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 זוכה פרסי אופיר לשנת 2022 לסרט, הבמאית, 

שחקנית המשנה, מעצבת התלבושות והמלהקת.

 

חמישי, 13.10, 20:30

סינמה סבאיא



הקרנות מסחריות מסביב לשעוןִסיֶנָמָקט

החל מ-16.6

טד החוקר החופר

ממשיכים:

מותק של מפלצת

אטסיב! פסטיבל 
קולנוע 

אפריקאי

פרנסואה 
 טריפו:

טוב יותר מטרנטינו

קולנוע 
ישראלי חדש

18.10 – ג'מייקה – גן העדן 
האבוד

19.10 – בלשון מותרת
נובמבר – אשת הקברן

נובמבר – ת'לוניוס מונק
דצמבר – נפטון פרוסט

1.10 – 400 המלקות
8.10 – כסף כיס

15.9 – לפתע ביום ראשון
22.10 – לילה אמריקאי

8.10 – טרום בכורה: אזרח 
מודאג

12.10 – כל מה שאני יכולה
13.10 – סינמה סבאיא

20.10 – טרום בכורה: השתיקה
27.10 – בת האמן

אין גברים כאלה – החל מ-6.10

אמסטרדם - החל מ-13.10

הגבר המושלם שלך – החל מ-13.10

טוקיו רועדת – החל מ-20.10

גברת האריס נוסעת לפריז – החל מ-27.10
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באמצעי  מפורטים  הפעילות  ימי  הראשון,  הסרט  הקרנת  תחילת  לפני  הקופות תפתחנה שעה   • השנה  כל  במהלך  לקולנוע  בבואכם  חם  בלבוש  להצטייד  מומלץ 
ולהזמנות בקופה:  • לבירורים בנושאי סרטים, מנויים   www.hcinema.org.il ליין:  און  ורכישת כרטיסים מראש באמצעות אתר האינטרנט  • לפרטים  הפרסום 
09-9565008 • ניתן ורצוי להשאיר הודעה ברורה הכוללת שם מלא ומספר טלפון, החזרה אל הפונה תעשה בשעות פעילות הקופות • להבטחת הזמנתכם מומלץ 
החודשית  בתוכנית  שינויים  יתכנו   • במייל  או  בטלפון  הסרט  תחילת  לפני  שעתיים  עד  להודיע  יש  ביטולים  על   • ההקרנה  לפני  שעות   72 לפחות  להתקשר 
ובמועדי ההקרנה בשל סיבות שאינן קשורות בסינמטק. נא להתעדכן תמיד בסמוך למועד ההקרנה •מקומות מסומנים ישמרו למנויים עד 5 דקות לפני תחילת 
ההקרנה, המאחרים יודרכו למקומות פנויים על פי המצאי • לשם הפיכת תהליך הזמנת הכרטיסים לקל וידידותי, המנויים מתבקשים להשתמש במערכת הכירטוס 
המאחרים  כניסת  התחילה.  שההרצאה  ברגע  כניסה  אפשרות  תינתן  לא  וסרט  בהרצאה   • האולמות  בקומת  הסינמט  במכשיר  ולקבלם  באינטרנט,  המתקדמת 
שמיעה. לכבדי  עזר  מערכת  הכולל  נגישות  תקן  לסינמטק   • הסרטים  של  הטכני  למצב  אחראי  הסינמטק  אין   • ישמרו  מקומותיהם  בלבד,  להקרנה  תתאפשר 
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סיפורו של ילד רגיש ולא רצוי שהוריו ומוריו 
מתקשים להתמודד עמו. אנטואן דואנל, 

האלטר אגו של פרנסואה טריפו, מכלה את 
זמנו ברחוב בעשיית מעשי קונדס. דווקא 

כשהוא חפץ לעשות מעשה טוב, הוא נתפס 
ומשלם על כך מחיר כבד. סצנת הסיום של 

הסרט – דימוי קולנועי מזוקק ומופתי – היא 
אחת הסצנות המרגשות והפיוטיות ביותר 

בתולדות הקולנוע.
במאי: פרנסואה טריפו 

שחקנים: ז'אן-פייר ליאו, אלבר רמי, קלייר 
מֹוריֶיה 

)99 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל קאן 

1960

400 המלקות
The Four Hundred Blows

)צרפת, 1959( דרמה
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הגיבור
A Hero

)איראן/צרפת, 2021( דרמה
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סרטו החדש של אמן הקולנוע האיראני אסגר 
פרהאדי, זוכה פרס האוסקר על הסרטים 

"פרידה" ו"הסוכן" המופתיים. רחים אסור 
בכלא אחרי שלא הצליח להחזיר הלוואה 
גדולה שלקח. במהלך חופשה נופל לידיו 

