מתוך :עד סוף העולם

צילום :איציק שוקל

תן למילים לעשות בך  /סדרת מופעים מרתקת המשלבת ספרות ,שירה ,תיאטרון ומוסיקה

מאחורי הגדר החיה

על מסעות היצירה של הסופרת דורית רביניאן,
מעולמות הפנטזיה הפרסית של "סמטת השקדיות בעומריג'אן" ועד
לניו יורק המושלגת ברומן הפוליטי המדובר של השנים האחרונות
"גדר חיה"
בהשתתפות:

*הזכות לשינויים שמורה

דורית רביניאן ,נעה ידלין ,ישראל ברייט ,ערן צור,
דורון תבורי ,יחזקאל לזרוב ,בלהה בן אליהו,
רוני הלפרן ,דני רובס ,אלון אמנו קמפינו ,נדב רוגל,
תמר שוקי ,אריאל קסיס ,אסף מלר

שישי |  | 12:00 | 24.11.17מדיטק חולון
לרכישת כרטיסים 03-5021552 :ובאתר מדיטק חולון

מדיטק מתחם תרבות יוצר | רח' גולדה מאיר  ,6חולון

מתוך :ג׳ון פרום

נובמבר בסינמטק חולון

במהלך חודש נובמבר יתקיים שבוע קולנוע פורטוגלי;
פוקוס על יצירתו של וים ונדרס; סרטים קלאסיים
מפסטיבל "פיניטה לה קומדיה?" ,המתמקדים ביצירתו
של דינו ריזי; אירוע מיוחד בשיתוף אתר "עין הדג"
לכבוד יציאתו לאקרנים של "בלייד ראנר ;"2049
סינמטק לילדים ולילדות; מבחר משובח של סרטים
ישראלים בליווי מפגש עם יוצרות ויוצרים.

המשלב בין אתנוגרפיה ,תיעוד ובדיון .כמו כן ,במסגרת
התכנית תתקיים הקרנה מיוחדת של אנתולוגיית
סרטים קצרים זוכי פרסים ,המהווים מסע קטן
לאנימציה הפורטוגזית.
מקווה לראותכם,
לאורה אוליבה -אלון
נספחת התרבות ,שגרירות פורטוגל בישראל

שבוע קולנוע פורטוגלי
המהדורה ה 13-של שבוע קולנוע פורטוגל חוגגת את
רעננותו של הקולנוע הפורטוגלי עם במאים פורטוגלים
חדשים זוכי פרסים.
השנה נציג בפני הקהל הישראלי מבחר עכשווי ותוסס
של סרטים מאת קולנוענים פורטוגלים מובילים (ז'ואאו
ניקולאו ,סלומה לאמאס ,גונסלו טושה ,קלאודיה ורז'ואו,
פדרו פיניו ואחרים) ,המזמנים התבוננות חדשה ,מלאת
תשוקה ודמיון אודות מורכבות החיים.
"אין דבר עז מלבה של ילדה צעירה .אם יש משהו טהור
ואלים יותר ,אני לא יודע מה זה יכול להיות" טוען ז'ואאו
ניקולאו ,במאי סרט הפתיחה "ג'ון פרום" .סרטו של
ניקולאו הוא אודה רגישה ,מדבקת וחלומית לאהבה
צעירה .באופן גלוי ושובב ,הסרט מחפש אחר ההיגיון
והשינויים של תשוקת נעורים .דרך התבוננות מכבדת
של קודים מסוימים של גיל הנעורים ,חיפוש זה נמנע
באופן מכוון מהגישה הרואה את המשיכה בין נער או
נערה לאדם מבוגר כהפרעה פסיכולוגית או כסימפטום
של מחלה חברתית .הסרט והגיבורה שניהם נותרים
ללא נתיב אחר מאשר ההשתנות המתמדת ,המקרבת
אותנו אל הצד האמתי ביותר של מערכת יחסים מלאת
תשוקה זו :היופי עצמו.
במהלך הפסטיבל הנכם מוזמנים ליהנות מ"אלדורדו
 ,"XXIסרטה הדוקומנטרי-ניסיוני של סלומה לאמאס
המתארת את חייהם הקשים של מהגרי עבודה במכרות
לה רינקונדה ,פרו ,בסבלנות עצומה ובמסירות מעוררת
הערכה .לאמאס ,שזכתה בפרסים רבים ,עובדת בצומת

Portugal Film Week #13 is sponsored by the Portuguese
Cultural Institute (Camões – Instituto da Cooperação e
da Língua) and the Portuguese Film Institute (Instituto do
Cinema e Audiovisual).
The Embassy of Portugal is grateful to the following
entities for the support and sponsoring they gave to
this edition: the Cinematheques of Tel-Aviv, Jerusalem,
Haifa and Holon, FILMES DO TEJO II, O SOM E A FÚRIA
FILMES,the Portuguese Honorary Consulate in Haifa and
Brussels Airlines.
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פוקוס :וים ונדרס
וים ונדרס ,אחד הבמאים המשפיעים והחשובים בתולדות
הקולנוע הגרמני ,נמנה על במאי הגל הגרמני החדש
שראשיתו בסוף שנות ה 60-של המאה ה .20-יצירתו
המרשימה מתפרשת על כ 50-שנה וכוללת סרטים
עלילתיים לצד תיעודיים ,בהם הוא מרבה להתמקד
בשנים האחרונות .מראשית דרכו הקולנועית זכו סרטיו
של ונדרס להערכה רבה כאשר "פריז ,טקסס" ()1984
ו"מלאכים בשמי ברלין" ( )1987מבססים את מעמדו
בקולנוע העולמי .השפעתה של התרבות האמריקאית
ניכרת ביצירתו ,וכמו כן ,המתח בין הקולנוע האירופי
לאמריקאי .בסרטיו עוסק ונדרס בנפש האדם ומוצא את
דרכו לסגנן את תהיותיו בז'אנר המסע ,שבאמצעותו הוא
מוביל את גיבוריו דרך נופים הלוקחים חלק פעיל בעלילה.
במהלך החודש יוקרנו שלושה מסרטיו" :מצב הדברים"
(" ,)1982פריז ,טקסס" ( )1984ו"עד סוף העולם" (.)1991
|3

