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חיים גרמניםהקסם והמיתוס של קאראיאן נשות המאה 

השריקה המשפחתיתטוני ארדמןעד הצעד האחרון 
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18:30 אולם סינמטק
פסטיבל הקולנוע הצרפתי
בציר ראשון )צרפת 2014(

PREMIERS CRUS

20:30 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017

רומא עיר פרזות )איטליה 1945(
ROMA -OPEN CITY

18:30 אולם רפפורט
הקרנת טרום בכורה

פטרסון )ארה"ב 2016(
PATERSON

20:45 אולם רפפורט
צ'ינמה איטליה 2017

קוו ואדו? )איטליה 2016( 
QUO VADO?

16:00 אולם רפפורט
מאחורי המספרים )ארה"ב 2016(

HIDDEN FIGURES

18:30 אולם רפפורט
פסטיבל הקולנוע הצרפתי

זה רק סוף העולם )צרפת 2016(
JUSTE LA FIN DU MONDE

20:30 אולם רפפורט
צ'ינמה איטליה 2017

פריקלה השחור )איטליה/בלגיה/צרפת 2016(
PERICLE IL NERO

ההקרנה בנוכחות הבמאי סטפנו מורדיני

16:00 אולם רפפורט
מכורים לזהב )ארה"ב 2016(

GOLD

18:30 אולם רפפורט
פסטיבל הקולנוע הצרפתי

סזאן ואני סזאן ואני )צרפת 2016(
CEZANNE ET MOI

20:30 אולם רפפורט
צ'ינמה איטליה 2017

הדברים האחרונים )איטליה 2016(
LE ULTIME COSE

ההקרנה בנוכחות הבמאית אירניה דיוניזיו

צ'ינמה איטליה 2017 - 3 סרטים:
16:00 אולם רפפורט

כאוס )איטליה 1984(

19:30 אולם רפפורט
פריחה )איטליה 2016(

21:30 אולם רפפורט
חלומות מתוקים )איטליה/צרפת 2016(

         FAI BEI SOGNI  )SWEET DREAMS(

22:00 אולם סינמטק
רוקולנוע לייב

AMERICAN ROCK רוק תוצרת אמריקה
עם להקת אוברטון מנחה: יורם מארק-רייך

15:45 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017

גרמניה שנת אפס )איטליה/מערב גרמניה 1948(
GERMANIA ANNO ZERO

17:30 אולם סינמטק
מעבר להרים ולגבעות )ישראל 2016( 

BEYOND THE MOUNTAINS AND HILLS

21:30 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017

בלתי ניתנות להפרדה )איטליה 2016(
INDIVISIBILI

18:30 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות
אפס מעלות )בריטניה 2008(

ZERO DEGREES

20:30 אולם סינמטק
ג'קי )ארה"ב/צרפת/צ'ילה 2016(

JACKIE

17:00 אולם רפפורט
הסלון הגאוגרפי של אילה גאוגרפית

זיכרונות מאפריקה בעקבות הבושמניים
מרצה: ערן חקלאי אקולוג ומרצה בכיר  

פרטים באתר אילה גאוגרפית. הכניסה חופשית

18:45 אולם רפפורט
זיכרונות מאפריקה )ארה"ב 1985(

OUT OF AFRICA

21:30 אולם רפפורט
טרומן - חברים עד הסוף 

)ספרד/ארגנטינה 2015(
           TRUMAN

18:30 אולם סינמטק
ערב השקה לספרו של אלדד בק 'הקנצלרית – 

מרקל, ישראל והיהודים'
שיחה עם אלדד בק

20:30 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017

מהיר כמו הרוח )איטליה 2016(
VELOCE COME IL VENTO )ITALIAN RACE)

