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שלום ולא להתראות
Adieu les cons

)צרפת, 2020( דרמה

דרמה קומית לא שגרתית על שלושה אנשים המצויים בצומת דרכים 
ואשר יוצאים יחד למסע מטורף. כשסוז טראפה בת ה־43 מגלה שהיא 

חולה במחלה קשה, היא מחליטה לחפש את הבן שילדה בגיל 15 
ומסרה לאימוץ. סוז פוגשת את B, מנהל מערכות מידע שחוק, ואת 

מר בלין, ארכיונאי עיוור הנוטה להתלהבות יתר. מסעם המשותף אולי 
נראה לעתים כמפגש בין שלושה אאוטסיידרים, אך הוא בעצם מסע 

מרהיב ומאתגר של חברות אמיצה בין שלושה אנשים שלא מצאו את 
מקומם בחברה. סרטו של אלבר דופונטל, הבמאי, התסריטאי והכוכב 
של “להתראות שם למעלה”, הוא חגיגה קולנועית הקוראת תיגר על 

חוקי הז’אנר. זוכה שבעה פרסי סזאר, בין היתר בקטגוריות הסרט, 
הבמאי והתסריט הטובים ביותר.

במאי: ַאְלֶּבר דּוּפֹוְנֶטל

שחקנים: ַאְלֶּבר דּוּפֹוְנֶטל , ויְרז’יני ֵאפיָרה, ניקֹוָלא ָמארי

)88 דק’, צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

החמור, המאהב ואני
Antoinette dans les Cévennes

)צרפת, 2020( קומדיה רומנטית

־אנטואנט, מורה בבית ספר יסודי בפריז, ממתינה בכיליון עיניים לחופ
שת הקיץ הסודית עם המאהב שלה, ולדימיר, אביה של אחת התלמידות 

בכיתתה. ולדימיר נאלץ לבטל את התוכנית כאשר אשתו מארגנת 
במפתיע חופשת הליכה בפארק הלאומי שבחבל סוון, יחד עם בתם 

וחמור שיישא את הציוד שלהם. אנטואנט אינה מוותרת ומחליטה לצאת 
בעקבותיהם עם פטריק, חמור עיקש אך מגונן.

“החמור, המאהב ואני”, בחירה רשמית בפסטיבל קאן השנה, הוא 
קומדיה רומנטית שטופת שמש, קלילה ומהנה, אשר לוקחת את הצופים 
אל נופיו הקסומים של חבל סוון שבדרום צרפת. המחוז הצרפתי ההררי 

צבר פופולריות רבה הודות לסופר רוברט לואיס סטיבנסון, שערך בו 
מסע רגלי עם אתון בסוף המאה ה־19.

במאית: קרולין וינָיאל

שחקנים: לֹור ָקָלאמי, ֶּבְנָז’ַמן ָלאֶווְרן, אוליביה קֹוט

)97 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(

 

סודות בחברה
French Tech

)צרפת, 2020( קומדיה

חייו של אלכסנדר אינם כפי שהיה רוצה שיהיו – הוא מובטל, חשבון 
הבנק שלו הוקפא, אשתו עזבה לחודשיים וכולם, כולל הוא עצמו, 

בטוחים שלא יצליח לטפל לבדו בילדיו. נחוש להוכיח את עצמו, הוא 
מתראיין למשרה בחברת הייטק צעירה וחדשנית ולמרבה ההפתעה 

מתקבל אליה. השכר מצוין והתנאים נהדרים, אבל בעל החברה פשוט 
אינו סובל ילדים. אלכסנדר נאלץ כעת להתמודד עם מנהלת קשוחה 

וקרה, ובבד בבד להסתיר את היותו אב לילדים ואת העובדה שאין לו 
באמת מושג מה הוא עושה. “סודות בחברה”, שהוקרן בפסטיבל קאן 

בשנת 2020, הוא קומדיה צרפתית סוחפת ומהנה על משפחה, קריירה 
וכל מה שביניהן.

במאי: ברונו ּפֹוָדליֶדס

שחקנים: ֵדני ּפֹוָדליֶדס, סנדרין קיֶּבְרַלן, ברונו ּפֹוָדליֶדס

)92 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(
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טנט
Tenet

)ארה"ב, 2020( מתח

כתב חידה קולנועי נוסף מאת כריסטופר נולאן )"התחלה", טרילוגיית 
"האביר האפל", "בין כוכבים"(, המחליף סגנונות בקצב מסחרר. כמעט 

בלתי אפשרי לתמצת בשורות בודדות את העלילה המורכבת, ולכן 
נסתפק במרוץ נגד הזמן של שני סוכנים העשויים ללא חת בעקבותיו 
של כלי נשק קטלני ושבדומה לסרטיו הקודמים של נולאן, גם יצירה 

זו עוסקת באובססיביות בביטוייו השונים של הזמן.

במאי: כריסטופר נולאן 

שחקנים: ג'ון דייוויד וושינגטון, רוברט ָּפטיְנסון, אליזבט ֵדּביקי

)150 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

משטרה
Police

)צרפת, 2020( דרמת מתח

סרטה האחרון של הבמאית אן פונטיין )“קוקו לפני שאנל”( מבוסס על 
ספרו של הוגו בוריס.

וירז’יני, אריק ואריסטיד, שלושה שוטרים פריזאים, נדרשים ללוות 
מהגר בלתי חוקי לנמל התעופה ולגרשו בחזרה לארצו. בדרך לשם, 

וירז’יני מבינה שחייו יהיו בסכנה אם ישוב לארצו, ומחליטה לשכנע את 
אריק ואריסטיד לאפשר לו לברוח.

