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נגישות הכולל מערכת עזר לכבדי שמיעה.

הקרנות מסחריות ִסיֶנָמָקט
מסביב לשעון

 4.12 
 המומינים בריביירה 

 הבאג של רון 
)הקרנה מסחרית(

בית גוצ'י

הכרוניקה הצרפתית )החל מ2.12(

סיפור הפרברים )החל מ9.12(

ליקריץ פיצה )החל מ30.12(

ממשיכים:

פחד

אגדת חורבן

תוכניות החודש:

אירועים 
מיוחדים:

קולנוע 
ישראלי

3.12 – מבט על הקולנוע 
הנורדי 3 – ״שכתוב״

15.12 – זוג נשוי

28.12 – חולית )1984(

8.12 – נערה בחליפה )סרט אילם 
בליווי פסנתרנית(

9.12 – כיתת אומן עם חגי לוי

18.12 – תמונות מחיי נישואים 
)1973(

19.12 – לחיים )מפגש עם 
אורחות ״מבט על הקולנוע 

הנורדי 3״(

13.12 – 54 השנים הראשונות – 
מדריך מקוצר לכיבוש צבאי

 15.12 – סרט קצר: לאט יותר
    סרט באורך מלא: זוג נשוי

18.12 – תמונת הניצחון )טרום 
בכורה(

27.12 – סרטים קצרים: שוק, היינו 
 כפצצה מפורזת

סרט באורך מלא: מה עשיתי שזה 
מגיע לי?

הקרנות 
ב35 מ״מ
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שכתוב 
Reprise

)נורווגיה, 2007( דרמה
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אוסלו, 31 באוגוסט
Oslo, August 31st

)נורווגיה, 2011( דרמה
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מירה וג'ונתן נפרדים אחרי עשר שנות 
נישואים. מירה, שמתאהבת בגבר אחר, מודה 

שאינה מוכנה לוותר על סערת הרגשות 
שעוררה בה היכרות זו, ואילו ג'ונתן מגלה 

שאין בידו למנוע את הגזירה. דומה שסדרת 
הטלוויזיה של לוי )"בטיפול"(, בעצם חזרתה 
לתסריט ולדיאלוגים המקוריים, מסכמת את 

הווריאציות הרבות שהולידו ילדיו הרוחניים של 
ברגמן )אלן, באומבך, מזורסקי ואחרים( וקוראת 

עליהם תיגר בשינוי מגדר התפקידים.
במאי: חגי לוי     

שחקנים: ג'סיקה צ'סטיין, אוסקר אייזק     
 )236 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

תמונות מחיי נישואים  
פרקים 1-4

Scenes from a Marriage

)ארה"ב, 2021( דרמה
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גברים ותרנגולות
Men & Chicken

)דנמרק, 2015( דרמה קומית
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הלסינקי  בפאתי  בשכונה  חי   ,14 בן  נער  סימו, 
בקרוב  להישלח  שעתיד  הבכור,  ואחיו  אמו  עם 
הולך  המחניק  הבית  קירות  בין  המתח  למאסר. 
וגובר. אף שסימו ער לאפשרות קיומם של חיים 
בה  רואה  הוא  במראה  מביט  כשהוא  אחרים, 
האוקיינוס.  כמי  אפלולית  השתקפותו,  את  רק 
הבמאית והצלמת פיריו הונקסלו שואבת השראה 
כמו  מיתולוגיים  אמריקאיים  נעורים  מסרטי 
יצירה  ומציגה  הכרך",  ו"נערי  ג'יימס"  "ראסטי 
ליופי  האנושי  הכיעור  בין  המנגידה  וירטואוזית 

הקולנועי.  
במאית: ּפיריֹו הֹוְנָקָסלֹו

שחקנים: יֹוָהֶנס ְּברֹוֵתרּוס, יארי ויְרַמן, ָאֵנלי 
ָקְרּפיֶנן )96 דק', פינית; תרגום לעברית(

זוכה פרס "יּוסי" לשנת 2014 בקטגוריות הסרט, 
הבמאית והצלם הטובים ביותר.

ליל בטון
Concrete Night

)פינלנד, 2013( דרמה
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המומינים מבקרים בריביירה הצרפתית: 
רצועת חוף מהממת שבה המלונות מפוארים, 

התכשיטים נוצצים ויקרים, וכוכבי קולנוע 
זוהרים מסתובבים בבגדי ים חושפניים. 

מומינטרול, מומינאבא ומומינאמא, ואיתם 
סנורקה ומאי הקטנה, נדהמים מהשהות באתרי 
הפאר הדקדנטיים של הריביירה ו ערכי המוסר 

שלהם נדרשים למבחן שחושף את הנתק שלהם 
מהעולם המודרני. בהשראת חוברת קומיקס 
מאוחרת שפרסמה טובה ינסון בערוב ימיה. 
במאים: ְקָסבֵייה פיָקאר, ָהאָנה ֵהמילה     

(80 דק', פינית; תרגום לעברית(
את ההקרנה תלווה גלית רויכמן, מספרת 

סיפורים )ומרצה לקולנוע( בהנגשה המותאמת 
לקטנים.

המומינים בריביירה
Moomins on the Riviera

)פינלנד/צרפת, 2014( אנימציה
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אחרי מות אביהם, האחים גבריאל ואליאס 
יוצאים למסע בעקבות אחיהם החורגים, 
שאותם מעולם לא הכירו. מסעם מוביל 

אותם לבית מט לנפול, שבו חיים במדמנה 
אחת שלושת אחיהם החורגים רפי השכל 

לצד עזים, ברווזים ותרנגולות. גבריאל סבור 
בטעות שהוא יכול להכפיפם למרותו, ואילו 

אליאס, כך נראה, משתלב היטב עם משפחתו 
החדשה. קומדיה מבריקה, מלודרמה 

משפחתית מטרידה או שתיהן גם יחד. 
במאי: ַאְנֶדְרס תומאס ֵיְנֶסן 

שחקנים: דייוויד ֶדְנצ'יק, ָמאְדס מיֶקְלֶסן, 
ניקולאי לי קֹוס

)104 דק', דנית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי תומר 

קמרלינג, מבקר הקולנוע של מאקו.

