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הקרנות טרום בכורה: 
 שבת, 4.2, 11:00 / שבת, 4.2, 20:30



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 72 שעות 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 5 דקות 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.
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יותר ממה שמגיע לי  7.2
)במאי: פיני טבגר(    

אושר ללא גבול  8.2
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11.2 שרק )בדיבוב עברי ובאנגלית( 

18.2 הקוסם מארץ עוץ )באנגלית(

החתול של שרק )דיבוב עברי(

ממשיכים: ימים של תום, אמריקה, לונאנה: יש יאק בכיתה ועוד
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לקולנוע יפני
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החל מ 9.2  אי-אה

11.2 שרק )אנגלית/דיבוב עברי(

בים, החמור הקטן  28.2

28.2 בלתזאר

הקרנות מסחריות מסביב לשעון

החל מ-2.2

"הוואלס האחרון" )הקרנה חד פעמית( -"אי-אה" – החל מ-9.2החל מ-9.2
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www.hcinema.org.il הקרנות יומיות קבועות, תאריכים ושעות באתר סינמטק הרצליה

ממשיכים: איש ושמו אוטו, אמריקה, לונאנה: יש יאק בכיתה ועוד...



טרום בכורה ישראלית פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני

תור הזהב של המיוזיקלס - סדרה חדשה:בכורהפסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני טרום בכורה
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ונוס בפרווה
Venus in Furs

)צרפת, 2013( קומדיה

הצגת הקולנוע האחרונה
Last Film Show

)הודו, 2021( דרמה

 100 פרחים
A Hundred Flowers

)יפן, 2022( דרמה

איש המוזיקה
Twin The Music Man

)ארה"ב, 1962( מוזיקלי

אושר ללא גבול
Everlasting Joy

)ישראל, 1996( דרמה קומית

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יגאל 
בורשטיין, יוצר הסרט, בהנחיית דולב אמתי.

Tár המנצחת
T’ar

)ארה"ב, 2022( דרמה

תוכנית 75
Plan 75

)יפן/צרפת/פיליפינים/קטאר, 2022( דרמה

יותר ממה שמגיע לי
More than I Deserve

)ישראל, 2021( דרמה

במאי תיאטרון מבקש ללהק שחקנית אמיצה 
)וגם נועזת( למחזה חצוף שאותו הוא מתעתד 

לביים. אחרי יום מפרך של אודישנים מאכזבים, 
פורצת כרוח סערה לחדר החזרות שחקנית 

שונה בתכלית ממה שהוא חיפש. מכאן ואילך 
הם יבחנו יחדיו את גבולות הבמה והחיים, ואת 
יחסי הכוח שבין במאי ושחקנית. אלגנטי, שנון 

ומבריק.  
במאי: רומן פולנסקי

שחקנים: ָמתיּו ָאָמלִריק, ִעמנּואל ִסְנייה   
)96 דק', צרפתית, תרגום לעברית ולאנגלית(

סמי מתגורר עם משפחתו בכפר נידח בהודו. 
הוא נפעם לגלות את הקולנוע בפעם הראשונה, 

ומאז הוא חוזר לקולנוע מדי יום למורת רוחו של 
אביו. חברו החדש הוא המקרין, שבתמורה 

לקופסת האוכל שלו מאפשר לו לצפות 
בסרטים בחינם. חלומו הוא להקרין סרטים 

בעצמו, ויחד עם חבורתו השובבה הוא מצליח 
להקים קולנוע שכונתי שממלא אותם אושר. 
עם זאת, המרדף אחרי החלום משמעותו גם 

להשאיר דברים חשובים מאחור.  
במאי: ָּפאן ָנִלין 

שחקנים: ִריָצ'ה ִמיָנה, ָרהּול קֹוִלי, ִטָיה ֶסָּבסטָיאן 
)110 דק', גוג'אראטי; תרגום לעברית ולאנגלית(

מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר, 
אוסקר 2023.

בערב השנה החדשה מוצא איזומי את אימו 
יוריקו משוטטת בפארק קפוא. היא מאובחנת 

כדמנטית, והתודעה שלה נסוגה במהירות 
למחוזות פנימיים. אך בליבו של בנה יוריקו 
נותרת אימו האהובה שגידלה אותו לבדה, 
ובזיכרונותיו היא חיה וחיונית כפי שהייתה 

