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החבובות בהוליווד
שבת18:00 ,27.8 ,
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אורחות
הקיץ
 - 11.8הנבחרות – שיחה עם
לימור לבנת
 - 20.8מה קורה לי בזמן
האחרון? – שיחה עם רבקה
מיכאלי

איידה לּוּפינֹו
פורצת הדרך

 - 10.8רבותי וגברת לופינו +
שערוריה
 – 17.8הביגמיסט
 - 25.8הטרמפיסט

ִסינֶ ָמ ָקט
סמוראי על ארבע – החל מ4.8-

ממשיכים:
ליגת  DCסופר-פטס
המיניונים  :2עלייתו של גרו

דרכון הילדים
למקומות
מופלאים:
 – 6.8רובין הוד
 – 13.8עליסה בארץ הפלאות
 – 20.8הקיסר נפל על הראש
 - 27.8פוקהונטס

פטרישה
הייסמית:

פאסּבינדר:
ֶ

 40שנים למותו

מחווה

 – 13.8נישואיה של מריה בראון
 – 16.8הגעגועים של ורוניקה פוס
 – 1.9לולה

 – 18.8לעין השמש
 – 19.8קרול
 – 26.8הכישרון של מר ריפלי

הקרנות מסחריות מסביב לשעון
רכבת הקליע – החל מ4.8-
נאמנות – 11.8
שירת סרטני הנהר – החל מ18.8-
דרגון בול סופר :סופר הירו – החל מ18.8-
הוט קוטור – 25.8
האשמה – ממשיכים

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 ,3.8 ,

חמישי20:30 ,4.8 ,

ּפייר ּפאֹולו ּפאזֹוליני :מחווה

טרום בכורה

עולם אחר

הבשורה על פי מתיאוס
הקדוש

Another world

The Gospel according to St. Mathew

(צרפת )2021 ,דרמה

חייו ,מותו וחזרתו לחיים של ישו הנוצרי
כמצע לדיון ברעיונות מרקסיסטיים .ישו
מוצג כאדם פוליטי שמּונע מכעס על אי-
צדק חברתי .הסרט מצולם ללא הגנדרנות
הוויזואלית המאפיינת עיבודים אחרים של
הסיפור הנודע ,והפסקול ,הכולל מוזיקה של
יוצרים מגוונים – מבאך ועד בילי הולידיי –
עושה אותו ליצירה אוניברסלית שתיגע בלב
כל מי שמחאה חברתית מרטיטה את לבו.
במאיּ :פייר ּפאֹולו ּפאזֹוליני
אירזֹוקי ,מרגֶ ריטה ָקרּוזֹו,
שחקנים :אנריקה ָ
סוזנה ּפאזוליני
( 137דק’ ,איטלקית; תרגום לעברית)

פיליפ ואן מתכוונים להיפרד לאחר נישואים
ארוכים .במפגש עם עורכי דין לפני הגירושים
הם מתווכחים על חלוקת רכושם .אן טוענת
שהקידום שקיבל פיליפ בחברה אמריקאית
שבה הוא עובד הפכה את חייהם המשותפים
ל"גיהנום" .פיליפ מתמסר למשרתו ולניסיון
של החברה המעסיקה אותו לפטר עובדים
ממפעל צרפתי .עולמם המוסרי של אן ובנם
המשותף נדרש למבחן .סרט חברתי חזק
ולא סנטימנטלי מאת יוצר הדרמה "ערכו של
אדם" (צרפת.)2015 ,
במאי :סטפאן בריזֶ ה
קיּברלן ,אנתוני
שחקנים :ונסן לנדון ,סנדרין ֶ

(איטליה )1964 ,תקופתי
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זה הכל!

שישי21:00 ,5.8 ,

שבת18:00 ,6.8 ,

שבת20:30 ,6.8 ,

חגיגת  70שנים

טרום-בכורה

מנוי שנתי ב-

מנוי שנתי זוגי ב-

בכורה

רכבת הקליע

שיר אשיר בגשם

הֹוט קּוטּור

Singin’ in the Rain

Haute Couture

Bullet Train

(ארה"ב )1952 ,מוזיקלי

(צרפת )2021 ,דרמה

(ארה"ב )2022 ,קומדיית מתח

רגע אחרי כניסת הקול אל עולם הקולנוע,
צוות יוצרים מחפש שחקנית שתדבב כוכבת
ראינוע בעלת קול צורמני במיוחד .קומדיה
מוזיקלית נבונה שמתהדרת בכמה קטעים
מוזיקליים שנהיו לקלאסיקה ,ועוסקת בקסם
הקולנוע אך גם בטרגדיה שהכתה בכוכבי
הסרט האילם ,שרבים מהם נותרו ללא
עבודה.
במאים :סטנלי דֹונֵ ן ,ג'ין קלי
שחקנים :ג'ין קלי ,דונלד אוקונור ,דבי
ריינולדס
( 102דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

אסתר היא תופרת בכירה בבית האופנה
דיֹור .יום אחד התיק שלה נגנב במטרו בידי
צעירה בת  20ששמה ג'ייד .כשאסתר רואה
את הגנבת היא מזהה את הפוטנציאל שבה,
את יכולתה ללמוד את מלאכת התפירה
וההלבשה ,ומחליטה אינסטינקטיבית לא
להתקשר למשטרה ולאמץ אותה כבת
חסותה.
במאית :סילבי אוחיון
שחקנים :נטלי ביי ,לינה חּודרי ,פסקל ַארּביֹו
( 100דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

