יוני

June
2022

שבת20:45 ,18.6 ,
טרום בכורה

אלביס
סרטו של באז לּורמן ("מולין רוז'"" ,רומיאו ויוליה")

6

יוני

June
2022

6

חודש הגאווה
2022
 - 3.6סופרנובה
 - 7.6ארון הקודש
 - 11.6לברוח
 - 14.6דור מזוין
 – 18.6אהבה ,כישופים וכול השאר
 7 – 22.6השנים של אבשלום
 - 22.6עור מסתורי
George Michael - 23.6

דוקאביב

טעימות ראשונות

 – 14.6משפט הבנקאים
 7 - 22.6השנים של אבשלום
 1341 - 2.7פריימים מהמצלמה
של מיכה בר-עם
 - 7.7טנטורה
יולי  -אייכמן – ההקלטות
האבודות

Freedom Uncut

טרום בכורות

 40שנים
לקיץ 1982

ארי פולמן:

טרום בכורות ישראליות:
 - 2.6חומוס פול טריילר
 - 11.6ברזיל אהובתי

 - 9.6מסע בין כוכבים :זרע
החלל  +מסע בין כוכבים :זעמו
של חאן
 -15.6תעלומת הבדולח האבוד
 - 25.6בלייד ראנר – הגרסה
הסופית
 - 9.7טרון

 - 1.6ואלס עם באשיר
 - 29.6סרט תיעודי קצר :שאנן
שיא  +שיחה עם ארי פולמן
 +סרט באורך מלא :מייד אין
יזראל
יולי  -כנס העתידנים

טרום בכורות בינלאומיות:
 - 3.6סופרנובה
 - 18.6אלביס

ִסינֶ ָמ ָקט

הסרטים המוקדמים

הקרנות מסחריות מסביב לשעון

החל מ16.6-

החל מ2.6-
אהבה בין השורות

שנות-אור

שלום ולא להתראות

(דיבוב עברי ,אנגלית)

החל מ23.6-
לּונאנָ ה :יש יאק בכיתה

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.

רביעי20:30 ,1.6 ,

חמישי20:30 ,2.6 ,

טרום בכורה ישראלית

ואלס עם בשיר

חומוס פול טריילר

Waltz with Bashir

Hummus Full Trailer

(ישראל )2008 ,תיעודי/אנימציה

(ישראל )2022 ,קומדיה

מסע באנימציה בנבכי הזיכרון של ארי
פולמן (יוצר "איפה אנה פרנק") ,בחיפוש
אחר זיכרון אבוד .זה מתחיל ב 26-כלבים
שדוהרים בחמת זעם ברחוב רוטשילד בתל
אביב ,נמשך במפגשים חטופים עם חברים
ותיקים וזיכרונות מהמועדונים של חיפה
מתחילת שנות השמונים ומתמקד לבסוף
בביירות של ימי המלחמה ,ובמיוחד בשלושת
ימי הטבח בסברה ושתילה בספטמבר .1982
סרטו המהמם ופורץ הדרך של ארי פולמן היה
נקודת מפנה ביצירתו.
במאי :ארי פולמן
קולות :ארי פולמן ,רון בן ישי ,אורי סיון
( 90דק' ,עברית ,אנגלית ,ערבית; תרגום
לעברית)

מה קורה כשסוחרי נשק חרדים ,מגדלי
פרחים ,מבריחים ערבים ,גנגסטרים
סלוניקאים והמבוקש מספר  1בעולם עומדים
בדרכה של עולה חדשה מצרפת שרוצה
להתחתן עם אהוב לבה ההייטקיסט? קומדיית
פשע ישראלית מטורפת שבה אף אחד לא
רוצה לצאת פראייר ,אבל כולם הולכים לשלם
ביוקר!
במאי :אסף קוברובסקי
שחקנים :קרן מור ,יניב ביטון ,מוני מושונוב,
מנשה נוי
( 92דק' ,עברית; כתוביות בעברית)

670 380
₪

 6כניסות ב-

₪

 12כניסות ב-

215 132
₪

₪

זה הכל!

שישי21:00 ,3.6 ,

שבת11:00 ,4.6 ,

טרום בכורה

מנוי שנתי ב-

מנוי שנתי זוגי ב-

חודש הגאווה

הכיתה של מר ַבכמן
Mr. Bachmann and His Class
(גרמניה )2021 ,תיעודי

סופרנובה
Supernova
(בריטניה )2020 ,דרמה

אחרי  20שנה יחד סם וטאסקר שוכרים
קרוואן ויוצאים למסע ברחבי אנגליה
הכפרית הפסטורלית .נראה שהטיול עובר
על מי מנוחות ,אך מעל שני הגברים מרחפת
עננה שחורה בדמות בעיה בריאותית שהם
מתעלמים ממנה במופגן .ככל שהטיול
מתקדם נראה שהם כבר לא יכולים להתעלם
מהמציאות ומהעתיד שמצפה להם ,ובין בני
הזוג האוהבים מתחילים לצוץ קרעים .משחק
מפעים באמת של קולין פירת וסטנלי טוצ'י.
במאי :הארי מקווין
שחקנים :קולין פירת ,סטנלי טוצ'י
( 95דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