שני חברי ילדות חולמים לפרסם ספר ולזכות 
בתהילת עולם. בעוד ספרו של האחד יוצא 
לאור, חברו מקבל מכתב דחייה. מרגע זה 
ואילך מתחיל רצף אינטנסיבי של אירועים 

אנושיים הקשורים בחיי הגיבורים וכל 
הסובבים אותם. סרט הביכורים של יואכים 

טרייר, הקורא תיגר על מבנה הנרטיב 
הקולנועי הסטנדרטי, הוא כרטיס ביקור 

מהמם של במאי מבטיח, שתוכנית המחווה 
ליצירתו מוכיחה שהוא קיים את ההבטחה 

ובגדול.
במאי: יואּכים טרייר

שחקנים: ַאְנֶדְרס ָדניְלֶסן לי, ֶאְסֶּפן ְקָלאּוַמן 
ֵהייֶנר, ויקטוריה ויְנֵגה

)105 דק', נורווגית; תרגום לעברית(

שבועות אחדים לפני שאנדרס מסיים את 
תהליך השיקום שלו במכון גמילה, הוא יוצא 
לריאיון עבודה באוסלו. הביקור בעיר מפגיש 

אותו עם דמויות מן העבר ומעמיד בסיכון 
את כל מה שהשיג במכון. פניו הצנומות של 

אנדרס דנילסן לי ודיבורו המדוד מייצרים 
תעלומה מיידית: לפנינו גבר נבון ורגיש, 

ובמהלך הסרט אנו מנסים להבין, יחד איתו, 
מה השתבש בחייו. אין כאן תשובות פשוטות 

אלא מסע במדוריה השונים של אוסלו 
ובנפשו של הגיבור, המבקשת אהבה.

במאי: יואּכים טרייר 
שחקנים: ַאְנֶדְרס ָדניְלֶסן לי, הנס אֹוַלב ְּבֵרֶנר, 

אינגריד אֹוָלָבה
)96 דק', נורווגית; תרגום לעברית(
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איוון, כומר שהקדיש את חייו לשיקום אנשים 
שסטו מדרך הישר, מקבל לקהילתו ניאו־נאצי 
אלים ששמו אדם. משאת נפשו של אדם היא 

לאפות עוגת תפוחים. הזכות ליהנות מפירות עץ 
התפוח שצומח בחצר הכנסייה מציתה מלחמה 

בינו לבין שאר חברי הקהילה. עץ התפוח, 
 Adam's( וחברתי )כדימוי דתי )החטא הקדמון
apple, פיקת הגרגרת(, מניע קומדיה אלימה 

אך טובת לב, המבקשת לתהות על קנקנה של 
הגבריות. 

במאי: ַאְנֶדְרס תומאס ֵיְנֶסן 
שחקנים: אּוְלריך תֹוְמֶסן, ָמאְדס מיֶקְלֶסן, ניקֹוַלס 

ְבּרֹו
)94 דק', דנית; תרגום לעברית(

  התפוחים של אדם 
)או "הגרוגרות"(

Adam’s Apples

)דנמרק, 2005( קומדיה
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ידיד אמריקאי 
 The American Friend

)גרמניה המערבית/צרפת, 1977( מתח 
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סוחר אֹומנות גרמני ממוצא יהודי מאמין 
שימיו ספורים. הוא מרשה לעצמו להשפיל 

גבר אמריקאי שנקרה בדרכו במקרה )או 
שמא לא במקרה(. להפתעתו, כעבור כמה 
ימים הוא מקבל הצעה מפוקפקת: לשמש 
כרוצח שכיר. על-פי ספרה של פטרישה 

הייסמית' )"הכישרון של מר ריפלי"(. 
הערגה של ונדרס כלפי התרבות האמריקאית 

מקבלת טוויסט מר כלענה בדימוי למערכת 
היחסים האמביוולנטית בין ארה"ב לגרמניה. 

במאי: וים ונדרס  
שחקנים: ברונו ַגְנץ, דניס הֹוֵּפר, ליזה קרֹויֵצר  
)125 דק', גרמנית, אנגלית וצרפתית; תרגום 

לעברית( 
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The Green Butchers

)דנמרק, 2003( קומדיית אימה
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סוון וביורן עובדים יחד באטליז השכונתי. 
הבוס שלהם הוא חלאה מהגיהינום והאישה 
בחייהם מוציאה אותם מדעתם. כשמגיעים 

מים עד נפש, סוון וביורן מחליטים לקחת את 
עתידם בידיהם ולהקים עסק מתחרה. האופי 
המנוגד של השניים מוביל במהרה לתוצאות 
חמורות. זהו סרט מרושע למדי על אנשים 
אומללים, אך הוא מקפיד להימנע ממראות 

זוועה איומים מדי. קומדיה שהצפייה בה 
דורשת טעם מיוחד, אבל טעם הלוואי שלה 

טעים בהחלט.
במאי: ַאְנֶדְרס תומאס ֵיְנֶסן 

שחקנים: ניקולאי לי קֹוס, ָמאְדס מיֶקְלֶסן, 
לין קרּוז

)100 דק', דנית; תרגום לעברית(
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לאחר שאביה של קטיה מסרב לקנות לה שמלה 
נאה לנשף, היא מחליטה ללבוש את מעילו 
המהודר של אחיה. סקנדל שלם מסעיר את 

