
פברואר 2017

17:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
נפלאות החושים )צרפת 2015(

LES GOUT DES MERVEILLES

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
לאן נפלוש עכשיו? )ארה"ב 2015(

WHERE TO INVADE NEXT

21:15 אולם סינמטק 1 - רפפורט
לאמץ אלמן )צרפת 2016(

ADOPTE UN VEUF

אוונטי פופולו

צילומים: יח"צ

קמצן שטפן צוויג חלום ירושלים אולי אהבה

פני האנושות

לאמץ אלמן

האבוד

להתאהב מעל הראש

סארו: הדרך הביתה 

הכחשה

קומה

הנערה האלמונית
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17:00
מעבר לניסטרו – 2 )ישראל 2016(

 BEYOND THE NISTRU - 2
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי

19:00
מפסטיבל הסרטים חיפה

מרוסיה באהבה )ישראל 2016(
FROM RUSSIA WITH LOVE

21:00
סינמה סטנדאפ 

ליל החבובות הגדול
מרצה: אלון גור אריה, במאי תסריטאי 

וחצי בובה בעצמו

19:00
מפסטיבל הסרטים חיפה

פלסטין. נט )ישראל 2016(
PALESTINE.NET

לאחר ההקרנה יתקיים דיון עם הבמאית

21:00
תיקון )ישראל 2015(

TIKUN

19:00
יצירה באבחת קולמוס אחת: ערב השקה לספרו 

של גדעון ברנוי - העולם שהיה הווה
שירים 1970 - 2016  

עם המשורר ד"ר גדעון ברנוי 
והקולנוען והסופר יצחק רובין

הרצאת אורח: פרופ' משה צוקרמן, אונ' ת"א

21:00
מתחת לרדאר

מהאוצרות הנשכחים של הקולנוע הגרמני
בשיתוף מכון גתה

המנצח )גרמניה 1993/4(
DIE   SIEGER

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הקרנת טרום בכורה 

נשמה של כלב )ארה"ב 2017(
A DOG'S PURPOSE

21:15 אולם סינמטק 1 - רפפורט
סארו: הדרך הביתה )אוסטרליה/ארה"ב 2016(

LION

16:00
מיס סלואן )ארה"ב 2016(

MISS SLOANE

18:30
תיקון )ישראל 2015(

TIKUN

22:00
רוקולנוע

אלטון ג'ון וג'ורג' מייקל
עורך ומנחה: יורם מארק-רייך

15:00
מיס סלואן )ארה"ב 2016(

MISS SLOANE

17:30
הכחשה )בריטניה/ארה"ב 2016(

DENIAL

21:30
פני האנושות )צרפת 2015(

HUMAN

17:00
הסלון הגאוגרפי של אילה גאוגרפית

קוסטה ריקה וגואטמלה: מרכז אמריקה 
הפראית מרצה: נועם בן משה

פרטים באתר אילה גאוגרפית. הכניסה חופשית

19:00
TLVFest – מפסטיבל הקולנוע הגאה

הקרנת טרום בכורה
ויוה )אירלנד/קובה 2015(

VIVA

21:00
התופת )ארה"ב 2016(

           INFERNO

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
פסטיבל קולנוע אוסטרי 2017

חיים גרמניים )אוסטריה 2016(
A GERMAN LIFE

21:15 אולם סינמטק 1 - רפפורט
קמצן )צרפת 2016(

RADIN!

