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באדיבות  BFFובתי קולנוע לב צילום :מידן ארמה

עֹולם.
מֹותי עֹוד יִ ְהיֶ ה ַמ ֶּׁשהּו ָּב ָ
ַא ֲח ֵרי ִ
יׁשהּו יִ ְׂשנָ א.
יׁשהּוִ .מ ֶ
ֹאהב ִמ ֶ
יׁשהּו י ַ
ִמ ֶ
ַה ֶּד ֶרְך ְק ָצ ָרהַ .ה ֶח ְשּבֹון ֹלא ָה ְׁש ַלם.
ּוב ֵכן ַמה?
ְ
בּוע? עֹוד ח ֶֹדׁש? עֹוד ָׁשנָ ה?
עֹוד ָׁש ַ
חמישי20:30 ,20.1 ,

מישהו יאהב מישהו

(לאה גולדברג ,מתוך "זה מכבר")
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תוכניות החודש:

נבחרי שנת 2021
ציון לשבח

ארבעת הגדולים

(בסדר אלפביתי)

שלושת הגדולים
מישראל 2021

הנהגת של מר יוסוקה

אנט

הברך

חופש מוחלט

האביר הירוק

מישהו יאהב מישהו

כוחו של הכלב

הכרוניקה הצרפתית

תמונת הניצחון

סיפור הפרברים

קיץ של נשמה

פסטיבל
אקי־נו
לקולנוע
יפני2022 ,

 – 6.1הנהגת של מר
יוסוקה
 – 7.1משפחת אסאדה
 – 8.1גלגל המזלות
 – 14.1אשת המרגל

Oh-La-La
פסטיבל
קומדיות
צרפתיות

 – 15.1איזון

ִסינֶ ָמ ָקט
שבת11:00 ,8.1 ,
אנקאנטו (דיבוב לעברית)
שבת11:00 ,15.1 ,
לשיר ( 2דיבוב לעברית)

 – 18.1לעבור לגור עם
הבת שלי
 – 22.1כולם שרים ביחד
 – 22.1החבצלות
 – 25.1משפחה ברוטציה
 – 29.1כל הזהב שבעולם

הקרנות מסחריות
מסביב לשעון
החל מ – 30.12-ליקריץ פיצה

ממשיכים:

החל מ – 6.1-קינג'ס מן

סיפור הפרברים

החל מ – 13.1-לאן את הולכת ,אאידה הכרוניקה הצרפתית
החל מ – 27.1-מורביוס

אגדת חורבן

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.

שבת17:30 ,1.11 ,

שבת20:30 ,1.11 ,

רביעי20:30 ,5.1 ,

קולנוע רומני

הסרטים הגדולים

סיפור הפרברים

שדה פרג

ראסטי ג’יימס

West Side Story

Poppy Field

Rumble Fish

(ארה”ב )2021 ,מוזיקלי

(רומניה)2021 ,

(ארה”ב )1983 ,דרמה

קריסטי ,שוטר צעיר בז’נדרמריה הרומנית,
מצפה לסיום המשמרת שלו כדי שיוכל
לחזור אל האורח שמחכה לו בביתו ,שהגיע
מפריז .הערב מסתבך כשפעילים שמרנים
משתלטים על בית קולנוע מקומי ויחידתו
נקראת לעצור את ההתפרעות .כשאחד
הנוכחים בהשתלטות מאיים לחשוף מידע על
קריסטי ,האיזון העדין של חייו מתערער.
במאי :יּוג’ין גֵ ֵ’ּבלָ אנו
ריקֹופר ,אלכסנדרּו
ֶ
שחקנים :קֹונְ ַרד ֵמ
דֹואן לֶ ְפלָ הי
ּפֹוטֹוצֵ ַ’אןָ ,ר ַ
( 81דק’ ,רומנית; תרגום לעברית)

ראסטי ג’יימס מעריץ הערצה עיוורת את
אחיו“ ,האופנוען” ,שהיה גיבור של מלחמות
בין כנופיות ומאז נעשה לגבר חבול ופייטן
הכמה למות“ .האופנוען” מנסה להסביר
לאחיו את פשר ראיית העולם הפשרנית
שלו ,אבל דומה שמי שמסלול חייו מובילו
בנתיב אחד בלבד מתקשה להטות אוזן
קשבת .הסרט מהדהד ומסכם היסטוריה של
סרטי נעורים וכוכבי נעורים ,שעיצבו דורות
שלמים של צעירים מרדנים.
במאי :פרנסיס פורד קופולה
שחקנים :מאט דילון ,מיקי רורק ,דיאן ליין
( 94דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית)

ניו יורק ,שנות החמישים של המאה
הקודמת .קרב מתמשך מתנהל בין כנופיית
"הסילונים" לכנופיית "הכרישים" (לבנים נגד
פורטוריקנים) ,אבל טוני ומריה מתאהבים
כנגד כל הסיכויים .ספילברג ניגש בהדרת
כבוד ליצירתם של ליאונרד ברנשטיין ,סטיבן
זונדהיים וג'רום רובינס .אדפטציה קולנועית
מפעימה ומלכותית המזכירה מהו קולנוע
הוליוודי גדול .ריטה מורנו ("אניטה" בגרסה
המקורית) גונבת את ההצגה ,אבל כדאי לשים
לב גם למייק פייסט ("ריף") ולאריאנה דבוס
("אניטה") הצעירים.
במאי :סטיבן ספילברג
גֹורט ,רייצ'ל זֵ גְ לֶ ר ,ריטה
שחקניםַ :אנְ ֶסל ֶאלְ ְ
מֹורנו ( 156דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
ֵ
חמישי20:30 ,6.1 ,

