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10.8 – רוקו ואחיו
17.8 – לילה על העיר

24.8 – ליקוי חמה
31.8 – אהבתו של סוואן 

)הקרנה בלעדית(

4.8 – להיות ענת קם
12.8 – קופסה כחולה
14.8 – המלכה שושנה

18.8 – הטיפול
25.8 – איך אומרות שתיקה

19.8 – שרלטן
20.8 – איש הרחפן

21.8 – הכרכרה לווינה
21.8 – תיאוריית הטיגריס
25.8 – הנה האיש הומולקה

28.8 – אנטונין דבוז׳אק

הקרנות יומיות מסחריותִסיֶנָמָקט
על תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 
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להיות ענת קם
Riding with a Spy

)ישראל/ארה"ב, 2021( תיעודי
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צרפת, 1942. מר קליין, סוחר אֹומנות ציני 
שמנצל את סבלם של היהודים וקונה מהם יצירות 

במחירים מגוחכים, מתחיל לקבל בדואר את 
גיליונות העיתון היהודי. כל ניסיונותיו לטעון 

שאיננו יהודי עולים בתוהו. הוא מחפש את 
היהודי שהעיתון מיועד אליו, הנושא שם משפחה 
זהה לשלו, ומסתבך בסיפור קפקאי מורכב וחסר 

פשר שהוא גם משל פוליטי חריף על מנגנון 
הדיכוי. סרט מופת.
במאי: ג׳וזף לֹוסי 

שחקנים: אלן דלון, ז'אן מֹורֹו, פרנסין ֶּבְרֵז'ה
)123 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

זוכה פרס סזאר לשנת 1977 בקטגוריות הסרט, 
הבמאי והעיצוב האֹומנותי הטובים ביותר.
לפני הסרט תוצג הקדמה מפי גל חרמוני.

מר קליין
Mr. Klein

)איטליה/צרפת, 1976( דרמת מתח
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לאחר שהורשעה בריגול חמור, ריצתה שנתיים 
במעצר בית ושנתיים וחצי בכלא, ענת קם מנסה 

לשקם את חייה בארה"ב. כשתוקף היתר השהייה 
שלה עומד לפוג, היא יוצאת למסע מחוף אל חוף 
בלוויית הבמאי שלומי אלדר, שמנסה להבין איך 

זה להיות ענת קם. מה מרגישה צעירה ירושלמית 
מבריקה שיום אחד הממסד הישראלי מתייצב 

נגדה? כיצד היא יכולה לחזור למקום שבו היא 
חשה מנודה?

במאי: שלומי אלדר )״חיים יקרים״(
)92 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(
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בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ענת 
קם ושלומי אלדר בהנחיית גלית רויכמן, 

מרצה לקולנוע.

להקת  של  הופעות  יצירה,  סדנאות  במתחם,  ולינה  קמפינג 
המוזיאון  תערוכות  בין  סאונד  מסלול  דונדורמה,  מארש 
DJ עדי שבת. הקרנת סרטים קצרים לכל המשפחה:  בליווי 
“אנימטריקס”  וג’רי”,  “טום  טונס”,  “לוני  האדום”,  “הבלון 
ו-לוטה  רוטמן,  וולטר  ריכטר,  הנס  של  ומיצירותיהם 
 ,)Absolut Medien -רייניגר )באדיבות מכון גתה תל אביב ו
פרויקט”Notes from Home” , הקרנה לילית של סרטי מופת: 

“הנבואה”, “חלום אריזונה” ועוד.
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שכונת וושינגטון הייטס בניו יורק. התושבים 
ההיספאניים ניצבים על פרשת דרכים: אוסנאבי 

חולם לעזוב את השכונה ולפתוח בר על חופי 
הים הקריבי; נינה מתלבטת אם לפרוש מלימודיה 
למרות היותה סטודנטית מצטיינת; ונסה, חברתו 
של אוסנאבי, מתקשה למצוא דירה ולהציל את 

סלון היופי שבו היא עובדת; ובינתיים מתפשטת 
שמועה שאחד מתושבי השכונה זכה בהגרלת 

הלוטו. בין שלל ההתרחשויות, הצעירים 
והמבוגרים שרים ורוקדים כיאה למחזמר 

הוליוודי. מבוסס על מחזמר מאת לין־מנואל 
מירנדה )"המילטון"( וקיארה אלגריה הודס.

