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באלימות נגד
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ב 35מ״מ
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ליבוביץ׳ במעלות

טרום בכורה ישראלית :מחברות
שחורות :ויויאן  +רונית

איי ,כרמלה

המיטות שלנו בוערות

15.11

11.11

צעירה מבטיחה

ִסינֶ ָמ ָקט
הבאג של רון
(הקרנה מסחרית)
החל מ25.11 -
אנקאנטו
(הקרנה מסחרית)

9.11+5.11

אלברט נובס
16.11+12.11

20.11

טטרו

טרום בכורה ישראלית-ערבית:
סינמה סבאיא

20.11

סאלאם סינמה

הקרנות מסחריות
מסביב לשעון
הדו קרב האחרון

ממשיכים:

הלוחשת לפרחים

האביר הירוק

נצחיים

אגדת חורבן

אהבה בעקבות הפחד

לא זמן למות

בית גוצ'י

אנט

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  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.

רביעי19:00 ,3.11 ,

רביעי21:00 ,3.11 ,

ליבוביץ' במעלות

איי ,כרמלה
הקרנת פילם
 35מ”מ

Leibowitz in Maalot

Ay, Carmela

(ישראל )1982 ,תיעודי

(ספרד )1990 ,דרמה

ישעיהו ליבוביץ' ,ישראל אלדד ומנחם ברינקר
נוסעים לכנס במתנ"ס של עיירת הפיתוח
מעלות .במהלך הנסיעה ,השלושה מתווכחים
על עניינים שברומו של עולם :מהות ה"יש",
עיקרי האמונה היהודית ואופייה של מדינת
ישראל.
במאי :יגאל בורשטיין
( 70דק' ,עברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה לשאלות
הקהל בין יגאל בורשטיין ,יוצר הסרט ,לפרופ'
נסים קלדרון.

סיפורם של כרמלה הזמרת ,בעלה פאולינו
וחברם האילם ,שמתפרנסים ממופעי קברט
סטירי ומותחים דרכם ביקורת על הרודן פרנקו
בתקופת מלחמת האזרחים בספרד .הסתבכות
מצערת מובילה אותם באופן אירוני להתפשר
על ערכיהם האידיאליסטיים ולהעלות הצגת
המנוגדת לכל מה שהאמינו בו .השלושה
בוחנים דרכים חלופיות להעברת מסרים חבויים.
אּורה
במאי :קרלוס ָס ָ
אּורה  ,גָ ּבינֹו דייגו  ,אנדרס
שחקנים :כרמן ָמ ָ
ָּפ ָח ֶרס
( 102דק' ,ספרדית; תרגום לעברית)

מנוי שנתי ב-

הקרנת פילם
שנתימ”מזוגי ב-
מנוי 35

670 380
₪

 6כניסות ב-

₪

 12כניסות ב-

215 132
₪

₪

זה הכל!
חמישי20:30 ,4.11 ,

החוג לתולדות המוזיקה

ה"דורז" :הופעה חיה
ב"הוליווד בול" – 1968
מהדורה מיוחדת
Live at the Bowl 68': Special Edition
(ארה"ב )1968/2021 ,הופעה חיה