שישי21:00 ,7.1 ,

פסטיבל אקי־נו

פסטיבל אקי־נו

הנהגת של מר יוסוקה
Drive My Car
(יפן )2021 ,דרמה

ספק צופה אל העתיד ,ספק בורח מהעבר,
במאי תיאטרון עובר לעיר חדשה כדי לביים
את “הדוד וניה” .התיאטרון מצוות לו נהגת
צעירה והשניים יוצאים למסע שבמהלכו
ילמדו להכיר זה את זה ,ואולי אף את עצמם.
בעיבוד לסיפור קצר מאת הארוקי מורקאמי,
הבמאי ריוסוקה המגוצ’י מגיש סרט יפהפה
ומהורהר על בדידות ,אהבה והאומץ להתמודד
עם העבר.
ריּוסּוקה ָה ָמגּוצ’י
ֵ
במאי:
אֹוק ָדה
נישיג’ימהָ ,מ ָסאקי ָ
ָ
הידטֹושי
שחקניםֵ :
( 179דק’ ,יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית)
זוכה פרס התסריט הטוב ביותר ,פרס תא
העיתונאים ופרס חבר השופטים על הסרט
הטוב ביותר ,פסטיבל קאן.2021 ,

משפחת אסאדה
The Asadas
(יפני )2020 ,דרמה

מבוסס על סיפור אמיתי .מאסאשי הוא
צלם צעיר שמחפש כיוון בחיים .בשנת
 ,2011על רקע אסון הצונאמי והדליפה בכור
הגרעיני בפוקושימה ,הוא מחליט לצלם
את בני משפחתו בהעמדות מבוימות כצוות
כבאים ,כבשלנים במסעדה וכחולים ומטפלים
במרפאה ,ובמקביל מסייע לחסרי הבית.
משפחתו נרתמת להגשמת חלומותיו ותפיסת
עולמו ההומניסטית .מאת יוצר הסרטים
“אהבתה מרתיחה את מי האמבט” ו”לתפוס
את אבא” ,שזכו להצלחה גדולה בישראל.
אקאנֹו
ריֹוטה נָ ָ
במאיָ :
צּומאּבּוקי
נינֹומיָ הָ ,סאטֹושי ָ
ִ
שחקניםָ :קאזּונָ רי
( 127דק’ ,יפנית; תרגום לעברית).

שבת17:30 ,8.1 ,

שבת20:30 ,8.1 ,
פסטיבל אקי־נו

ליקריץ פיצה
Licorice Pizza
(ארה"ב )2021 ,דרמה

אלנה וגארי הם שני צעירים אשר גדלו בעמק סן פרננדו ,אך
מעולם לא נפגשו טרם יום צילום התמונות לספר המחזור
בתיכון .אלנה היא עוזרת צלם ואילו גארי כבר ביסס עצמו
כשחקן .השניים מנסים להרשים זה את זה ופוצחים במערכת
יחסים מביכה ונוגעת ללב כאחד.
סרטו של פול תומאס אנדרסון השאפתן ,יוצר הסרטים
"מגנוליה"" ,לילות בוגי"" ,המאסטר" ו"-מוכה אהבה".
במאי :פול תומס אנדרסון
שחקנים :אלנה חיים ,קופר הופמן ,שון פן ,טום וייטס ,בראדלי
קופר ,בני ספדי
( 133דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

גלגל המזלות
(יפן )2021

שלושה סיפורים שונים :הראשון על משולש
רומנטי ,השני על סטודנטית פלרטטנית
שחודרת לחדרו של הפרופסור שלה ,והשלישי
על שתי נשים שנפגשות במקרה אחרי שנים
של מרחק .בכל אחד מהסיפורים מתערבים
הגורל או הפנטזיה ומשנים את מסלול חייהם
של הגיבורים .אלו סיפורים קטנים מאוד:
אנשים נפגשים ,מדברים ,מתווכחים ומתוודים
על אהבה ,תשוקה ,מין וקנאה .הסיפורים
מוגשים בכנות ,טבעיות ,צניעות ופשטות
שמצטברות לכדי חוויה צלולה ומסעירה.
ריּוסּוקה ָה ָמגּוצ’י
ֵ
במאי:
פּורּוקאוָ וה ,קיֹוהיקֹו
ָ
שחקנים :קֹוטֹונֵ ה
שיּבּוקאוָ וה ( 121דק’ ,יפנית; תרגום לעברית)
ָ
זוכה הפרס הגדול של חבר השופטים ,פסטיבל
ברלין.2021 ,

שלישי20:30 ,11.1 ,

רביעי20:30 ,12.1 ,

קולנוע זמיר – מועדון סרטים “מלוכלכים” בהנחיית שני קיניסו וגילי פורת.