ההקרנה בנוכחות הבמאי מתאו רוברה

17:30 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017

מסע לאיטליה )איטליה/צרפת 1954(
VIAGGIO IN ITALIA

19:00 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

עונות השנה בקנסי: ארבעה פורטרטים של 
ג'ון ברג'ר )בריטניה 2015(

THE SEASONS IN QUINCY: FOUR 
PORTRAITS OF JOHN BERGER

21:00 אולם סינמטק
מעבר להרים ולגבעות )ישראל 2016( 

18:30 אולם סינמטק
חיים גרמניים )אוסטריה 2016(

A GERMAN LIFE

20:30 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

בית חלומותיהם )איטליה 2014(
WHERE ARCHITECTS LIVE

17:00 אולם סינמטק
מעבר להרים ולגבעות )ישראל 2016( 

BEYOND THE MOUNTAINS AND HILLS

19:00 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות
זאהה חדיד )בריטניה 2013(

ZAHA HADID: WHO DARES WINS

20:45 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017

סטרומבולי )איטליה 1950(
STROMBOLI

18:30 אולם רפפורט
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

הקסם והמיתוס של קאראיאן )בריטניה 2014(
KARAJAN'S MAGIC AND MYTH

20:30 אולם רפפורט
נשות המאה )ארה"ב 2016(

20TH CENTURY WOMEN

18:30 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017

אש על המים )איטליה/צרפת 2016(
FIRE AT SEA

20:30 אולם סינמטק
צ'ינמה איטליה 2017
פאיזה )איטליה 1946(

PAIZAN

16:30 אולם סינמטק
נשות המאה )ארה"ב 2016(

20TH CENTURY WOMEN

19:00 אולם סינמטק
חיים גרמניים )אוסטריה 2016(

A GERMAN LIFE

21:30 אולם סינמטק
פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

עניינים אישיים )ישראל 2016(
PERSONAL AFFAIRS

16:30 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

היומנים של אלן בנט )בריטניה 2016(
ALAN BENNETT'S DIARIES

הכינור של ג'ו )ארה"ב 2016(
JOE'S VIOLIN

20:00 אולם סינמטק
אוסקר 2017 – מועמדים לפרס הסרט הזר

טוני ארדמן )גרמניה 2016(
TONI ERDMANN

15:30 אולם סינמטק
פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

עניינים אישיים )ישראל 2016(
PERSONAL AFFAIRS

17:30 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

קאלאס )בריטניה 1988(
CALLAS

21:30 אולם סינמטק
ג'קי )ארה"ב/צרפת/צ'ילה 2016(

JACKIE

17:00 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

רוז הרטמן בלתי מרוסנת )ארה"ב 2016(
THE INCOMPARABLE ROSE HARTMAN

18:30 אולם סינמטק
טרומן - חברים עד הסוף  

)ספרד/ארגנטינה 2015(
TRUMAN

20:30 אולם סינמטק
פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

עניינים אישיים )ישראל 2016(
          PERSONAL AFFAIRS

20:30 אולם סינמטק
אוסקר 2017 – מועמדים לפרס הסרט הזר

טוני ארדמן )גרמניה 2016(
TONI ERDMANN

18:30 אולם רפפורט
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

לאונרד ברנשטיין )גרמניה 2015(
LEONARD BERNSTEIN, LARGER THAN LIFE

הכינור של ג'ו )ארה"ב 2016(
JOE'S VIOLIN

20:00 אולם רפפורט
אוסקר 2017 – מועמדים לפרס הסרט הזר

טוני ארדמן )גרמניה 2016(
TONI ERDMANN

17:40 אולם סינמטק
פסטיבל דוקאביב

אני לא שייכת לשום מקום – הקולנוע של 
שנטל אקרמן )בלגיה 2015(

19:00 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

הדמעות המרות של ריינר פסבינדר 
)דנמרק 2015(

21:15 אולם סינמטק
מהאוצרות הנשכחים של הקולנוע הגרמני,

בשיתוף מכון גתה
ים של כסף )גרמניה 1980/81(

