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העיוור שלא רצה לראות טיָטניק
 The Blind Man Who Did Not Want to See

Titanic

)פינלנד, 2021( דרמה/מתח

יאקֹו הוא עיוור ורתוק לכיסא גלגלים, אך הוא לא איבד את 
התשוקה לחיים, את חוש ההומור או את אהבתו לקולנוע 

)פרט לשובר קופות אחד שביים ג׳יימס קמרון(. נקודת 
האור של יומו היא שיחת טלפון עם סירּפה, אישה שהכיר 

באינטרנט. כשהוא שומע שהיא חלתה במחלה אנושה, הוא 
מחליט לנסוע אליה, אף שאיש לא פנוי ללוות אותו. הבמאי 
ֵטמּו ניקי כתב את התסריט עבור השחקן ֶפּטרי ּפֹויקֹולאיֶנן, 

שהוא עצמו עיוור ומשותק בעקבות טרשת נפוצה. ניקי, 
שזוכה השנה למחווה בתוכנית ״מבט על הקולנוע הנורדי 5״, 

מגיש דרמת מתח רומנטית מיוחדת וחכמה, ספוגה הומור 
ואנושיות. 

במאי: ֵטמּו ניקי
שחקנים: ֶפּטרי ּפֹויקֹולאיֶנן, ָמריאָנה ָמאיאָלה, ַסמּולי ָיאסקיֹו

)82 דק׳, פינית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס חביב הקהל, פסטיבל ונציה 2021

זוכה פרס השחקן הטוב ביותר, פרסי יוסי 2022 )פרסי 
האקדמיה לקולנוע, פינלנד(

Intra Movies :מקור

19:30
בר סינמטק הרצליה

התכנסות וקוקטייל פתיחה 

20:30
סינמטק הרצליה

פתיחה רשמית של האירועים 
הקרנת: "העיוור שלא רצה 

 לראות 'טיטניק'"
 )סרט באורך מלא(

יום 27.11.22
ראשון

 שגרירת פינלנד: 
הגב' קירסיקה להטו-אסיקיינן

במעמד:

 ממונה זמני כשגריר נורווגיה:
ביורן קלומן בקן

Norwegian Embassy
Tel Aviv

אירוע הפתיחה
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נבגדים
Betrayed

)נורווגיה, 2020( דרמה תקופתית

סיפורה של משפחת ברוידה, משפחה יהודית בנורווגיה בימי 
מלחמת העולם השנייה. ההורים הם מהגרים מליטא שדבקים 
במסורת היהודית. בניהם צ׳ארלס, הארי ואיסק, כמו גם בתם 

הלן, נטמעו לגמרי בסגנון החיים המודרני של צעירי נורווגיה. 
כאשר הנאצים כובשים את נורווגיה, בני משפחת ברוידה 

ואחיהם לקהילה נאלצים להירשם כיהודים. עד מהרה הקהילה 
נקרעת, הגברים נשלחים למחנה הריכוז ברג, והנשים נשארות 

לבדן. כאשר בנובמבר 1942 השלטון מחרים את רכוש היהודים, 
ברור לכול שמה שנותר להציל הוא את החיים עצמם, אבל 

הסולידריות מבטיחה שלא כל אדם לעצמו.
במאי: ַאְייִריק ְסוונסֹון 

שחקנים: יֹוַהאְנס ּבלייסֶטרֶנס, ניקוָלאי ְקֶלווה ּברֹוק, ְבּיּוְרָנאר 
ְבּרּון 

)126 דק׳, שוודית, עברית, נורווגית; תרגום לעברית(

מקור: מכון הקולנוע הנורווגי, קנוט סקינרמו
.Yes ,באדיבות: שגרירות נורווגיה בישראל

במעמד היוצרים 

אריק סוונסון, במאי הסרט, לארס גודמנסטד, תסריטאי 
הסרט, וניקולאי קלווה ברוק, הכוכב הראשי, הם אורחי 
שגרירות נורווגיה וסינמטק הרצליה. הם יגיעו לשיחה 

בתום ההקרנה.

4.12.22 יום 
ראשון

אורחים:

20:30
סינמטק הרצליה:  "נבגדים״
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רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד נולד ב-1974 וגדל על אי בחוף המערבי של 
שוודיה. הוא למד באוניברסיטת גטבורג. כגולש סקי נלהב, 

אוסטלונד ביים שלושה סרטי סקי, שמצביעים על סימן ההיכר 
של עבודתו - שוטים ארוכים. סרט הביכורים שלו, ״גיטרה 

מונגולואידית״, זכה בפרס תא העיתונאים בפסטיבל הסרטים 
מוסקווה. מאז, הקרנות הבכורה של כל סרטיו העלילתיים 

התקיימו בפסטיבל קאן. סרטו ״כוח עליון״ זכה בקאן בפרס חבר 
השופטים, וסרטו החדש והמדובר ״משולש העצבות״ זכה בדקל 

הזהב, הפרס החשוב ביותר של הפסטיבל.

 רטרוספקטיבה לרּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד:
הבחור החתיך והגבוה שעושה סרטים ממש 

מטריפים.

אינכם יודעים אם אתם 
אמורים לצחוק או להזדעזע. 

אלה בדיוק המצבים שאני 
מחפש.