הסרטים הגדולים

אנט
Annette
(צרפת )2021 ,מוזיקלי

לוס־אנג’לס ,ההווה .הנרי (אדם דרייבר) הוא
אמן סטנד־אפ בעל חוש הומור פראי במיוחד.
אן (מריון קוטיאר) היא זמרת אופרה בעלת שם
עולמי .תחת אור הזרקורים ולעיני התקשורת
הפולשנית ,השניים מתאהבים וממסדים
זוגיות בריאה וזוהרת .ואולם ,עם הולדת בתם
הראשונה אנט ,תינוקת מסתורית עם כישרון
יוצא דופן ,חייהם משתנים ללא הכר“ .אנט”,
סרטו של הבמאי הצרפתי הנועז והמוערך
לאוס קראקס (“הנאהבים מפריז”“ ,מנועים
קדושים”).
במאי :לאוס קראקס
שחקנים :אדם דרייבר ,מריון קוטיאר
( 139דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית)
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר ,פסטיבל קאן
.2021

איזה מין בושה!
A Dirty Shame
(ארה”ב )2004 ,קומדיה
סילביה ,עקרת בית עצורה ומתוסכלת ,חיה לה עם בעלה המרובע ועם בתה הנפקנית
בפרבר משעמם בעיר בולטימור שבארה"ב .אחרי שהיא נחבלת בראשה ,דומה כי
משהו בה משתחרר :היא נותנת דרור לתשוקותיה ,מתמכרת למין ונהנית מכל רגע.
כך היא מצטרפת בחדווה למפגשים של קבוצה מחתרתית ובה נשים וגברים בדיוק
כמותה ,שלא יעצרו בעצור ויקראו דרור לרצונם לגמור!
במאי :ג’ון ווטרס
נֹוקסוויל
שחקנים :טרייסי אּולמן ,כריס אייזק ,ג’וני ְ
( 89דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני ההקרנה תוצג הקדמה מפי גילי פורת ושני קיניסו.
שימו לב :סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות .הצפייה
בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.

חמישי19:00 ,13.1 ,

חמישי20:45 ,13.1 ,

המסע
(ישראל )2021 ,תיעודי

היו כמה גרסאות למותה של סוניה ,אימא
של אבא .סיפרו שהיא מתה ב־1922
בלטביה ,או ב־ 1929בדנמרק ,או ב־1929
בגרמניה .לאחר שהבנתי כי אף גרסה
אינה נכונה ,לא מצאתי מנוחה .אט אט,
צעד אחר צעד ,נודע לי מה באמת קרה
ומדוע סבתא לא הייתה איתם כשהם עזבו
את גרמניה הנאצית.
במאי :איתמר וכסלר
( 70דק’ ,עברית ,אנגלית וגרמנית;
כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם איתמר
וכסלר ,יוצר הסרט.

נערי הכרך –
גרסת הבמאי
The Outsiders
(ארה”ב )1983 ,דרמה

אוקלהומה ,שנות השישים .סיפור על יריבות בין שתי כנופיות:
ה"סוצים" נגד ה"גריזרים" .האחים דארל ,סודהפופ ופוניבוי ,ילדים
טובים שגדלו בצד הלא נכון של מסילת הרכבת ,חוששים מהתערבות
שירותי הרווחה בחייהם .הם משתייכים ל"גריזרים" ,כנופיה של
צעירים ממשפחות קשות יום המתעמתים תדיר עם ה"סוצים" ,כנופיה
שחבריה באים ממשפחות אמידות .כשהעניינים יוצאים משליטה באחת
ההתנגשויות בין הכנופיות ,פוניבוי נאלץ להימלט למקום מסתור ,שם
הוא מגלה את כישרון הכתיבה שלו ואת האפשרות לחיים אחרים.
קופולה ביים את הסרט כמו מנקודת מבטו של ילד הצופה לראשונה
בסרט "חלף עם הרוח" ונפעם מהצבעוניות ,המוזיקה והעוצמות
הדרמטיות של הקולנוע ההוליוודי הקלאסי .על־פי ספר הנעורים האהוב
מאת ס"א הינטון .שיר הנושא המהמם נכתב על־ידי סטיבי וונדר.
במאי :פרנסיס פורד קופולה
שחקנים :רוב לאו ,טום קרוז ,פטריק סווייזי ,סי .תומאס האוול ,מאט
דילון ,ראלף מאצ’יו ,טום וייטס ,דיאן ליין ועוד.
( 91דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית)

שישי21:00 ,14.1 ,

Wife of a Spy

Speer Goes to Hollywood

(יפן  )2020דרמה

(ישראל/אוסטריה/גרמניה )2021 ,תיעודי

פסטיבל אקי־נו

פסטיבל אקי־נו

שבת18:00 ,15.1 ,

שבת20:30 ,15.1 ,

אשת מרגל

שפאר בדרך להוליווד

יפן ,ראשית שנות הארבעים של המאה
הקודמת .סוחר בדים ואשתו הם חברי ילדות
של המושל הצבאי של טוקיו .המושל מזהיר
אותם שהם מערביים מדי ומתריע בפניהם
שמא יעוררו את חשד השלטונות .בזמן
שהאווירה הלאומנית ביפן הולכת ומקצינה,
מהלך העניינים מעמיד את הזוגיות שלהם
למבחן ,אך גם מביא אותם למצוא מכנה
משותף .יצירותיו המגוונות של קורוסאווה
קיושי ,אחד הבמאים המעניינים ביותר ביפן,
בוחנות את התא המשפחתי ואת הכוחות
המאיימים עליו.
קּורֹוסאוָ וה קיֹושי
ָ
במאי:
איסיי ָט ָק ָהאשי ,יּו ָאאֹוי
שחקניםֵ :
( 115דק’ ,יפנית; תרגום לעברית).
זוכה פרס ארי הכסף ,פסטיבל ונציה.2020 ,

אלברט שפאר היה איש סודו של היטלר,
אדריכל ושר החימוש של גרמניה הנאצית.
בשנת  1971ניסו אולפני “פרמאונט” לעבד
לסרט את ספר זיכרונותיו“ ,בתוככי הרייך
השלישי” .באמצעות שימוש בחומרי ארכיון
נדירים ,הסרט שלפניכם בוחן בעין ביקורתית
את ניסיונו המצמרר של שפאר לשכתב את
ההיסטוריה .לראשונה מוצגים נבכי נפשו של
מי שהיה אחראי למותם של מיליוני בני אדם
בעבודות כפייה ונתפס עד היום כ”נאצי הטוב”.
אפּה
במאית :ונסה לָ ָ
( 97דק’ ,אנגלית ,גרמנית וצרפתית; תרגום
לעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ונסה
לאפה ,יוצרת הסרט.