בראד פיט מגלם את "ליידיבאג" ,מתנקש
חסר מזל שנחוש לבצע את עבודתו בדרכי
שלום לאחר שיותר מדי משימות שלו
השתבשו .מתברר שלגורל יש תוכניות
אחרות לגביו .משימתו הנוכחית מציבה אותו
במסלול התנגשות עם יריבים קטלניים מרחבי
העולם ,שלכל אחד מהם יש מטרה משלו
ואינטרס שעומד בניגוד לרצונות הזולת .על
הרכבת המהירה בעולם הבלגן חוגג ,והתחנה
האחרונה היא רק של מסע פרוע וחסר
מעצורים לאורכה של יפן הרעשנית.
במאי :דייויד לייטץ'
שחקנים :בראד פיט ,סנדרה בולוק ,זאזי ּביטס
( 126דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

באדיבות "קולנוע חדש"

שלישי20:30 ,9.8 ,

Notes Towards an African Orestes

איידה לּוּפינֹו

סטס
אֹור ֶ
הערות לגבי ֵ
אפריקאי

רביעי20:00 ,10.8 :

ּפייר ּפאֹולו ּפאזֹוליני :מחווה

שני סרטים בכרטיס אחד

רבותי וגברת לּוּפינֹו
ַ

שערורייה

Gentlemen & Miss Lupino

Outrage

(צרפת )2022 ,תיעודי

(ארה"ב )1950 ,דרמה

(איטליה )1970 ,תיעודי
ּפאזוליני מסייר באפריקה לצורך תחקיר לסרט
עלילתי שמבוסס על "האורסטיאה" ,יצירתו
של אייסכילוס על אורסטס ,שרצח את אמו,
קליטמנסטרה ,כנקמה על שרצחה את אביו.
ֶ
התפרקותה של אפריקה מהקולוניאליזם
והמעבר לדמוקרטיה מודרנית הזכירו
לפאזוליני את העיסוק ההלניסטי במעבר
מחברה ארכאית לחברה דמוקרטית .אפריקה
נראתה לו כלוקיישן המושלם לסרטו ,אלא
שהפרויקט לא יצא לפועל ונשאר רק התחקיר
הזה ,בצורה של תיעוד קולנועי.
במאיּ :פייר ּפאֹולו ּפאזֹוליני
( 73דק’ ,איטלקית; תרגום לעברית)

בשנות החמישים והשישים איידה לופינו
הייתה האישה היחידה בהוליווד עם קריירה
רצינית בבימוי בקולנוע ובטלוויזיה .כאישה
בעלת השקפת עולם דמוקרטית היא לא
פחדה לטפל בנושאים שנחשבו טאבו קולנועי
באותם הזמנים :אונס ,ביגמיה ,יחס הציבור
לנכים .לופינו ,במאית-מפיקה ,נתפסה באותן
השנים כדמות שוליים בתולדות עיר הסרטים,
עד שהתגלתה מחדש בעשור האחרון כאחת
היוצרות הפוליטיות האמיצות בתולדות
הקולנוע .סרט תיעודי זה מציג את חייה
מאחורי הקלעים.
במאיות :ג'וליה וקלרה קּוּפרברג
( 53דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

חמישי20:30 ,11.8 ,

שישי21:00 ,12.8 ,

טרום בכורה

חייה של צעירה שזה עתה התארסה מתרסקים
כאשר היא נאנסת בדרכה מהעבודה הביתה .היא
עוזבת את העיר ומנתקת את קשריה עם הוריה
ועם ארוסה .עזרה לא צפויה מגיעה מכיוונו של
כומר צעיר שתומך בה ללא שיפוט .איידה לּוּפינֹו
יצרה סרט נדיר ופמיניסטי לתקופתו שמתמודד
עם נושא שהיה טאבו בהוליווד (אפילו המילה
"אונס" לא נהגתה בקולנוע באותם ימים).
במאית :איידה לּוּפינֹו
משחק :מאלה פאוורס ,טוד אנדרּוז ,רוברט
קלארק
( 75דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

טרום בכורה

השכנים מלמעלה
The People Upstairs
(ספרד )2020 ,קומדיה
לאורך השנים נשים היו מיעוט בכנסת ישראל .זכותן לבחור או
הנבחרות:
להיבחר לא הייתה מובנת מאליה ,ועד היום הן נאבקות על מקומן.
פרק 2
דרך ראיונות עם חברות כנסת ,מומחיות ונשות תקשורת ,בשילוב
חומרי ארכיון נדירים ,הסדרה מתעדת את מאבקן למען ייצוג בכנסת
The Elected:
ובמוקדי קבלת ההחלטות הפוליטיות ,חקיקה שעוסקת בנשים
Chapter 2
ובמאבק באי-שוויון המגדרי המוטמע בכנסת ואפשרות להתקדם
(ישראל )2022 ,תיעודי לראשות מפלגה ולראשות הממשלה .ח"כיות בעבר ובהווה,
ממפלגות שונות ,מדברות בגילוי לב נדיר על דרכן לכנסת כנשים
בפוליטיקה המקומית על כל גווניה.
במאית :אפרת שלום דנון
יוצרות הסדרה :אסנת טרבלסי ,ליאור אלפנט ,אפרת שלום דנון
( 67דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה לשאלות הקהל עם לימור
לבנת ,חברת כנסת ושרה לשעבר מטעם הליכוד ,ועם אפרת שלום
דנון וליאור אלפנט ,יוצרות הסדרה .את השיחה תנחה איילת בכר,
יוצרת סרטים תיעודיים ,מרצה לקולנוע ואקטיביסטית.