סכום כסף גדול, והוא נהיה בן לילה לגיבור 
מקומי. יחד עם התהילה עולים סימני השאלה 

)מאין הכסף? לאן הוא הלך? האם הסיפור 
כולו היה הצגה אחת גדולה?(, ורחים צריך 

להילחם על שמו הטוב.
בימוי: אסגר פרהאדי 

שחקנים: אמיר ג'דידי, מוחסן תנּבאנדה, 
ֶפֶרשֶטה סאדרה אורפאי 

)128 דק', פרסית; תרגום לעברית ולאנגלית(

טוקיו רועדת
Tokyo Shaking

)צרפת, 2021( דרמה
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במרץ, 2011. רעידת אדמה אדירה פוקדת 
את יפן וגורמת לגל צונאמי, שמוביל לאסון 

הגרעיני בפוקושימה. קהילת התושבים הזרים 
בטוקיו נשטפת גם היא בגל הכאוס והחרדה 

שמציף את העיר. אלכסנדרה, מנהלת צרפתיה 
צעירה שעברה לא מזמן לטוקיו כדי לאייש 

משרה בכירה בבנק, מוצאת עצמה נקרעת בין 
ההוראות של מנהליה לבין הרצון להגן על בני 

משפחתה וחבריה לעבודה, ונאבקת למצוא 
מידה של אנושיות בתוך המהומה.

במאי: אוליביה פיו
שחקנים: קארין ויאר, סטפן באק, יורי 

נאריטה
)101 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס הסרט התיעודי )עד 60 דק׳,( הטוב ביותר, אופיר 2022

היא מצטרפת לסיור בתערוכת דיוקנאות 
עצמיים של צייר ידוע. האיש בציורים הוא 
אבא שלה, אבל רק היא ועוד קומץ אנשים 
יודעים את זה. היא יוצרת קשר עם אביה 

לראשונה אחרי עשור של נתק ומספרת לו 
על רעיון שיש לה לסרט עליו ועל הקשר 

שלהם שנרקם מחדש דרך עבודותיו. 
נראה שהאמן מתלהב, אך כשהיא מעמיקה 

בעשיית הסרט היא מגלה שהמפגש עם 
האיש מאחורי הדיוקנאות הוא האתגר 

האמיתי.  
במאים: מרגריטה לינטון, יניב לינטון

)60 דק', עברית, רוסית; תרגום לעברית(

בת האמן
 ,The Artist's Daughter 

Oil on Canvas

)ישראל, 2022( תיעודי
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בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם 
מרגריטה לינטון, יוצרת הסרט.

אוגוסט, 1572. הנסיכה מרגו, בת למשפחת 
המלוכה הקתולית, נישאת לאנרי דה נוואר 

הפרוטסטנטי. הילולת הנישואים נהיית לטבח 
בציבור הפרוטסטנטי בערב ליל ברתולומיאו 

הקדוש. מרגו מגלה שהיא קורבן במזימה שזממה 
אמה, קתרין דה מדיצ'י מלכת צרפת, נוקטת 

לראשונה בחייה עמדה משלה ומגינה בחירוף נפש 
על בעלה הטרי, אך את אהבתה היא שומרת לאחר. 

חיזיון קולנועי מדהים בעל אמירה פמיניסטית. 
במאי: פטריס שרֹו 

שחקנים: איזבל אדג'ני, דניאל אוטיי, וירנה ליזי, 
ז'אן-אוג אנגלאד, ונסן פרז, פסקל גרגורי, אסיה 

ארג'נטו, מיגל בֹוֶסה, דומיניק בלאן 
)138 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

וירנה ליזי – זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר, 
פסטיבל קאן 1994. פטריס שרו – זוכה פרס הבמאי 

הטוב ביותר, פסטיבל קאן 1994

המלכה מרגו 
La Reine Margot

)צרפת, 1993( דרמה היסטורית
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עולמה המסודר והמהודק של תובעת תל אביבית 
צעירה ועצמאית מתערער בעקבות עבודתה על 
תיק עבירות מין. באופן לא צפוי היא מתאהבת 

בסניגור גרוש ואב לילדים – גבר מלא באנרגיית 
חיים וחופש ואבא מסור, שמעמיד בסימן שאלה 
את שאיפתה לעצמאות מוחלטת, הרצון להימנע 

מתלות בבן זוג או ילדים וההתמודדות עם 
המשפחה הרוסית החמה והלוחצת.

במאית: שירי נבו פרידנטל
שחקנית: אניה בוקשטיין, שרון סטריבמן, מגי 

אזרזר, רועי אסף, מוני מושונוב 
 )87 דק', עברית; כתוביות בעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם שירי נבו 
פרידנטל, יוצרת הסרט.