במאי: ג׳ון מ׳ צ׳ו 
שחקנים: אנטוני ראמוס, קורי הוקינס, לזלי גרייס

)143 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

שכונה על הגובה
In the Heights

)ארה"ב, 2021( מוזיקלי
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בעולם מבוהל, עטוף ומרוחק, מוכה באימת 
המגפה, אישה נחושה לקבל נשיקה, שפתיים אל 

שפתיים, מהכוכב של חלומותיה.
במאי: נדב לפיד

שחקנים: נעמה פרייס, טום מרסייה
)17 דק', עברית(

וגם:

הכוכב
The Star

)ישראל, 2020( ניסיוני

סינמטק הרצליה ו-אוף סקרין מציגים: טרום בכורה ישראלית

 י' הוא במאי קולנוע באמצע שנות הארבעים 
לחייו, אשר מגיע לישוב נידח בקצה המדבר 

להקרנת אחד מסרטיו. הוא פוגש שם ביהלום, 
פקידה במשרד התרבות, ומוצא עצמו מנהל שני 

קרבות אבודים: האחד נגד מות החופש האומנותי 
בארצו, השני נגד המוות של אמא שלו. מאתגר, 

פרובוקטיבי, אינטנסיבי, אוהב, שונא, סקסי, 
מרתיע, מצחיק, עצוב, ישראלי. סרט חדש של 
נדב לפיד, יוצר הסרטים: "השוטר", "הגננת", 

"מילים נרדפות".
במאי: נדב לפיד

שחקנים: אבשלום פולק, נור פיבק, יורם הוניג
)109 דק', עברית; כתוביות בעברית(

הברך
Ahed’s knee

)ישראל, 2021( דרמה
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זוכה פרס חבר השופטים, פסטיבל קאן 2021
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם 
נדב לפיד, יוצר הסרט, בהנחיית 

כותבי הבלוג "אוף סקרין". 
בתום השיחה יוקרן הסרט הקצר: 

הכוכב

הקרנת בוקר מיוחדת לאזרחים הוותיקים )אבל לא רק( בשיתוף הבית בסירקין .

קומדיה רומנטית מוזיקלית. איזבלה, אשת 
עסקים מצליחה משטוקהולם, מגיעה לעיירת 

הולדתה כדי לחגוג יום הולדת שישים לאביה. 
היא פוגשת שם את מולי, חברת ילדות טובה, 

ומגלה שהיא עומדת להתחתן עם סיימון, האקס 
שלה. חגיגה מוזיקלית ומחווה לתומאס לדין, 

שהיה הצלע החמישית בלהקת "אבבא" בתחילת 
דרכה.

במאי: אדוארד אף סיֶלן     
שחקנים: מאלין אקרמן, כריסטיאן הילּבֹוְרג, 

יֹונאס קרלסון     
)116 דק', שבדית; תרגום לעברית(

לשיר מהלב
A Piece of My Heart

)שוודיה, 2019( קומדיה
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שני סרטים בכרטיס אחד
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קופסה כחולה + רוקו ואחיותנועה מוטעית
שיחה

מרכבות האשסיפור הפרברים

המלכה שושנה + 
שיחה

 קופסה
כחולה
Blue Box

)ישראל/קנדה/בלגיה, 2021( תיעודי
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רוקו ואחיו
Rocco and His Brothers

)איטליה/צרפת, 1960( דרמה
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וילהלם מייסטר שואף להיות סופר, אבל עולמו 
הרוחני מלא בתיעוב ובהאשמה כלפי עברה של 

גרמניה והוא שרוי באלם יצירתי. בעצת אמו, 
הוא יוצא למסע חוצה ערים והרים בלוויית 

חברים מפוקפקים: גבר מבוגר ונכדתו הלוליינית, 
שחקנית גרמנייה הלבושה כגיבורת הסרט 

“קזבלנקה” ומשורר דקדנטי. סרט מהורהר הכולל 
רגע קולנועי מהמם שבו גבר ואישה בוחנים זה 