בעבר. תהליך הפרדה הכואב מאימו מניב 
גם תוצאות מפתיעות, כשבמהלכו איזומי 

נחשף לסודות של אימו ומגלה מי היא הייתה 
באמת. יצירה עדינה, המעוררת מחשבה ורגש 

רב גוונים. 
במאי: ֶגְנִקי ָקוואמּוָרה 

שחקנים: ַמַסאִקי סּוָדה, ְמֶיקֹו ַהאַראָדה, 
ַמאַסאִמי ַנַגאָסאווה 

)104 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

ארצות הברית, ראשית המאה ה-20. רמאי ששמו הבדוי הרולד היל נוסע מעיר לעיר ומעמיד 
פנים שהוא פרופסור למוזיקה המתמחה בטיפול בנערים סוררים. הוא רוכש את אמון הסביבה 
באמצעות קניית ליבה של ספרנית העיירה, בתולה מזדקנת שאין רבב בעברה. ב"אישורה" 
הוא לוקח כסף מהתושבים כדי לקנות כלי נגינה, חומרי הדרכה ומדים, אך הוא נמלט עם 
השלל ומותיר את קורבנותיו זועמים. כאשר הוא מגיע לריבר סיטי, אייווה, הוא נתקל בשתי 
בעיות: ראשית, כבר שוהה בה רמאי המודע לפועלו, ושנית - הספרנית המקומית חיננית 

ובעלת רוח חופשית, ולראשונה משהו בלבבו מתעורר לתחייה )לך תדע מה זאת אהבה(.

במאי: מֹורטֹון ָדקֹוסָטה 
י ֶהאֶקט שחקנים: רוברט ְּפֶרסטֹון, ׁשירלי ג'ֹונס, ָּבאדִִ

)151 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי יעל שוב – סופרת, מרצה ומבקרת קולנוע.  

פנטזיה קולנועית מצחיקה ועצובה גם יחד, 
המשתעשעת באירועים מחייו של הוגה הדעות 
היהודי-הולנדי שפינוזה. הם מועתקים מפרוורי 

אמסטרדם והאג של המאה ה-17 לחולון של 
ימינו. שפינוזה מנסה לפצח בעזרת מעבד 

תמלילים את סוד אושרו הנצחי של האדם, 
ובעקבות אהבה נכזבת הוא מסתגר בביתו. 

בעיותיהם של שכניו תפלות בעיניו, וההמולה 
שלהם מפריעה לו להתרכז, אך בסופו של דבר 

הם חודרים לחייו, וככל שהוא מיטיב להכירם כך 
הוא לומד לאהוב אותם. 
במאי: יגאל בורשטיין 

שחקנים: אריאל זילבר, יעל אלמוג, עופרה 
ויינגרטן 

)90 דק', עברית(

סיפורה של לידיה טאר, מוזיקאית ומנצחת, 
בשיא הקריירה שלה, שמנהלת ביד רמה את 
התזמורת הפילהרמונית הראשית של ברלין 
וחיה חיי משפחה וזוגיות שגרתיים לכאורה. 

אך במקביל, מתחת לפני השטח, הכוכבת 
המצליחה מסתירה סודות אפלים שמאיימים 

על כל מה שהשיגה.  
במאי: טֹוד ִפיְלד

ִניָנה הֹוס  ֶמְרָלְנט,  שחקנים: ֵקייט ּבלנשט, ָנעמי 
)158 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

קייט בלנשט, זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר 
בסרט דרמטי, גלובוס הזהב 2023 ומועמדת לפרס 
השחקנית הראשית הטובה ביותר, אוסקר 2023. 

בעתיד הלא רחוק, על רקע משבר בחברה 
היפנית המזדקנת והנטל הכלכלי על 

האוכלוסייה, ממשלת יפן מכריזה על תוכנית 
המעודדת אזרחים ותיקים לסיים את חייהם 
בתמורה לתמריצים וכתרומה לחברה. מיצ'י 

הערירית ממהרת להירשם לתוכנית. סיפורה 
משתלב בזה של הירומו, סוכן צעיר מטעם 

הממשלה, ובסיפורה של מריה, אחות סיעודית 
מהפיליפינים. דרמה מעוררת מחשבה, 

שהוקרנה בפסטיבל קאן האחרון וזכתה לציון 
לשבח מטעם שופטי "מצלמת הזהב".