כל מה שאני יכולה
All I can do

)ישראל, 2022( דרמה
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כסף כיס
Small Change

)צרפת, 1976( קומדיה
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"ילדים הם חזקים כסלעים", אמר פרנסואה טריפו 
)"400 המלקות"( והקדיש לאמירה זו סרט. סרטו 

מתרחש בפרבר צרפתי שבו חיים ילדים רבים: ילד 
עני צופן סוד שמגיע מדי יום לבית הספר באותם 
הבגדים, ילד עשיר יתום מאם שמתאהב בשכנתו, 

זאטוט בן שלוש המטייל על המרפסת, ילדה שרבה 
עם הוריה ואומרת את המילה האחרונה ועוד. 

טריפו מביט באהדה בגיבוריו הצעירים ומיטיב 
לספר את סיפוריהם באיורים קולנועיים אווריריים. 

במאי: פרנסואה טריפו
שחקנים: ז'ורז' ֶדמּוסֹו, פיליפ גולדמן, ניקול 

פליקס
)104 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

זוכה פרסים בפסטיבל ברלין 1976 ומועמד לפרס 
הסרט הזר הטוב ביותר, גלובוס הזהב 1977.

טרום-בכורה ישראלית

בן, תל-אביבי הרואה בעצמו אדם ליברלי ונאור, 
חי בדירה מושלמת עם בן זוגו רז, החולם על 

תינוק משותף. בינתיים הוא מחליט לשפר את 
שכונתו ה"מתחדשת" בדרום העיר ונוטע ברחוב 
שלו עץ. המעשה התמים מוביל לרצף אירועים 
טרגי, שבו מהגר אריתריאי נעצר באכזריות. בן 

רדוף האשמה נאלץ לבחון מחדש את תפיסת 
עולמו. משל סאטירי על פריבילגיה ודעה קדומה 

ועל היחסים הסבוכים ביניהן.
במאי: עידן חגואל

שחקנים: שלומי ברטונוב, אריאל וולף, לנה 
פרייפלד

)82 דק', עברית; כתוביות בעברית(
זוכה פרס התסריט, פסטיבל הקולנוע ירושלים 

2022

אזרח מודאג
Concerned Citizen

)ישראל, 2022( דרמה קומית
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בתום ההקרנה תתקיים שיחה 
עם עידן חגואל, יוצר הסרט.

ועדת השחרורים מוכנה לשחרר את ג'ימי 
מהכלא מפני שבת זוגו לילי גוססת. אין 

לו שום חשק להסתבך עם החוק, אבל גם 
כשהוא מנסה להישמר, הוא איכשהו נגרר 

שוב לעניינים פליליים ונאלץ לגלות את 
החלקים הפחות נעימים שלו. סרטו של אהרון 

קשלס )שביים את "מי מפחד מהזאב הרע" 
בשיתוף עם נבות פפושדו( מתחיל כסרט 

פשע סטנדרטי אבל עובר בתחכום ערמומי בין 
הומור, מתח, אימה ורומנטיקה מלנכולית.

במאי: אהרון קשלס
שחקנים: ג'ייסון סודקיס, אבנג'לין לילי, 

מייק קולטר 

דרומית לגן עדן
South of Heaven

)ארה"ב, 2021( מתח

20
:3

0 
,1

1:
10

י, 
ש

לי
ש

בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה 
לשאלות הקהל עם אהרון קשלס, יוצר 

הסרט.
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ג'מייקה – גן העדן קו
שנותר מאחור

The Land of Look Behind

)ארה"ב, 1982( תיעודי מוזיקלי
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מסע קולנועי שמתחיל בהלווייתו של בוב 
מארלי ומתפתח לפרופיל פואטי ויפהפה של 
ג'מייקה, האנשים החיים בה, הדיכוי, העוני, 
תרבות הרסטפארי והמוזיקה שנולדה מתוך 

כל אלה. זוהי הקרנה קולנועית ראשונה מזה 
30 שנה לסרט שיצר הצוות הקבוע המלווה 

את ורנר הרצוג, בהשפעת הקולנוע התיעודי 
המופתי שלו.

במאי: אלן גרינברג
)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הקרנת הסרט תוצג הרצאה מפי דויד פרץ, 
מרצה, מפיק, מוזיקאי ואקטיביסט.

לפתע ביום ראשון 
Confidentially Yours

)צרפת, 1983( קומדיית מתח
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קלוד מסּולייה נרצח. כיצד? בשעה שיצא לצוד. הפרט 
החדשותי הזה לא היה משפיע על המזכירה המסורה 

ברברה בקר )פאני ארדן(, אלמלא היה מעסיקה בסוכנות 
הנדל"ן, ז'וליין ורסל )ז'אן-לואי טרנטיניאן(, החשוד 
העיקרי. העדויות מצטברות: צמד הגברים צדו באותו 
אזור, טביעות אצבעותיו של ורסל נמצאו על מכוניתו 

של המנוח, ואם לא די בכך, אשתו היתה המאהבת 
של מסּולייה. ברברה העשויה ללא חת, סקרנית לא 

