר 

את אחת הדמויות המרתקות והצבעוניות 
ביותר בהוליווד.

במאית: טארה ווד 
בהשתתפות: ג'ניפר ג'ייסון לי, קורט 

ראסל, סמואל ל' ג'קסון 
(97 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

סינמטק הרצליה בעין הדג
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קומיקאי כושל נתקל בבריונים אלימים 
בעת שיטוט ברחובות העיר גות’אם. 

כשהחברה שסביבו מתנכרת לו, הוא הולך 
ומידרדר אל מחוזות הטירוף. “ג’וקר” 

מספר את סיפורו של אחד מנבלי הקומיקס 
המפורסמים ביותר בעולם. הסרט נע 

בקיצוניות בין רגעים קולנועיים אלימים 
לרגעים מלנכוליים מכמירי לב. 

במאי: טוד פיליפס 
שחקנים: חואקין פיניקס, רוברט דה נירו, 

זאזי ּביטְס 
(122 דק’, אנגלית; תרגום לעברית)

ייתכנו שינויים בשעת ההקרנה.

ג’וקר
Joker

(ארה”ב, 2019) מתח

שמו האבוד
His Lost Name

(יפן, 2018) דרמה 
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בחור צעיר נמצא חסר הכרה על גדת הנהר 
המקומי ולצדו זר פרחים. אלמן מבוגר 
שמתפרנס מבניית רהיטים אוסף אותו 

לביתו. לאחר שהבחור מתעורר ומתאושש, 
יצרן הרהיטים מבין שהצעיר אינו זוכר את 
עברו ולכן מציע לו להתגורר בחדר בדירתו 

עד שזיכרונו יחזור אליו. סרט מרגש וכמעט 
נטול מלל.  

במאית: נָאנָקֹו הירֹוֵסה  
שחקנים: יּויָה יָאגירָה, ָקאֹורֹו קֹוּבָיָאשי, 

יאנג דאיס 
(113 דק', יפנית; תרגום לעברית)

מיו על החוף
Mio on the Shore

(יפן, 2019) דרמה
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מיו, יתומה בת עשרים, מתגוררת עם 
סבתה, המנהלת פונדק מסורתי. כשמצבה 
הרפואי של סבתה מידרדר והיא מובהלת 

לבית החולים, מיו נאלצת לעבור לעיר 
הגדולה, טוקיו, שם היא שוהה אצל החבר 
הטוב ביותר של אביה, שמנהל בית מרחץ. 

מיו, שמחפשת יציבות בחייה, מגלה 
שבית המרחץ עומד בפני הריסה ומחליטה 

לעשות מעשה.

במאי: ריּוטָארֹו נָָקגָאווה 
שחקנים: הֹונֹוָקה ָמצּומֹוטֹו, דָאיצ'י 

וָאטָנָּבֵה, אֶרי טֹוקּונָאגָה
(96 דק', יפנית; תרגום לעברית)
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בהנחיית איריס לקנר

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

מפגש מספר 2

שדרת 
הכוכבים

בן חור
Ben Hur

 (ארה”ב, 1959)
דרמה היסטורית

סיפור יריבותם של יהודה בן חור, יהודי 
עשיר שחי בירושלים במאה הראשונה 

לספירה, ושל מסאלה, שליט חלש מטעם 
קיסרות רומא. כדי לחזק את מעמדו, מסאלה 

שולח את בן חור הרחק מארץ ישראל 
בספינת עבדים, אך כמובן, בן חור חוזר. 

מאבקם מגיע לשיאו במרוץ כרכרות שנהיה 
לקלאסיקה קולנועית.

במאי: ויליאם ויילֶר  
שחקנים: צ'רלטון הְֶסטֹון, חיה הררית, סטיבן 

ּבֹויד  
(212 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

זוכה 11 פרסי אוסקר, בין היתר בקטגוריות 
הסרט, הבמאי, השחקנים, הצילום והמוזיקה 

הטובים ביותר.