במאית: ְצ'ֶי ַהאָיאָקאווה
שחקנים: ְצ'ֶיקֹו ָּבאְיׁשֹו, ָהָיאטֹו ִאיסֹומּוָרה, 

ְסֶטָפִני ַאְרָיאן 
)112 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

פנחס חי בשיכון פועלים עם אימו החד-הורית 
תמרה, עולה מאוקראינה המפרנסת את 
שניהם בקושי רב מעבודת לילה בבית 
חולים. הוא מבלה את רוב זמנו לבדו, 

מבודד אפילו מחברת בני גילו. כשמתקרב 
מועד בר המצווה שלו ובני כיתתו מתחילים 

ללמוד לקראת העלייה לתורה, הוא מזהה 
הזדמנות להתחבר אליהם ומבקש מאימו 
רשות להצטרף, אך היא מסרבת. שמעון, 
השכן החב"דניק החוזר בתשובה, מסכים 

ללמד אותו, ובין השניים נרקם קשר אמיץ. 
כשתמרה מחייבת אותם לערוך את השיעורים 

בביתה, כדי להבטיח ששמעון לא יחזיר את 
בנה בתשובה, גם היא נשבית בקסמו של 

שמעון. אולם האידיליה מופרת על ידי הרב 
של שמעון, שלוחץ עליו לשאת לאישה 

מישהי מתוך הקהילה
במאי: פיני טבגר

שחקנים: מיכה פרודובסקי, אנה דוברוביצקי, 
יעקב זדה-דניאל  

)82 דק', עברית, רוסית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם פיני טבגר, 

יוצר הסרט.
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שרק
Schreck

)ארה"ב, 2001( אנימציה

יומני הזן
The Zen Diary

)יפן, 2022( דרמה

תן לי לשמוע את 
צעדיך היחפים

Let Me Hear It Barefoot

)יפן, 2021( דרמה

הכול בכל מקום ובבת אחת
Everything Everywhere All at Once

)ארה"ב, 2022( דרמה משפחתית/פעולה

הקוסם מארץ עוץ
The Wizard of Oz

)ארה"ב, 1939( מוזיקלי

יצור הביצות הירקרק שרק יוצא להציל 
את אזרחי ממלכת האגדות ולחלץ נסיכה 

יפהפייה מידיו של דרקון אכזר. למי שאינו 
מכיר את הסרט המהנה ופורץ הדרך כדאי 

להדגיש שיש יותר מהנראה לעין, בכל דמות 
ודמות. אדי מרפי גונב את ההצגה בתפקיד 

החמור החמוד. אגדה מודעת לעצמה, 
גדושה עד להתפקע בהומור פרוע )מייק 

מאיירס ואדי מרפי על הקולות(. אחד מסרטי 
האנימציה המהנים של העשורים האחרונים.  

במאים: אנדרו ָאַדְמסֹון, ִויקי ֶג'ְנסֹון
קולות: ָמייק ָמאֶייְרס, ֶאדי ֶמרִפי, ֶקמרון דיֵאז 
)90 דק', אנגלית; תרגום לעברית וגם בדיבוב 

לעברית(

סופר חי לבדו בבקתה בהרים. הוא אוסף 
פירות ופטריות, מגדל ירקות בשדה ומבשל 
בכל יום את ארוחותיו. מפעם לפעם מבקרת 
אותו העורכת שלו, שהיא אולי גם בת הזוג 
שלו. אנו מלווים אותו לאורך 12 חודשים, 

בשעה שהטבע והמזון משתנים בהתאם 
לעונות השנה, ובהדרגה מתקרבים אל 

המכשול בחייו: הוא אינו מצליח להיפרד 
מאשתו ולקבור את אפרה. מה שמתחיל 

כסרט קולינרי הופך לדרמה מעמיקה העוסקת 
בשאלות קיומיות.  
במאי: יּוִג'י ָנָקֶאה 

ואָדה, ָטָקאקֹו ָמאְטסו,  שחקנים: ֶקְנִג'י סוַָ
פּוִמי ָדאן 

)111 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

שני צעירים מקליטים מכתבים ממסע מדומיין 
כדי לעודד את רוחה של חברתם החולה. 
תהליך ההקלטה מקרב בין שני הגברים. 

"תן לי לשמוע את צעדיך היחפים" מתאר 
בעדינות רומן גאה – עניין לא שכיח בקולנוע 

היפני – ועושה זאת באמצעים קולנועיים 
חרישיים: עם מצלמה שנותנת מקום לנופים 

ועם תסריט מדוד. כך נמסרת בצורה יפה 
ההתמודדות של גיבורי הסרט הצעירים עם 

תלאות הדור: היסוסים, לחץ חברתי, תחושת 
חריגות. 

במאי: ִריהֹו קּודֹו
שחקנים: ָסאָסִקי ִׁשיֹון, סּוָאה ׁשּוִרי, ִאיטֹו ָקאהֹו 

)128 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מותו של הקולנוע ושל 
אבא שלי גם

The Death of Cinema and My 
Father Too

)ישראל, 2021( דרמה

בעת ביקורת מס הכנסה מתברר לאוולין שהיא 
מתקיימת במקביל בעוד יקומים. בעולם אחד היא 

בעלת מכבסה מיואשת, עם יחסים רעועים עם בתה 
ובעולם אחר היא כוכבת קולנוע, ויש עוד כל כך 

הרבה עולמות... כשהעולם מסתבך בצרה, אוולין 
נדרשת לעזרתן של כל "האווליניות" ביקום כולו. 