ב־ 5ביולי ,1968 ,כבשה להקת ה"דורז" את במת האמפיתיאטרון "הוליווד ּבֹול" במופע
אגדי שנחשב בעיני רבים למופע המצולם הטוב ביותר של הלהקה .ההופעה התקיימה
זמן קצר לאחר יציאת האלבום השלישי של הרביעייה " ,"Waiting for the Sunוהשיר
" ”Hello, I Love Youשכבש את המקום הראשון במצעד הפזמונים של ארה"ב.
בשנתיים שקדמו למופע ב"הוליווד בול" ,ליטשו חברי הלהקה את כישורי ההופעה החיה
שלהם והיו בלי ספק בשיאם.
ב־ 4בנובמבר ,2021 ,לציון חמישים שנה ליציאת אלבום האולפן האחרון של הלהקה
" "L.A. Womanיהפוך סרט ההופעה ב"הוליווד בול" את בית הקולנוע לאולם מופעים,
ויספק למעריצי הלהקה בישראל וברחבי העולם את החוויה הקרובה ביותר למפגש פנים
אל פנים עם ג'ים מוריסון ,ג'ון דנסמור ,ריי מנזרק ורובי קריגר .האירוע המיוחד הזה
יכלול גם שיחה עם ג'ון דנסמור ,רובי קריגר ומנהל הלהקה ,ג'ף ג'מפול ,שצולמו במיוחד
למסך הגדול.
במאי :ריי מנזרק
( 92דק' ,אנגלית; כתוביות באנגלית)
לפני ההקרנה ,תוצג הרצאה מפי גיל מטוס ,מגיש ועורך התכנית הלילית מצב טיסה
בכאן ,88-שדרן רדיו ועורך מוזיקלי.

שישי21:30 ,5.11 ,

שבת18:00 ,6.11 ,

שבת20:30 ,6.11 ,

לכבוד "יום הבחירה" הבינלאומי של יוצאי
החברה החרדית ,סינמטק הרצליה ,בשיתוף
ארגון יוצאים לשינוי ,מציגים:

אלברט נובס

הלוחשת לפרחים

חופשת קיץ

הקרנת פילם
Albert Nobbs
 35מ”מ
(ארה"ב )2011 ,דרמה תקופתית

The Rose Maker

My Father My Lord

(צרפת )2020 ,דרמה

(ישראל )2006 ,דרמה

איב הייתה אחת ממגדלות הוורדים
המפורסמות בעולם .כיום ,החברה שלה מצויה
על סף פשיטת רגל .נוסף על כך ,המזכירה
שלה ,ורה ,העסיקה שלושה עובדים ללא
שום יכולות גינון .אף על פי שאין להם דבר
במשותף ,הם מתכננים תוכנית מטורפת
שתשנה את חייהם לנצח.
במאי :פייר ּפינֹו
שחקנים :קתרין ְפרֹוָ ,מנֶ ל פּולְ גֹוקַ ,פ ְט ָסה
אמד
ּבּויָ ֶ
( 95דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

סיפורה של משפחה חרדית אדוקה ולה בן
אחד ויחיד היוצאת לחופשה בים המלח .זהו
מסע אינטימי ופיוטי אל נפש הגיבור ,הרב
אברהם ,ואל משאלות לבם של ההולכים
אחריו – אשתו ובנו .באודיסיאה המהדהדת
מפורשות את עקידת יצחק ,נפרשת לעיני
הצופים יריעה רחבה ועליה נרקמות תמונות
העימות הבלתי נמנע בין עולמו הפנימי של
המאמין לבין שתיקתו של האל.
במאי :דוד וולך
שחקנים :אסי דיין ,שרון הכהן ,אילן גריף
( 75דק' ,עברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דוד וולך,
יוצר הסרט.

בית מלון בדבלין ,שלהי המאה ה־ .19אלברט
נובס הוא משרת העושה את מלאכתו נאמנה
זה כשלושים שנה .בעידן שבו מעמד האישה
מעורער ,לאלברט נובס יש הרבה מה להסתיר
ולהפסיד ,שכן תחת הבגדים והמחוך החונק
שלו מסתתר גוף של אישה שהאמינה כי מצאה
את דרך המלך לחיים בטוחים .אחת מהופעותיה
הקולנועיות המרשימות של גלן קלוז ,המגלמת
דמות מופנמת ועכברית שנוגעת בלב הצופים.
במאי :רודריגו גרסיה
סיקֹוב ְס ָקה ,ג'אנט
ְ
שחקנים :גלן קלוז ,מיה וָ
מקטיר ,אהרון טיילור ג'ונסון.
( 100דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