           JEDE MENGE KOHLE

19:15 אולם סינמטק
בן גוריון – אפילוג )ישראל/צרפת/גרמניה 2016(

BEN GURION: EPILOGUE

21:00 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

השריקה המשפחתית )איטליה 2015(
THE FAMILY WHISTLE

16:30 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

פלמנקו ומעבר )ספרד 2016(
BEYOND FLAMENCO

18:30 אולם סינמטק
פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

לא פה לא שם )ישראל 2016(
BAR BAHAR  – IN BETWEEN

22:00 אולם סינמטק
רוקולנוע

פיפטיז, סיקסטיז, אולדיז
עורך ומנחה: יורם מארק-רייך

17:00 אולם רפפורט
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

דון ז'ואן )דנמרק 2010(
JUAN

19:00 אולם רפפורט
מטריות שרבורג )צרפת 1964(

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

21:00 אולם רפפורט
פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

לא פה לא שם )ישראל 2016(
BAR BAHAR  – IN BETWEEN

18:30 אולם סינמטק
נשות המאה )ארה"ב 2016(

20TH CENTURY WOMEN

20:45 אולם סינמטק
ג'קי )ארה"ב/צרפת/צ'ילה 2016(

JACKIE

16:30 אולם סינמטק
עד הצעד האחרון )ישראל 2016(

UNTIL THE LAST STEP

15:15 אולם סינמטק
מכורים לזהב )ארה"ב 2016(

GOLD

17:30 אולם סינמטק
פסטיבל הקולנוע הצרפתי

השמיים יחכו )צרפת 2016(
LE CIEL ATTENDRA

21:30 אולם סינמטק
אוסקר 2017

מאחורי המספרים )ארה"ב 2016(
HIDDEN FIGURES

16:30 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

אנסלם קיפר- לזכור את העתיד 
)בריטניה 2014(

ANSLEM KIEFER: REMEMBERING THE 
FUTURE

18:00 אולם סינמטק
פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

זובין מהטה חובק עולם )גרמניה 2016(
ZUBIN MEHTA PORTRAIT

21:30 אולם סינמטק
טרומן - חברים עד הסוף 

)ספרד/ארגנטינה 2015(
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צ'ינמה איטליה

חודש אפריל בסינמטק חיפה:

אבק. בימוי: אלכס קלקסבר. ילד שמתחבא מתחת למיטה בחדרו בזמן שהוריו רבים, 
מגלה יצור אבק קטן שמסוגל להעלים כל דבר בו הוא נוגע. )2 דקות(

אני לא שייכת לשום מקום – הקולנוע של שנטל אקרמן )בלגיה 2015(. בימוי: 
מריאן למברט. אקרמן מספרת על היצירה, התחושות שניסתה לעורר בצופים והדחף 

לרסק מסגרות. )67 דקות, אנגלית וצרפתית, כתוביות בעברית(

אנסלם  קוקר.  ג'ק  בימוי:   .)2014 )בריטניה  העתיד  את  לזכור  קיפר-  אנסלם 
היום. הסרט מביא משהו  ללא ספק אחד מגדולי האמנים החיים בעולם  הוא  קיפר 

מהיצירתיות העצומה והאומץ של היוצר. )64 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

אפס מעלות )בריטניה 2008(. בימוי: דבורה מאי. אקרם חאן וסידי לארבי צ'רקאווי 
ריקוד  היום. הסרט מציג  ביותר בעולם  הם שניים מהרקדנים/כוריאוגרפים הגדולים 
שלם שעוסק בשאלות של זהות וברגעים של שינוי – ממים לקרח, מחיים למוות. )88 

דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

אש על המים )צרפת 2016(. בימוי: ג'ינפרנקו רוזי. זכה בפסטיבל ברלין 2016. ילד 
שחי באי האיטלקי הזעיר למפדוזה, לומד לחיות על הים, כאביו וסבו הדייגים, כאשר 
תחת אפו נמשים מן המים, כמעט מדי יום, פליטים. )108 דקות, איטלקית, כתוביות 

בעברית ובאנגלית(

בית חלומותיהם )איטליה 2014(. בימוי: פרנסצ'קה מולטני. שמונה ארכיטקטים 
מובילים מרחבי העולם )ביניהם זאהא חדיד  וליבסקינד(, מספרים על הבתים שבנו 
לעצמם, ופורשים את משנתם על עיצוב, בנייה, יצירת חללים, אור, פרטיות, ועוד. )78 