סרטם החדש והמקורי מאוד של צמד הבמאים, 
"הדניאלים" נהיה לסנסציה עולמית.

במאים: דניאל ָׁשייְנָהְרט, דניאל ְקָוואן 
שחקנים: ִמישל ָיאּו, ֶקה הּוי ְקָוואן, ֵג'ייִמי לי ֶקרִטיס

)139 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מישל יאו וקה הוי קוואן, זוכי פרס המשחק, 

גלובוס הזהב 2023. 
מישל יאו, ג'יימי לי קרטיס וקה הוי קוואן, 

מועמדים לפרסי המשחק, אוסקר 2023

ג'ודי גרלנד האגדית, בתפקיד הכובש את 
לב הצופים כבר 80 שנה. דורותי נסחפת 

לארץ עוץ בסופת ציקלון, ואינה יכולה 
לשוב הביתה. היא פוגשת דחליל הזקוק 

למוח, אריה החפץ באומץ, ואיש פח 
המחפש לב. יחד הם צועדים בדרך הלבנים 
הצהובות בעקבות קוסם נודע שיגשים את 

משאלותיהם.
במאי: ויקטור ְפֵלמיְנׁג 

שחקנים: ג'ּודי ַגְרָלְנד, ְפרנק מֹורגן, ריי 
ּבֹולֶג'ר

)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אב ובנו מנסים לעצור את הזמן באמצעות 
הקולנוע, אך מחלת האב מאיימת לנצח את 

שניהם במרוץ. בעוד האב הולך ומסתגר בביתו, 
מתמודד בדרכו הלא סנטימנטלית עם המוות 

הקרב, בנו מתעלם מהמציאות ומנסה להמציא 
את אביו כגיבור קולנועי בפעם האחרונה בטרם 
ייעלם מן העולם. בסיום הסיפור הפיקטיבי תל 
אביב תעלה בלהבות, אך עולמו של האב אינו 

מסתיים בפיצוץ אלא דוהה, נפרם ונעלם. 
במאי: דני רוזנברג

 שחקנים: מרק רוזנבאום, רוני קובן, אינה רוזנברג
)105 דק', עברית; כתוביות בעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דני 
רוזנברג, יוצר הסרט, בהנחיית שחר טנא.

20
:3

0 
,1

6.
2 

שי,
מי

ח

ימים לוהטים
Burning Days

)טורקיה/צרפת/גרמניה, 2022( דרמת מתח

אמרה, תובע צעיר מטעם משרד המשפטים 
הטורקי, נשלח לעיירה קטנה הסובלת 

מבצורת קשה ומשחיתות פוליטית עמוקה. 
בתחילה הוא מתקבל בחמימות, אולם אופיו 
האידיאליסטי מתנגש עם שלל האינטרסים 

של אנשי המקום, והוא נסחף לסחרור שהולך 
וסוגר עליו. שחקנים נהדרים, עבודת צילום 

יפהפייה ותמות עכשוויות ומפתיעות, במותחן 
מהמם שביים אמין אלפר, אחד הקולות 
הבולטים בקולנוע הטורקי של ימינו.   

במאית: ֶאִמין ָאְלֶּפר 
אִלי, ֶאִקין קֹוץ', ֶארֹול ַּבָּבאֹוְגלֹו  שחקנים: ֶסלָהטין ָפסֶָ
)129 דק', טורקית; תרגום לעברית ולאנגלית( 

"אי-אה" תכנית מיוחדת מעבר לדרך הלבנים הצהובות מעבר לדרך הלבנים הצהובות

מעבר לדרך הלבנים הצהובות
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אי-אה
EO

)פולין/איטליה, 2022(

מלהולנד דרייב
Mulholland Dr.