לפני ההקרנה, תוצג הרצאה 
מפי איריס לקנר, מבקרת 

קולנוע ובעלת הבלוג 
.Moviemania

שני 23.12 | 18:00   

חוקר מס יוצא למסע מסעיר ברובע 
המהגרים של ניו יורק ונסחף לסיפור 

אהבה מסוכן עם בתו היפהפייה של מודיע. 
העלילה רבת־התהפוכות מבוססת על 

סיפור אמיתי מדהים. אבי נשר, שבסרטיו 
הישראליים יצר עולמות קולנועיים 

ייחודיים, מרכיב פסיפס אנושי רב־רבדים. 
 הסרט זכה לביקורות מהללות: 

 NBC) "פנינה קולנועית שאין להחמיצה"
Evening News), "מותח, שנון, נוגע ללב 
וקסום" (New York Times), "סרט מצוין, 

.(Los Angeles Times) "עוצמתי ומרגש

במאי: אבי נשר 
שחקנים: ג'ו ּפַנְטֹוליָאנֹו, אליזבת' ברקלי, 

וייד דומינגז 
(104 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

חוקר המס
The Taxman

(ארה”ב, 1998) מתח

הקרנה מיוחדת
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בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אבי 
נשר, במאי הסרט, בהנחיית ד"ר שמואל 

דובדבני, מרצה לקולנוע.

380670

215 132

מנוי שנתי זוגי ב-מנוי שנתי ב-

12 כניסות ב- 6 כניסות ב-

₪₪

₪₪

זה הכל!
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 שבוע ד’ 25.12 ־ 28.12

סקין
Skin

(ארה”ב, 2018) דרמה

"סקין" מבוסס על סיפורו האמיתי של 
בריאון וידנר, שאומץ בילדותו על־ידי כת 
גזענית. כנגד כל הסיכויים, ובעזרתם של 

פעיל אפרו־אמריקאי, האף־בי־איי ומערכת 
היחסים שלו עם אם חד־הורית, בריאון 

עובר תהליך אמיץ ומעורר השראה במטרה 
להפנות את גבו לשנאה ולאלימות ולהתנתק 

מחייו הקודמים. סרטו של גיא נתיב, במאי 
ישראלי שזכה בפרס האוסקר בקטגוריית 

הסרט הקצר הטוב ביותר על סרט הנושא את 
אותו שם.

במאי: גיא נתיב
שחקנים: ג'יימי בל, דניאל מקדונלד, ורה 

פַרְמיגָה
(120 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

   
20

:0
0 

| 
28

.1
2 

ש’

   
21

:3
0

 |
 2

7.
12

ו’ 

מרטין עדן
Martin Eden

(איטליה, 2018) דרמה
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כשמרטין עדן, מלח צעיר ועני, פוגש 
באלנה האצילית והיפה, הוא מחליט לרכוש 
השכלה ולהמציא את עצמו מחדש כסופר. 
כאשר הוא מתקדם ומטפח את שאיפותיו 

הספרותיות והחברתיות, הוא מתחיל 
לבגוד בסובבים אותו ולהפנות את גבו 

למוצאו הצנוע. סרט אפי על מעמד חברתי 
ועל מחיר השאפתנות המעתיק את הרומן 

של ג'ק לונדון אל נאפולי.

במאי: ּפייטְרֹו מרצ'לו 
שחקנים: לּוָקה ָמרינֶלי, ג'סיקה ְקרֵסי, 

וינְצֶ'נְזֹו נֶמֹולָאטֹו 
(127 דק', איטלקית וצרפתית; תרגום 

לעברית ולאנגלית)
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הארץ החדשה
The New Land

(שוודיה, 1972) דרמה תקופתית

המשך קורותיהם של “המהגרים”, גיבורי 
סרטו של יאן טרואל. כריסטינה, קרל 

אוסקר וחבריהם מגיעים למינסוטה אחרי 
מסע מפרך. הם רוכשים קרקעות ומנסים 

לבנות את חייהם מחדש. האדמה אמנם 
פורייה, אך דומה שהיא ממאנת להניב 

יבולים. הקהילה מתפוררת לאטה, כמה 
מחבריה נוסעים לחפש זהב בקליפורניה, 

גברים צעירים מתגייסים לצבא, אך דווקא 
קרל אוסקר אינו כשיר לשירות ונשאר 

מאחור. הוא וכריסטינה ממשיכים להיאבק 
על חייהם המשותפים.

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

אְַקְסּבֶרְג 
(202 דק’, שוודית ואנגלית; תרגום 

לעברית) 

“כשהייתי בת 16, אחותי הגדולה, רחל, 
עברה לגור בקיבוץ נאות סמדר, למורת 
רוחם של הוריי. שמועות רבות ריחפו 

מעל המקום המסוגר הזה. היו שראו בו 
כת, וביוסף ספרא, המנהיג הרוחני שלו, 
גורו. אך כמו אחותי, גם אני ראיתי בו גן 
עדן עלי אדמות, ורק חיכיתי להזדמנות 

לבקר בו, להתענג על יופיו של נווה המדבר 
הפורח הזה, וליהנות מחברת האנשים 

החכמים ומאירי העיניים שהקימו אותו. 
כשרחל מחליטה לעזוב בטריקת דלת לאחר 

15 שנה, אני יוצאת למסע בניסיון להבין 
למה.”

