2

פברואר

February

2020

סיפור נישואים
שבת 20:30 | 8.2
שלישי 18:00 | 11.2

הקדמה

2

פברואר

February
2020

הכבוד האבוד של המולדת :מסרטיו של
פֹולְקֶ ר שְ לֶנְדֹורְ ף ,פברואר-מרץ.2020 ,
פולקר שלנדורף נולד בשנת  1939בעיר ויסבאדן שבגרמניה ,אך עד מהרה ,ומסיבות
ברורות מאליהן ,בחרו הוריו להגר לצרפת .שלנדורף בילה את נעוריו בפריז ,שם דבק
בו חיידק הקולנוע .בימים הוא למד מדע המדינה בסורבון ,ובלילות ביקר דרך קבע
בסינמטק הצרפתי ,בעודו נקרע בין חובות לימודיו לחשכת אולם הקולנוע והתמונות
הנעות שכבשו את לבו.
שלנדורף הוא אחד השמות הבולטים בזרם המכונה "קולנוע גרמני חדש" ,אשר יצא נגד התרבות הגרמנית
שכמו התעלמה ממלחמת העולם השנייה ומאחריות דור ההורים .הוא יצר קולנוע לצדם של אורים ותומים
כמו וֶרְנ ֶר הרצוג ,וים וֶנְדֶר ְס ור ָיינ ֶר וֶרְנ ֶר פַסְּבינְד ֶר ,כמו גם הבמאיות המרתקות שהעמידו יצירות מופת בגל
השני של הזרם :יּוטָה ב ְּרּו ְקנ ֶר ("שנות הרעב") ,הֶלְמָה ַסנְדֶר ְסּ-בְר ָהמְס ("גרמניה אם חיוורת") ו ַמרְגָרֶטֵה פֹון
טְרֹוטָה ("היקיצה השנייה של כריסטה קלוגס").
אל מול שמות שכאלה ,אשר דומה כי די בפריים יחיד כדי לזהות את מגע ידם ,נשאלת השאלה :מה מייחד
את סרטיו של שלנדורף? ראשית ,נחישותו להעביר אל מסך הקולנוע יצירות ספרותיות שנטען עליהן כי
אי־אפשר לעבדן ,ושנית  -המבט החמור והאקטואלי שהפנה אל החברה הגרמנית והתעקשותו לעצבה
כגרוטסקה .מכון גתה תל אביב וסינמטק הרצליה שמחים להגיש לכם מבחר מסרטיו של פולקר שלנדורף,
שיוקרנו בסינמטקים ברחבי הארץ.
 20.2תוף הפח
 26.2טרלס הצעיר
 29.2במעגל ההונאה
 21.2השקט שאחרי הסערה
מרץ  2020מכת החסד
 22.2הכבוד האבוד של
קתרינה בלום
מרץ  2020מוות והריגה

עגלת

תרבות

פצצה

Bombshell
(ארה"ב )2019 ,דרמה קומית

מנוי שנתי ב-

מנוי שנתי זוגי ב-

670 380
₪

 6כניסות ב-

₪

 12כניסות ב-

215 132
זה הכל!
₪

סרט עלילתי על הנעשה ב"פוקס ניוז",
רשת החדשות השנויה במחלוקת .התס־
ריטאי זוכה פרס האוסקר צ'ארלס רנדולף
("מכונת הכסף") שילב בין סיפוריהן
האמיתיים של העיתונאיות לבין סיפורים
בדיוניים שנכתבו בהשראת קורותיהן של
נשים אשר עבדו ברשת וסבלו מהאווירה
המינית הרעילה ששררה במקום .יחד עם
הסרט הישראלי "אישה עובדת"" ,פצצה"
הוא סרט פורץ דרך על עידן ה־  .MeToo#
במאי :ג'יי רוץ' 
שחקניות :שרליז ת'רון ,ניקול קידמן,
מרגֹו רּוּבי
( 109דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

₪

ראשון 11:00 | 9.2
הכניסה בתשלום ,לפרטים נוספים:

אגדה agada.herzlia@gmail.com | 09-9569482

שבוע א’-ב׳  5.2־ 1.2
ש’

ש’

טרום בכורה ישראלית

ד’

18:00 | 1.2

20:30 | 1.2

19:00 | 5.2

הכייס

העתיד לבוא

היום שאחרי לכתי

Pickpocket

Things to Come

The Day After I'm Gone

(צרפת )1959 ,דרמה

(צרפת/גרמניה )2016 ,דרמה

(ישראל )2019 ,דרמה

מישל הוא כייס .מבחינתו ,הכיוס אינו רק
אמצעי פרנסה אלא גם דרך חיים ומקור
להנאה ארוטית .שתי מערכות יחסים
שהוא מנהל במקביל מעמידות את אורח
חייו בסימן שאלה :האחת עם העלמה ז'אן,
והאחרת ,המשמעותית יותר ,עם מפקח
משטרה עקשן וישר .הסרט נוצר בהשראת
"החטא ועונשו" ,ספרו הקלאסי של
דוסטויבסקי ,ואפשר למצוא את עקבותיו
ב"ג'יגולו אמריקאי" ,סרטו של פול שריידר.
במאי :רֹוּב ֶר ְּבר ֵסֹון
שחקנים :מרטין לָסַל ,מָריקָה גרין ,ז'אן
ּפֵלֶג ְרי ( 75דק' ,צרפתית; תרגום לאנגלית
ולעברית)
מועמד לפרס דוב הזהב ,פסטיבל ברלין,
.1960

נטלי היא מורה לפילוסופיה בבית ספר תיכון
בפריז .היא אוהבת ללמד את הדור הצעיר
ועושה זאת במסירות נדירה .נטלי מחלקת
את זמנה בין בעלה ושני ילדיהם ,תלמידיה
בעבר ובהווה ואמה התלותית .יום אחד בעלה
מודיע לה שהוא עוזב אותה לטובת אישה
אחרת ,ונטלי נדרשת ליצור לעצמה חיים
חדשים.
במאית :מיה ַהנְסֶן־ל ָאב
שחקנים :איזבל הּוּפֶר ,אנדרה ַמר ְקֹון ,רומן
קֹולינְקָה
( 102דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית)
זוכה פרס הבמאית הטובה ביותר ,פסטיבל
ברלין.2016 ,