דקות, אנגלית, איטלקית, תרגום לעברית(

בלתי ניתנות להפרדה )איטליה 2016(. בימוי: אדוארדו דה אנג'ליס. ויולה ודייזי 
הן שתי תאומות סיאמיות מנאפולי המופיעות כזמרות, כשהם מגלות שניתן להפרידן 

המשפחה מערימה מכשולים. )100 דקות, איטלקית, תרגום לעברית ואנגלית(

במעמקי  מוזר.  יריב  בימוי:   .)2016 )ישראל/צרפת/גרמניה  אפילוג   – גוריון  בן 
הארכיון נמצאו גלגלי פילם 35 מ"מ ובהם ראיון מצולם בן שש שעות, שמעולם לא 
הוקרן, עם דוד בן גוריון, בן ה- 82. ההקלטות פורשות התבוננות, חזון וחשבון נפש 

נוקב ומרתק. )85 דקות, עברית ואנגלית, תרגום לעברית ואנגלית(

בציר ראשון )צרפת 2014(. בימוי: ז'רום לה מר. צ'רלי סרב ללכת בעקבות אביו, 
עזב את הכרם המשפחתי והפך למבקר יין. כשהוא חוזר הביתה הוא מתחבר מחדש 

למשפחתו ולאהבה ישנה. )97 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

ג'קי )ארה"ב/צרפת/צ'ילה 2016(. משחק: נטלי פורטמן, פיטר סארסגארד. שבוע 
אינטימי  של  לדיוקן  בהדרגה  שמצטבר  לראיון  קנדי  ג'קי  יושבת  בעלה,  רצח  לאחר 

אישה המתמודדת עם אובדן אישי ולאומי. )101 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

גרמניה שנת אפס )איטליה/מערב גרמניה 1948(. בימוי: רוברטו רוסליני. ברלין, 
אחרי תום המלחמה. נער דחוי בן 15 מפרנס את משפחתו. מפגש עם מי שהיה מורו 
משנה את כיוון המחשבה שלו ומובילו לבצע אקט נורא. )78 דקות, גרמנית, תרגום 

לאנגלית ועברית(

מלטמן.  כריסטופר  בהשתתפות  הולטן.  קספר  בימוי:   .)2010 )דנמרק  ז'ואן  דון 
"דון  של  ופרועה  עכשווית  קולנועית,  גרסה  מוצארט.  מאת  ג'ובאני'  'דון  על  מבוסס 

ג'ובאני". )98 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

בימוי: אירנה דיוניזיו. שלושה סיפורים על  )איטליה 2016(.  הדברים האחרונים 
לתמונה  המסתרגים  מזל,  בר  וצעיר  גמלאי  טרנסקסואלית,  צעירה  דמויות:  שלוש 
דקות,   89( המערבי.  בעולם  והפערים  החברתי  הצדק  אי  את  החושפת  מורכבת 

איטלקית, תרגום לעברית ואנגלית(

בימוי: כריסטיאן בראד   .)2015 )דנמרק  ריינר פסבינדר  הדמעות המרות של 
בעזרת  פאסבינדר,  ורנר  ריינר  המחונן  הבמאי  של  חייו  את  מתעד  הסרט  תומסן. 
הדרה.  בכל  המורכבת  דמותו  את  ומציג  בחייו  המרכזיות  הדמויות  ועם  עמו  ראיונות 

)109 דקות, גרמנית, תרגום לעברית(

בכל  ענקית  הייתה  חדיד  פרסונס.  רוג'ר  בימוי:   .)2013 )בריטניה  חדיד  זאהה 
אספקט: ביצירתיות, ביכולות הטכניות, בחיבה האקספרימנטלית, ובמונומנטליות של 
המבנים שלה. הסרט מציג פורטרט של אישה מרתקת, פרובוקטיבית ומשנה עולם. 