רביעי20:30 ,10.11 ,
מחווה להאל הרטלי

לשרוד את התשוקה
Surviving Desire
(ארה"ב )1992 ,דרמה קומית

פרופסור ותלמידתו .הוא מעוניין בדבר האמיתי,
אבל היא מעוניינת לחקור את ההיבטים
התיאורטיים של האהבה ,כפי שהוא עצמו הציג
אותם בשיעוריו על ספרות רוסית.
במאיָ :האל ַה ְר ְטלי
שחקנים :מרטין דונובן ,מרי ב' וורד
( 53דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

חמישי19:00 ,11.11 ,

שני סרטים בכרטיס אחד

וגם:

המיטות שלנו בוערות

ספר החיים

Our Beds Are Burning

The Book of Life

(ישראל )2021 ,תיעודי/ניסיוני

(ארה"ב )1998 ,קומדיה
ערב המילניום החדש ,ישו ומריה מגדלנה
חוזרים לכדור הארץ .הם מבקשים לדעת אם
למין האנושי יש עוד תקווה .גם השטן נמצא
בסביבה וברשותו מחשב נייד ובו קובץ המכיל
רשימה של כל הנידונים למיתה ושל אלה שיזכו
לחיות .אך אלוהים טרם שלח לו את הסיסמה.
סרטו המלנכולי והיפה של האל הרטלי מהדהד
את החרדה הקיומית שאחזה באנושות סביב
האסונות הטכנולוגיים והאקולוגיים שחזו
מדענים ,פילוסופים וכוהני דת קיקיוניים.
במאיָ :האל ַה ְר ְטלי
שחקים :תומאס ג'יי ראיין ,מרטין דונובן,
פי ג'יי הארווי
( 63דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

"אנחנו נמצאים במצב מלחמה ...זרים משתלטים
על השכונות שלנו והציבור אדיש ושקוע
בשינה ,אבל המיטות שלנו כבר בוערות!" (גיום
פאיי ,עיתונאי צרפתי התומך במארין לה פן).
סרטו של יגאל בורשטיין ("ליבוביץ' במעלות")
מתבסס על קטעי מאמרים וספרים שכתבו הוגים
ומהפכנים לאומנים באירופה ובישראל (מוריס
בארס ,מוסוליני ,אב"א אחימאיר ,איתמר בן־אב"י
ואחרים) .הסרט משלב בין הטקסטים ,שאותם
קוראים שחקנים מקומיים ,לבין חומרי ארכיון
המעניקים את ההקשרים ההיסטוריים של קטעי
המשחק.
במאי :יגאל בורשטיין
בהשתתפות :רמי ברוך ,פיני תבגר ,דורון תבורי,
שירה פרבר ( 62דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין יגאל בורשטיין,
יוצר הסרט ,לבין דולב אמתי (כתב העת לקולנוע
"אוף סקרין").

חמישי21:00 ,11.11 ,

שישי21:30 ,12.11 ,

(צרפת/אלג'יר )1969 ,מתח

מותחן פוליטי מאת קוסטה גברס ("נעדר",
"אמן") ובו איב מונטאן מגלם את  ,Zמנהיג
מפלגת אופוזיציה פציפיסטית במדינה ים־
תיכונית טוטליטרית .במהלך פגישה חשאית,
הוא נדרס על־ידי משאית ומת .השופט האמון
על חקירת מותו חושף את מעורבותו של
ארגון חשאי ברצח .למרות האיומים והסכנה
שמרחפת מעל לראשו ,השופט מתעקש
להמשיך ולחשוף את הקונספירציה.
במאי :קוסטה גָ ְב ַרס
אּפס ,ז'אן־
אירן ָּפ ַ
שחקנים :איב מונטאןֶ ,
לואי טרנטיניאן ( 127דק' ,צרפתית ,רוסית
ואנגלית; תרגום לעברית)
זוכה פרס הסרט הזר הטוב ביותר ,אוסקר
.1970

