מתוך :להתראות כריסטופר רובין

את החודש הראשון של שנת  2018נחגוג עם תכנית שנתית
למנויים ולמנויות לכבוד שנת העשור לכינון הסינמטק;
סרטים נבחרים מתוך "פסטיבל קולנוע רוחני"; מחווה לג'ון
קסאווטס ,הנחשב למייסד הקולנוע האמריקני העצמאי;
מבחר סרטים מתוך "פסטיבל אוטופיה"; "מהדורה
מוגבלת" ,תכנית שנתית שבמסגרתה יוקרנו סרטים שלא
זכו להפצה מסחרית בבתי הקולנוע ברחבי הארץ; הקרנה
מיוחדת לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה; סינמטק
לילדים ולילדות.
עשור לסינמטק
תכנית שנתית ,החוגגת את שנת העשור לסינמטק,
במסגרתה יוקרנו סרטים נבחרים עבור קהל המנויים
המסור בימי ראשון בבוקר ,אחת לחודש .הסרטים שיוקרנו
במסגרת התכנית כוללים שני מרכיבים עיקריים :סרטים
שאהבתם וסרטים שמהווים ציון דרך בהתהוות הסינמטק.
את התכנית יפתח הסרט כיכר החלומות ,דרמה נוסטלגית
מלאת אהבה מאת בני תורתי ,זוכת חמישה פרסי אופיר
בהם פרס הבימוי ,אשר הוקרנה בתקופת ההרצה לקראת
פתיחת הסינמטק באוקטובר .2008
פסטיבל קולנוע רוחני
במהלך החודש יוקרנו מבחר סרטים מתוך תכנית הפסטיבל
הבינלאומי לקולנוע רוחני ,פסטיבל ייחודי בנוף הישראלי
שמוקדש לסרטים המתמקדים ברוחניות ,תהליכי מודעות
ושינוי .בין הסרטים שיוקרנו :להיות מי שהייתי ,סיפור
יפהפה על אמונה ואהבה ללא תנאים; להירפא ,המעניק
נקודת מבט מעוררת השראה על כוחה האדיר של הנפש
לריפוי עצמי; הארי קרישנה! המנטרה ,התנועה והסוואמי,
סיפורו המופלא של המורה הרוחני שהקים את התנועה
הבינלאומית לתודעת הקרישנה ,שסחפה מיליוני אנשים
בהם ג'ורג' הריסון וסטיב ג'ובס.

מתוך :האיש עם קופסת הקסמים

ינואר בסינמטק חולון

פסטיבל אוטופיה  – 2017לבטל את האפוקליפסה!
פסטיבל אוטופיה זכה במהלך שנות קיומו למעמד כאחד
מפסטיבלי הקולנוע האיכותיים בישראל .הפסטיבל משמש
מדי שנה בית חם לאוהבי קולנוע פנטסטי ,נועז ופורץ
דרך ,ומלקט את מיטב סרטי המדע הבדיוני ,הפנטזיה
והאימה הנוצרים ברחבי העולם .השנה ,בצל הרוחות
האפוקליפטיות המנשבות בעולם וכן מאבקי ההישרדות
של הפסטיבל עצמו ,בחרו מנהלי הפסטיבל ,אורי אביב
ומרט פרחומובסקי ,לתת לו את כותרת המשנה "לבטל את
האפוקליפסה!" .במסגרת התכנית יוקרנו סרטים נבחרים:
האינסופי ,יצירה ייחודית ,שמשלבת בין ריאליזם לאלמנטים
של מדע בדיוני ואימה ,והפכה ללהיט גדול בפסטיבלי
הז'אנר השנה; האיש עם קופסת הקסמים ,סיפור אהבה
גדול מהחיים ,המתפתח בין שתי תקופות בהן פולין נתונה
תחת משטר טוטליטרי חונק; סיפור רפאים ,סרט הפתיחה
של הפסטיבל ,המעניק חוויה קולנועית יוצאת דופן.

מהדורה מוגבלת
מדי שנה נרכשים עשרות סרטים להפצה מסחרית בבתי
הקולנוע ברחבי הארץ .היבול העצום הזה לא מצליח לתפוס
מטבע הדברים את כל העשייה הקולנועית השנתית ,ולעתים
נשמטים  -משיקולים שונים  -סרטים מעניינים .התכנית שנציג
מדי חודש תשתדל להביא למסך כמה מהיצירות האלו ,סרטים
שאמנם לא יוצאים בהפצה מסחרית אך בהחלט יש בהם עניין
לאוהבי הקולנוע ,והם מציעים חוויות קולנועיות ואנושיות
הראויות ביותר לתשומת לב.
החודש יוקרן סיפור רפאים ,אחד הסרטים המדוברים של השנה
האחרונה ,בליווי הרצאה מאת גלית רויכמן.
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מתוך :אישה תחת השפעה
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יום שני

20:30
ראן לולה ראן
LOLA RENNT

בימוי :טום טיקוור | משחק :פרנקה פוטנטה ,מוריץ בלייבטרוי ,הרברט קנאופ
לולה ,צעירה ברלינאית ,עונה לטלפון עצבני מהחבר שלה ,מאני .הוא הסתבך עם סוחרי סמים ועליה להשיג 100,000
מארק תוך  20דקות ,אחרת הוא יאבד את חייו .אז היא יוצאת לדרך .בריצה .מכאן נפרסות שלוש אפשרויות שונות
לאופן שבו יתפתח הסיפור ,כאשר כל גרסה מריצה את הצופה לסוף שונה בתכלית .סרטו של טום טיקוור ("ענן אטלס"),
העושה שימוש בנרטיב יוצא דופן וכולל מחוות ליצירתו של היצ'קוק ,הוא דרמת מתח אינטנסיבית ,זוכת פרס חביב
הקהל ,פסטיבל סאנדנס .1998
גרמניה  81 ,1998דקות ,גרמנית ,אנגלית ,יפנית ,תרגום לעברית
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יום שלישי

18:00
מכתוב

MAKTUB

קולנוע וקולנוענים :ג'ון קסאווטס
ג'ון קסאווטס ( ,)1929-1989הבמאי והשחקן האמריקני־יווני ,יצר במשך  25שנות קריירה קולנועית תריסר סרטים
באורך מלא .בחזונו הקולנועי החלוצי ראה קסאווטס את היצירה הקולנועית כתהליך של חקירה עצמית ,ובאמצעותה
הוא ביקש לבחון את משמעות חייו וחיי הסובבים אותו .בשונה מן הקולנוע הנרטיבי של הזרם המרכזי ,הקולנוע של
קסאווטס נתן עדיפות לעיסוק העדין בדמויות ,ברגשותיהן המודחקים וביחסים המורכבים ביניהן .סרטיו מעלים
שאלות כנות בנוגע לעולמו האישי ובד־בבד הם מזמינים את הצופים לחקור שאלות בנוגע למצב האנושי מתוך
ניסיונם שלהם .כך גם עבודתו של קסאווטס ,כאוטר בעל חותם אמנותי ייחודי ,משקפת היטב תנועה אמנותית
רחבה שהתפתחה החל משנות ה־ 50של המאה ה־ 20שהוא נחשב למייסדה  -הקולנוע האמריקני העצמאי.
האוטריזם של קסאווטס היה כרוך בחתירה הבלתי מתפשרת שלו לאוטונומיה יצירתית ללא תלות במערכת
ההוליוודית (תחת מגבלות תקציב ובשיטות מימון והפקה חלוציות) ,ובמעורבות המקיפה שלו כבמאי בהיבטים
השונים של העשייה הקולנועית :הפקה ,עריכה ,הלחנת פסקול ,צילום ,עיצוב אמנותי ,ואף שיווק והפצת הסרטים.
קסאווטס גם גילם כמה מן התפקידים הראשיים בסרטיו לצד נבחרת שחקנים קבועה שתרמה באופן משמעותי
ללכידּות הסגנונית של יצירתו :ג'ינה רולנדס (בת הזוג של קסאווטס) ,בן גזארה ופיטר פאלק.
אמנם האסתטיקה של קסאווטס מזוהה עם המבע הריאליסטי הכמו־דוקומנטרי נוסח "הסינמה וריטה" (שימוש
במצלמת כתף ,בתאורה טבעית ובשיטות משחק מבוססות אלתור) .ואולם התוצאה היא קולנוע מוקפד ומסוגנן,
של אוטר אשר הביא את אמנות הקולנוע להישגים פורצי דרך ,החתום על כמה מיצירות המופת המשפיעות ביותר
של הקולנוע האמריקני.
במסגרת המחווה ,המתקיימת בסינמטקים ברחבי הארץ ,יוקרנו בסינמטק חולון :צללים ( ,)1959פנים (,)1968
בעלים ( ,)1970אישה תחת השפעה ( )1974ונחשולי אהבה (.)1984