קטנה, מחליטה לפתוח בחקירה משלה ומסתבכת עד 
מעל לראשה. סרטו האחרון של פרנסואה טריפו )"400 

המלקות", "ז'ול וג'ים"( הוא מחווה עתירת הומור לאמן 
המתח והמסתורין אלפרד היצ'קוק, שטריפו התייחס 

אליו כבר בסרטו "הכלה לבשה שחורים".
במאי: פרנסואה טריפו

שחקנים: פאני ארדן, ז'אן-לואי טרנטיניאן, ז'אן-פייר 
קלפון, פיליפ לאודנבך

)110 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

ארון הוא בחור חסון שעובד על השרירים. 
בובי עובד במוזיאון, וכשהוא בלחץ הוא 

מרבה בדיבורים. כאשר הם נפגשים במסיבה 
המשיכה היא הדדית, אבל פעורה ביניהם 

תהום של חוסר ביטחון ושפע בלתי נגמר של 
גברים חתיכים ומתירניים. ללא ספק הגיעה 
שעתם להתאהב זה בזה, אך הם "עסוקים" 

מדי. קופידון נדרש להתערבות יתרה, כי 
השניים מתגלים כעקשנים נורא. קומדיה 

רומנטית עליזה – לזה חיכינו.
במאי: ניקולס סטוֶלר 

שחקנים: לוק מקפרליין, בילי אייכנר, 
קריסטין ֶצ'נֹוֶות

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אין גברים כאלה
Bros

)ארה"ב, 2022( קומדיה רומנטית
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אמילי
Emily

)בריטניה/ארה"ב, 2022( דרמה תקופתית
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זהו סיפורה של האחות "המוזרה" במשפחת 
ברונטה, אמילי, שכתבה את אחד הספרים 
הרומנטיים החזקים בכל הזמנים )"אנקת 
גבהים"( ואהבתה למורה לצרפתית טרם 

מותה המוקדם מדי בגיל 30 מדלקת ריאות. 
טבילת האש כתסריטאית ובמאית של 

השחקנית פרנסס אוקונור )"פארק מנספילד", 
"אינטליגנציה מלאכותית"( היא יצירה כתובה 

ומבוימת היטב, מהממת בסגנונה האסתטי 
ומפתיעה בשימושה בהומור ובגישתה 

המודרנית .
במאית: פרנסס אוקונור

שחקנים: אמה מקי, אוליבר ג'קסון-כהן, 
ג'מה ג'ונס

)130 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סינמה סבאיא
Cinema Sabaya

)ישראל, 2021( עלילתי
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שמונה נשים, יהודיות וערביות, נפגשות 
בסדנה ללימודי צילום וידיאו. רונה )דאנה 
איבגי(, במאית צעירה, מובילה את הסדנה 

ומלמדת אותן כיצד לתעד נושאים כמו 
עצמאות, תפיסת מקום, זוגיות, אימהּות, פחד 
והעזה. אלה מובילים להתנגשות ולהתקרבות 

בין נשים שונות שאלמלא הסדנה לא היו 
נפגשות. "סינמה סבאיא" הוא זוכה פרס 
הבמאית הטובה ביותר, פרס הסרט הטוב 

ביותר, פרס שחקנית המשנה הטובה ביותר 
ופרס הליהוק הטוב ביותר, טקס פרסי אופיר 

2022
במאית: אורית פוקס רותם

שחקנים: דאנה איבגי, אמל מורקוס, מרלן 
בג'אלי, ג'ואנה סעיד 

)91 דק’, ערבית ועברית; תרגום לעברית(
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"אנקת גבהים" הוא שמה של אחוזה כפרית 
באנגליה של המאה ה־19, שבה מתגוררת 

קאתי ֶארנשֹו עם בני משפחתה. בן חורג הוא 
היתקליף, נער שחור חסר בית שאבי המשפחה 

אימץ. נוכחותו ויחסיו הרומנטיים עם קאתי 
מעוררים סערת רגשות אצל כולם. אדפטציה 
מפתיעה לרומן הקלאסי מאת אמילי ברונטה: 

ליהוק של שחקנים שחורים )הרבה לפני 
"ברידג'רטון"( ודגש על זעם ואלימות על 

חשבון האהבה. חזק, לא לכל טעם.
אנדריאה ארנולד )"דרך אדומה"( ליהקה 

בהחלטה יוצאת דופן שחקנים שחורים לדרמה 
תקופתית, הרבה לפני "ברידג'רטון",

במאית: אנדריאה ארנולד )"מחוץ למים"( 
שחקנים: קאיה סקֹוֶדָלריֹו, ג'יימס האוסֹון, 

סולומון גלייב
)129 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אנקת גבהים
Wuthering Heights

)בריטניה, 2011( דרמה תקופתית

על פי ספרה של אמילי ברונטה 
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שבעה חברים ותיקים מתעתדים לחגוג 
לחברם יום הולדת. החיים בארון, עוינות 

הזולת והכמיהה לאהבה עושים את המסיבה 
המיוחלת לתא לחץ על סף פיצוץ, ואחריה 
דברים לא יישארו עוד כפי שהיו. המחזה 

המריר מאת מארט קראולי נחשב מאז 
ומתמיד טקסט חד. זהו ביטוי כן לאופן שבו 

הטרור החברתי הופך את המנסים לשרוד 
לחיות טרף. 

