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 6כניסות ב-
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לוחמי האקלים ,מחר  -בעולם אין־ספור פתרונות ,מכת החסד | מכון גתה

זמן מלחמה ,בשם האם | פסטיבל חיפה

תוכניות החודש:

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 • 09-9565008 :ניתן 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 5
דקות 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.

₪

₪

670 380

סיפור חיי ,המסונוורים ,אזנבור ,לילה קסום אחד ,רחמים ,דילילי בפריז ,המתרגמים ,ימי
התהילה שלי | פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

3
מרס

מנוי שנתי זוגי ב-

מנוי שנתי ב-

תודתנו נתונה לשותפינו:

מתאימים לך יותר

23.3 - 26.3

הא
ק
ט
י
ס בי-
טים
פסטיבל
הקולנוע
הצרפתי2020-

שבוע

שבוע א’  7.3־ 4.3
ד’

ד’
19:00 | 4.3
פולקר שלנדורף

20:50 | 4.3

20:30 | 5.3

מכת החסד

ה’

מכתב ממא סאן-ג׳יאה

בזמן מלחמה

Der Fangschuß

Letter from Masanjia

While at War

)גרמניה (1976 ,דרמה

)קנדה (2018 ,תיעודי

)ספרד/ארגנטינה (2019 ,דרמה

כשאישה מארה"ב פותחת אריזת מתנה
שנקנתה ב"קיי־מארט" ,נופל מתוכה
מכתב שכתב אסיר במחנה עבודות כפייה
בסין .במכתב כתוב" :אם רכשת במקרה
מוצר זה ,אנא שלח את המכתב לארגון
בין־לאומי לזכויות אדם .אלפי אנשים
הנרדפים על־ידי המשטר הקומוניסטי בסין
יודו לך ויזכרו אותך לעד" .כך נפתח סרט
תיעודי עטור פרסים ומרתק זה ,שקטעים
ממנו צולמו בסין בחשאי תוך סיכון חיים.
במאי :ליאון לי
) 75דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ג'אנט
זריהן ,מרצה בנושא זכויות אדם בסין.

סלמנקה .1936 ,הסופר הנודע מיגל דה
אונאמונו )"ערפל"( תומך במרד הצבאי
ומקווה שהוא יפתור את הכאוס השורר
בספרד .בינתיים ,הגנרל פרנסיסקו פרנקו
מגייס את חייליו לטובת ההתקוממות
במטרה להשתלט על המדינה .עד מהרה
הקונפליקט מסלים ,כמה מעמיתיו של
אונאמונו נאסרים והוא כבר אינו בטוח
שבחירתו הייתה נכונה .כאשר פרנקו
מעביר את המטה שלו לסלמנקה ,אונאמונו
מבקר אותו כדי לבקש חנינה.
במאי :אלחנדרו אָ ֵמנָב ַּר
שחקנים :קָאר ָה אֶל ֵ ַחלְד ֵה ,אדוארד פרננדז,
ַסנ ְטי ְּפר ֵגֹו
) 107דק' ,ספרדית; תרגום לעברית
ולאנגלית(

סיפור על משולש אהבים יוצא דופן,
אישה ושני גברים ,על רקע תלאות
מלחמת העולם הראשונה .אמנם התשוקה
מחברת ביניהם ,אבל שאלת ערכם של חיי
אדם תביא אותם לכדי עימות .בגרסתו
הקולנועית לספרה הנודע של ַמרְג ָריט
יֹור ְ ֵסנ ָאר ,שלנדורף מחליף את נקודת
המבט של הגבר בזו של האישה ,ומדגיש
את הקונפליקט בצילום שחור־לבן
אקספרסיוניסטי.
במאי :פֹולְקֶר ְשלֶנ ְדֹור ְף
שחקנים :מתיאס הָאּביךַ ,מרְגָרֶטֵה פֹון
טְרֹוטָה ,רּודיג ֶר קיר ְ ְשטָיין
) 97דק' ,גרמנית וצרפתית; תרגום לעברית
ולצרפתית(

ו’

ש’

ש’

טרום בכורה ישראלית

21:30 | 6.3

18:00 | 7.3

20:30 | 7.3

הפרידה

בשם האם

לידה

The Farewell

Maternal

Reborn

)ארה"ב (2019 ,דרמה

)איטליה/ארגנטינה (2019 ,דרמה

)ישראל (2019 ,דרמה

בני משפחה סינית שהתפזרו בכל קצווי
תבל מגלים שסבתם חלתה בסרטן ושנותר
לה זמן קצר לחיות .הם מחליטים לשמור
את דבר מחלתה בסוד ולבוא לבקרה בפעם
האחרונה .כדי לתרץ את הביקור ,הם בודים
את חתונת אחד מנכדיה .המפגש יעורר
מחדש את כאב הגעגוע .סרטה היפהפה
של לולו ואנג אמנם לא היה מועמד לפרס
האוסקר ,אבל הוא בלי ספק סרט ראוי
לציון.
במאית :לולו ואנג
שחקנים :שּוז ֶ'ן ז ָ'אֹו ,אַקְוופינ ָה ,אֶקְס מָאיֹו
) 98דק' ,אנגלית ומנדרינית; תרגום
לעברית ולאנגלית(