העיר, ודומה שקטיה נהיית לשיחת היום, מושא 
לרכילות ולרינונים. סרטה האחרון כבמאית 

של קארין סוונסטרום, שביימה שישה סרטים 
אילמים וכיכבה בחמישים סרטים נוספים. סגנון 
הבימוי שלה עדין ורב־ניואנסים, כיאה לקומדיה 

של הליכות. 
במאית: קארין ְסָווְנְסְטרֹום

שחקנים: ֵאייַנר ַאְקֶסְלסֹון, ַמְגָדה הֹוְלם, ניְלס 
ָאֶרן )115 דק', סרט אילם עם כותרות; תרגום 

לעברית(
הפסנתרנית רודיקה פויגלמן תלווה את הקרנות 

הסרט. פויגלמן מלווה זה שנים רבות מורים 
למחול ואֹומנים ידועים, וניגנה בבתי ספר 

למחול מודרני על שם מרתה גרהם בניו יורק.  

נערה בחליפה
Girl in Tails

)שוודיה, 1926( אילם/קומדיה
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הקרנת פילם 
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מאינגמר ברגמן אל חגי לוי: 
 "תמונות מחיי נישואים" 

בקולנוע ובטלוויזיה.

כיתת אֹומן עם חגי לוי, יוצר הסדרה "תמונות מחיי נישואים" )2021(, בהנחיית ד"ר שמוליק 
דובדבני, מרצה ומבקר קולנוע. במפגש מיוחד זה, יספר לוי על התהוות הסדרה ותהליכי יצירתה, 

על מלאכת הליהוק ועל קבלת ההחלטות, ומה בין חידוש וחדשנות. כמו כן ינתחו לוי ודובדבני 
סצנות מרכזיות מצמד הסדרות )המקורית וה"רימייק"(, ויתייחסו לסצנות מיצירות מפתח של 
יוצרים בין־לאומיים כמו וודי אלן )"בעלים ונשים"(, פול מזורסקי )"תמונות מהקניון"( ונוח 

באומבך )"סיפור נישואים"( ושל יוצרים ישראלים כמו אברהם הפנר )"לאט יותר"( ויצחק צפל 
ישורון )"זוג נשוי"(. שימו לב, סרטיהם של מזורסקי, הפנר וישורון יוצגו גם הם בסינמטק 

הרצליה במהלך חודש דצמבר.

תמונות מחיי נישואים 
פרק 5 
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הקרנה וכיתת אומן בכרטיס אחדח
כיתת 
אֹומן



שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

ג'ן, מלצרית בעיירה אירית קטנטנה, מכלה 
את ימיה בשעמום. מפגש אקראי עם לקוח 

יהיר, בעלים של סוסי מרוץ שירד מגדולתו, 
מעניק לה השראה לצאת לדרך חדשה. היא 

מחליטה לגדל ולטפח סוס מרוץ בעצמה. 
"סוס מנצח" הוא סיפור מעורר השראה 

ומהנה על אנשים פשוטים שמחליטים לעשות 
מעשה יוצא דופן. מבוסס על סיפור אמיתי.

במאי: ֵארֹוס לין 
שחקנים: טוני קֹוֶלט, דמיאן לואיס, אלן 

דייוויד
)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סוס מנצח
Dream Horse

)בריטניה, 2020( דרמה
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המחזאית המשפיעה ענת גוב מתכוננת למותה. 
היא כבר נמצאת בתודעת סוף ומבקשת 

להוריש לנותרים אחריה צוואה רוחנית: יש 
סוף טוב. כמעט עשור לאחר מותה, קרוביה 
מנסים למלא במילותיהם את החלל העצום 
שהותירו מילותיה. דרך קטעים ממחזותיה 
ופיסות חיים מעולמה המשפחתי והפוליטי, 
נכתב תסריט חדש שבו הגבול בין המחזה 

למציאות מיטשטש.
במאית: תמר טל ענתי

)65 דק', עברית; כתוביות בעברית(
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ענת גוב: על החיים 
ועל המוות

On This Final Note

)ישראל, 2021( תיעודי

משפחה מנצחת
King Richard

)ארה"ב, 2021( דרמה

העיר קומפטון שבקליפורניה לא הייתה מגרש 
אימונים אופייני לגידול אלופי טניס, "הספורט 
הלבן", שנחשב לנחלתן של אצולות אירופה. 

למרות זאת, ריצ'רד ויליאמס האפרו־אמריקאי 
מחליט לנקות את המגרש המקומי מסמים 

ומאלימות כדי לאפשר לשתי בנותיו להתאמן. 
הצעד הזה עתיד להפוך את שתי הבנות, ונוס 
וסרינה ויליאמס, לאלופות העולם. ויל סמית' 

זכה לשבחי הביקורת על הופעתו, והסרט עצמו 
כבר הספיק לקטוף שלל פרסים.

במאי: ריינלדו מרקוס גרין
שחקנים: ויל סמית', אֹוְנָג'אנּו אליס, ג'ון ֶּבְרְנָת'ל

)144 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

האב
The Fathers

)בריטניה, 2020( דרמה

אנת'וני הופקינס, זוכה פרס האוסקר, מגלם 
גבר בשנות השמונים לחייו: איש קשה, 

תובעני ומתבודד שדוחה על הסף כל מטפל 
שבתו אן )אוליביה קולמן הנפלאה, "הכתר"( 
מציגה בפניו בניסיון לסייע לו בשגרת יומו. 