איזון

A Balance

(יפן  )2020דרמה

יוקו היא כתבת טלוויזיה .האמת והאתיקה
המקצועית הן נר לרגליה ,גם כשהן
מתנגשות באינטרסים של רשת טלוויזיה
מסחרית .היא חושפת עוולות ומתמקדת
בתחום של בריונות וניצול חברתי .באחד
הסיפורים שהיא חוקרת ,היא מתארת קשר
מיני בין מורה לתלמידה שלו ,קשר שהוביל
לטרגדיה והתאבדות .ככל שהתחקיר מעמיק,
כך הולכת ומתגבשת ביוקו ההבנה שהסיפור
קרוב יותר אליה ואל משפחתה מכפי
שחשבה ,ושערכיה העיתונאיים והמוסריים
עומדים למבחן.
במאי :יּוג’ירֹו ָהארּומֹוטֹו
שחקנים :יּומי ָקאוָ ואיֶ ,קן מיצּואישי ,קּומי
ָטאקיּוצ’י
( 153דק’ ,יפנית; תרגום לעברית).

רביעי20:30 ,19.1 ,

מנוי שנתי ב-

מנוי שנתי זוגי ב-

670 380
₪

 6כניסות ב-

₪

 12כניסות ב-

215 132
₪

זה הכל!

₪

הקול האנושי של אלמודובר

שני סרטים בכרטיס אחד

סרט קצר:

סרט באורך מלא:

הקול האנושי

נשים על סף התמוטטות
עצבים

The Human Voice
(ספרד )2020 ,דרמה

Women on the Verge of a Nervous
Breakdown

אישה יפה יושבת בביתה המעוצב והאלגנטי
להפליא ,צופה בזמן החולף ליד מזוודות
מלאות שארזה בעצמה ובהן חפציו של מאהב
שעזב אותה .היא מצפה בכיליון עיניים לבואו
של אהובה ,אך הוא אינו מגיע .בדירתה
נמצאים רק היא וכלב חסר מנוחה ,שאינו
מודע לכך שגם הוא ,בדיוק כמוה ,ננטש.
במשך ימי ההמתנה ,היא יוצאת מהדירה פעם
אחת בלבד – כדי לקנות גרזן…
במאי :פדרו אלמודובר
שחקנית :טילדה סווינטון
( 30דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית)

(ספרד )1988 ,קומדיה

המחזה “הקול האנושי” מאת ז’אן קוקטו
השפיע מאז ומתמיד על יצירתו של
הקולנוען האהוב פדרו אלמודובר.

איוון עזב את פפה .הוא השאיר לה הודעה
במשיבון ובה ביקש שתקפל את בגדיו ותארוז
אותם במזוודה ,ושהוא כבר יאסוף אותם מחר
או מוחרתיים .פפה הרוסה .היא מנסה להתאבד
אך אינה מצליחה .איוון אינו עונה לה ,ובינתיים
היא נדרשת לטפל באין־ספור בעיות של נשים
הנקרות בדרכה .לרוע המזל ,גם טרוריסטים
שיעים משתוללים ברחובות מדריד ,ובאופן
כלשהו גם הם רלוונטיים לחייה .הסרט שהפך
את אלמודובר לכוכב בין־לאומי.
במאי :פדרו אלמודובר
חּולייטה ֵס ָראנֹו ,אנטוניו
ָ
אּורה,
שחקנים :כרמן ָמ ָ
ַּבנְ ֵד ַרס ( 88דק’ ,ספרדית; תרגום לעברית)

חמישי20:30 ,20.1 ,

שישי21:30 ,21.1 ,

הסרטים הגדולים

הסרטים הגדולים

מישהו יאהב
מישהו
All eyes off me
(ישראל )2021 ,דרמה

דני מחפשת את מקס במסיבה כדי לספר לו שהיא בהריון
ממנו ,ומגלה שהוא בזוגיות חדשה עם אבישג .אבישג ומקס
מנסים להגשים פנטזיה מינית של אבישג ,אבל הניסיון יוצא
מכלל שליטה .דרור המבוגר נבהל לגלות את הדוגווקרית
שלו ,אבישג ,ישנה לו במיטה ,אך בין השניים מתפתחת קרבה
מפתיעה .סרטה המהמם של הדס בן ארויה אמנם מספר על
צעירים שנולדו בסמוך למפנה המילניום ,אך מתכתב בתבונה
עם הקולנוע המודרניסטי של שנות השישים .בן ארויה מציעה
בסרטה החדש לנהל דיאלוג בלתי מתפשר עם כל צופה שמוכן
להתמודד עם השאלות שמעלה מושג האינטימיות.
במאית :הדס בן ארויה
שחקנים :אלישבע וייל ,לייב לב לוין ,יואב הייט
( 89דק’ ,עברית; כתוביות בעברית)
זוכה פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר ,פסטיבל ירושלים .2021
הסרט כולל סצנות מין מפורשות.

