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סרט פתיחה:
מיום שבת  21.11עד יום שישי  27.11בשעה .20:00

אורורה
Aurora

(פינלנד )2019 ,דרמה קומית
טרְבו ֹ
במאית :מיה ֶ
שחקנים :מימוֹז ָה ויל ָאמוֹ ,אָמיר
קנְדָרי ,אלה ייל ְדירים
אֶסְ ַ
( 106דק' ,פינית ,אנגלית ופרסית,
תרגום לעברית)

אורורה ודריאן ,גבר ואישה זרים ובודדים ,נפגשים לילה אחד
במקרה בתור לדוכן נקניקיות בלפלנד הפינית .אורורה היא צעירה
חובבת מסיבות ואלכוהול שאינה בשלה לקשר ,ואילו דריאן הוא
מבקש מקלט שיקריב את היקר לו ביותר לטובת עתידה של בתו.
אורורה ,שכבר שברה לבבות רבים מדי בחייה ,מחליטה לעזור
לדריאן ולמצוא לו אישה למטרת נישואים פיקטיביים שיבטיחו לו
מעמד של קבע במקום ,אבל דריאן ,שניחן בעור עבה ובסבלנות
רבה ,רואה אל מעבר ללבה הקפוא.

"אורורה" ,סרט הביכורים של הבמאית המבטיחה מיה טרבו,
קטף את שבעת הפרסים החשובים בטקס פרסי "יוּסי" ,המקביל
לטקס האוסקר האמריקאי ולטקס פרסי אופיר שלנו .חבר
השופטים בפסטיבל אדינבורו ,שהעניק ל"אורורה" את הפרס
על הסרט הטוב ביותר ,קבע כי הוא מצולם ומבוים למופת ושיבח
את הופעות המשחק המבריקות של צוות השחקנים כולו .אולם
הסיבה העיקרית להענקת הפרס ל"אורורה" הייתה מקוריותו
וייחודיותו כיצירה קולנועית.
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חוגגים  10שנים
מיום שבת  28.11עד יום שישי  4.5בשעה 14:00
חוגגים  10שנים
לסרט הקאלט התיעודי:

גברים בסאונה
Steam of Life
Miesten vuoro

(פינלנד )2010 ,תיעודי
טקָיינ ֶן
במאים :יוּנ ַס ב ֶ ּ ְרגְהַל ,מיקָה הו ֹ ָ
( 81דק' ,פינית; תרגום לעברית)
זוכה פרס "יוּסי" לשנת 2011
בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב
ביותר.

מירוק הגוף והנפש בסאונה הוא מנהג פיני עתיק .יוצרי הסרט
יצאו למסע לאורכה ולרוחבה של פינלנד אל הסאונות והמבקרים
בהן .לכל סאונה צורה משלה :תא טלפון ,אוהל או ביתן מעץ.
בתוכן ,לחומם של תנורים חלודים ,גברים פינים שוטחים את לבם
בעירום מלא .אדי החום ואין־ספור בקבוקי הבירה משחררים את
חרצובות לשונם של הגברים ,אשר חולקים סודות אינטימיים על
החיים :סיפורים נוגעים ללב על אהבה ,בדידות ,געגועים וחברות.

המצלמה של יוצרי הסרט אינה עוצרת בתאים האפלוליים אלא
מלווה אותם גם החוצה ,אל הטבילה במים הקפואים או סתם
למקלחת במים קרים.
מאז הוצג לראשונה נהיה "גברים בסאונה" ללהיט בין־לאומי.
הוא זכה בפרסים רבים ובהם פרס הסרט הבין־לאומי הטוב ביותר
בפסטיבל דוקאביב בשנת  .2010לכבוד מהדורת "מבט על הקולנוע
הנורדי  :2.5פינלנד" ,אנו שמחים לחגוג לו עשרה חורפים.
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סמָקי
אפור משעשע :מחווה לסרטים המוקדמים של אָקי קָאוּרי ְ
משלישי  24.11עד שני  30.11בשעה 20:00