״
משולש העצבות

Triangle of Sadness

)שוודיה/גרמניה/צרפת, 2022( דרמה קומית

דוגמן ודוגמנית מנהלים קשר ספק רומנטי, ספק אינטרסנטי; 
היא מתפארת בכך שיש לה יותר כסף ויותר עוקבים באינסטגרם 

מאשר לו, והוא מרגיש מנוצל על ידה )הוא מבוהל מהמחשבה 
על פרדה(. לאחר מכן יצאו השניים לשיט בספינת תענוגות, 
שרוב התיירים בה אוליגרכים המתייחסים בפטרונות לעובדי 

הסיפון. סערה בים תטרוף את הקלפים. סרט וירטואוזי, עם כמה 
סצנות קומיות קיצוניות. ההשראה מסרטים כמו ״סחף חושים״, 

״הזלילה הגדולה״, ״ירח מר״, ניכרת, ועדיין הסרט משרה 
בצופה תחושה של מקוריות ותעוזה.  

במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 
שחקנים: ָהאריס דיקינסון, ָשְׁרלּבי דין, וּודי ֶהֶרלסֹון

)142 דק׳, אנגלית; תרגום לעברית(

מקור: ״קולנוע לב״
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הריבוע
The Square

)שוודיה/גרמניה/צרפת/דנמרק, 2017( דרמה קומית 

כריסטיאן, האוצר הראשי של מוזיאון לאומנות מודרנית, 
עומד להשיק תערוכה חדשה שמבקשת לחשוף את הצד הטוב 

שבאדם. לאחר שהוא מסייע לאישה במצוקה ברחוב, הוא מגלה 
שהארנק שלו נגנב, ומכאן מתחילה שרשרת אירועים שבוחנת 
את הצד המוסרי שלו. רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד זכור בזכות ״כוח עליון״, 
וגם כאן הוא ממשיך לבחון את הגבריות האירופית. ״הריבוע״ 
הוא קומדיה רצינית, מתפקעת מרעיונות ומבוצעת בכישרון.  

במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד
שחקנים: ְקֵלייס ָבְּנג, אליזבת מֹוס, דומיניק ֶוסט

)142 דק׳, אנגלית, שבדית, דנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

כוח עליון
Force Majeure

)שוודיה, 2014( דרמה

משפחה שוודית מושלמת - אבא, אמא, שני ילדים קטנים - 
יוצאת לחופשת סקי באלפים. מפולת שלגים שכמעט נוחתת על 
ראשם של בני המשפחה, מערערת את המבנה המשפחתי היציב 

לכאורה וחושפת את הסדקים שבין ההורים. פירוק שנון של 
מושגים כגבריות ונשיות, ערעור של הגמוניית התא המשפחתי, 

ומבט מרוחק מהגיבורים )כולם מאופיינים להפליא(, מניבים 
התקפת מחץ על מה שמכונה הערכים הנורדיים.  

במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 
שחקנים: יֹוָהֶנס קּונֶקה, ליסה לּוֶבן קֹוְנְגְסלי, ְקלרה ֶוֶטְרְגֶרן

)120 דק׳, שוודיה;  תרגום לעברית ולאנגלית(

מקור: ״סרטי יונייטד קינג״

רטרוספקטיבה לרּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד: הבחור החתיך והגבוה שעושה סרטים ממש מטריפים.

מקור: ״קולנוע לב״
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גיטרה מונגולואידית
The Guitar Mongoloid

)שוודיה, 2004( דרמה

סיפוריהם של אנשים החיים בשולי החברה בעיר הדמיונית 
יוטבורג, שמזכירה מאוד את העיר השוודית גטבורג. זה אינו 

סרט תיעודי, אך רוב האנשים שמופיעים בו אינם שחקנים, והם 
מגלמים פחות או יותר את עצמם.

במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד
שחקנים: מיּכאל ָאלו, ְבָּיאְרן גּוַנארסֹון, ֶאריק גוסטפסון

)89 דק׳, שוודית; תרגום לעברית(

משחק
Play

)שוודיה/דנמרק/צרפת, 2011( מתח

מרכז קניות בגטבורג, שוודיה. חמישה ילדים שחורים נטפלים 
לשלושה ילדים לבנים. העילה היא חשד )אמיתי או לא( שילד 

לבן גנב מכשיר סלולרי מילד שחור. היחסים בין הילדים 
הולכים ומקצינים עד לסכנה ממשית. רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד יצר סרט 
פרובוקטיבי, ישיר, כן וחכם על אירופה החדשה, הנמצאת על 

סף פיצוץ בצל מתחים בין־גזעיים.
במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 

שחקנים: ָאָנאס עּבדיָרחָמן, ֶסבסטיאן ּבליֶקְרט, יאניק ְדָיאִקיֶטה
)118 דק׳, שוודית; תרגום לעברית(

לא רצוני
Involuntary

)שוודיה, 2008( דרמה

שוודיה. הקיץ עומד להגיע, וזה הזמן לפרוק עול. ֵלף הרברבן 
אוהב למתוח אנשים, במיוחד כשהוא שיכור. מורה בבית ספר 

יסודי לא יודעת היכן למתוח את הגבול, ומחליטה לחנך גם את 
המורים. שתי נערות אוהבות להצטלם בתנוחות מיניות ולבלות. 