הבת המיואשת כבר אינה מסוגלת לבקר מדי 
יום אצל אביה החולה, שסובל מבעיות זיכרון 

שרק הולכות ומחריפות. האם האב, שנאחז 
במציאות החמקמקה בשארית כוחותיו, מסוגל 

לשמור על זהותו אם אינו זוכר את עברו?
במאי: ְפלֹוריאן ֵזֶלר

שחקנים: אנת'וני הופקינס, אוליביה קֹולמן, 
מארק גאטיס

)97 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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Flickering Lights

)דנמרק, 2000( קומדיית מתח
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ארבעה פושעים שמים את ידיהם על סכום 
נאה של מזומנים ונמלטים לאזור כפרי 

בדנמרק. שם הם מתרגלים לחיים הנעימים, 
מתלבטים בנוגע לעתידם ומוציאים זה לזה 

את הנשמה. סרט הביכורים של אנדרס 
תומאס ינסן ממחיש את יכולתו הווירטואוזית 

להתנהל בין ז'אנרים קולנועיים, לביים 
סצנות אלימות ולהציג בדיחות מצוינות. 

הוא מתאר באלגנטיות יוצאת דופן את הדרך 
הנוגעת ללב שבה הכירו החברים זה את זה.

במאי: ַאְנֶדְרס תומאס ֵיְנֶסן
שחקנים: ֶסְרן ּפיְלָמאְרק, אּוְלריך תֹוְמֶסן, 

ָמאְדס מיֶקְלֶסן
)109 דק', דנית; תרגום לעברית(



  בעקבות מבט על הקולנוע הנורדי 3  בעקבות מבט על הקולנוע הנורדי 3

סוגיות נפיצות בקולנוע
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Loving Couples

)שוודיה, 1964( דרמה

שלוש נשים הרות, כל אחת ממעמד חברתי 
שונה, עומדות ללדת בבית חולים בשטוקהולם 

ערב מלחמת העולם הראשונה. שלושתן 
מעבירות את זמנן בהרהורים על ילדותן 

ועל חוויות נעוריהן. מעמדן החברתי ממלא 
כמובן תפקיד משמעותי בחוויה, כמו גם 
מידת החירות המינית של כל אחת מהן. 

סרט הביכורים של מאי זטרלינג, שחקנית 
שנהייתה לבמאית, מבוסס על הספר "העלמות 

פון פאהלן" מאת הסופרת הפמיניסטית 
השוודית אגנס פון קרוזנצ'רנה.

במאית: מאי ֵזֶטְרלינג     
שחקניות: הארייט אנדרסון, גּוֶנל ליְנְדְּבלום, 

ג'יֹו ֶּפְטֵרה
)118 דק', שוודית; תרגום לעברית(
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וידוי על מריבה ופיוס בין בני זוג מזדקנים 
בתל אביב של שלהי שנות השישים. זרם 

התודעה של הגיבורה חושף חשבון נפש נוקב 
על החיים בצוותא. למרות היותו סרט קצר, 
"לאט יותר" נחשב בזמנו למבשר של דרך 

חדשה בקולנוע הישראלי, ואברהם הפנר עצמו 
אמר כי הוא האהוב עליו מבין סרטיו. מבוסס 

על סיפור קצר מאת סימון דה בובואר.
במאי: אברהם הפנר

שחקנים: פאני לוביץ', אברהם בן יוסף
)14 דק', עברית; כתוביות בעברית(

סרט קצר:
לאט יותר

Slow down

)ישראל, 1967( דרמה
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סרט באורך מלא: 

זוג נשוי
A Married Couple 

)ישראל, 1983( דרמה

מיכה ואביבה הם זוג נשוי. מיכה נמצא 
בעיצומו של משבר אמצע החיים, ואביבה חשה 
לכודה לנוכח האפשרויות המצומצמות שמותיר 

ומתיר לה התא המשפחתי השמרני. לשניים 
יש שני ילדים משותפים, ולמיכה יש גם בת 

מנישואיו הקודמים. האווירה בבית רוויית 
מתחים, ומיכה רוטן שיחסי המין ניתנים לו 

כפרס על התנהגות טובה ולא מתוך תשוקה. 
כשהוא מתפתה לקשר מיני עם אישה צעירה, 

התא המשפחתי המעורער ממילא מתערער 
אף יותר.

במאי: יצחק )צפל( ישורון
שחקנים: ירון לונדון, מירי פביאן, רות חרל"פ

)90 דק', עברית(

תמונות מהקניון
Scenes from a Mall

)ארה"ב, 1991( קומדיה
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בני זוג נשואים )וודי אלן ובט מידלר( שולחים 
את ילדיהם לטיול שנתי ומתכננים לחגוג 
בפרטיות את יום נישואיהם המאושר. הם 

יוצאים לקניון הנוצץ הסמוך לבית המידות שבו 
הם גרים כדי לאסוף את המתנות שקנו זה 

לזה. דווקא שם, הגבר אינו מצליח להתאפק 
וחולק עם אשתו סודות על בגידותיו. היא 
בתורה מסרבת לסלוח לו, אבל גם לה יש 

סודות משלה. סרט חד ושנון.
במאי: פול ָמזּוְרְסקי     

שחקנים: בט מידלר, וודי אלן, ביל ארווין
)89 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 54 השנים הראשונות 
מדריך מקוצר לכיבוש צבאי

 The First 54 Years – An Abbreviated
Manual for Military Occupation

)ישראל/צרפת/פינלנד/גרמניה, 2021( תיעודי
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היום המאושר בחייו 
של אולי מאקי

 The Happiest Day in the Life
of Olli Maki

)פינלנד, 2016( דרמה

20
:3

0 
,1

1.
12

ת, 
שב

הבמאי אבי מוגרבי "מארח את הצופים בסלון 
שלו" ומספק תובנות על אופן פעולתו של 
כיבוש קולוניאליסטי ועל ההיגיון העומד 

מאחורי הפרקטיקות שהוא מייצר. 
במאי: אבי מוגרבי

)105 דק', עברית; תרגום לערבית ולעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין אבי מוגרבי 

למשה נסטלבאום, לשעבר מנהל חטיבת 
החדשות בערוץ הראשון, עורך התוכנית 

"יומן" וראש מערכת החדשות של הטלוויזיה 
הישראלית בתל אביב.