פאולה ,נזירה צעירה ,מגיעה לארגנטינה
כדי להשלים את הכשרתה ב"הוגאר" ,מרכז
דתי לאימהות בנות־עשרה בבואנוס איירס.
לוסיאנה ופטימה בנות ה־ 18הן שתיים
מהצעירות המתגוררות במקום .המפגש
בינן לבין פאולה ,שוויתרה על האימהות,
יביא לקונפליקט חריף .מאורה דלפרו,
שעבדה במשך ארבע שנים ב"הוגאר",
מבססת את סרטה העלילתי הראשון על
סיפורה האמיתי.
במאית :מָאּור ָה דֶלְּפֵרֹו
שחקנים :לידיה ליברמן ,דניס קָאריסֹו,
אגּוסְטינ ָה ָמל ָאל ֵה
) 91דק' ,ספרדית ואיטלקית; תרגום
לעברית ולאנגלית(
זוכה פרסים מרכזיים בפסטיבלים של ונציה
ולוקרנו.2019 ,

סודות אפלים מאיימים על שגרת חייהן של
שלוש נשים .על פי התהום ,הן מגלות חסד
ואהבה והזדמנות לשינוי וללידה מחדש .פרק
נוסף מתוך "טרילוגיה על אהבה" ) "עיניים
שלי"( ,המציג גישה קולנועית יוצאת דופן
המטשטשת את הגבול שבין בדיה למציאות.
מנימוקי השופטים בפסטיבל חיפה ,2019
שהעניקו לסרט פרס ראשון " :סרט מקורי,
נועז ושאפתני .סרט שחייב להיחוות על כל
הכאב שבו".
במאי :ירון שני
שחקניות :סתיו אלמגור ,אורי שני ,לאה
טוניק
) 108דק' ,עברית; כתוביות בעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ירון
שני ,במאי הסרט.

סִינֶמָקָ ט

לשבור את
הקרח 2

סרטים לכל
המשפחה!

שבת 11:00 | 14.3
בדיבוב לעברית; כתוביות בעברית

ליאונקוולו פליאצ'י
(הליצנים)
מסקאני אבירות
כפרית

שני 19:00 | 30.3

דילילי בפריז

שבת 11:00 | 21.3

לפני הסרט תוצג הקדמה
מותאמת לילדים

מיטב המופעים מבתי האופרה
והפסטיבלים הגדולים בעולם
Pagliacci/Ruggero Leoncavallo
Cavalleria Rusticana/Pietro
Mascagni

יונס קאופמן ,הטנור הדרמטי המוביל
של זמננו ,בתפקיד הראשי הכפול
בצמד האופרות שהולחנו בסוף המאה
ה־ 19על־ידי שני מלחינים שונים,
ואשר מוצגות באופן מסורתי בערב
אחד .במשחק ריאליסטי משכנע,
על במה מרתקת ובביצוע מוזיקלי
משובח ,קאופמן מגלם בוגד שנרצח
באופרה הראשונה ונבגד שרוצח
באופרה השנייה .לבסוף ,אחרי הדרמה
שמתחוללת על הבמה ,לא נותר ספק:
!La Commedia e finita
פסטיבל זלצבורג
מנצח :כריסטיאן ת'ילמן
במאי :פיליפ שטולְצ ֶל
בתפקיד טורידו/קניו :יֹונ ַס קאופמן
) 165דק' ,איטלקית; תרגום לעברית
ולאנגלית(
מחיר כרטיס₪ 89 :
מחיר מיוחד למנויי הסינמטק ,בעלי
כרטיסיות וגמלאים.₪ 69 :

צרפתית; תרגום לעברית

ד’
19:00 | 11.3

Aria on Screen

הפעלה יצירתית ומהנה
בהשראת הסרטים
בימי שבת ,לפני ההקרנה

מסורבות
Divorce Denied

)ישראל (2019 ,תיעודי
שרה ,נועה ואושרת הן מסורבות גט
הנתונות לחסדי בעליהן ובתי הדין
הרבניים .על־פי ההלכה ,הבעל הוא
שמתיר את אשתו מרצונו .כך מאות נשים
נותרות כבולות בנישואין בניגוד לרצונן.
עוה"ד בתיה כהנא דרור וארגון "מבוי
סתום" לוחמים את מלחמתן מתוך אמונה
שהחוקים חייבים להשתנות .באמצעות
עבודה סיזיפית והיכרות עמוקה עם דיני
קידושין ,בתיה מצליחה לשחרר חלק
מהנשים .האם תצליח גם במקרה של שרה,
נועה ואושרת?
במאים :מיה ווב ודוד אופק
) 55דק' ,עברית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצרי
הסרט.

שבוע ב’  14.3־ 11.3
ד’

ה’

תערוכות על המסך

ה’

20:50 | 11.3

19:00 | 12.3

20:45 | 12.3

סיפורי תל אביב

האימפרסיוניסטים –
והאיש שיצר אותם

התחתנתי עם מכשפה

)ישראל (1991 ,דרמה קומית

The Impressionists and the
Man Who Made Them

)ארה"ב (1942 ,קומדיה

"שרונה מותק"" ,מבצע חתול" ו"גט"
הם שלושה סרטים על שלוש נשים שעל
כל אחת מהן מופעלים לחצים ממקורות
שונים :גברים ,בעל לשעבר ,עבודה ויצרים.
כל אחת מהן רוצה לצאת לעצמאות" .גט",
הנודע מבין השלושה ,מספר על שוטרת
מרירה המאתרת את בעלה שהותיר אותה
עגונה דווקא במגדל שלום .חמושה באקדח,
היא יוצאת למרדף כנגד כל הסיכויים ואינה
מוכנה לוותר על החופש שלה.
במאיות :איילת מנחמי ,נירית ירון
שחקניות :יעל אבקסיס ,רותי גולדברג,
ענת וקסמן
) 90דק' ,עברית(