במאי: ויליאם פרידקין
שחקנים: לנרד פריי, קנת נלסון, פיטר וייט

)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הנערים שבחבורה
The Boys in the Band

)ארה"ב, 1970( דרמה קומית
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מבט על חייהם וחוויותיהם של גברים 
הומוסקסואליים שחורים בארצות הברית 

של שנות השמונים, בצלה של מגפת 
האיידס. זהו סרט שיר, מסוגנן וייחודי, 

שחוגג בגאווה את יופיים של גברים 
שחורים האוהבים זה את זה כאקט מהפכני 
שחותר תחת מנגנוני ההשתקה של מיניות 
וגזע בחברה. אחד מביטוייו המושלמים של 

מה שמכונה "קולנוע פוסט-קולוניאלי".
במאי: מרלון ריגס

)54 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בלשון מותרת
Tongues Untied

)ארה"ב, 1989( תיעודי
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טרום-בכורה ישראלית

חייו של אביהו, איש טלוויזיה עם פה גדול מדי, 
הולכים ומסתבכים: אמו שרה הפסיקה לדבר, ואביהו 

לא מבין למה. אביב, תלמידו האהוב לשעבר, 
הופך במפתיע למועמד המוביל בבחירות לראשות 

הממשלה למרות העובדה שאף אחד לא יודע מה יש 
לו להגיד. הוא לא מתראיין, לא מדבר, לא נואם – 

פשוט שותק כל הדרך לניצחון, שתיקה שמאתגרת 
את אביהו עד כדי סיכון הקריירה שלו ומשפחתו. 
שתיקה מכאן, שתיקה משם, ועוד כמה שתיקות 

מכיוונים לא צפויים, ובין כולן אביהו נע עד לרגע 
שבו יתחברו ויובילו אותו אל חשבון הנפש הגדול 

של חייו.
במאי: שמי זרחין )"לילסדה", "המילים הטובות"(

שחקנים: מוריס כהן, לבנה פינקלשטיין, אושרי כהן, 
אסתי זקהיים

)130 דק', עברית; כתוביות בעברית(

השתיקה
The Silence

)ישראל, 2022( דרמה
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בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה 
לשאלות הקהל עם השחקנית לבנה 

פינקלשטיין.

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי 
דולב אמתי, סטודנט לקולנוע שפרסם 
מאמרים בכתב העת של סינמטק תל 

אביב, בבלוג "אוף סקרין" ובכתב העת 
"תקריב".
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לילה אמריקאי
Day for Night

)צרפת, 1973( קומדיה
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מבט על המתרחש בסט של סרט קולנוע בינוני 
באיכותו הוא עילה לדיון במקומה של האמנות 

השביעית בחיינו, מקורות ההשראה שלה 
 והשפעתה על המציאות. שם הסרט 

)Day for Night( הוא שמה של טכניקה 
קולנועית שמאפשרת לסצנות שצולמו ביום 
להיראות כאילו צולמו בלילה, והוא מעיד על 
הפער בין המציאות לייצוגה בקולנוע. סרטו 

המשגע של טריפו מתעלה על יצירות מאוחרות 
שעוסקות באמנות הקולנוע כ"השחקן", "סוף 

הוליוודי", "רעש, מצלמים" ועוד.
במאי: פרנסואה טריפו 

שחקנים: ז'קלין ביֶסה, ז'אן-פייר ליאו, ולנטינה 
קורֶטֶזה

)116 דק', צרפתית; תרגום לעברית(  

פלֹוריֶצ׳ֶלה – החוג לקולנוע רומני של  

משטר  השבעים.  שנות  תחילת  של  רומניה 
האחיזה  את  מהדק  צ'אושסקו  של  האימים 
לוותר  מסרבת  תיכוניסטים  חבורת  אך  בנתיניו, 
המערבית  והמוזיקה  התקווה  החופש,  על 
מחתרתית  רדיו  בתחנת  אלה  כל  את  ומקבלת 
החשאית  המשטרה  אחד  ערב  רומני.  גולה  של 
לשנות  ומאיימת  "העבירה"  דבר  את  מגלה 
הצעירים.  המרדנים  של  חייהם  מסלול  את 
"מבט  במסגרת  הבימוי  בפרס  זכה  הסרט 
רב.  ובצדק   – האחרון  קאן  בפסטיבל  מסוים" 

במאי: אלכסנדרּו ֶבּלק 
שחקנים: מארה ּבוגארין, סרּבאן לזרוביץ', ולאד 

איבאנוב
)102 דק', רומנית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי איריס לקנר, 
מנהלת פסטיבל הקולנוע הרומני.