מראשון  29.11עד שבת  3.12בשעה 19:00

משלישי  1.12עד שני  7.12בשעה 20:00

הנערה מבית החרושת לגפרורים

מסע העסקים של המלט

חיי בוהמה

The match factory girl

Hamlet Goes Business

La vie de Bohème

Tulitikkutehtaan tyttö

Hamlet liikemaailmassa

Boheemielämää

(פינלנד )1990 ,קומדיה

(פינלנד )1987 ,קומדיה/טרגדיה

(פינלנד/צרפת )1992 ,דרמה קומית

איריס היא צעירה עגמומית שמכלה את ימיה בבית חרושת לייצור
גפרורים .משכורתה הדלה משמשת למימון שכר הדירה ולקניית
מצרכים לאמה האנטיפתית ולאביה החורג העצל .שגרת יומה משתנה
ללא הכר אחרי שבפרץ אימפולסיביות היא קונה לעצמה שמלה חדשה
ומבלה על רחבת הדיסקוטק השכונתי .הלילה של איריס מסתיים
במיטתו של דון ז'ואן מקומי ובאובדן בתוליה .כשהיא מגלה שהיא
בהיריון ומספרת על כך לאב המיועד ,שבתגובה מפטיר בלקוניות
"תיפטרי מהגולם" ,היא מבינה שלא נותרה לה ברירה ויוצאת לנקמה
נוראה ויסודית .עיבוד עדכני לסיפור המפורסם של הנס כריסטיאן
אנדרסן .קומדיה אכזרית שמספקת תובנות נוקבות על חיי המעמד
הנמוך בפינלנד.

אביו של המלט מת ולא בשיבה טובה :אחיו רצח אותו וזכה באשתו
וגם בממלכתו – לא טירת אלסינור אלא בית חרושת לייצור ברווזי גומי.
המלט הצעיר אינו מוכן לעבור על כך לסדר היום ,במיוחד אחרי שצמד
חברי הילדות שלו ,הלוא הם רוזנקרנץ וגילדנשטרן ,מספרים לו שהם
ראו את אביו המת מסתובב חסר מנוח בין משרדי החברה .דרכו אל
הנקמה תעבור בניסיונות חיזור מגושמים אחר אופליה ,בתו המופנמת
של העוזר האישי של אביו החורג ,בביקורים בהופעות רוק ובמסע
עסקים בלונדון .מכאן הדברים יכולים רק להסתבך.

אי שם בפריז (לא ברור בדיוק מתי) חיים להם שלושה אומנים שמנסים
לשרוד :מרסל המחזאי ,שונארד המלחין ורודולפו הצייר .כל אחד
מהם עיקש בדרכו :רודולפו מתעקש על סגנון ציור שדומה כי איש
בעולם אינו מתעניין בו ,שונארד עושה שפטים במוזיקה ,ומרסל מסרב
לצמצם את המחזה עב הכרס שכתב .בלי אומנות משתלמת ,לא קל
לשים אוכל על השולחן ולהשיג משקה חריף לשמח לבב אנוש; ובלי
כסף גם אי־אפשר לחיות ולאהוב.

במאי :אָקי קָאוּריסְמָקי
שחקנים :קָאטי אוֹטינ ֶן ,אֵלינ ָה סָאלוֹ ,אֶסְקו ֹ ניקָארי
( 68דק' ,פינית; תרגום לעברית)
אקי קאוריסמקי – זוכה פרס הפורום ,פסטיבל ברלין.1990 ,

המחזה של ויליאם שייקספיר זוכה לעיבוד נועז מאת אקי קאוריסמקי
("הצד האחר של התקווה"" ,איש ללא עבר") .ההפקה כולה מעוצבת
בסגנון פילם נואר עם מחוות ליצירותיו של אורסון ולס ,הדיאלוגים
המורכבים הופשטו מכל הדרם לטובת משפטים קצרים ,לקוניים
ואכזריים ,המונולוג הנודע "להיות או לא להיות" נדחק לקרן זווית,
והתוצאה היא סרט מתעתע :על פניו רציני וקודר אך למעשה מצחיק
ומרושע.
במאי :אָקי קָאוּריסְמָקי