)70 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

זה רק סוף העולם )צרפת 2016(. בימוי: קסבייה דולן. לואי, בן מצליח של משפחה, 
חוזר לראשונה אחר 12 שנים לבית ילדותו כדי להודיע למשפחתו כי הוא עומד למות. 

אבל האם הם בכלל רוצים לדעת? )99 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

זובין מהטה חובק עולם )גרמניה 2016(. בימוי: בטינה ארהרדט. פורטרט קולנועי 
שעוקב אחר מסעותיו, פגישותיו, וחייו של מהטה. )60 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

זיכרונות מאפריקה )ארה"ב 1985(. בימוי: סידני פולק. משחק: מריל סטריפ, 
קלאוס מריה ברנדאואר, רוברט רדפורד. קארן בליקסן נישאה לדוכס ויצאה איתו 
לאפריקה להקים מטע קפה. בבדידותה היא  נקשרת לצייד פילים מקומי. )154 דקות, 

אנגלית, תרגום לעברית(

בימוי: כריסטיאן קרונס, אולף ס. מילר, רולנד  חיים גרמניים )אוסטריה 2016(. 
שרוטהופר, פלוריאן וויגנסאמר. ברונהילדה פומזל תפסה עצמה כצופה, אך לא ניתן 
להתעלם מקרבתה ליוזף גבלס, שר התעמולה הנאצי. בגיל 105, היא מתייצבת מול 
המצלמה ומאתגרת את הצופים בשאלות אודות המוסר האנושי. )113 דקות, גרמנית, 

אנגלית, איטלקית, תרגום לעברית(

 ,1969 בשנת  בלוקיו.  מרקו  בימוי:   .)2016 )איטליה/צרפת  מתוקים  חלומות 
כשמאסימו היה בן 9 וחי אמו מתה בנסיבות מסתוריות. בהווה הוא עיתונאי מצליח 
שמתכנן למכור את דירת המשפחה ומוצא עצמו מוצף בזיכרונות כאובים. )134 דקות, 

איטלקית, תרגום לעברית ואנגלית(

טוני ארדמן )גרמניה 2016(. בימוי: מארן אדה. אינס, אביה של צעירה מגרמניה 
שגרה בבוקרשט ומקדישה עצמה לקריירה תובענית מחליט לבקרה במפתיע. הוא 
הרים  לרכבת  חייה  שגרת  את  והופך  עצמה  להוכיח  עליה  בהם  בימים  דווקא  מגיע 

מטורפת. )162 דקות גרמנית תרגום לעברית(

טרומן - חברים עד הסוף )ספרד/ארגנטינה 2015(. שחקן תיאטרון, גר עם כלבו 
הנאמן טרומן ומתמודד עם רגעים קשים בחייו. כאשר חברו הטוב תומאס, מבקרו הם 
משלימים פערים בזמן קצר וחולקים רגעים מרגשים וקרובים. )108 דקות, ספרדית, 

תרגום לעברית ואנגלית(

היומנים של אלן בנט )בריטניה 2016(. בימוי: אדם לואו. שעה וחצי במחיצת אלן 
בנט שמוכר לנו בזכות "השיגעון של המלך ג'ורג' השלישי" ו"נערי ההיסטוריה". הוא 
מדבר בפתיחות, באנושיות ובהומור על החברה, היצירה, האמנות והחיים. הומניסט 

שליבו סוציאליסטי. )60 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

ים של כסף )גרמניה 1980/81(. בימוי:  אדולף וינקלמן. כורה פחם צעיר, מסתבך 
בחובות ומחליט לברוח. בעיר אחרת הוא מתוודע לבחורה ומעוניין להתחיל עמה חיים 

חדשים. )102 דקות, גרמנית, תרגום לעברית(

וויטוריו טביאני. סרט מופת שכולל שלושה  בימוי: פאולו   .)1984 )איטליה  כאוס 
סיפורים ואפילוג שנלקחו מהקובץ "סיפורים של שנה אחת" מאת לואיג'י פירנדלו: "הבן 