שבת10:00 ,13.11 ,

Z

טטרו

הקרנת פילם
Tetro
 35מ”מ
(ארה"ב/איטליה/ספרד )2009 ,דרמה
בבואנוס איירס ,שני אחים מחדשים את
הקשר אחרי שנים של נתק :טטרו ,סופר חם
מזג ,ובני ,מלח צעיר הנוקש בדלתו בתהייה
על נסיבות הקרע המשפחתי .צלו של אבי
המשפחה ,מנצח תזמורת כריזמטי וחסר
גבולות ,וכן תאונת דרכים קטלנית ומחזה
בלתי גמור שאולי יהפוך לדבר הבא בעולם
התיאטרון ,יקרבו וירחיקו חליפות בין האחים.
במאי :פרנסיס פורד קופולה
שחקנים :וינסנט גָ אלֹו ,קלאוס מריה
אּורה
אּואר ,כרמן ָמ ָ
ְּב ָראנְ ָד ֶ
( 127דק' ,אנגלית ,ספרדית ואיטלקית; תרגום
לעברית)

שבת18:00 ,13.11 ,

מחברות שחורות – ויויאן

שבת20:30 ,13.11 ,

טרום בכורה ישראלית

הקרנת בוקר מיוחדת לאזרחים
הוותיקים* בשיתוף הבית בסירקין

צ’או איטליה
Citizens of the World
(איטליה )2019 ,קומדיה
שלושה פנסיונרים מרומא ,המתקיימים מקצבה
זעומה ,מחליטים למצוא מקום אחר לבלות בו
את שנותיהם האחרונות .הם מתייעצים עם בני
משפחה ,חברים ומכרים :אולי קובה? או סופיה?
ואולי דווקא באלי? בעודם מתלבטים ,הם פוגשים
את המציאות האיטלקית על כל צדדיה.
במאי :גָ ’אני די גְ ֵרגֹוריֹו
שחקנים :גָ ’אני די גְ ֵרגֹוריֹו  ,ג’ורג’ו קֹולַ נְ גֵ ’לי,
ֵאניֹו ַפנְ ַט ְסטיקיני
( 92דק’ ,איטלקית; תרגום לעברית)
*ההקרנה פתוחה גם לקהל הרחב.

טרום בכורה ישראלית

מחברות שחורות – רונית

Black Notebooks

Black Notebooks

(ישראל )2021 ,תיעודי
( 108דק' ,עברית ,צרפתית וערבית;
תרגום לעברית)

(ישראל )2021 ,תיעודי
( 108דק' ,עברית ,צרפתית וערבית;
תרגום לעברית)

אדם כותב את חייו .כל השיחות שניהל הן שיחה אחת; כל האנשים שהכיר הם איש אחד; כל הזמנים
שבהם חי הם זמן אחד; ומותו הוא הנצח – ולכן הוא בז לנצח .אדם מתעד את חייו דרך מושאי אהבתו,
וכל המושאים הם אהבה אחת .כשקורא בקלפים ,ברבר ממוצא מרוקאי ,מנבא את מות אחותו ,הוא
מחליט לצאת למסע לשכתוב ההווה והעתיד בניסיון להצילה .הזמן האבוד שבו הם חיים/חיו מצולם
ביומני וידיאו .דרך הקולנוע הם מהגרים מעיר לעיר ,ממזרח למערב ,מהעלילתי לתיעודי ,מהמוות אל
החיים ,בניסיון לשנות את הנבואה; אבל את הנבואה אין לשנות ,בקולנוע כמו בחיים.
סרטו של שלומי אלקבץ
על אחותו ,רונית אלקבץ ,על משפחתם ,על הסובבים אותם ,על הקולנוע ועל החיים.