אחת מהן מתגלה לילה אחד בפארק על ידי אדם זר, כשהיא 
חסרת הכרה. מבט הומוריסטי על לקחים, הטפות מוסר וקווים 

שאסור לחצות.
במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 

שחקנים: ִוילָמאר ּביֹוְרְקָמן, לֹוָלה אוורלונד, שרה ֶאריקסון
)98 דק׳, שוודית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מקור: ״קולנוע לב״ מקור: ״קולנוע לב״ מקור: ״קולנוע לב״

רטרוספקטיבה לרּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד: הבחור החתיך והגבוה שעושה סרטים ממש מטריפים.
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ֵטמּו ניקי )יליד 1976(, בנו של בעל חוות חזירים בפינלנד, הוא 
במאי סרטים פיני, אוטודידקט, שזכה בפרסים רבים. סרטיו של 

ניקי מתוארים כסאטירות פוליטיות אנושיות, לא מתנצלות, 
עם כוונות טובות. ״המרדים״, סרטו הראשון )2018(, היה 

נציג פינלנד בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר בטקס פרסי 
האקדמיה לקולנוע, אוסקר, 2019. סרטו החדש ״העיוור שלא 

רצה לראות טיטניק״ זכה בפרס הקהל ובפרס ״אוריזונטי״ 
בפסטיבל ונציה, 2022.

 חם/קר:
מחווה לבמאי ֵטמּו ניקי 

"רוב סרטיי החלו מהצורך 
לחקור משהו שמעניין אותי 
או מטריד אותי. בדרך כלל, 

התוצאה היא קומדיה שחורה 
עם נשמה. כחובב סרטי 

ז'אנר, אני משתדל שהקהל 
יהיה תמיד דרוך. לעולם לא 

תנחשו מה עומד לקרות".

״
העיוור שלא רצה לראות טיָטניק

The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic

)פינלנד, 2021( דרמה/מתח

אקֹו הוא עיוור ורתוק לכיסא גלגלים, אך הוא לא איבד את 
תשוקתו לחיים. נקודת האור של יומו היא שיחת טלפון עם 

סירּפה, אישה שהכיר באינטרנט. כשהוא שומע שהיא חלתה 
במחלה אנושה, הוא מחליט לנסוע אליה, אף שאיש לא פנוי 

ללוות אותו. הבמאי ֵטמּו ניקי כתב את התסריט עבור השחקן 
ֶפּטרי ּפֹויקֹולאיֶנן, שהוא עצמו עיוור ומשותק בעקבות טרשת 

נפוצה. זוהי דרמת מתח רומנטית מיוחדת וחכמה. 

במאי: ֵטמּו ניקי
שחקנים: ֶפּטרי ּפֹויקֹולאיֶנן, ָמריאָנה ָמאיאָלה, ַסמּולי ָיאסקיֹו

)82 דק׳, פינית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס חביב הקהל, פסטיבל ונציה 2021

זוכה פרס השחקן הטוב ביותר, פרסי יוסי 2022 )פרסי האקדמיה 
לקולנוע, פינלנד(

)סרט הפתיחה של ״מסע אל הקולנוע הנורדי 5״(

Intra Movies :מקור
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"נימבי" – לא בחצר האחורית שלי!
Nimby

)פינלנד, 2020( קומדיה

ֵמרִבי נוסעת לעיר הולדתה בפינלנד יחד עם חברתה הגרמנית-
איראנית קאטה, כדי להתעמת עם הוריה השמרנים ולצאת 
מהארון. להפתעה היא מגלה שהיא לא היחידה שמסתירה 

סודות. צמד הבנות ימצא את עצמו באמצע קרב בין קהילות 
המרכיבות עיירה ציורית בפינלנד, פסטורלית רק לכאורה. 
קומדיה חדת לשון שמצליחה להפתיע, להצחיק עד דמעות 
ולהחזיק את הקהל במתח. NIMBY הם ראשי התיבות של 

  Not in my Back Yard.
במאי: ֵטמּו ניקי

שחקנים: סוזנה ּפּוקיָלה, ַאלִמיָלה ַבּאְגריאצ׳יק, אליאס ֶווסֶטרּבְרג
 )94 דק׳, פינית; תרגום לעברית(

באדיבות TLVFEST – הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה
Intra Movies :מקור

המרדים
Euthanizer

)פינלנד, 2017( אימה/קומדיה/רומנטיקה

גיבורנו הוא חובב חיות אמיתי. הוא ניחן במתת הלחישה לבעלי 
חיים, והוא אינו מהסס לבוא חשבון עם המתעללים בהם. 

לפרנסתו הוא מרדים חיות מחמד )חמודות ממש( בשוק השחור. 
נכון, שגרת יומו אינה שגרתית, אבל היא מאורגנת למופת. 

האיזון העדין של חייו יופר ללא כל דרך חזרה אחרי שאל חייו 
יפרצו בסערה שניים: מכונאי החבר בכנופיה ניאו-נאצית, ואחות 
צעירה מבית החולים הסמוך שמבינה לליבו ונוגעת בו עמוקות. 