דיטר בכמן עובד כבר שנים רבות כמורה
בחטיבת ביניים בעיר תעשייתית במרכז
גרמניה .רוב תלמידיו הם מהגרים או בני
מהגרים .לכל אחד מהם שפת אם אחרת ,אך
בכמן מצליח למצוא איתם שפה משותפת,
ללמד אותם את החומר הנדרש וגם שיעורים
חשובים יותר מאלה שנכללים בתוכנית
הלימודים הרשמית .במקביל הוא גם לומד
מהם לא מעט .אפוס תיעודי עתיר אנושיות
וחמלה ,ומעל הכל – מעורר השראה.
במאית :מריה ְש ֵּפט
( 217דק'  15 +דקות הפסקה ,גרמנית; תרגום
לעברית)
זוכה פרס חבר השופטים ופרס חביב הקהל,
פסטיבל ברלין 2021

שלישי20:30 ,7.6 ,

רביעי20:30 ,8.6 ,

חודש הגאווה

אקאטֹונֶ ה

חמישי18:00 ,9.6 ,

ארון הקודש

פייר פאולו ּפאזֹוליני :מחווה

 30שנים ועדיין אקטואלי

החיים על פי אגפא

The Holy Closet

Accattone

Life according to AGFA

(ישראל )2022 ,תיעודי

(איטליה )1960 ,דרמה

(ישראל )1992 ,דרמה

סרט הביכורים הניאו-ריאליסטי של פאזוליני
מציג את קורותיהם של רועה זונות רומאי
בפרברי רומא והנשים שסביבו .אקאטונה
מוצג כספק בריון נאלח ,ספק גבר אציל-
נפש ,אך נתיב חייו מוביל אותו לחיים
מקבילים לאלו של ישו הנוצרי .עמדתו של
פאזוליני האמן היא חילונית ,והוא שוזר
ביצירתו ביקורת חריפה על הפערים בחברה
האיטלקית.
במאי :פייר פאולו פאזוליני
שחקנים :פרנקו צ'יטי ,סילבנה קורסיני,
פרנקה ּפאזּוט
( 120דק' ,איטלקית ,תרגום לעברית)

בפאב תל אביבי קטן ודחוס מתנקזים ללילה אחד
כל הסממנים המיתולוגיים של החברה הישראלית:
יהודים/ערבים ,אשכנזים/מזרחים ,קצינים שוביניסטים
ומאצ’ואיסטים מול חבורה אדישה של בליינים .לשלל
הניגודים האלה ,לפי דיין ,אין ברירה אלא לחסל זה את
זה ,להיכחד .רק כך אולי יהיה אפשרי לבנות מציאות
חדשה ,אחרת .ממרחק שלושה עשורים "החיים על
פי אגפא" הוא יצירה אפוקליפטית ומרגשת שראויה
למעמדה המיתולוגי.
במאי :אסי דיין
שחקנים :גילה אלמגור ,שולי רנד ,אביטל דיקר
( 100דק' ,עברית' ערבית; כתוביות בעברית)

“ארון הקודש” הוא יצירה תיעודית על
להט"בים דתיים ,שמחולקת לשבעה פרקים.
כל פרק מתמקד בדמות ,זוג או משפחה
ברגע משמעותי לחייהם :דייט ,היריון ,ברית,
חתונה ,מפגש משפחתי ,הכנות לחג ,יום
הולדת לילד .זהו תיעוד אינטימי של אנשים
שמתמודדים עם המפגש בין נטייה מינית
וזהות מגדרית ובין אמונה ואורח חיים דתי.
הלבטים ,הקשיים ,הפשרות וההצלחות בחיי
גיבורות וגיבורי הסדרה מוצגים דרך טקסים
דתיים ,משפחתיים וזוגיים.
במאית :מורן נקר
( 60דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם מורן נקר,
יוצרת הסדרה ,ומשתתפיה.
חמישי20:30 ,9.6 ,

שישי21:00 ,10.6 ,

שני סרטים בכרטיס אחד

קיץ 1982

להרפות את האגרופים

מסע בין כוכבים  :2זעמו
של חאן

Unclenching the Fists

Star Trek: Space Seed

Star Trek 2: The Wrath of Khan

(רוסיה )2021 ,דרמה

(ארה״ב )1967 ,מדע בדיוני

(ארה"ב )1982 ,מדע בדיוני

מסע בין כוכבים :זרע
החלל

במסעם בעקבות עולמות חדשים ,קפטן קירק
וחבריו לספינת החלל אנטרפרייז נקלעים
לדרכה של מעבורת ובה צוות של גולים
מכדור הארץ במצב של תרדמת .הגולים הם
בני אדם יפי תואר שהושבחו גנטית ומסיבות
לא ברורות גורשו מכדור הארץ .מנהיג
הגולים ,חאן נוניין סינג (ריקרדו מֹונטלּבן),
מביט בבוז ניכר אל מושיעיו וזומם להושיבם
לרגליו ,כיאות לבן האלים שהוא חושב
שהוא .פרק מיתולוגי מהסדרה המקורית.
במאי :מארק דניאלס
נישל
שחקנים :ויליאם שאטנר ,לנרד נימויֶ ,
פורסט ֶקלי
ניקולס ,דה ֶ
( 50דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