יורם ,וטרינר ואב יחידני ,נאלץ לבחון
מחדש את יחסיו עם העולם ועם עצמו
אחרי שבתו מנסה להתאבד .השניים
יוצאים למסע מדברי כדי להיפגש עם
משפחת אמה ,והמתחם המשפחתי ,אשר
מלא בדמויות יצריות ,חושף אצלם רבדים
נפשיים עמוקים ומקרב ביניהם" .סרט
הביכורים של נמרוד אלדר מציע סיפור
קטן ומאופק ...מנשה נוי ,באחת ההופעות
הטובות ביותר שלו ,מוביל צמד גיבורים
שמבטא כאב ודיכאון דרך השתיקה"
("הארץ").
במאי :נמרוד אלדר
שחקנים :מנשה נוי ,זוהר מידן ,אלון נוימן
( 95דק' ,עברית)

שלישי 20:30 | 25.2

המועמדת המושלמת

The Perfect Candidate

מועדון
טרום בכורה

(ערב הסעודית )2018 ,דרמה

ראשונים בקולנוע

הקרנת טרום
בכורה  +הרצאה

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.

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי
אסף רגב.

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

מרים היא רופאה צעירה שמנהלת מרפאה
בעיר קטנה בערב הסעודית .למרות
הכשרתה ,ניסיונה וההשקעה הרבה שלה
בקהילה ,היא נאלצת בכל יום מחדש להיאבק
על כבודה ועל מקומה רק בשל היותה אישה.
כשהיא מחליטה לעזוב את ערב הסעודית,
היא מגלה שהגישה בטעות טופסי מועמדות
לראשות העירייה וכי היא זוכה לתמיכה מצד
נשות המקום .רגש והומור עומדים במרכז
סרטה החדש של יוצרת "וואג'דה".
במאית :הָייפָא אַל־ ַמנ ְסּור
שחקנים :נֹור ָה אַל עָוואד ,דָאֵה אַל היל ָאלי,
מיל ָה אַל ז ַ ְהר ָאני ( 101דק' ,ערבית ואנגלית;
תרגום לעברית ולאנגלית)

שבוע ב’  8.2־ 5.2
ה’

ד’
20:50 | 5.2

19:30 | 6.2

ישו ממונטריאול
Jesus of Montreal

(קנדה )1989 ,דרמה קומית
שחקן צעיר החוזר לקנדה לאחר היעדרות
ממושכת זוכה להצעה מפתה :כומר מזדקן
מזמין אותו לרענן את המסכת שמעלה
הכנסייה הקתולית על חיי ישו .השחקן
אוסף סביבו להקה של שחקנים מתוסכלים
המחפשים פרויקט רציני ,ויחד הם בוראים
מחדש את הטקסט הדתי .הצלחתם גדולה,
הטקסטים מתגלים כאקטואליים ,ואט
אט הולכים ומתגברים הקולות הקוראים
לבטל את ההפקה ואף מרמזים על מעשה
אלימות העתיד לבוא.
במאי :ד ֵני אַרְקַן
שחקנים :לֹותֵייר ּב ְלּוטֹו ,קתרין וילְקֵנינ ְג,
ר ֵמי ז'יר ָאר ( 120דק' ,צרפתית; תרגום
לעברית) מועמד לפרס הסרט הזר הטוב
ביותר ,אוסקר .1990

ו’

סרט מפסטיבל חיפה2019 ,

המתווך
L'agent immobilier

(צרפת/בלגיה )2019 ,דרמה קומית

במהלך ההקרנה תתקיים הפסקה
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם שירה גפן,
סופרת ,תסריטאית ובמאית ("בורג").

ש’

דוקאביב

מתווך דירות חסר בית מקבל ייעוץ משפטי
מדג הזהב שלו ומגלה שהוא יכול לנסוע
בזמן .האם יצליח לשנות את העבר?
וחשוב מכך ,האם יצליח לשנות את עצמו?
"המתווך" היא מיני־סדרה טלוויזיונית
חדשה שכתבו וביימו שירה גפן ואתגר
קרת בצרפת .בני הזוג ,שכינו בקריצה את
יצירתם "דיוויד לינץ' פוגש את 'חגיגה
בסנוקר'" ,תיארו אותה כסיפור מצחיק
המנסה לספק הצצה לתוך פינותיו האפלות
של הלא־מודע.
במאים :אתגר קרת ,שירה גפן
שחקנים :מתיו אָ ַמל ְריק ,אדי מיטשל ,שרה
אדלר ( 175דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

ש’

21:30 | 7.2

18:00 | 8.2

20:30 | 8.2

פטריק

סיד וג׳ודי

סיפור נישואים

Patrick

Sid & Judy

Marriage story

(בלגיה )2019 ,דרמה קומית

(בריטניה )2019 ,תיעודי

(ארה"ב )2019 ,דרמה

פטריק חי עם הוריו במחנה נודיסטים.
לאחר שאביו הולך לעולמו ,פטריק מקבל
על עצמו את ניהול המחנה .הדיירים
הוותיקים רוצים שהוא יעשה משהו עם
חייו ועם המחנה ,אבל הוא טרוד יותר
בחיפוש אחר הפטיש האהוב עליו .עד
מהרה החיפוש האובססיבי נהיה למסע
אקזיסטנציאליסטי .קומדיה טרגית מעולה
ומקורית על קבלה עצמית ,מתובלת
בהומור עגמומי.