במאית: ַאן פֹוְנטיין

שחקנים: עֹוַמר סי, ויְרז’יני ֵאפיָרה, גרגורי ָגֵדּבּואה

)99 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(

 

המבט של ז’יל קארון
Histoire d’un regard

)צרפתית, 2019( תיעודי

צלם העיתונות ז’יל קארון היה רק בן שלושים ובשיא הקריירה שלו 
כשהלך לעולמו בפתאומיות בשנת 1970 בקמבודיה. בחייו הקצרים 

כצלם, הספיק קארון לתעד אירועים היסטוריים חשובים, כמו שחרור 
ירושלים במלחמת ששת הימים, הסכסוך בצפון אירלנד ומלחמת 

וייטנאם. כאשר היוצרת מריאנה אוטרו התוודעה לעבודותיו, משך את 
תשומת לבה תצלום אחד, שהותיר בה רושם עז, ובו אהוב שנעלם 
והשאיר אחריו רק תמונות. מריאנה נשאבה לארכיון הכולל 10,000 
מתצלומיו של קארון, ודרך נקודת מבטה הייחודית היא מספרת את 

סיפורם.

במאית: מריאנה אֹוֵטרֹו

)93 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(
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גאבה
Gabbeh

)איראן/צרפת, 1996( פולקלור

זוג קשישים יורד מדי יום לנהר כדי לנקות שטיח שנארג במלאכת 
יד )גאבה(. על כל שטיח רקום סיפור הקשור לקורות בעליו. יום אחד 

עולה מן השטיח אישה יפהפייה ששמה גאבה, אשר מספרת על גורלה 
המר ועל כך שמונעים ממנה להתייחד עם אהובה. סרט ססגוני הבנוי 

כזיכרון, או אולי בעצם אגדת עם או מניפסט פמיניסטי.

במאי: מֹוְחֶסן ַמְח'ַמְלָּבאף 

שחקנים: ָשאָגאֶייג ג'ֹוָדאט, חוסיין מֹוָחָרמי, רֹוֵגיי מֹוָחָרמי

)75 דק', פרסית; תרגום לעברית ולאנגלית(

פרס מיוחד על תרומה אֹומנותית – טוקיו 1996

הקרנת                35 מ"מ

יצרים
)איטליה/בריטניה,/ארה"ב, 1966( דרמה/נסיוני

לונדון. שנות השישים בשיאן. במקביל לעבודתו המשעממת במחיצת 
דוגמניות צמרת מבקש תומאס, צלם אופנה בכיר, לתעד את המציאות 

החמקמקה. באחד הימים עולה בחכת מצלמתו זוג אוהבים בפארק, 
והאשה הזועמת דורשת את התשלילים. הוא מעביר לה סליל אחר, 
וכשהוא מפתח את התמונות ומגדילן מתגלה בין השיחים גבר עם 

אקדח. הוא שב במהירות אל הפארק, ומוצא בשיחים גוויה. כשהוא שב 
לסטודיו הוא מגלה כי התשלילים וההגדלות נעלמו. “יצרים“, סרטו 

דובר האנגלית הראשון של אנטוניוני, הפך בתוך זמן קצר לאחד מסרטי 
המפתח של התקופה. אף שמדובר ביצירה אסתטית החורגת מתחומי 

המיינסטרים, הפך הסרט ללהיט קופתי.

במאי: מיקלאנג'לו אנטוניוני

שחקנים: דויד המינגס, ונסה רדגרייב, שרה מיילס

)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תוצג הרצאה מפי יעל שוב, מרצה ומבקרת קולנוע.

טיונינג
)ישראל, 2020( תיעודי

בתחנת הרכבת ההומה סבידור מרכז, בעיקול בין הגשר שמעל הרציפים 
למבנה התחנה, מוצב פסנתר כנף שחור, העומד לרשות כל מי שמעוניין 

לנגן עליו. דווקא במקום הדחוס והלא צפוי הזה, בו דומה שהשאיפה 
העיקרית היא לעבור מהר וביעילות בדרך אל היעד, מונח כלי שמאפשר 

־למשתמשים בו לעצור לרגע את הזמן, לגלות תחושות ועולמות שח
בויים בהם, לחוות ולהתמסר לעכשיו. כמה מאלו שבוחרים לשבת ולנגן 

מצליחים להתנתק מהרעש החיצוני, לשקף באופן שונה ומאתגר את 
המציאות בה אנו חיים ומאפשרים לנו להתבונן לתוך עצמנו?

במאי: אילן יגודה

)53 דק', עברית, רוסית, ערבית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אילן יגודה, במאי הסרט.
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עדן
Eden

)צרפת, 2014( דרמה

פול הוא סטודנט שמתקלט במסיבות אנדרגראונד בפריז של תחילת 
שנות התשעים. הוא מקים עם חבריו קולקטיב מוזיקה, ויחד הם 

נשאבים לעולם הסוחף של חיי הלילה, הרווי בסקס, בסמים ומעל הכול 
במוזיקה אלקטרונית. הסרט מבוסס על סיפור חייו של סוון, אחיה 

של הנסן־לאב, ומלווה במוזיקה מאת הצמד החלוצי הצרפתי “דאפט 
פאנק”, שהודיע בסרטון יוטיוב על פירוק ההרכב בפברואר השנה.

במאית: מיה ַהְנֶסן־ָלאב

שחקנים: פליקס דה־ז’יְברי, ּפֹולין ֵאטיֶין, הוגו קֹוְנֶזְלַמן

)131 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(