1/11

יום רביעי

18:00
הרקדן

מתוך :חיים קלים

פיניטה לה קומדיה? | פוקוס :דינו ריזי
לאחר הצלחת המהדורה הראשונה אשתקד ,שהוקדשה לקולנוע של אלברטו סורדי ,פיניטה לה קומדיה?
סדרה המוקדשת לקומדיה נוסח איטליה חוזרת לישראל .במסגרת התכנית הצופה הישראלי יוכל לצפות
לראשונה (או בשנית) בעותקים דיגיטליים שעברו רסטורציה ,ביצירות המופת של דינו ריזי (,)1916-2008
מאסטר בתחום הקומדיה נוסח איטליה.
קומדיה נוסח איטליה היא ז'אנר של קולנוע קומי-סאטירי בתבנית נאו-ראליסטית ,שהתפתח בשנות החמישים
ונמשך עד למחצית השנייה של שנות השבעים ותחילת שנות השמונים .ז'אנר קולנועי זה ,גם אם מטרתו
הייתה לגרום לציבור לחייך ,העמיד לבחינה לעיתים קרובות את הערכים השולטים בחברה באותה תקופה עם
גישה ביקורתית לגבי המציאות .המבט היה משועשע ,עם טון אירוני ,בכוונה סאטירית ובטעם גרוטסקי .היו
אלו סרטים בהם בעלי התפקידים הראשיים ,כמעט תמיד יותר מאחד ,היו מוקפים במספר דמויות משניות
המאופיינות היטב .הסביבה הייתה ראליסטית והדיאלוגים נשענו בעיקר על הניב האיטלקי של האזור בו
התרחש הסרט .הדמויות היו ניתנות לזיהוי בקלות ,עם התנהגות חברתית מסוימת ,איתה יכול היה הציבור
להזדהות ללא כל קושי .באמצע שנות השבעים לערך ,עם השינוי באקלים הפוליטי– חברתי ,תקופה בה הלך
ויבש מעיין היצירתיות של היוצרים ,הסתיים תור הזהב של קומדיה נוסח איטליה .יחד עם זאת הסוגה קיימת
גם בזמננו ,וניתן היה להבחין בכך בקומדיות העכשוויות שהוקרנו באוקטובר" :אם ירצה האל" ( )2015ו"אנחנו
והאלפא ג'וליה שלנו" (.)2015
אחד הבמאים הבולטים בז'אנר קומדיה נוסח איטליה הוא דינו ריזי ,מחשובי יוצרי הקומדיה הקולנועית
האיטלקית מאז שנות ה .50-ריזי ,שאחד מסרטיו הנודעים ביותר הוא "בושם נשים" ( ,)1974שלימים נוצרה לו
גרסה אמריקאית בשם "ניחוח אישה" ( ,)1992ביים למעלה מ 80-סרטים ויצירותיו זכו להצלחה מסחרית בתקופת
הנס הכלכלי האיטלקי של אחרי מלחמת העולם השנייה .סרטיו מתאפיינים בגרוטסקיות מוגזמת שביקשה
להמתיק את הביקורת החברתית של יצירתו ,גלריה של דמויות השואבות השראה מסגנון הקומדיה דל'ארטה
והופעות של כמה מהשחקנים הגדולים של התקופה :סופיה לורן ,ויטוריו גסמן ,נינו מנפרדי ואלברטו סורדי.
במהלך החודש יוקרנו ארבעה מסרטיו בעותקים דיגיטליים משוחזרים" :תחת סימן ונוס" (" ,)1955סקנדל
בסורנטו" (" ,)1955חיים קלים" (" ,)1962המפלצות" (.)1963
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יום חמישי

18:00
פרנץ

DANCER

FRANTZ

בימוי :סטיבן קנטור
על הבמה הוא נראה כמו אריה מרחף – שילוב של כוח
אדיר וקלילות נדירה ,שהופך את סרגיי פולונין לרקדן
שלא ניתן להתיק ממנו את העיניים .בגיל  19בלבד
היה פולונין לרקדן הראשי הצעיר ביותר בתולדות
הבלט המלכותי הבריטי ,שכרטיסים להופעותיו
נמכרו שנתיים מראש .כדי להגיע למעמד זה השקיעו
פולונין ומשפחתו מאמצים אדירים שכללו הגירה,
פרידות ארוכות ,עבודות שחורות לטובת מימון שכר
הלימוד ומאמץ פיזי יוצא דופן .בשיא תהילתו ,בגיל
 ,25מוצא עצמו פולונין בהתחבטות עצומה ומנסה
להכריע לאן לפנות – האם לפרוש או להמשיך
להשתעבד לתשוקה העמוקה של הגוף לרקוד.
"הרקדן" מתאר את פולונין ברגעים כנים וחשופים
ומשרטט דיוקן של צעיר מוכשר ומורכב ,השרוי בלבה
של סערת רגשות גדולה.

בימוי :פרנסואה אוזון
משחק :פאולה ביר ,פייר ניני ,ארנסט סטוצנר
השנה היא  ,1919ובעיירה גרמנית קטנה מתאבלת
אנה על קברו של ארוסה פרנץ ,שנהרג בצרפת במהלך
מלחמת העולם הראשונה .היא פוגשת באדריאן,
צעיר צרפתי שמגיע להניח פרחים על הקבר .נוכחותו,
בסמיכות כה רבה לתבוסה הגרמנית ,מציתה
תשוקות חדשות .במשך שנתיים עבד פרנסואה אוזון
על "פרנץ" ,שנוצר בהשראת ","Broken Lullaby
סרטו של ארנסט לוביטש מ .1932-אוזון ,מבכירי
הבמאים של ימינו ,נעזר בצילומי  35מ"מ מרהיבים
בשחור-לבן ובהופעות משחק נהדרות ,והתוצאה היא
מלאכת מחשבת קולנועית מהודקת ומרשימה .זהו
סרט סוחף המצליח להרהר עמוקות בסוגיות אישיות
ופוליטיות ומבקש לתהות האם השקר או הבדיה
עדיפים לעתים על פני האמת הכואבת .הסרט הוקרן
בבכורה בפסטיבל ונציה  2016וזכה בשבחי הביקורת
ובפרס השחקנית הצעירה.

בריטניה ,אוקראינה ,ארה"ב  85 ,2016דקות ,אנגלית ,רוסית ,אוקראינית,
תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום ה' 2.11 ,בשעה 20:30

לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה":
קרגו | בימוי :אלה טבוריסקי ,עינת נגר | ישראל ,2017
 4דקות

20:30
געגוע

LONGING

בימוי :שבי גביזון
משחק :שי אביבי ,אסי לוי ,נטע ריסקין ,יורם טולדנו,
שמעון מימרן
אריאל בלוך הוא תעשיין אמיד בשנות החמישים לחייו ,רווק
נטול ילדים .כשחברתו מתקופת האוניברסיטה מבקשת
לפגוש אותו הוא לא שש לקראתה ,אך מתייצב בכל זאת.
בפגישתם ,מי שהייתה אהובתו לפני עשרים שנה ,מספרת לו
שני דברים מפתיעים :הראשון ,כאשר נפרדו הייתה בהריון,
ונולד להם בן שעליו לא סיפרה לו מעולם .ילד מקסים ומיוחד
שקצת דומה לו .הדבר השני שתספר לו עתיד לשנות את
חייו .קומדיה מהולה באבסורד ועצב ,העוסקת בהורות,
בתחושת החמצה ובקבלת הזדמנות שנייה ,זוכת פרס חביב
הקהל ופרס התסריט ,פסטיבל הקולנוע ירושלים .2017

צרפת ,גרמניה  113 ,2016דקות ,צרפתית ,גרמנית ,תרגום לעברית

הקרנה שנייה
20:30
הרקדן

DANCER

ראו תקציר ב1.11-
לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה":
קרגו | בימוי :אלה טבוריסקי ,עינת נגר | ישראל ,2017
 4דקות
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יום שישי

הקרנה שנייה
19:00
געגוע

ישראל  100 ,2017דקות ,עברית

LONGING

הסרט יוקרן שוב ביום ו' 3.11 ,בשעה  ,19:00ביום שבת 4.11 ,בשעה ,21:30
וביום ב' 6.11 ,בשעה 18:00

ראו תקציר ב1.11-
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יום שישי

21:00
מר שטיין און ליין

MR. STEIN GOES ONLINE
בימוי :סטפן רובלין | משחק :פייר רישאר ,יאניס לספר ,פאני ואלט
פייר הוא אלמן בן  ,75וכדי להפיג מעט את בדידותו מחליטה בתו להפגיש אותו עם המחשב ,בתקווה שאולי ימצא קצת
עניין ויפגוש אנשים און ליין .לשם כך היא שוכרת את שירותיו של בחור צעיר בשם אלכס ,ואכן ,הבלתי ייאמן קורה.
פייר גולש באתר היכרויות ומתחיל לצ’וטט עם פלורה .התובנות העמוקות של פייר מוצאות חן בעיניה והיא מציעה
לו להיפגש .אולם ,פייר נתקל בבעיה קלה – הוא גלש עם תמונתנו של אלכס .כעת ,עליו לשכנע את אלכס לפגוש את
פלורה במקומו .קומדיה רומנטית מתוקה בהובלתו המרגשת של הקומיקאי הוותיק ,פייר רישאר.