)בריטניה (2015 ,תיעודי
מונה ,סזאן ,דגה ורנואר הם מהאֹומנים
הפופולריים ביותר בעולם .היצירות
שלהם ושל אֹומנים אחרים בני דורם
שוות עשרות מיליוני דולרים .יוצרו של
סרט זה זכה לגישה לתערוכה שהתמקדה
באיש ש"המציא" את האימפרסיוניזם כפי
שאנו מכירים אותו ,ושהציג בשנת 1886
את האימפרסיוניסטים בפני אמריקאים
עשירים ־אספן האֹומנות פול דוראן־רואל.
בכך הוא שמר על האימפרסיוניזם בחיים
בזמן שעמד בפני כישלון מוחלט.
במאי :פיל גְרַּבְסְקי
) 91דק' ,אנגלית וצרפתית; תרגום
לעברית(

ורוניקה לייק המהממת מגלמת מכשפה
שמקללת את הגברים אשר עשו יד אחת
נגדה וגוזרת עליהם ועל צאצאיהם חיי
אומללות .כעבור כמה מאות שנים היא
חוזרת לחיים ,והגבר שבו היא מתאהבת
מתגלה כצאצא של אחד מאלה שקשרו
נגדה בעבר .רנה קלייר נודע בסרטיו
הצרפתיים הניסיוניים ,אך סרטיו
ההוליוודיים נגישים ומקסימים אפילו
יותר.
במאי :רנה קלייר
שחקנים :פרדריק מארץ' ,ורוניקה ל ֵייק,
רוברט ּבֶנְצ ְ'לי
) 77דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

Tel Aviv Stories

ו’

ש’

I Married a Witch

ש’

טרום בכורה ישראלית

21:00 | 13.3

18:00 | 14.3

20:30 | 14.3

סודות אל .איי

ראשומון

קולות רקע

L.A. Confidential

Rashomon

Golden Voices

)ארה"ב (1997 ,מתח

)יפן (1950 ,דרמה

)ישראל (2019 ,דרמה קומית

ארה"ב ,שנות החמישים .אמריקה עסוקה
בבנייה מחדש ומבקשת להדגיש ערכים
שמרניים .שלושה שוטרים אשר ערים
להתעצמות כוחו של העולם התחתון
יוצאים לעשות סדר ומגלים לתדהמתם כי
השחיתות הרחיקה עד לתחנות המשטרה
ולבתים בפרוורים .אישה אחת ,ספק שח־
קנית ספק פרוצה ,אשר מתחזה לכוכבת
ההוליוודית ורוניקה לייק ,תסייע להם
ותסכן את עצמה למען האהבה .מחווה
מסעירה לפילם נואר שזכתה בשבחים
ובפרסים.
במאי :קרטיס הנסון
שחקנים :גאי פירס ,קים בייסינגר ,ראסל
קרואו
) 138דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס האוסקר לשנת  1998בקטגוריות
שחקנית המשנה והתסריט המעובד
הטובים ביותר.

על רקע מלחמות האזרחים שקרעו את
יפן בימי הביניים ,מתחולל עימות בין
שודד לבין סמוראי ואשתו .המאבק מוצג
מארבע נקודות מבט :גרסת השודד ,גרסת
האישה ,גרסת הסמוראי וגרסת עד ראייה.
מאז נחשף הסרט לראשונה בפסטיבל ונציה
 ,1951נהיה "ראשומון" למושג אוניברסלי,
ואקירה קורוסאווה היה לאחד הבמאים
הנערצים ביותר בעולם.
במאי :אקירה קורוסאווה
שחקנים :טֹושירֹו מיפּונ ֵה ,מָאסָאיּוקי מֹורי,
מָצ'יקֹו קיֹו
) 88דק' ,יפנית; תרגום לעברית(

ויקטור ורעיה פרנקל היו קולות הזהב של
הדיבוב הסובייטי במשך עשרות שנים .בשנת
 ,1990עם תחילת התפרקותה של ברית
המועצות ,בני הזוג מחליטים ,כמו מאות
אלפי יהודים אחרים ,לעלות לישראל .אף
שבישראל אין צורך ממשי במדבבים לרוסית,
הכישרון של ויקטור ורעיה ייקח אותם
במהלך חודשיהם הראשונים בארץ למקומות
שונים ומשונים ,ויהפוך את חוויית הקליטה,
האבסורדית והטראומטית גם כך ,לכואבת
ומצחיקה אף יותר.
במאי :יבגני רומן
שחקנים :ולדימיר פרידמן ,מריה בלקין,
אוולין הגואל
) 88דק' ,עברית ורוסית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יבגני
רומן ,במאי הסרט.

שבוע ג’  20.3־ 18.3
ד’

ד’

יעל שוב נושמת קולנוע

ה’

פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

19:00 | 18.3

20:50 | 18.3

20:30 | 19.3

מקום מפלט

האם אי פעם
תסלחי לי?

)ישראל (2019 ,תיעודי

?Can You Ever Forgive Me

הקולנוע הצרפתי

סרט תיעודי עדין ומאופק המישיר מבט
אל שגרת החיים בשלושה מקלטים לנשים
נפגעות אלימות משלושה מגזרים :חרדיות,
חילוניות וערביות .מנהלות המקלטים
עדות מדי יום למאבקי כוח ,למקרי אלימות
קשים ולטרגדיות משפחתיות .הנשים
שמגיעות למקלטים עם ילדיהן יכולות
לשהות בהם כחצי שנה ,ובפרק זמן זה הן
נתמכות בכל דרך אפשרית על־ידי הצוות
המנהל את המקלט.
במאית :איילת דקל
) 61דק' ,עברית ,ערבית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם איילת
דקל ,במאית הסרט.