חוליו ואנה נשואים יותר מ 15-שנה .אהבתם
נשחקת ,והמרירות היא מה שנשאר .ערב
אחד אנה מזמינה את שכניהם החדשים
לארוחה ,למורת רוחו של בעלה .הזוג הצעיר
מתגלה כנמרץ ,חושני וחייכני ,וההשוואה
לא נעימה לזוג הוותיק .אבל בארוחת הערב
הזאת כל האמת תצא לאור .אם גם אתם
הזדהיתם עם הלהיט "זרים מושלמים" ,לא
תרצו להחמיץ את "השכנים מלמעלה".
במאי :ססק גיי
קמארה ,גריזֶ לדה
ָ
שחקנים :חאווייר
קווסטה
ָ
סיציליאניֶּ ,בלֶ ן
( 82דק' ,ספרדית; תרגום לעברית)

שבת20:30 ,13.8 ,

נאמנות

פאסּבינדר
ֶ

שבת18:00 ,13.8 ,

בכורה

Faithful
(צרפת )2020 ,דרמה תקופתית
אלג'יריה .1956 ,פרנאן ואלן הם זוג צעיר
ומאוהב וחביב על הבריות במושבה צרפתית.
כאשר יום אחד פרנאן נעצר במפעלו ומואשם
בכך שהטמין פצצה ,מעמדם החברתי מידרדר
לבלי הכר .מרגע זה הוא הבוגד ואלן היא
"אשת הבוגד" .למרות הלחץ החברתי ,אלן
מסרבת לנטוש את בעלה לגורלו .דרמה
היסטורית המביאה את סיפורו של פרנאן
איבטון ,שלחם לצד האלג'יראים נגד הכיבוש
הצרפתי.
סיסטרן
ֶ
במאיֶ :אליֶ ה
שחקנים :ונסן לקוסט ,ויקי קריפס ,ז'ול
לנגלאד
( 92דק' ,צרפתית ,ערבית ,פולנית; תרגום
לעברית ולאנגלית)

קורותיה של אישה אחת ,מריה בראון שמה ,כדימוי לתהפוכותיה של
נישואיה של גרמניה מימות מלחמת העולם השנייה עד סוף שנות השבעים של המאה
מריה בראון הקודמת .בשלהי מלחמת העולם השנייה מריה נישאת להרמן בראון,
בזמן שכוחות בעלות הברית מרסקים את ברלין ומביאים לנפילת הרייך
 The Marriage ofהשלישי .תבוסתה של גרמניה ,שנות הרעב ושבר הכלי שנותר מבעלה
Maria Brown
הם האות שלה לצאת לעבוד כדי לשרוד את המצור הכלכלי האמריקאי
(גרמניה )1979 ,דרמה ולמצות את הנס הכלכלי שיגיע אחריו .יחד עם הכוח והעצמאות באים
גם הגברים .פאסּבינדר עושה את הבלתי אפשרי ומגיש יצירה אירונית
וגרוטסקית הבנויה כמלודרמה הוליוודית מודעת לעצמה שמצליחה כנגד
כל הסיכויים לסחוף את לב הקהל ולרגשו .זהו הסרט שעשה מחנה
שיגולה ,ובצדק רב ,לכוכבת בינלאומית.
במאי :ריינר וֶ רנר פאסּבינדר
שחקנים :חנה שיגולה ,אליזבת טריסנאר ,קלאוס לוויטש
( 120דק' ,גרמנית; תרגום לעברית)
זוכה פרס דב הכסף ,פסטיבל ברלין 1979

שלישי20:00 ,16.8 ,

רביעי19:30 ,17.8 ,

פאסּבינדר
ֶ

The Elected: Chapter 1

The Longings of Veronika Voss

(ישראל )2022 ,תיעודי

איידה לּוּפינֹו

הגעגועים של ורוניקה
פֹוס

הנבחרות :פרק 1

רביעי20:45 ,17.8 ,

בכורה

הביגמיסט
The Bigamist
(ארה"ב  )1953דרמה

(גרמניה )1982 ,דרמה
מינכן .1955 ,עיתונאי פוגש את ורוניקה פֹוס,
שחקנית שהוא מעריץ .ורוניקה עדיין יפה
ומרשימה ,והיא מדברת בגעגועים על הקריירה
המזהירה שהייתה לה בתקופת הרייך השלישי.
העיתונאי נמשך אליה מאוד ,אך בדרכו עומדת
ד"ר כץ הקשוחה ,שמספקת לוורוניקה סעד
יומיומי :בגדים נקיים ,מזון ,תמיכה נפשית
ומורפיום .מלודרמה מרשימה ואפקטיבית,
מבהילה מבחינה רעיונית ,אשר מאמתת את
החשש לגבי דימויים אנטישמיים ביצירתו של
פאסּבינדר.
במאי :ריינר וֶ רנר פאסּבינדר
אטהַ ,אנֶ ַמארי
שחקנים :רֹוזֵ ל צֵ ך ,הילמאר ַת ֶ
דּורינגר
( 105דק' ,גרמנית; תרגום לעברית)
זוכה פרס דב הזהב ,פסטיבל ברלין1982 ,