הקודמת.  המאה  של  השישים  שנות  פינלנד, 
אולי מאקי, מתאגרף צעיר ומבטיח, חייב לבחור 
בין הצלחה בספורט האכזרי לבין חיים רגועים 
על  בסרט  אמנם  אוהב.  שהוא  האישה  לצד 
קואוסמאנן  שיוהו  דומה  אבל  עסקינן,  אגרוף 
)"תא מספר 6"( מתעניין בעיקר באירוניה של 
הקיום היום־יומי. נראה שהצופים בסרט יזכרו 
יותר מכול זוג מתוק שרוכב על אופניים – רגע 

קולנועי קטן אבל בלתי נשכח.
במאי: יּוהֹו קּואֹוְסָמאֶנן

שחקנים: ָיאְרקֹו ָלאְהטי, אּוָנה ָאיירֹוָלה, ֵארֹו 
מילֹונֹוף )92 דק', פינית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, תחרות "מבט 
מסוים", פסטיבל קאן, 2016.

שני סרטים בכרטיס אחד
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Dream Horse

)בריטניה, 2020( דרמה

ג'ן, מלצרית בעיירה אירית קטנטנה, מכלה 
את ימיה בשעמום. מפגש אקראי עם לקוח 

יהיר, בעלים של סוסי מרוץ שירד מגדולתו, 
מעניק לה השראה לצאת לדרך חדשה. היא 

מחליטה לגדל ולטפח סוס מרוץ בעצמה. "סוס 
מנצח" הוא סיפור מעורר השראה ומהנה על 
אנשים פשוטים שמחליטים לעשות מעשה 

יוצא דופן. מבוסס על סיפור אמיתי.
במאי: ֵארֹוס לין 

שחקנים: טוני קֹוֶלט, דמיאן לואיס, אלן 
דייוויד

)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21
:3

0 
,1

7.
12

י, 
ש

שי

גמלאיות מברזל
Ladies of Steel

)פינלנד, 2020( קומדיה
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תמונות מחיי נישואים  
פרקים 1-6

Scenes from a Marriage

)שוודיה, 1973( דרמה

12
:0

0 
,1

8.
12

ת, 
שב

למראית עין, נישואיהם של מריאן ויוהאן 
מושלמים, לפחות כך נראה מבעד לעיניה 
של עיתונאית שבאה לראיין אותם למגזין 

אופנתי. מריאן היא פסיכולוגית ואילו 
יוהאן הוא רופא עיניים, אך שניהם עיוורים 
למגרעות של מערכת היחסים שלהם. ואכן, 

כעבור כמה חודשים, יוהאן מפתיע את 
מריאן כשהוא מבשר לה שהתאהב באישה 
ושמה פאולה. דרכיהם נפרדות, אך הערגה 

העמוקה, שממשיכה להתקיים, משפיעה על 
ניסיונותיהם לרקום קשרים חדשים. 

במאי: אינגמר ברגמן  
שחקנים: ליב אּוְלַמן, ֶאְרַלְנד יֹוֶזְפסֹון, ּביּבי 

אנדרסון 
)283 דק', שוודית; תרגום לעברית(

אינקרי חבטה בראשו של בעלה במחבת. פשוט 
נמאס לה, אחרי חמישים שנה לצדו. היא מתכננת 
ימיה  שארית  את  ולכלות  בגינתם  אותו  לקבור 
מחליטה  היא  זאת,  שתעשה  לפני  אבל  בכלא, 
לגייס את אחיותיה חריפות הלשון לטיול פרוע. 
בני משפחתה של אינקרי מחפשים את שלוש 
נפלאה,  קומדיה  המשטרה.  גם  ואולי  האחיות, 
פרועה, עוקצנית ומצחיקה על נושאים כאובים 
מאוד, שאינה נכנעת לסנטימנטליות ולו לרגע. 
על  מתנפלות  בה  שמככבות  הגרציות  שלוש 

תפקידיהן בתאווה.
במאית: ָפֵמָלה טֹוָלה  

שחקניות: ליָנה אּואֹוטיָלה, סיָלה ֵסָלה, ָסאָרה 
ָּפַקְסוויְרָטה )92 דק', פינית; תרגום לעברית(

 הקרנת בוקר מיוחדת לאזרחים הותיקים* 
בשיתוף הבית בסירקין

*ההקרנה פתוחה גם לקהל הרחב.
טרום בכורה ישראלית

הסיפורים  אחד  על  אור  שופך  הניצחון"  "תמונת 
העצמאות.  ממלחמת  במחלוקת  ביותר  השנויים 
מצטרף  מצרי  קולנוע  במאי   ,1947 שנת  בשלהי 
לערביי  לסייע  היוצאים  מתנדבים  לקבוצת 
פלשתינה. הם מתמקמים בכפר שלמרגלותיו שוכן 
קיבוץ ניצנים בזמן שחברי הקיבוץ נערכים למגננה. 
ומתקרב, אולם  בין הצדדים הולך  העימות האלים 
הבמאי  שכן  משלהם,  סיפור  מכתיבים  הנעורים 
מגלה להפתעתו שלצעירים בשני הצדדים יש הרבה 
במשותף. את עינו צדה דמות נשית, מירה בן ארי, 
שמסרבת להתפנות מהקיבוץ הנצור. כשהמלחמה 
הניצחון,  תמונת  את  לתעד  נדרש  הבמאי  פורצת, 

אך התפתחות בלתי צפויה טורפת את הקלפים.
במאי: אבי נשר

שחקנים: ג'וי ריגר, אמיר ח'ורי, תום אבני, עלא 
דקה )128 דק’, עברית וערבית; תרגום לעברית(

מועמד ל־15 פרסי אופיר ובהם הסרט הטוב ביותר, 
הבמאי הטוב ביותר והשחקנית הטובה ביותר.