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
התנך חי בסרט 

סוגיות תנכיות בקולנוע עכשווי
 "כי אבי ואימי עזבוני וה' יאספני" 

מרצה: פרופ' יונתן בן דוב
סארו: הדרך הביתה )אוסטרליה/ארה"ב 2016(

21:15 אולם סינמטק 1 - רפפורט
לאמץ אלמן )צרפת 2016(

ADOPTE UN VEUF

10:30
במה לתרבות וידע

המקרה של לאה גולדברג
מרצה: פרופ' חיה שחם 

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מפסטיבל הסרטים חיפה 

הקרנת טרום בכורה
נמל בית )ישראל 2016(

HOME PORT

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
להתאהב מעל הראש )צרפת 2016(

UN    HOMME A LA HAUTEUR

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
פסטיבל קולנוע אוסטרי 2017

שטפן צוויג )אוסטריה/צרפת/גרמניה 2016(
STEFAN ZWEIG: FAREWELL TO EUROPE

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הקרנה מיוחדת 

יצרים )איטליה/ארה"ב/בריטניה 1966(
BLOW UP

18:30
המאבק בשחיתות בישראל

מרצה: אלי סולם,
מנכ”ל התנועה לאיכות השלטון

התנועה לאיכות השלטון עומדת מעל 25 שנה בחזית 
המאבק בשחיתות השלטונית ולמען טוהר המידות.

מיס סלואן )ארה"ב 2016(
MISS SLOANE

21:30
הקרנה מיוחדת

התפוצצות )ארה"ב 1981(
BLOW OUT

הסרט 'יצרים' יוקרן בתאריך 22.2

19:00
פסטיבל דוקאביב

חלום ירושלים )ישראל/אתיופיה 2016(
THE JERUSALEM DREAM

לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי

21:00
פסטיבל קולנוע אוסטרי 2017

ספארי  )אוסטריה 2016(
SAFARI

18:45 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הכחשה )בריטניה/ארה"ב 2016(

DENIAL

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הקרנת טרום בכורה 

נשמה של כלב )ארה"ב 2017(
A DOG'S PURPOSE

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
פני האנושות )צרפת 2015(

HUMAN

21:15 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הכחשה )בריטניה/ארה"ב 2016(

DENIAL

16:00
התופת )ארה"ב 2016(

INFERNO

18:30
להתאהב מעל הראש )צרפת 2016(

UN HOMME A LA HAUTEUR

20:30
אור בין האוקיינוסים )ניו זילנד/ארה"ב 2016(

THE LIGHT BETWEEN THE OCEANS

16:00
חיות הפלא והיכן למצוא אותן 

)ארה"ב/בריטניה 2016(
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND 
THEM

22:00
רוקולנוע-LIVE -  הופעות חיות בסינמטק חיפה 

בלוז, אולדיז ונשמה
BLUES + OLDIES + SOUL

עם להקת המפתיעים
מנחה: יורם מארק-רייך

15:00
להתאהב מעל הראש )צרפת 2016(

UN HOMME A LA HAUTEUR

17:00
אור בין האוקיינוסים )ניו זילנד/ארה"ב 2016(

THE LIGHT BETWEEN THE OCEANS

21:30
התופת )ארה"ב 2016(

INFERNO

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
דואט לאופרה ולקולנוע

עם יוסי שיפמן, עיתונאי יוצר ומרצה
כוחו של גורל )ורדי(: מה קורה שהאקדח יורה 

עוד לפני המערכה האחרונה?

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
פסטיבל קולנוע אוסטרי 2017

קומה )אוסטריה 2012(
KUMA

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מפסטיבל הסרטים חיפה 

הקרנת טרום בכורה
הנערה האלמונית )בלגיה/צרפת 2016(

THE UNKNOWN GIRL

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הסרבן )ארה"ב 2016(

HACKSAW RIDGE

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הקרנה חגיגית של העותק המשוחזר

אוונטי פופולו )ישראל 1986(
AVANTI POPOLO

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
חיות הפלא והיכן למצוא אותן 

)ארה"ב/בריטניה 2016(
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND 
THEM

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
פסטיבל קולנוע אוסטרי 2017

אולי אהבה )אוסטריה 2016(
LOVE MAYBE

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
אור בין האוקיינוסים )ניו זילנד/ארה"ב 2016(