לאורך השנים נשים היו מיעוט בכנסת ישראל.
זכותן לבחור או להיבחר לא הייתה מובנת
מאליה ,ועד היום הן נאבקות על מקומן .דרך
ראיונות עם חברות כנסת ,מומחיות ונשות
תקשורת ,בשילוב חומרי ארכיון נדירים,
הסדרה מתעדת את מאבקן למען ייצוג בכנסת
ובמוקדי קבלת ההחלטות הפוליטיות ,חקיקה
שעוסקת בנשים ובמאבק באי-שוויון המגדרי
המוטמע בכנסת ואפשרות להתקדם לראשות
מפלגה ולראשות הממשלה .ח"כיות בעבר
ובהווה ,ממפלגות שונות ,מדברות בגילוי
לב נדיר על דרכן לכנסת כנשים בפוליטיקה
המקומית על כל גווניה.
במאית :אפרת שלום דנון
יוצרות הסדרה :אסנת טרבלסי ,ליאור אלפנט,
אפרת שלום דנון
( 67דק' ,עברית; כתוביות בעברית)

מלודרמה אפלה של איידה לּוּפינֹו .זוג
נשוי מגיע לסוכנות אימוץ ,וראש הסוכנות,
שמרגיש שהגבר מסתיר משהו בריאיון,
מחליט לעקוב אחריו .הוא שם לב שהבעל
נוסע הרבה מסן פרנסיסקו ,שבה הוא גר,
ללוס אנג'לס .מתברר שיש לו שם אישה
שנייה וילד .לּוּפינֹו מתמודדת (שוב) עם
נושא לא שגרתי לתור הזהב ההוליוודי.
במאית :איידה לּוּפינֹו
משחק :אדמונד אובריין ,ג'ואן פונטיין ,איידה
לופינו
( 80דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

חמישי20:30 ,18.8 ,

שישי21:00 ,19.8 ,

פטרישה הייסמית

ריפלי ,נוכל קר רוח וחסר פרוטה ,מתקנא
בידידו הריקני והעשיר .הוא מחסל אותו
ונוטל את זהותו ,את כספו ואת נערתו.
הופעה קולנועית אפלה וערמומית של אלן
דלון שאי אפשר לעמוד בפניה מביאה את
הקהל להזדהות עם רוצח קר-רוח" .לעין
השמש" ,שמבוסס על רומן מאת פטרישה
הייסמית ,זכה לעיבוד מאוחר ומוצלח בשם
"הכישרון של מר ריפלי" בבימוי אנתוני
מינגלה ובכיכובו של מאט דיימון ,שיוקרן אף
הוא בחודש אוגוסט.
במאי :רנה קלֶ מן
שחקנים :אלן דלון ,מוריס רונֶ ה ,מארי
לאפֹורה
ֶ
( 118דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

פטרישה הייסמית

Purple Noon
(צרפת )1960 ,מתח

שבת11:30 ,20.8 ,

לעין השמש

קרול

פלֹוריצֶ ׳לֶ ה  -החוג לקולנוע רומני של
איריס לקנר

למה אני

Carol

?Why Me

(ארה"ב )2015 ,דרמה

(רומניה )2015 ,דרמה

ארה"ב ,שנות החמישים .קרול היא אישה
נשואה יפה ,אמידה ואלגנטית .תרז היא
צעירה שרק מתחילה את דרכה בחיים ,לא
לגמרי בטוחה מי היא או מי היא תגדל להיות.
מפגש מקרי בחנות מצית חברות יוצאת דופן
בין שתי הנשים ,שתמשיך ותתפתח לאהבה.
רומן כזה באותם ימים הוא סכנה ברורה
למוניטין.
במאי :טוד היינס
שחקניות :קייט בלאנשט ,רוני מארה ,שרה
פולסון
( 118דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שבת18:00 ,20.8 ,

שבת20:30 ,20.8 ,

מפסטיבל דוקאביב

כריסטיאן הוא תובע צעיר ואידיאליסטי שמסומן
ככוכב עולה במשרד המשפטים .כאשר הוא מתמנה
לנהל תביעה נגד פקיד בכיר שמואשם בשחיתות,
החקירה מובילה אותו לסודות אפלים ולגילויים
מפתיעים .הצורך לדבוק באמת ולהישאר נאמן
לאידיאלים שלו יוביל אותו להתעמת עם השיטה
ולסכן את הקריירה שהוא עבד כה קשה לקדם.
מותחן משפטי פוליטי ומריר ,שמבוסס על אירועים
אמיתיים שהסעירו את רומניה בראשית שנות
האלפיים.
במאי :טודור ג'ּורג'ּו
אֹוּפ ֵר ַאה ,מיחאי קונסטנטין,
שחקניםֵ :א ִמיליאן ְ
דריאה וׇסילֶ ה ,דן קונדורקה
ַאנְ ָ
( 125דק' ,רומנית; תרגום לעברית)
לפני הסרט ,תתקיים הרצאה מפי איריס לקנר,
מפיקת פסטיבל הקולנוע הרומני ומרצה לקולנוע.
סרטים אסורים :בהנחיית ארז דבורה

התפוז המכני
A Clockwork Orange
(בריטניה )1971 ,סאטירה דיסטופית

רבקה מיכאלי:
מה קורה לי בזמן
האחרון?
What’s Happening to Me
?Lately
(ישראל )2022 ,תיעודי
בתום ההקרנה תתקיים שיחה
עם רבקה מיכאלי ,בהנחיית
נעם עמית ,עורך הסרט.