מטרונום
Metronome

)רומניה/צרפת, 2022( דרמה
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אמסטרדם
Amsterdam

)ארה"ב, 2022(
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ארצות הברית, שנות השלושים של המאה 
ה-20. שלושה חברים, שני גברים ואישה, עדים 

לרצח ונהיים חשודים בעצמם. ניסיונם לטהר 
את שמם חושף פרשות אפלות בהיסטוריה 

של ארצות הברית. דייויד או ראסל )"שלושה 
מלכים", "חלום אמריקאי" ו"אופטימיות 
היא שם המשחק"( חוזר במותחן מורכב, 

בהשתתפות כמה מגדולי השחקנים העכשוויים 
וכוכב עבר אחד בשם רוברט דה נירו.

במאי: דייויד או ראסל 
שחקנים: כריסטיאן בייל, מרגו רובי, ג'ון דייויד 

וושינגטון
)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מהתלת אימה מבית היוצר של פיטר ג'קסון 
)"שר הטבעות", "יצורים מופלאים"( על 

אודות אישה אחת שנושך אותה קוף-עכברוש 
ואז היא מתה עד היא חוזרת כמו זומבי 
וזוללת כלבים, אחיות, חברים ושכנים. 

הילולה של טעם רע.
במאי: פיטר ג'קסון

שחקנים: טימותי באלם, דיאנה פנלוור, 
אליזבט מודי

)104 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מוות מוחי
Braindead

)ניו זילנד, 1992( קומדיית אימה
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25.10

20:30
 "יחומ תוומ"

26.10

20:30
אוה םג בובו וס ,הטיר

רימז הלופכ

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

ריטה, סו ובוב גם הוא
Rita, Sue and Bob Too

)בריטניה, 1987( דרמה קומית

שימו לב: סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות. הצפייה בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.
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יורקשייר, בריטניה, שנות השמונים של המאה ה-20. ריטה וסו הן שתי תיכוניסטיות 
שמעבירות את ימיהן יחדיו. במהרה השעמום מוחלף בסקס עם גבר נשוי )הוא בועל את 

שתיהן על המושב האחורי של מכוניתו(. העניינים מסתבכים כאשר אשתו מגלה את 
העניין. אף שהיא אינה אוהבת סקס, היא לא תסכים לוותר על בעלה, גם אם הוא לא מציאה 

גדולה. למעשה, הסרט מצביע על בעיה במקום אחר לגמרי: שחיקתו של המעמד הנמוך 
בעידן התאצ'ריזם.

במאי: אלן קלארק 
שחקנים: שיבֹון פיֶנראן, מישל הולמס, ג'ורג' קוסטיגן

)93 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי גילי פורת ושני קיניסו.

איריס לקנר



כרטיס לגן עדן
Ticket to Paradise

)ארה"ב, 2022( קומדיה רומנטית
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כשהוריה הגרושים של לילי מגלים שהיא 
התארסה לבחור שפגשה זה עתה בבאלי, הם 

משלבים כוחות, לאחר שנים של שנאה הדדית, 
כדי לסכל את החתונה ולמנוע מבתם – בכל 

מחיר – לחזור על הטעויות שהם עשו בגילה.
במאי: אול פארקר 

שחקנים: ג'ורג' קלּוני, ג'וליה רוברטס, שון 
לינץ'

)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הגברת איידה האריס, עוזרת בית מלונדון, 
נוסעת לפריז. בארנקה החום המרופט כרטיס 

הלוך ושוב לפריז ו-1,400 פאונד כרוכים 
יחדיו בגומייה. בפעם הראשונה בחייה 

הצנועים והקשים היא עומדת לעשות משהו 
למען עצמה: לבזבז סכום כסף אגדי ולקנות 

לעצמה שמלת דיור. בדרכה היא נתקלת 
בתעשיית האופנה הדורסנית וביחס מזלזל 

מעובדיו ולקוחותיו של בית האופנה היוקרתי, 
אך גם בעיר האורות היא מצליחה לכבוש 
לבבות בזכות קסמה ופשטות הליכותיה.