חופש מוחלט
Great freedom
(גרמניה/אוסטריה )2021 ,דרמה

בגרמניה המערבית שלאחר מלחמת העולם
השנייה ,הנס נכלא שוב ושוב בשל היותו
הומוסקסואל .החופש שלו נרמס בשיטתיות על
סמך פסקה מספר  175בספר החוקים הגרמני,
הקובעת עונש של עד עשר שנות מאסר בגין
קיום יחסים חד־מיניים .הוא מנהל את הקשר
היציב היחיד בחייו עם עמיתו לתא המאסר,
ויקטור ,שהורשע ברצח .מה שמתחיל כקשר עוין
מתפתח למערכת יחסים של אהבה ונאמנות.
במאי :סבסטיאן ָמייזֵ ה
רֹוגֹוב ְסקי ,גאורג פרידריך ,אנטון
ְ
שחקנים :פרנץ
פון־לּוקה ( 116דק’ ,גרמנית; תרגום לעברית)
ֵ
“חופש מוחלט” זיכה את מייזה בפרס חבר
השופטים במסגרת “מבט מסוים” בפסטיבל קאן
האחרון.
הסרט כולל סצנות מין מפורשות.

שבת10:00 ,22.1 ,

שבת18:00 ,22.1 ,

שבת20:30 ,22.1 ,

קומדיות צרפתיות

Si on chantait
(צרפת )2021 ,קומדיה

קיברשן היא עיר תעשייתית בצפון צרפת.
לאחר סגירת בית החרושת שבו עבדו,
פרנק ,סופי ,ז’וזה וז’אן־קלוד נותרים ללא
מקור פרנסה .הם מחליטים להקים עסק של
“מברקים מזמרים” – כי למה לומר את מה
שאפשר לשיר? אט אט הם מקבלים עוד
ועוד הזמנות ,אבל אחרי ההצלחה הראשונית,
צצות בעיות שגם היפים בשירים אינם יכולים
לפתור .האומנם?
מארּוקה
ָ
במאי :פבריס
שחקנים  :ג’רמי לופז ,אליס פולַ ,א ְרטּוס
( 95דק’ ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)
הקרנת בוקר מיוחדת לאזרחים הוותיקים*
בשיתוף הבית ברחוב בסירקין.
*ההקרנה פתוחה גם לקהל הרחב.

Des Pissenlits par la Racine

Minari

(צרפת )1964 ,קומדיה

ג’ק הוא רוכב סוסים שהסתכסך עם גנגסטר
שהשתחרר זה מכבר מבית האסורים .בדרך נס,
דווקא הגנגסטר נהרג במאבק ביניהם ,וגופתו
מוכנסת אחר כבוד לתיבה של קונטרבס.
למוחרת ,גופתו של הגנגסטר נעלמת באורח
מסתורי .זו כמובן בשורה טובה ,אך מכיוון
שהיה בכיסו כרטיס זוכה בהימורים על מרוץ
סוסים ,החיפוש אחר גופתו נהיה לאטרקציה
גדולה ,וכל האמצעים כשרים!
לֹוטנֵ ה
במאי  :ז’ורז’ ְ
מיריי
שחקנים  :לואי דה פינֵ ס  ,מישל ֵסרֹוֵ ,
ארק
ָד ְ
( 95דק’ ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

(ארה”ב )2020 ,דרמה
ג’ייקוב ומוניקה הם מהגרים קוריאנים ,הורים
לשני ילדים ,שמחליטים לעבור לאזור מבודד
במרכז ארה”ב ולהקים חווה משלהם .האדמה
יבשה והעבודה קשה ,והשניים חלוקים לגבי
השאלה אם מצאו את חלקת האלוהים שלהם.
חייהם משתנים לבלי הכר כשאמה של מוניקה
עוברת לגור איתם .היא ערמומית ,חצופה
וגסת רוח ,אך תבונתה נדרשת כדי לאחות את
הקרעים בבית .סרט עדין המתאפיין בהומור
אנושי אך לא סנטימנטלי.
במאי :לי אייזק צ’ּונג
שחקנים :סטיבן יאּון ,יֵ רי האן ,יּו־ג’ּונג יּון
( 116דק’ ,אנגלית וקוריאנית; תרגום לעברית
ולאנגלית)
זוכה פרס האוסקר לשנת  2021בקטגוריית
שחקנית המשנה הטובה ביותר.

החייל הטוב

השיבה לברלין

חוק התשוקה

The Good Soldier

Back in Berlin

Law of Desire

(ישראל )2021 ,תיעודי

(ישראל )2021 ,תיעודי

(ספרד )1987 ,מלודרמה

מבט על עבודת ״שוברים שתיקה״ ,ארגון
שהקימו חיילים משוחררים במטרה לאסוף
ולפרסם עדויות של חיילים וחיילות ששירתו
בשטחים .הבמאית סילבינה לנדסמן מלווה
סיורים מודרכים בחברון ובסביבתה ,הרצאות
וחוגי בית ,עבודה מול התקשורת וישיבות
פנימיות .כל זאת בשעה שהארגון נדרש
להצדיק את עצם קיומו כלפי פנים וכלפי חוץ,
ולהתעקש על זכותו להשתתף בדיון הפוליטי.
״החייל הטוב״ מעורר שאלות על התעצבותו של
קונצנזוס ועל דרכי העמידה מולו.
במאית :סילבינה לנדסמן
( 87דק’ ,עברית ,אנגלית וערבית; תרגום
לעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם סילבינה
לנדסמן ,יוצרת הסרט.