)ארה"ב, 2001( פילם נואר

לינץ'/עוץ
Lynch/Oz

)ארה"ב, 2022( תיעודי

מבעד לעיניה התמימות של החיה טובת הלב 
אנו נחשפים לרוע האנושי ולעוולות שנעשו 

ועדיין נעשות לחיות ולקהילות נרדפות 
אחרות באירופה, ובהן גם יהודים. בניגוד 
ל"ֶּבלַתאָזר", הקלאסיקה הסגפנית שעליה 

הוא מבוסס )יצירת המופת מאת רּוֶּבר ְּבֶרסֹון(, 
סיפורו של החמור מוצג בשלל אמצעי מבע 

יצירתיים וחדשניים ומוצא בתוך החשכה 
קרן אור. הסרט היה לאחד הסרטים האהובים 
בפסטיבל קאן האחרון, ולא בכדי זכה בפרס 

חבר השופטים. 
במאי: ֵיִז'י ְסקֹולימֹוְבְסקי

שחקנים: ַסנדָרה ְדז’יָמְלְסָקה, ַמֵתאּוׁש 
קֹוְׁשצ'ֹוֶקִביץ', איזּבל הּוֶפּר 

)86 דק', פולנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

שחקנית צעירה שזה עתה הגיעה להוליווד 
כדי להגשים את חלום הכוכבות מגלה 

מישהי זרה במקלחת ביתה – אישה שאיבדה 
את זיכרונה בעקבות תאונת דרכים. האחת 

בלונדינית ותמה, האחרת כהת שיער וסקסית. 
בין השתיים נרקם קשר עמוק, אבל האם 

שתי הנשים הן מי שהן או פרי דמיון מאוהב 
וזועם. סרטו האניגמטי של דיוויד לינץ' 

הוא בחינה מעמיקה של הפער שבין הוליווד 
הקלאסית לזו העכשווית, וגם מסה מעמיקה 

על אודות הדימוי הקולנועי. 
במאי: דיוויד לינץ'

שחקנים: נעמי ווְטס, לורה ֶאֶלָנה ֶהריְנג, ֶאן מילר 
)146 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הקרנת 35 מ"מ

דיוויד לינץ' אינו מרבה לספק תשובות בנוגע 
לסרטיו החידתיים, אבל בדבר אחד הוא מוכן 

להודות: לא עובר יום בלי שהוא חושב על 
"הקוסם מארץ עוץ". סרט תיעודי זה סוקר 

את הדיאלוג המסעיר בין מה שהוא על 
פניו סרט ילדים – לבין מי שאחראי לכמה 
מן היצירות הייחודיות בתולדות הוליווד. 
התוצאה המרתקת והמהפנטת היא עדות 

לחשיבותה של השראה על יצירה. 
במאי: אלּכסנדר אֹו ִפיליּפ

רס, ָקארין קּוָסאָמה  בהשתתפות: ג'ון ווטֶֶ
)108 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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Nowhere Special

)אנגליה, 2020( דרמה

ג'ון בן ה-35 הוא הורה יחיד שמנקה חלונות 
במהלך היום ומקדיש את כל זמנו החופשי 

לבנו מייקל בן הארבע. חייהם פשוטים 
ושלווים יחסית, ומבוססים על ארוחות 
ערב, ריבים מטופשים על שעת השינה 

ואיזו פיג'מה ללבוש, והירדמות על הספה 
מול הטלוויזיה. לג'ון יש רק כמה חודשים 

לחיות, והוא מחפש לבנו מייקל את המשפחה 
המאמצת המושלמת. 

במאי: אּוֶּברטֹו ָּפזֹוליני
שחקנים: ֵג'ייְמס נֹורטֹון, דניאל ָלמוְנט, ַאייִלין 

ס  יֶגנְְֶ או הִִ
)96 דק', אנגלית; תרגום לעברית(



פסטיבל אקי-נו לקולנוע יפני
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ילד ערבי עני, ששמו עבדאללה, אוהב את החמור שלו ששמו בים, אבל 
מסעוד, בן עשירים, מקנא בעבדאללה וחומד את החמור שלו. עבדאללה 

יעשה הכול למען בים, ומסעוד שהיה מוכן לפגוע בבים  מקבל שיעור על 
המעמדות בעולם. סיטואציה זו, המבוססת על משפט שלמה, היא נקודת 

מוצא עבור אלבר למוריס )»הבלון האדום«( ליצירת פורטרט הוגן, אך גם 
אכזרי יחסית לסרט שנוצר לילדים, של יחסי הכוח בעולם. 

במאי: אלּבר ָלמֹוִריס 
ההקרנה תלווה בנגינה ובמספר סיפורים.

45 דק‹, אילם(

16 מתוק – מועדון הקרנות ב-16 מ"מ; אוצר: ערן אביעד

 16
מתוק 

בים, החמור הקטן
Bim, le petit âne 

)צרפת, 1951( אילם/לכל המשפחה
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Blow-up

)בריטניה/ארה"ב, 1966( דרמה

 

המוחרם: שש תחנות 
להבנת החרם על ברוך 

שפינוזה
Blow-up

מבט מבפנים
R.M.N

)רומניה, 2022( דרמה

 

גבר
A Man

)יפן, 2022( דרמה

 

לונדון, שנות ה-60 של המאה העשרים. צלם 
אופנה יהיר יוצא לפארק לצלם, ומתעד זוג 
אוהבים שנראה מוטרד מנוכחותו. בתהליך 

הפיתוח הוא מגלה בתמונה דמות מטושטשת. 
החקירה שהוא יבצע תחשוף מעשה פשע. 