שני20:30 ,15.11 ,

רביעי20:30 ,17.11 ,

לחודש המלחמה באלימות נגד נשים

למה אמרתי אני – בחזרה
לפרשת חנית קיקוס
(ישראל )2021 ,תיעודי
קסנדרה בת השלושים ,שנשרה מלימודי
צעירה מבטיחה
רפואה ,גרה כעת אצל הוריה ועובדת כקופאית
Promising
Young Woman
בבית קפה .בלילות היא יוצאת לבלות ומניחה
לבחורים "נחמדים" לקחת אותה לביתם כדי
(בריטניה/ארה"ב )2020 ,מתח/קומי
שיגלו כי יש בה יותר מכפי שנראה במבט
ראשון" .הסרט הזה מצליח לבלוט כיהלום
בתום ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות:
זוהר ,באופן שהוא מלחים באופן שנון וחכם
יותם קונסטנטיני ,מנכ"ל עמותת אסל"י;
כמה ז'אנרים" (יעל שוב" ,טיים אאוט").
אור אבו ,מנהלת המטה למאבק בסחר בנשים
במאית :אמרלד ֵפנֶ ל
ובזנות; יהודית נתנזון ,אחראית עיריית הרצליה
מטעם הרשות הלאומית לביטחון קהילתי;
שחקנים :קארי מאליגןּ ,בֹו ֶּב ְרנְ ַהם ,אליסון ְּברי
ד"ר עו"ד כרמית קלר-חלמיש ,ראשת תחום מחקר ( 113דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית.
זוכה פרס אוסקר לשנת  2021על התסריט
מנחת הערב :מיכל פעילן ,כתבת חדשות .12
המקורי הטוב ביותר.

חמישי20:30 ,18.11 ,

שישי21:30 ,19.11 ,

בכורה

בשנת  1993נעלמה חנית קיקוס בת ה־16
מאופקים .כעבור ימים אחדים נעצר סולימאן
אל־עביד ,הודה באוזני מדובב כי אנס ורצח
אותה ,ומסר הודאות סותרות לחוקרים .הוא
נלקח בשתיים בלילה לשחזור מצולם ,אך לאחר
כמה ימים חזר בו מהודאתו .אל־עביד הורשע
ונשפט למאסר עולם עוד לפני מציאת הגופה,
רק על סמך השחזור וההודאות .כעבור שלושים
שנה ,ההתבוננות בסרטוני השחזור עם
המעורבים בפרשה מאירה אותה באור חדש.
במאית :ג׳ולי שלז
( 95דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ג'ולי שלז,
יוצרת הסרט

סול
Sol
(צרפת )2020 ,קומדיה

אהבה בעקבות
הפחד
Fear
(בולגריה )2020 ,דרמה

סווטלה איבדה את מקום עבודתה כמורה כאשר סגרו את בית
הספר בכפר .הכפר שוכן סמוך לגבול בין בולגריה לטורקיה
ועל המחסור בתלמידים מפצה זרם של מהגרים שמנסה לחצות
את הגבול בדרך לגרמניה .יום אחד ,בעודה צדה ביער ,נתקלת
סווטלה בגבר בשם באמבה ,פליט ממאלי שבאפריקה .ההחלטה
לעזור לו תשנה את חייה.
זוכה פרס הסרט הטוב בפסטיבל הלילות השחורים של טאלין,
"פחד" מביט בעיניים רעננות בנושא המוכר של בעיית
הפליטים באירופה .הסרט ,שצולם בשחור-לבן ,משלב הומור
נוקב וקלילות משועשעת בנושא הרלוונטי ,ומעוגן במשחק
מצוין של סווטלנה יאנצ'בה כסווטלה.
במאי :איוואילו חריסטוב
שחקנים :סווטלנה יאנצ'בה ,מיכאל פלמינג ,איוון סאבוב
( 100דק' ,בולגרית ,אנגלית' תרגום לעברית)

סול היא רקדנית טנגו מפורסמת בארגנטינה.
יחסיה עם בנה רפאל ,נותקו לפני שנים .היא
חוזרת לפריס ,במטרה לפגוש את נכדה ואת
אמו אבל ברגע האמת היא נבהלת .הוא שוכרת
את הדירה ממול ומנסה להתרגל אל השכנים
החדשים ...במרכז הסרט נצבת מערכת היחסים
בין שתי נשים חזקות ,שהמפגש ביניהן – עם
פער הדורות והטמפרמנט נשען על מוסיקה
וריקוד ,הומור וחום.
במאית :ג'זבל נרקז
שחקניות :שנטל לובי ,קמיל שמו
( 98דק' ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