האחר", "מחלת ירח" ו "הג'ארה". )188 דקות, איטלקית, תרגום לעברית ואנגלית(

הכינור של ג'ו )ארה"ב 2016(. בימוי: קהאן קופרמן. בגיל 91, מוסר ג'ו פיינגולד, 
המוזיקה  בברונקס.  מהגרים  של  בת  ה-12,  בת  לבריאנה  כינורו  את  שואה,  ניצול 

מחברת ביניהם ומחברת אותם לחיים. )24 דקות, אנגלית, כתוביות בעברית(

לא פה לא שם )ישראל 2016(. בימוי: מייסלון חמוד. בדירת שותפות בתל אביב 
נפגשות לילא, סלמה ונור, שלוש צעירות פלסטיניות ישראליות החיות הרחק מעיני 
החברה הערבית. סצנת האנדרגראונד הפלסטינית בלב תל אביב משמשת מרחב 
כתוביות  ערבית,  דקות,   102( זהות.  ולגיבוש  החופש  גבולות  לבדיקת  חדש  פעולה 

בעברית(

ברנשטיין,  לאונרד  וובולט.  ג'ורג'  בימוי:   .)2015 )גרמניה  ברנשטיין  לאונרד 
מוסיקאי, מלחין, מנצח, מורה. בני משפחה וחברים נזכרים באיש שהיה גדול מהחיים. 

)52 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

קוסטנר,  קווין  משחק:  מלפי.  טד  בימוי:   .)2016 )ארה"ב  המספרים  מאחורי 
עבדו  אשר  מבריקות  אפרו-אמריקניות  נשים  שלוש  של  סיפורן  ספנסר.  אוקטביה 
בנאס"א והיו המוח מאחורי מבצע השיגור של האסטרונאוט ג'ון גלן לחלל. )127 דקות, 

אנגלית, תרגום לעברית(

מהיר כמו הרוח )איטליה 2016(. בימוי: מתאו רוברה. ג'וליה היא נהגת מרוצים בת 
שבע עשרה. בשעת משבר משפחתי קשה היא מוצאת עצמה תלויה באחיה הבכור. 

)119 דקות , איטלקית, תרגום לעברית ואנגלית(

נינו  דנב,  קתרין  משחק:  דמי.  ז'אק  בימוי:   .)1964 )צרפת  שרבורג  מטריות 
קסטלנואובו. סיפור אהבה על ז'נבייב היפהפייה וגי הנאה שנאלצים להיפרד כשהוא 
נקרא להתגייס. האם האהבה תשרוד את שנות הניתוק? מיוזיקל אלמותי! )91 דקות, 

צרפתית, תרגום לעברית(

גגן. משחק: מתיו מקונוהי, אדגר  בימוי: סטפן   .)2016 )ארה"ב  מכורים לזהב 
רמירז. טיפוס חלקלק שחולם להתעשר במהרה יוצא עם גיאולוג מוכה גורל למסע 
תרגום  אנגלית,  דקות,   121( זהב.  מכרה  לאתר  במטרה  המסוכן  האינדונזי  בג'ונגל 

לעברית(

מסע לאיטליה )איטליה/צרפת 1954(. בימוי: רוברטו רוסליני. משחק: אינגריד 
ברגמן, ג'ורג' סאנדרס. איש עסקים בריטי ורעייתו יוצאים לביקור באיטליה ומוצאים 

עצמם זרים זה לזו. )70 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

מעבר להרים ולגבעות )ישראל 2016(. בימוי: ערן קולירין. משחק: אלון פדות, 
ישראלית  מילי עשת, שירי נדב נאור, הסרט מספר את סיפורם של בני משפחה 

אחת, אנשים טובים במציאות לא פשוטה. )93 דקות, עברית(

נשות המאה )ארה"ב 2016(. בימוי: מייק מילס. משחק: אנט בנינג, אל פנינג, 
גרטה גרוויג. אם חד הורית לבן מתבגר מגייסת לעזרתה שתי צעירות בעלות נפש 

חופשית. )118 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(
 

חברותם  סיפור  תומפסון.  דניאל  בימוי:   .)2016 )צרפת  ואני  סזאן  ואני  סזאן 
ויריבותם של פול סזאן ואמיל זולא, הם בוחנים, מעריצים ומתחרים זה בזה, מאבדים 