במאי: אביב אור משולם
(60 דק’, עברית)

האושר המוחלט
Absolute Happiness

(ישראל, 2019) תיעודי

זאק, צעיר עם תסמונת דאון, בורח 
מהמוסד שבו הוא חוסה כדי להגשים את 
חלומו ולהפוך למתאבק מקצועי. במהלך 
מסעו הוא פוגש בטיילר, עבריין נמלט, 

ורוקם עמו חברות אמיצה ומפתיעה. יחד 
הם נמלטים מהחוק, שותים ויסקי, לומדים 

לדוג, מגלים את אלוהים ומשכנעים את 
אלינור, אחות יפה העובדת במוסד טיפולי, 

להצטרף להרפתקה שתשנה את חייהם. 
סרט אמריקאי טוב לבב שזיכה את יוצריו 

בשלל פרסים.

במאים: טיילר נילסון, מייקל שוורץ 
שחקנים: שיה לה־ּבָאף, דקוטה ג'ונסון, 

זאק גֹוטְָסאגֶן  
(97 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

חיים אחרים
The Peanut Butter Falcon

(ארה”ב, 2019) דרמה קומית

טרום בכורה
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 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.

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

ראשונים בקולנוע

רייצ'ל, צעירה אנגלייה, מגויסת על־ידי 
המוסד בזמן שהיא שוהה בארץ לגמרי 

במקרה ונשלחת למשימה באיראן. סיפור 
הכיסוי שלה הוא היותה מורה לאנגלית בבית 
ספר לשפות. כשתומאס, המפעיל של רייצ'ל 

ומי שפרש עליה את חסותו, מגלה שהיא 
מנהלת רומן עם איש עסקים איראני, האיזון 
העדין בין חייה האישיים לחייה המקצועיים 
מתחיל להתערער. יצירתו החדשה של יובל 

אדלר, במאי "בית לחם", בסרטו הבין־לאומי 
הראשון.

במאי: יובל אדלר  
שחקנים: דאיין קרוגר, מרטין פרימן, קָאס 
אַנְבַר  (116 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

המורה לאנגלית
Operative

(ישראל/צרפת/גרמניה, 2019) מותחן

שלישי 17.12 | 20:30   

 הקרנת טרום 
בכורה + הרצאה

מידע על ההרצאה - בקרוב

הארייט
Harriet

(ארה”ב, 2019) דרמה היסטורית

מאטיס מהטייט מודרן 
והמומה

Matisse from Tate Modern 
and Moma

(בריטניה, 2014) תיעודי

תערוכות על המסך 

   
10

:3
0

 | 
13

.1
2 

   
10

:3
0

 | 
27

.1
2 

ו’ו’

סיפורה יוצא הדופן של הארייט טָאּבְַמן, 
אישה אפרו־אמריקנית אמיצה שנמלטה 

מגורל העבדות שנגזר עליה ונעשתה 
לאחת הגיבורות הגדולות של אמריקה. 
טאבמן, שנהייתה לפורעת חוק, הביאה 

לשחרורם של מאות עבדים, והיא נחשבת 
כיום לאחת הנשים המשפיעות ביותר 
שפעולותיהן האמיצות הובילו לביטול 

העבדות בארצות הברית.

במאית: קייסי לֶמֹונְס  
שחקנים: סינת'יה אֵריבֹו, גָ'אנֶל מֹונֵה, 

ג'ו אַלְווין
(125 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

בשנת 2014 הוצגה במוזיאון טֵייט מֹודֵרְן 
שבלונדון ובמוזיאון לאֹומנות מודרנית 
שבניו יורק תערוכת מגזרות נייר של 

אֵנְרי ָמאטיס. הסרט שלפנינו מציע בחינה 
מעמיקה של התערוכה, לצד פרשנויותיהם 

של אלו שהכירו את האֹומן עצמו. הסרט 
מעוטר בסרטונים מיוחדים של זֵנָיידה 

יאנֹובסקי, הרקדנית הראשית של הבלט 
המלכותי, ושל נגנית הג'ז קורטני ּפַיין. 