במאי: אנתוני פביאן 
שחקנים: לזלי מנוויל, למבר וילסון, איזבל 

אופר
)115 דק', אנגלית, צרפתית; תרגום לעברית(

גברת האריס נוסעת 
לפריז

Mrs. Harris Goes to Paris

)ארה"ב, 2021( קומדיה
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מגי צ'נג )"מצב רוח לאהבה"( מגלמת שחקנית ושמה מגי צ'נג 
המלוהקת לסרט צרפתי, עיבוד חדש לאחד הסרטים החשובים של 
הקולנוע האילם, "הערפדים" משנת 1915. היא מוצאת את עצמה 

־לכודה בין במאי שעוד לא החליט מאיזו עמדה לתקוף את היצירה הק
לאסית, מפיקים תאבי בצע והאופי המיוחד של הצרפתים. כדי להיכנס 

לתפקיד היא מבלה יותר ויותר ב"דמות", מזדהה עמה ומאבדת את 
עצמה, כמו ההפקה כולה. אוליבֶיה אסאיאס )להבדיל מרנה וידאל, 

הבמאי של הסרט שבתוך הסרט( יודע כיצד לגשת אל החומרים. הוא 
מביים את סרטו בקלילות עירונית עם מחוות להיסטוריה של הקולנוע. 

הליהוק של ז'אן-פייר ליאו )כוכב סרטי הגל החדש הצרפתי והסרט 
"לילה אמריקאי"( אינו מקרי, וכך גם ליהוקו של צוות שחקני המשנה 
הבינלאומי, המייצג את הולדתו של הקולנוע הצעיר והרענן של שנות 

התשעים. זהו סרט יפה ומלנכולי על לידה ועל מוות, של האמנות ושל 
היוצרים.

במאי: אוליבֶיה אסאיאס 
שחקנים: מגי צ'נג, ז'אן-פייר ליאו, ארסיֶנה ח'נג'יאן

)99 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

אירמה ֶוּפ
Irma Vep

 )צרפת, 1996( 
דרמה קומית
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לזכרו של ז'אן-לוק גודאר

בגני לוקסמבורג מתוודעת שרלוט אל פטריק, 
והוא מזמין אותה לשתות עמו כוסית למחרת. 

בערב נודע לה שגם לחברתה ורוניק הייתה 
פגישה מלהיבה עם פטריק.

במאי: ז'אן-לוק גודאר 
שחקנים: ז'אן-קלוד בריאלי, ניקול ברז'ה, 

אן קולט
)21 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

סרט קצר:

לכל הבחורים קוראים 
פטריק

All the Boys Are Called Patrick

)צרפת, 1959( קומדיה
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סיפור פשוט לכאורה על פרסומאי כבן 40, 
המתייחס לגוף האשה כאל אובייקט מסחרי. 

האשה, בת 20, היא צעירה סקרנית המחפשת 
התנסויות חדשות. יחד הם מעבירים יממה 

בתל־אביב ובירושלים: היא מוליכה אותו 
לבתי קפה ולמסיבות חשק, ואילו הוא מוביל 
אותה לסדנאות של אמני פיסול, כדי שאלו 

יעצבו אותה בגבס בניסיון להקפיא ולקבע את 
האידיאה שלה למען הדורות הבאים. יצירה 

יוצאת דופן בנוף המקומי שהושפעה עמוקות 
מהגל הצרפתי.

במאי: ז'אק קתמור
שחקנים: הלית קתמור, אהרון אלמוג, אן 

טוכמאייר
)85 דק', עברית(

סרט באורך מלא:

מקרה אישה
A Woman's Case

)ישראל, 1969( ניסיוני



שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

ארצות הברית, שנות השלושים של המאה 
ה-20. שלושה חברים, שני גברים ואישה, עדים 

לרצח ונהיים חשודים בעצמם. ניסיונם לטהר 
את שמם חושף פרשות אפלות בהיסטוריה 

של ארצות הברית. דייויד או ראסל )"שלושה 
מלכים", "חלום אמריקאי" ו"אופטימיות 
היא שם המשחק"( חוזר במותחן מורכב, 

בהשתתפות כמה מגדולי השחקנים העכשוויים 
וכוכב עבר אחד בשם רוברט דה נירו.

במאי: דייויד או ראסל 
שחקנים: כריסטיאן בייל, מרגו רובי, ג'ון דייויד 

וושינגטון
)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אמסטרדם
Amsterdam

)ארה"ב, 2022(

18
:0

0 
,1

8.
10

ב, 
זה

שי 
לי

ש

סרטו החדש של אמן הקולנוע האיראני אסגר 
פרהאדי, זוכה פרס האוסקר על הסרטים 

"פרידה" ו"הסוכן" המופתיים. רחים אסור 
בכלא אחרי שלא הצליח להחזיר הלוואה גדולה 

שלקח. במהלך חופשה נופל לידיו סכום כסף 
גדול, והוא נהיה בן לילה לגיבור מקומי. יחד 

עם התהילה עולים סימני השאלה )מאין הכסף? 
לאן הוא הלך? האם הסיפור כולו היה הצגה 
אחת גדולה?(, ורחים צריך להילחם על שמו 