4/11

יום שבת

הקרנה שנייה
19:00
מר שטיין און ליין

הקרנה שלישית
21:30
געגוע

MR. STEIN GOES ONLINE

LONGING

ראו תקציר ב3.11-
לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה":
קרגו | בימוי :אלה טבוריסקי ,עינת נגר | ישראל  4 ,2017דקות

ראו תקציר ב1.11-

6/11

יום שני

צרפת ,בלגיה ,גרמניה  99 ,2017דקות ,צרפתית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 4.11 ,בשעה  ,19:00ביום ג' 7.11 ,בשעה  ,20:30וביום ד' 8.11 ,בשעה 18:00

הקרנה רביעית
18:00
געגוע
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LONGING

יום שבת

סינמטק לילדים ולילדות
17:00
שודדי הפיצוחים  :2טבעי להשתגע  -בדיבוב לעברית
THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE
בימוי :קאל ברונקר
קומדיית הרפתקאות על חברות ושיתוף פעולה .סולי הסנאי וחבורתו ,המתגוררים בחנות פיצוחים ,נאלצים לנדוד אל
הפארק כדי למצוא אוכל אחרי שהחנות נהרסה כליל .ואולם ,לרוע מזלם ,ראש העיר מאיים להרוס את הפארק ולבנות
במקומו פארק שעשועים ,ובכך למנוע מהחיות את מקור המזון שלהן .עתה ,סולי וחבורת החיות צריכים לאחד כוחות
כדי להציל את הפארק האהוב.
קנדה ,דרום קוריאה ,ארה"ב  91 ,2017דקות ,דיבוב לעברית
מחיר כרטיס 10 :ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית

ראו תקציר ב1.11-

סרט  +מפגש
20:30
המחברות של אליש
ELISH'S NOTEBOOKS

בימוי :גולן רייז
אלישבע רייז הלכה לעולמה בגיל שמונים ושתיים .אחרי מותה ,מפנים ילדיה את ביתה ,ומוצאים שם את יומניה .את
היומנים היא כתבה בסתר לכל אחד משבעת ילדיה ,ובהם היא תיעדה את חייהם במשך  57שנים ,מיום הולדתם ועד יום
מותה .זה היה מפעל חייה .ערב ערב ישבה בביתה בקיבוץ עין צורים וכתבה לילדיה ,אותם מעולם לא חיבקה או נישקה.
עתה הם פותחים את היומנים בפעם הראשונה וקוראים את תיעוד חייהם .בעקבות האוצר שהשאירה הם יוצאים למסע
מרגש וכואב ,בו ילמדו על ילדות ,אימהות והורות.
בתום ההקרנה יתקיים מפגש עם גולן רייז ,במאי הסרט.
ישראל  74 ,2017דקות ,עברית
הסרט יוקרן שוב ביום ב' 27.11 ,בשעה 18:00
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יום שלישי

פיניטה לה קומדיה | פוקוס :דינו ריזי
18:00
חיים קלים
IL SORPASSO

בימוי :דינו ריזי
משחק :ויטוריו גסמן ,ז’אן לואי טרינטיניאן
סרטו של דינו ריזי נחשב ל”גביע הקדוש” של “קומדיה נוסח איטליה” ,יצירת מופת שתסריטה נכתב בשיתוף עם אטורה
סקולה .גסמן מגלם את ברונו ,פלייבוי מזדקן שגורר סטודנט צעיר למסע מטורף של סופשבוע מרומא לטוסקנה במכונית
הספורט שלו .מסע שבמהלכו אנו נחשפים לכל הרעות של החברה האיטלקית הנהנתנית של תחילת שנות השישים.
בשיא הנס הכלכלי שהוציא את איטליה מתבוסת המלחמה ,היה “חיים קלים” לאחת הקומדיות הבולטות כשדינו ריזי,
בסגנונו הייחודי ,ידע לחגוג וללעוג גם יחד אל מול ההדוניזם החדש.

סינמטק לילדים ולילדות

כרטיס לסרט ב 10 -

 ₪בלבד
17:00 | 4.11

שודדי הפיצוחים :2
טבעי להשתגע

איטליה  108 ,1962דקות ,איטלקית ,תרגום לעברית ואנגלית

קומדיית הרפתקאות על חברות
ושיתוף פעולה

הקרנה שלישית
20:30
מר שטיין און ליין

17:00 | 18.11 + 16.11

MR. STEIN GOES ONLINE

הפוני הקטן שלי:
הסרט

ראו תקציר ב3.11-
לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :קרגו | בימוי :אלה טבוריסקי ,עינת נגר | ישראל  4 ,2017דקות

8/11

סוסי הפוני האהובים במסע
להצלת ביתם

יום רביעי

הקרנה רביעית
18:00
מר שטיין און ליין

17:00 | 25.11 + 23.11

MR. STEIN GOES ONLINE

משפחה בהחלפה

ראו תקציר ב3.11-

קומדיית אנימציה משפחתית,
המבוססת על רב מכר מאת דיוויד
ספייר

לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :קרגו | בימוי :אלה טבוריסקי ,עינת נגר | ישראל  4 ,2017דקות

סרט  +מפגש
20:30
עוד סיפור אחד ודי :פרק א'  -שפה

17:00 | 30.11

ONE LAST BEDTIME STORY: CHAPTER 1 - LANGUAGE
בימוי :ענת זלצר | יוצרי הסדרה :ענת זלצר ,מודי בר-און
מסע בספרות הילדים הישראלית עם בכירי היוצרים שלה .הפרק הראשון חוזר אל הסופרים והמשוררות שהעירו שפה
על מנת לספר בה סיפור לפני השינה ,המציאו מחדש את העברית כשפת סיפור ,שפת משחק ושפת אם ,ובראו בחרוזיהם
את הילדות העברית לדורותיה .ביאליק ,לוין קיפניס ,לאה גולדברג ,אברהם שלונסקי ,מרים ילן שטקליס ,הם חלק מגיבורי
הפרק .דויד גרוסמן ,נורית זרחי ,מאיר שלו ,יהודית רביץ ,יהונתן גפן ,חווה אלברשטיין ועוד רבות וטובים ,קוראים מתוך
וחוזרים אל החוויות והרגשות שמאחורי סיפורי ושירי הילדים .הם ילוו גם את שאר פרקי הסדרה ,שתעקוב אחרי שלבי
ההתפתחות של קוראיהם הקטנים ושלבי התפתחותה של הילדות בישראל ,וכמו כן ,לא נפקד גם מקומם של המאיירים,
שציוריהם נוסכים קסם על הספרים ועל הסדרה.
בתום ההקרנה יתקיים מפגש עם ענת זלצר ,במאית ויוצרת הסדרה.
ישראל  60 ,2017דקות ,עברית

|8

שני פרקים נוספים בסדרה יוקרנו ביום ה' 16.11 ,בשעה  ,19:15וביום ב' 27.11 ,בשעה 20:30
מדיטק | מתחם תרבות יוצר | נובמבר 2017

מ
לעבדובב
רית!