)ארה"ב (2018 ,דרמה קומית
סיפורה האמיתי של אישה מחוננת
המידרדרת לחרפת רעב .כדי להתפרנס היא
פותחת בקריירה מזהירה של זיוף מכתבים
שכתבו ידוענים שנונים )יש הטוענים
שהתעלתה עליהם בחדות לשונה(.
סרט מצחיק ונוגע ללב המותיר את
הצופה במועקה גדולה .מליסה מקארת'י
הכישרונית מגלמת דמות מורכבת המסרבת
למצוא חן בעיני הזולת.
במאית :מריאל הֶל ֶר
שחקנים :מליסה מקארת'י ,ריצ'רד אי.
גרנט ,דולי ו ֵלס
) 106דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי יעל
שוב ,מבקרת הקולנוע של "טיים אאוט".

Refuge

ו’
14:00 | 20.3

JoJo Rabbit

)ארה"ב (2019 ,דרמה קומית

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

פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

21:30 | 20.3
הקולנוע הצרפתי

ג׳וג׳ו ראביט

The Truth

)צרפת/יפן (2019 ,דרמה

פביאן היא כוכבת קולנוע צרפתייה ,אגדה
בחייה ,בעברה אין־ספור רומנים מתוקשרים
ומסעירים ויש לה המוני מעריצים .כשהיא
מפרסמת ספר עם זיכרונותיה בדיוק כשבתה
מגיעה לביקור ,האיחוד בין השתיים מביא
במהרה לעימות .אמתות יתגלו ,סודות
ייחשפו וגילויים חדשים על חייה של פביאן
־ השחקנית ,המאהבת והאם ־ יטלטלו את
המשפחה .סרטו החדש של הבמאי היפני
האהוב הירוקאזו קורה־אדה )"סיפור
משפחתי"(.
במאי :הירֹוקָאזּו קֹור ֵה־אֶד ָה
שחקנים :קתרין דֵנ ֶב ,ז'ולייט בינוש ,אית'ן
הוק ) 106דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(
באדיבות קולנוע לב.

ו’

יושבים בין ערביים עם תומר קמרלינג

סיפור חיי

מעשייה קומית המתרחשת בזמן מלחמת
העולם השנייה .ג'וג'ו הוא ילד גרמני בודד
שתפיסת עולמו עומדת למבחן כשהוא
מגלה שאמו )סקרלט ג'והנסון( מחביאה
בביתם נערה יהודייה צעירה .בין סערות
לבו של ג'וג'ו ללאומנות העיוורת שלו ניצב
חברו הדמיוני ,אדולף היטלר ,והרי ברור
כשמש מה דעתו בעניין .מאת יוצר הסר־
טים "תור :רגנארוק" ו"החיים בצללים".
במאי :טָאיקָה ו ָאיטיטי
שחקנים :סם רוקוול ,סקרלט ג'והנסון,
רומן גריפין דייוויס
) 108דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס התסריט המעובד הטוב ביותר,
אוסקר .2020

המסונוורים
The Dazzled

)צרפת (2019 ,דרמה

עבור קאמי בת ה־ ,12הבת הבכורה
במשפחה גדולה ,הקרקס הוא התגשמות
כל חלומותיה .לאחר שהוריה מצטרפים
לקהילה דתית הדוגלת בשיתוף
ובסולידריות ,קאמי נדרשת לאמץ דרך חיים
המערערת את תשוקותיה ,את חלומותיה
ואת ייסורי נעוריה .בהדרגה ,הטפה
דתית נהיית לחלק משגרת יומה ,וחלום
הקרקס נראה רחוק מתמיד .קאמי תצטרך
להילחם כדי להשיג את חירותה ולהציל
את משפחתה.
במאית :שרה סּוקֹו
שחקנים :קָאמי קֹוטַן ,ז'אן־פייר ד ָרּוסַן,
אֵריק ָקרָבָקַה
) 89דק' ,צרפתית; תרגום לעברית(

שבוע ג’-ד’  26.3־ 21.3
ש’

ש’

פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

18:00 | 21.3

20:30 | 21.3

20:30 | 25.3

A New Leaf

)ארה"ב (1971 ,קומדיה

הקולנוע הצרפתי

נשוי בעל כורחו

ד’

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

אזנבור
Aznavour by Charles

)צרפת (2019 ,תיעודי

סרט קצר:

הצל של הצמות
The Silhouettes of Braids

)ישראל (2018 ,תיעודי
כדאי מאוד להתוודע להומור הנהדר של
איליין מיי )"הבטלנים מאישתר" ,כן!(.
וולטר מת'או הנרגן מגלם פלייבוי מזדקן,
שונא נשים וחמדן המחפש את האישה
השוטה שתיפול ברשתו ושתפרנס אותו
עד סוף ימיו .בדרכו נקרית הנרייטה,
מיליונרית צעירה שעיקר עניינה בבוטניקה.
האם דווקא היא ,התימהונית ,התמימה
והגמלונית ,תמיס את הקרחון השוכן
במקום שבו אמור להיות לבו?
במאית :איליין מיי
שחקנים :וולטר ָמתָ'או ,איליין מיי ,ג'ק
וֶסְטון ) 102דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

סרט תיעודי יוצא דופן ,השואב מחומריו
האישיים של הזמר הידוע ,מתעד את
אישיותו בכנות ומציג מסע מרגש וחד־
פעמי אל חייו של אדם שנהיה לכוכב גדול
אך שלרגע לא שכח מניין הגיע ונשאר
צנוע ואוהב אדם .אזנבור קיבל את מצלמת
הווידאו הראשונה שלו מאדית פיאף ומאז
לא הפסיק לתעד סיבובי הופעות ,אתרי
צילום ,רגעים עם בני משפחתו וכמובן את
אהובותיו.
במאי :מארק די דֹומֵניקֹו
) 83דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(

במשך חמישים שנה נשתכח מלב הארכיון
המשפחתי ,עד שרותם שכנעה את אמה,
ורדה ,לצפות שוב בתמונות ילדותה .סרטי
השמונה מ"מ חושפים מחדש זיכרונות
עבר ממערכת היחסים בין אם לבתה.
במאית :רותם דימנד
) 15דק' ,עברית(
סם שפיגל ־ בית ספר ליצירה קולנועית

באדיבות קולנוע לב.