את זה בערגה מבעד לחלונותיהן של שתי רכבות 
המגיעות לבסוף לאותה תחנה. מבוסס על רומן 

מאת גתה.
במאי: וים ונדרס

שחקנים: רּודיֵגר פֹוְגֶלר, ָהאָנה שיגּוָלה, ַנְסָטסָיה 
קיְנְסִקי

)103 דק’, גרמנית; תרגום לעברית(

תנועה מוטעית
Wrong Movement

)גרמניה המערבית, 1975( דרמה
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בהשראת “רומיאו ויוליה”. ניו יורק, שנות 
החמישים של המאה הקודמת. קרב כנופיות 

מתמשך מתנהל בין לבנים לפורטוריקנים, אבל 
טוני ומריה מתאהבים נגד כל הסיכויים. הסיפור 
“הגנרי” נרקם מחדש בגאונות בעזרת המוזיקה 

שהלחין ליאונרד ברנשטיין, הלברית שכתב 
סטיבן זונדהיים והכוריאוגרפיה שיצר ג’רום 

רובינס. ובל נשכח את צוות השחקנים הצעיר 
והמשגע. “אבן דרך בתולדות הקולנוע המוזיקלי” 

)רוג’ר אברט(.
במאים: ג’רום רובינס, רוברט וייז     

שחקנים: נטלי ווד, ג’ורג’ ָצ’קיריס, ריטה מוֵרנו
)143 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס אוסקר לשנת 1961 בעשר קטגוריות 
שונות, לרבות הסרט, הבמאי והמוזיקה הטובים 

ביותר.

סיפור הפרברים
West Side Story

)ארה”ב, 1961( מוזיקלי
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יוסף ויץ היה מראשי קק"ל ואחראי לרכישת 
קרקעות בארץ ישראל לטובת העם היהודי. למען 

מטרה זו, התגייסו יהודי התפוצות ושלשלו כספים 
לקופסה הכחולה המיתולוגית. מיכל ויץ, נינתו של 
יוסף ובמאית הסרט, יוצאת למסע בעקבות יומניו 

האישיים, המתארים את שגרת יומו של מי שעסק 
בפינוי ערביי הארץ מבתיהם ובהכשרת האדמות 
להקמת יישובים יהודיים. מיכל מעמתת את בני 

משפחתה עם גילויים חדשים, מטלטלים. 
במאית: מיכל וייץ

)82 דק’, עברית; כתוביות בעברית(
זוכה פרס התחקיר הטוב ביותר, פסטיבל 

דוקאביב, 2021.
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם מיכל וייץ, 

יוצרת הסרט.

סרטו הכביר של ויסקונטי מתאר חמש שנים 
בחיי משפחה סיציליאנית שעוקרת אל מילאנו 

שבצפון איטליה בתקווה לעתיד כלכלי טוב 
יותר. ויסקונטי מתמקד ביחסים בין שניים מן 
האחים, רוקו וסימונה, ובאהבתם המשותפת 
לנדיה, פרוצה יפיפייה. הסרט משרטט דיוקן 

משפחתי ומציג דרכו תקופה משמעותית 
בהיסטוריה ובאֹומנות: איטליה בעשור שאחרי 

המלחמה והקולנוע בשלהי הניאוריאליזם.  
במאי: לּוקינֹו ויְסקֹוְנטי     

שחקנים: אלן דלון, ֵרָנאטֹו ַסְלָבטֹורי, ָאני 
ז’יָרְרדֹו

)179 דק’, איטלקית; תרגום לעברית(
זוכה פרסים מטעם חבר השופטים ותא 

העיתונאים, פסטיבל ונציה, 1960.
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 המלכה 
שושנה

)ישראל, 2021( תיעודי
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שושנה דמארי הייתה הדיווה הישראלית 
הראשונה. היא עמדה על במות הארץ והעולם 

והרטיטה מיליוני לבבות בקולה המכשף 
ובהופעתה המרהיבה. אולם מאחורי המלכה 

הגדולה מהחיים והשירים הנצחיים עמדה אישה 
שאינה מוכרת לרובנו. היא לא אהבה להתראיין 

ולא נידבה בחופשיות פרטים אישיים עליה 
ועל משפחתה. חייה של דמארי היו כאגדה 

הוליוודית, ובגינה היא גם שילמה מחיר. סיפור 
על תהילה ובדידות, על הצלחה ואובדן, על 

תעוזה וויתור.  
במאים: קובי פרג’, מוריס בן־מיור

)110 דק’, עברית ואנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם קובי פרג', 

יוצר הסרט.