במהלך חיפושים אחר כוכב לכת נטוש וצחיח
כדי לבצע בו ניסוי שיוביל ליצירת חיים יש
מאין ,נתקל צוות ספינת החלל אנטרפרייז
באויב ותיק ותאב נקם .השחקן הוותיק
ריקרדו מונטלּבן שב לנעלי חאן נוניין סינג,
הדמות שגילם בסדרת הטלוויזיה "מסע בין
כוכבים" בפרק "זרע החלל" .הסרט נחשב
לטוב מכל סרטי הסדרה הקולנועית.
במאי :ניקולס מאייר
שחקנים :ויליאם שאטנר ,לנרד נימוי ,ריקרדו
מונטלּבן
( 113דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

אדה מתגוררת עם אביה ועם אחיה הצעיר
בעיירת כורים נידחת בהרי הקווקז .היא
מתפקדת כעמוד התווך של התא המשפחתי,
אך שואפת להיחלץ מאחיזתו החונקת של
אביה .אחיה הבכור ,שהצליח להימלט מהעיר
חסרת העתיד ,אמור להגיע לביקור ,ואדה
מקווה שבעזרתו תמצא גם היא מפלט .יחסיה
המורכבים עם אביה המזדקן והנוקשה ,הנעים
בין אהבה לשנאה ,יאלצו אותה להתמודד עם
חלומה על עצמאות.
קובלֶ נקו
במאית :קירה ָ
שחקנים :מילאנה ָאגּוזארֹובהָ ,אליק קאראייב,
סֹוסלן חּוגאייב
( 97דק' ,רוסית; תרגום לעברית ולאנגלית)

שבת10:00 ,11.6 ,

שבת18:00 ,11.6 ,

בשיתוף ״הבית בסירקין״

חודש הגאווה

שלום ולא להתראות

דרמה קומית לא שגרתית על מסע מטורף של
ראּפה מגלה שהיא
שלושה אנשים .כשסּוז ְט ֶ
חולה במחלה קשה ,היא מחליטה לחפש את
הבן שילדה בגיל  15ומסרה לאימוץ .החיפוש
מפגיש אותה עם  ,Bמנהל מערכות מידע
שחוק ,ועם מר בלין ,ארכיונאי עיוור שנוטה
להתלהבות-יתר .מסע מרהיב ומאתגר של
חברות אמיצה בין שלושה אנשים שלא מצאו
את מקומם בחברה .חגיגה קולנועית זוכת
שבעה פרסי סזאר ,בין היתר בקטגוריות הסרט,
הבמאי והתסריט הטובים ביותר.
במאיַ :אלְ ֶּבר דּוּפֹונְ ֶטל
פירה,
וירז'יני ֵא ָ
שחקניםַ :אלְ ֶּבר דּוּפֹונְ ֶטלְ ,
ניקֹולָ א ָמאריֶ ה
( 88דק’ ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

טרום בכורה ישראלית
בשיתוף ״הבית בסירקין״

שלישי20:30 ,14.6 ,

Bye Bye Morons
(צרפת )2020 ,דרמה קומית

שבת20:30 ,11.6 ,

Back to Maracana

Flee
(דנמרק )2021 ,תיעודי/אנימציה

במשך  20שנה לא סיפר אמין את סיפורו –
כיצד נמלט בילדותו מאפגניסטן לאחר הפלישה
הסובייטית ועבר מסע תלאות עד שהגיע
לדנמרק .כל זה השתנה כשפתח את לבו
רסמּוסן.
ֶ
ּפֹוהר
בפני חברו הטוב ,הבמאי יונאס ֶ
רסומסן מציג את קורותיו של אמין ומתאר
כיצד התמודד עם טראומת הפליטּות ובנה
לעצמו בית חדש בסקנדינביה .מה שהופך את
"לברוח" לאחד הסרטים התיעודיים הגדולים
של  2021הוא העובדה שנעשה באנימציה.
ראסמּוסן
ֶ
ּפֹוהר
במאי :יונאס ֶ
מיג'דזאדה,
ֶ
קולות :דניאל ּכָ רימיאר ,פארדין
אסּכנדרי
ָ
מילאד
( 89דק' ,דנית ,אנגלית ,רוסית ,שוודית; תרגום
לעברית ולאנגלית)

דוקאביב

ברזיל אהובתי

לברוח

(ישראל )2019 ,קומדיה
רוברטו ,גרוש בעל עסק כושל ,בנו איתי,
שמתנער ממנו ומתעב כדורגל ,והסב
סמואל ,משוגע על כדורגל שמגלה שימיו
ספורים ,יוצאים מישראל בהחלטה של רגע
למשחקי המונדיאל שמתקיימים במולדתו
של הסב – ברזיל .הנסיעה הלא-מתוכננת
הופכת למסע מרגש שמשנה את שלושתם.
במאי :חורחה גורביץ'
שחקנים :אסף גולדשטיין ,רום ברנע,
אנטוניו פטרין
( 92דק' ,עברית ופורטוגלית; תרגום
לעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין חורחה
גורביץ' ,יוצר הסרט לבין גלית רויכמן,
מרצה לקולנוע.