חמישים שנה לאחר מותה הטרגי של ג'ודי
גרלנד ,ובמקביל לצאת הסרט העלילתי
על אודותיה ,אנו מזמינים אתכם לטעום
מהדבר האמיתי :צילומים מחייה ,קטעים
מהופעותיה וגם הקלטות שהקליטה
בעצמה .האנקדוטות הרבות ,צילומיו
הנהדרים של ריצ'רד אָב ֵדֹון וקטעים
מסרטים אבודים מאירים את דמותה
המסתורית של גרלנד ,שבתה לייזה מינלי
אמרה עליה" :אפשר להכיר אותה רק אם
אתם מבינים שאינכם מבינים".
במאי :סטיבן קָי ָאק
קריינות :ג'ניפר ג'ייסון לי ,ג'ון האם
בהשתתפות :פרד אַ ְסטֵר ,לנה הֹור ְן ,ג'ין
קֵלי
( 97דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

צ'ארלי ,במאי תיאטרון נערץ ,וניקול,
אהובתו והשחקנית הקבועה שלו ,הם זוג
נשוי שנמצא בתהליך גירושין .אחרי עשור
של נישואים מעוררי קנאה ,הכעס והתסכול
נחשפים מתחת למה שנראה עד אז כזוגיות
מושלמת .השניים רוצים להיפרד בידידות
ובכבוד ,אך כשעורכי הדין נכנסים לסיפור,
העניינים יוצאים משליטה .כדי לא לאבד צלם
אנוש ,יהיה על צ'ארלי וניקול להיזכר בסיבות
שהביאו אותם להתאהב זה בזה.
במאי :נוח באומבך
שחקנים :סקרלט ג'והנסון ,אדם דרייבר ,אלן
אַלְד ָה
( 137דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
מועמד לפרס האוסקר לשנת 2020
בקטגוריות הסרט ,השחקנים ,התסריט
והמוזיקה הטובים ביותר.
לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי גלית רויכמן,
מרצה לקולנוע ותסריטאית.

במאי :טים מילַנְטְס
שחקנים :קווין י ָאנְסֶנ ְס ,פייר ּבֹו ְקמָה,
ג ֵ'מֶיין ְקלֵמֶנ ְט
( 97דק' ,הולנדית ,צרפתית ואנגלית;
תרגום לעברית ולאנגלית)
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר ,פסטיבל
קרלובי וארי.2019 ,

שבוע ג’  14.2־ 12.2
ד’

ד’

ה’

תערוכות על המסך

19:00 | 12.2

20:50 | 12.2

19:00 | 13.2

הדברים הקטנים

שיחות מלוכלכות

אדוארד מונק

(ישראל )2019 ,תיעודי

The Decline of the American
Empire

The Little Things

הסרט עוקב אחר חיבוטי הנפש של
יהוד'לה ,נער דתי מההתנחלות תקוע
שמתעד במצלמה את חייו על הציר שבין
תקוע לתל אביב ,את השיחות והשיעורים
האחרונים שלו עם אביו החולה ואת
הפרידה ממנו .בשנת האבל הוא ממשיך
לתעד את שיטוטיו בתל אביב ,את חיי
משפחתו ואת אורח חייה .אלישבע ,חוזרת
בתשובה יתומה מאם ,נכנסת לחייו כנפש
תאומה בדיוק ברגע של משבר.
במאית :מיכל אהרונסון
( 70דק' ,עברית; תרגום לעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצרות
הסרט.

ה’

(קנדה )1986 ,דרמה קומית
רמי ,פייר ,קלוד ואלן ,פרופסורים
להיסטוריה ,מתכנסים לסעודת שחיתות.
באותה שעה נפגשות דומיניק ,לואיז,
דיאן ודניאל ,שותפותיהם לחיים,
במועדון בריאות יוקרתי .כל שמונה
הדמויות שוקעות בשעה וחצי של חגיגה
מילולית בנושא אחד :מין .דיוקן נבון של
האינטלקטואלים של שנות השמונים ,אשר
מציג את השפה כחלופה של המגע הגופני
בעידן האיידס .מאת יוצר הסרט "נפילת
אימפריית הכסף".
במאי :ד ֵני אַרְקַן
שחקנים :דומיניק מישל ,דֹורֹותֶה ּב ֶרימַן,
לואיז ּפֹורְטַל
( 95דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

ו’

Munch 150

(בריטניה )2013 ,תיעודי
בשנת  2013חגגה נורווגיה את יום הולדתו
ה־ 150של אדוארד מונק ,מענקי האומנות
המודרנית .ב"מונק  ,"150שתוארה
כתערוכה של פעם בחיים ,הוצגו לצד ארבע
הגרסאות של "הצעקה" כ־ 220יצירות
נוספות .הסרט מגיש ביוגרפיה מעמיקה
של איש אשר נולד באמצע המאה ה־19
ושהיה עד למאורעות המרכזיים של המאה
ה־ ,20לרבות פלישת הנאצים לנורווגיה.
תובנותיהם של מומחים ושל אורחים
מיוחדים מעמיקות את חוויית הצפייה
בתערוכה המפעימה.
במאי :בן ַהר ְדינג
( 90דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

20:45 | 13.2

19:00 | 14.2

21:30 | 14.2

ולנטיינ׳ס ב
ס
י
נ
מט
ו’
קה
ר
צ
ל
יה

המגדלור

פוטלוס

ריקוד מושחת

The Lighthouse

Footloose

Dirty Dancing

(ארה"ב )2019 ,דרמת אימה

(ארה"ב )1984 ,מוזיקלי

(ארה"ב )1987 ,מוזיקלי

סיפור מהפנט ומסתורי ובמרכזו שני שומרי
מגדלור על אי מבודד שנקלעים לסערה
ואשר דעתם הולכת ונטרפת עליהם ככל
שהזמן עובר" .המגדלור" הוצג במסגרת
"השבועיים של הבמאים" בפסטיבל קאן
וזכה בפרס בחירת המבקרים .הסרט,
שצולם בשחור־לבן ,עוסק בבדידותם של
גברים ,ושני השחקנים הראשיים ,וילם
דפו ורוברט פטינסון ,מציגים משחק נדיר
באיכותו.
במאי :רוברט אֶגֶר ְס
שחקנים :רוברט ּפָטינ ְסֹון ,ויל ֶם ד ֵפֹו ,ולריה
כָרָמָאן
( 110דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