מרכבות האש
Chariots of Fire

)בריטניה, 1981( דרמה
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סיפורם של האצן הסקוטי אריק לידל 
והאצן היהודי הרולד אברהמס, שהתחרו 

באולימפיאדת פריז 1924. לידל היה מוכשר 
יותר מאברהמס, אך אברהמס פיצה על כך 
באמצעות מוטיבציה אדירה וקבלת עזרה 

ממאמן אישי, צעד שגרר ביקורת מההנהלה 
של אוניברסיטת קיימברדיג'. לידל, ששקל 

בעבר להיות מיסיונר, ואברהמס, שסבל 
מאנטישמיות מצד סגל האוניברסיטה, מגיעים 
שניהם מעמדת נחיתות, והדת והריצה נהיות 

בחיי כל אחד מהם לשני כוחות מרכזיים אשר 
מפרים ומזינים זה את זה.

במאי: יּו הדסון  
שחקנים: בן קרֹוס, איאן צ'רלסון, ניקולס פארל 

)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס אוסקר לשנת 1982 בקטגוריות 

הסרט, התסריט, עיצוב התלבושות והמוזיקה 
הטובים ביותר.
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לילה על העיריפ

A Cop

)צרפת, 1972( מתח

ארבעה גנבים שודדים בנק, אך השוד מסתבך 
ואחד מהם נפצע אנושות. העילה לשוד היא 

שוד אחר, מורכב יותר אבל גם מכניס יותר, אם 
יצליח. אחרי הגנבים דולק שוטר עיקש )אלן 
דלון, שהתפרסם בתפקידי הפושעים שגילם, 
בליהוק אירוני( אשר מבלה את לילותיו עם 

פילגשו של אחד השודדים, פרוצה יפת תואר 
)קתרין דנב(. צוואה קולנועית של ז'אן־פייר 

מלוויל, מפתיעה בסגנונה המהיר.
במאי: ז׳אן־פייר מלוויל

שחקנים: אלן דלון, ריצ'רד ְקֵרָנה, קתרין דנב
)98 דק', צרפתית; תרגום לעברית(
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פאבל עבד כמה שנים ככימאי בישראל, היה 
עד לפיגוע טרור והחליט לשוב לביתו. חבר 

מארגן לו עבודה כצלם באמצעות רחפן. מבט־
העל שמספק הרחפן מעורר בפאבל רגשות 

מודחקים, ובהשפעתם הוא מחליט לפעול למען 
“התמונה הגדולה” ולהתנקש בדיק צ’ייני, סגן 
נשיא ארה”ב לשעבר. ככימאי מוכשר, הכנת 
חומר נפץ ביתי היא עניין של מה בכך, אבל 

פעולת ההתנקשות עצמה היא משימה מורכבת 
בהרבה.

במאי: פטר ֵזֵלְנָקה 
שחקים: כרישטוף ָהאֶדק, ֵיז'י מאדל, ורוניקה 

קּוָּברֹובה     
)105 דק’, צ’כית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס האריה הצ’כי לשנת 2021 
בקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר.