THE LIGHT BETWEEN THE OCEANS

19:00
פסטיבל קולנוע אוסטרי 2017

חוסר מזל )אוסטריה 2015(
BAD LUCK 

21:00
מתחת לרדאר 

מהאוצרות הנשכחים של הקולנוע הגרמני
בשיתוף מכון גתה 

האבוד )גרמניה 1951(
DER VERLORENE

15:00
בעלי ברית )ארה"ב 2016(

ALLIED

17:30
לאמץ אלמן )צרפת 2016(

ADOPTE UN VEUF

21:30
סארו: הדרך הביתה )אוסטרליה/ארה"ב 2016(

LION

16:00
לאן נפלוש עכשיו? )ארה"ב 2015(

WHERE TO INVADE NEXT

19:30
נפלאות החושים )צרפת 2015(

LES GOUT DES MERVEILLES

21:30
בעלי ברית )ארה"ב 2016(

ALLIED

17:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מעבר לניסטרו – 1 )ישראל 2016(

 BEYOND THE NISTRU - 1
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מפסטיבל הסרטים חיפה

פיתוי בע"מ )ישראל 2016(
SEDUCTION LTD.

לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאית 

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
בעלי ברית )ארה"ב 2016(

         ALLIED

15:30
הסרבן )ארה"ב 2016(

HACKSAW RIDGE

18:00
מיומנו של צלם חתונות )ישראל 2016(

FROM THE DIARY OF A WEDDING 
PHOTOGRAPHER

21:30
קמצן )צרפת 2016(

RADIN!
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*9300  haifacin.co.il
פסטיבל הסרטים חיפהפסטיבל קולנוע אוסטרי 2017

חודש פברואר בסינמטק חיפה:

ארוסתו  כי  מגלה  רוטה  קרל  דוקטור  לורה.  פטר  בימוי:   .)1951 )גרמניה  האבוד 
בולשת אחר מחקריו. ברגע של איבוד עשתונות הוא עושה מעשה שישפיע על כל 

חייו. )98 דקות, גרמנית, תרגום לעברית(

אולי אהבה )אוסטריה 2016(. בימוי: מיכאל קרייזל . סיפוריהן של מספר דמויות 
תקשורת  ביצירת  הקושי  את  ומבטאים  בשני,  האחד  משתלבים  העכשווית  בוינה 

במסגרת מערכות היחסים השונות. )88 דקות, גרמנית, תרגום לעברית(

אוונטי פופולו )ישראל 1986(. בימוי: רפי בוקאי. משחק: סלים דאו, סוהיל חדאד. 
המשוטטים  מצרים  חיילים  שני  של  הסוריאליסטי  מסעם  בוקאי!  של  המופת  יצירת 
במדבריות סיני, ביומה האחרון של מלחמת ששת הימים ומנסים לשוב הביתה בשלום. 

)84 דקות, עברית, ערבית, אנגלית, תרגום לעברית ולאנגלית(

אור בין האוקיינוסים )ניו זילנד/ארה"ב 2016(. בימוי: דרק סיאנפרנס. משחק: 
אליסיה ויקאנדר, מייקל פסבנדר, רייצ'ל וייז. מלודרמה המבוססת על רב המכר 
של מ.ל. סטדמן. סיפורם של שומר במגדלור ואשתו החיים בחוף מבודד באוסטרליה. 
לאחר ניסיונות כושלים להביא ילד לעולם שומעת האישה יום אחד קול תינוק בוכה 
ממרחקים. הם מאתרים את התינוק ליד גופת אדם. האישה, שרואה בתינוק מתנה 
מאלוהים מאלצת את הגבר לא לדווח על הגופה ולגדל את התינוק כאילו הוא בנם. 