סרט על מהות האומנות, שייצג תקופה 
והוליד גל של חיקויים מאת במאים גדולים.  

במאי: מיכלאנג'לו אנטוניוני 
שחקנים: דיוויד ֶהמיְנְגס, ָוֶנָסה ֶרְדְגֵרייב, 

ׂשרה ַמייְלס
)111 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לונדון, שנות ה-60 של המאה העשרים. צלם 
אופנה יהיר יוצא לפארק לצלם, ומתעד זוג 
אוהבים שנראה מוטרד מנוכחותו. בתהליך 

הפיתוח הוא מגלה בתמונה דמות מטושטשת. 
החקירה שהוא יבצע תחשוף מעשה פשע. 

סרט על מהות האומנות, שייצג תקופה 
והוליד גל של חיקויים מאת במאים גדולים.  

במאי: מיכלאנג'לו אנטוניוני 
שחקנים: דיוויד ֶהמיְנְגס, ָוֶנָסה ֶרְדְגֵרייב, 

ׂשרה ַמייְלס
)111 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מתיאס חוזר לכפר הולדתו בטרנסילבניה, 
אחרי שעזב בטריקת דלת את מקום עבודתו 

בגרמניה. בחזרתו הוא מקווה להשתלב 
יותר בגידול בנו החרדתי, לטפל באביו 

המזדקן, ולחדש את קשריו עם המאהבת 
שלו לשעבר. כאשר מפעל הלחם המקומי 

מחליט לגייס לשורותיו כמה עובדים זרים, 
השלווה של הכפר המנומנם – ושל מתיאס 

עצמו – מתערערת. שמו האניגמטי של הסרט 
המעולה מרמז לראשי התיבות של צילום 
רנטגן, ושל המדינה שבה עוסק הסרט – 

רומניה. 
במאי: כריסטיאן מּונג'יּו 

שחקנים: ָמרין ְגריגֹוֶרה, ג'ּודית ְסֵטייט, 
ָמאְקריָנה ּבּורָלָדאנֹו

)125 דק', רומניה; תרגום לעברית ולאנגלית(

אחרי שנפרדה מבעלה, רי מתאהבת בכל 
ליבה בדאיסוקה, צעיר חובב ציור. כשהוא 

נהרג, מתברר לה כי הוא היה מתחזה. אקירה, 
עורך דינה, פותח בחקירה כדי לגלות את 

עולמו של הזר המסתורי והעבר שממנו ברח. 
"גבר" יכול היה ללכת בדרכו של סרט בלשי, 
אבל יוצר הסרט מכוון אותנו אל שאלות של 
זהות ושייכות בחברה היפנית. דרמה סוחפת 

שעוסקת ביכולת להכיר באמת את הזולת 
ואת האני.  

במאי: ֶקאי ִאישיָקאווה 
שחקנים: ָמאָסאַטָקה קּוּבֹוָטה, ַנאָנה ְסיינֹו, 

ָסאקּוָרה ַאנדֹו
 )121 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

קולנוע זמיר – מועדון סרטים “מלוכלכים” ׀ אוצרים: גילי פורת ושני קיניסו
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ירח מר
Bitter Moon

)צרפת/בריטניה, 1992( דרמה

נייג'ל ופיונה מפליגים בספינת תענוגות, 
במטרה לעורר את נישואיהם שקפאו. על 
הסיפון הם פוגשים זוג מסתורי - אוסקר 
היחסים  מערכת  היפהפייה.  ומימי  הנכה 
אינו  עצמו  והזוג  טעונה,  נראית  שלהם 
מתעוררת בנייג'ל  אבל  למפגש,   נעים 

סקרנות גדולה לתהות על קנקנם.