איש הרחפן
Droneman

)צ'כיה 2020( מתח
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הכרכרה לווינה 
 Carriage to Vienna   

)צ’כוסלובקיה 1966( דרמה
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דרמה אנושית רבת־חן מתקופת “האביב 
של פראג”, ימים של ליברליזציה פוליטית 
בצ’כוסלובקיה. לקראת סוף מלחמת העולם 

השנייה, שני חיילים אוסטרים שנמלטו מהחזית 
הסובייטית מאלצים אישה צ’כית בעלת כרכרה 
לחצות עמם יער ערפילי בדרכם הביתה לווינה. 
הם אינם מודעים לכך שבעודם מאיימים עליה 

בנשקם, היא זוממת פעולת נקם מסיבותיה 
שלה. עותק חדש, רסטורציה יפהפייה. לא 

להחמיץ!
במאי: קאֶרל קאכיְנָיה 

שחקנים: איווה יאְנזּורֹוָבה, יארומיר ָהאְנְזליק, 
לּוֶדק מּוְנַזר

)78 דק’, צ’כית, תרגום לעברית(
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תיאוריית הטיגריס 
Tiger Theory

)צ’כיה 2016( קומדיה
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יאן נקלע למשבר קיומי. חמו האהוב הלך 
לעולמו מרצון לאחר שהבין כי אשתו מנהלת 
את חייו ביד ברזל. בביתו של יאן המצב אינו 

טוב יותר שכן אשתו, אולגה, נוהגת בו בעריצות 
דומה. כאשר יאן מגיע למסקנה שגם הבעלים 
של בנותיו סובלים מאותה סיבה, הוא מחליט 

לאשפז את עצמו במוסד פסיכיאטרי, שם אולי 
ידע חירות אמיתית. 
במאי: ָראֶדק ָּבייַגר 

שחקנים: ֵיז’י ַּבְרטֹוְשָקה, ֵאליְשָקה ַּבְלֵזרֹוָבה, 
טטיאנה ויְלֶהְלמֹוָבה

)103 דק’, צ’כית; תרגום לעברית ולאנגלית(

שרלטן
Charlatan

)צ’כיה, 2020( דרמה

ימי הקולנוע הצ’כי – פתיחה
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הטיפול
The Therapy

)ישראל, 2021( תיעודי
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לב, חרדי גרוש בן 54, עובר טיפול המרה כדי 
להתחתן עם אישה פעם נוספת. בן, סטודנט 
לעבודה סוציאלית בן 23, מטיל ספק בטיפול 
ההמרה לאחר שבע שנות טיפול. לב מאמין 
שאם יפתור את טראומות ילדותו, משיכתו 

לגברים תיעלם, ואילו בן פותח במחקר לאחר 
שהוא מגלה במסגרת לימודיו שהטיפול נחשב 
לפסול ואף למסוכן. הסרט חושף לראשונה את 

טיפולי ההמרה מבפנים.
במאי: צבי לנזמן

)85 דק’, עברית, אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס חבר השופטים, פסטיבל דוקאביב, 

.2021
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם צבי לנזמן, 

יוצר הסרט.
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מבוסס על סיפורו האמיתי של יאן מיקולשק, 
מטפל בצמחי מרפא שזכה להצלחה ולפרסום 

בשנות החמישים של המאה הקודמת 
בצ’כוסלובקיה הקומוניסטית. לקוחותיו אסירי 

התודה, בהם נשים שהאמינו כי לא יצליחו להיכנס 
להיריון, אינם מושיטים לו יד כשהשלטון מסמן 

אותו כנוכל. כשמיקולשק ועוזרו האישי, שחולק 
עמו סוד, נמצאים לפתע בצד הלא נכון של החוק, 

הרופא השרלטן נאלץ לבחון מחדש את אמונתו 
ומחויבותו לייעוד שמצא לעצמו.

במאית: ַאְגנייְשָקה הולנד 
שחקנים: איוון ְטרֹויאן, יוזף ְטרֹויאן, יּוָראי לֹוי     

)118 דק’, צ’כית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס האריה הצ’כי לשנת 2021 בקטגוריות 

הסרט, הבמאית והצילום הטובים ביותר.
באדיבות בתי קולנוע לב
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כשיוגוסלביה הייתה שקועה במלחמת אזרחים 
עקובה מדם, יצא קוסטוריצה לביים סרט צרפתי 
בארה"ב – יצירה שאפשר לפרשה כאלגוריה על 

מצבו של העולם. העלילה הסהרורית מובילה 
את גיבורה הצעיר מניו יורק לעיירה נידחת 
באריזונה, שם הוא מסתבך ברומן מוזר עם 