בימוי :עודד רז
משחק :חנן סביון ,גיא עמיר
“מכתוב” ,סרטם החדש של יוצרי ״עספור״ ו”פצועים
בראש” ,חנן סביון וגיא עמיר ,מספר על צמד גובים קשוחים
בארגון פשע ירושלמי ,שאירוע מכונן בחייהם גורם להם
לעשות תפנית ולהחליט להגשים לאנשים משאלות
מפתקים שהם שמים בכותל .עד שהעלילה מעט מסתבכת.
ישראל  100 ,2017דקות ,עברית
הסרט יוקרן שוב ביום ה' 4.1 ,בשעה 20:30

20:30
לנשום

BREATHE

בימוי :אנדי סירקיס
משחק :אנדרו גארפילד ,טום הולנדר ,יו בונוויל
חייו של רובין קאוונדיש ,בחור צעיר ,נאה והרפתקן,
מקבלים תפנית טרגית כאשר הוא מתמוטט ומאובחן
כחולה פוליו .בתמיכת אשתו האוהבת ,וכנגד כל הסיכויים,
מצליח רובין להתגבר על הקשיים של המחלה ולנהל את
חייו באופטימיות מהולה בחוש הומור .סרט הביכורים
של אנדי סירקיס הוא דרמה ביוגרפית מרגשת ומעוררת
השראה ,הכוללת תצוגת משחק מרשימה של אנדרו
גארפילד ("הסרבן").
בריטניה  117 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

ניתן להזמין כרטיסים דרך אתר הסינמטק
www.cinemaholon.org.il
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יום רביעי

טרום בכורה
18:00
הלומים | BENEATH THE SILENCE
בימוי :ארז מזרחי ,סהר שביט
משחק :עמוס תמם ,אדווה בולה ,רועי פינק
 ,1973שש שנים לאחר שחזר הלום קרב ממלחמת ששת
הימים ,מבין מנשה שהוא לעולם לא יהיה האדם שהיה
לפני המלחמה .הוא אינו מצליח לתקשר עם הסובבים
אותו ומעביר את ימיו לבדו בנסיעות ארוכות במשאית
האדומה שלו .בתקופה בה לא הייתה מודעות ל"הלם קרב"
מנסה אשתו דפנה לקבל עזרה מהצבא ולשמור על טיפת
השפיות האחרונה של בעלה ,במקביל מנסה שלומי בן
ה 10-להבין מה יש לאביו ולמה הוא לא כמו כולם .שבוע
של התפוררות במשפחה קטנה בבת ים שבסופו נקטע
המסע הפנימי והתמימות שהניעה אותם אובדת לנצח.
ישראל  110 ,2017דקות ,עברית

20:30
סאלח ,פה זה ארץ ישראל
THE ANCESTRAL SIN

בימוי :דוד דרעי
סיפור הקמתן של עיירות הפיתוח בישראל ,כפי שלא סופר
עד היום :עדויות ופרוטוקולים חסויים חושפים לראשונה
את האמת המטלטלת מאחורי חזון "פיזור האוכלוסייה",
שהוכתב על ידי הנהגת המדינה בשני העשורים הראשונים
לקיומה ,ויצק את היסודות לפער העדתי והמעמדי בישראל.
יוצרי הסרט שופכים אור חדש על המניעים האמיתיים
שהנחו את מנהיגי המדינה ועל פרטי הפרטים של מנגנוני
הרמייה והכפייה שהפעילו על מי שהיו ,בעיניהם ,שווים
פחות .כעבור חמישים שנה מגלה הבמאי דוד דרעי ,בן
העיירה ירוחם ,איך הפכה השיטה האכזרית שהופעלה על
הוריו ובני דורם ,לחטא הקדמון שיקבע גם את מסלול חייו
ויגבה מחיר כבד ממאות אלפי אנשים בעיירות הפיתוח.
ישראל  109 ,2017דקות ,עברית ,מרוקאית ,כתוביות בעברית
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יום שני

קולנוע וקולנוענים :ג'ון קסאווטס
18:00
צללים
SHADOWS

5/1

בימוי :ג'ון קסאווטס | משחק :בן קראת'רס ,לילה גולדוני ,יו הארד
במרכז סרט הביכורים של ג'ון קסאווטס ,רומן בין לילה ,צעירה שחורה בהירת עור ,וטוני ,צעיר לבן .מערכת היחסים
שרקמו נתונה בסכנה כאשר טוני פוגש את יו ,נגן ג'ז ,אחיה כהה העור של לילה ,ומגלה שהמורשת הגזעית שלה היא
לא מה שחשב .מצולם בלוקשיינים במנהטן עם צוות לא מקצועי ברובו" ,צללים" היא עבודה חודרת הנחשבת למבשרת
תנועת הקולנוע האמריקאי העצמאי.

יום שישי

ארה"ב  82 ,1959דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

21:00
קרב המינים

BATTLE OF THE SEXES
בימוי :ג'ונתן דייטון ,ואלרי פאריס | משחק :אמה סטון ,סטיב קארל ,שרה סילברמן
טורניר הטניס שהתקיים בשנת  1973בין בילי ג'ין קינג לבין אלוף העולם לשעבר בובי ריגס הפך למלחמה בין המינים
ולאירוע הספורט הטלוויזיוני הנצפה ביותר בכל הזמנים .לכודים באור הזרקורים ,קינג וריגס היו התגלמותם של
הצדדים המנוגדים של הוויכוח ,אולם מחוץ למגרש כל אחד מהם התמודד עם קרבות אישיים ומורכבים משל עצמו.
אמה סטון וסטיב קארל קיבלו מועמדות במסגרת פרסי גלובוס הזהב  2018על משחקם בדרמה קומית ביוגרפית
זו מאת היוצרים ואלרי פאריס וג'ונתן דייטון ,שבין יצירותיהם הסרט כובש הלב "מיס סאנשיין הקטנה".
בריטניה ,ארה"ב  121 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 6.1 ,בשעה  ,19:00וביום ג' 9.1 ,בשעה 20:30

לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :עד אשר נמצא מקום | בימוי :רננה קול חייט | ישראל 3:53 ,2008
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יום שבת

פסטיבל קולנוע רוחני
20:30
להירפא | HEAL
בימוי :קלי נונן
אנו מורגלים לחשוב שגורלנו נחרץ ושאין ביכולתנו לשנות אותו ,שאנו חסרי אונים מול האירועים שפוקדים אותנו לאורך
חיינו .אך למעשה יש בנו לעיתים את היכולת לשנות גזירות הרות גורל על ידי הרגשות והאמנות שלנו .מחקרים בשנים
האחרונות מגלים שאיננו קורבנות חסרי אונים לגנטיקה ולפרוגנוזות מפחידות .יש לנו השפעה על החיים שלנו יותר
ממה שנדמה לנו .הבמאית קלי נונן נפגשה עם אנשים מעוררי השראה שהתגברו על מחלות סופניות ויחד עם מטפלים
מתחומים שונים היא חוקרת את כוחה האדיר של הנפש לריפוי עצמי.
ארה"ב  108 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית
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יום שלישי

18:00
להתראות כריסטופר רובין

סינמטק לילדים ולילדות
17:00
צוות ג‘ונגל – כח הצלה  -בדיבוב לעברית

GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN

THE JUNGLE BUNCH

בימוי :דויד אלו
כשאיגור הקואלה והפטריות המתפוצצות שלו עומדים לחרב את הג’ונגל ,מחליט מוריס ,פינגווין שגדל ע"י טיגרסית,
להקים כוח הצלה לג’ונגל עם גורילה ,עטלף וקופיף .האם יצליח הצוות המשונה הזה לשמור על סביבת המחייה שלהם?
על בסיס קומיקס צרפתי אהוב ועם קצב אפקטיבי ,התוצאה היא קומדיה מוצלחת שזכתה להצלחה כבירה במולדתה.
צרפת  97 ,2017דקות ,דיבוב לעברית