לשבור את הקרח
* הקרנת תלת-ממד

סרט אנימציה מוסיקלי ומרהיב מבית
היוצר של דיסני
* הסרטים יוקרנו בדיבוב לעברית ** תוספת  ₪ 6עבור משקפי תלת-ממד

להזמנת כרטיסים באתר הסינמטקwww.cinemaholon.org.il :
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יום שישי

21:30
גלימת השופט
COURTED

בימוי :כריסטיאן ונסן
משחק :פבריס לוקיני ,סידסה באבט קנודסן ,אווה לליה
השופט מישל ראסין ידוע בגזרי הדין הנוקשים שלו ובבעייתו החמורה ביחסי אנוש .אבל אפילו ללב הקשה ביותר יש
רגעים רכים .אצל ראסין הרוך מתעורר כאשר מתיישבת בחבר המושבעים אישה ששברה את ליבו .השילוב בין פבריס
לוקיני ,מגדולי שחקני צרפת ,לבמאי כריסטיאן ונסן ("הטבחית של הנשיא") מניב דרמה נוגעת ללב הכוללת משחק משובח.
צרפת  98 ,2015דקות ,צרפתית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום ג' 14.11 ,בשעה  ,20:30וביום שבת 18.11 ,בשעה 19:30
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יום חמישי

שבת איכות
הקרנה שנייה
16:00
בלייד ראנר 2049

סרט  +הרצאה
20:00
2049 - 2019 - 1982

הרצאה (כ 20-דקות) מאת דורון פישלר בשיתוף אתר "עין הדג".
לאן מתקדמים אחרי שהעתיד כבר הגיע? על ההשפעה של "בלייד ראנר" על דורות של סרטים עתידניים ,ואיך הם ,בתורם,
השפיעו על "בלייד ראנר ."2049
בתום ההרצאה יוקרן:

BLADE RUNNER 2049
ראו תקציר ב9.11-

בלייד ראנר 2049

19:00
מכבסה יפהפייה שלי

BLADE RUNNER 2049
בימוי :דני וילנב | משחק :הריסון פורד ,ראיין גוסלינג ,אנה דה-ארמאס
קיי ,שוטר במשטרת לוס אנג'לס ,חושף במהלך אחת ממשימותיו פריט הטומן בחובו סוד המערער את זהותו .בניגוד
להוראות הממונה עליו ,קיי נשאב לתוך התעלומה ,שחשיפת פרטיה עלולים לשנות ולערער את הסדר האנושי" .בלייד
ראנר  "2049בבימויו הווירטואוזי של דני וילנב ("המפגש") מתרחש כשלושים שנה אחרי אירועי "בלייד ראנר" (,)1982
קלאסיקת המדע הבדיוני מאת רידלי סקוט ,הנחשבת לאחת היצירות המפעימות בתולדות הקולנוע האמריקאי.

MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE
בימוי :סטיבן פרירס
משחק :דניאל דיי לואיס ,גורדון וראנקה ,שירלי אן פילד
עומר הוא בנו של אינטלקטואל פקיסטני אשר קבע את מושבו בשכונת עוני בלונדון .הזדמנות נקרית בדרכו לשפץ ולנהל
מכבסה והוא קופץ על ההזדמנות ומצרף לעסק את חברו הוותיק ,ג'וני ,פנקיסט חצוף .דרכם של השניים על ההצלחה
בעסקי הסבון תהיה רצופה בביטויים של גזענות ,משני צדיו של המתרס" .מכבסה יפהפייה שלי" ,סרט הקולנוע השני
של סטיבן פרירס ("להעיר את המלכה") אשר הביא לפריצתו אל הקולנוע העולמי ,הוא עיבוד עטור שבחים למחזה
מאת חניף קוריישי ,הנחשב לאבן דרך חשובה בקולנוע הבריטי בשל עיסוקו החלוצי בשאלות של רב תרבותיות ומיניות.

ארה"ב ,בריטניה ,קנדה  164 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית
* הכניסה להקרנת הסרט בלבד תתאפשר בתום ההרצאה.
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יום שבת

יום שישי

בריטניה  97 ,1985דקות ,אנגלית ,אורדו ,תרגום לעברית

19:00
להעיר את המלכה

הקרנה שנייה
21:30
להעיר את המלכה

VICTORIA AND ABDUL

בימוי :סטיבן פרירס
משחק :ג'ודי דנץ ,עלי פזאל ,מייקל גמבון
לכבוד חגיגות יובל הזהב למלכותה של המלכה ויקטוריה ,הובאו מהודו שני משרתים לרגל המאורעות הכוללים ארוחות
רשמיות מרובות .עבדול ,אחד המשרתים ,לא מציית לכללים הנוקשים ועיניו פוגשות את עיניה של המלכה .אי הציות
המחוצף מוביל לידידות עמוקה ,כאשר המלכה נשבית בקסמו של עבדול ,שהופך לימים לבן לווייתה למורת רוחם
של מקורביה ,המבקשים לחבל בקשר הנרקם בין השניים .דרמה היסטורית שנונה בהובלתה של ג'ודי דנץ' המופלאה,
המבוססת על סיפור אמיתי אשר נמחק מעל דפי ההיסטוריה במצוות אדוארד ,יורש העצר ,ונחשף באופן מפורט ב2011-
על ידי העיתונאית ההודית-בריטית ,שרבאני באסו.

VICTORIA AND ABDUL

ראו תקציר ב10.11-

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

בריטניה ,ארה"ב  112 ,2017דקות ,אנגלית ,אורדו ,הינדית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 11.11 ,בשעה  ,21:30וביום ג' 14.11 ,בשעה 18:00
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נובמבר  2017במדיטק חולון
ראשון

שני

מוזיאון העיצוב
חולון

שלישי

תערוכות חדשות
במוזיאון הקומיקס:
רץ לצייר לחבר'ה
מחווה לקריקטוריסט והיזם ניסים
(נוסקו) חזקיהו

דימוי דורית מיה גור

5.11
 10:00הכנסת כלה – מזל טוב וסימן
טוב  /כל מה שהיה ביניהם

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1.11

2.11

3.11

4.11

על משחק ועל תיאטרון
 11:00בישראל היום  /סיפורו של
יוצר

 18:00פרנץ

 19:00געגוע

 20:30הרקדן

 21:00מר שטיין און ליין

 10:30הקץ של העץ
לקוף יש בעיה,
12:00
עפ"י ג'וליה דונלדסון
 12:15 ,10:15סיורים מודרכים לקהל הרחב
שודדי הפיצוחים : 2
17:00
טבעי להשתגע

 20:30געגוע

 19:00מר שטיין און ליין
 21:30געגוע

6.11

7.11

אגוזי הולך לאיבוד ביער
 17:00המילים ,סיפור מקורי

 17:00ראשית האסלאם ,מוחמד
והיהודים  /האסלאם מניין
 19:00ולאן?

 20:30המחברות של אליש

תיאטרון
המדיטק

9.11

8.11

 18:00חיים קלים
 20:30מר שטיין און ליין

 18:00מר שטיין און ליין
להיות יפני :על אמנות יפנית
 18:30עכשווית  /מסביב לעולם ב8-
מפגשים

15.11

 19:00להעיר את המלכה

לורנצו "המפואר" ומיכאלאנג'לו
 18:30הצעיר  /פירנצה וסיפורה של
משפחת מדיצ'י

16.11

17.11
 19:00רוחות קרות
 21:30יוצא מן הכלל

 16:00לה בוהם  -פוצ'יני  /מסך
 18:30לאופרה

וינסנט רוצה לים /
09:30
מועדון הסרט הטוב

 17:00הפוני הקטן שלי

 17:00הפיה והליצן ,סיפור מקורי

אלימות כלפי נשים /
18:00
קרימינולוגיה וחקירת הפשע

עוד סיפור אחד ודי –
19:15
משפחה

 18:00מצב הדברים

 18:00להעיר את המלכה

תזונה והשלכותיה /
20:00
מדע ותזונה ומה שביניהם

 20:30המפלצות

 20:30גלימת השופט

20.11

21.11

22.11

23.11

24.11

" 17:00להפיל פיל"  /מריאן דובו

דמויות מן הספרות בקולנוע
17:00
היידי  /יידישקייט

קולו של המשורר בעולם
 11:00מרובה ערוצים /סיפורו של
יוצר

 17:00משפחה בהחלפה

תפוחים ופנינים ,מחווה
 12:00לסביון ליברכט  /תן למילים
לעשות בך

בינה – קולו של הנחש
 18:30הפושט את עורו /
הסיפור של הספירות

18:00

יוצא מן הכלל

20:30

רוחות קרות

 20:30תחת סימן ונוס

27.11
17:00
18:00
19:30
20:30

המלך החכם בעולם,
עפ"י סיפורו של חיים נחמן
ביאליק
המחברות של אליש
הרכב ג'אז צועני  /ימי שני
מוסיקליים
עוד סיפור אחד ודי  -לילה