זמן קצר לאחר מות אביו ,חוזר בובי לאנגליה
מולדתו ומוצא מזוודה ישנה מלאה במסמכים
המתעדים את סיפור משפחתו שנספתה
בשואה .הוא מיד מזמין את מנואל ,חברו
מילדות שמגיע מרקע גרמני ,לתרגם את
המסמכים .מנואל חולק אתו סוד משפחתי
אפל :הדוד של אביו הוא הבמאי הנאצי שביים
את הסרט “היהודי זיס”  -שנחשב ליצירה
אנטישמית .יחד הם יוצאים למסע אישי
בברלין ,שמעמיד את חברותם במבחן.
במאי :בובי לקס
( 58דק’ ,עברית ,אנגלית; תרגום לעברית)

שני20:00 ,24.1 ,

רביעי19:00 ,26.1 ,

הקול האנושי של אלמודובר

רביעי20:30 ,26.1 ,

סוגיות נפיצות בקולנוע

קומדיות צרפתיות

כולם שרים ביחד

החבצלות

מינארי

פבלו אוהב את חואן הענוג .חואן אוהב את
פבלו ,אבל לא בכל לבו .החיים ללא אהבת
אמת קשים לפבלו ,ונקודות האור בחייו הן
טינה ,אחותו הטרנסקסואלית (כרמן מאורה),
ובתה המאומצת .האיזון המשפחתי מופר
כשאנטוניו היצרי (אנטוניו בנדרס) נכנס
בסערה לחייו של פבלו ואינו מוכן להשלים
עם העובדה שלבו עדיין שמור לחואן.
מלודרמה שהביאה לאלמודובר תהילת עולם.
סרט מחוספס ורב־עוצמה שנוצר בדם לבו
של הבמאי.
במאי :פדרו אלמודובר
אּורה,
שחקנים :אנטוניו בנדרס ,כרמן ָמ ָ
אּוסּביֹו פֹונְ ֵסלָ ה
ֶא ֵ
( 102דקות ,ספרדית; תרגום לעברית)

חמישי19:00 ,27.1 ,

חמישי19:00 ,27.1 ,

!Amore

Tel Aviv

(איטליה )1948 ,דרמה

(ישראל )2021 ,דרמה

רוברטו רוסליני מביים את אנה מניאני,
גדולת השחקניות של הקולנוע האיטלקי,
בשני סרטים קצרים על אהבה ובדידות.
בראשון ,אישה מנסה להתפייס עם מאהב
לשעבר בשיחת טלפון מלאת רגש .הסרט
מבוסס על המחזה “הקול האנושי” מאת ז’אן
קוקטו .בשני ,אישה פשוטה פוגשת בנווד
ומאמינה שהוא קדוש שירד מן השמיים.
כעבור כמה שבועות ,כשהיא מגלה שהיא
בהיריון ,היא מתעקשת שהיא נושאת ברחמה
את ילדו של ישו.
רֹוסליני
במאי :רוברטו ֵ
שחקנים :אנה ַמנְ יָ אני ,פדריקו ֵפליני
( 69דק’ ,איטלקית; תרגום לעברית)

מיכאל ודנה הם זוג נשוי שחי את חייו
מתוך אינרציה ,בדומה לצעירים רבים בעיר
הגדולה .משבר בלתי צפוי מטלטל את
עולמם ומאלץ אותם לקיים חשבון נפש
ולבחון מחדש את חייהם ויחסיהם .דרך
סיפורם של בני הזוג ,יוצר הסרט מציג את
תל אביב העכשווית מנקודת מבטו הייחודית
– על אנשיה ,קולותיה ,יופייה וכיעורה .סרט
ביכורים המבקש לשקף מציאות של דור.
במאי :מרט פרחומובסקי
שחקנים :יותם גוטל ,מיטל נר ,גל אמיתי
( 81דק’ ,עברית; כתוביות בעברית)
זוכה פרס הסרט הישראלי העצמאי הטוב
ביותר ,פסטיבל חיפה .2021

שבת18:00 ,29.1 ,

בהנחיית משה נסטלבאום

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

קומדיות צרפתיות

סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים

כוחו של הכלב
The Power of the Dog
(בריטניה/קנדה/אוסטרליה/ניו זילנד,
 )2021דרמה

החוואי הכריזמטי פיל ברבנק מטיל אימה
על כל מי שנקרה בדרכו .כשאחיו מכניס
לביתם ולחייהם את אשתו החדשה ואת בנה
המתבגר ,פיל ממרר את חייהם ללא רחם,
עד שלבסוף הוא מתמסר לנחשולי התשוקה
שהולמים בגופו החסון“ .כוחו של הכלב” הוא
סרטה החדש של הבמאית זוכת האוסקר ג’יין
קמפיון (“הפסנתר”) .הקרנה זו היא הסנונית
הראשונה במחווה שיקיים סינמטק הרצליה
ליצירתה של קמפיון במהלך חודש פברואר.
במאית :ג’יין ַק ְמּפיֹון
דיקט ַק ְמ ֶּב ְר ָבּאץ’ ,קירסטן ָדנְ ְסט,
שחקניםֵּ :בנֵ ְ
סמית־מ ְקפי
ֶ
קֹודי
( 126דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית)
שבת20:30 ,29.1 ,

על תרבות ,פוליטיקה ורוח בהרצליה

הסרטים הגדולים

אהבה!