אישה החיה לצד בתה החורגת. התוצאה היא 
סרט מהנה מאוד שכמו כל סרטיו של הקולנוען 

הבוסני המבריק, מתהדר בצילומים מהממים, 
בהופעות אקסצנטריות ובפסקול כביר בביצועו 

של איגי פופ.
במאי: אמיר קוסטוריצה 

שחקנים: ג'וני דפ, פיי דאנאוויי, ג'רי לואיס
)142 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הרצאה + סרט 
חלום אריזונה

Arizona Dream

)צרפת/ארה"ב, 1993( דרמה קומית
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ביום ראשון יפה אחד, משפחת הומולקה גסת 
הרוח יוצאת ליער ועורכת פיקניק פסטורלי. 

הסבים נחים להם על הדשא, הבן וילדיו התאומים 
משכשכים במי הנחל ואשתו השמנמנה מפזזת 

להנאתה בין העצים. לאחר שבני המשפחה 
העליזים מפריעים לזוג אוהבים שחוגג בין 
השיחים וגורמים לבהלה כללית, הם שבים 

לדירתם הצנועה בפראג. לפתע החיים נראים 
אחרת, ואי־אפשר להמשיך להתעלם מחוסר 

התפקוד המשפחתי.
במאי: ירוסלב ָּפאּפֹוֶשק 

שחקנים: יוזף ֵסָּבאֶנק, מארי מֹוְטלֹוָבה, ְפַרְנטיֶשק 
הּוָסאק

)80 דק’, צ’כית; תרגום לעברית(

הנה האיש הומולקה 
Ecce Homo Homolka

)צ’כוסלובקיה, 1969( קומדיה
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מוניקה ויטי, כוכבת הקולנוע האיטלקייה, 
מגלמת מתורגמנית שעובדת בבורסה של 

רומא. לאחר שהיא נפרדת מהמאהב שלה, 
מתפתח בינה לבין ברוקר צעיר רומן סוער אך 
קצר ימים. כמה מהסצנות המרשימות ביותר 
בסרט מתרחשות בבורסה, ובהן סצנה שבה 
אנטוניוני משתיק לרגע את ההמולה במקום 

ואת הפסקול לזכר משקיע שמת. 
במאי: מיכלאנג’לו אנטוניוני 

שחקנים: אלן דלון, מוניקה ויטי, פרנסיסקו 
ָרּבאל

)118 דק’, איטלקית; תרגום לעברית(

ליקוי חמה
Eclipse

)איטליה, 1962( דרמה
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לאחר מות סבתה, שיר מוצאת תמונה באלבום 
משפחתי. בתמונה נראית סבתה, ובגב התמונה 
כתוב באנגלית “שבוע אחרי הפלה”. עד אותו 
יום, ידעה שיר רק כי סבתה לא יכלה להרות 

ולכן אימצה את בנה, אביה של שיר. היא 
מחליטה לחזור לקיבוץ שבו גדלה ולשאול 

שאלות מורכבות. בהדרגה היא הולכת ונחשפת 
למערכת גברית של דיכוי ושליטה, ומוצאת את 

הכוח לדבר על הדיכוי שהיא עצמה עברה. 
במאית: שיר נוימן

)60 דק’, עברית; כתוביות בעברית(
זוכה פרס ראש עיריית תל אביב-יפו לסרט 

ביכורים, פסטיבל דוקאביב, 2021.
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם שיר נוימן, 

יוצרת הסרט.

איך אומרות 
שתיקה

How to Say Silence

)ישראל, 2021( תיעודי
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במהלך הזמן
Kings of the Road

 )גרמניה המערבית, 1976( דרמה
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“האמת היא שאני לא יכול לדמיין אותך 
עם אישה”, אומר “מלך הדרכים”, טכנאי 
של מקרנות קולנוע ישנות, לידידו הטרי 
“קמיקזה”, שניצל מניסיון אובדני לאחר 

שדהר במכוניתו היישר לתוך נהר. השניים 
מתיידדים ללא סיבה הגיונית )כמו גיבורים 

בודדים במערבונים אמריקאיים( ויוצאים למסע 
ברחבי גרמניה. במהלך המסע הם ינסו לתקן 

אולמות קולנוע רעועים ואת עצמם, אך לא 
יוכלו להציל את אהובתם, הלוא היא המולדת 

הגרמנית.
במאי: וים ונדרס

שחקנים: רּודיֵגר פֹוְגֵלר, ַהְנס זיְשֶלר, ליזה 
קרֹויֵצר

)175 דק’, גרמנית ואנגלית; תרגום לעברית( 

 לפני ההקרנה תוצג הרצאה מפי 
אלון גור אריה, מרצה ובמאי הסרט "המוסד".