 19:15האם והים
 21:00זרים אינטימיים

 19:00החיבוק האבוד
 21:00סושי לטיני

 20:30ג׳ון פרום

28.11

29.11

 09:30בעיר ללא גבולות  /מועדון
הסרט הטוב

 18:00הנשר הגדול – פרקים ב׳  +ג׳

 17:00לשבור את הקרח

 17:00הח'ליפות הראשונה /
 19:00האסלאם מניין ולאן?

מקבץ סרטים קצרים -
 19:00שבוע קולנוע פורטוגלי
(תרגום לאנגלית)

 19:00סושי לטיני

 20:30החיבוק האבוד

 20:30סוף העולם

 18:00סושי לטיני

 10:30החבר הכי טוב שלי
 12:15 ,10:15סיורים מודרכים לקהל הרחב

 19:00מכבסה יפהפייה שלי
 21:30להעיר את המלכה

18.11
10:30

הדבר העגול הזה

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

הפוני הקטן שלי

19:30

גלימת השופט

21:30

רוחות קרות

 20:30עד סוף העולם

 19:00הנשר הגדול – פרק א׳

26.11

 20:00בלייד ראנר 2049

 21:30גלימת השופט

13.11

 20:30פריז טקסס

19.11

11.11
 16:00בלייד ראנר 2049

14.11

 18:00סקנדל בסורנטו

10.11
רציתי להיות בטוח (שם
 10:00זמני)  /מועדון טרום בכורה
בקולנוע

 20:30עוד סיפור אחד ודי – שפה

12.11

שעת סיפור /
תרבות ודעת

 18:00הרקדן

אקשן ,מציירים!
דורית מיה גור יוצרת קומיקס

 18:00געגוע

המוזיאון הישראלי
לקריקטורה ולקומיקס

סינמטק
חולון

המרכז הישראלי
לאמנות דיגיטלית

30.11

 20:00אלדורדו XXI
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25.11
10:30

המכשפה בבית ממול

 12:15 ,10:15סיורים מודרכים לקהל הרחב
" 12:00אילת מטילת"  /רינת הופר
17:00

משפחה בהחלפה

19:15

סושי לטיני

21:30

יוצא מן הכלל

13/11

15/11

יום שני

יום רביעי

פיניטה לה קומדיה | פוקוס :דינו ריזי
18:00
סקנדל בסורנטו

פוקוס :וים ונדרס
18:00
מצב הדברים
THE STATE OF THINGS

SCANDAL IN SORRENTO

בימוי :וים ונדרס
משחק :פטריק באוכאו ,סמואל פולר
דרמה מסוגננת ,זוכת פרס הבימוי בפסטיבל ונציה  ,1982העוסקת באמנות הקולנוע ובמצבם הפיסי והנפשי של צוות
צילום המצלם בפורטוגל ונקלע לקשיים פיננסיים .המפיק עוזב את אתר הצילום עם הסרט שצולם כדי לגייס כספים,
אלא שעקבותיו נעלמים אי שם בלוס אנג'לס ואי אפשר לאתרו .הבמאי מחליט לטוס לארה"ב ולמצוא את המפיק ,ומרגע
זה ואילך הופכת העלילה לביקורת סרקסטית על הוליווד ועל הדרך שבה היא מתעללת ביוצרים ,במכוון ושלא במכוון.

בימוי :דינו ריזי | משחק :סופיה לורן ,ויטוריו דה סיקה ,לאה פדובאני
מרשל אנטוניו קארוטנוטו חוזר לעיירת הולדתו סורנטו כדי לפקד על מחלקת הכבאות המקומית .הוא מגלה שעל בית
ילדותו השתלטה סופיה ,סוחרת דגים ממולחת ,ונאלץ לחלוק בית עם דונה ויולנטה שמתאהבת בו .בהמשך ,סופיה
ניאותה להינשא לו רק כדי לגרום לשוטר המקומי המאוהב בה לקנא .איך יוצאים מהתסבוכת? הסרט זכה בפרס מיוחד
לסרט הקומי הטוב ביותר בפסטיבל ברלין.

ארה"ב ,מערב גרמניה ,פורטוגל  120 ,1982דקות ,אנגלית ,צרפתית ,תרגום לעברית

פיניטה לה קומדיה | פוקוס :דינו ריזי
20:30
המפלצות

לזכר סם שפרד והארי דין סטנטון | פוקוס :וים ונדרס
20:30
פריז ,טקסס

I MOSTRI

בימוי :דינו ריזי
משחק :אוגו טוניאצי ,ויטוריו גסמן ,לנדו בוצנקה
קומדיית אפיזודות מהסוג שהיו נפוצות בקולנוע האירופאי בשנות השישים 20 .סיפורים הצוחקים על החברה האיטלקית
של שנות השישים ,מנהגיה ומחלותיה :ספורט ,משפחה ,תרבות ,מיניות ,צדק ודת הם מן הנושאים המטופלים .אוגו
טוניאצי וויטוריו גסמן מגלמים מעל  10תפקידים שונים .התסריטים נכתבו בין השאר על-ידי אטורה סקולה ,אליו פטרי,
ריזי עצמו ועוד שורה של יוצרים איטלקים מובילים של אותן השנים.
איטליה  123 ,1963דקות ,איטלקית ,תרגום לעברית ואנגלית

14/11

יום שלישי

הקרנה שלישית
18:00
להעיר את המלכה

איטליה  96 ,1955דקות ,איטלקית ,תרגום לעברית ואנגלית

PARIS, TEXAS

בימוי :וים ונדרס | משחק :הארי דין סטנטון ,האנטר קארסון ,דין סטוקוול ,נסטסיה קינסקי
גבר הלום משוטט במדבריות טקסס ,מגיע לחור שכוח-אל ומתמוטט .המסתורין הנוגע לסיבות היעלמותו ארבע שנים קודם
לכן לא יסתיים גם כאשר ייאסף על ידי אחיו ,גם כאשר ישוב ללוס אנג‘לס ויתאחד עם בנו הצעיר ,וגם כאשר ייצא בעצמו
לחקור אחר מקומה הנוכחי של אשתו והתפרקות נישואיו" .פריז ,טקסס" היא יצירה קיומית מאת וים ונדרס ("מלאכים
בשמי ברלין") ,סרט מסע העוסק במסתרי הנפש הגברית .הפסקול של ריי קודר ,המצלמה של רובי מולר ,התסריט של סם
שפרד והנוכחות הייחודית של הארי דין סטנטון בתפקיד הראשי הופכים את "פריז ,טקסס" ,ליצירת מופת שחייבים לראות.
הקרנה חד-פעמית של עותק דיגיטלי ,המוקדשת לזכרם של המחזאי זוכה פרס הפוליצר ,התסריטאי והשחקן ,סם שפרד,
ולשחקן אשר שרטט על הבד הקולנועי דמויות חד-פעמיות ,הארי דין סטנטון ,שנפטרו לאחרונה.
מערב גרמניה ,צרפת ,בריטניה ,ארה"ב  147 ,1984דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

הקרנה שנייה
20:30
גלימת השופט

VICTORIA AND ABDUL

COURTED

ראו תקציר ב10.11-

ראו תקציר ב10.11-
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16/11

17/11

יום חמישי

סינמטק לילדים ולילדות
17:00
הפוני הקטן שלי :הסרט בדיבוב לעברית

MY LITTLE PONY

19:15
עוד סיפור אחד ודי :פרק ג'  -משפחה

ONE LAST BEDTIME STORY:
CHAPTER 3 - FAMILY

בימוי :ג'ייסון תיסן
כוח אפל מאיים על פוניוויל וששת סוסי הפוני האהובים
יוצאים למסע בלתי נשכח אל מעבר לאקווסטריה .במסעם
הם יפגשו חברים חדשים ומרגשים ויעמדו בשלל אתגרים
במשימתם  -להשתמש בקסם החברות על מנת להציל
את ביתם.