בימוי :סימון קרטיס | משחק :דונל גליסון ,מרגו רובי
מערכת היחסים בין סופר הילדים א.א מילן ובנו כריסטופר רובין ,שצעצועיו היוו את ההשראה לכתיבת אחת היצירות
היפות שנכתבו במאה ה" ,20-פו הדוב" .יחד עם אמו והמטפלת שלו כריסטופר ומשפחתו נסחפים לתוך ההצלחה
הבינלאומית של ספרי האב .המעשיות הקסומות מביאות תקווה ונחמה לאנגליה שלאחר מלחמת העולם ,אולם משפיעות
על המשפחה בכלל ועל כריסטופר רובין בפרט באופן מורכב.
בריטניה  107 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום ו' 12.1 ,בשעה  ,19:00וביום שבת 13.1 ,בשעה 21:30

הסרט יוקרן שוב ביום ה' 11.1 ,בשעה 17:00

לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :רחוב הירקון | בימוי :אלכס קלקסבר | ישראל 3:49 ,2016

מחיר כרטיס 10 :ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית

הקרנה שנייה
19:00
קרב המינים

BATTLE OF THE SEXES
ראו תקציר ב5.1-
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לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :עד אשר
נמצא מקום | בימוי :רננה קול חייט | ישראל 3:53 ,2008
מדיטק | מתחם תרבות יוצר | ינואר 2018

הקרנה שנייה
21:30
פיגומים
SCAFFOLDING
ראו תקציר ב5.1-

הקרנה שלישית
20:30
קרב המינים
BATTLE OF THE SEXES
ראו תקציר ב5.1-
לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :עד אשר נמצא מקום | בימוי :רננה קול חייט | ישראל 3:53 ,2008
|7

סינמטק לילדים ולילדות

כרטיס לסרט ב 10 -

 ₪בלבד

10/1
מ
לע דובב
ב
רית

יום רביעי

הקרנה שלישית
18:00
פיגומים | SCAFFOLDING
ראו תקציר ב5.1-

פסטיבל קולנוע רוחני
20:30
הארי קרישנה! המנטרה ,התנועה והסוואמי

17:00 | 11.1 + 6.1

צוות ג'ונגל – כח הצלה
קומדיה קצבית וצבעונית,
המבוססת על קומיקס אהוב

HARE KRISHNA! THE MANTRA, THE MOVEMENT AND THE SWAMI WHO STARTED IT ALL

בימוי :ג'ון גריסנר ,ג'ין גריסנר ,לורן רוס
א.צ' בהקטיוודאנטה סוואמי פרבהופאדה המורה הרוחני הקים את התנועה הבינלאומית לתודעת הקרישנה המכונה
"תנועת ההרא קרישנה" .בשנות השישים הסוערות ,כשהוא בן  70וחסר כל ,הגיע פרבהופאדה לארצות הברית ,חדור
אמונה ונחישות להפיץ את ההרא לעולם .הוא קרא למהפכה במודעות ,על כך שהחיפוש אחר השמחה הוא פנימי ואינו
תלוי בנסיבות חיצוניות ועל חשיבות החיבור לעצמי האמיתי שלנו .פרבהופאדה סחף אחריו מיליוני אנשים שמצאו את
נחלתם במנטרה וביניהם ג'ורג' הריסון ,אלן גינסברג וסטיב ג'ובס.
ארה"ב  90 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

11/1

17:00 | 18.1

מלך האריות

אחד מסרטי האנימציה היפים
והמרגשים ביותר מבית היוצר של דיסני

יום חמישי

סינמטק לילדים ולילדות
הקרנה שנייה
17:00
צוות ג‘ונגל – כח הצלה  -בדיבוב לעברית | THE JUNGLE BUNCH
ראו תקציר ב6.1-
מחיר כרטיס 10 :ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית

17:00 | 27.1 + 25.1

קוקו

מומלץ
לגילאי 8+

חגיגה קולנועית הכוללת וויזואליות
מרהיבה ,דמויות שובות לב
ומוסיקה סוחפת
*מועמד לפרס גלובוס הזהב 2018
* לילדים עד גיל  8מומלץ מבוגר

להזמנת כרטיסים
באתר הסינמטקwww.cinemaholon.org.il :
* על מנת שלא לפגוע במהלך התקין של הקרנת הסרט ובהנאת הצופים,
לא תתאפשר כניסה לפעוטות מתחת לגיל  .3תודה על ההבנה.

פסטיבל אוטופיה  – 2017לבטל את האפוקליפסה!
20:30
האינסופי
THE ENDLESS

בימוי :אארון מורהד ,ג‘סטין בנסון | משחק :אארון מורהד ,ג‘סטין בנסון ,קאלי הרננדז
אארון מורהד וג'סטין בנסון ביימו וגם מככבים ביצירה ייחודית ,שמשלבת בין ריאליזם לאלמנטים של מדע בדיוני ואימה,
והפכה ללהיט גדול בפסטיבלי הז'אנר השנה .שני אחים חוזרים אל הכת ,ממנה נמלטו עשור לפני כן ,בעקבות קלטת וידאו
מסתורית .המפגש המחודש מוביל לגילויים מטלטלים.
ארה"ב  100 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

12/1

יום שישי

הקרנה שנייה
19:00
להתראות כריסטופר רובין | GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
ראו תקציר ב9.1-
לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :רחוב הירקון | בימוי :אלכס קלקסבר | ישראל 3:49 ,2016
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12/1

יום שישי

21:30
המסיבה | THE PARTY
בימוי :סאלי פוטר | משחק :קריסטין סקוט תומאס ,טימותי ספול ,פטרישה קלארקסון
בערב שבו ג'נט חוגגת את מינויה לשרה בממשלה הליברלית החדשה ,היא מגלה שאינה היחידה שמחזיקה מאהב מהצד,
שבחברות הליברליות שלה דבקה לא מעט בורגנות ,שהכסף כן פותר כמעט הכול ,ושהאקדח שהופיע במקרה במערכה
הראשונה לא צריך להמתין למערכה השלישית כדי לירות" .המסיבה" ,שהתמודד על פרס דב הזהב בפסטיבל ברלין האחרון,
היה אחת ההפתעות המרעננות של הפסטיבל ,וסאלי פוטר ("אורלנדו") ,המוכרת כבמאית של סרטים "כבדים" ,הפתיעה
את כולם בקומדיה שנונה ,עכשווית ומקורית במיוחד בהשתתפות גדולי הקולנוע הבריטי.

13/1

בריטניה  71 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית | הסרט יוקרן שוב ביום ג' 16.1 ,בשעה  ,18:00וביום ו' 19.1 ,בשעה 19:00

יום שבת

 – 19:00אולם 2

לה לה לנד | LA LA LAND
בימוי :דמיאן שאזל | משחק :אמה סטון ,ראיין גוסלינג ,ג'יי .קיי .סימונס
סיפור אהבה מוזיקלי בין פסנתרן קשה יום לשחקנית מתחילה בלוס אנג'לס של ימינו .סרטו השלישי של דמיאן שזאל ("וויפלאש")
הוא מיוזיקל מלא קסם ,מחוות קולנועיות מרגשות וויזואליות מפעימה ,המצליח לחזור באופן מופלא לימיו הגדולים של המיוזיקל
תוך יכולת מרשימה לעגן את הסיפור בכאן ועכשיו" .לה לה לנד" היה מועמד למספר שיא של  14פרסים בטקס האוסקר ,2017
וזכה ב 6-פרסים בהם פרס הבימוי והשחקנית.
ארה"ב  128 ,2016דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

הקרנה שלישית
21:30
להתראות כריסטופר רובין | GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
ראו תקציר ב9.1-
לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :רחוב הירקון | בימוי :אלכס קלקסבר | ישראל 3:49 ,2016