במאי: פיל גְרַּבְסקי
(97 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

10:00 קפה ומאפה   
10:30 הקרנת הסרט

האירוע הוא פרי שיתוף פעולה עם מכללת גמלאי הרצליה

דצמבר 2019

  בני הגיל השלישי 
 נהנים מבוקר בסינמטק 

ב - 30 ₪ בלבד

שישיבכיף
קפה, מאפה 

וסרט



         הקרנות מסחריות      

רמי, ילד של 
אף אחד

Remi,  
Nobody’s boy

 (צרפת, 2019) 
לכל המשפחה

דניאל אוטיי, גדול שחקני צרפת, בעיבוד קולנועי כובש ומרגש 
לקלאסיקה הבלתי נשכחת של הסופר הקטור מָלֹו. רֶמי הוא יתום 

צעיר שיוצא למסע התבגרות וגילוי עצמי ברחבי צרפת בחברתו של 
ויטאליס, מוזיקאי נודד ומסתורי. הקשר המהוסס הנרקם בין השניים, 
הסכנות שבדרך, המחויבות ההדדית ושירתו המופלאה של רמי יובילו 

אותו אל סוד מוצאו.  

במאי: אנטואן ּבְלֹוסייה                
שחקנים: מַלֹום ּפָקַן, וירְז'יני לּודְוואיָה, ז'אק ּפֵרַן

 
(108 דק', צרפתית; הסרט יוצג בשתי גרסאות: בתרגום לעברית 

ובדיבוב לעברית)

השנה 
הראשונה שלי 

Freshmen

(צרפת, 2018) דרמה

במשך שנתיים אנטואן אינו מצליח לעבור את המכינה לבית 
הספר לרפואה. בניסיונו השלישי הוא פוגש את בנז'מה, בן 
למנתח בכיר ממשפחת מהגרים שהגיע ישירות לאחר סיום 

לימודיו בבית הספר התיכון. השניים נאלצים להתגבר מדי יום 
על מכשולים ולהתמודד עם הסביבה התחרותית ועם הציפיות 

הגבוהות מהם לעתיד.

במאי: תֹוָמא לילְטי  
שחקנים: וַנְַסן לָקֹוְסט, ויליאם לֶּבְיגיל, מישל לֵרּוסֹו  

(92 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)
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Giacomo Puccini: Turandot
(איטליה, 2019) אופרה

טורנדוט, נסיכת הקרח, דורשת 
מהמבקשים להינשא לה לפתור שלוש 

חידות. כל מי שנכשל במשימה ־ ראשו 
נערף. הנסיך כלף, שהתאהב בנסיכה, 

מקבל על עצמו את האתגר ומצליח 
לפתור את שלוש החידות, אולם 

טורנדוט ההמומה מסרבת להינשא לו. 
הפקה שזכתה לשבחים רבים בניצוחו 
של סטפנו פודה, שקיבל על עצמו את 
תפקידי הבימוי, הכוריאוגרפיה, עיצוב 

הבמה, התאורה והתלבושות.

במאי: סטפנו ּפֹודָה 
מנצח: גַ'נְאַנְדְרֵיאָה נֹוֵסדָה 

זמרים: אֹוְקָסנָה דיָקה, חורחה דה לאון, 
נטליה פבלובה 

(150 דק', איטלקית; תרגום לעברית 
ולאנגלית)

מחיר כרטיס: 89 ₪
מחיר מיוחד למנויי סינמטק הרצליה 

ולבעלי כרטיסיות: 69 ₪
מחיר מיוחד לגמלאים: 55 ₪

  ג’אקומו פוצ’יני

טורנדוט
מיטב המופעים מבתי האופרה והפסטיבלים הגדולים בעולםרואים משם, שומעים מכאן

30.12 | 19:00שני
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שלישי
זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

מרטין עדן
Martin Eden

(איטליה, 2018) דרמה

כשמרטין עדן, מלח צעיר ועני, פוגש 
באלנה האצילית והיפה, הוא מחליט 

לרכוש השכלה ולהמציא את עצמו מחדש 
כסופר. כאשר הוא מתקדם ומטפח את 

שאיפותיו הספרותיות והחברתיות, הוא 
מתחיל לבגוד בסובבים אותו ולהפנות את 

גבו למוצאו הצנוע. 