ד’

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

ה’

20:30 | 25.3

20:50 | 26.3

סרט קצר:

סרט באורך מלא:

תמונת ניצחון

קמרה פרסון

Image of Victory

Cameraperson

)ישראל (2019 ,תיעודי

)ארה"ב (2016 ,תיעודי

קיץ  .2014שלושה חודשים לפני שחרורו
מצה"ל נפצע אורי במבצע "צוק איתן"
בעזה .בבית החולים ,עשרות מבקרים
גודשים את חדרו מול עיניהם הטרו־
דות של הוריו ועדשת המצלמה של
אחותו הבמאית .בין טיפולים לביקורים
מתוקשרים ,אורי מנסה למלא את תפקידו
החדש כגיבור.
במאית :עדי משניות
) 25דק' ,עברית; תרגום לעברית(
בית הספר סטיב טיש לקולנוע וטלוויזיה,
אוניברסיטת תל אביב.
בתום הקרנות הסרטים תתקיים שיחה עם
היוצרות בהנחיית מבקר הקולנוע עופר
ליברגל ,ולאחריה יוקרן סרט באצירתן.

בשני העשורים האחרונים צילמה קירסטן
ג'ונסון סרטי תעודה שזכו לפרסים רבים,
אך מה היא עשתה בצילומי כל אותם
רגעים שלא נכנסו לבסוף לסרטיה? סרט
זה מורכב מכל החומרים ש"נהרסו" כי
אחד המשתתפים הביט ישירות למצלמה,
כי הפריימינג לא היה נכון או מכל סיבה
אחרת ־ אסתטית או פוליטית .ג'ונסון
ערכה מחומרים אלה סרט ייחודי על
עבודתה של צלמת קולנוע תיעודי.
במאית :קירסטן ג'ונסון
) 102דק' ,אנגלית ,בוסנית וערבית; תרגום
לעברית(

קוראים לי טריניטי
They Call Me Trinity

)איטליה (1970 ,מערבון קומי
אקדוחן בטלן ואחיו גנב הסוסים נרתמים
להגן על קהילת מורמונים מפני גנב קרקעות,
פושע מקסיקני ושכיר חרב" .קוראים לי
טריניטי" הוא הראשון בסדרת המערבונים
"טריניטי ובמבינו" ,שהייתה ללהיט בין־
לאומי .כך נכתב על הסרט בעיתון "דבר"
בשנת " :1972פרודיה חיננית ,מרעננת,
מרתקת ומשעשעת על המערבון ־ ביצוע
איטלקי מעודן ואינטליגנטי ללא דופי".
במאי :אנזו ּבַר ְּבֹוני
שחקנים :טֵרֶנ ְס היל ,באד ספנסר ,פָאר ְלי
גריינג'ר
) 115דק' ,איטלקית ואנגלית; תרגום
לעברית(

שבוע ד’  26.3־ 23.3
ב’
19:30 | 23.3

ה
א
ק
ט
ס יבי-
טים

20:30 | 24.3

שבוע

ג’

סוחרי הספק

לוחמי האקלים

Merchants of Doubt

Climate Warriors

)ארה"ב (2014 ,תיעודי

)גרמניה/בלגיה (2018 ,תיעודי

סרט תיעודי מסוגנן ומעורר מחשבה על
קבוצה סודית של שרלטנים חלקי לשון
וכריזמטיים ,שנשכרים על־ידי חברות
הענק בארה"ב כדי להתחזות למדענים
ולמומחים לענייני סביבה ולהציג באמצעי
התקשרות תמונה מעוותת בנושאים
כמו התחממות גלובלית והשלכת פסולת
רעילה.
במאי :רוברט ֵקנ ֶר
) 95דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה
לשאלות הקהל עם דב חנין

 %100אנרגיה מתחדשת ־ החזון כבר
אפשרי מבחינה טכנולוגית .סרט תיעודי
זה מדגים כיצד מהפכת האנרגיה יכולה
להצליח בכל העולם ,הודות לפעילותם
של אקטיביסטים הפועלים ללא הרף למען
עתיד צודק ובר־קיימה.
במאי :קרל אי .פכנר ,ניקולאי נימן
) 86דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

ד’

באדיבות מכון גתה

ה’

18:00 | 25.3

19:00 | 26.3

מחר – בעולם
אין־ספור פתרונות

2040
)אוסטרליה (2019 ,תיעודי

Tomorrow

)צרפת (2015 ,תיעודי
מה היה קורה אילו כל אחד מאיתנו היה
נרתם למען הצלת העולם? השחקנית
מלאני לורן והבמאי סיריל דיון יוצאים
למסע חוצה יבשות כדי לעורר את האנשים
שהם פוגשים ולהעלות את המודעות
החברתית שלהם .השניים משוחחים
עם מומחים ,מבקרים במיזמים שונים
הפועלים לפי עקרונות אקולוגיים ,כלכליים
ודמוקרטיים אלטרנטיביים ,ומציעים
פתרונות שמטרתם למנוע את הקריסה
הגלובלית.
במאים :מלאני לורן ,סיריל דיֹון
) 118דק' ,צרפתית; תרגום לעברית(
באדיבות מכון גתה