15/1

16/1

יום שלישי

הקרנה שנייה
18:00
המסיבה | THE PARTY
ראו תקציר ב12.1-

טרום בכורה
20:30
מסתור | SHELTER
בימוי :ערן ריקליס | משחק :גולשיפטה פרהאני ,נטע ריסקין ,דורייד לידאווי
נעמי ,סוכנת מוסד מצטיינת הנושאת עמה כאב אישי גדול ,נשלחת לגרמניה לשמור על מונה ,משתפת פעולה לבנונית
שנחשפה והוצאה בבהילות מביירות .מונה השאירה מאחוריה עניינים לא פתורים ,והשבועיים שתוכננו להיות שקטים
הופכים במהרה לרווי מתח וסכנה גדולה לשתי הנשים החולקות יחד דירת מסתור.
ישראל  93 ,2017דקות ,עברית ,אנגלית ,גרמנית ,ערבית ,תרגום לעברית

יום שני

18:00
חייה הכפולים של ורוניק | THE DOUBLE LIFE OF VERONIQUE

בימוי :קז'ישטוף קישלובסקי | משחק :אירן ז'אקוב ,וולטר פיליפ
סיפורן המצטלב של שתי נשים ,שנולדו באותו יום ובאותה שעה ולשתיהן קוראים ורוניק .אחת נולדה בפולין ,השנייה
נולדה בצרפת .שתי הנשים מעולם לא נפגשו ,אולם כאשר אחת מתמוטטת בזמן הופעה על הבמה ,השנייה חשה שחייה
משתנים לחלוטין .קז'ישטוף קישלובסקי ("סיפור קצר על אהבה") מגיש סרט מיסטי-מלנכולי ופיוטי ,המלווה במוסיקה
שמימית מאת המלחין זביגנייב פרייזנר.
פולין ,צרפת ,נורבגיה  98 ,1991דקות ,צרפתית ,פולנית ,תרגום לעברית

פסטיבל אוטופיה  – 2017לבטל את האפוקליפסה!
20:30
האיש עם קופסת הקסמים | THE MAN WITH THE MAGIC BOX
בימוי :בודו קוקס | משחק :פיוטר פולאק ,אולגה בולדז' ,סבסטיאן סטנקייביץ'
סרט המדע הבדיוני מאת בודו קוקס ,אחד היוצרים המבטיחים של הקולנוע הפולני החדש ,מתרחש בין שתי תקופות בהן
פולין נתונה תחת משטר טוטליטרי חונק ,הדיקטטורה הקומוניסטית של שנות החמישים במאה הקודמת מחד ,והדיסטופיה
הקפיטליסטית של שנת  2030מאידך .בין שתי התקופות המקבילות ,מתפתח סיפור אהבה גדול מהחיים.
פולין  103 ,2017דקות ,פולנית ,תרגום לעברית

|10
מדיטק | מתחם תרבות יוצר | ינואר 2018

17/1

יום רביעי

קולנוע וקולנוענים :ג'ון קסאווטס
18:00
פנים | FACES
בימוי :ג'ון קסאווטס
משחק :ג'ון מארלי ,ג'ינה רולנדס ,לין קרלין
ריצ'רד ומריה פורסט נשואים זה שנים רבות .יש להם הכול:
דירה ,מעמד ולא מעט כסף ,אך דבר אחד חסר בחייהם –
רגש חם זה לזה .לילה אחד הם נפרדים .הוא רוקם מערכת
יחסים עם נערת ליווי יפהפייה והיא עם גבר הצעיר ממנה
בשנים רבות .ובכל זאת הם מנסים למצוא דרך להחיות
את האהבה ביניהם .סרט מחוספס ורענן זוכה פרס הסרט
והשחקן ,פסטיבל ונציה.1968 ,
ארה"ב  130 ,1968דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

20:30
סוף טוב | HAPPY END
בימוי :מיכאל הנקה
משחק :איזבל הופר ,ז'אן-לואי טרנטיניאן
דיוקן סאטירי של משפחה בורגנית אירופאית אחת – האם,
ראש המשפחה שמנסה לשמור על מראית עין מכובדת בכל
מחיר; אביה ,ענק תעשייה לשעבר ,עכשיו עייף ,מתוסכל
וקצר רוח; בנה ,שנדמה שאף פעם לא מסוגל לעשות את
הדבר הנכון; ואחיה ,שמקבל משמורת על בתו מנישואים
קודמים ומסתיר לא מעט סודות במחשב שלו .כולם ביחד
וכל אחד בנפרד – האם יכול להיות לסיפור הזה סוף טוב?
"סוף טוב" הוקרן לראשונה במסגרת הבחירה הרשמית
של פסטיבל קאן וזכה לתשואות וביקורות המשבחות את
המשחק המצוין ואת העשייה הקולנועית יוצאת הדופן של
מיכאל הנקה ("אהבה").
צרפת  107 ,2017דקות ,צרפתית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 20.1 ,בשעה  ,21:30וביום שלישי 23.1 ,בשעה 20:30
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ינואר  2018במדיטק חולון
ראשון
תערוכות חדשות
במוזיאון הקומיקס:
רץ לצייר לחבר'ה
מחווה לקריקטוריסט והיזם ניסים
(נוסקו) חזקיהו

מוזיאון העיצוב
חולון

המוזיאון הישראלי
לקריקטורה ולקומיקס

תיאטרון
המדיטק

שעת סיפור /
תרבות ודעת

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

 17:00להציל את העץ  /אורן ירון

 18:00מכתוב

 18:00הלומים

 18:00להיות מי שהייתי

 19:00פיגומים

 18:30גבורה – ההתגברות של יצחק
 /הסיפור של הספירות

17:00
19:00

התכשיט החדש :על אמנות
 18:30ואספנות בקטאר  /מסביב
לעולם ב  8-מפגשים

 20:30מכתוב

 21:00קרב המינים

 10:30מחנה קיץ
11:00
12:00
 12:15 ,10:15סיורים מודרכים לקהל הרחב

 20:30ראן לולה ראן

 20:30לנשום

הסונים והשיעים  /האסלאם
מניין ולאן?

תערוכה חדשה
במוזיאון העיצוב:

 20:30סאלח ,פה זה ארץ ישראל

אקשן ,מציירים!
דורית מיה גור יוצרת קומיקס

 19:00קרב המינים

7.1

8.1

 10:00גבעת החול– גבעת האהבה /
כל מה שהיה ביניהם

 17:00בת הטוחן (עוץ לי גוץ לי),
עפ״י האחים גרין
 18:00צללים
 20:30להירפא

9.1
סיפור מלכותי ,ניקולאי ארסל
 / 09:30מועדון הסרט הטוב
אלימות כלפי קשישים /
 18:00קרימינולוגיה וחקירת הפשע
 18:00להתראות כריסטופר רובין
 20:30קרב המינים

15.1

11.1

10.1

16.1

קצרצרים לקטנטנים,
17:00
סיפור מקורי
 16:00דון ג'ובני  /מוצרט – משחקי
 18:30פיתוי  /מסך לאופרה

 18:00פיגומים
הארי קרישנה! המנטרה,
20:30
התנועה והסוואמי

 21:30פיגומים

12.1

 20:30האינסופי

 19:00להתראות כריסטופר רובין

21.1

22.1

 10:00כיכר החלומות

״פרח לב הזהב״ /
17:00
רפאל ספורטא

 21:30המסיבה

17.1

18.1

19.1

20.1

האם הילד של היום קורא
 11:00פחות מן הילד של אתמול? /
סיפורו של יוצר

 17:00מלך האריות
המיקרוביום האנושי
 20:00בבריאות ובחולי  /מדע תזונה
ומה שביניהם

טרום בכורה לסרט איכות /
 10:00פרטים על הסרט כ  48-שעות
לפני ההקרנה באתר המדיטק

 12:15 ,10:15סיורים מודרכים לקהל הרחב

 19:00המסיבה

" 12:00הענק וגנו"  /אוסקר וילד

 20:00סיפור רפאים

 21:00בשם בתי

 20:30סוף טוב
 20:30מסתור

23.1

24.1

אויפן פריפעטשיק /
17:00
יידישקייט

 18:00הפורצת

קוזימו הראשון – סיפור
 18:30אהבה מרגש  /פירנצה
וסיפורה של משפחת מדיצ'י

 18:00נחשולי אהבה

18:00

בשם בתי

 20:30שהיאד

20:30

סוף טוב

28.1

זה סוד הכח שלה  /שיאים
 18:30של התרגשות
 19:00לה לה לנד
 20:00פתיחה חגיגית במרכז
לאמנות דיגיטלית
 21:30להתראות כריסטופר רובין