הטוב.
בימוי: אסגר פרהאדי 

שחקנים: אמיר ג'דידי, מוחסן תנּבאנדה, 
ֶפֶרשֶטה סאדרה אורפאי 

)128 דק', פרסית; תרגום לעברית ולאנגלית(

הגיבור
A Hero

)איראן/צרפת, 2021( דרמה
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כשהוריה הגרושים של לילי מגלים שהיא 
התארסה לבחור שפגשה זה עתה בבאלי, 

הם משלבים כוחות, לאחר שנים של שנאה 
הדדית, כדי לסכל את החתונה ולמנוע מבתם 
– בכל מחיר – לחזור על הטעויות שהם עשו 

בגילה.
במאי: אול פארקר 

שחקנים: ג'ורג' קלּוני, ג'וליה רוברטס, שון 
לינץ'

)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

כרטיס לגן עדן
Ticket to Paradise

)ארה"ב, 2022( קומדיה רומנטית
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אלמה, מדענית במוזיאון פרגמון הנודע 
בברלין, מסכימה להשתתף בניסוי יוצא 

דופן כדי להבטיח מימון למחקרה. במסגרת 
הניסוי היא נאלצת לחיות במשך שלושה 

שבועות לצדו של טום - רובוט אנושי שבינתו 
המלאכותית עוצבה כדי לשמש כבן הזוג 
המושלם, שתוכנת לפי מידותיה וצרכיה. 
הקולנוענית מריה שרדר )במאית הסדרה 

המצליחה "המורדת"( מגישה דרמה טראגית־
קומית שנונה המעלה שאלות נוקבות על 

אהבה, רגשות ומה שהופך בן אנוש לאנושי. 
במאית: מריה שרדר

שחקנים: דן סטיבנס, מארן אגרט, סנדרה 
הולר

)102 דק’, גרמנית; תרגום לעברית(

הגבר המושלם שלך
I’m your man

)גרמניה, 2021( דרמה קומית
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ארון הוא בחור חסון שעובד על השרירים. 
בובי עובד במוזיאון, וכשהוא בלחץ הוא 

מרבה בדיבורים. כאשר הם נפגשים במסיבה 
המשיכה היא הדדית, אבל פעורה ביניהם 

תהום של חוסר ביטחון ושפע בלתי נגמר של 
גברים חתיכים ומתירניים. ללא ספק הגיעה 
שעתם להתאהב זה בזה, אך הם "עסוקים" 

מדי. קופידון נדרש להתערבות יתרה, כי 
השניים מתגלים כעקשנים נורא. קומדיה 

רומנטית עליזה – לזה חיכינו.
במאי: ניקולס סטוֶלר 

שחקנים: לוק מקפרליין, בילי אייכנר, 
קריסטין ֶצ'נֹוֶות

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אין גברים כאלה
Bros

)ארה"ב, 2022( קומדיה רומנטית
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בהנחיית משה נסטלבאום

 סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים  

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 
שבתרבות

החל מ-6.10
)דיבוב עברי, אנגלית()דיבוב עברי, אנגלית(

ִסיֶנָמָקט

מותק של מפלצת טד החוקר החופר



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

ם נוספים:
טי

לפר

גברת האריס נוסעת לפריז טוקיו רועדת



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

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

10
אוקטובר
October
2022

ימי שבת ימי שישי ימי חמישי ימי רביעי שלישי זהב

1.10

18:00ה400 מלקות
20:30 הגיבור

8.10 7.10 6.10 5.10

18:00
כסף כיס

20:30
אזרח מודאג

 21:00
המלכה מרגו

 20:30
בת האומן

20:45
טוקיו רועדת

15.10 14.10 13.10 12.10 11.10

18:00 
אמילי
 20:30 

לפתע ביום ראשון

21:00
אין גברים כאלה

20:30
סינמה סבאיא

20:30 
כל מה שאני יכולה

18:00 הגיבור
18:30 אין גברים כאלה
20:30 דרומית לגן עדן

22.10 21.10 20.10 19.10 18.10

11:00 מטרונום
18:00 אמסטרדם

20:30 לילה אמריקאי

21:00
אנקת גבהים

20:30 
השתיקה

19:00
בלשון מותרת

21:00 
הנערים שבחבורה

18:00 אמסטרדם
18:30 הגבר המושלם שלך

 20:30 ג'מייקה – גן העדן שנותר
מאחור

29.10 28.10 27.10 26.10 25.10

11:00 המגזין עם משה נסטלבאום
18:00 גברת האריס נוסעת לפריז

20:30 אירמה ֶוּפ

21:00
כרטיס לגן עדן

20:30
 סרט קצר: לכל הבחורים קוראים

פטריק
סרט באורך מלא: מקרה אישה

20:30
ריטה, סו ובוב גם הוא

18:00
כרטיס לגן עדן

18:30
טוקיו רועדת

טרום בכורה ישראלית

טרום בכורה ישראלית

טרום בכורה

טרום בכורה