דרמה מוזיקלית המלווה נער צעיר ותאב
חיים במעברו מביתו שבשיקגו לעיירה
קטנה שתושביה השמרנים הוציאו את
מסיבות יום השישי אל מחוץ לחוק.
העניינים מסתבכים כשהוא מתאהב בבתו
של הכומר המקומי ומלמד את נערי
העיירה מהו מרד נעורים ומהי אהבה.
פסקול הסרט כולל להיטים כמו Let's
 ,Hear It for the Boyוכמובן את שיר
הנושא של קני לוגינס ,שהיה מועמד
לפרסים רבים.
במאי :הרברט רֹוס
שחקנים :קווין בייקון ,לורי סינְג ֶר ,ג'ון
ליתְ'גֹו
( 104דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

"בייבי" (ג'ניפר גריי) היא נערה צעירה
שאמנם נראית כמו הבת של השכן אך יש
לה גם צד פרוע .במהלך חופשה משפחתית
בקיץ  ,1963היא מגיעה עם משפחתה לאתר
נופש וזוכה ,למגינת לבו של אביה ,ל־time
 of her lifeעם ג'וני (פטריק סווייזי) ,רקדן
ומורה לריקוד .עם צאתו לאקרנים הפך
"ריקוד מושחת" ללהיט והזניק את פטריק
סווייזי למעמד של כוכב־על.
במאי :אמיל אַר ְדֹולינֹו
שחקנים :פטריק סווייזי ,ג'ניפר גריי ,ג'רי
אורבך
( 100דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שבוע ג’-ד׳  20.2־ 15.2
ד’

ש’
18:00 | 15.2

19:00 | 19.2

המרכיב הסודי
Secret ingredient

(ישראל )2013 ,תיעודי

האירי
Irishman

(ארה"ב )2019 ,דרמה

מועמד לפרס האוסקר לשנת  2020בין היתר
בקטגוריות הבמאי ,שחקן המשנה ,התסריט
והצילום הטובים ביותר.
במהלך ההקרנה תתקיים הפסקה.

ד’
20:50 | 19.2
בסרטו השני ,ג'וזו איטאמי ("גברת מס
הכנסה") מציג את יפן המודרנית במע־
רומיה .נהג משאית וחברו הטוב ,חובבים
מושבעים של אטריות ,נחלצים לעזרתה
של בעלת מסעדה אלמנה ומתכוונים
להפוך את העסק שלה למסעדת האטריות
הפופולרית ביותר בטוקיו .במהלך
הרפתקאותיהם ,השניים פוגשים בשורה
ארוכה של גיבורי משנה ,וכל אחד מהם
מאיר היבט אחר של המזון :אוכל ויין ,אוכל
ופשע ,אוכל ובריאות ,אוכל ומין ועוד.
במאי :ג'ּוזֹו איטָאמי
שחקנים :נֹוּבּוקֹו מי ָאמֹוטֹו ,צּוטומו
י ָא ָמז ָאקי ,קן ו ָאטָאנָּב ֵה
( 114דק' ,יפנית; תרגום לעברית
ולאנגלית)

מסרטיו של
פֹולְקֶ ר שְ לֶנְדֹורְ ף

20:30 | 20.2

Tampopo

(יפן )1986 ,דרמה קומית

הכבוד האבוד
של המולדת

ש’

פולקר שלנדורף

טאמפופו

סיפורו של פרנק שירן ,יוצא צבא נוכל
ורוצח שכיר ,שפעל לצדן של כמה
מהדמויות המפוקפקות ביותר במאה
העשרים .עלילת הסרט מתפרשת על
פני עשרות שנים ומתעדת את אחת
התעלומות הגדולות ביותר בתולדותיה
של ארה"ב :היעלמותו של ג'ימי הופה,
נשיא איגוד נהגי המשאיות .הסרט לוקח
את הצופים למסע יוצא דופן במסדרונות
האפלים של הפשע המאורגן :הדינמיקה
הפנימית ,היריבויות המרות והקשרים בין
אנשי העולם התחתון לפוליטיקאים.
במאי :מרטין סקורסזה
שחקנים :רוברט דה נירו ,אל פצ'ינו ,ג'ו
פשי
( 209דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

אורי ונטע ,בעלי המסעדה ההודית "24
רופי" בת"א ,מחליטים לחזור להודו למסע
של אמצע החיים
לחיפוש אחר "המרכיב הסודי" באוכל
ההודי וכדי לחזור לקסם של הודו .הם
מצרפים למסע את חברתם הצלמת לילך,
ואת דרור הבמאי וזוכים לרצף של מפגשים
וחוויות שרק הודו יודעת לספק .חייהם
כמובן ישתנו לגמרי .סרט רב ניחוחות,
רוחניות ואהבת אדם.
במאי :דרום שוסטק
( 60דק' ,עברית והינדי ,תרגום לעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דרור
שוסטק ,יוצר הסרט.

תוף הפח
The Tin Drum

(גרמניה המערבית/צרפת/פולין/
יוגוסלביה )1979 ,דרמה

עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי מבעד
לעיניו של אוסקר מצאראט ,שבגיל שלוש
החליט להפסיק לגדול ולהתחיל לתקשר
באמצעות תוף פח עקב התנהגותם
המסואבת של הוריו וידיד נפשם .בסרט זה
נדרש שלנדורף לספר המופת של גינטר גראס
(שסייע בכתיבת התסריט) .הסרט מתאר את
גרמניה הנאצית באמצעות שילוב מקפיא דם
בין צילום יפהפה לסיטואציות מוגזמות ,ומאז
ועד היום הוא זוכה להערכה גדולה.
במאי :פֹולְקֶר ְשלֶנ ְדֹור ְף
שחקנים :דיוויד ּבֶנ ֶט ,אַנְגֶל ָה וינ ְ ְקל ֶר ,שָאר ְל
אַזְנ ָבּור ( 142דק' ,גרמנית; תרגום לעברית)
זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר ,אוסקר
.1980
זוכה פרס דקל הזהב ,פסטיבל קאן.1979 ,
לפני הסרט תוצג הקדמה מפי תומר קמרלינג,
מבקר הקולנוע של מאקו.