)130 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

מריון  פיט,  בראד  משחק:  זמקיס.  רוברט  בימוי:   .(2016 )ארה"ב  ברית  בעלי 
קוטיאר. בזמן מלה"ע ה-2 איש ביון קנדי בצפון אפריקה, משתף פעולה עם לוחמת 
תרגום  ואנגלית,  צרפתית  דקות,   124( ביניהם.  פורחת  ואהבה  מקומית  רזיסטנס 

לעברית(

טום  וייז,  רייצ'ל  ג'קסון. משחק:  מיק  בימוי:   .)2016 )בריטניה/ארה"ב  הכחשה 
ווילקנסון, טימותי ספול. סיפור מאבקה המשפטי של הפרופסור האמריקנית דברה 
עליו  כשהכריזה  נגדו,  דיבה  בהוצאת  אותה  שהאשים  אירוינג  דיוויד  נגד  ליפסטאד 

כמכחיש שואה )110 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

הצעת נישואין. בימוי: עמרי פישר. הצעת נישואין נקטעת על ידי מבקרים מהחלל. 
)2:24 דקות( 

טרבולטה,  ג'ון  משחק:  פלמה.  דה  בריאן  בימוי:   .)1981 )ארה"ב  התפוצצות 
ננסי אלן. מקליט קול בקולנוע יוצא להקליט רעשי לילה. הוא רואה מכונית מתרסקת 
אל תוך הנהר ומציל נערה. באולפן הוא מנתח את פס-הקול ומפענח את האירוע. 

הצדעה לסרטו של אנטוניוני, "יצרים". )107 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

ויוה )אירלנד/קובה 2015(. בימוי: פדי ברת'נך. חזוס בן ה-18 עובד כמעצב פאות 
במועדון דראג בהוואנה, קובה, אבל החלום שלו הוא להופיע על הבמה כמלכת דראג. 
דווקא כאשר הקריירה הבימתית שלו מתחילה לתפוס תאוצה, אביו, מתאגרף לשעבר 
ואלכוהוליסט אלים בהווה משתחרר מהכלא ומשתכן בדירתו... )100 דקות, ספרדית, 

תרגום לעברית ולאנגלית(

חוסר מזל )אוסטריה 2015(. בימוי: תומאס וושיץ. אחדים יכנו זאת גורל, אחרים 
יסכמו זאת כמזל רע. ואולם, נראה שהגורל הוא כוח מניע בכל מערכות היחסים בחיים. 
דמגר, ליפו, ריזו וקרל נפגשים בנסיבות יוצאות דופן: ניסיון לשוד, גניבת אקדח, תאונת 
דרכים ומוות. סרטו של תומאס וושיץ הוא מותחן טרגי-קומי, הכולל כמה קווי עלילה 
מוצלחות,  מאוד  לא  החלטות,  המקבלות  דמויות,  ארבע  ובמרכזו  בזה,  זה  השלובים 

למען הסיכוי הקלוש לגעת באושר. )78 דקות, גרמנית, תרגום לעברית(

ייטס.  דיוויד  בימוי:   .)2016 )ארה"ב/בריטניה  אותן  למצוא  והיכן  הפלא  חיות 
משחק: אדי רדמיין, קתרין ווטרסטון. אגדה מודרנית המתרחשת בניו יורק, 1926, 
שם חיים זה לצד לזה קוסמים ובני אדם. כשמזוודה עמוסה בחיות פלא נדירות הולכת 
לאיבוד, נאלץ הקוסם האחראי למחדל לאסוף את היצורים וליצור קשר עם בני האדם. 

)133 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

חיים גרמניים )אוסטריה 2016(. בימוי: כריסטיאן קרונס, אולף ס. מילר, רולנד 
שרוטהופר, פלוריאן וויגנסאמר. ברונהילדה פומזל תפסה עצמה כצופה מן הצד, 
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(

חלום ירושלים )ישראל/אתיופיה 2016(. בימוי: מני אליאס. סיפור מסעם של יהודי 
אתיופיה לארץ, הוא סוד כואב שלא מדברים עליו בקהילה. בסיפורים שמביא הסרט 
נפתחים פצעים רבים, ועולה השאלה שלא העזו לגעת בה מעולם: "האם זה היה 