אז קודם רומנטיקה, ורק אחר כך הנקמה שתוגש כמובן, 
קרה. שילוב לכאורה בלתי אפשרי בין דרמה רומנטית לסרט 
קר ומרתיע, מניב יצירה שלמה ובשלה שמפתיעה את הצופה 

במנעד רגשות עשיר.
במאי: ֵטמּו ניקי

שחקנים: ָמאִטי אֹוניְסָמה, ָיאִרי וירָמן, ַהאַנָמאָיה ניַקנֶדר
)85 דק׳, פינית; תרגום לעברית(

WIDE Management :מקור

Nordic Extreme

חם/קר: מחווה לבמאי ֵטמּו ניקי
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Coolנוע - הסרטים המוקדמים 
של מיָקה ַקאּוריְסָמקי

לוס אנג'לס ללא מפה
L.A Without a Map

)פינלנד/צרפת/בריטניה, 1998( קומדיה רומנטית

בזמן ביקורה בעיר ברדפורד שבצפון אנגליה, ברברה, שחקנית 
הוליוודית שאפתנית, מפלרטטת עם ריצ‹רד, קברן מקומי החולם 

להיות תסריטאי. אבל אחרי שהיא חוזרת הביתה ללוס אנג׳לס, עם 
לא מעט מעשיות אקזוטיות לספר לחברותיה, היא מופתעת להיתקל 
בריצ‹רד שנותר עם לב שבור וקפץ לביקור לא מתוכנן. ברברה לא 
בטוחה כלל שהמחווה הרומנטית טובה לקריירה שלה, אבל ריצ׳רד 

מסרב לומר נואש ולעזוב, ונעזר בכמה חברים חדשים כדי לסלול 
את דרכו אל ליבה ולהסתדר ״ללא מפה״ בלוס אנג׳לס, העיר שבה 
אי אפשר ללכת ברגל. מהתלה רומנטית מבדרת שהייתה לניסיון 
הגדול הראשון של מיקה קאוריסמקי בהוליווד. שימו לב למספר 

הבלתי נתפס של כוכבים כאנוק איימה )״גבר ואישה״(, ג׳וני דפ וג׳ו 
דלסנדרו )כוכב הסרטים של אנדי וורהול(, ובמאים כמונטי הלמן ויז׳י 

סקולימובסקי, שהתייצבו להופעות זוטא מבדרות. למוזיקה תפקיד 
מרכזי בסרט, ואחת הסצנות המקסימות בו מתעדת הופעה חיה של 

הלהקה האגדית ״לנינגרד קאובויז״.
במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי 

שחקנים ראשיים: ויֶנָסה ׁשֹואֹו, ֵדיוויד ֶטֶנְנט, ג׳ּולי ֶדלִפי, ִוינֶסנט ָגאלֹו
)107 דק׳, אנגלית, צרפתית; תרגום לעברית(

Marianna Films Oy :מקור

מיָקה ַקאּוריְסָמקי )יליד 1955( הוא מבכירי הבמאים של 
פינלנד. הפילמוגרפיה שלו כוללת 40 סרטים )קצרים, סרטי 
תעודה וסרטים עלילתיים(. לאחר סיום לימודיו בתיכון הוא 

עבד כצבעי בבתים ובדירות בעיירה הקטנה קווסנקוסקי, בחלק 
הדרום־מזרחי של פינלנד. בסתיו 1976, כשהחורף התקרב 

והסתיימה עונת צביעת בתים, הוא החליט שהגיעה העת 
לשינוי בחייו. הוא נכנס לחנות ספרים )לבוש בסרבל הצבעים 

שלו(, וקנה ספר הסוקר את היסטוריית הקולנוע. אחרי שסיים 
לקרוא את העמוד הראשון החליט שייעודו בחיים הוא להיות 

במאי סרטים. הוא למד קולנוע במינכן, ויצירת הביכורים 
שלו "השקרן" זכתה להצלחה גדולה בפינלנד וסימנה את 

תחילתו של גל קולנועי מקומי חדש. סרטיו של קאוריסמקי 
קוראים תיגר על המושג "לאום", על מוסכמות חברתיות, 

ועל חוקי הז'אנר הקולנועי. דימוי מרכזי החוזר בסרטיו הוא 
המסע והקשר שנוצר בין אנשים שונים שנתפסים על ידי 

החברה כמשונים. אחיו הצעיר של מיקה הוא אקי קאוריסמקי 
)"הנערה מבית החרושת לגפרורים", "אריאל", "חוף 
מבטחים"(, שסרטיו זכו להצלחה בינלאומית גדולה.  

הקרנת 
35 מ״מ.

"השחקנים רוצים לשחק, 
לא רק לדקלם פה ושם 

כמה שורות. 

טוב לראות שיש להם יותר 
ויותר מקום וחופש ליצור 

את הדמות שלהם".

״
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זומבי ורכבת הרפאים
Zombie and the Ghost Train

)פינלנד, 1991( דרמה/מוזיקלי

זומבי הוא נווד מתבודד שמצטיין בשני דברים: שתייה ונגינה 
בגיטרה בס. לאחר חודשים של בטלה ברחובות איסטנבול, 

הוא מחליט לשוב הביתה להלסינקי, אל הבחורה שהוא אוהב, 
אל משפחתו ואל עולם המוזיקה הפיני. הוא מגויס לצבא, אך 

משתחרר לאחר שהוא מוהל מרק בטרפנטין. אביו מזמין אותו 
לשוב לחיק המשפחה, ואז לוקה בהתקף לב, וחברתו עוזבת 

אותו. משהו צריך להשתנות בחייו של זומבי, ועולם המוזיקה 
מושיט לו יד.