הבמאי דיימון גאמו יוצא למסע כדי לחקור
כיצד עשוי להיראות עולמנו בשנת  ,2040אם
ניישם את הפתרונות הזמינים שיכולים לשפר
משמעותית את מצב כדור הארץ .סרטו הוא
מעין מכתב שהוא כותב לבתו בת הארבע,
והוא כולל קטעים תיעודיים ,סצנות דרמטיות
ואפקטים חזותיים מרהיבים.
במאי :דיימֹון גאמֹו
) 92דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
באדיבות פסטיבל הקולנוע הרוחני

שבוע ד’  28.3־ 27.3
ו’

פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

21:30 | 27.3
הקולנוע הצרפתי

18:00 | 28.3

20:30 | 28.3

הקוד האלבני

הקולנוע הצרפתי

לילה קסום אחד

ש’

On a Magical Night

The Albanian Code

)צרפת (2019 ,דרמה קומית

)ישראל (2019 ,תיעודי

מריה מחליטה לעזוב את בעלה .היא
עוברת למלון שמעבר לכביש ומשתכנת
בחדר המשקיף היישר אל דירתם .משם
היא צופה בבעלה ומהרהרת בחייהם
המשותפים .אנשים שונים מעברה
מופיעים ומציעים את דעתם על חייה:
אמה המנוחה ,מאהביה הרבים וגם גרסה
צעירה של בעלה .פנטזיה רומנטית מאת
יוצר הסרטים "בפריז" ו"שירי אהבה".
במאי :כריסטוף הֹונֹור ֵה
שחקנים :קי ָאר ָה ַמ ְסטְרֹוי ָאני ,וַנְסַן ל ָקֹוסְט,
קָאמי קֹוטַן ) 86דק' ,צרפתית; תרגום
לעברית ולאנגלית(
באדיבות קולנוע לב.

סיפור לא ידוע על הצלת אלפי פליטים
יהודים באלבניה ,מדינה בעלת רוב מוסלמי,
במהלך מלחמת העולם השנייה .אנני
אלטרץ־פרנסיס ,ישראלית שניצלה כילדה
באלבניה ,יוצאת עם בנותיה להודות
למי שעוד אפשר .שבעים שנה חלפו ,אך
חותמו של הרודן האימתני אשר סגר את
אלבניה בפני העולם עדיין ניכר במקום.
סיפור מרגש ומפתיע על פתיחת דלת בפני
הנרדף.
במאית :יעל קציר
) 55דק' ,עברית ,אלבנית ,איטלקית
ואנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יעל
קציר ,במאית הסרט.

ו’

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

!Oh Mercy

)צרפת (2019 ,דרמת מתח

ערב חג המולד .דאוד ,בלש משטרה ותיק,
ולואי ,בוגר אקדמיה טרי ,נדרשים לשתף
פעולה בתיק רצח .החשודות הן שתי נשים
מכורות לסמים ולאלכוהול שמסתירות
סיפור קשה מעברן" .מתחיל בתיעוד
ריאליסטי של תחנת משטרה ,ממשיך
בדיאלוגים ליריים והמחזה תיאטרלית
ומסתיים באינטנסיביות נובליסטית...
מדובר ביצירת מופת" )"ליברסיון"(.
במאי :אַר ְנֹו דֶּפְלָשַן
שחקנים :רושדי ז ֶם ,לאה סֵדו ,שרה
פֹורֶסְטייה ) 119דק' ,צרפתית; תרגום
לעברית ולאנגלית(
באדיבות יונייטד קינג .

ו’

תערוכות על המסך

10:30 | 13.3

קפה ,מאפה
וסרט

רחמים

10:30 | 27.3

שישיבכיף

ש’

פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

האם אי פעם תסלחי
לי?

דגה :תשוקה לשלמות
Degas: Passion for Perfection

?Can You Ever Forgive Me

)בריטניה (2018 ,תיעודי

)ארה"ב (2018 ,דרמה קומית
סיפורה האמיתי של מחברת ביוגרפיות
ממוצא יהודי ,אישה מחוננת המידרדרת
לחרפת רעב .כדי להתפרנס ,ועקב חיבתה
לטיפה המרה ,היא פותחת בקריירה
מזהירה של זיוף מכתבים שכתבו ידוענים
שנונים )יש הטוענים שהתעלתה עליהם
בחדות לשונה(" .האם אי פעם תסלחי
לי?" הוא סרט מצחיק המותיר את
הצופה במועקה גדולה .מליסה מקארת'י
הכישרונית מגלמת דמות מורכבת המסרבת
למצוא חן בעיני הזולת.
במאית :מריאל הֶל ֶר
שחקנים :מליסה מקארת'י ,ריצ'רד אי.
גרנט ,דולי ו ֵלס
) 106דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

האירוע הוא פרי שיתוף פעולה עם מכללת גמלאי הרצליה

במוזיאון "פיצוויליאם" שבקיימברידג'
מוצג האוסף המגוון ביותר מעבודותיו של
אדגר דגה ,שלא חשש להתנסות בטכניקות
חדשות ולעקוב אחר עבודותיהם של
אֹומנים דגולים אחרים .בזכות גישה חסרת
תקדים לאוסף עבודותיו ,הסרט מצליח
לתאר את רדיפתו של דגה אחר שלמות,
וחושף את האמת המורכבת על אחד
היוצרים המשפיעים ביותר במאה ה־.19
במאי :דייוויד ּביקֵרסטאף
) 85דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(

18:00 | 3.3

18:00 | 10.3

שלישי
זהב

ג’

ג’

עושים שכונה

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

ב10-

 ₪בלבד!