שעת הצוענים
Time of the Gypsies

)יוגוסלביה/בריטניה/איטליה, 1988( דרמה/

פולקלור

2
0
:3
0
 ,2
8
.8

ת, 
שב

אנטונין דבוז’אק 
Antonín Dvořák

)צ’כוסלובקיה/ צרפת 1990( דוקו-דרמה
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חבורת מרגלים רודפים אחרי פרסומאי כיוון שהם 
חושדים בטעות כי הוא סוכן ממשלתי. הסרט 

“מזימות בינלאומיות” הוא מפסגות יצירתו של 
היצ’קוק: התסריט שנון, קטעי האקשן מעולים 
וקרי גרנט חינני כתמיד. השילוב בין היצ’קוק, 
גרנט וכמובן אווה מארי סיינט האלגנטית יוצר 

חוויה קולנועית רצינית ומשועשעת גם יחד, 
שכדאי מאוד לצפות בה על מסך גדול. 

במאי: אלפרד היצ’קוק 
שחקנים: קרי גרנט, אווה מארי סיינט, ג’יימס 

מייסון
)130 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

מזימות בינלאומיות
North by Northwest

)ארה”ב, 1959( מתח
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יצירת המופת של אמיר קוסטוריצה משלבת 
ריאליזם עם פיוט, מציאות קשה עם עדנה 

סוריאליסטית, והרבה מאוד בעלי חיים שונים 
ומשונים. סרט תוסס והולל, לעתים מצחיק עד 

דמעות ולעתים נוגע ללב, המתמקד בקהילה 
של צוענים. לאחר שנים שבהן לא התאפשר 

להקרין את הסרט בישראל, אנו שמחים להציג 
עותק חדש שלו.

במאי: אמיר קוסטוריצה 
שחקנים: דאבֹור דּוימֹוביץ’, ּבֹורה טֹודֹורֹוביץ’, 

ליּוּביָצה ָאְדז’וֹביץ’
)142 דק’, מקדונית, סלובנית, רומנית וסרבו־

קרואטית; תרגום לעברית(
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל קאן, 

.1989
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דוקו־דרמה על אנטונין דבוז’אק, המלחין 
הצ’כי הראשון שזכה להכרה עולמית, בין 

השאר הודות ליכולתו להלחין מוזיקה רומנטית 
מיצירות פולקלוריסטיות. דבוז’אק, בנו של 
קצב מפראג, גדע את המסורת המשפחתית: 
הוא למד בביה”ס לנגינה בעוגב, ניגן בכינור 

ובוויולה, ועם השנים אף החל לעסוק בהלחנה 
ובהוראה. יצירתו “סימפוניית העולם החדש” 

עיטרה את סרטיהם של קן ראסל וטרנס 
מאליק, ולאחרונה גם את הסדרה “לופן”.

במאי: ָירֹומיל ייֶרש
)95 דק’, צ’כית; תרגום לעברית(

על תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 

בהנחיית משה נסטלבאום

הכניסה חופשית    

בהרשמה מראש 
 

הציבור מוזמן

 סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים  

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

המפגש הבא: 28.8
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בשלהי המאה ה־19, אריסטוקרט עשיר נופל 
ברשתה של קורטיזנה ערמומית. הוא מתמכר 

ליופייה ולכאב שהיא מסבה לו, ואילו היא מוצאת 
בו מזור לבעיותיה הכלכליות. במעגל חבריהם 
מסתובב גם אציל הומוסקסואל, שמוכן לשלם 
את המחיר החברתי בעבור אהבתו. עיבוד צנוע 