הוא לא שם לב שגם באופייה הקריר של 
אשתו חל שינוי בעקבות המפגש עימם. 
רוג'ר איברט, מבקר הקולנוע המנוח, טען 
נכח,  הוא  שבה  הסרט,  של  שבהקרנה 
הקהל ישב בדממה מוחלטת עד כי אפשר 

היה לשמוע סיכה נופלת על הרצפה.
במאי: רומן פולנסקי 

שחקנים: ִּפיֶטר קויֹוטי, יּו ְגָרְנט, ְקריְסטין 
ְסקֹוט תֹוַמס, ִעמנּואל ִסְנייהר 

)139 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי גילי 

פורת ושני קיניסו.
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סוד משפחתי, אבל גם ייתן לו כלי להתמודד 
עימו. דרמה משפחתית מרגשת עם סממנים 
אוטוביוגרפיים מאת גדול מספרי הסיפורים 

בתולדות הקולנוע - סטיבן ספילברג. לא 
במקרה, יודעי יצירתו של ספילברג למרכיביה 
יזהו אין-ספור דימויים מוכרים המאזכרים את 

סרטיו הגדולים.
במאי: סטיבן ספילברג

שחקנים: מיׁשל ויליאמס, גבריאל ָלאּבל, 
ּפול ָדאנֹו  

)151 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הפייבלמנים
The Fabelmans

)ארה"ב, 2022( דרמה

סמי פייבלמן חי עם משפחתו בארצות הברית, 
בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה. 

החיים כבן למשפחת מהגרים אינם פשוטים 
כלל ועיקר. הם מלווים תחושות של זרות, 

היעדר בית, וגילויי גזענות המתנגשים 
עם חלומו להשתייך לתושביה של ארץ 

האפשרויות הבלתי מוגבלות. הקסם הגדול 
של עולם הקולנוע יביא אותו לגילויו של 

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

"אי-אה" תכנית מיוחדת
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בלתזאר
Au Hasard Balthasar

)צרפת, 1966( דרמה

מעשה בחמור תמים שנופל לידיהם של 
בני אדם רעים וחסרי חמלה. נקודת האור 
בחייו היא צעירה יפה וטובת לב ששמה 

מארי, שייסוריה דומים לייסוריו. סרט עדין 
ומינימליסטי, המעוצב כאיקונוגרפיה נוצרית. 

מפסגות הקולנוע בכל שנות קיומו.  
במאי: רּוֶּבר ְּבֶרסֹון

 שחקנים: ָאן ְוָיֶזמסִקי, וֹולטר ְגרין, 
ְפרנסּוָאה ַלאַפְרז' 

)95 דק', צרפתית; תרגום לעברית(
זוכה פרסים רבים בפסטיבל ונציה 1966



שרק - 11.2 )בדיבוב עברי ובאנגלית(

מומיות - בקרוב החתול של שרק - )בדיבוב עברי(

הקוסם ארץ עוץ - 18.2 )באנגלית(

ִסיֶנָמָקט
שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

בכורה
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הצגת הקולנוע האחרונה
Last Film Show

)הודו, 2021( דרמה

סמי מתגורר עם משפחתו בכפר נידח בהודו. 
הוא נפעם לגלות את הקולנוע בפעם הראשונה, 

ומאז הוא חוזר לקולנוע מדי יום למורת רוחו של 
אביו. חברו החדש הוא המקרין, שבתמורה 

לקופסת האוכל שלו מאפשר לו לצפות 
בסרטים בחינם. חלומו הוא להקרין סרטים 

בעצמו, ויחד עם חבורתו השובבה הוא מצליח 
להקים קולנוע שכונתי שממלא אותם אושר. 
עם זאת, המרדף אחרי החלום משמעותו גם 

להשאיר דברים חשובים מאחור.  
במאי: ָּפאן ָנִלין 

שחקנים: ִריָצ'ה ִמיָנה, ָרהּול קֹוִלי, ִטָיה ֶסָּבסטָיאן 
)110 דק', גוג'אראטי; תרגום לעברית ולאנגלית(

מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר, 
אוסקר 2023
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Tár המנצחת
T’ar

)ארה"ב, 2022( דרמה

סיפורה של לידיה טאר, מוזיקאית ומנצחת, 
בשיא הקריירה שלה, שמנהלת ביד רמה את 
התזמורת הפילהרמונית הראשית של ברלין 
וחיה חיי משפחה וזוגיות שגרתיים לכאורה. 

אך במקביל, מתחת לפני השטח, הכוכבת 
המצליחה מסתירה סודות אפלים שמאיימים 

על כל מה שהשיגה.  
במאי: טֹוד ִפיְלד

ִניָנה הֹוס  ֶמְרָלְנט,  שחקנים: ֵקייט ּבלנשט, ָנעמי 
)158 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

קייט בלנשט, זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר 
בסרט דרמטי, גלובוס הזהב 2023 ומועמדת לפרס 
השחקנית הראשית הטובה ביותר, אוסקר 2023. 