שבוע ד’-ה’  26.2־ 21.2
ו’

יושבים בין ערביים עם תומר קמרלינג

14:00 | 21.2

ד’

The Lost Honor of
Katharina Blum

(גרמניה המערבית )1975 ,דרמה
קתרינה בלום ,אישה פיקחית ויפה ,מבלה
לילה סוער עם גבר מסתורי שאותו הכירה
במסיבה .האיש ,כך מסתבר ,נתון למעקב
משטרתי ,וקתרינה נתפסת כשותפתו
לפשע ונהיית מטרה למסע השמצה
נבזי של צהובון .כשחייה הרוסים ,היא
בוחרת לדבר .הסופר היינריך בל שאב את
ההשראה לספר המופת "הכבוד האבוד של
קתרינה בלום" מהבהלה שאחזה בציבור
הגרמני בעקבות פעולותיה של כנופיית
באדר־מיינהוף.
במאים :פֹולְקֶר ְשלֶנ ְדֹור ְףַ ,מרְגָרֶטֵה פֹון
טְרֹוטָה
שחקנים :אַנְגֶל ָה וינ ְ ְקל ֶר ,מָריֹו אָדֹור ְף ,דיטֶר
ל ָאז ֶר ( 106דק' ,גרמנית; תרגום לעברית)

ד’

20:30 | 22.2

19:00 | 26.2

סרטו החדש של קלינט איסטווד .המאבטח
ריצ'רד ג'ול מדווח על מציאת פצצה
שהוטמנה בכפר האולימפי באטלנטה.
פעולותיו המהירות מצילות את חייהם
של בני אדם רבים ,אך בהיעדר קצה חוט,
ג'ול מסומן כחשוד המרכזי על־ידי ה־FBI
והתקשורת .כשחייו הולכים ומתפרקים,
הוא פונה לעורך הדין ווטסון בראיינט
(זוכה האוסקר סם רוקוול) ,שיוצא להגנתו
מול הממסד ודעת הקהל המשתנה .מבוסס
על סיפור אמיתי.
במאי :קלינט איסטווד
שחקנים :פול וולטר הָאּוז ֶר ,סם רֹוקְוול,
קת'י בייטס
( 131דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

The Legend of Rita

(גרמניה )2000 ,דרמה
נעוריה של ריטה היו לאגדה .בשנות
השבעים היא הייתה שותפה לתא טרור
נודע לשמצה ,אך השנים חולפות והחיים
במנוסה אינם אפשריים .ריטה וחבריה
מוצאים מקלט בגרמניה המזרחית ,ושם
הם נדרשים לעבוד ולהיות חלק ממעמד
הפועלים .כשאהבה עומדת על מפתן דלתה
של ריטה ,היא נדרשת לבחון היכן היא
עומדת ביחס לעברה .בסרט זה שלנדורף
חוזר לפצע המדמם של החברה הגרמנית,
הלוא הוא כנופיית באדר־מיינהוף.
במאי :פֹולְקֶר ְשלֶנ ְדֹור ְף
שחקניםּ :ביּבי ָאנ ָה ּבַגְל ָאּו ,ריכַר ְד קְרֹוּפְף,
מרטין וּוטְקֵה ( 103דק' ,גרמנית;
תרגום לעברית) זוכה פרסים לשחקניות
הראשיות ,פסטיבל ברלין .2000

פולקר שלנדורף

Richard Jewell

(ארה"ב )2019 ,דרמה

השקט שאחרי
הסערה

הכבוד האבוד של
קתרינה בלום

יעל שוב נושמת קולנוע

20:45 | 26.2

ריצ׳רד ג׳ול

21:30 | 21.2

ש’

פולקר שלנדורף

אינגימונדור הוא שוטר לשעבר בעיירה
נידחת באיסלנד שאשתו נהרגה בתאונה
טרגית .כדי להתמודד עם האבל ,הוא
מחליט לשפץ את ביתו .כאשר הוא נתקל
בארגז המכיל כמה מחפציה ,הוא מתחיל
לתהות אם הכיר אותה באמת .צילומי
נוף מרהיבים של חילופי העונות ותצוגת
משחק מרתקת של אינגבר סיגורדסון
בתפקיד הראשי.
במאי :הְלינּור ּפַלְמָסֹון
שחקנים :אינְגְב ָר סיגּורְד ְסֹון ,איד ָה מֶקין
הְלינְסְדֹוטיר ,היל ְמיר ְסנ ָאר גּודְנ ָסֹון
( 109דק' ,איסלנדית; תרגום לעברית
ולאנגלית)
לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי תומר
קמרלינג ,מבקר הקולנוע של מאקו.

18:00 | 22.2

A White, White Day

(איסלנד/דנמרק/שבדיה )2019 ,דרמה

ו’

פולקר שלנדורף

יום לבן לבן

ש’

טרלס הצעיר

הרוכב

Young Törless

The Rider

(גרמניה המערבית/צרפת)1966 ,
דרמה

(ארה"ב )2017 ,דרמה

טרלס ,נער צעיר שנשלח ללמוד בפנימייה,
חובר לשני תלמידים כריזמטיים .הוא
דן עמם בעניינים פילוסופיים אך צופה
במעשיהם הדקדנטיים בשתיקה .כשתלמיד
בן המעמד הנמוך נתפס בגניבה ,חבריו
של טרלס מחליטים ללמדו לקח ולבחון
באמצעותו מה נדרש כדי לשבור את
נפש האדם .כבר בסרט הביכורים שלו
נדרש שלנדורף לעיבודו של רומן מופת –
"נבוכותיו של החניך טרלס" ,שחזה את
עליית הפשיזם ואת קריעתה של אירופה.
במאי :פֹולְקֶר ְשלֶנ ְדֹור ְף
שחקנים :מתיו קָרייר ,מריאן סיידֹובְסְקי,
ּבֶרְנ ְד טישֵר
( 87דק' ,גרמנית; תרגול לעברית)
זוכה פרס "פיפרסקי" ,פסטיבל קאן.1966 ,