שווה?" )52 דקות, עברית, תיגרינית ואמהרית, כתוביות בעברית ובאנגלית(

טסט. בימוי: אורן גרנר. במהלך בדיקת ציוד לקראת יום הפקה, המציאות מכה בפניו 
של אחד מאנשי הצוות ויוצרת דיסוננס בין החיים האמיתיים ובין עולם הקולנוע. )כ- 6 

דקות(

משחק:  אנטוניוני.  מיקלאנג'לו  בימוי:   .)1966 )איטליה/ארה"ב/בריטניה  יצרים 
דויד המינגס, ואנסה רדגרייב, שרה מיילס. לונדון, שנות ה-60' בשיאן, צלם אופנה 
וסימני  סיפורים, תרחישים  ומתוך התשלילים עולים  זוג אוהבים בפארק  בכיר מצלם 
שאלה. יצירת המופת הזו הפכה במהירה לאחד מסרטי המפתח של התקופה כולה 

)110 דקות, אנגלית תרגום לעברית(

התאלמן  ז'אקין  הוברט  דזאניה.  פרנסואה  בימוי:   .)2016 )צרפת  אלמן  לאמץ 
לאחרונה וגר לבד בדירתו הענקית. בעקבות רצף של אי הבנות הוא מוצא את עצמו 
משכיר חדרים לסטודנטית הרפתקנית, אחות ביישנית ועורך דין גרוש טרי. האם ימצא 

הוברט מחדש את אושרו? )97 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

לאן נפלוש עכשיו? )ארה"ב 2015(. בימוי: מייקל מור. סרטו התיעודי החדש של 
הדוקומנטריסט זוכה האוסקר מייקל מור, הוא סאטירה חצופה ונושכת בה מור מתגייס 
השיטות  את  לאמץ  תוכל  הגדולה  האומה  כיצד  במסעו  ולומד  האמריקאי  לפנטגון 

הכלכליות של אומות זרות. )120 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

טרייה,  גרושה  דיאן,  טיראר.  לורן  בימוי:   .)2016 )צרפת  הראש  מעל  להתאהב 
נחושה לפגוש את גבר חלומותיה. יום אחד ההיא מקבלת שיחת טלפון מגבר שמצא 
את הנייד שאבד לה. משהו קורה במהלך השיחה והם קובעים להיפגש... )98 דקות, 

צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

מיומנו של צלם חתונות )ישראל 2016(. בימוי: נדב לפיד. משחק: אוהד קנולר, 
נעמה פרייס. סרט על עליבותם ויופיים של הנישואים, חולשתה וכוחה של האהבה. 
י', צלם חתונות בן 40, מתחתן עם כלה אחת, הורג כלה שנייה וחוזר לביתו. )40 דקות, 

עברית, כתוביות בעברית(

מארק  צ'סטיין,  ג'סיקה  משחק:  מאדן.  ג'ו  בימוי:   .)2016 )ארה"ב  סלואן  מיס 
הלוביסטית  היא  סלואן  אליזבת  חזקים,  פוליטיקאיים  של  המסוכן  בעולם  סטרונג. 
כל  את  תעשה  תמיד  היא  מוכח,  הצלחה  רקורד  עם  בוושינגטון,  ביותר  המבוקשת 
הנדרש על מנת לנצח. אבל כשהיא לוקחת על עצמה את היריב החזק ביותר של 
)132 דקות,  כי הניצחון עשוי לבוא עם מחיר גבוה מדי.  בקריירה שלה, היא מגלה 

אנגלית, תרגום לעברית(

עילית  יחידת  של  מבצע  בעת  גרף.  דומיניק  בימוי:   .)1993/4 )גרמניה  המנצח 
חברו  את  מזהה  הוא  כי  היחידה  למפקד  נדמה  גנגסטרים  כנופיית  נגד  משטרתית 
תעלומה  לפענח  ומצליח  משלו  בחקירה  פוצח  הוא  הפושעים.  בין  הימים,  משכבר 