 18:00המסיבה
 20:30האיש עם קופסת הקסמים

13.1
 10:30מעבר להרים
 12:15 ,10:15סיורים מודרכים לקהל הרחב
" 12:00טרופותי"  /ג'וליה דונלדסון

 17:00צוות ג'ונגל – כח הצלה

תערוכות חדשות:
"כיתת אם" ו"נאו-
אנדרטל" ומעבדה חדשה:
מקס  -מלאכות ומכונות

 18:00פנים

 18:00חייה הכפולים של ורוניק

פרפרים בבטן

 17:00צוות ג'ונגל – כח הצלה

ז'ה טם ,רונית אלקבץ

דימוי דורית מיה גור

14.1

סינמטק
חולון

המרכז הישראלי
לאמנות דיגיטלית

מה ישראלי באמנות
 18:30הישראלית?  /מסביב לעולם
ב  8-מפגשים

29.1

30.1

 17:00שפת הסימנים של נועה,
עפ״י נירה הראל
 18:00המטרו האחרון

אלברט נובס ,רודריגו גרסיה,
 09:30בריטניה  / 2011מועדון
הסרט הטוב

 18:00מקס הזועם :כביש הזעם

רביעיית הג'אז של ארי ערב
 19:30בתכנית :אפשרויות פתוחות

 18:00סודות הפרברים

 20:30הפורצת

 20:30יום ראשון מעונן

17:00

סיפור רפאים

19:00

בשם בתי

21:30

סוף טוב

25.1

26.1

 17:00קוקו

 19:00יום ראשון מעונן

10:30

הסודות של מאי

 20:30ונזכור את כולם?

 21:30סודות הפרברים

11:00
12:00

גומות החן של זהר

 20:30בעלים

31.1

10:30

הקץ של העץ

ט״ו בשבט

 20:30אישה תחת השפעה

לרכישת כרטיסים ולרכישת מנוי :טלפון  // 1-800-20-29-30 // 03-5021552פרטים נוספים באתרwww.mediatheque.org.il :

27.1
 12:15 ,10:15סיורים מודרכים לקהל הרחב
17:00

קוקו

19:15

סודות הפרברים

21:30

יום ראשון מעונן

18/1

יום חמישי

סינמטק לילדים ולילדות
17:00
מלך האריות  -בדיבוב לעברית | THE LION KING

בימוי :רוב מינקוף ,רוג׳ר אלרס
הרפתקאותיו של סימבה ,גור האריות הצעיר ,שלא יכול לחכות להיות מלך .מותו הפתאומי של אביו ,מופאסה ,ומעשיו
הבוגדניים של סקאר ,דודו המרושע ,מובילים את סימבה למסע של גבורה וגילוי עצמי .כשהוא מאמץ את פילוסופיית
החיים "אקונה מטאטה" של ידידיו החדשים והמשעשעים פומבה וטימון הוא מתבגר ,מבין את ייעודו וחוזר למקום
הולדתו כדי להשיב את החיים לקדמותם" .מלך האריות" הוא אחד מסרטי האנימציה היפים והמרגשים ביותר מבית
היוצר של דיסני ,וכל שנותר הוא להגיד "אקונה מטאטה" ולהגיע לבילוי משפחתי משובח.
ארה"ב  89 ,1994דקות ,דיבוב לעברית | מחיר כרטיס  10ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית

מהדורה מוגבלת | סרט  +הרצאה
20:00

הרצאה (כ 25-דקות) מאת גלית רויכמן ,תסריטאית ומרצה לקולנוע.
בתום ההרצאה יוקרן:

סיפור רפאים | A GHOST STORY

בימוי :דיוויד לאורי | משחק :קייסי אפלק ,רוני מארה
סיפור ייחודי החוקר בעדינות רבה אהבה ,אובדן ואת הצורך האנושי לקשר ומשמעות .רוח רפאים חוזר לביתו בפרברים
בכדי לנחם את אשתו האבלה ,אך הוא מגלה שבמצבו החדש הוא אינו נטוע ברצף הזמן שלנו ,אלא נע ונד בו ,ונאלץ לצפות
מהצד בעוד החיים אותם הכיר והאשה אותה הוא אוהב ,אט אט מתרחקים להם .הרוח יוצא למסע קוסמי בין זיכרונות
ומתעמת עם שאלות קיומיות" .סיפור רפאים" ,אודיסיאה בלתי נשכחת של אהבה וכאב ,מעניק חוויה קולנועית יוצאת
דופן ,ואנו שמחים לפתוח את תכנית הסרטים "מהדורה מוגבלת" עם אחד הסרטים המדוברים של השנה האחרונה .התכנית
"מהדורה מוגבלת" מבקשת להביא למסך כמה מן היצירות הקולנועיות שלא נרכשו להפצה מסחרית בבתי הקולנוע ברחבי
הארץ ,אך בהחלט יש בהן עניין לאוהבי הקולנוע ,והן מציעות חוויות קולנועיות ואנושיות הראויות ביותר לתשומת לב.
ארה"ב  92 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית | * הכניסה להקרנת הסרט בלבד תתאפשר בתום ההרצאה בשעה .20:30

|15
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19/1

יום שישי

הקרנה שלישית
19:00
המסיבה | THE PARTY
ראו תקציר ב12.1-

21:00
בשם בתי

שבת איכות | פסטיבל אוטופיה
הקרנה שנייה
17:00
סיפור רפאים
A GHOST STORY

ראו תקציר ב18.1-

AU NOM DE MA FILLE
בימוי :ונסן גארנק
משחק :דניאל אוטיי ,סבסטיאן קוך ,מארי-ז'וזה קרוז
שנת  ,1982אנדרה במברסקי מתבשר על מות בתו בת
ה ,14-קלינקה ,בזמן חופשתה בגרמניה עם אמה ואביה
החורג .משוכנע כי מותה לא היה תאונה ,במברסקי מתחיל
לחקור .חשדותיו מובילים אותו להאשים במוות את אביה
החורג .מאחר ואינו יכול להגיש כתב אישום בגרמניה ,הוא
ינסה לקחת את המשפט לצרפת ,ויקדיש לכך  27שנים
מחייו ,עד שהצדק יעשה .דרמה עוצמתית המבוססת על
סיפור אמיתי וכוללת הופעת משחק משובחת של דניאל
אוטיי ("החיים לפי ז'ורז'").
צרפת  86 ,2016דקות ,צרפתית ,תרגום לעברית

21/1

20/1

יום שבת

הסרט יוקרן שוב ביום שבת 20.1 ,בשעה  ,19:00וביום ג' 23.1 ,בשעה 18:00

הקרנה שנייה
19:00
בשם בתי

AU NOM DE MA FILLE
ראו תקציר ב19.1-

הקרנה שנייה
21:30
סוף טוב

HAPPY END

ראו תקציר ב17.1-

22/1

יום שני

סרט  +מפגש
20:30
שהיאד | SHAHYAD
בימוי :אלון וולפיילר קהתי
כמאל (מיקי) פנחסי הוא בעל בית דפוס קטן בחולון .הוא ומשפחתו עלו לארץ בשנת  1979אחרי המהפכה באיראן.
סמוך לעלייתם החליטו האחים להוציא עיתון פוליטי נגד משטר האייתולות .בהמשך ,אחיו של כמאל פנו לתחומי עיסוק
אחרים והקימו משפחות ,אולם כמאל נשאר בתחום העיסוק העיתונאי ,ובשנת  1991הוציא לאור את עיתון "שהיאד",
שהפך לפרויקט חייו .רגע לפני גיל  ,50ויחד עם יציאת גיליון המאה של העיתון "שהיאד" ,כמאל מביט על מפעל חייו,
ותוהה אם הפרויקט היה לשווא.
בתום ההקרנה יתקיים מפגש עם אלון וולפיילר קהתי ,במאי הסרט ,ועם כמאל )מיקי( פינחסי ,עורך עיתון שהיאד.
ישראל  51 ,2016דקות ,עברית ,פרסית ,כתוביות בעברית

23/1

יום שלישי

הקרנה שלישית
18:00
בשם בתי

הקרנה שלישית
20:30
סוף טוב

AU NOM DE MA FILLE

HAPPY END

ראו תקציר ב19.1-

ראו תקציר ב17.1-

יום ראשון

עשור לסינמטק
10:00

תכנית שנתית ,החוגגת את שנת העשור לסינמטק ,במסגרתה יוקרנו סרטים נבחרים עבור קהל המנויים המסור
בימי ראשון בבוקר ,אחת לחודש.