סרטו של מיקה קאוריסמקי מציג שילוב מקסים בין מבט 
משועשע בעליבות, המאפיין את סרטיו של אחיו ָאקי, מוזיקה 

פינית, סרטי מסע אמריקניים, אהבת אדם, וכמה מן התסרוקות 
המשונות ביותר שידעה האֹומנות השביעית. סרט גדוש מוזיקה, 
אלכוהול וסיגריות, כיאה ליצירת פולחן מראשית שנות התשעים.

במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי
שחקנים: סילּו ֶסָפָּלה, ָמריֹו ֵלינֹוֶנן, ָמאטי ֶפּלֹוְנָפּה

)88 דק׳, פינית, איטלקית וטורקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Marianna Films Oy :מקור

חסרי הערך
The worthless

)פינלנד, 1982( דרמה/סרט מסע

שני גברים והאישה שבחייהם מנסים להימלט מכמה פושעים. מסעם לאורכה 
ולרוחבה של פינלנד המושלגת הוא בעקבות המונח הערטילאי "חופש", 

שאותו כמובן אי אפשר להשיג.
"חסרי הערך" הוא סרט הביכורים רב הערך של מיָקה ַקאּוריְסָמקי. זהו סרט 
שהצית מחדש את העניין של העם הפיני בקולנוע שלו, והוליד גל חדש של 

יוצרים שקמו בעקבותיו.
החל משוט הפתיחה המרחף, המלווה בפסקול נהדר, דרך צורת הגשת 
הטקסטים הנפלאה של כוכבי הסרט, שפניהם כשדה קרב, וה"ז'סטות" 
הגופניות )כפי שנחמן אינגבר, מבקר הקולנוע הנודע, נהג לתאר( של 
הדמויות, וכלה במחוות הקולנועיות, "חסרי הערך" הוא חגיגה לחובבי 

קולנוע.
הסרט חוגג השנה את יום הולדתו ה-40, וזו סיבה למסיבה. ָאקי ַקאּוריְסָמקי, 

אחיו הצעיר של מיָקה ַקאּוריְסָמקי, כתב איתו במשותף את התסריט, והוא 
אף מופיע בסרט במחווה מרגשת לסרט "אלפאוויל" של גודאר.

במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי
שחקנים: ָמאִטי ֶפּלֹוְנָפּה, ִפּיְרקֹו ֶהָמַלְייֶנן, יּוסֹו ִהיְרִויָקנָגס

)105 דק', פינית; תרגום לעברית(

Marianna Films Oy :מקור

Coolנוע - הסרטים המוקדמים של מיָקה ַקאּוריְסָמקי

הלסינקי-נאפולי לאורך כל הלילה
Helsinki-Naples All Night Long

)פינלנד/שווייץ/מערב גרמניה, 1987( קומדיה

אלכס, נהג מונית ממוצא פיני שעובד בברלין, הולך להסתבך 
מעבר לגבול הסביר כאשר הוא מוצא את עצמו תקוע עם 

שתי גופות בתא המטען של מכוניתו, ועם מזוודה מלאה עד 
גדותיה שטרות של מאה דולר. כתוצאה מכך הוא נרדף על 

ידי ״בוס״ בכיר )סמואל פולר, במאי הקולנוע האגדי( ומקורבו 
)אדי קונסטנטין, שחקן הקולנוע האגדי לא פחות(. כאשר 

אשתו של אלכס מתגלה כאלרגית לכסף, על אלכס להיפטר 
מהכסף במהרה, וכך הוא מוצא את עצמו בנסיעה בלתי פוסקת 

מהלסינקי לנאפולי לאורך כל הלילה. מהתלת ז׳אנר חיננית 
אשר שורה עליה רוח שנות השמונים המסוגננות )זוויות צילום, 

פילטרים צבעוניים ומלאכותיים, מוזיקה מצוינת ואין־ספור 
מחוות קולנועיות(. הנאה גדולה מספק צוות שחקני המשנה 

הנפלא, שכולל גם את נינו מנפרדי, את ג׳ים ג׳רמוש ואת וים 
ונדרס, שברור לכול כי באו לתמוך בחבר בסרטו השאפתני, ועל 

הדרך לשתות לשוכרה וליהנות.
במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי 

שחקנים: ָקאִרי ֶואֶנאֶנן, רֹוֶבּרָטה  ַמנְפֶרדי, מרגי ְקלארק
)105 דק׳, אנגלית, גרמנית, פינית; תרגום לעברית(

Marianna Films Oy :מקור
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נלי ונדין
Nelly and Nadine

)שוודיה, 2022( תיעודי

קולה של זמרת האופרה נלי מהדהד עד עצם היום הזה בין 
חורבות מחנה הריכוז רוונסבריק. נלי ונדין נפגשו לראשונה 

בחג המולד בשנת 1944 בתופת של מחנה הריכוז. נלי הייתה 
זמרת אופרה בוהמיינית מפריז, ונדין הייתה בתו המרדנית של 

שגריר סין בספרד. את האמת על אודותיהן מגלה סילבי, נכדתה 
של נלי. במחסן מאובק ממתינה לה קופסה נעולה ובה תיעוד 
של חיים: יומן אינטימי, רישומים, צילומי סופר 8 והקלטות 

אודיו. סיפור האהבה הגדול מהחיים של נלי ונדין מתגלה לה 
ולצופי הסרט במקביל. ״נלי ונדין״ הוא סרט תיעודי מפעים 

ומרגש על מערכת יחסים עמוקה בין שתי נשים, שהפרק האפל 
בהיסטוריית המין האנושי לא יכול היה לאהבתן הטהורה. 