במאי: ּפייטְרֹו מרצ'לו 
שחקנים: לּוָקה ָמרינֶלי, ג'סיקה ְקרֵסי, 

וינְצֶ'נְזֹו נֶמֹולָאטֹו 
(127 דק', איטלקית וצרפתית; תרגום 

לעברית ולאנגלית)
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שנות חיינו היפות
The Best Years of a Life

(צרפת, 2019) דרמה
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הבמאי קלוד ללוש מאחד מחדש את 
השחקנים אנוק איימה וז'אן־לואי 

טרנטיניאן, 53 שנה אחרי הצלחת הסרט 
"גבר ואישה". כיום ז'אן־לואי נראה אבוד, 
שבוי בידי זיכרונותיו. בנו מבקש לעזור לו 

ומוצא את האישה היחידה שהוא אינו יכול 
לשכוח. השניים שוב יחד והסיפור מתחיל 

מחדש. גבר ואישה. 

במאי: קלוד לֶלּוש
שחקנים: אָנּוק איימֶה, ז'אן־לואי 

טְרַנְטיניָאן, סֹועַד אָמידּו 
(90 דק', צרפתית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

האדם השנים עשר
The Twelfth Man

(נורווגיה, 2018) מתח/היסטורי
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סיפורו של לוחם המחתרת הנורווגי יאן 
באלסרוד, שיצא לחבל באוניית מלחמה 

גרמנית במלחמת העולם השנייה וניצוד 
על ידי קצין נאצי. כוחו של הסרט בתיאור 
המפגש של באלסרוד עם האנשים השונים 

בנתיב מנוסתו. נבוסס על סיפור אמיתי. 

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

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

וסאמי; תרגום לעברית)
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הארייט
Harriet

(ארה”ב, 2019) דרמה היסטורית

סיפורה יוצא הדופן של הארייט טָאּבְַמן, 
אישה אפרו־אמריקנית אמיצה שנמלטה 

מגורל העבדות שנגזר עליה ונעשתה לאחת 
הגיבורות הגדולות של אמריקה. טאבמן, 

שנהייתה לפורעת חוק, הביאה לשחרורם 
של מאות עבדים, והיא נחשבת כיום לאחת 

הנשים המשפיעות ביותר שפעולותיהן 
האמיצות הובילו לביטול העבדות בארצות 

הברית.

במאית: קייסי לֶמֹונְס  
שחקנים: סינת'יה אֵריבֹו, גָ'אנֶל מֹונֵה, ג'ו 

אַלְווין
(125 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

סקין
Skin

(ארה”ב, 2018) דרמה

"סקין" מבוסס על סיפורו האמיתי של 
בריאון וידנר, שאומץ בילדותו על־ידי 

כת גזענית. אבל כנגד כל הסיכויים, 
הוא מחליט לעבור תהליך אמיץ ומעורר 

השראה במטרה להפנות את גבו לשנאה. 
סרטו של גיא נתיב, במאי ישראלי שזכה 

בפרס האוסקר.

במאי: גיא נתיב
שחקנים: ג'יימי בל, דניאל מקדונלד, ורה 

פַרְמיגָה
(120 דק', אנגלית; תרגום לעברית)



סרטי ילדיםימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהב

7.12 יום שבת3.124.125.126.127.12
18:00 

האדם השנים עשרה
19:00 גבר ואישה

20:50 טאיקון

20:30 זהירות 
ילדים

21:30 שנות חיינו 
היפות

18:00 פאדו, 
 הפסקול של 

פורטוגל 
 20:30 טד – 

הראו לי אהבה

11:00 עמק 
המומינים 

10.1211.1212.1213.1214.12
 18:00 

שנות חיינו היפות
19:00 עתליה

20:50 ישו

 20:30 
עיניים שלי

21:00 אמנות ההגנה 
העצמית

 18:00 
משחק דמקה

20:30 עיניים 
עצומות לרווחה

21.12 יום שבת17.1218.1219.1220.1221.12
 18:00 

מרטין עדן
19:00 טרנטינו: 

שמונת הראשונים
20:50 שכיר החרב

19:00 האביר האפל

21:50 ג’וקר

 21:30 
שמו האבוד

 18:00 
מיו על החוף

20:30 חוקר המס

11:00  שון כבשון: 
עף על החלל

24.1225.1226.1227.1228.12
18:00 

סקין
18:00 האושר 21:30 סקין20:30 חיים אחרים20:30 מרטין עדן

המוחלט
20:00 

הארץ החדשה 
31.12
18:00 

הארייט

 פאסז' הסינמטק, כניסה מרחוב סוקולוב 29, הרצליה 
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