כיכר החלומות | DESPERADO SQUARE
בימוי :בני תורתי | משחק :יוסף שילוח ,יונה אליאן ,מוחמד בכרי ,איילת זורר
בהתקרב יום השנה למות אביו חולם נסים מנדבון שעליו לפתוח מחדש את בית הקולנוע השכונתי אותו סגר אביו לפני 25
שנים .אחיו ומי שהיה המקרין בקולנוע הישן ,ניגשים לביצוע המשימה .באותו יום חוזר לשכונה אחיו של אביהם שנעלם
מהשכונה לפני שנים רבות .במהרה מתברר שהעותק היחידי של הסרט ההודי "סנגם" אותו רוצים האחים להקרין נמצא
בידיי הדוד אשר מסרב למסור אותו לידיהם .ככל שמתקרב מועד האזכרה ,ובמקביל מועד ההקרנה ,עולים הצדדים על
מסלול התנגשות בלתי נמנע שבמהלכו מתברר לאחים הסיפור על עברה של משפחתם .דרמה נוסטלגית מלאת אהבה
מאת בני תורתי ("בלדה לאביב הבוכה") ,זוכת חמישה פרסי אופיר בהם פרס הבימוי.
ישראל  97 ,2000דקות ,עברית
* הקרנה מיוחדת עבור קהל המנויים ואורחיו .הכניסה לקהל הרחב על בסיס מקום פנוי.

22/1

יום שני

קולנוע וקולנוענים :ג'ון קסאווטס
18:00
נחשולי אהבה | LOVE STREAMS
בימוי :ג'ון קסאווטס | משחק :ג'ינה רולנדס ,ג'ון קסאווטס ,סימור קאסל
אח ואחות שבים לגור יחד אחרי שנים של נתק .יחסם לאהבה שונה בתכלית :הוא מקים לעצמו הרמון קטן שכולו על
טהרת המין הנשי (או לפחות כך זה נראה) ,ואילו היא ,שמאמינה בשלמות התא המשפחתי ,מקימה בחצר ביתו גן חיות
קטן .השניים אינם במיטבם ומצבם הנפשי רופף ,אך משהו בשהות המשותפת והאינטנסיבית מחזק אותם.
|16
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24/1

יום רביעי

18:00
הפורצת | THE BURGLAR
בימוי :הגר בן אשר | משחק :ליהי קורנובסקי ,רונלד זרפלד ,סנדי בר
אמא הולכת ,בלי לומר מילה ,ומותירה את ילדתה בת ה 17-לשרוד את החיים לבד .היא משאירה מאחוריה חובות,
בדידות ,ושברון לב .וכמו להחמיר את המציאות ,פורצים לביתה ,ומשמידים בו הכל .אלא שהתהום הנפערת בשל
המאורע הזה ,שולחת אותה למצוא זהות וחיים איפה שאסור" .הפורצת" ,סרטה הארוך השני של הבמאית והשחקנית
הגר בן אשר ("הנותנת") ,אשר הוקרן בבכורה בפסטיבל חיפה האחרון ,מציג עולם דימויים מרהיב ,עלילה אניגמטית
ומשחק מרשים.
ישראל ,גרמניה  94 ,2016דקות ,עברית ,אנגלית ,גרמנית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום ב' 29.1 ,בשעה 20:30

| 17

ינואר במוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס
תערוכות במוזיאון:
רץ לצייר לחבר'ה מחווה לקריקטוריסט ניסים (נוסקו) חזקיהו
אקשן מציירים! דורית מיה גור יוצרת קומיקס

דימוי :דורית מיה גור

24/1

יום רביעי

קולנוע וקולנוענים :ג'ון קסאווטס
20:30
בעלים | HUSBANDS
בימוי :ג'ון קסאווטס | משחק :בן גזארה ,פיטר פאלק ,ג'ון קסאווטס
מסע לגילוי עצמי של שלושה גברים נשואים הנקראים להלוויית חברם הרביעי ,בן גילם .בסגנונו האקספרימנטלי,
והמצלמה הכמו-תיעודית ,חוקר אבי הקולנוע העצמאי בארה"ב ,ג'ון קסאווטס ,את גבולותיהן של דמויותיו במסע
האבל שלהן ,שנסחף והופך לטיול תענוגות והגשמת פנטזיות פרועות בלונדון.
ארה"ב  140 ,1970דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

Wonder Woman The Lies. Writer Greg Rucka Artist Liam Sharp. DC Comics
2017, Copyright © 2017 DC Comics. All Rights Reserved

25/1

סינמטק לילדים ולילדות
17:00
קוקו  -בדיבוב לעברית | COCO
ח
בפשו אותנו
פ
י
המוזי יסבוק

א
לקריקטורון הישראלי
ה
ולקומיקס

מומלץ
לגילאי
+8

בימוי :אדריאן מולינה ,לי אונקריץ'
על אף האיסור לעסוק במוזיקה ,אשר עובר במשפחתו במשך דורות ,מיגל חולם להיות מוזיקאי כמו האליל האגדי
שלו ,ארנסטו דה לה קרוז .בעקבות שרשרת אירועים ונואש להוכיח את כשרונו ,מיגל מוצא את עצמו בארץ המתים.
לאורך הדרך ,הוא פוגש נוכל מקסים בשם הקטור ,ויחד הם יוצאים למסע הרפתקאות כדי לפענח את הסיפור האמיתי
שמאחורי ההיסטוריה המשפחתית של מיגל" .קוקו" ,סרט האנימציה החדש מבית היוצר של פיקסאר ,המועמד
לפרס גלובוס הזהב  ,2018הוא חגיגה קולנועית הכוללת וויזואליות מרהיבה ,דמויות שובות לב ומוסיקה סוחפת.
ארה"ב  109 ,2017דקות ,דיבוב לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 27.1 ,בשעה  * | 17:00לילדים עד גיל  8מומלץ ליווי מבוגר

סרט  +מפגש | לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה
20:30
ונזכור את כולם? | ?REMEMBER THEM ALL
סיורים מודרכים לכל המשפחה

שעות פתיחה:
ב‘ ,ד' 13:00-10:00
ג‘ ,ה' 20:00-17:00
שבת 15:00-10:00

ויצמן  ,61חולון  | 5838310טל | 03-6521849 .לתיאום ביקורי קבוצות | 03-5021551 :ההרשמה לסדנאות מראש

עלות כניסה למוזיאון –  ₪ 15בלבד
 ₪ 10לתושבי חולון ,בהצגת תעודה מזהה.

שעות פתיחה :ב‘ ,ד'  | 13:00-10:00ג‘ ,ה'  | 20:00-17:00שבת 15:00-10:00

מחיר כניסה למוזיאון ₪ 10 | ₪ 15 :לתושבי חולון  ,בהצגת תעודה מזהה

תיאטרון
סינמטק| חולון
המדיטק03-6521849
ולהרשמה:
2017
דצמבר
לפרטיםתרבות יוצר |
מתחם
מדיטק
רח' ויצמן  ,61חולון www.cartoon.org.il
מוזיאון העיצוב חולון

המוזיאון הישראלי
לקריקטורה ולקומיקס

הספרייה המרכזית

תרבות ודעת

הזכות לשינויים שמורה

מומלץ להירשם לניוזלטר באתר המוזיאוןwww.cartoon.org.il :
בפייסבוק12:15 ,10:15:
אותנו שבת |
חפשו ימי
המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס
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יום חמישי