במידותיו לכמה עשרות עמודים מ"במחוזו 
של סוואן" – הכרך הראשון בסדרת הספרים 

"בעקבות הזמן האבוד", מאת מרסל פרוסט. אלן 
דלון מהמם בהופעה חד־פעמית שונה, חשופה 

ופגיעה.
במאי: פֹוְלֶקר ְשֶלְנדֹוְרף )״תוף הפח״(     

שחקנים: ג'רמי איירונס, אורנלה מּוטי, אלן דלון, 
פאני ארדן

)110 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

אהבתו של סוואן
Swann in Love

)צרפת/גרמניה, 1984( דרמה
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132
6 כניסות ב-

₪215
12 כניסות ב-

₪

380
מנוי שנתי ב-

₪670
מנוי שנתי זוגי ב-

₪

זה הכל!

…Love is in the air  בקרוב:



סרטים לכלִסיֶנָמָקט
המשפחה!
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הקרנות יומיות קבועות:

ריה והדרקון האחרון
)ארה"ב, 2021( אנימציה

קרודים 2 – עידן חדש
 The Croods: A New Age

)ארה"ב, 2020( אנימציה

מפרץ ההרפתקאות: הסרט
Paw patrol: the movie

)קנדה/ארה"ב, 2021( אנימציה

 דרט'ניאן ושלושת 
המוסקיטרים

 Dogtanian and the Three Muskehounds

)ספרד, 2021( אנימציה

ַּכְרִטיִסַּית ְיָלִדים                6 
6 סרטים ב–90 ₪ בלבד!



התקופה היפה בחיי
La Belle Epoque

)צרפת, 2019( דרמה

שחקנים: דניאל ֹאוֵטיי, גיום ָקאֶנה

אגדת חורבן
Legend of Destruction

)ישראל, 2021( אנימציה

קולות: שולי רנד, זאב רווח, מוני מושונוב, עמוס 
תמם, יעל אבקסיס
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האביר הירוק
The green knight

)ארה״ב, 2021( פנטזיה

דיויד לאורי, יוצר הסרט הפיוטי ״סיפור רפאים״, 
מציג עיבוד מהמם לאגדת המלך ארתור.
 בהשתתפות: דב פאטל, אליסיה ויקנדר, 

ג׳ואל אדגרטון

ריספקט
Respect

)ארה"ב, 2021( מוזיקלי

ביוגרפיה קולנועית המוקדשת לאריתה פרנקלין, 
הזמרת האלוהית, בכיכובה של ג'ניפר הדסון )זוכת 
פרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר על תפקידה 

בסרט "נערות החלומות"(.
 בהשתתפות: ג'ניפר הדסון, פורסט ויטקר, 

אודרה מקדונלד
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ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישישניראשון

3.84.85.86.87.8
20:30

מר קליין + הרצאה
20:30

להיות ענת קם + 
שיחה

ArtCamp אירועי
מתחם מוזיאון 

הרצליה לאמנות 
עכשווית

10:00 לשיר מהלב

17:45 שכונה על 
הגובה
 20:30 

הברך + שיחה

9.810.811.812.813.814.8
20:30

תנועה מוטעית
19:30

רוקו ואחיו
20:30

קופסה כחולה + 
שיחה

21:00

סיפור הפרברים
18:00 מרכבות האש

20:30 המלכה 
שושנה + שיחה

17.818.819.820.821.8
20:30

לילה על העיר
20:30

הטיפול + שיחה
20:30

שרלטן
21:30

איש הרחפן
18:00 הכרכרה 

לווינה
20:30 תיאוריית 

הטיגריס 

22.824.825.826.827.828.8
19:30

במהלך הזמן
20:30

ליקוי חמה
19:00 הנה האיש 

הומולקה
20:45  איך אומרות 

שתיקה + שיחה

20:00

חלום אריזונה + 
הרצאה

21:00

מזימות בינלאומיות
11:00 “המגזין” 
– מראיין משה 

נסטלבאום
18:00 אנטונין 

דבוז’אק 
20:30 שעת הצוענים

31.8
20:30

אהבתו של סוואן

8
אוגוסט
August

2021

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

14.8 | 11:00    הקרודים 2ִסיֶנָמָקט

21.8 | 11:00   ריה והדרקון האחרון
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