ג’

ג’

פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

18:00 | 17.3

18:00 | 24.3

מעשייה קומית המתרחשת בזמן מלחמת
העולם השנייה .ג'וג'ו הוא ילד גרמני
בודד שתפיסת עולמו עומדת למבחן
כשהוא מגלה שאמו )סקרלט ג'והנסון(
מחביאה בביתם נערה יהודייה צעירה .בין
סערות לבו של ג'וג'ו ללאומנות העיוורת
שלו ניצב חברו הדמיוני ,אדולף היטלר,
והרי ברור כשמש מה דעתו בעניין .מאת
יוצר הסרטים "תור :רגנארוק" ו"החיים
בצללים".
במאי :טָאיקָה ו ָאיטיטי
שחקנים :סם רוקוול ,סקרלט ג'והנסון,
רומן גריפין דייוויס
) 108דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס התסריט המעובד הטוב ביותר,
אוסקר .2020

פרד הוא מנהל כריזמטי של משרד
פרסום פריזאי .אחרי שרשויות המס
מגלות אי־סדרים במשרדו ,פרד ועובדיו
נאלצים להעביר בן לילה את בית העסק
לפרוור הידוע לשמצה ל ָה קּורְנ ֶב .בשכונה
החדשה ,הצוות פוגש את סמי ,צעיר
שגדל בפרוורים ,אשר מציע להדריך אותם
וללמדם את החוקים הבלתי כתובים של
הסביבה החדשה .קומדיה צרפתית תוססת
ורוויית פאנצ'ים.
במאי :מוחמד חמידי
שחקנים :ז'יל ל ֶלּוש ,מאליק ּבֶנְטָאל ָה,
סברינה אֹוז ָאני
) 90דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(

סיפור לא ידוע על הצלת אלפי פליטים
יהודים באלבניה ,מדינה בעלת רוב מוסלמי,
במהלך מלחמת העולם השנייה .אנני
אלטרץ־פרנסיס ,ישראלית שניצלה כילדה
באלבניה ,יוצאת עם בנותיה להודות
למי שעוד אפשר .שבעים שנה חלפו ,אך
חותמו של הרודן האימתני אשר סגר את
אלבניה בפני העולם עדיין ניכר במקום.
סיפור מרגש ומפתיע על פתיחת דלת בפני
הנרדף.
במאית :יעל קציר
) 55דק' ,עברית ,אלבנית ,איטלקית
ואנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יעל
קציר ,במאית הסרט.

הקולנוע הצרפתי

)ארה"ב (2019 ,דרמה קומית

)צרפת/בלגיה (2019 ,קומדיה

)ישראל (2019 ,תיעודי

ג’

פסטיבל הקולנוע הצרפתי2020 ,

18:00 | 31.3

JoJo Rabbit

New Biz in the Hood

המתרגמים
The Translators

)צרפת (2019 ,מתח

תשעה מתרגמים שנשכרו לתרגם את
הספר האחרון המיוחל בטרילוגיה רבת־
מכר כלואים בבונקר מפואר .כאשר עשרת
העמודים הראשונים של כתב היד הסודי
צצים ברשת האינטרנט ,משימת החלומות
הופכת לסיוט .הגנב הוא אחד מהם והמו"ל
מוכן לעשות כל מה שצריך כדי לחשוף
אותו ...או אותה .סיפור בלשי מותח
ומרתק.
במאי :ר ֵז'י רּואַנְסָאר Régis Roinsard
שחקנים :ל ַ ְמּב ֶר וילסון ,אולגה קּורילֶנ ְקֹו,
ריקרדו ְס ָק ַמר ְצ'יֹו
) 105דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(
באדיבות קולנוע חדש

הקולנוע הצרפתי

ג׳וג׳ו ראביט

הקוד האלבני
The Albanian Code

ימי התהילה שלי
My Days of Glory

)צרפת (2019 ,קומדיה

אדריאן הוא פיטר פן מודרני .הוא מתקרב
לשנות השלושים לחייו ועדיין חי כמו נער.
בילדותו הוא היה שחקן מצליח ,אבל זה
היה לפני יותר מעשר שנים .כיום לא נותר
לו כסף ולכן הוא חוזר לגור עם הוריו.
בין האפשרות לרקום סיפור אהבה לסיכוי
לחזור לעולם המשחק ,אדריאן נדרש לצעוד
בדרך רצופת מכשולים.
במאי :אנטואן דה ּב ָארי
שחקנים :וַנְסַן ל ָקֹוסְט ,עמנואל ד ֵבֹוס,
כריסטוף ל ַ ְמּב ֶר
) 98דק' ,צרפתית; תרגום לעברית(