שבת18:00 ,20.11 ,

סאלאם סינמה
Salam Cinema
(איראן )1995 ,תיעודי

הקרנת פילם
 35מ”מ

לציון מאה שנה להולדת הקולנוע (,)1996
הזמין מוחסן מחמלבאף ("גאבה") המוני
אנשים להשתתף בסרטו .הם פונים למצלמה
וחושפים משהו על כוחו של הקולנוע – על
הדימוי ,על העוצמה ועל הרגש שהוא מעורר
בכולנו .השילוב בין פשטות לתחכום והיכולת
להתבונן במושאיו בחמלה ובישירות ,יוצרים
את אחד הסרטים החכמים של שנות התשעים,
המציג דרמה מותחת ,אמירה חברתית ,סיפורים
אנושיים ,קצב והומור.
במאי :מוחסן ַמ ְח ַמלְ ָּבאף
( 75דק' ,פרסית; תרגום לעברית)

על תרבות ,פוליטיקה ורוח בהרצליה

סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים
בהנחיית משה נסטלבאום

המפגש הבא27.11 :
שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

שבת20:30 ,20.11 ,

לחודש המלחמה באלימות נגד נשים

טרום בכורה ערבית־ישראלית

קרב עיניים
(ישראל )2012 ,דרמה

סינמה סבאיא
Cinema Sabaya
(ישראל )2021 ,עלילתי

בתום ההקרנה תתקיים שיחה
עם אורית פוקס-רותם ,יוצרת
הסרט בהנחיית אושרה שוורץ,
מרצה לקולנוע ותסריטאית ובתום
השיחה יוקרן הסרט הקצר ״קרב
עיניים״

שמונה נשים יהודיות וערביות ,עובדות עירייה מאזור חדרה
והמשולש ,נפגשות בסדנה ללימודי צילום וידיאו שמתקיימת
במסגרת קורס לגמול השתלמות .רונה (דאנה איבגי) ,במאית
צעירה ,מובילה את הסדנה ומלמדת אותן כיצד לתעד את
עולמן .דינמיקה קבוצתית מרתקת מתפתחת בין קירות
החדר ,ולראיה קטעי הווידיאו הייחודיים שהנשים מצלמות
ומקרינות על הבד הלבן .נושאים כמו עצמאות ,תפיסת
מקום ,זוגיות ,אימהּות ,פחד והעזה מובילים להתנגשות
ולהתקרבות בין נשים שונות שאלמלא הסדנה לא היו
נפגשות ,ובוודאי לא חולקות סודות ורגעים אינטימיים
מכוננים .רונה מתבוננת בהן ומצלמת .אולי יצא מזה סרט.
במאית :אורית פוקס רותם
שחקנים :דאנה איבגי ,אמל מורקוס ,מרלן בג'אלי ,רותי
לנדאו ,חאולה חאג'־דיבסי ,ג'ואנה סעיד ,יוליה טגיל ,אסיל
פרחאת ,אורית סמואל ,ליאורה לוי
( 91דק' ,ערבית ועברית; תרגום לעברית)

עלמה ,במאית צעירה ,מחפשת שחקן ושחקנית
לסצנת מפתח אלימה בתסריט שכתבה .אף לא
אחד מהמועמדים מצליח להפיח רגש בסצנה .ברגע
של משבר בוחרת עלמה לשחק את התפקיד הנשי
הראשי בעצמה .הסצנה קמה לתחייה ,אך עלמה
מאבדת את השליטה במציאות.
במאית :אורית פוקס-רותם
שחקנים :ידידיה ויטל ,נטע שפיגלמן ,נעמה
שטרית
( 20דק' ,עברית)
זוכה ציון לשבח ,פסטיבל הסרטים הבינלאומי
בירושלים ,ישראל .2012

ת

סינמטק הרצליה יחד עם
שגררויות דנמרק ,שבדיה ,פינלנד ,נורבגיה ואיי פארו

WHERE EVER YOU ARE

מציגים:

3

נובמבר דצמבר בסינמטקים ברחבי הארץ
תל אביב | חולון | ירושלים | חיפה | הרצליה

ַאנְ ֶד ְרס תומאס יֵ נְ ֶסן:
רטרוספקטיבה
רוכבי הצדק

קּואֹוס ָמאנֶ ן :מחווה
ְ
יּוהֹו
תא מספר  – '6טרום בכורה

תקווה – טרום בכורה

היום המאושר בחייו של אולי מקי

גמלאיות מברזל

גברים ותרנגולות
התפוחים של אדם
הקצבים הקנאים
אורות מהבהבים
הצדעה ל-

תמונות מחיי נישואים

פנורמה:

זהירות ,ילדים

יואּכים טרייר :מחווה
.

האדם הגרוע בעולם – טרום בכורה
אוסלו 31 ,באוגוסט
שכתוב (הקרנה מעותק  35מ"מ
מיוחד)

א-הא :הסרט (סרט ומסיבה)

"לחיים"
סרט תיעודי ראשון בישראל
מאיי פארו.

()1973/2021

הקרנת שתי סדרות הטלוויזיה
במלואן

קולנועניות פורצות דרך:

סרטי ילדים:

כיתת אומן עם חגי לוי ,יוצר
הרימייק עתיר השבחים לסדרה,
בכיכוב ג׳סיקה צ׳סטיין ואוסקר
אייזיק.

נערה בחליפה – סרט אילם בליווי
נגינת פסנתרנית LIVE

מסיבת הרחוב של מוגי

זוגות אוהבים
ליל בטון

המומינים בריוויירה

שלישי18:00 ,2.11 ,

שלישי18:00 ,9.11 ,

שלישי זהב
הדו־קרב האחרון

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

ב10-

 ₪בלבד!

אלברט נובס

The Last Duel

Albert Nobbs

(ארה”ב )2021 ,מתח

(ארה"ב )2011 ,דרמה תקופתית

סיפור מרתק על בגידה ונקמה בצרפת של המאה
ה־ ,14בראי דיכוי נשים ואלימות נגד נשים.
כשמתעורר ויכוח בין שני בני אצולה על לבה
של צעירה ,אין מנוס אלא לפתור את המחלוקת
בדו־קרב עד המוות .אפוס היסטורי המבוסס
על אירועים אמיתיים מאת יוצר הסרטים
"גלדיאטור" ו"בלייד ראנר".
במאי :רידלי סקוט
שחקנים :מאט דיימון ,בן אפלק ,אדם דרייבר
( 152דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שנה .בעידן שבו מעמד האישה מעורער,
לאלברט נובס יש הרבה מה להסתיר ולהפסיד,
שכן תחת הבגדים והמחוך החונק שלו מסתתר
גוף של אישה שהאמינה כי מצאה את דרך
המלך לחיים בטוחים .אחת מהופעותיה
הקולנועיות המרשימות של גלן קלוז ,המגלמת
דמות מופנמת ועכברית שנוגעת בלב הצופים.
במאי :רודריגו גרסיה
סיקֹוב ְס ָקה ,ג'אנט
ְ
שחקנים :גלן קלוז ,מיה וָ
מקטיר ,אהרון טיילור ג'ונסון.
( 100דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

הקרנת פילם
 35מ”מ

שלישי18:00 ,16.11 ,

שלישי18:00 ,16.11 ,

שלישי18:00 ,23.11 ,

סול
Sol
(צרפת )2020 ,קומדיה

טטרו
Tetro
(ארה"ב/איטליה/ספרד )2009 ,דרמה

הקרנת פילם
 35מ”מ

בבואנוס איירס ,שני אחים מחדשים את הקשר
אחרי שנים של נתק :טטרו ,סופר חם מזג ,ובני,
מלח צעיר הנוקש בדלתו בתהייה על נסיבות
הקרע המשפחתי .צלו של אבי המשפחה ,מנצח
תזמורת כריזמטי וחסר גבולות ,וכן תאונת דרכים
קטלנית ומחזה בלתי גמור שאולי יהפוך לדבר
הבא בעולם התיאטרון ,יקרבו וירחיקו חליפות
בין האחים.
במאי :פרנסיס פורד קופולה
אּואר,
שחקנים :וינסנט גָ אלֹו ,קלאוס מריה ְּב ָראנְ ָד ֶ
אּורה
כרמן ָמ ָ
( 127דק' ,אנגלית ,ספרדית ואיטלקית; תרגום
לעברית)