ומוצאים איש את רעהו. )98 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

ברגמן,  אינגריד  משחק:  רוסליני.  רוברטו  בימוי:   .)1950 )איטליה  סטרומבולי 
להימלט ממחנה הסגר מחליטה צעירה  ויטאלה, רנזה קאזאנה. על מנת  מאריו 
מליטא להינשא לדייג, תושב האי סטרומבולי. ההסתגלות קשה מנשוא והיא מחפשת 

מוצא. )81 דקות, איטלקית, תרגום לאנגלית ועברית(

עד הצעד האחרון )ישראל 2016(. בימוי: בוריס מפציר. לקראת סוף חורף 1942 
כמעט כל האקציות רצח יהודים בבלארוס המזרחית כבר הושלמו. סרט זה מתאר את 
שהתרחש בבלארוס בין הקיץ 1942 – ועד חיסול כל הגטאות בסתיו 1943. )98 דקות, 

עברית ורוסית, כתוביות אנגלית ועברית(

 .)2015 )בריטניה  ברג'ר  ג'ון  של  פורטרטים  ארבעה  בקנסי:  השנה  עונות 
בימוי: קולין מק'קאבה. ארבעה סרטים שמנסים לתת משהו מניחוחו של ג'ון ברג'ר, 
)89 דקות, אנגלית,  והוגה דעות.  שהיה איש רנסאנס, פילוסוף, צייר, סופר, משורר 

תרגום לעברית(

שגרת  את  בנצרת  חי  זוג  חאג'.  מהא  בימוי:   .)2016 )ישראל  אישיים  עניינים 
היומיום. ברמאללה, בנם מבקש להישאר רווק נצחי, ואילו בתם שחיה בחו"ל עומדת 

ללדת בעוד בעלה מקבל הצעה לשחק בסרט. )90 דקות, ערבית, תרגום לעברית(
פאיזה )איטליה 1946(. בימוי: רוברטו רוסליני. הסרט מתאר את כיבוש איטליה על 
ידי הכוחות האמריקאים, מהפלישה לסיציליה ב-1943 ועד השחרור הסופי ב-1945 
תרגום  איטלקית,  דקות,   126( אחר.  במקום  מתרחש  אחד  כל   - חלקים  בשישה 

לאנגלית ועברית(

קופיקאט. בימוי: אביב טל. )6:30 דקות(. יוקרן בתאריכים: 4.4 בשעה 18:30; 6.4 בשעה 18:30; 8.4 בשעה 17:30; בשעה 11.4 בשעה 17:00 אבק. בימוי: אלכס קלקסבר. )2 דקות(. יוקרן בתאריכים: 13.4 בשעה 18:30; 13.4 בשעה 20:30; 15.4 בשעה 21:30; 16.4 בשעה 20:45 מנה ראשונה 
סרטים ישראלים קצרים

בימוי: ג'ים ג'רמוש. משחק: אדם דרייבר, גולשיפתה  פטרסון )ארה"ב 2016(. 
מאזין  העיר,  בנופי  מתבונן  נוהג,  אוטובוס  נהג  פטרסון,  הייוורד.  קארה  פארהני, 
 113( גדולים.  חלומות  יש  לאשתו  לו,  בניגוד  שירה.  וכותב  הנוסעים  שיחות  לשברי 

דקות, אנגלית, כתוביות בעברית(

הגדול  הספרדי  הבמאי  סאורה.  קרלוס  בימוי:   .)2016 )ספרד  ומעבר  פלמנקו 
קרלוס סאורה ממשיך לבחון את האמנויות המיוחדות שהתפתחו בארצו, עם הסרט 
המהפנט הזה שמביא את השירה והריקוד שמוצאם באזור אראגון אשר בצפון ספרד. 