במאי: ַמגנֹוס ֶגרֶטן
)92 דק׳, שוודית, אנגלית, צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס חבר השופטים במסגרת ״טדי״, פסטיבל ברלין 2022

תיעודי נורדי - שואה

תיעודי

מעשיות מהמטבח – כוכבי מישלן
Michelin Stars: Tales from the Kitchen

)דנמרק, 2017( תיעודי/קולינרי

זהו עידן שבו האנושות אובססיבית לאוכל - כל מנה מצולמת, 
כל טבחית וכל טבח הם מובילים חברתיים, וכל ארוחה של 

השכן היא אירוע המביא לתחושת ״פומו״. ״מעשיות מהמטבח״ 
מציע מבט מעמיק, כן ורלוונטי על עולמן של מסעדות מישלן. 
אתם מוזמנים להיות עדים לאנקדוטות שמאחורי הקלעים של 
מקדשים קולינריים, ולהבין מה היא הצלחה ומה הוא כישלון 

בעידן הזהב הזה של הגסטרונומיה היצירתית והדינמית בעולם.
במאי: ָראסמּוס דיֶנֶסן 

)82 דק׳, אנגלית, צרפתית, ספרדית; תרגום לעברית( 

Sweat and Savoury Films :מקור

תיעודי נורדי-קולינרי

נורדי זה טבע – כוכבי מישלן
Nordic by Nature - Michelin Stars

)דנמרק/ספרד, 2021( תיעודי

איי פארו הם מיקרוקוסמוס של היסטוריה נורדית-סקנדינבית, 
חומרי גלם מעולים, תעשיית פירות ים משגשגת, מפלים 

 .KOKS מרהיבים, אנשים מיוחדים, והיהלום שבכתר - מסעדת
לפני הקורונה הגיעו לאיים אנשים מכל העולם במיוחד כדי לסעוד 

ב-KOKS, מסעדת עילית המגישה תפריט הגדל ומיוצר כולו 
בטווח של 500 מייל מהמסעדה, בשטח הררי, עם טמפרטורות 

קפואות בחורף וחשכה מוחלטת.
הסרט התיעודי רב הקסם עוקב אחר חיי היומיום באיים, ואחר 

המסעדה המעוטרת בשני כוכבי מישלן. ״נורדי זה טבע״, שצולם 
במשך 18 חודשים, מציג בפנינו את השף הצעיר תושב המקום 

פול אנדריאס זיסקה, ובוחן את המסורות, ההיסטוריה והמנהגים 
שמייחדים את מסעדת היוקרה המרוחקת ביותר בעולם.

במאי: ָראסמּוס דיֶנֶסן
בהשתתפות: ּפול אנדֵריָאס זיסָקה

)65 דק׳, דנית, אנגלית; תרגום לעברית(

באדיבות פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה
Sweat and Savoury Films :מקור

תיעודי נורדי-קולינרי

מקור: TLVFEST – הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה
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אשת הקברן
The Gravedigger’s Wife

)פינלנד/סומליה, 2021( דרמה

גולד מעביר את שגרת ימיו עם חבריו בהמתנה מחוץ לבית 
החולים בעיר גיבוטי. הם קברנים לעת מצוא, הממתינים לקריאת 
הסניטרים ולפניותיהם של בני משפחותיהם של המנוחים. גולד 

חי באושר ובעוני עם אשתו האהובה ָנאְסָרה ובנם מהאד. אך 
כאשר נאסרה מתאשפזת בגלל זיהום בכליות, גולד ומהאד 
מחפשים כל אחד כסף עבור הניתוח הנחוץ לה, פן יידרשו 

לשירותיהם של הקברנים. ״אשת הקברן״ הוא סרט מסע על אב 
ובנו, ששואב את השראתו מיצירות המופת של הקולנוע הניאו-

ריאליסטי האיטלקי. 
במאי: ָחאדר איידרּוש אחמד

שחקנים: עוָמר עְבּדי, יסמין ָוארָסֶמה, ָקדר עּבדול-עזיז איּברהים
)82 דק׳, סומלית; תרגום לעברית(

מקור: עם פסטיבל ״אטסיב״ – פסטיבל קולנוע אפריקאי.

הילד מגן עדן
Boy From Heaven

)שוודיה/מצרים/צרפת/פינלנד, 2022( דרמה

אדם, בן למשפחת דייגים בכפר קטן במצרים, זוכה במלגה 
לאוניברסיטת אל-אזהר, מרכז הלימוד של האסלאם הסוני. זמן 

קצר אחרי בואו נפטר האימאם של האוניברסיטה. הרשויות 
רוצות מאוד להשפיע על בחירת האימאם החדש ולהשיג דריסת 
רגל במוסד, וקולונל איברהים, איש המשטרה החשאית, נדרש 
להשלים את המשימה. הוא בוחר באדם - חסר חברים, קשרים 

או ניסיון חיים - להיות האיש שלו בשטח. ״הילד מגן עדן״ 
נכתב בהשראת ספרו של אומברטו אקו, ״שם הוורד״.

במאי: טאריק סאלח
שחקנים: תאופיק ברהום, ָפאֶרס ָפאֶרס, מוחמד ַבּּכרי, ַמּכרם 

ח׳ודרי
)125 דק׳, ערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס התסריט הטוב ביותר, פסטיבל קאן 2022.