משפט הבנקאים
The Bankers Trial
(ישראל )2022 ,תיעודי

בעקבות צו עיקול לא חוקי שהוצא כנגד זוגתו יצא
עו"ד ברק כהן למאבק נגד ראשי המערכת הבנקאית
ויצר מודל חדש של התנגדות אזרחית שתובע אחריות
אישית ממקבלי ההחלטות .הרעש הציבורי שעורר
הקמפיין הוביל את ראשי הבנקים ,הפרקליטות והמשטרה
לנסות לעצור בכל דרך את הפעילות של ברק וחבריו.
שיאו של ניסיון ההשתקה הזה היה "משפט הבנקאים",
שכלל אישומים חמורים ,שכמו לקוחים מעולם הפשע
המאורגן .ברק וחבריו לא נבהלו והפכו את המשפט לכתב
אישום נגד ראשי המערכת הבנקאית ,מהלך שהוכתר
כהצלחה מהדהדת ומהווה מאז השראה לכל המאבקים
האזרחיים בישראל.
במאי :אליאב לילטי
( 93דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם אליאב לילטי ,יוצר
הסרט.

רביעי20:30 ,15.6 ,

ּבּב ָגה
ָ

קיץ 1982

סרט קצר:

חמישי20:30 ,16.6 ,

שני סרטים בכרטיס אחד

(ישראל )2012 ,מיתוס/פנטזיה

סרט באורך מלא:

תעלומת הבדולח
האבוד

פייר פאולו פאזוליני :מחווה

אדיפוס המלך
Edipo Re
(איטליה )1967 ,דרמה

The Dark Crystal
בבגה היא אישה פראית ומוזרה שחיה
לבדה ביער .בשיטוטיה היא נתקלת בגופת
עלם יפה-תואר .היא מחזירה אותו לחיים,
ובזמן שהיא מטפלת בו הם מתקרבים .לפני
שתעניק לו גם את מאור עיניו ,היא תנסה
להיות ראויה לאהבה.
במאית :גן דה לנגה
שחקנים :גן דה לנגה ,אורי אלוני
( 25דק' ,ללא מילים)

שישי21:00 ,17.6 ,

שבת18:00 ,18.6 ,

ג'ונג־סו הוא צעיר כפרי שמתגורר בסיאול.
הוא פוגש בהא־מי שלמדה איתו בכפר ,וקשר
רומנטי מתחיל ביניהם .אך כשהיא שבה
מטיול באפריקה ,יש לה בן זוג חדש :עירוני,
משכיל ומתוחכם .המשולש הרומנטי הזה
הולך ומסתבך .מבוסס על סיפור קצר מאת
מּורקאמי" .מותחן מסתורי שמנסה
ָהרּוקי ַ
למסור את הרגשות הבוערים בשל המתחים
הרומנטיים והמעמדיים שבין גיבוריו ,וצולל
אל מסתרי הקיום האנושי" (אורי קליין,
"הארץ").
במאי :צ'אנג־דונג לי
שחקנים :אה־אין יּו ,סטיבן יון ,ג'ונג־סו ג'ון
( 158דק' ,קוריאנית; תרגום לעברית)
זוכה פרס תא העיתונאים לבמאי הטוב ביותר,
פסטיבל קאן 2018

חודש הגאווה

(קוריאה הדרומית )2018 ,דרמה

בכוכב אחר ,בזמן אחר ,בפינה מרוחקת
של הגלקסיה ,הסדר נשען על איזון בין
ה"מיסטיקס" ,מכשפים טובי-לב שבקיאים
ה"סקקסיס" ,טפילים
ֶ
בתורת הנסתר ,ובין
דמויי עופות טורפים שעורגים לחיי נצח
ומשעבדים לרצונם את ילידי המקום .יאן ,נער
צעיר בן לגזע נכחד ,יוצא למסע מסוכן לטובת
המשך הקיום ההרמוני על פני הכוכב .סרטו
המהמם של ג'ים הנסון ,יוצר "החבובות".
במאים :ג'ים הנסון ,פרנק אוז
קולות :ג'ים הנסון ,קתרין מאלן ,פרנק אֹוז
( 93דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שבת20:45 ,18.6 ,

בערה
Burning

(ארה"ב )1982 ,פנטזיה

אדיפוס ,בן מלכים ,חרד מעתידו כפי שהוא נראה
בחלומותיו .הנביאה מדלפי ,האורקל ,מאיימת עליו
שעתידו כרוך בשני חטאים ,וניסיונו להימלט מגורלו
המוסרי מתגלה כבלתי אפשרי .עיבודו החופשי של
פאזוליני למחזהו של סופוקלס ,שמתמקד בדימויים
חזותיים פראיים וממעט בדיאלוגים ,הוא סרט אלגורי
על הפשיזם שהכתים את איטליה.
במאי :פייר פאולו ּפאזוליני
שחקנים :סילבנה ַמנגנֹו ,פרנקו צ'יטי ,אלידה ואלי
( 110דק' ,איטלקית; תרגום לעברית)
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי אושרה שוורץ,
חוקרת קולנוע.