בעקבות פציעה חמורה ,בריידי בלאקבורן,
אחד הכוכבים העולים בזירת הרודאו והרכיבה
על סוסים ,נאלץ להפסיק באחת את הקריירה
שעליה חלם תמיד .הוא לא יוכל להתחרות
שוב ,לאמן או אפילו לעלות על סוס .ללא
השכלה או כישורים אחרים ,כל שנותר לו הוא
לתהות מה יזמנו לו החיים ומה בכלל הטעם
להמשיך לחיות .סרט עדין ויפהפה שמתרחש
על רקע הנופים והמרחבים הפראיים של
דקוטה הדרומית.
במאית :קלואי ז'או
שחקנים :בריידי ג'אנדרו ,טים ג'אנדרו ,לילי
ג'אנדרו
( 104דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
זוכה הפרס הגדול" ,שבועיים של בימאים",
פסטיבל קאן.2017 ,
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי יעל שוב,
מרצה ומבקרת הקולנוע של .Time-Out

שבוע ה’  29.2־ 27.2
ה’

ה’

טרום בכורה ישראלית

19:00 | 27.2

20:30 | 27.2

שלוש יצירות מופת
קצרות
(צרפת)1959/1984/1962 ,
"שרלוט וורוניק"  -בגני לוקסמבורג
מתוודעת שרלוט אל פטריק שמזמין
אותה לשתות כוסית .בערב נודע לה שגם
לחברתה ,ורוניק ,הייתה פגישה מלהיבה.
"שבעה חדרים ,מטבח,

אמבטיה ...למכירה"  -דירה ריקה
לכאורה מוצעת להשכרה .החדרים ,ללא
רהיטים או חפצים ,עמוסים בזכרונות של
דיירים שכבר אינם..
"המזח"  -קבוצת מדענים עורכת
ניסוי ושולחת גבר אל העבר .הוא מאבד
את היכולת להבחין בין המציאות לבין
זיכרונותיו וחלומותיו.
במאים :ז'אן-לוק גודאר ,אנייס ורדה,
כריס מארקר
( 76דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

ו’
21:30 | 28.2
ג'ונתן פרייס ואנתוני הופקינס ,שני
שחקנים מהוללים ,מגלמים את דמויותיהם
המורכבות של הקרדינל ברגוליו והאפיפיור
בנדיקטוס ה־ .16ברגוליו ,שאינו רואה בעין
יפה את הכיוון שאליו הכנסייה חותרת,
פונה לבנדיקטוס ומבקש את רשותו לפרוש
מתפקידו .אולם בנדיקטוס ,שמתמודד עם
שערורייה וספקות עצמיים ,מזמן לרומא
את המקטרג החריף ביותר שלו ומזהה בו
את יורשו .השניים יוצאים למסע בעקבות
אמונה שאבדה.
במאי :פרננדו מֵאירֵל ֶס
שחקנים :אנתוני הופקינס ,ג'ונתן פרייס,
חואן מינּוחין
( 125דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

ש’

18:00 | 29.2

(ארה"ב )2019 ,דרמה

ש’

פולקר שלנדורף

The Two Popes

Red Fields

(ישראל )2019 ,מוזיקלי

20:30 | 29.2

האפיפיורים

מאמי

עיבוד קולנועי של אופרת הרוק "מאמי",
שהוצגה בשנות השמונים ושנהייתה
ליצירת פולחן .מאמי ,בחורה צעירה
שנולדה וגדלה בעיירה קטנה וענייה
בדרום ,מאוהבת בשכן שלה .ימים ספורים
לאחר חתונתם ,אהובה יוצא למלחמה,
אך מאמי אינה נכנעת .היא לוקחת אותו
עמה ויוצאת לתל אביב הרחוקה ,אולי שם
יאיר לה המזל פנים .סרטה החדש של קרן
ידעיה ("אור") זכה למגע ידו המוזיקלי של
המוזיקאי המחונן דודו טסה.
במאית :קרן ידעיה
שחקנים :נטע אלקיים ,דודו טסה ,עמי
אבו ,ריקי גל
( 130דק' ,עברית)

במעגל ההונאה

שיחות נפש

Circle of Deceit

The Barbarian Invasions

(גרמניה/צרפת )1981 ,דרמת מתח

(קנדה )2003 ,דרמה קומית

בשנת  1980יצא שלנדורף בליווי צוות
מצומצם לצלם מותחן על הנעשה בלבנון
ובעיר ביירות .ברונו גנץ הצעיר מגלם
עיתונאי גרמני שנמלט מהמלחמה שהוא
מנהל בביתו מול בת זוגו ,לטובת כתיבת
מאמר שעלול לעלות לו בחייו .שנתיים
לפני טבח סברה ושתילה חזה שלנדורף את
האסון שתוליד העוינות בין הפלסטינים
לנוצרים בלבנון.
במאי :פֹולְקֶר ְשלֶנ ְדֹור ְף
שחקנים :ב ְּרּונֹו גַנ ְץַ ,חנ ָה שיגּול ָה ,י ֶז'י
סְקֹולימֹובְסְקי
( 108דק' ,גרמנית ,ערבית ,צרפתית
ואנגלית; תרגום לעברית)

רמי ,לשעבר רודף שמלות והדוניסט מושבע,
מתמודד עם מחלת הסרטן .בימיו האחרונים
הוא ניצב מול חבריו הטובים ,מאהבותיו
לאורך השנים ,אשתו לשעבר ובנו ,שסלד
ממנו כל חייו .כאשר שעת האמת מתקרבת,
רמי נדרש להמציא תשובות על שאלותיו
הקיומיות 17 .שנים אחרי הסרט עטור
השבחים "שיחות מלוכלכות" ,הבמאי דני
ארקן מנתח את יחסי הכוחות הפוליטיים,
הכלכליים ,האישיים והמיניים שבמערכות
יחסים.
במאי :ד ֵני אַרְקַן
שחקנים :ר ֵמי ז'יר ָאר ,דֹורֹותֶה ּב ֶרימַן ,סטפן
רּוסֹו ( 99דק' ,צרפתית ואנגלית; תרגום
לעברית)
זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר ,אוסקר
.2004

סִינֶמָקָ ט

סרטים לכל
המשפחה!