"כבר מאוחר ,יונתן ומיכלי" ,שרה רבקה
מיכאלי לילדיה את שיר הערש שכתבה לה
נעמי שמר ,חברתה הטובה .יונתן ומיכלי כבר
ילדים גדולים ,עם ילדים משל עצמם ובני
זוג ,וגרים בארצות הברית .רבקה ,הילדה
מירושלים שעלתה על הבמה בגיל  11והפכה
לאגדת תרבות שמּוכרת בכל בית בישראל,
נוסעת לבקר את ילדיה ונכדיה .כשהיא
בעשור התשיעי לחייה – על הקו בין משפחתה
שהיכתה שורש בארץ נכר למדינה שהיא
אוהבת וכואבת – רבקה מרגישה שמשהו
קורה לה בזמן האחרון.
במאית :תמר טל ענתי ("הצלמניה")
( 57דק' ,עברית ,אנגלית; כתוביות בעברית)

אחרי שהיה אחראי לשורה של מעשי רצח
ואונס ,נלכד אלכס בידי המשטרה ונידון
למאסר ארוך .בכלא הוא מתנדב לתוכנית
ניסיונית שעתידה לגמול אותו מיצר האלימות.
בעיבוד לרומן מאת אנתוני ברג'ס יצר
קובריק משל עתידני שכוחו נובע מההזדהות
והמשיכה כלפי הגיבור הראשי – נער סדיסט
ואלים .האופן שבו עיצבו קובריק ומלקולם
מקדואל את הדמות הזו והשלמות האסתטית
שלו הפכו את "התפוז המכני" ליצירת מופת
שערורייתית.
במאי :סטנלי קובריק
שחקנים :מלקולם מקדואל ,פטריק מאגי,
מייקל בייטס
( 136דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי ארז דבורה,
מרצה ומבקר קולנוע.

שלישי20:30 ,23.8 ,

רביעי20:30 ,24.8 ,

שני סרטים בכרטיס אחד

איך נתת לזה לקרות

סרט קצר:

סרט באורך מלא:

שירות פרימיום

העלמה והמוות

Premium Service

Death and the Maiden

(ישראל )2020 ,מתח

(ארה"ב ,בריטניה ,צרפת )1994 ,דרמת מתח

הוא מתעורר בחשכה .היא מענה אותו .היא
לא תעצור עד שיודה במה שהוא עשה
לה .הלילה הזה ישנה להם את החיים.
במאי :איתן גפני
שחקנים :יפית שלו ,ג'רמי תורנהיל ,ניצן דנון
( 22דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם איתן גפני,
במאי הסרט ,ובסופה יוצג סרט באורך מלא
לבחירתו:

אי שם ,במדינה נטולת שם שהיתה נתונה
תחת משטר פשיסטי ,גרים על חוף הים ד"ר
אסקֹוּבר ואשתו פאולינה .לילה גשום אחד
ָ
חוזר הדוקטור עם שכן חדש שקולו מצמרר
את פאולינה .היא מזהה אותו כחוקר שהתעלל
בה כאשר היתה עצורה מטעם השלטון.
פאולינה מחליטה לערוך משפט שדה לאדם
שגזל ממנה לטענתה את חייה .סיגורני וויבר
קשוחת המראה מעניקה פרשנות ייחודית
לדמות האישה שהופכת מקורבן לתליין.
מבוסס על מחזה מאת אריאל דורפמן.
במאי :רומן פולנסקי
שחקנים :סיגורני ויבר ,בן קינגסלי ,סטיוארט
וילסון
( 103דק' ,אנגלית ,תרגום לעברית)

Take the Train
(ישראל )2022 ,דרמה
ישי ,פסנתרן ג'אז ,חוזר לתל אביב מפריז
אחרי שנים .אחיו עומר ושותפו לדירה חיים
מהיד לפה אבל מנצלים כל רגע כדי לתכנן
את המסיבה הבאה .ההורים מודאגים ממצבו
של עומר ומתגעגעים לישי ,שהתרחק כל
כך .כששגרת חייהם מבוססת על מסיבות,
סמים ,סקס ומפגשים אקראיים עם חבריהם
האבודים ,שני האחים מחפשים לחזור זה
לחייו של זה .סרט יפה ממש שנוצר מדם
לבם של צמד יוצריו המוכשרים ,הדור הבא
של הקולנוע הישראלי.
במאים :יאיר אשר ,איתמר לפיד
שחקנים :יקיר פורטל ,יובל אורון ,רוי מילר
( 103דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יאיר אשר
ואיתמר לפיד ,יוצרי הסרט.
חמישי20:30 ,25.8 ,

שישי21:00 ,26.8 ,

שבת18:00 ,27.8 ,

איידה לּוּפינֹו

The Hitch-Hiker
(ארה"ב  )1953מתח

פטרישה הייסמית

הטרמפיסט

הכישרון של
מר ריפלי

הקרנת
 35מ"מ.