תל אביב

שישי21:00 ,28.1 ,

טרום בכורה ישראלית

טרום בכורה

כל הזהב שבעולם

מעצר בית

tout l’or du monde

House Arrest

(צרפת )1961 ,קומדיה

(רוסיה )2021 ,דרמה קומית

איש העסקים ויקטור הארדי מעוניין
לרכוש את כל האזור שסביב הכפר קאבוז.
הוא טוען שהוא מעוניין לחזור לטבע ,אך
למעשה מתכנן למכור ממי המעיין של
הכפר ,שמיוחסת להם סגולה לאריכות ימים.
החוואי מתייה ובניו ,שמגולמים כולם על־ידי
הקומיקאי הענק בורביל ,מסרבים למכור.
במאי :רנה קלייר
נּוא ֵרה ,בורביל ,קלוד ריש
שחקנים :פיליפ ָ
( 90דק’ ,צרפתית; תרגום לעברית)

דויד עובד כמרצה באוניברסיטה בעיירה
פרובינציאלית ברוסיה .השחיתות של הממשל
המקומי מרגיזה אותו והוא מחליט למחות .עד
מהרה הוא משלם על כך מחיר :הוא מואשם
במעילה ,נשלח למעצר בית ושוקע בסחרור
של מעקבים ,בגידות וסיקור תקשורתי; אך
הוא בשלו ,ואין לו כוונה להתנצל .האם יש
לדויד המודרני סיכוי מול גוליית? דרמה
סטירית ,קפקאית ,ששואבת את השראתה
מגדולי הספרות הרוסית ומהמציאות ברוסיה
של ימינו.
במאי :אלכסיי גֶ ְר ַמן הבן
נינידזֵ ה ,רוזה ָחאירּולינָ ה ,אנה
שחקניםֵ :מ ָראּב ְ
קֹובה
מיכָ לְ ָ
( 106דק’ ,רוסית; תרגום לעברית)

שלישי18:00 ,4.1 ,

שלישי18:00 ,11.1 ,

שלישי זהב

פריז ,טקסס

מינארי

Paris, Texas

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

ב10-

 ₪בלבד!

Minari

(ארה”ב )1984 ,דרמה

(ארה”ב )2020 ,דרמה

לפני שנים רבות יצא גבר למסע רגלי
ביבשת אמריקה ומאז נעלמו עקבותיו.
כאשר הוא נמצא עייף ותשוש בדיינר נטוש,
משפחתו מתאחדת כמעט בשלמותה .כעת
נותר למצוא את אשתו ,שגם עקבותיה אבדו
אי שם בארץ השפע ,ועתה היא עובדת בבית
זונות שהנשים בו מאזינות ללקוחותיהן
ושופכות בפניהם את לבן .דרמה מרגשת
ומלנכולית על שברון החלום האמריקאי.
במאי :וים ונדרס
שחקנים :הארי דין סטנטון ,נסטסיה קינסקי,
דין סטוקוול
( 147דק’ ,אנגלית; תרגום לעברית)
זוכה פרס דקל הזהב ,פרס מיוחד מטעם
חבר השופטים ופרס תא העיתונאים הזרים,
פסטיבל קאן.1984 ,

ג’ייקוב ומוניקה הם מהגרים קוריאנים ,הורים
לשני ילדים ,שמחליטים לעבור לאזור מבודד
במרכז ארה”ב ולהקים חווה משלהם .האדמה
יבשה והעבודה קשה ,והשניים חלוקים לגבי
השאלה אם מצאו את חלקת האלוהים שלהם.
חייהם משתנים לבלי הכר כשאמה של מוניקה
עוברת לגור איתם .היא ערמומית ,חצופה
וגסת רוח ,אך תבונתה נדרשת כדי לאחות את
הקרעים בבית .סרט עדין המתאפיין בהומור
אנושי אך לא סנטימנטלי.
במאי :לי אייזק צ’ּונג
שחקנים :סטיבן יאּון ,יֵ רי האן ,יּו־ג’ּונג יּון
( 116דק’ ,אנגלית וקוריאנית; תרגום לעברית
ולאנגלית)
זוכה פרס האוסקר לשנת  2021בקטגוריית
שחקנית המשנה הטובה ביותר.

שלישי18:00 ,18.1 ,

שלישי18:00 ,25.1 ,

קומדיות צרפתיות

קומדיות צרפתיות

לעבור לגור עם הבת
שלי
Un tour chez ma fille
(צרפת )2021 ,קומדיה

ז’קלין מפקידה את דירתה בידי המשפצים
ומחפשת מקום מגורים זמני ,עד יעבור
זעם .היא מתנחלת לכמה ימים אצל בתה
הבכורה ובעלה ,אך הימים מתארכים
לשבועות והשבועות לחודשים ,וז’קלין
נהנית מהחופשה ועושה בבית כבתוך שלה:
היא מכינה ארוחות ,משתלטת על הטלוויזיה
ומארגנת מחדש את המטבח ,למגינת לבם
של בתה ובעלה .בלית ברירה ,השניים
מזמינים לארוחה את נשק יום הדין :אמה
הקשוחה של ז’קלין.
במאיֵ :אריק לָ ָבאן
אסקֹו ,מתילד ֵסניֵ יה,
שחקנים ז’וֹזיָ אן ָּבלָ ְ
קֹומנְ ֶדר
ז’רום ַ
( 98דק’ ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