הפעלה יצירתית ומהנה
בהשראת הסרטים
בימי שבת ,לפני ההקרנה

טרום
בכורה

מיה והאריה
הלבן

שבת

11:00 | 8.2

בדיבוב לעברית; כתוביות בעברית

ד"ר דוליטל

*הסרט יוקרן בשתי גרסאות :בדיבוב לעברית עם כתוביות
בעברית ,ובגרסתו המקורית באנגלית עם תרגום לעברית

ו’

בני הגיל השלישי
נהנים מבוקר בסינמטק
ב  ₪ 30-בלבד
 10:00קפה ומאפה
 10:30הקרנת הסרט

האירוע הוא פרי שיתוף פעולה
עם מכללת גמלאי הרצליה

10:30| 14.2

קפה ,מאפה
וסרט

ו’

תערוכות על המסך

10:30| 28.2

שישיבכיף

שבת 11:00 | 22.2

האירי
The Irishman

סזאן :דיוקנאות של
החיים

(ארה"ב )2019 ,דרמה

Cézanne – Portraits of a Life

סיפורו של פרנק שירן (רוברט דנירו),
שפעל לצדן של כמה מהדמויות
המפוקפקות ביותר במאה העשרים .עלילת
הסרט מתפרשת על פני עשרות שנים
ומתעדת את אחת התעלומות הגדולות
ביותר בתולדותיה של ארה"ב :היעלמותו
של ג'ימי הופה .הסרט לוקח את הצופים
למסע יוצא דופן במסדרונות האפלים של
הפשע המאורגן :הדינמיקה הפנימית,
היריבויות המרות והקשרים בין אנשי
העולם התחתון לפוליטיקאים.
במאי :מרטין סקורסזה
שחקנים :רוברט דה נירו ,אל פצ'ינו ,ג'ו
פשי ( 209דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
מועמד לפרס האוסקר לשנת  2020בין
היתר בקטגוריות הבמאי ,שחקן המשנה,
התסריט והצילום הטובים ביותר.
במהלך ההקרנה תתקיים הפסקה

(בריטניה )2018 ,תיעודי
סרט שנוצר בעקבות תערוכת דיוקנאות
של הצייר פול סזאן שהוצגה במוזיאונים
של פריז ,לונדון וניו יורק ,ואשר תוהה על
מעמדו של סזאן בין ציירי המאה העשרים.
בסרט מוצגים ראיונות עם אוצרים
ומומחים ומכתבים שכתב סזאן עצמו,
ונוסף לכך הוא לוקח את הצופים למקומות
שבהם חי ויצר האֹומן הדגול .דרך אתרים
אלו מוצגת נקודת מבט נוספת על אחד
מאבות האימפרסיוניזם.
במאי :פיל גְרַּבְסְקי
( 87דק' ,אנגלית וצרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית)

ב10-

 ₪בלבד!

ג’

18:00 | 4.2

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

18:00 | 11.2

שלישי
זהב

ג’

ג’

פצצה

סיפור נישואים

Bombshell

Marriage story

(ארה"ב )2019 ,דרמה קומית

(ארה"ב )2019 ,דרמה

סרט עלילתי על הנעשה ב"פוקס ניוז",
רשת החדשות השנויה במחלוקת.
התסריטאי זוכה פרס האוסקר צ'ארלס
רנדולף ("מכונת הכסף") שילב בין
סיפוריהן האמיתיים של העיתונאיות
לבין סיפורים בדיוניים שנכתבו בהשראת
קורותיהן של נשים אשר עבדו ברשת
וסבלו מהאווירה המינית הרעילה ששררה
במקום .יחד עם הסרט הישראלי "אישה
עובדת"" ,פצצה" הוא סרט פורץ דרך על
עידן ה־  .MeToo#
במאי :ג'יי רוץ' 
שחקניות :שרליז ת'רון ,ניקול קידמן,
מרגֹו רּוּבי
( 109דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

צ'ארלי ,במאי תיאטרון נערץ ,וניקול,
אהובתו והשחקנית הקבועה שלו ,הם זוג
נשוי שנמצא בתהליך גירושין .השניים
רוצים להיפרד בידידות ובכבוד ,אך
כשעורכי הדין נכנסים לסיפור ,העניינים
יוצאים משליטה.
במאי :נוח באומבך
שחקנים :סקרלט ג'והנסון ,אדם דרייבר,
אלן אַלְד ָה
( 137דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

ג’

18:00 | 18.2

18:00 | 25.2

ריצ׳רד ג׳ול
Richard Jewell

(ארה"ב )2019 ,דרמה
סרטו החדש של קלינט איסטווד .המאבטח
ריצ'רד ג'ול מדווח על מציאת פצצה
שהוטמנה בכפר האולימפי באטלנטה.
פעולותיו המהירות מצילות את חייהם
של בני אדם רבים ,אך בהיעדר קצה חוט,
ג'ול מסומן כחשוד המרכזי על־ידי ה־FBI
והתקשורת .מבוסס על סיפור אמיתי.
במאי :קלינט איסטווד
שחקנים :פול וולטר הָאּוז ֶר ,סם רֹוקְוול,
קת'י בייטס
( 131דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

האפיפיורים
Popes

(ארה"ב )2019 ,דרמה

ג'ונתן פרייס ואנתוני הופקינס ,שני
שחקנים מהוללים ,מגלמים את דמויותיהם
המורכבות של הקרדינל ברגוליו והאפיפיור
בנדיקטוס ה־ .16השניים יוצאים למסע
בעקבות אמונה באלוהים ובמין האנושי
שאבדה.
במאי :פרננדו מֵאירֵל ֶס
שחקנים :אנתוני הופקינס ,ג'ונתן פרייס,
חואן מינּוחין
( 125דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

הקרנות מסחריות
סרטים רצים

החל מ6.2-

החל מ11.2-

המתים של יפו

ג'ודי – מעבר לקשת

פרזיטים –
גרסת הבמאי

(ישראל )2019 ,דרמה

(ארה"ב )2019 ,ביוגרפיה/מוזיקלי

Parasites – director's cut

שלושה ילדים מגיעים לבית של ריטה
וג'ורג' ביפו לאחר שהוברחו מביתם
שבגדה המערבית .ג'ורג' מבוהל כיוון
שהוא חושש שגילוי הילדים יביא להרס
החנות וחיי המשפחה שלו ,ואילו ריטה
חושבת שהגעתם תעניק לחייה משמעות.
באותה עת ,במאי אנגלי ושמו ג'רי מצלם
ביפו סרט אשר מגולל את סיפור חייהם
של הוריו ,ששירתו בצבא הבריטי .לאחר
שג'ורג' מוזמן לשחק בסרט ,שני האירועים
משתלבים זה בזה ופורצת סערה.
במאי :רם לוי
שחקנים :יוסף אבו־ורדה ,רובה בילאל־
עספור ,ג'וני פיליפס
( 96דק' ,ערבית ,עברית ואנגלית; תרגום
לעברית ולאנגלית)