טרום בכורה

אהבה ,כישופים וכל
השאר

Elvis

Love, Spells and all That

(ארה"ב )2022 ,ביוגרפיה

(טורקיה )2019 ,דרמה
בּבּויּוקאדה ,הגדול באיי איסטנבול ,שתי נשים
נפגשות אחרי שלא התראו עשרים שנה .ארן
חוזרת אל בויוקאדה כדי לשכנע את אהובת
ילדותה ,רייהאן ,שהן עדיין מאוהבות .האחרונה
לא ממש נלהבת מהמחווה ואף מתוודה שהיא
הטילה כישוף אהבה על ארן לאחר שזאת עזבה.
ארן לא מרפה ,נחושה לזכות מחדש בלבה של
רייהאן .מלודרמה מרגשת על העימות הקמאי בין
חילוניות לאמונות טפלות.
במאי :אּומיט אּונאל
שחקניותֶ :סלֶ ן אּוצֶ 'רֶ ,אגֶ 'ה דיזדאר
( 98דק' ,טורקית; תרגום לעברית)
באדיבות TLVFEST

אלביס

החיים והמוזיקה של אלביס פרסלי בראי מערכת
היחסים המורכבת בינו ובין המנהל שלו ,קולונל
טום פרקר .קשר זה התפרש על פני עשרים
שנה ,מעלייתו לתהילה של פרסלי ועד הגעתו
למעמדו חסר התקדים ככוכב-על ,על רקע התרבות
המתפתחת ואובדן התמימות באמריקה .הצלע
הרומנטית בסיפור המסעיר הזה היא כמובן אהובתו
פריסילה פרסלי .סרטו של באז לּורמן ("מּולן
רּוז'") הוא אקסטרווגנצה פרועה ,מלווה בשירים
הטובים ביותר שיש.
במאי :באז לּורמן
שחקנים :טום הנקס ,אוסטין באטלר ,אוליביה
דה-יונג
( 159דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שלישי20:30 ,21.6 ,
חודש הגאווה

רביעי19:00 ,22.6 ,
דוקאביב

גרג אראקי :קולנוען קווירי

מפסטיבל דוקאביב :התחרויות הישראליות

 7השנים של אבשלום
The 7 Years of Absalon
(ישראל )2022 ,תיעודי

רביעי20:45 ,22.6 ,

גרג אראקי :קולנוען קווירי

שישי21:00 ,24.6 ,

חודש הגאווה

עור מסתורי
(ארה"ב )2004 ,דרמה

חודש הגאווה

Mysterious Skin

חמישי20:30 ,23.6 ,

ג'ורדן ווייט (לבן) ואיימי בלו (כחול) הם זוג צעירים שישנים
דור מזוין
בימים וחיים בלילות .השניים מאוהבים אך חשים ריקנות בחייהם,
The Doom
שמתבססים על מסיבות ,סקס וג'אנק פוד .אחרי מפגש אלים,
Generation
שמסתיים במוות ,הם יוצאים למסע מנוסה ,ואליו מצטרף זאווייר
רד (אדום) .השלישייה המסומנת בצבעי דגל אמריקה מוצאת
(ארה"ב )1995 ,מתח /את עצמה מנסה להתמודד עם הפוריטניות האמריקאית של
קומדיה
שנות התשעים ולחיות מחוץ למעגל החיים ההטרו-נורמטיבי.
סרטו הקצבי ,הסקסי והמלנכולי של גרג אראקי הוצג כסרט
הטרוסקסואלי ,אבל הוא כמובן לא כזה .אראקי הקדים להציג את
הנזילות המינית הרבה לפני שהפכה פופולרית בשיח האקדמי.
במאי :גרג אראקי
שחקנים :ג'יימס דובאל ,רוז מקגאוון ,ג'ונתון ֵשק
( 83דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי גילי פורת ושני קיניסו ,יוצרי
הפודקאסט" :טראש טוק".

מאיר אשל ,נער חופים בן  22מאשדוד,
קנה כרטיס לכיוון אחד לפריז והמציא את
עצמו מחדש כאמן בשם אבשלום .במהרה
פרץ כמטאור בשמי סצנת האמנות העולמית
והוצג במוזיאונים היוקרתיים ביותר ,אך
הצלחתו הייתה קצרת מועד :בגיל  28הוא מת
באופן טרגי .שנים מאוחר יותר מתמנה אחיו
הצעיר לניהול עיזבונו ,ומשימתו הראשונה
היא מכירת יצירתו האחרונה של אבשלום.
באמצעות המסע שלו מתגלה סיפורו של
האמן הישראלי יוצא הדופן.
במאים :דוד אופק ,עמית עזז
( 60דק' ,עברית ,צרפתית ,אנגלית; תרגום
לעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דוד אופק,
יוצר הסרט ,ועם דני אשל ,מנהל העיזבון.

George Michael
Freedom Uncut

Lunana: A Yak in A Classroom

(בריטניה )2018 ,תיעודי/מוזיקלי

(בּוטאן )2019 ,דרמה קומית

לּונאנָ ה :יש יאק בכיתה

הקרנה עולמית חד פעמית
בחינה מקבילה של חייהם של שני צעירים
מקנזס ,האחד זונה והאחר עסוק עד אובססיה
בעדויות על חטיפות שביצעו חייזרים .כאשר
דרכיהם של השניים מצטלבות ,מתגלה
האמת על רגע משותף בעברם .סרטו המהמם
של גרג אראקי עוסק בטראומה ובהדחקה.
אראקי מציף את סרטו בדימויים מעולם הפופ
ובמוזיקה מלנכולית יפהפייה שהלחין הרולד
באד ,מוזיקאי אוונגרד מינימליסט .מבעד
ליופי הכביר מסתתרת כמובן אמת כעורה
ומצמררת.
במאי :גרג אראקי
שחקנים :בריידי קורּבט ,ג'וזף גורדון-לוויט,
אליזבט שּו
( 105דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