18
:0

0 
,2

1.
2 

הב
 ז

שי
לי

ש

18
:3

0 
,2

1.
2 

הב
 ז

שי
לי

ש

הבן שלי
Nowhere Special

)אנגליה, 2020( דרמה

הפייבלמנים
The Fabelmans

)ארה"ב, 2022( דרמה

ג'ון בן ה-35 הוא הורה יחיד שמנקה חלונות 
במהלך היום ומקדיש את כל זמנו החופשי 

לבנו מייקל בן הארבע. חייהם פשוטים 
ושלווים יחסית, ומבוססים על ארוחות 
ערב, ריבים מטופשים על שעת השינה 

ואיזו פיג'מה ללבוש, והירדמות על הספה 
מול הטלוויזיה. לג'ון יש רק כמה חודשים 

לחיות, והוא מחפש לבנו מייקל את המשפחה 
המאמצת המושלמת. 

במאי: אּוֶּברטֹו ָּפזֹוליני
שחקנים: ֵג'ייְמס נֹורטֹון, דניאל ָלמוְנט, ַאייִלין 

ס  יֶגנְְֶ או הִִ
)96 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סמי פייבלמן חי עם משפחתו בארצות הברית, 
בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה. 

החיים כבן למשפחת מהגרים אינם פשוטים 
כלל ועיקר. הם מלווים תחושות של זרות, 

היעדר  בית, וגילויי גזענות המתנגשים 
עם חלומו להשתייך לתושביה של ארץ 

האפשרויות הבלתי מוגבלות. הקסם הגדול 
של עולם הקולנוע יביא אותו לגילויו של 

סוד משפחתי, אבל גם ייתן לו כלי להתמודד 
עימו.

במאי: סטיבן ספילברג
שחקנים: מיׁשל ויליאמס, גבריאל ָלאּבל, 

ּפול ָדאנֹו  
)151 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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אי-אה
EO

)פולין/איטליה, 2022(

מבעד לעיניה התמימות של החיה טובת הלב 
אנו נחשפים לרוע האנושי ולעוולות שנעשו 

ועדיין נעשות לחיות ולקהילות נרדפות 
אחרות באירופה, ובהן גם יהודים. בניגוד 
ל"ֶּבלַתאָזר", הקלאסיקה הסגפנית שעליה 

הוא מבוסס )יצירת המופת מאת רּוֶּבר ְּבֶרסֹון(, 
סיפורו של החמור מוצג בשלל אמצעי מבע 

יצירתיים וחדשניים ומוצא בתוך החשכה 
קרן אור. הסרט היה לאחד הסרטים האהובים 
בפסטיבל קאן האחרון, ולא בכדי זכה בפרס 

חבר השופטים. 
במאי: ֵיִז'י ְסקֹולימֹוְבְסקי

שחקנים: ַסנדָרה ְדז’יָמְלְסָקה, ַמֵתאּוׁש 
קֹוְׁשצ'ֹוֶקִביץ', איזּבל הּוֶפּר 

)86 דק', פולנית; תרגום לעברית ולאנגלית(
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פברואר
Febuary

2023

ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהב

1.2
20:30

ונוס בפרווה

2.2
20:30

100 פרחים

3.2
21:00

תוכנית 75

4.2
11:00 טרום בכורה

Tár המנצחת 
18:00 בכורה

הצגת הקולנוע האחרונה 
20:30 טרום בכורה

Tár המנצחת 

7.2
18:00 בכורה

הצגת הקולנוע האחרונה
20:30 טרום בכורה ישראלית 

יותר ממה שמגיע לי

8.2
20:30

אושר ללא גבול

9.2
 20:30

איש המוזיקה

10.2
21:00

הבן שלי

11.2
11:00
שרק

18:00
יומני הזן

20:30
תן לי לשמוע את צעדיך היחפים

14.2
18:00

Tár המנצחת
20:30

לינץ'/עוץ

15.2
20:30

מלהולנד דרייב

16.2
20:30

ימים לוהטים

17.2
21:00

הכול בכל מקום ובבת אחת

18.2
11:00

הקוסם מארץ עוץ
18:00
אי-אה

20:30 טרום בכורה ישראלית 
מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם

21.2
18:00 הבן שלי

18:30 הפייבלמנים
20:45 יצרים

22.2
20:30

ירח מר

23.2
20:00

המוחרם: שש תחנות להבנת החרם 
על ברוך שפינוזה

20:30
הוואלס האחרון

24.2
21:00

גבר

25.2
11:00

המגזין עם משה נסטלבאום
18:00

מבט מבפנים
20:30

הפייבלמנים

28.2
18:00 בים, החמור הקטן

19:30 בלתזאר