בשנת  1969נקלעה השחקנית והזמרת
האגדית ג'ודי גרלנד ("הקוסם מארץ
עוץ"" ,כוכב נולד") לחובות כספיים
ונאבקה בהתמכרותה לאלכוהול ולסמים.
כשהחליטה לצאת שוב למסע הופעות
באנגליה ,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 :רּוּפֶר ְט גּול ְד
שחקנים :רנה זֶל ְווג ֶר ,ג'סי ּב ַאקְלי ,רּופּוס
סיוול ( 118דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

(קוריאה הדרומית )2019 ,דרמה/מתח/קומדיה
דרמה קומית המציגה את סיפורה של
משפחה ענייה שכל אחד מבניה מסתנן
בתורו לאחוזה של משפחה עשירה .סרטו
של הבמאי בונג ג'ון-הו ("אוקג'ה")
התקבל בתשואות בפסטיבל קאן האחרון,
קטף את פרס דקל הזהב וזכה לקונצנזוס
נדיר בקרב הקהל והמבקרים .הסרט שבר
את הקופות בכל העולם והנו מועמד
מוביל לפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר
(לשעבר פרס הסרט הזר הטוב ביותר,
אוסקר .2020
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 ,

The Dead of Jaffa

החל מ26.2-

התקופה היפה בחיי

Judy

Aria on Screen

רומיאו
ויוליה
שארל גונו

La belle époque

(צרפת )2019 ,דרמה

חייו של ויקטור נטענים באנרגיה מחודשת
כשהוא פוגש את אנטואן ,יזם מצליח
שמציע לו בידור חדש וייחודי .ויקטור,
שננטש לאחרונה בידי אשתו ,נענה
להצעתו המיוחדת "לחזור" לתקופה
מעברו באמצעות שחזור היסטורי מוקפד
וצוות שחקנים ,ובוחר לחיות מחדש את
התקופה היפה בחייו :השבוע שבו פגש
את אהבת חייו לפני ארבעים שנה .שיר
הלל רומנטי ,שנון ורב־קסם לאומנות
הקולנוע ,לחברות ולאהבה.
במאי :ניקול ַס ּב ֶדֹו
שחקנים :דניאל אֹוטֵיי ,גיום קָאנ ֶה ,דוריה
טילייה
( 110דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית)

שני 19:00 | 24.2

מיטב המופעים מבתי האופרה
והפסטיבלים הגדולים בעולם
Romeo and Juliet

(אוסטריה )2017 ,אופרה
הסיפור על אהבתם האסורה של
רומיאו מונטגיו ויוליה קפולט קורם
עור וגידים בעיבוד לאופרה שהלחין
שארל גּונֹו ,המלחין הצרפתי בן
התקופה הרומנטית .יצירה זו ידועה
באריות מרשימות ובקטעי מקהלה
בלתי נשכחים המבוצעים למופת
בהפקה משובחת מבית האופרה
הממלכתית של וינה .לתפקיד
יוליה לוהקה זמרת הסופרן אאידה
גריפולינה ,שזכתה בתחרות האופרליה
היוקרתית בשנת .2013
מנצחּ :פְל ָסידֹו דֹומינ ְגֹו      
במאי :יּורְג ֶן פְלים             
זמרים :אָאיד ָה ג ָריפּולינ ָה ,חואן דייגֹו
פְלֹור ֶס ,גבריאל ּבֶר ְמּוד ֶס
( 163דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית)
מחיר כרטיס₪ 89 :
מחיר מיוחד למנויי הסינמטק ,בעלי
כרטיסיות וגמלאים.₪ 69 :

2

1.2

February
2020

8.2

שלישי זהב

ימי רביעי

ימי חמישי

ימי שישי

פברואר

ימי שבת

סרטי ילדים

 18:00הכייס
 20:30העתיד לבוא

4.2

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.

 18:00פצצה

5.2

טרום בכורה
ישראלית

19:00
היום שאחרי לכתי

6.2

 19:30המתווך

7.2

 21:30פטריק

20:50

 18:00סיד וג׳ודי
 20:30סיפור נישואים

יום שבת 8.2

 11:00מיה והאריה
הלבן

ישו ממונטריאול

11.2

12.2

13.2

14.2

ולנטיינ׳ס

15.2

18:00
סיפור נישואים

 19:00הדברים
הקטנים
 20:50שיחות
מלוכלכות

 19:00תערוכות על
המסך :אדוארד מונק
 20:45המגדלור

 19:00פוטלוס
 21:30ריקוד מושחת

 18:00האירי

18.2

19.2

20.2

21.2

22.2

18:00
ריצ׳רד ג׳ול

25.2

18:00
האפיפיורים

 19:00המרכיב הסודי
 20:50טאמפופו

26.2

 19:00טרלס הצעיר
 20:45הרוכב

 20:30תוף הפח

27.2

 19:00שלוש יצירות
מופת קצרות
טרום בכורה
20:30
ישראלית
מאמי

שישיבכיף

 14:00יום לבן לבן
 21:30השקט שאחרי
הסערה

28.2

21:30
האפיפיורים

 18:00הכבוד האבוד
של קתרינה בלום
 20:30ריצ׳רד ג׳ול

29.2

 18:00במעגל ההונאה
 20:30שיחות נפש

 10:30 14.2האירי
 10:30 28.2תערוכות על המסך :סזאן

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

חניה חינם

החל מהשעה 16:00
בחניון ’לב העיר’
בהצגת כרטיס לסרט!

יום שבת 8.2
טרום בכורה

 11:00ד״ר דוליטל