סרט אוטוביוגרפי שיצר הזמר ג'ורג' מייקל,
אליל להיטי שנות השמונים והתשעים,
שמתעד את ימי יצירת האלבום "האזינו ללא
דעות קדומות" ,את אהבתו הגדולה לחברו
לחיים הראשון (שמת מאיידס) ,את המאבק
המשפטי שלו נגד חברת התקליטים ואת יחסו
האמביוולנטי לעולם הפרסום והזוהר .מייקל
מת במפתיע לפני סיום עריכת הסרט.
לרגל חודש הגאווה אנו שמחים להיות חלק
מיום הקרנה מיוחד שיתקיים בכל העולם.
בואו נשיר ,נרקוד (בכיסאות) ונאהב.
במאים :דייויד אוסטין ,ג'ורג' מייקל
בהשתתפות :טוני בנט ,נעמי קמפבל ,סטיבי
וונדר ,אלטון ג'ון ,סינדי קרֹופורד ,ז'אן-פול
גוטייה ,ליאם גלאגר ,קייט מוס ואחרים...
( 109דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

אּוגייֵ ן הוא מורה צעיר בטימּפּו ,בירת בּוטאן .הוא
חולם לעבור לאוסטרליה ולהפוך לזמר ומנסה
להתנער ממחויבותו כמורה ,אך לממונים שלו יש
תוכניות אחרות .הוא נשלח ללמד ילדים בבית הספר
הכי נידח בעולם ,ללא אינטרנט ושירותים עירוניים.
אּוגיין רוצה לעזוב ברגע שהוא מגיע ,אך חום לבם
של התושבים ודרך החיים המסורתית שלהם גורמים
לו להשתנות .סרט רגיש שמוקיר את יכולתם של
מורים לעצב את עתיד תלמידיהם ומצולם בנוף
מרהיב ,באחד המקומות הנידחים ביותר בהרי
ההימלאיה .כל תושבי הכפר לּונאנָ ה השתתפו בסרט.
יצירה נוגעת ללב ועטורת שבחים שהיתה מועמדת
השנה לפרס האוסקר לסרט הזר.
במאי :פאוֹו צ׳וֹינינג דֹורג׳י
לדן
שחקניםֶ :שראּב דורג'י ,אּוגייֵ ן נֹורּבּו לֶ נדּופֶ ,ק ֶ
לאמֹו גּורּונג
דזֹונגקה; תרגום לעברית בלבד)
ָ
( 110דק',

שבת17:00 ,25.6 ,

שבת20:30 ,25.6 ,

הנהגת של מר יוסוקה

קיץ 1982

Drive My Car

לזכרו של ונגליס 2022–1943

(יפן )2021 ,דרמה
במאי תיאטרון עדין ורב כישרון עובר אחרי מות
אשתו לעיר חדשה כדי לביים את "הדוד וניה".
התיאטרון מצוות לו נהגת צעירה ,שאחראית על
הסעתו מבית המלון אל חדר החזרות .במהלך
הנסיעות ילמדו שתי הדמויות המופנמות להכיר
זו את זו ,ואולי אף כל אחת את עצמה .בעיבוד
לשני סיפורים קצרים מאת ַהרּוקי מּורקאמי,
ריֹוסּוקה ָה ָמגּוצ'י מגיש סרט יפהפה
ֶ
הבמאי
ומהורהר על בדידות ,אהבה והאומץ להתמודד
עם העבר.
ריּוסּוקה ָה ָמגּוצ'י
ֵ
במאי:
מיּורה
נישיג'ימה ,טֹוקֹו ָ
ָ
הידטֹושי
שחקניםֵ :
( 179דק’ ,יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית)
זוכה פרס התסריט הטוב ביותר ,פרס תא
העיתונאים ופרס חבר השופטים לסרט הטוב
ביותר ,פסטיבל קאן 2021
שלישי20:30 ,28.6 ,

(בריטניה )1979 ,קומדיה
מעשה בבריאן ,בנה העצל של מנדי
המכוערת ,החמדנית ,החרמנית ורעת הלב,
שכנתה האנטיפתית של מרים הבתולה .בריאן
מחפש משמעות לחייו :הוא מתאהב בבחורה,
מצטרף למחתרת יהודית אנטי-רומית ,משלים
עם העובדה שהכיבוש מפנק ,והכי חשוב –
מבין שגם על הצלב כדאי לראות את הצד
הטוב שבחיים .על סרט זה אמר כומר מבוהל:
"לא צריך לדחוף את חוטמך לדיר חזירים כדי
לדעת שהוא מסריח נורא" .עובדה.
במאי :טרי ג'ונס
שחקנים :ג'ון קליז ,גרהם צ'פמן ,אריק איידל
( 94דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי ארז דבורה,
חוקר קולנוע.