The Talented Mr. Ripley
(ארה"ב )1999 ,מתח

מבוסס על מקרה אמיתי .שני חברים במסע
דיג אוספים טרמפיסט שמתגלה כאסיר נמלט
פסיכופת .האיש כבר רצח אנשים בנתיב
ההימלטות שלו מהשלטונות ,והוא מטריד את
שני החברים .המטרה שלו היא להגיע לבאחה,
קליפורניה .שני החברים מקווים לשרוד ולהינצל
בעזרת שלטונות מקסיקו .סרט זה זכה בתואר
"הפילם נואר היחיד שביימה אישה".
במאית :איידה לּוּפינֹו
משחק :אדמונד אובריין ,פראנק לאבג'וי,
וויליאם טולמן
( 82דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי יעל שוב,
חוקרת ומבקרת קולנוע.

הקרנת
 35מ"מ.

טום ריפלי הוא גבר צעיר ועני שמקבל הצעה
מפתה :לנסוע לאיטליה ולשכנע את בנו
הנהנתן של מיליונר לשוב הביתה .הוא מגלה
את קסמיה של החברה הגבוהה ,חומד את
חייו וזהותו של בן המיליונר ומסרב לעצור עד
שישיל מעליו את זהותו הישנה .על פי ספרה
של פטרישה הייסמית.
במאי :אנתוני מינגֶ לָ ה
שחקנים :מאט דיימון ,ג'וד לֹו ,קייט בלאנשט
( 139דק' ,אנגלית ,תרגום לעברית)

החבובות בהוליווד
The Muppet Movie
(ארה"ב )1978 ,קומדיה מוזיקלית
קרמיט ,צפרדע בעל כישרון מוזיקלי יוצא דופן
שחי בביצות המיסיסיפי ,יוצא למסע בדרכים כדי
להצליח בהוליווד .בדרכו הוא פוגש את פוזי ,דוב
שמספר בדיחות קרש ונהיה לו לחבר אמת; מיס
פיגי ,חזירה יפהפייה שכובשת את לבו בסערה;
רולף הכלב הפסנתרן; גונזו הגדול ,אמן קרקס חסר
מעצורים; ושאר החברים האהובים .לדרכם נקלע
מסעדן חסר לב ,שמחליט למתג את קרמיט כפניה
של רשת מסעדות שמוכרות רגלי צפרדעים ,ולשם
כך עליו לעצור את הקריירה המוזיקלית שלו ויהי
מה" .החבובות בהוליווד" הוא קסם אמתי מבית
היוצר של ג'ים הנסון ופרנק אוז ,והשירים שבסרט
הם מהיפים ביותר שנכתבו לקולנוע.
במאי ג'יימס פרֹולי
קולות :ג'ים הנסון ,פרנק אוז ,ג'רי נלסון
שחקנים :אורסון ולס ,דום דה-לואיז ,מל ברוקס,
מדלין קאהן ,קלוריס ליצ'מן ,קרול קיין ועוד
( 95דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שבת20:30 ,27.8 ,

שירת סרטני הנהר
Where the Crawdads Sing
(ארה"ב )2022 ,דרמה
הרומן רב-המכר מגיע למסך הגדול.
קאיה היא נערה עזובה שגידלה את עצמה
באזור הביצות המסוכן שבצפון קרוליינה.
לאורך השנים כינו אותה בלעג "נערת הביצה",
וקאיה חיה מחוץ לקהילה ,כשאיש אינו
יודע על סודותיה .כשקאיה מתאהבת בשני
נערים מהעיר ,היא מוצאת את עצמה בעולם
חדש ומבהיל .מותו של אחד הנערים מביא
את התושבים להפנות אליה אצבע מאשימה
ולהתעלם מסודות המקום שידועים לכולם.
במאית :אוליביה ניומן
שחקנים :דייזי אדגר-ג'ונס ,טיילור ג'ון סמית,
האריס דיקינסון
( 125דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
מבוסס על הרומן רב-המכר "שירת סרטני
הנהר" מאת ֶדליה אֹוונס.

שלישי20:30 ,30.8 ,

בכורה

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

סרט קצר:

מכאן ניתן לראות את
התצפית
From Here, You Can See the View
(ישראל )2019 ,תיעודי
בין היומיום למועדים הלאומיים ,בין הפרחים
לאנדרטאות הפיגוע ,טיילת ארמון הנציב
הופכת לאורך הסרט לקנווס שעליו תחגוג
הישראליות את זהותה המבולבלת.
במאי :טל אלקיים
( 16דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם טל אלקיים,
ובסופה יוקרן סרטו החדש:

שני סרטים בכרטיס אחד

בצל הים
Figure-Ground
(ישראל )2021 ,מסה תיעודית
בין חופי הים של תל אביב לגבעות והוואדיות
של הגדה המערבית ,הסרט משקף מציאות
מטרידה ופרדוקסלית דרך סרטוני .YouTube
מתרחצים ממהרים לחפש מחסה מפני טילים,
חיילים יורים לעבר מפגינים ,כלבים משחקים
על החוף ,כלבים משתלחים בעדר כבשים ,צמיג
בוער ,גבעות נשרפות ושקיעה אדומה בים.
בעריכה אנרגטית ואינטואיטיבית מוצמדות זו
לזו שתי מציאויות מקבילות ומלאות ניגודים
שקשורות זו לזו בקשר בל יינתק ,ולא רק
משום שהחבצלות על החוף נראות דומות כל כך
לפרחים שגדלים בגבעות.
במאי :טל אלקיים
( 70דק' ,עברית ,ערבית ואנגלית; כתוביות
בעברית)