בסרטו דובר הצרפתית ,אשר מבוסס על רומן מאת אנרי מורז'ה,
קאוריסמקי מציג צד מפויס יותר כלפי המין האנושי .אומנם הסרט
משופע בהופעות אורח של השחקן ז'אן־פייר ל ֵאו ֹ ("ארבע מאות
המלקות") ,של הבמאי לואי מָאל ("זאזי במטרו") ושל הבמאי סמואל
פוּל ֶר ("מסדרון ההלם") ,אשר היו מעורבים כל אחד בדרכו ביצירות
קולנועיות מהפכניות ,דומה שהסרט מצדיע קודם כול לסרטיו היפים
ק ְרנ ֵה ("ילדי גן עדן" ועוד) .קאוריסמקי עוד ישוב אל קרנה
של מרסל ַ
בסרטו האהוב "חוף מבטחים" ,שבו משתתפת אחת הדמויות המובילות
ב"חיי בוהמה".
במאי :אקי קאוריסמקי

שחקנים :פּי ְרקָה-פֵּקָה פֵּטֶליוּס ,קָאטי אוֹטינ ֶן ,אֶסְקו ֹ סַל ְמינ ֶן ,אֵלינ ָה
סָאלו ֹ

שחקנים :מָאטי פֵּלוֹנְפָּה ,אוולין דידי ,אנדרה וילְמְס

( 89דק' ,פינית; תרגום לעברית)

( 105דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)
זוכה פרס תא העיתונאים ,פסטיבל ברלין.1992 ,
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פנורמה
מרביעי  2.12עד שלישי  8.12בשעה 20:00

מראשון  22.11עד שבת  28.11בשעה 19:00

קלאסיקה

וגם סרט בונוס:

אנשים בליל קיץ

מסיבת כפר

Tyhjiö

People in the Summer Night

A day in the country

(פינלנד )2018 ,דרמה קומית

Ihmiset suviyössä

Partie de compagne

מערכת היחסים בין תסריטאי הנאבק במחסום יצירה לבין שחקנית
מצליחה החולמת על קריירה בהוליווד נקלעת למשבר .בדיוק
כשהקריירה הבין־לאומית שלה מתחילה לנסוק ,עולה במוחו רעיון
לרומן והוא מרגיש צורך להתרחק .המרחק שנוצר ביניהם יתמלא
ברגשות קשים" .תהום" הוא סרט עצמאי שהופק ללא סיוע מצד
קרנות הקולנוע של פינלנד ובכל זאת כבש בסערה את טקס פרסי
"יוּסי" .לכאורה הוא בנוי כקומדיה ,אך החספוס מחליף בו את הרגשנות
בתיאור המדויק של יחסים זוגיים .למרות הצילום היפהפה בשחור־לבן
(עם התפרצויות של צבע) ,הסרט מתאפיין בהומור ממזרי הממתיק
מעט את מרירותו.

(פינלנד )1948 ,דרמה

(צרפת )1946 ,דרמה קומית

רסטורציה יפהפייה של קלאסיקה קולנועית פינית משנת ,1948
המציעה לקהל מבט מהורהר ושליו בחייהם של תושבי כפר פיני בליל
קיץ אחד באמצע המאה הקודמת :נער ונערה מתאהבים ,אישה הרה
ממתינה לבואה של מיילדת ,בחור נאה ומבטיח הורג בשוגג את חברו.
במשך יומיים ינסו תושבי הכפר לטכס עצה ולהחליט כיצד להתמודד
עם המצבים המורכבים שאליהם נקלעו .יצירה יפהפייה ברוח סרטיו
של ז'אן רנואר ,המבוססת על רב־מכר מאת פְ ַרנ ְס אֶמיל סילַנְפָּה (חתן
פרס נובל לשנת .)1939