תמונת הניצחון
Image of Victory

)ישראל, 2021( דרמה תקופתית
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132
6 כניסות ב-

₪215
12 כניסות ב-

₪

380
מנוי שנתי ב-

₪670
מנוי שנתי זוגי ב-

₪

זה הכל!



חולית
Dune

)ארה"ב, 2021( מד"ב

יורש עצר צעיר ואמו נקרעים מממלכתם אל 
כוכב מדברי שבו חייהם נתונים בסכנה גדולה. 
האם היא אישה רוחנית רבת־עוצמה השייכת 

למסדר נשים מסתורי, ואילו יורש העצר עשוי 
להיות "האחד" שיוביל את תושבי הכוכב 

אל החירות המיוחלת. עיבודו של דני וילנב 
)"בלייד ראנר 2049"( לספרו של פרנק הרברט 

עוסק במופגן בהשפעותיו של הקולוניאליזם 
ובקשר המורכב בין נשים לילדיהן.

במאי: ֵדני ויְלֶנב
שחקנים: טימות'י ָשאָלֵמה, ֵרֵּבָקה פרגוסון, 

ֶזְנָדאָיה
)155 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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קין-דזה-דזה!

!Kin-dza-dza

)ברית המועצות, 1986( פנטזיה/קומדיה 

טרגית/דיסטופיה

20
:3

0 
,2

5.
12

ת, 
שב

משפחה מנצחת
King Richard

)ארה"ב, 2021( דרמה
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בדרכם לקנות לחם ואטריות בסופרמרקט, 
הדוד וֹובה והכנר בעל הכובע מפרוות 

הארנבת לוחצים על הכפתור הלא נכון 
במכשיר שיגור בין־גלקטי ומשוגרים לכוכב 

הלכת המדברי פליוק בטנטורה, גלקסיית 
קין-דזה-דזה. הבעיה היא שנורמות 

ההתנהגות שם שונות לחלוטין מאלו 
המוכרות להם. הקרנה מיוחדת של סרט 

הפולחן הרוסי.
במאי: גיאורגי ָדאֵנלָיה 

שחקנים: סטניסלב ליּוְּבשין, יבגני ֵלאֹונֹוב, 
יּורי ָיקֹוְבֶלב

)128 דק', רוסית; תרגום לעברית(

העיר קומפטון שבקליפורניה לא הייתה 
מגרש אימונים אופייני לגידול אלופי טניס, 

"הספורט הלבן", שנחשב לנחלתן של 
אצולות אירופה. למרות זאת, ריצ'רד ויליאמס 

האפרו־אמריקאי מחליט לנקות את המגרש 
המקומי מסמים ומאלימות כדי לאפשר לשתי 
בנותיו להתאמן. הצעד הזה עתיד להפוך את 
שתי הבנות, ונוס וסרינה ויליאמס, לאלופות 
העולם. ויל סמית' זכה לשבחי הביקורת על 

הופעתו, והסרט עצמו כבר הספיק לקטוף 
שלל פרסים.

במאי: ריינלדו מרקוס גרין
שחקנים: ויל סמית', אֹוְנָג'אנּו אליס, ג'ון 

ֶּבְרְנָת'ל
)144 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מפסטיבל דוקאביב

3 
די

ור
הנ

ע 
נו
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הק

לחיים
Cheers

)איי פארו, 2021( תיעודי/מוזיקלי
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דניה בת ה־21 חיה עד לא מכבר בקהילה 
נוצרית באיי פארו. היא קובעת את משכנה 

החדש בטורסהאבן, עיר הבירה של איי פארו, 
ומתיידדת עם טריגווי, אֹומן היפ־הופ שכותב על 

צדו האפל של האדם. דניה מוקסמת מהיושר 
והאומץ שבטקסטים שלו ומתחילה לכתוב אוסף 

שירים שאותו היא מכנה "Skál", "לחיים". 
השירים שהיא כותבת מלאי ביקורת על החיים 
הכפולים שצעירים כמוה נאלצים לחיות בחברה 

הנוצרית, חיים שהיא רוצה לחדש אך לא 
לנטוש. 

במאים: ֵססילֵיה ֵדֶבּל, מריה טֹוְרֵגר     
בהשתתפות: ָדנָיה אֹו ָטאּוֶסן, ְטריְגווי דניאלֶסן 

)76 דק', פארואזית; תרגום לעברית(
 

החילוץ
The Rescue

)בריטניה, 2021( תיעודי
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12 ילדים ומאמן הכדורגל שלהם, שיצאו לטייל 
במערה בצפון תאילנד, נקלעו למלכודת לאחר 

שגשמי המונסון הציפו את המעברים התת־
קרקעיים הצרים שמתפתלים סביבה לאורך 

קילומטרים רבים. בחילוץ הדרמטי, שנמשך 16 
יום, השתתפו יחידת העילית של צבא תאילנד, 

מאות מתנדבים מרחבי העולם ושני צוללנים 
בריטים שאהבו לצלול להנאתם ומעולם לא 
דמיינו שיסכנו אי פעם את חייהם במבצע 

מסוכן כל כך. 
במאים: אליזבת׳ ָצ׳אי ָואָסְרֵהלי, ג׳ימי צ׳ין

)114 דק', אנגלית ותאילנדית; תרגום לעברית( בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם 
ֵססילֵיה ֵדֶבּל ומריה טֹוְרֵגר, במאיות 

הסרט "לחיים", והזמרת ָדנָיה אֹו 
ָטאּוֶסן, גיבורת הסרט.



על תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 

בהנחיית משה נסטלבאום

 סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים  

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

חולית
Dune

)ארה"ב, 1984( מד"ב

פול, בנם של דוכס ופילגשו, נדרש להתבגר 
כשאביו ואנשי חצרו נאלצים לעקור מכוכב 

הלכת הגשום שלהם לכוכב לכת מדברי. שם, 
משפחתו הקיסרית נקרעת לגזרים עקב מעשה 

בגידה בין־גלקטי, אבל פול מוצא בתוכו 
כוחות־על שמסייעים לו להנהיג אומה שלמה 

של שוכני מדבר ולהביאם לחירות. גרסתו 
האלימה של דייוויד לינץ' לספר המופת 

מאת פרנק הרברט עוסקת בניוון המוסרי של 
תאוות הבצע. למרות פגמיו הרבים, זהו סרט 

מרשים הכולל סצנות סוריאליסטיות מרתיעות 
ומפתות גם יחד. 

במאי: דייוויד לינץ׳  
שחקנים: קייל מְקַלְּכלן, פרנצ'סקה ָאניס, 

סטינג 
)137 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20
:3

0 
,2

8.
12

י, 
ש

לי
ש

על־פי סיפור מאת סמי ברדוגו. שגרת יומם 
של נער מסוגר ושל אמו, שבה הוא מטפל.

במאי: סמי ברדוגו
קולות: לירון עמרם, אביגיל ביטון

)18 דק', עברית(

סרטים קצרים: 
שוק

Shouk

)ישראל, 2014( אנימציה
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היינו כפצצה מפורזת
We Were a Sterile Bomb

)ישראל, 2020( אנימציה

קריית גת, 1997. אבי, צעיר בודד וחולמני, 
משוטט ברחובות העיר ובשטחים המקיפים 

אותה. מפגש עם בחור צעיר אחר מטלטל את 
עולמו המנומנם. מבוסס על שירו של ישראל 

דדון "היינו פצצה מפורזת".
במאי: דותן מורנו

קולות: בניהו עבדלחק, יעקב בן אדיבה, יוסף 
בן עטר

)15 דק', עברית(
בתום הקרנות הסרטים הקצרים תתקיים שיחה 

עם דותן מורנו.
אחרי השיחה יוקרן סרט באורך מלא

סרט באורך מלא: 
מה עשיתי שזה מגיע לי?

What Have I Done to Deserve This?

)ספרד, 1984( קומדיה

גלוריה, עקרת בית קשת יום, היא מפרנסת 
יחידה. היא חיה עם משפחתה בפרבר עני 

במדריד ועובדת בניקוי דירות של שכנים ושל 
לקוחות מזדמנים. גלוריה מביטה בעיניים 
עייפות בילדיה, שמבזבזים את עלומיהם, 

בבעלה הבטלן, בחמותה הביקורתית ובשכנתה 
הפרוצה, ותוהה לעצמה: "מה עשיתי שזה 

מגיע לי?" זהו אלמודובר שכבש בסערה את 
העולם: מצחיק, מזעזע, ביקורתי, ברוטלי, חסר 

בושה ומלא אהבה גם ברגעים הקשים של 
הקיום האנושי.

במאי: פדרו אלמודובר
שחקנים: כרמן ָמאּוָרה, צ'ּוס ַלְמְּפֵרָאֶבה, 

ורוניקה פֹוְרֶקה
)101 דק', ספרדית; תרגום לעברית(

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

הקרנת פילם 
35 מ”מ

שלושה סרטים בכרטיס אחד



סרט יווני מפסטיבל ירושלים

הגורילז, סינמטק הרצליה, החוג לתולדות המוזיקה מציגים:

אנת'וני הופקינס, זוכה פרס האוסקר, מגלם 
גבר בשנות השמונים לחייו: איש קשה, 

תובעני ומתבודד שדוחה על הסף כל מטפל 
שבתו אן )אוליביה קולמן הנפלאה, "הכתר"( 
מציגה בפניו בניסיון לסייע לו בשגרת יומו. 

הבת המיואשת כבר אינה מסוגלת לבקר מדי 
יום אצל אביה החולה, שסובל מבעיות זיכרון 

שרק הולכות ומחריפות. האם האב, שנאחז 
במציאות החמקמקה בשארית כוחותיו, מסוגל 

לשמור על זהותו אם אינו זוכר את עברו?
במאי: ְפלֹוריאן ֵזֶלר

שחקנים: אנת'וני הופקינס, אוליביה קֹולמן, 
מארק גאטיס

)97 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

האב
The Fathers

)בריטניה, 2020( דרמה
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חמישים שנה לסרטו של סטיבן ספילברגרב

דואל )דו קרב(
Duel

)ארה"ב 1971( מתח
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סרטו הראשון של סטיבן ספילברג, שהופק 
במקור לטלוויזיה, מציג דו־קרב יוצא דופן 

בין שני נהגים. דייוויד מאן )ויבר( נוהג 
במכוניתו בכבישי קליפורניה ונקלע לעימות 
מול נהג משאית שפניו אינן נראות )הסתרה 
שמקנה לנוכחותו ממד על־אנושי(. הנסיעה 

נהיית למרדף לחיים ולמוות נגד נהג המשאית 
האלמוני, שמנסה להתנכל לו ושכוונותיו אינן 

ברורות.
במאי: סטיבן ספילברג

שחקנים. דניס ויבר, ז'קלין סקוט, אדי 
פיירסטון

)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי תומר 

קמרלינג, מבקר הקולנוע של מאקו.