(ארה"ב )2007/1982 ,ניאו-נואר

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי תומר
קמרלינג ,מבקר הקולנוע של מאקו ושל
דוד פרץ ,מפיק ,מוזיקאי ועיתונאי

ארי פולמן

בריאן כוכב עליון
Monty Python’s Life of Brian

Blade Runner – The Final Cut

רביעי20:00 ,29.6 ,

סרטים אסורים – בהנחיית ארז דבורה

בלייד ראנר – הגרסה
הסופית

לוס אנג'לס .2019 ,דקרד ,שוטר בדימוס,
נקרא לשוב לתפקיד כדי לחסל "עורות",
כינוי גזעני לרובוטים דמויי אדם אשר
משוטטים ללא רישיון .זורה ,פריס ,בראיינט
ורוי הם ארבעת ה"עורות" – שתי נשים ושני
גברים שלוקים במלנכוליה כבדה ושכל רצונם
הוא להיפגש עם הבורא ,שקצב את חייהם
לארבע שנים בלבד" .אני חושב משמע אני
קיים" ,קבע הפילוסוף רנה דקארט .זו הסוגיה
הפילוסופית שעומדת בבסיס הסרט.
במאי :רידלי סקוט
שחקנים :האריסון פורד ,שון יאנג ,ראטגר
האוור
( 117דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שני סרטים בכרטיס אחד

סרט קצר:

סרט באורך מלא:

שאנן שיא

מייד אין איזראל

Sha’anan Si

Made in Israel

(ישראל )1991 ,תיעודי

(ישראל )2001 ,דרמת מתח

מצבים רגשיים של בני אדם על רקע מלחמת
המפרץ בתל אביב .בסרט מרואיינים תושבי
תל אביב על תחושותיהם בתקופת המלחמה
והשתלשלות האירועים באולפני הרדיו
המאוחדים של קול ישראל וגלי צה"ל בעת
נפילת הטילים הראשונים .אחד המרואיינים,
שהפגין ביטחון רב ,כונה על ידי היוצרים "שאנן
שיא" ,וכך ניתן השם לסרט.
במאים :ארי פולמן ,אורי סיון
( 40דק' ,עברית ,אנגלית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה
בין ארי פולמן ,יוצר הסרט
לבין ד"ר שמוליק דובדבני,
חוקר קולנוע .בתום השיחה
יוצג סרט באורך מלא:

מסעם של חמישה ישראלים (נגן חצוצרה,
שני גובי צ'קים וזוג מחסלים רוסיים),
שהופכים בעל כורחם לציידי נאצים .הם
נודדים ברחבי רמת הגולן המושלגת ,בתוך
ערפל כבד ,עם נאצי בן  82שהם צריכים
לדאוג לו כמו לתינוק ,כדי שיגיע בריא
ושלם להר הגבוה ,אחרת "הלך הכסף" .סרטו
המרשים (והערמומי) של ארי פולמן שקדם
ל"ואלס עם בשיר" ולתהילה העולמית.
במאי :ארי פולמן
שחקנים :מנשה נוי ,יורגן הולץ ,יבגניה
דודינה ,ששון גבאי
( 113דק' ,עברית ,רוסית; תרגום לעברית)

שלישי זהב18:00 ,7.6 ,

שלישי זהב18:00 ,14.6 ,

אהבה בין השורות
Book of Love
(בריטניה/מקסיקו )2022 ,דרמה רומנטית
הנרי ,סופר צעיר ולא מוכר ,כותב ספר שכמעט
צולל לתהום השכחה .דווקא במקסיקו הספר
זוכה להצלחה מסחררת .בהגיעו לשם הנרי
רוקם קשר ראשוני פלרטטני עם מריה,
המתרגמת של ספרו ,ולתדהמתו הוא מגלה
שהיא ִשכתבה את ספרו ללא הכר .עתה עליהם
לעבור את מסע קידום הספר יחדיו ,להתגבר על
הכעסים ולהימנע מלהביע טענות כדי להשאיר
סיכוי לאהבה.
במאיָ :אנליין קאל אי ָמיֹור
שחקנים :סאם קלאפלין ,ורוניקה ֶאצֶ 'גי ,לוסי
פאנץ'
( 106דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

ב10-

 ₪בלבד!

שלישי זהב18:00 ,21.6 ,

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

Bye Bye Morons
(צרפת )2020 ,דרמה קומית

שלישי זהב18:00 ,28.6 ,

שלישי זהב

שלום ולא להתראות

דרמה קומית לא שגרתית על מסע מטורף של
ראּפה מגלה שהיא
שלושה אנשים .כשסּוז ְט ֶ
חולה במחלה קשה ,היא מחליטה לחפש את
הבן שילדה בגיל  15ומסרה לאימוץ .החיפוש
מפגיש אותה עם  ,Bמנהל מערכות מידע
שחוק ,ועם מר בלין ,ארכיונאי עיוור שנוטה
להתלהבות-יתר .מסע מרהיב ומאתגר של
חברות אמיצה בין שלושה אנשים שלא מצאו
את מקומם בחברה .חגיגה קולנועית זוכת
שבעה פרסי סזאר ,בין היתר בקטגוריות הסרט,
הבמאי והתסריט הטובים ביותר.
במאיַ :אלְ ֶּבר דּוּפֹונְ ֶטל
פירה,
וירז'יני ֵא ָ
שחקניםַ :אלְ ֶּבר דּוּפֹונְ ֶטלְ ,
ניקֹולָ א ָמאריֶ ה
( 88דק’ ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