רביעי19:00 ,31.8 ,

רביעי20:30 ,31.8 ,

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

הנבחרות :פרק 3
The Elected: Chapter 3
(ישראל )2022 ,תיעודי
לאורך השנים נשים היו מיעוט בכנסת
ישראל .זכותן לבחור או להיבחר לא הייתה
מובנת מאליה ,ועד היום הן נאבקות על
מקומן .דרך ראיונות עם חברות כנסת,
מומחיות ונשות תקשורת ,בשילוב חומרי
ארכיון נדירים ,הסדרה מתעדת את מאבקן
למען ייצוג בכנסת ובמוקדי קבלת ההחלטות
הפוליטיות ,חקיקה שעוסקת בנשים
ובמאבק באי-שוויון המגדרי המוטמע
בכנסת ואפשרות להתקדם לראשות מפלגה
ולראשות הממשלה .ח"כיות בעבר ובהווה,
ממפלגות שונות ,מדברות בגילוי לב נדיר על
דרכן לכנסת כנשים בפוליטיקה המקומית על
כל גווניה.
במאית :אפרת שלום דנון
יוצרות הסדרה :אסנת טרבלסי ,ליאור אלפנט,
אפרת שלום דנון
( 67דק' ,עברית; כתוביות בעברית)

למות בעד תשוקה
Crimes of Passion
(ארה"ב )1984 ,מתח
קתלין טרנר ("כחום הגוף") מגלמת אישה שביום היא מעצבת אופנה מצליחה ובלילה
מממשת לגברים את הפנטזיות שלהם כזונה בשם צ'יינה בלו .אל הסמטה שבה היא
משוטטת נקלעים גבר שנישואיו עלו על שרטון וכומר מטורף בגילומו של אנתוני פרקינס
("פסיכו") ,שמעוניין לגאול את המין הנשי באמצעות ויברטור משונן (כן ,כן) .התקפת מחץ
מבית קן ראסל ("נשים אוהבות") על רעיון החסד הנוצרי ,קדושת התא המשפחתי ודמויות
האם והזונה.
במאי :קן ראסל
שחקנים :קתלין טרנר ,ג'ון לאפלין ,אנתוני פרקינס
( 107דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני הסרט ,תתקיים הרצאה מפי גילי פורת ושני קיניסו ,יוצרי הפודקאסט "טראשטוק".
שימו לב :סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות .הצפייה בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.

ב10-

 ₪בלבד!

האשמה

רכבת הקליע

The Accusation

Bullet Train

(צרפת )2021 ,דרמה

(ארה"ב )2022 ,קומדיית מתח

צעיר מואשם שאנס צעירה .מיהו הצעיר ומי
היא הצעירה? האם הוא אשם או חף מפשע?
האם היא הקורבן או שהיא צמאה לנקמה ,כפי
שטוען הנאשם? והאם האמת אחת היא? שני
הגיבורים ,בני משפחותיהם וחבריהם יראו כיצד
חייהם ואמונתם נקרעים לגזרים לעיני כול
בחיפוש אחר האמת.
במאי :איוואן אטאל
שחקנים :בן אטאל ,סוזאן ז'ּואנֶ ה ,שרלוט
גיינסבורג
( 138דק' ,צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית)

בראד פיט מגלם את "ליידיבאג" ,מתנקש חסר
מזל שנחוש לבצע את עבודתו בדרכי שלום
לאחר שיותר מדי משימות שלו השתבשו.
מתברר שלגורל יש תוכניות אחרות לגביו.
משימתו הנוכחית מציבה אותו במסלול
התנגשות עם יריבים קטלניים מרחבי העולם,
שלכל אחד מהם יש מטרה משלו ואינטרס
שעומד בניגוד לרצונות הזולת .על הרכבת
המהירה בעולם הבלגן חוגג ,והתחנה האחרונה
היא רק של מסע פרוע וחסר מעצורים לאורכה
של יפן הרעשנית.
במאי :דייויד לייטץ'
שחקנים :בראד פיט ,סנדרה בולוק ,זאזי ּביטס
( 126דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

שלישי זהב18:00 ,16.8 ,

שלישי זהב18:00 ,23.8 ,

בכורה

שלישי זהב18:00 ,30.8 ,

בכורה

שלישי זהב18:00 ,2.8 ,

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

שלישי זהב18:00 ,9.8 ,

שלישי זהב

בכורה

בכורה

בכורה

נאמנות

שירת סרטני הנהר

הֹוט קּוטּור

Faithful

Where the Crawdads Sing

Haute Couture

(צרפת )2020 ,דרמה תקופתית

(ארה"ב )2022 ,דרמה

(צרפת )2021 ,דרמה

אלג'יריה .1956 ,פרנאן ואלן הם זוג צעיר
ומאוהב וחביב על הבריות במושבה צרפתית.
כאשר יום אחד פרנאן נעצר במפעלו ומואשם
בכך שהטמין פצצה ,מעמדם החברתי מידרדר
לבלי הכר .מרגע זה הוא הבוגד ואלן היא "אשת
הבוגד" .למרות הלחץ החברתי ,אלן מסרבת
לנטוש את בעלה לגורלו .דרמה היסטורית
המביאה את סיפורו של פרנאן איבטון ,שלחם
לצד האלג'יראים נגד הכיבוש הצרפתי.
סיסטרן
ֶ
במאיֶ :אליֶ ה
שחקנים :ונסן לקוסט ,ויקי קריפס ,ז'ול לנגלאד
( 92דק' ,צרפתית ,ערבית ,פולנית; תרגום
לעברית ולאנגלית)