הקרנות מסחריות
סרטים רצים

החל מ5.3-

החל מ26.3-

עושים שכונה

ד״ר דוליטל*

התקופה היפה בחיי

New Biz in the Hood

Dolittle

La belle époque

)צרפת/בלגיה (2019 ,קומדיה

)ארה"ב (2020 ,הרפתקאות

)צרפת (2019 ,דרמה

פרד הוא מנהל כריזמטי של משרד
פרסום פריזאי .אחרי שרשויות המס
מגלות אי־סדרים במשרדו ,פרד ועובדיו
נאלצים להעביר בן לילה את בית העסק
לפרוור הידוע לשמצה ל ָה קּורְנ ֶב .בשכונה
החדשה ,הצוות פוגש את סמי ,צעיר
שגדל בפרוורים ,אשר מציע להדריך אותם
וללמדם את החוקים הבלתי כתובים של
הסביבה החדשה .קומדיה צרפתית תוססת
ורוויית פאנצ'ים.
במאי :מוחמד חמידי
שחקנים :ז'יל ל ֶלּוש ,מאליק ּבֶנְטָאל ָה,
סברינה אֹוז ָאני
) 90דק' ,צרפתית; תרגום לעברית
ולאנגלית(

ד"ר דוליטל חי בבדידות מעוררת תהיות
באחוזה רחבת ידיים אי שם באנגליה של
המאה ה־ .19חבריו היחידים הם בעלי
החיים שאיתם הוא משוחח בחופשיות
ושמחברתם הוא נהנה .כאשר המלכה
ויקטוריה נופלת למשכב ,הוא מגייס את
חבריו ויוצא למסע חובק עולם כדי למצוא
תרופה שתביא מזור למחלתה .רוברט דאוני
ג'וניור נוטש את חליפת איירון מן לטובת
בגדיו של הרופא האהוב בעולם.
במאי :סטיבן גייגן
שחקנים :רוברט דאוני ג'וניור ,אנטוניו
ּבַנְדֵר ָס ,אמה ת'ומפסון
) 101דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
*הסרט יוקרן בשתי גרסאות :בדיבוב
לעברית ,ובגרסתו המקורית באנגלית עם
תרגום לעברית.

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(

שלישי 20:30 | 31.3

אמה

מועדון
טרום בכורה

ראשונים בקולנוע
קתדרה הרצליה וסינמטק הרצליה מזמינים
אתכם לצפות בסרטים משובחים בהקרנות
טרום-בכורה .בואו לגלות לפני כולם מיהם
הכוכבים והבמאים ומהם הטרנדים החמים
שבקרוב כולם ידברו עליהם.

Emma

)בריטניה (2020 ,דרמה קומית
במשך ארבע עונות באנגליה של המאה ה־,18
נערה עשירה ושמה אמה מחליטה שייעודה
הוא להיות שדכנית .אמה מתקשה לראות
את העולם שלא מבעד לעיניה הפריבילגיות,
וכך קורה שכוונותיה הטובות מובילות את
חברותיה בדרך חתחתים רומנטית .היא
נדרשת לגלות תבונה ורגישות כדי לתקן
את טעויותיה .סרט שנון ונוגע ללב ,עשיר
בצבעים היפים ביותר שנראו לאחרונה
בקולנוע .מבוסס על ספרה של ג'יין אוסטן.
במאי :אוטום דה ויילד
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי יעל שוב ,שחקנים :אניה טיילור־ג'וי ,ביל נ ָיי ,מיה גֹות'
) 125דק' ,אנגלית; תרגום לעברית(
מרצה ומבקרת הקולנוע של .Time-Out

הקרנת טרום
בכורה  +הרצאה

תאריכים נוספים - 5.5.20 :פרטים בקרוב
הכניסה בתשלום ,לפרטים נוספים :קתדרה הרצליה 09-9738000
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מרס
March
2020

ימי רביעי

שלישי זהב

4.3

3.3

 19:00מכת החסד
 20:50מכתב ממא
סאן־ג'יאה

18:00
עושים שכונה

11.3

10.3

 19:00מסורבות
 20:50סיפורי תל
אביב

18:00
הקוד האלבני

17.3

ק .צרפתי
ק .צרפתי

31.3
18:00
ימי התהילה שלי

 21:30הפרידה

12.3

 19:00תערוכות
על המסך:
האימפרסיוניסטים –
והאיש שיצר אותם
 20:45התחתנתי עם
מכשפה

19.3

 20:30סיפור חיי

26.3

2040 19:00

20:50
קוראים לי טריניטי

13.3

 21:00סודות אל .איי

20.3

 14:00ג'וג'ו ראביט
21:30
המסונוורים

27.3

21:30
לילה קסום אחד

שישיבכיף

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

14.3

 18:00ראשומון
20:30
טרום בכורה
קולות רקע
ישראלית

21.3

 18:00נשוי בעל כורחו
 20:30אזנבור

 14.3יום שבת

11:00
לשבור את הקרח 2

 21.3יום שבת
11:00
דילילי בפריז

28.3
ק .צרפתי

 20:30לוחמי
האקלים

 18:00בשם האם
20:30
לידה

 18:00הקוד האלבני
 20:30רחמים

ק .צרפתי

 20:30סרט קצר:
הצל של הצמות
סרט קצר:
תמונת ניצחון
סרט באורך מלא:
קמרה פרסון

 20:30בזמן מלחמה

6.3

טרום בכורה
ישראלית

ק .צרפתי

24.3

18:00
המתרגמים

25.3

 18:00מחר – בעולם
אין־ספור פתרונות

5.3

7.3

ק .צרפתי

23.3

19:30
סוחרי הספק

18:00
ג'וג'ו ראביט

ימי חמישי

ימי שבת

ק .צרפתי

יום שני

18.3

 19:00מקום מפלט
 20:50האם אי פעם
תסלחי לי?

ימי שישי

סרטי ילדים

 10:30 13.3האם אי פעם תסלחי לי?
 10:30 27.3תערוכות על המסך:דגה :תשוקה לשלמות

חניה חינם

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