בימוי :יובל חיימוביץ  -זוסר ,שמעון שכטר
לאחר  75שנים הסיפור האמיתי של מרד גטו וארשה מגיע לקולנוע .בתמהיל ייחודי של שחזורים תקופתיים ,אנימציה ותיעוד
דוקומנטרי מציג הסרט לראשונה את סיפור גבורתם של לוחמי הארגון הצבאי היהודי ששמם הועלם מדפי ההיסטוריה .הסרט
מתאר את הקרב הגדול של המרד ,את הדגלים שהונפו בשמי הגטו ואת המאבק של הלוחמת האחרונה בהנדסת הזיכרון.
לרגל אירוע קריאת כיכר בעיר על שם הארגון הצבאי היהודי ,ההקרנה תיערך במעמד ראש עיריית חולון ,יוצרי הסרט ומשפחת
הגיבורה הראשית – ז'וטה הרטמן ז"ל.
בתום ההקרנה יתקיים מפגש עם במאי הסרט ,יובל חיימוביץ – זוסר ושמעון שכטר.
ישראל  61 ,2017דקות ,עברית ,גרמנית ,פולנית ,תרגום לעברית ורוסית

|1
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26/1

27/1

יום שישי

19:00
יום ראשון מעונן | CLOUDY SUNDAY
בימוי :מנוסוס מנוסאקיס | משחק :אנדריאס קונסטנטינו ,כריסטינה הילה פמל ,האריס פרגוליס
עלילת סרט זה ,המבוסס על ספר בעל אותו שם מאת ג'ורג' סקמפרדוניס ,מתרחשת בסלוניקי שביוון בין השנים
 1942ל־ .1943תחת הכיבוש הגרמני ,ג'ורג' ואסטריאה הצעירים מתאהבים ,אלא שבאותם ימים קשים ,האהבה
בין נוצרי ויהודיה אסורה .זוג האוהבים האמיצים ,הלכודים בין משטר טוטליטארי ברוטאלי לבין הפרדה גזעית
אבסורדית ,מוצאים מקלט בטברנה ההיסטורית אוזרי ציצאניס ,אותה מנהל המלחין ואסיליס ציצאניס .ציצאניס
הדגול מבלה בטברנה את שנותיו הפורות ביותר ,ושם הוא מלחין את שיריו ,ביניהם השיר האגדי "סינפיסמני
קיריאקי" (יום ראשון מעונן).
יוון  116 ,2015דקות ,יוונית ,תרגום לעברית | הסרט יוקרן שוב ביום שבת 27.1 ,בשעה  ,21:30וביום ג' 30.1 ,בשעה 20:30

יום שבת

ראו תקציר ב25.1-

ראו תקציר ב26.1-

הקרנה שנייה
21:30
יום ראשון מעונן

29/1

יום שני

18:00
המטרו האחרון | THE LAST METRO
בימוי :פרנסואה טריפו
משחק :ז'ראר דפרדייה ,קתרין דנב ,ז'אן פוארה
מנהל תיאטרון יהודי מסתתר במרתף שמתחת לבמה מאימת הנאצים ,בעוד אשתו הלא-יהודיה ,מנהלת את העסקים.
הוא מאזין למתרחש על הבמה דרך צינורות האוורור ומעביר הוראות בימוי באמצעות אשתו .טריפו ("ז'יל וג'ים")
מדגיש את הניגוד העצום שבין אווירת המלחמה לבין חיי התיאטרון ,שמשמש לקהל ולשחקניו מעין מפלט לעולם
טוב יותר ,בליווי עבודת צילום מרתקת של הצלם הנודע ,נסטור אלמנדרוס.

ארה"ב  105 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית | הסרט יוקרן שוב ביום שבת 27.1 ,בשעה  ,19:15וביום ג' 30.1 ,בשעה 18:00

מחיר כרטיס  10ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית
* לילדים עד גיל  8מומלץ ליווי מבוגר

SUBURBICON

ראו תקציר ב26.1-

בימוי :ג‘ורג‘ קלוני | משחק :מאט דיימון ,ג‘וליאן מור ,אוסקר איזק
סברביקון הוא פרבר אמריקאי שקט ,עשיר ואידילי .המקום המושלם לגדל בו ילדים בסוף שנות ה .50-כאשר
משפחת לודג' ,אחת המשפחות הבולטות המתגוררות במקום ,נסחפת לתוך מערבולת של מזימות ,תככים ואלימות,
סברביקון נחשף כפרבר האפל שהוא באמת – קהילה המורכבת מאנשים מפוקפקים שניחנו בכישרון נדיר לקבל
החלטות גרועות במיוחד .ג'ורג' קלוני רוקח באמצעות תסריט של האחים כהן דרמה מפותלת ודחוסה ,המתרחשת
בשנות החמישים אך קורצת לאמריקה של ימינו.

סינמטק לילדים ולילדות
הקרנה שנייה
17:00
קוקו  -בדיבוב לעברית | COCO

הקרנה שנייה
19:15
סודות הפרברים

CLOUDY SUNDAY

21:30
סודות הפרברים | SUBURBICON

27/1

יום שבת

מומלץ
לגילאי + 8

צרפת  131 ,1980דקות ,צרפתית ,תרגום לעברית

הקרנה שנייה
20:30
הפורצת
THE BURGLAR
ראו תקציר ב24.1-
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30/1

״״

יום שלישי

הקרנה שלישית
18:00
סודות הפרברים

ספרות,שירה,
ספרות,
המשלבת
מרתקת
מופעים
סדרת
שירה,
המשלבת
מרתקת
מופעים
סדרת
ומוסיקה
תיאטרון
ומוסיקה
תיאטרון

SUBURBICON
ראו תקציר ב26.1-

מופעיהסדרה
לכלמופעי
מינוילכל
מינוי
הסדרה
במקום92
למופעבמקום
₪₪60למופע
60
!₪!₪92

הקרנה שלישית
20:30
יום ראשון מעונן

ברעם,
נירניר
ברדוגו,
סמי
לוי,
ישי
שרית
באר,
חיים
א.ב.יהושע,
ברעם,
ברדוגו,
סמי
לוי,
ישי
שרית
באר,
חיים
א.ב.יהושע,
פוסטל,
קרני
צור,
ערן
סובול,
יהלי
רותם,
יהודית
אלבוים,
דבדב
פוסטל,
קרני
צור,
ערן
סובול,
יהלי
רותם,
יהודית
אלבוים,
ועוד.
רוט
אסף
טפרברג,
קרן
ועוד.
רוט
אסף
טפרברג,
קרן

ראו תקציר ב26.1-

יום רביעי

ספרים
מוכר
מנדלי
אתאת
פגש
עליכם
כששלום
9.2.18
ספרים
מוכר
מנדלי
פגש
עליכם
כששלום
9.2.18

18:00
מקס הזועם :כביש הזעם

יהושע
חדש
רומן
השקת
"המנהרה"
20.4.18
לא.ביהושע
לא.ב.
חדש
רומן
השקת
"המנהרה"
20.4.18
באר
לחיים
חדש
רומן
השקת
רפאים"
מעמק
"בחזרה
11.5.18
באר
לחיים
חדש
רומן
השקת
רפאים"
מעמק
"בחזרה
11.5.18

MAD MAX: FURY ROAD

לוילוי
ישיישי
לשרית
חדש
רומן
השקת
זמני)
(שם
זהב"
"שרשרת
6.7.18
לשרית
חדש
רומן
השקת
זמני)
(שם
זהב"
"שרשרת
6.7.18

בימוי :ג'ורג' מילר
משחק :טום הארדי ,שרליז ת'רון ,ניקולס הולט
ג'ורג' מילר מביים המשך מסחרר ,עוצמתי וסוחף לסדרת הסרטים המצליחה שלו משנות ה .80-עלילת הסרט
מתרחשת באוסטרליה הפוסט אפוקליפטית בין אירועי הסרט הראשון והשני בסדרה ומתארת את מאבק ההישרדות
של מקס ,אדם שקט ופעלתן המחפש שקט נפשי לאחר שאיבד את אשתו ובנו כתוצאה מהכאוס המשתולל ,ופיוריוסה,
אישה שמאמינה שתציל את עצמה אם תצליח לעבור את המדבר ולהגיע לארץ הולדתה .אחד הסרטים המדוברים
של השנים האחרונות הכולל וויזואליות מרהיבה ומרדפים עוצרי נשימה.