חנה ארנדט

הגבר שאהב נשים

Hannah Arendt

The Man Who Loved Women

(גרמניה/ישראל/צרפת/לוקסמבורג,
 )2012דרמה

(צרפת )1977 ,דרמה קומית

הפילוסופית היהודייה חנה ארנדט תיעדה
במגזין "ניו יורקר" את משפטו של אדולף
אייכמן .סרט עלילתי זה עוקב אחר חייה
מההיבט האישי והרעיוני בארבע השנים שבהן
דיווחה ,כתבה וספגה תגובות זועמות על
ספרה "אייכמן בירושלים :דו"ח על הבנאליות
של הרוע" .דיוקן היסטורי ופסיכולוגי מסוג
שהקולנוע כמעט אינו נוגע בו.
טרוטה
ָ
מרגרטה פֹון
ֶ
במאית:
שחקנים :ברברה סּוקֹובה ,ג'אנט מקטירַ ,אקסל
מילברג
( 113דק' ,גרמנית/צרפתית/אנגלית/עברית/
לטינית; תרגום לעברית)

אל הלוויית גיבור הסרט מגיעות רק נשים ,וזו
עילה לחזור אחורה בזמן ולספר את סיפורו
של אדם שכל עניינו בחיים הוא לזכות באהבת
נשים .למעשה ,יותר מסיפור יש כאן שורה
של וינייטות אווריריות על המסתורין ,המתח
והרומנטיקה הטמונים בחיזור .אין ספק
שפרנסואה טריפו ("ז'ול וג'ים") אוהב את
גיבורו ואת חולשותיו האובססיביות ומאפשר
לנו להתבונן עליו במידה של מרחק ואירוניה
בסרט שספק אם היה נוצר היום.
במאי :פרנסואה טריפו
שחקנים :שארל דנר ,בריז'יט פֹוסיי ,לסלי
ָקרֹון ,נטלי ביי
( 120דק' ,צרפת; תרגום לעברית)

חמישי20:30 ,30.6 ,

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

השתקפות בעין הזהב
Reflections in a Golden Eye
(ארה"ב )1967 ,דרמה
במרכז הסרט חמש דמויות בבסיס צבאי בדרום ארצות הברית :רב-סרן פנדרטון (מרלון
ברנדו) נשוי לליאונורה (אליזבת טיילור) ,שבזה לו ,ומדחיק את נטייתו המינית ,עד
שהוא פוגש בחייל (רוברט פורסטר) ,שמטפל בסוסים של ליאונורה ונוהג לרכוב עליהם
בלילה בעירום .שתי הדמויות הנוספות הן קצין ששמו לנגדון (בריאן קית) ,המאהב של
ליאונורה ,ואשתו אליסון (ג'ולי האריס) ,שלא יכולה לשאת את הבדידות במחנה .ביטוי
להומוסקסואליות בהקשר צבאי נחשב חריג באמריקה של שנות השישים .המאצ'ואיזם
של ג'ון יוסטון סייע לו להרגיע את חרדות המפיקים ובכל זאת להפוך את הפרויקט ליצירה
נועזת .הסרט נכשל כשהופץ ,אך נחשב היום אחת מיצירות המופת הידועות פחות של
יוסטון.
במאי :ג'ון יוסטון
שחקנים :מרלון ברנדו ,אליזבת טיילור ,רוברט פורסטר ( 108דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי גילי פורת ושני קיניסו.

שבתרבות

תרבות ,פוליטיקה ורוח בהרצליה

סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים
בהנחיית משה נסטלבאום

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

שימו לב :סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות .הצפייה בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.

החל מ2.6-

ִס ֶינ ָמ ָקט

החל מ16.6-

(דיבוב עברי,
אנגלית)

לפ

רט

ים

נ

ו ס פ י ם:

הקרנות מסחריות מסביב לשעון
החל מ2.6-

החל מ23.6-

ממשיכים

ממשיכים

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

יוני

June
2022

ימי חמישי

ימי רביעי
1.6

2.6

20:30
ואלס עם בשיר

20:30
חומוס פול טריילר

ימי שישי
3.6

טרום בכורה ישראלית

ימי שבת
4.6

21:00
סופרנובה

טרום בכורה

11:00
הכיתה של מר ַבכמן

7.6

8.6

9.6

10.6

11.6

18:00
אהבה בין השורות
20:30
ארון הקודש

20:30
אקאטֹונֶ ה

18:00
החיים על פי אגפא
20:30
מסע בין כוכבים :זרע החלל
21:30
מסע בין כוכבים  :2זעמו של חאן

21:00
להרפות את האגרופים

10:00
שלום ולא להתראות
18:00
לברוח
טרום בכורה ישראלית
20:30
ברזיל אהובתי

14.6

15.6

16.6

17.6

18.6

18:00
שלום ולא להתראות
20:30
משפט הבנקאים

20:30
סרט קצר :בבגה
סרט באורך מלא :תעלומת הבדולח
האבוד

20:30
אדיפוס המלך

21:00
בערה

18:00
אהבה ,כישופים וכל השאר
טרום בכורה
20:45
אלביס

21.6

22.6

23.6

24.6

25.6

18:00
חנה ארנדט
20:30
דור מזוין

19:00
 7השנים של אבשלום
20:45
עור מסתורי

20:30
George Michael Freedom
Uncut

21:00
לּונאנָ ה :יש יאק בכיתה

17:00
הנהגת של מר יוסוקה
20:30
בלייד ראנר – הגרסה הסופית

28.6

29.6

30.6

18:00
הגבר שאהב נשים
20:30
בריאן כוכב עליון

20:00
סרט קצר :שאנן שיא
שיחה
סרט באורך מלא:
מייד אין יזראל

20:30
השתקפות בעין הזהב

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