תפוחים
Apples

)יוון/פולין/סלובניה, 2020( דרמה
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בעיצומה של מגפה עולמית שגורמת להפרעות 
בזיכרון, אריס נקלע לתוכנית שיקום ייחודית 
שנועדה לסייע למטופלים לגבש זהות חדשה. 

הטיפול החדשני מוביל אותו לפגוש באנה, 
שנמצאת במצב דומה לשלו. הקשר הנרקם 

בין השניים מביא את אריס לבחון מחדש את 
צעדיו ולקבל החלטות משמעותיות. הבמאי 
והתסריטאי היווני כריסטוס ניקו משתמש 

בשלל דימויים כדי להציע הרהור מבריק על 
זיכרון, זהות ואובדן. 
במאי: כריסטוס ניקּו

שחקנים: אריס ֶסְרֵבָטליס, סופיה ֵגאֹוְרגֹוָוסילי, 
אנה ָקָלאיצידּו

)90 דק', יוונית; תרגום לעברית(

Gorillaz: Song Machine
Live from Hong-Kong

)בריטניה, 2020( הופעה חיה

חמישי, 9.12, 21:00

בואו ליהנות מהלהקה הווירטואלית הגדולה בתבל באולמות 
הקולנוע ברחבי העולם. חברי להקת ה"גורילז" מביאים אל 

המסך הגדול את הפרויקט עטור השבחים שלהם "מכונת 
השירים" )Song Machine(. ההופעה החיה המלהיבה, פרי 

איוריו של ג'יימס יּוֶלט, כוללת שירים מהפרויקט "מכונת 
השירים", לצד שירים קלאסיים אהובים מקטלוג העבר של 

הלהקה. דיימון אלברן, הרכב ההופעות המלא של ה"גורילז" 
ומבחר משובח של אֹומנים נוספים מצטרפים לנגנית הגיטרה 

 ,2D נודל, לנגן הבס מורדוק ניקלס, למתופף ראסל ולסולן
שמציגים לראווה את המופע החי הראשון שלהם מאז 2018. 

הפרויקט המיוחד כולל גם תוכנית וצילומים בלעדיים מאחורי 
הקלעים, המוקרנים אחרי ההופעה.

 ,Schoolboy Q ,הופעות אורח של: רוברט סמית, בק, לי ג'ון
אלטון ג'ו ועוד..

הרצאה מפי ניב הדס, עיתונאי ב"הארץ" ומבקר מוזיקה 
וטלוויזיה, תוצג לפני ההקרנה.



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

הקרנות מסחריות מסביב לשעון

סיפור הפרברים
)ארה"ב, 2021( מוזיקלי

סרטו החדש של סטיבן ספילברג ע"פ המיוזיקל מאת לאונרד 
ברנשטיין, ארנסט ליהמן, ג'רום רובינס וסטיבן סונדהיים.

בית גוצ'י
)ארה"ב, 2021( דרמה

 הכרוניקה הצרפתית של 
הליברטי, קנזס איבנינג סאן

)ארה"ב, 2021( דרמה קומית

סרטו החדש של ווס אנדרסון )"מלון גרנד בודפשט"(

ליקריץ פיצה
)ארה"ב, 2021( דרמה

סרטו החדש והמדובר של פול תומאס 
אנדרסון )"מגנוליה", "לילות בוגי"(
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ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהבשניראשון

1.122.123.124.12
20:30

ליל בטון
 20:30

גברים ותרנגולות
21:30

שכתוב
11:00 המומינים 

בריביירה

14:00 תמונות מחיי 
נישואין )2021(  1-4

20:30 אוסלו, 31 
באוגוסט

6.127.128.129.1210.1211.12
 19:00

התפוחים של אדם

20:50

ידיד אמריקאי

18:00

ענת גוב: על החיים 
ועל המוות

20:30

הקצבים הקנאים

20:30 

נערה בחליפה

19:30

תמונות מחיי נישואים 
)2021( - פרק 5

20:30

כיתת אומן עם חגי לוי

21:30

אורות מהבהבים
18:00 זוגות אוהבים

 20:30 היום המאושר 
בחייו של אולי מאקי

13.1214.1215.1216.1217.1218.12

20:30 
54 השנים הראשונות – 
מדריך מקוצר לכיבוש 

צבאי

18:00

סוס מנצח

20:30

סרט קצר: לאט יותר

סרט באורך מלא: 

זוג נשוי

20:30
תמונות מהקניון

21:30
סוס מנצח

10:00 גמלאיות מברזל

14:00 תמונות מחיי 
נישואין – פרקים 1-6

20:30 תמונת הניצחון

19.1221.1223.1224.1225.12
20:30

 לחיים

18:00
משפחה מנצחת

20:30

החילוץ

21:00 

חולית

17:30 משפחה מנצחת

20:30 קין דזא-דזא

27.1228.1229.1230.1231.12

20:30 סרט קצר: שוק

סרט קצר: היינו 
כפצצה מפורזת

סרט באורך מלא: מה 
עשיתי שזה מגיע לי?

18:00

האב

20:30

חולית )1984(

20:30

האב

20:30

דואל

21:30

תפוחים

12
דצמבר
December

2021

 פאסז' הסינמטק, כניסה מרחוב סוקולוב 29, הרצליה. לרכישת כרטיסים והזמנות מראש:

   | kupa@hcinema.org.il | 09טל'  9565008־ | www.hcinema.org.il 

טרום בכורה ישראלית