בימוי :ענת זלצר | יוצרי הסדרה :ענת זלצר ,מודי בר-און
הפרק השלישי בסדרה שובת הלב ומלאת הקסם לוקח
אותנו למסע בספרות הילדים הישראלית ,שפותחת שער
רחב לשרשרת הזהב המשפחתית .התקשורת הספרותית
והשירית בין הורים לילדיהם ,שבתורם הופכים גם הם
להיות הורים .השרשרת שמתחילה באמא יקרה ואבא
עם סולם ומגיעה למשפחה של היום.

מחיר כרטיס 10 :ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית

ישראל  60 ,2017דקות ,עברית

קנדה ,ארה"ב  99 ,2017דקות ,דיבוב לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 18.11 ,בשעה 17:00

יום שישי

21:30
יוצא מן הכלל

REDOUBTABLE

בימוי :מישל הזנוויציוס | משחק :לואי גארל ,סטייסי מרטין ,ברניס ביז'ו
פריז .1967 ,ז'אן-לוק גודאר ,הבמאי הצרפתי הבולט בדורו ,מצלם את "הסינית" בכיכובה של אהובתו ,שחקנית
הקולנוע הצעירה אן ויאזמסקי .מאושרים ומאוהבים הם נישאים .ואולם ,בעקבות מרד הסטודנטים וכישלון הסרט
החדש עם יציאתו לאקרנים עובר גודאר משבר שמחולל בו שינוי עמוק – מבמאי כוכב לאמן מאואיסט ,אאוטסיידר
הפועל מחוץ לזרם המרכזי .סרטו החדש של במאי "הארטיסט" ,זוכה פרס האוסקר מישל הזנוויציוס ,הוקרן השנה
בתחרות הרשמית בפסטיבל קאן ופתח את פסטיבל הקולנוע ירושלים .הסרט ,בכיכובו של לואי גארל ,הוא מחווה
סגנונית מרתקת לגדול במאי הגל הצרפתי החדש – קומדיה פרועה ,שנונה ,אינטליגנטית ומרגשת בעת ובעונה אחת.
צרפת  107 ,2017דקות ,צרפתית ,אנגלית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום ג' 21.11 ,בשעה  ,18:00וביום שבת 25.11 ,בשעה 21:30

לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :המתנדב | בימוי :חוויאר מרקו | ישראל  4 ,2014דקות

פוקוס :וים ונדרס
20:30
עד סוף העולם

UNTIL THE END OF THE WORLD
בימוי :וים ונדרס | משחק :ויליאם הארט ,סולויג דומארטין ,ז’אן מורו
השנה היא  .1999בעוד לוויין הודי המונע בכוח גרעיני מאיים להתרסק על כדור הארץ ,יוצאת צעירה צרפתייה למסע דרך
כל העולם ועד אוסטרליה בה חי מדען המבקש להשיב את חוש הראייה לאשתו האהובה .בעקבותיה דולקים בעלה ובלש
פרטי .כדרכו של ונדרס גם כאן מדובר בסרט מסע מרהיב ,יצירה קולנועית משופעת בפסקול משובח של מיטב יוצרי הרוק
האלטרנטיבי ,בהם ניק קייב ,לו ריד ופטי סמית' ,שעל אף יומרנותה הפילוסופית מגע ידי הגאון של ונדרס ניכר היטב.
ארה"ב  157 ,1991דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית

18/11

יום שבת

סינמטק לילדים ולילדות
הקרנה שנייה
17:00
הפוני הקטן שלי :הסרט בדיבוב לעברית
MY LITTLE PONY

17/11

ראו תקציר ב16.11-
מחיר כרטיס ,₪ 10 :למנויים הכניסה חופשית

יום שישי

19:00
רוחות קרות
WIND RIVER

הקרנה שלישית
19:30
גלימת השופט
COURTED

ראו תקציר ב10.11-

בימוי :טיילור שרידן | משחק :ג'רמי רנר ,אליזבת' אולסן ,קלסי אסביל
בלב שמורת טבע אינדיאנית קפואה ,בתוך השלג ,מתגלה גופה של צעירה .על פי כל הסימנים היא ברחה מתוקפיה,
גילוי שמזעזע את הקהילה הסגורה המקומית .אל סוכנת ה FBI-שמגיעה כדי לחקור את המקרה חובר צייד מקומי
המכיר לא רק את האזור אלא גם את הקורבן ,מה שמביא להתנפצות של מטען רגשי מן העבר .טיילור שרידן מוכר
בזכות התסריטים שכתב ל"סיקאריו" ו"באש ובמים" ,וכעת הוא מביים לראשונה יצירה פרי עטו – הפקה מרשימה
שזיכתה אותו השנה בפרס הבימוי במסגרת "מבט מסוים" בפסטיבל קאן.

הקרנה שנייה
21:30
רוחות קרות
WIND RIVER

ארה"ב  110 ,2017דקות ,אנגלית ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 18.11 ,בשעה  ,21:30וביום ג' 21.11 ,בשעה 20:30

ראו תקציר ב17.11-

20/11

יום שני

פיניטה לה קומדיה | פוקוס :דינו ריזי
20:30
תחת סימן ונוס
THE SIGN OF VENUS

בימוי :דינו ריזי
משחק :סופיה לורן ,ויטוריו דה סיקה ,אלברטו סורדי
סופיה לורן מגלמת את אגנזה ,המושכת גברים למרות
שהיא מעדיפה להימנע מקשר איתם ,ואילו פרנקה ולרי
מגלמת את בת דודתה ,הלא אטרקטיבית המחפשת בן
זוג .ריזי כתב את התסריט יחד עם צ’זארה זווטיני ,מסנדקי
הניאוריאליזם ,אבל הבימוי של ריזי אירוני ומשוחרר
והמשחק שהוא מחלץ מכוכביו  -לורן ,דה סיקה ואלברטו
סורדי  -הפכו את “תחת סימן ונוס” ללהיט המסחרי
הראשון שלו ,שמצליח לנעוץ היטב את חציו בשוביניזם
האיטלקי.
איטליה  96 ,1955דקות ,איטלקית ,תרגום לעברית
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21/11

יום שלישי

23/11

יום חמישי

הקרנה שנייה
18:00
יוצא מן הכלל
REDOUBTABLE

הקרנה שלישית
20:30
רוחות קרות

WIND RIVER

סינמטק לילדים ולילדות
17:00
משפחה בהחלפה בדיבוב לעברית

ראו תקציר ב10.11-

ראו תקציר ב17.11-

בימוי :הולגר טאפה
משפחת ווישבון רחוקה מלהיות משפחה מאושרת :אמה,
האם ,היא בעלת חנות ספרים לא מצליחה; פרנק ,האב,
עובד קשה מדי; פיי ,הבת ,מוקסמת מאהבת נעורים
ראשונה; ומקס ,הבן ,סובל מבריונות בבית ספר .על מנת
לשפר את ההרגשה המשפחה יוצאת למסיבת תחפושות.
ואולם ,מה שמתחיל כרעיון משעשע מקבל תפנית
מפתיעה .קומדיית אנימציה משפחתית ,המבוססת על
רב מכר מאת דיוויד ספייר.

לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה":
המתנדב | בימוי :חוויאר מרקו | ישראל  4 ,2014דקות

HAPPY FAMILY

גרמניה ,בריטניה  96 ,2017דקות ,דיבוב לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 25.11 ,בשעה 17:00
מחיר כרטיס 10 :ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית

שבוע קולנוע פורטוגלי
19:15
האם והים

A MÃE E O MAR

22/11

בימוי :גונסלו טושה
משחק :ג'וליה פלהה ,פיליפה וארגס ,קלרה רידנשטיין
סרט תיעודי .הבמאי טושה יוצא לוילה צ'ה ,כפר על
שפת האוקיינוס האטלנטי ,בעקבות מיתוס על כפר בו
לאורך ההיסטוריה הנשים היו בעלות ספינות הדייג .לפי
הסיפורים היו כאן  120דייגות עם סירות .אבל במציאות יש
 8סירות ואישה אחת .איך משחזרים את העבר המפואר?

יום רביעי

סרט  +מפגש
18:00
הנשר הגדול

שבוע קולנוע פורטוגלי
20:30
ג'ון פרום

פורטוגל  97 ,2013דקות ,פורטוגזית ,תרגום לעברית ואנגלית

21:00
זרים אינטימיים

THE GREAT EAGLE

JOHN FROM

בימוי :אורי רוזנווקס
"הנשר הגדול” ,המטאור שהפציע במאה ה 12-אל שמי
היהדות ,ודאי היה מתפלץ מאחוזת הקבר שנבנתה לו
בטבריה .אבל כמו כל מיתוס ,ובמיוחד כזה שנוצר לפני
כ 800-שנה ,לכל אחד יש את הרמב”ם שלו – מימין
ומשמאל ,בקרב אינטלקטואלים ורבנים ,חרדים ,דתיים־
לאומיים וחילונים כאחד .הרמב”ם עצמו נותר בחלקו דמות
מסתורית ובלתי מפוענחת .ממה הושפע? באיזו שפה דיבר
וחשב? מה היו המאורעות שעיצבו את חייו? ויותר מכל,
מה נותר מתפיסותיו בישראל ובעולם היהודי של ימינו?
במסגרת האירוע יוקרן הפרק הראשון בסדרה ויתקיים
מפגש עם אורי רוזנווקס ,במאי הסרט.

INTIMATE STRANGERS

בימוי :ז'ואאו ניקולאו
משחק :ג'וליה פליה ,פיליפה וארגס ,קלרה רידנשטיין
סרט התבגרות מקסים על גבול הסוריאליזם .ריטה בת
ה 15-משתעממת בעיר הלוהטת בחופשת הקיץ ומפתחת
עניין בשכן מבוגר ,צלם שעובד על תערוכת צילומים
ממלנזיה .מה שמתחיל כשעשוע הופך להתאהבות נעורים
סוערת וריטה כבר לא מצליחה להבדיל בין מציאות
לפנטזיה.

בימוי :פטריס לקונט
משחק :סנדרין בונאר ,פבריצה לוצ'יני ,מייקל דוקאוסי
מה היה קורה אם הייתם מגלים יום אחד שהפסיכיאטר
שלכם ,אותו אחד שאתם שופכים בפניו את הלב ,אינו
אלא יועץ מס ,שכל קשר בינו לבין נבכי נפשו של האדם
הינו מקרי לחלוטין? זה בדיוק מה שקורה לאנה ,אישה
צעירה עם חיי נישואין בעייתיים ,המגיעה בטעות לדירתו
של יועץ המס וויליאם פאבר ,ובבלבולה מתחילה לשתפו
בטלטלות חייה .פאבר ,משולהב מסיפוריה ומיופייה של
אנה ,נזהר שלא להעמידה על טעותה ,ובהדרגה מתפתחת
ביניהם מערכת יחסים ייחודית ומפתיעה ,שרק הטעויות
המרעננות של החיים יכולות לזמן.

ישראל  50 ,2017דקות ,עברית
שני הפרקים הנוספים בסדרה יוקרנו ביום ד' 29.11 ,בשעה .18:00
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פורטוגל  95 ,2015דקות ,פורטוגזית ,תרגום לעברית ואנגלית

צרפת  104 ,2004דקות ,צרפתית ,תרגום לעברית
מדיטק | מתחם תרבות יוצר | נובמבר 2017

24/11

יום שישי

19:00
החיבוק האבוד

LOST EMBRACE

בימוי :דניאל בורמן
משחק :דניאל הנדלר ,אדריאנה אייזנברג ,חורחה ד'אליה
סרטו המרגש של דניאל בורמן ("האדם העשירי") מספק
הצצה אל נפשה של משפחה יהודית בבואנוס איירס
הטומנת סוד מן העבר  -אב המשפחה עזב את ארגנטינה
לפני עשרות שנים כדי להילחם במלחמת יום כיפור אך
מעולם לא שב .כעת בנו אריאל מחפש משמעות לחייו,
ומחליט להשיג דרכון פולני כדי להגר לאירופה .מסעו
האישי חושף אותנו לאנשים הקרובים אליו :סבתו שהגיעה
מהמולדת הישנה ,רב הקהילה ,אחיו ואמו .אולם בטרם
אריאל עוזב ,מגיעה הידיעה כי האב מתכוון לחזור.
"החיבוק האבוד" ,זוכה פרס דב הכסף בפסטיבל ברלין
 ,2004הוא דרמה קומית שנונה ,המשרטטת תמונה אנושית
ונוגעת ללב של החיים בקהילה היהודית בבואנוס איירס.
ארגנטינה ,צרפת ,איטליה ,ספרד  99 ,2004דקות .ספרדית ,יידיש ,תרגום לעברית

הסרט יוקרן שוב ביום ג' 28.11 ,בשעה 20:30

21:00
סושי לטיני

EAST SIDE SUSHI

בימוי :אנטוני לוצרו
משחק :דיאנה אליזבט טורס ,יוטקה טקאוצ'י ,רודריגו
דוארטה קלארק
לחואנה ,אם חד הורית ,יכולות מופלאות במטבח .ידי
הזהב שלה חותכות וקוצצות כל דבר במהירות שיא ובדיוק
רב .היא מתקבלת לעבודה כעוזרת טבח במסעדה יפנית
מקומית ,שם היא מגלה עולם חדש של ניחוחות ,טעמים
ותרבויות .היצירתיות שלה מציתה מחדש את תשוקתה
למזון ואת החלום להיות סושי-שף .היא מגלה מהר מאד
שאין הדבר פשוט ,מאחר שמסורת ,תרבות ומגדר עומדים
בדרכה .כנגד כל הסיכויים ,היא יוצאת למסע של גילוי
עצמי ,נחושה בדעתה לא לתת לאף אחד לעצור אותה
מלהגשים את חלומה.
ארה"ב  107 ,2015דקות ,אנגלית ,ספרדית ,יפני ,תרגום לעברית
הסרט יוקרן שוב ביום שבת 25.11 ,בשעה  ,19:15ביום ג' 28.11 ,בשעה 18:00
וביום ה' 30.11 ,בשעה 19:00