משפחה צרפתית בת המעמד הבינוני יוצאת לפיקניק בכפר פסטורלי
כדי לנוח מטרדות השבוע .האם והבת מפלרטטות עם שני צעירים
מקומיים ,ואילו האב וחתנה המיועד של הבת מגלים שהם מתקשים
לתקשר .שנים לאחר מכן יבינו כולם שהם חוו את היום המאושר
בחייהם.
שחקנים :סילביה ב ַ ּטָאיי ,ז'ורז' ד'אָרְנו ּ ,ג'יין מָ ְרקֶן

במאי :ולנטין ו ָאל ָה

( 40דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

תהום
Void

במאי :אָל ֶכ ְּסי סַלְמֶנְפֶּרָה
קמָן
שחקנים :ל ָאוּרָה ב ּירְן ,טומי קו ֹ ְרפֶּל ָה ,הָאנוּ־פֶּקָה ב ּיו ֹ ְר ְ
( 97דק' ,פינית ואנגלית; תרגום לעברית)
זוכה פרס "יוּסי" לשנת  2018בקטגוריות הסרט ,הבמאי והעריכה
הטובים ביותר.

שחקנים :אֵיל ָה פֶּקוֹנ ֶן ,מארטי קטיליסטו ,אֶמָה ו ָאנ ָאנ ֶן
( 66דק' ,פינית; תרגום לעברית)
זוכה פרס "יוּסי" לשנת  1949בקטגוריות המשחק והתסריט הטובים
ביותר.

במאי :ז'אן רֵנוּאָר
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פנורמה
משישי  4.12עד חמישי  11.12בשעה 14:00

משישי  27.11עד חמישי  3.12בשעה 14:00

וגם סרט קצר:

מסע כבד

תקועים בקיץ

Heavy Trip

Screwed

Hevi reissu

Pihalla

Your Mother Will Love Me

(פינלנד )2018 ,קומדיה

(פינלנד )2018 ,קומדיה

(ישראל )2018 ,דרמה

סרט מסע מצחיק עד דמעות העוקב אחר הדרך לצמרת של חברי
להקת מטאל לא מוכרת ,המתהדרת באחד השמות הגסים בתולדות
עולם המוזיקה .המסע של הלהקה הפינית לפסטיבל מוזיקת מטאל
בנורווגיה כולל ביצוע חסר רחמים של הלהיט הצרפתי הענוג
"קיץ אינדיאני" ,שוד קברים ,התחברות להוויה הוויקינגית ותקרית
דיפלומטית שעלולה להוביל למלחמה בין פינלנד לנורווגיה.

מיקו הוא נער מתבגר שמתמודד עם כל הבעיות הרגילות המאפיינות
את בני גילו ,ועם עוד כמה צרות פרטיות משלו .אחיו מארגן לכבודו
מסיבה שמטרתה העיקרית היא לדאוג שמיקו יאבד סוף סוף את
בתוליו .המסיבה היא כישלון מוחלט :מיקו עסוק בהתחמקות והחוגגים
עושים שמות בבית .אמו של מיקו מחליטה ללמד אותו לקח :היא
מחרימה את הטלפון הנייד שלו ומאלצת אותו לבלות איתה קיץ חינוכי
בבית הכפר שלהם .השעמום של מיקו מתפוגג כשהוא מגלה ששכניו
הם אליאס החתיך וסיני החולמנית .בין מיקו לאליאס נרקם רומן ראשון
ומהוסס ,אך ההבדלים המהותיים ביניהם עומדים להם לרועץ.

שקד ופרי ,זוג נערים ,נתקעים עם רכבם באמצע שום מקום בדרכם
חזרה מחופשה רומנטית סודית .להפתעתם ,אמו של פרי מקדימה
את הגרר והפחד מגילוי הקשר הרומנטי על־ידה מעמיד את יחסיהם
למבחן.