 מקור: ״קולנוע חדש״

טרום בכורה

קופרודוקציה נורדית



5

האור ממפעל השוקולד
The Light from the Chocolate Factory

)נורווגיה, 2021( דרמה קומית מוזיקלית

אינגריד עמלה יחד עם כמה מחבריה לכתוב שיר לחתונה של 
מכרים. אבל היא אינה מצליחה להתרכז ולתרום. דעתה מוסחת 

בשל רגשות האשם שלה על מות אימה. סרטו החדש של 
דאג יוהאן הוגרוד, יוצר הסרט המעולה ״זהירות ילדים״ )הוצג 
בפסטיבל חיפה ובתוכנית ״מבט על הקולנוע הנורדי, 2021״(, 
מציע לצופים ניתוח חד של מערכות יחסים עירוניות, הומור 

אנושי ומוזיקה. 
במאי: דאג יֹוָהאן הוגרוד

שחקנים: ַאְנְדֵרָאה ְבּריין הּוִבּיג, הנרייט סטינסטרוּפ, ּבירגיטה 
לרסן

)65 דק׳, נורווגית; תרגום לעברית(

מקור: מכון הקולנוע הנורווגי, קנוט סקינרמו

פנורמה

סרט בנות
Girl Picture

)פינלנד, 2022( קומדיה

החברות הכי טובות, מימי ְורֹוְנקֹו, עובדות אחרי הלימודים בדוכן 
שייקים בקניון המקומי. הן מדברות בפתיחות על התסכולים 

והציפיות שלהן בנושא אהבה ומין. מימי המרדנית נסחפת 
לרומן בלתי צפוי ושופע ריגושים עם אמה, מחליקה מקצועית 

על קרח המתאמנת לאליפות אירופה. השתיים מתקשות 
להסתגל לאמון ולפשרה הנדרשים ממערכת יחסים מתמשכת. 

בינתיים, רונקו קופצת ממסיבה למסיבה, וממפגש מיני אחד 
למשנהו, כדי למצוא את האחד שיגרום לה לחוש סיפוק מיני 

ולזכות סוף סוף באורגזמה המיוחלת. ״סרט בנות״ הוא חקירה 
עדינה ומצחיקה של הפחדים והבלבולים של גילוי הזהות 

המינית ומיניות נשית. 
במאית: ָאלי ָהאָפַּסלֹו

שחקניות: ַאמֹו ִמילֹונֹוף, ֶאֵליאֹונֹוָרה ַקאֹוָהאֶנן, ִליֵנָאה ֵליְינֹו
)100 דק׳, פינית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מקור: TLVFEST – הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה

ארץ אלוהים
Godland

)דנמרק/איסלנד/שוודיה, 2022( דרמה

בשלהי המאה ה-19 נוסע כומר דני צעיר ששמו לוקאס 
לאזור מבודד באיסלנד כדי לבנות כנסייה ולצלם את הנופים 
והתושבים. בזמן שהוא מפלס את דרכו בארץ הפראית, בין 
נהרות וקרחונים, הוא הולך ומתרחק מן המשימה, האמונה 

ועקרונות המוסר. ״המשלחת של מיק״ של קלי רייכהרט פוגש 
את ״זה ייגמר בדם״ של פול תומאס אנדרסון ב״ארץ אלוהים״. 
דיוקן של אמונה עיוורת, שואב את השראתו מן הטבע והצילום 

של התקופה.
במאי: הלינּור ּפלמאסֹון

שחקנים: ֶאליוט קרוסט הוֶבה, אינגָוור סיגֹורסֹון
)143 דק׳, דנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מקור: ״קולנוע לב״
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הזקן...או אפוקליפסת החלב 
 The Old Man: The Movie

)אסטוניה, 2019( אנימציה

בקיץ אחד, שלושת נכדיו של הזקן - ָמאְרט, ְפּרידיק ונעים - נשלחים על ידי הוריהם מביתם 
הנוח שבעיר, אל החווה של סבם, כדי שההורים יוכלו ליהנות מהחיים בלעדיהם. הזקן המוזר 

ואשתו הנרגנת מנסים להציג בפני השלושה את הנכס היקר שלהם, להלן הפרה, אבל אלה 
אינם מתעניינים בה כלל ועיקר אלא עסוקים במכשירים הסלולריים שלהם. כך יוצא שהפרה 

שעוד מעט תהיה בשלה לחליבה משתחררת לחופשי בגלל חוסר אחריות הילדים, ואם היא לא 
תיחלב בקרוב היא תתפוצץ ותטביע את הכפר הציורי בחלב )כן, כן(. הזקן והילדים מוצאים 
את עצמם במרוץ נגד הזמן להציל את הפרה, להציל את הכפר ולבוא חשבון עם שכן חמדן 

שחומד אותה לעצמו וסיבותיו עימו. דוגמה מהממת לקיצוניותו של הקולנוע האסטוני ולאנשים 
המופרעים שיוצרים אותו. ״אפוקליפסת החלב״ הוא מהתלת אנימציה גסת רוח וחסרת 

מעצורים, אך הוא גם סרט שיוצריו הם פעילי סביבה אכפתיים, ותחת המעטה החצוף מסתתרים 
דאגה רבתי לעתיד כדור הארץ ובעלי החיים, וסרט קצבי מרשים ביותר שעשוי באנימציית 

״סטופ-מושן״. 
במאים: אֹוסָקר ֶלֶהָמה, ִמיק ֶמִגי

קולות: ֶמְרט אוונדי, ֶריֹו בלונד, ֶמִריִלין ֶאְלֶגה
)88 דק׳, אסטונית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי תמי ברנשטיין, ראש המחלקה לאמנויות המסך בבצלאל: 
אקדמיה לאמנות ועיצוב.