משפחה ברוטציה
Family Swap
(צרפת )2020 ,קומדיה

יום אחד ,בני משפחת מורל מתעוררים למציאות
מפתיעה :בזמן שישנו ,כל אחד מהם החליף את
גופו בגוף של בן משפחה אחר .שאשא בן השש
נקלע לגופו של אביו ,שבתורו מתפנן בגוף של
בנו המתבגר; הבן הצעיר מתעורר בגופה השונה
כל כך של אחותו ,שמרגישה מקופחת בגוף הבשל
של האם ,שבתורה רואה את העולם מבעד לגופו
של שאשא ,בנה הצעיר .מבולבלים? גם בני
המשפחה ...וזו רק ההתחלה.
במאי :ז’אן־פטריק ֵּבנֵ ס
דּוּבֹוסק,
ְ
שחקנים :אלכסנדרה לָ אמי ,פרנק
כריסטיאן מילֵ ה
( 92דק’ ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

סרט תיעודי בארבעה פרקים

ישראל :המסע האסור
סרט תיעודי בארבעה פרקים
Israël, le voyage interdit

 16.1בשעה 19:00

פרק מס'  - 1כיפור
( 140דק' ,עברית ,צרפתית,
אנגלית; תרגום לעברית)

ישראל )2021 ,תיעודי
הסרט "ישראל ,המסע אסור" הוא מסע
בארבעה חלקים של הבמאי ז'אן פייר יידו
במטרה להבין מדוע התכחש במשך  50שנה
לעולם היהודי ,ליהדות ולישראל .זוהי מסה
קולנועית המקיימת תנועת הלוך ושוב בין
סיפור חייו של הבמאי לבין ההיסטוריה
היהודית ,תוך שילוב הקשת האתנית המגוונת
החיה בישראל .על עריכת הסרט הופקדה זיוה
פוסטק ,עורכת ויוצרת סרטים שזכתה להערכה
בינלאומית ונודעת בין השאר בזכות עריכות
סרטים מאת קלוד לנצמן ("שואה"" ,למה
ישראל" ,אלן רנה ("המלחמה נגמרה"),
ז'אן-פייר מלוויל (הנשימה האחרונה").
במאי :ז'אן-פייר יידו
עורכת ומפיקה :זיוה פוסטק ("שואה")

ִס ֶינ ָמ ָקט
שבת11:00 ,8.1 ,

שבת 11:00 ,15.1

אנקאנטו

לשיר 2

(דיבוב לעברית)

(דיבוב לעברית)

 23.1בשעה 19:00

פרק מס'  - 2חנוכה
( 150דק' ,עברית ,צרפתית,
אנגלית; תרגום לעברית)
 6.2בשעה 19:00

פרק מס'  - 3פורים
( 180דק' ,עברית ,צרפתית,
אנגלית; תרגום לעברית)
 13.2בשעה 19:00

פרק מס'  - 4פסח
( 180דק' ,עברית ,צרפתית,
אנגלית; תרגום לעברית)

הקרנות מסחריות מסביב לשעון
החל מ6.1-

ליקריץ פיצה

קינג'ס מן

(ארה"ב )2021 ,דרמה
סרטו החדש והמדובר של פול תומאס אנדרסון
("מגנוליה"" ,לילות בוגי")

בהשתתפות :רייף פיינס ,ריס איפנס ,ג'מה ארתרטון

החל מ13.1-

החל מ27.1-

זוכה פרס הסרט ,הבמאית והשחקנית הטובים ביותר לשנת
 ,2021האקדמיה האירופית לקולנוע.

ו ס פ י ם:

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

לפ

רט

ים

נ

לאן את הולכת ,אאידה

מורביוס
מהיוצרים של "ונום" ,בהשתתפות :ג'ארד לטו
("מועדון הלקוחות של דאלאס") ,מאט סמית
("דוקטור הו")

1

שלישי זהב

ימי חמישי

ימי רביעי

ימי שבת

ימי שישי

1.1
 17:30סיפור הפרברים
 20:30שדה פרג

ינואר

January
2022
נבחרי שנת 2021
פסטיבל אקי־נו לקולנוע
יפני2022 ,
 Oh-La-Laפסטיבל
קומדיות צרפתיות
סינמקט

4.1

5.1

6.1

7.1

18:00

20:30

20:30

21:00

פריז ,טקסס

ראסטי ג’יימס

הנהגת של מר יוסוקה

משפחת אסאדה

11.1

12.1

13.1

14.1

15.1

 18:00מינארי
 20:30אנט

20:30

 19:00המסע
 20:45נערי הכרך – גרסת
הבמאי

 21:00אשת מרגל

 11:00לשיר 2
 18:00שפאר בדרך להוליווד
 20:30איזון

18.1

19.1

20.1

21.1

18:00

 20:30סרט קצר:

20:30

21:30

לעבור לגור עם
הבת שלי

הקול האנושי

מישהו יאהב מישהו

חופש מוחלט

סרט באורך מלא:

22.1
 10:00כולם שרים ביחד
 18:00החבצלות
 20:30מינארי

נשים על סף התמוטטות
עצבים

שני
24.1

איזה מין בושה!

8.1
 11:00אנקאנטו
 17:30ליקריץ פיצה
 20:30גלגל המזלות

25.1

26.1

27.1

28.1

29.1

20:00

18:00

החייל הטוב

משפחה ברוטציה

 19:00השיבה לברלין
 20:30חוק התשוקה

 19:00אהבה!
 20:30תל אביב

21:00

כוחו של הכלב

 18:00כל הזהב שבעולם
 20:30מעצר בית

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