( 92דק' ,פינית ,אנגלית ונורווגית; תרגום לעברית)

במאי :נילס־אֵריק אֵקְב ְּלוֹם

במאים :יוּסו ֹ ל ָאטיוֹ ,יוּקָה וי ְדגְרֵן
שחקנים :טורסטיין ביוֹרקלוּנד ,אַנ ְטי הייקינן ,ויל ֶה הילסְקָה

שחקנים :מיקו ֹ קָאוּפּיל ָה ,ו ָאלְטֵרי לֵהְטינ ֶן ,סָאנ ָה מָאיוּרי
( 100דק' ,פינית ואנגלית; תרגום לעברית)

אמא שלך תאהב אותי

במאי :עומר הראל
שחקנים :גיל סרי ,יואב בבלי ,רזיה ישראלי
( 12דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
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סרט נעילה:
מיום שבת  5.12עד יום שישי  11.12בשעה 14:00

משחקים שאנשים משחקים
Games People Play
Seurapeli

(פינלנד )2020 ,דרמה קומית
במאית :י ֵני טוֹיווֹניימי
שחקנים :כריסטיאן הילב ּוֹרג,
לאוּרָה ב ּירְן ,אֵרו ֹ מילוֹנוֹף ,אֵמי
פַּרְוויינ ֶן
( 117דק' ,פינית ,אנגלית,
שוודית; תרגום לעברית)

קבוצת חברות וחברים בשנות השלושים המאוחרות לחייהם
מתאחדים לסוף שבוע אחד ,בדיוק כפי שנהגו לעשות
בנעוריהם .הסיבה לאיחוד פשוטה :מיצי (כינוי שאינו מעיד כלל
וכלל על אופייה) עומדת לחגוג ארבעים אביבים .הבעיה היא
שמיצי אינה מעוניינת במסיבה כיוון שבעלה עזב אותה והיא
החלה לעשן שוב .נדרשת כוסית יין עודפת אחת כדי להעלות

לפני השטח את האמיתות על החברויות ,לשלוח לכל עבר
חידודי לשון על חשבון הזולת ,ולשנות את הדינמיקה הקבוצתית
הידידותית לדינמיקה לוחמנית .במקביל לכך ,ועל רקע ויכוחים
הרי גורל על רשתות חברתיות ומשחקי חברה בנוסח "אמת או
קריוקי" ,החבורה לומדת משהו משמעותי על עצמה.

2 . 20
21.11. 20 - 5.1

FINLAND

ראשון

שני

רביעי

שלישי

חמישי

שבת

שישי
21.11

סרט פתיחה:
20:00

אורורה
22.11

24.11

27.11

28.11

עכשווי

אפור משעשע :מחווה
לסרטים המוקדמים של אָקי
קָאוּריסְמָקי

עכשווי

14:00

14:00

20:00

מסע כבד

חוגגים  10שנים לסרט
הקאלט התיעודי

19:00

תהום

הנערה מבית החרושת
לגפרורים

גברים בסאונה

29.11

1.12

2.12

4.12

5.12

אפור משעשע :מחווה
לסרטים המוקדמים של אָקי
קָאוּריסְמָקי

אפור משעשע :מחווה
לסרטים המוקדמים של אָקי
קָאוּריסְמָקי

קלסיקה

עכשווי

סרט נעילה:

20:00

14:00

14:00

19:00

20:00

סרט באורך מלא:

סרט באורך מלא:

מסע העסקים של המלט

חיי בוהמה

אנשים בליל קיץ

תקועים בקיץ

משחקים שאנשים
משחקים

20:00

14:00

סרט קצר:

סרט קצר:

מסיבת כפר

אמא שלך תאהב אותי

כרטיסים:
כרטיס לסרט בודד –  20ש"ח
מנוי ל"-מבט על הקולנוע הנורדי" ( 10סרטים) –  120ש"ח
(תקף למשך הפסטיבל הנורדי ועבור הסרטים בתוכנית בלבד)
מנוי ל 6-סרטים –  96ש"ח
(תקף לשנה מיום הרכישה)
מנוי ל 10-סרטים –  150ש"ח
(תקף לשנה מיום הרכישה)

אתר הסינמה NETלמידע ולרכישת כרטיסיםwww.hcinema.org.il :
אנא ,צרו קשר לכל שאלה או הערהkupa@hcinema.org.il :