מקור: ״שגרירות אסטוניה״

הלילה הפרוע של אסטוניה

פנורמה
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מיומנו של מומינאבא – הרפתקאותיו 
של מומין צעיר

Muumipapan urotyöt

)פינלנד, 2021( אנימציה

אחרי שצרעה עוקצת את מומינטרול, אבא שלו, הלוא הוא 
מומינאבא, מבקש להסיח את דעתו ומספר לו על נעוריו 

ההרפתקניים שיש הטוענים שהיו גם פוחזים. מומינאבא מספר 
לבנו כיצד הוא נמלט מבית יתומים, ועל פגישתו ההיסטורית 

עם ממציא ששמו הודג׳קינס, ואיך הוא הכיר את מומינאמא. יש 
משהו גנדרני בדמותו של מומינאבא, כפי שעוצבה על ידי טובה 

ינסון בסדרת הספרים האהובה. סרט זה, המאופיין באנימציית 
״סטופ-מושן״ ייחודית, פונה אומנם אל קהל צעיר במיוחד )ולכל 

המעריצים(, אך לא מוותר על העוקץ האירוני של המקור.
במאית: ִאיָרה ַקְרּפָלן

 )74 דק׳, פינית; תרגום לעברית(
הקרנת הסרט )בשפת מקור( תונגש על ידי שחר טנא, מספר 
סיפורים ומרצה לקולנוע, ועל כן לא נדרשת עבור הצפייה בו 

ידיעת קרוא וכתוב.

Black Lion Pictures :מקור

לואיס ולוקה – הטיסה לירח
Louis & Luca – Mission to the Moon

)נורווגיה, 2018( אנימציה

בעולם מעלים הילוך במרוץ לכיבוש אדמת הירח, ודומה 
שמבחינת נורווגיה הבשורה תבוא דווקא מהכפר הציורי 

פלאקליפה. ריאודור הוא ממציא מבריק שלצידו שני 
עוזריו נולן העקעק ולוקה הקיפוד. מה כבר יכול להשתבש 
בטיסה הזאת? מתברר שלא מעט: נוסעים סמויים, כוונות 

ערמומיות, ומיץ שנשפך. חגיגה קולנועית באנימציית 
סטופ-מושן.

במאי: ראסמוס א׳ סיוורטסן
)80 דק׳, נורווגית; תרגום לעברית(

הקרנת הסרט )בשפת מקור( תונגש על ידי גלית רויכמן, 
מספרת סיפורים ומרצה לקולנוע, ועל כן לא נדרשת עבור 

הצפייה בו ידיעת קרוא וכתוב.

מקור: מכון הקולנוע הנורווגי, קנוט סקינרמו

לכל המשפחה
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    מסע
  אל

סינמטק  
תל-אביב

סינמטק  
ירושלים

סינמטק  
חיפה

סינמטק  
חולון

סינמטק  
הרצליה

רובן אוסטלונד

8.12, 20:00 משולש העצבות

16.12, 21:00 הריבוע

31.12, 20:30 כוח עליון

17.12, 20:30 משחק

12.12, 18:45 לא רצוני ינואר 2023 

11.12, 21:30 גיטרה  ינואר 2023 
מונגולואידית

ֵטמּו ניקי

27.12, 21:30 ינואר 2023  21.12, 18:30 20:30 ,27.11 ינואר 2023  העיוור שלא רצה 
לראות טיטניק

ינואר 2023  14.12, 21:00 נימבי

25.12, 21:30 ינואר 2023  המרדים ינואר 2023 

מיָקה ַקאּוריְסָמקי

14.12, 21:00 20.12, 20:30 לוס אנג'לס ללא 
מפה

28.11, 21:00 13.12, 20:30 זומבי ורכבת 
הרפאים

11.12, 18:00 6.12, 20:30 הלסינקי-נאפולי 
לאורך כל הלילה

20:30 ,29.12 ינואר 2023  חסרי הערך

קופרודוקציה

3.12, 20:30 הילד מגן עדן

1.12, 20:30 אשת הקברן

תיעודי

10.12, 16:00 נלי ונדין

16.12, 14:00 15.12 17.12, 18:00 נורדי זה טבע

31.12, 18:00 מעשיות מהמטבח

פנורמה

29.11, 20:45 24.12, 19:30 29.12 29.11, 20:30 ארץ אלוהים

28.12, 19:00 ארץ אלוהים

10.12, 20:30 סרט בנות

18.12, 21:30 22.12, 18:30 19:00 ,28.12 ינואר 2023  האור ממפעל 
השוקולד

19.12, 20:30 הזקן...או 
אפוקליפסת החלב

23.12, 17:00 24.12 4.12, 20:30 נבגדים

לכל המשפחה

11:00 ,17.12 ינואר 2023  מיומנו של 
מומינאבא

24.12, 11:00 לואיס ולוקה -
הטיסה לירח

סינמטק  
תל-אביב

סינמטק  
ירושלים

סינמטק  
חיפה

סינמטק  
חולון

סינמטק  
הרצליה

להזמנות >>

https://www.hcinema.org.il/
https://www.hcinema.org.il/