)88 דקות, ללא דיאלוג(

פריחה )איטליה 2016(. בימוי: קלאודיו ג'ובאנזי. צעירה מוצאת את עצמה בבית 
כלא לפושעים צעירים. בתחילה היא מופנמת ומנוכרת, אבל חייה משתנים כשהיא 

פוגשת שודד צעיר ונאה. )109 דקות , איטלקית, תרגום לעברית ואנגלית(

פריקלה  בימוי: סטפנו מורדיני.   .)2016 )איטליה/בלגיה/צרפת  פריקלה השחור 
המכונה "השחור" קבלן של "מעשי סדום" עבור דון לוג'י, נשלח על ידי הבוס למסע 
)104 דקות, איטלקית,  וחייב להימלט בשל סכנה שנשקפת לחייו.  נקמה אך שוגה 

תרגום לעברית ואנגלית(

ועל  בימוי: טוני פאלמר. על חייה האישיים הטראגיים   .)1988 קאלאס )בריטניה 
הקריירה הדהימה של הכוכבת הגדולה. )100 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

קוו ואדו? )איטליה 2016(. בימוי: ג'נארו נונציאנטה. רווק מושבע בן ארבעים גר 
סמוך להוריו ומאורס לנצח עם מי שלעולם לא יישא לאישה. כשמעבידיו שולחים אותו 
אל הקוטב הצפוני הוא מגלה תענוגות ואחריות חברתית. )86 דקות, איטלקית, תרגום 

לעברית ואנגלית(

קופיקאט. בימוי: אביב טל. חייה השגרתיים והמשעממים של אישה צעירה עוברים 
שינוי מטלטל כאשר החתול האהוב שלה בורח. )6:30 דקות(

הקסם והמיתוס של קאראיאן )בריטניה 2014(. בימוי: ג'ון ברידקט. הרברט פון 
קאראיאן בנה לעצמו שם של אחד המנצחים החשובים ביותר של המאה העשרים. 
גרמנית  דקות,   90( הסוערים.  חייו  ואת  שלו  המוזיקלית  הקריירה  את  סוקר  הסרט 

ואנגלית, תרגום לעברית(

רוז הרטמן בלתי מרוסנת )ארה"ב 2016(. בימוי: אוטיס מאס. הרטמן היא צלמת 
היא עצמה, מאחורי  הזה.  וכל הנוצץ  דוגמנים  אופנה, שחקנים,  סלבריטאים, אנשי 
המשקפיים הכהות, הליפסטיק האדום והשיער הבלונדיני-זקור, אישה ייחודית מאוד 

ואמנית מוכשרת. )71 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

אחר  עוקב  הסרט  רוסליני.  רוברטו  בימוי:   .)1945 )איטליה  פרזות  עיר  רומא 
ורוחנית תחת עול השלטון הפשיסטי והכיבוש הנאצי של  המאבק להישרדות פיזית 
איטליה. רוסליני בונה את הסרט מסיפורים מצטלבים שבמרכזם עומדים גיבורים קשי 
לאנגלית  תרגום  איטלקית,  דקות,   100( בכבוד.  להתקיים  זכותם  על  הנלחמים  יום 

ועברית(

השמיים יחכו )צרפת 2016(. בימוי: מארי-קסטי מניסיון שאר. משחק: סנדרין 
בחורות  יוכלו  האם  חייהן.  את  דוקטרינציה שמשנה  עוברות  תוססות  צעירות  בונר. 
לעברית  תרגום  צרפתית,  דקות,   104( המוח?  שטיפת  מכבלי  להשתחרר  צעירות 

ואנגלית(

השריקה המשפחתית )איטליה 2015(. תסריט ובימוי: מישל סלפי רוסו. פרנסיס 
פורד קופולה, אחותו טליה שירר ועוד בני משפחה, משחזרים את הסיפורים שיוצרים 
את המיתולוגיה המשפחתית, כולל המחיר שגובה הגירה, גם כשהיא מצליחה מעל 

המשוער. )65 דקות, איטלקית ואנגלית, תרגום לעברית(

*9300 haifacin.co.ilCinema Italia  איטליהצ'ינמה  
 פסטיבל הקולנוע האיטלקי בישראל

Festival del Cinema italiano in Israele 