ניתן להזמין כרטיסים דרך אתר הסינמטק
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25/11

29/11

יום שבת

סינמטק לילדים ולילדות
הקרנה שנייה
17:00
משפחה בהחלפה בדיבוב לעברית
HAPPY FAMILY

שבוע קולנוע פורטוגלי
 - 19:00אולם 2
מקבץ סרטים קצרים – תרגום לאנגלית

הקרנה שנייה
19:15
סושי לטיני

SHORT FILMS

EAST SIDE SUSHI

החשודה

ראו תקציר ב24.11-

ראו תקציר ב23.11-
מחיר כרטיס 10 :ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית

הקרנה שלישית
21:30
יוצא מן הכלל | REDOUBTABLE
ראו תקציר ב17.11-

27/11

28/11

יום שלישי

הקרנה שנייה
 – 18:00אולם 2
המחברות של אליש
ELISH'S NOTEBOOKS

הקרנה שלישית
18:00
סושי לטיני

EAST SIDE SUSHI

ראו תקציר ב6.11-

ראו תקציר ב24.11-

 – 20:30אולם 2
עוד סיפור אחד ודי :פרק ה' – לילה

הקרנה שנייה
20:30
החיבוק האבוד

ONE LAST BEDTIME STORY:
CHAPTER 5 - NIGHT

בימוי :ענת זלצר | יוצרי הסדרה :ענת זלצר ,מודי בר-און
הפרק האחרון בסדרה שובת הלב ומלאת הקסם לוקח
אותנו לסוף המסע בספרות הילדים הישראלית ,לרגע שלפני
השינה ,הרגע בו הילד והילדה נפרדים מהוריהם ומבקשים
מהם סיפור ושיר שילוו אותם אל תוך החשיכה וישמרו
עליהם בחלומם  -רק עוד סיפור אחד ודי.
ישראל  60 ,2017דקות ,עברית

THE SUSPECT

COLD DAY

בימוי :ז'וזה מיגל ריבייר
פורטוגל 1999

פורטוגל 2009

ארנה

אמליה ודוארטה

AMELIA E DUARTE

בימוי :ז'ואאו סלאביזה

בימוי :אליסי גימאראיס ומוניקה סנטוס

פורטוגל 2009

פורטוגל ,גרמניה 2015

סיפור טראגי עם סוף טוב

TRAGIC STORY WITH HAPPY ENDING
בימוי :רג'ינה פסואה
פורטוגל ,קנדה ,צרפת 2005

אורך התכנית 85 :דקות ,פורטוגזית ,תרגום לאנגלית

LOST EMBRACE

ראו תקציר ב24.11-

29/11

יום רביעי

18:00
הנשר הגדול – פרקים ב'  +ג'

THE GREAT EAGLE: CHAPTERS 2 + 3
ניתן להזמין כרטיסים דרך אתר הסינמטק
www.cinemaholon.org.il

יום קר

בימוי :קלאודיה וארז'או

ARENA

לפני הסרט יוקרן סרט קצר במסגרת "מנה ראשונה" :המתנדב | בימוי :חוויאר מרקו | ישראל  4 ,2014דקות

יום שני

יום רביעי

בימוי :אורי רוזנווקס
סדרה בת שלושה פרקים ,המתחקה אחר סיפור חייו ודמותו
המרתקת של הרמב"ם.
במסגרת הקרנה זו יוקרנו פרקים ב' ו-ג'.
ראו תקציר ב22.11-
ישראל  100 ,2017דקות ,עברית

שבוע קולנוע פורטוגלי
20:30
סוף העולם

UM FIM DO MUNDO

בימוי :פדרו פיניו | משחק :אידלסיו גומז ,מנואל גומז ,אווה סנטוס
באמצעות שילוב של סינמה וריטה וקולנוע עלילתי משרטט "סוף העולם" דיוקן של חיי היומיום של צעירים בשולי ליסבון.
בית הספר הוא בדיחה ועבודה אין ,אז הבנות מנסות לבלות ככל יכולתן .הנערה החדשה ,אווה ,מאוד יפה אבל שקטה .אנשי
החבורה אינם בטוחים אם היא שחצנית או ביישנית .יחד עם עוד נערה ושני בנים הם הופכים עגלות של סופר למרכבות
מרוץ .ובערב ,כשהבנות מצליחות להיכנס למועדון לילה והבנים נשארים בחוץ ,הם מתכננים נקמה.
פורטוגל  62 ,2013דקות ,פורטוגזית ,תרגום לעברית ואנגלית
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30/11

יום חמישי

סינמטק לילדים ולילדות
17:00
לשבור את הקרח – בדיבוב לעברית

הקרנת
תלת מימד

FROZEN
בימוי :כריס באק ,ג׳ניפר לי
סרט אנימציה מוסיקלי ומרהיב מבית היוצר של דיסני,
המבוסס על האגדה ״מלכת השלג״ מאת הנס כריסטיאן
אנדרסן .כשנבואה לוכדת ממלכה בחורף נצחי ,אנה,
אופטימית חסרת פחד ,מתחברת עם כריסטוף הענק
והעוזר שלו סוון האייל .ביחד הם יוצאים למסע מופלא
במטרה למצוא את אחותה של אנה ,אלזה ,מלכת השלג,
ולשים סוף לכישוף הקר שלה .הם פוגשים בדרך טרולים
מכושפים ,איש שלג מצחיק ומוצאים קסם בכל פינה .זוכה
פרס האוסקר  2014בקטגורית סרט האנימציה הטוב ביותר.
ארה"ב  108 ,2013דקות ,דיבוב לעברית
מחיר כרטיס 10 :ש"ח ,למנויים הכניסה חופשית | תוספת  ₪ 6עבור משקפי
תלת–ממד  -ברכישה חד–פעמית בקופות המדיטק

הקרנה רביעית
 – 19:00אולם 2
סושי לטיני
EAST SIDE SUSHI

ראו תקציר ב24.11-

שבוע קולנוע פורטוגלי
20:00
אלדורדו XXI
ELDORADO XXI

בימוי :סלומה לאמאס
סרט תיעודי אתנוגרפי מהפנט ,שצולם ביישוב הגבוה
בעולם  -לה רינקודנה סרו לונר ( 5500מטר) באנדים
הפרואנים ,ועוקב אחרי קשיי החיים של הכורים באזור
המושלג והמנותק מהציוויליזציה .הסרט כולל שוט באורך
 57דקות .סרט אמנותי למיטיבי לכת.
פורטוגל ,צרפת  120 ,2016דקות ,ספרדית ,קצ'ואה ,תרגום לעברית ואנגלית
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לרכישת כרטיסים ומנויים ולקבלת מידע נוסף :טלפון 03-5021552

 | 1-800-20-29-30פקס www.mediatheque.org.il | 03-5021557
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 :
מנויות/ים יקרות/ים,
* לבקשת הקהל ,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.
* לתשומת לבכם/ן הסינמטק החל בשימוש במערכת המעדכנת אודות כרטיסים שלא נוצלו או בוטלו מראש.
לאחר שלוש פעמים המנוי ייחסם אוטומטית ,ולא תתאפשר הזמנת כרטיסים מראש ,באינטרנט או בקופות.
* 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 האוזן השלישית  /מנויי המדיטק
והספרייה ₪ 445 :מנוי לחיילים  /סטודנטים  /ילדים  /נוער ₪ 375 :מנוי לתושב חולון ₪ 500 :מנוי לתושב ותיק₪ 410 :
הקרנות תלת מימד אינן כרוכות בתוספת תשלום למנויים ,המחיר לקהל הרחב  ₪ 45לכרטיס.
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.