ברדוגו
לסמי
מחווה
מופע
19.10.18
ברדוגו
לסמי
מחווה
מופע
19.10.18
ברעם
לניר
מחווה
מופע
זמני)
(שם
שמועה"
הוא
"העולם
2.11.18
ברעם
לניר
מחווה
מופע
זמני)
(שם
שמועה"
הוא
"העולם
2.11.18
אלבוים
לדב
מחווה
מופע
ארבעה
"על"על
30.11.18
אלבוים
לדב
מחווה
אבות"מופע
אבות"
ארבעה
30.11.18
רותם
ליהודית
מחווה
מופע
כך"כך"
כלכל
"אהבתי
28.12.18
רותם
ליהודית
מחווה
מופע
"אהבתי
28.12.18

אוסטרליה  120 ,2015דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

קולנוע וקולנוענים :ג'ון קסאווטס
20:30
אישה תחת השפעה

חולון
במדיטקחולון
| 12:00במדיטק
שישי || 12:00
מפגשים |שישי |
88מפגשים |

WOMAN UNDER THE INFLUENCE

ארה"ב  146 ,1974דקות ,אנגלית ,צרפתית ,תרגום לעברית

צילום :טל קירשנבאום

בימוי :ג'ון קסאווטס
משחק :ג'ינה רולנדס ,פיטר פאלק ,ניק קסאווטס
יצירת מופת מאת ג'ון קסאווטס ,שנחשב לאחד מאבות הקולנוע העצמאי האמריקאי .דרמה חזקה ולא קלה לצפייה על
עקרת בית קשת יום ,המטפלת בשלושה ילדים .רצונה לשאת חן בעיני כולם ובייחוד בעיני בעלה ,שהוא אדם חברותי
ואהוד על עמיתיו ,נותנים את אותותיהם .אט אט אנו עוקבים אחר תהליך התמוטטותה .אחד משיאי הקולנוע של שנות
השבעים הודות למשחקה הייחודי של ג'ינה רולנדס ,שזכתה בפרס גלובוס הזהב והייתה מועמדת לאוסקר על תפקידה.

מקמוק
מומ
תות
מסמוס
מונימנ
םים
לל
ק
ד
י
מקמדימ מ
םים
ל
ל
הירהישרםשם

המשתתפים:
ביןבין
המשתתפים:

CLOUDY SUNDAY

31/1

״״

(יונהוולך)
(יונה
וולך)

ולרכישת
לפרטיםולרכישת
לפרטים
1800-20-29-30
כרטיסים1800-20-29-30:
כרטיסים:
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מדיטק,
לשינויים חינם.
חולון .חנייה
גולדה מאיר ,6
חולון .רחוב
תרבות יוצר,
שמורה*הזכות לשינויים שמורה
חניה חינם.
מתחםמאיר ,6
רח גולדה
מדיטק,
*הזכות

סינמטק חולון משתדרג למענכם
ומכניס לשימוש סורקי ברקוד חדשים

פתיחה חגיגית
במרכז לאמנות
דיגיטלית
מוצ"ש  13בינואר
בשעה 20:00

מעתה ,ניתן להיכנס ישירות לאולם ללא מעבר בקופות

מזמינים כרטיס לסרט דרך האתר ,בוחרים מקום ישיבה וממשיכים לתשלום/מימוש.
בעמוד הבא בוחרים "הדפסה ביתית" – הכרטיס יישלח למייל של המנוי/רוכש.
מדפיסים את הכרטיס במדפסת ביתית או מורידים את הכרטיס מהמייל

למכשיר הנייד ומציגים לסדרן בכניסה לאולם.

אנו מקווים שהשירות החדש יאפשר לכם כניסה מהירה לאולם ללא עמידה בתור
צוות הקופות והסדרנים ממשיך לעמוד לשירותכם! צפייה מהנה

לרכישת כרטיסים ומנויים ולקבלת מידע נוסף :טלפון 03-5021552
 | 1-800-20-29-30פקס www.mediatheque.org.il | 03-5021557

כיתת אם

מקס  -מלאכות ומכונות

תערוכה החוקרת את ההיסטוריה של בית
הספר היסודי ויצמן בשכונת גסי כהן
בשיתוף עם בוגרי ומורי בית הספר

מקום בו כל אחד יכול לממש את עבודת
האמנות שלו בחומר ,לייצר כמעט כל
דבר ולבנות באופן חופשי באמצעות
ייצור טכנולוגי  :מדפסת תלת ממד,
חיתוך לייזר מכונת  cncועוד.

ביום שלישי  16בינואר בשעה 17:30
יערך סיור פתוח בתערוכה עם האמנית
גל לשם שהובילה את הפרויקט

נאו-אנדרטל
תערוכה העוסקת בהיסטוריה של
אנדרטאות במרחב הציבורי הישראלי
ובנוכחות שלהן בימינו

סיסטם עאלי
במהלך הארוע תיערך הופעה מיוחדת של
הרכב ההיפ-הופ סיסטם עאלי ,לכבוד
כניסתם למרכז לאמנות דיגיטלית

להרשמה03-5568792 :

האמוראים 4
ג׳סי כהן ,חולון
טל'03-5568792 :

שעות פתיחה:
ג׳ 20:00-16:00 -
ד' ,ה' 18:00-16:00 -
שבת 15:00-11:00 -

לפרטים נוספים:
www.digitalartlab.org.il
info@digitalartlab.org.il

שעות פעילות הקופה:
ימים א'-ה’ | 19:00-9:00 :בימים ג'-ה' ,לאחר השעה  ,19:00ינתן שירות ללקוחות הסינמטק בלבד
ימי ו' וערבי חג 13:00-9:00 :ושעתיים לפני הקרנת הסרט בערב | שבת :שעתיים לפני הצגה או הקרנת סרט
"הודעה על ביטול הזמנה ,או דחיית מועד הפעילות ,שתתקבל עד  24שעות לפני מועד הפעילות
(לרבות אי הגעה) ,תחוייב בתשלום בניכוי דמי ביטול בגובה  ₪ 5.9הזול מבניהם".
הנחות לוועדי עובדים | אין כפל הנחות | כל נכנס/ת חייב/ת בכרטיס | המארגנים אינם מתחייבים לאפשר כניסת ילדים
להצגות מתחת לגיל הנקוב | אין להכניס עגלת תינוקות לאולמות | דוא"ל לפניותcustomers@mediatheque.org.il :
למנויי הסינמטק,
* הזמנת כרטיסים תתאפשר מראש לכל סרטי החודש.
* את הכרטיסים ניתן יהיה לאסוף משירות הלקוחות ו/או מהסינמט החל משלושה ימים לפני מועד ההקרנה.
* אנו מזכירים כי בכניסה לאולם יש להציג לסדרן כרטיס מנוי בתוקף בנוסף לכרטיס הכניסה לסרט.
* אנו מבקשים להקפיד לבטל כרטיסים שהוזמנו מראש אך לא נוצלו באמצעות השארת הודעה בשירות הלקוחות בטלפון,
פקס או אימייל customers@mediatheque.org.il
במידה והכרטיס כבר נמשך אך אין כוונה לנצלו ,יש להחזירו לשירות הלקוחות.

לפרטים על סרטי הסינמטק ,הזמנת ורכישת כרטיסים בקופות :טלפון 03-5021552
הזמנת כרטיסים באשראי ובחירת מקומות ישיבה באמצעות אתר הסינמטקwww.cinemaholon.org.il :
אין הנהלת הסינמטק אחראית לאיכותם ומצבם הטכני של סרטים .ייתכנו שינויים בתכנית החודשית בשל סיבות שאינן קשורות
בסינמטק .לפרטים נוספים יש לעיין בתקנון המצורף למנוי.
מחירון  | 2017מנוי יחיד לשנה ₪ 550 :למחדשים  ₪ 480מנוי זוגי לשנה ₪ 935 :מנוי לנכים  /מנויי המדיטק והספרייה₪ 445 :
מנוי לחיילים  /סטודנטים  /ילדים  /נוער ₪ 375 :מנוי לתושב חולון₪ 500 :
רכישה חד-פעמית של משקפי תלת-ממד הינה בעלות של  ₪ 6בקופות הסינמטק
הודעה על ביטול הזמנה ,או דחיית מועד הפעילות ,שתתקבל עד  24שעות לפני מועד הפעילות (לרבות אי הגעה) ,תחוייב בתשלום
בניכוי דמי ביטול בגובה  ₪ 5.9הזול מבניהם.