סול היא רקדנית טנגו מפורסמת בארגנטינה.
יחסיה עם בנה רפאל ,נותקו לפני שנים .היא
חוזרת לפריס ,במטרה לפגוש את נכדה ואת
אמו אבל ברגע האמת היא נבהלת .הוא שוכרת
את הדירה ממול ומנסה להתרגל אל השכנים
החדשים ...במרכז הסרט נצבת מערכת היחסים
בין שתי נשים חזקות ,שהמפגש ביניהן – עם
פער הדורות והטמפרמנט נשען על מוסיקה
וריקוד ,הומור וחום.
במאית :ג'זבל נרקז
שחקניות :שנטל לובי ,קמיל שמו
( 98דק' ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

הקרנות מסחריות מסביב לשעון
החל מ4.11-

הדו קרב האחרון

הלוחשת לפרחים

(ארה"ב )2021 ,מתח/תקופתי

(צרפת )2020 ,דרמה קומית

החל מ12.11-

החל מ18.11-

נצחיים

אהבה בעקבות הפחד

(ארה"ב )2021 ,קומיקס

(בולגריה )2020 ,דרמה

לפ

ר טי

נ

ם

ו ס פ י ם:

הקרנות יומיות קבועות ,תאריכים ושעות באתר סינמטק הרצליה www.hcinema.org.il

ִס ֶינ ָמ ָקט

החל מ18.11-

הבאג של רון

אנקאנטו

(ארה"ב )2021 ,אנימציה

(ארה"ב )2021 ,אנימציה/מוזיקלי

החל מ25.11-

ממשיכים:

האביר הירוק

אגדת חורבן

בית גוצ'י
(ארה"ב )2021 ,דרמה

לא זמן למות

אנט

11

שני

נובמבר

שלישי זהב

ימי רביעי

ימי שישי

ימי חמישי

ימי שבת

2.11

3.11

4.11

5.11

6.11

18:00

19:00

20:30

21:30

18:00

הדו־קרב האחרון

ליבוביץ' במעלות

החוג לתולדות
המוזיקה
ה"דורז" :הופעה חיה
ב"הוליווד בול" 1968

אלברט נובס

הלוחשת לפרחים

November
2021

21:00

איי ,כרמלה

20:30

חופשת קיץ

Z 21:00

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

20:30

18:00

20:30

20:30

21:30

18:00

צעירה מבטיחה

טטרו

למה אמרתי אני –
בחזרה לפרשת חנית
קיקוס

אהבה בעקבות
הפחד

סול

סאלאם סינמה

בכורה

אלברט נובס

לשרוד את התשוקה +
ספר החיים

המיטות שלנו בוערות

טטרו

20:30

סינמה סבאיא

טרום בכורה ישראלית

18:00

20:30

19:00 ,

21:30

טרום בכורה
ערבית־ישראלית

9.11

10.11

11.11

12.11

13.11
 10:00צ’או איטליה
 18:00מחברות
שחורות – ויויאן
 20:30מחברות
שחורות – רונית

23.11
 18:00סול
20:30

מבט על הקולנוע
הנורדי :אירוע פתיחה:
רוכבי הצדק

מבט על
הקולנוע
הנורדי 3

ִסינֶ ָמ ָקט

טרום בכורות | אנדרס תומאס יאנסן :רטרוספקטיבה |
יואכים טרייר :מחווה | יוהו קואוסמאנן :מחווה | קולנועניות
פורצות דרך | סרטים לכל המשפחה | פנורמה | מסיבה
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