הרומן רב-המכר מגיע למסך הגדול.
קאיה היא נערה עזובה שגידלה את עצמה
באזור הביצות המסוכן שבצפון קרוליינה.
לאורך השנים כינו אותה בלעג "נערת הביצה",
וקאיה חיה מחוץ לקהילה ,כשאיש אינו
יודע על סודותיה .כשקאיה מתאהבת בשני
נערים מהעיר ,היא מוצאת את עצמה בעולם
חדש ומבהיל .מותו של אחד הנערים מביא
את התושבים להפנות אליה אצבע מאשימה
ולהתעלם מסודות המקום שידועים לכולם.
במאית :אוליביה ניומן
שחקנים :דייזי אדגר-ג'ונס ,טיילור ג'ון סמית,
האריס דיקינסון
( 125דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
מבוסס על הרומן רב-המכר "שירת סרטני
הנהר" מאת ֶדליה אֹוונס.

אסתר היא תופרת בכירה בבית האופנה דיֹור.
יום אחד התיק שלה נגנב במטרו בידי צעירה
בת  20ששמה ג'ייד .כשאסתר רואה את
הגנבת היא מזהה את הפוטנציאל שבה ,את
יכולתה ללמוד את מלאכת התפירה וההלבשה,
ומחליטה אינסטינקטיבית לא להתקשר
למשטרה ולאמץ אותה כבת חסותה.
במאית :סילבי אוחיון
שחקנים :נטלי ביי ,לינה חּודרי ,פסקל ַארּביֹו
( 100דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

ד ר כ ו ן

שבת11:00 ,6.8 ,

שבת11:00 ,13.8 ,

רובין הוד

אליס בארץ הפלאות
Alice in Wonderland

Robin Hood

(ארה"ב )1953 ,אנימציה

(ארה"ב )1973 ,אנימציה

שבת11:00 ,20.8 ,

שבת11:15 ,27.8 ,

הקיסר נפל על הראש

ּפֹוקהֹונטס
ַ

The Emperor’s New Groove

Pocahontas

(ארה"ב )2000 ,אנימציה

(ארה"ב )1995 ,אנימציה

ִס ֶינ ָמ ָקט

החל מ4.8-

ממשיכים

ממשיכים

(דיבוב עברי ,אנגלית)

(דיבוב עברי ,אנגלית)

(דיבוב עברי ,אנגלית)

הקרנות מסחריות מסביב לשעון
החל מ4.8-

החל מ11.8-

החל מ18.8-

נאמנות

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

לפרטי

ם נו

דרגון בול סופר :סופר הירו

י ם:

ספ

החל מ18.8-

החל מ25.8-

ממשיכים
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אוגוסט
August
2022

שלישי זהב

ימי חמישי

ימי רביעי

ימי שבת

ימי שישי

2.8

3.8

4.8

5.8

6.8

 18:00בכורה
האשמה

20:30
הבשורה על פי מתיאוס הקדוש

 20:30טרום-בכורה
עולם אחר

21:00
שיר אשיר בגשם

 11:00רובין הוד
 18:00טרום-בכורה הֹוט קּוטּור
 20:00בכורה רכבת הקליע

9.8

10.8

11.8

12.8

13.8

18:00
רכבת הקליע
20:30
סטס אפריקאי
אֹור ֶ
הערות לגבי ֵ

20:00
רבותי וגברת לּוּפינֹו
ַ
21:00
שערורייה

 20:30טרום-בכורה
הנבחרות :פרק 2
שיחה עם לימור לבנת

 21:00טרום בכורה
השכנים מלמעלה

 11:00אליס בארץ הפלאות
 18:00בכורה נאמנות
 20:30נישואיה של מריה בראון

16.8

17.8

18.8

19.8

20.8

 18:00בכורה
נאמנות
20:00
הגעגועים של ורוניקה פֹוס

19:30
בכורה
הנבחרות :פרק 1
20:45
הביגמיסט

20:30
לעין השמש

21:00
קרול

 11:00הקיסר נפל על הראש
 11:30למה אני
 18:00מה קורה לי בזמן האחרון?
 20:30התפוז המכני

23.8

24.8

25.8

26.8

27.8

 18:00בכורה
שירת סרטני הנהר
20:30
איך נתת לזה לקרות

20:30
סרט קצר:
שירות פרימיום
סרט באורך מלא:
העלמה והמוות

20:30
הטרמפיסט

21:00
הכישרון של מר ריפלי

 11:00המגזין בהנחיית משה
נסטלבאום
 11:15פוקהונטס
 18:00החבובות בהוליווד
 20:30בכורה שירת סרטני הנהר

30.8

31.8

1.9

 18:00הֹוט קּוטּור
 20:00סרט קצר :מכאן ניתן לראות
את התצפית
סרט באורך מלא :בצל הים

19:00
הנבחרות :פרק 3
20:30
למות בעד תשוקה

21:00
לולה

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