מסתורית. )137 דקות, גרמנית, כתוביות בעברית(

מעבר לניסטרו )ישראל 2016(. בימוי: בוריס מפציר. הסרט מתאר חלק מאירועי 
השואה שהתרחשו בשנה הראשונה של המלחמה בשטחי ברית המועצות שנשלטו 
על ידי רומניה. חלק א': פרק 1 - נקמת הרומנים. פרק 2 - פוריפיקציה. פרק 3 - מכת 
הטיפוס. חלק ב': פרק 4 - נפילת אודסה. פרק 5 - אנחנו מרשים לכם למות - סיפור 
מחנה הרעבה. )97 דקות – חלק א'. 66 דקות – חלק ב'. אוקראינית, רוסית, עברית, 

יידיש, רומנית תרגום לעברית ולאנגלית(

מרוסיה באהבה )ישראל 2016(. בימוי: אסנת טרבלסי. סיפור האימוץ הבינלאומי 
מסופר מנקודת מבטם של ההורים המאמצים משלוש משפחות, ומעורר שאלות על 

הורות מאמצת והורות בכלל. )55 דקות, עברית, כתוביות בעברית(

נמל בית )ישראל 2016(. בימוי: ארז תדמור. משחק: יורם חטב, שמיל בן ארי, 
לירון בן שלוש, שרון אלכסנדר. אהרון, מהנדס אוניות, חוזר ליבשה אחרי 30 שנה 
בים בתקווה להתקרב מחדש למשפחה ממנה התנתק ולחיות סוף סוף חיים נורמליים. 
הוא מקבל עבודה ניהולית בנמל אשדוד ומתעמת עד מהרה עם רחמים אזולאי, גיבור 
ועבור אנשיו אל מול  מעמד הפועלים. אזולאי מנסה להגן על העולם שבנה עבורו 
השינויים הקורים סביבם. סרטו החדש של ארז תדמור הוא דרמה חברתית ספוגת 
שמש ויצרים אודות הצורך לבנות לעצמך חיים אפילו על קרקע לא יציבה. )95 דקות, 

עברית, כתוביות בעברית(

דארד.  לוק  דארדן,  ז'אן-פייר  בימוי:   .)2016 )בלגיה/צרפת  האלמונית  הנערה 
רופאה צעירה ומוכשרת, עובדת עד שעה מאוחרת. מישהו דופק על דלת המרפאה 
והיא מחליטה לא לפתוח. לאחר שנמצאת גופה של אישה אפריקאית הרופאה מנסה 

לחקור את עברה ונסיבות מותה. )113 דקות, צרפתית, תרגום לעברית(

נפלאות החושים )צרפת 2015(. בימוי: אריק בנר. לואיז נאבקת לגדל את ילדיה 
בפרובאנס ולהציל את העסק שהוריש לה בעלה. כשהיא פוגעת עם מכוניתה בפייר, 
נדמה כי זהו הקש שישבור את גב הגמל. אך דווקא פייר, על-אף אישיותו המוזרה, עוזר 
ללואיז למצוא מחדש את הטעם לחייה, כמו במגע של קסם. )100 דקות, צרפתית, 

תרגום לעברית ואנגלית(

קוויד,  דניס  משחק:  הלסטרום.  לסה  בימוי:   .)2017 )ארה"ב  כלב  של  נשמה 
סיפורי בעליו  בפנינו את  כלב חושפים  חייו של  גלגולי  ג'וש נאד.  בריט רוברטסון, 
המתחלפים אך גם את סיפור אהבתו הגדולה לאית'ן, נער אשר גידל אותו עוד בגלגול 
חייו הראשון ומתאחד עמו עשרות שנים לאחר מכן כאיש משפחה בן 50. )120 דקות, 

אנגלית, תרגום לעברית(

סארו: הדרך הביתה )אוסטרליה/ארה"ב 2016(. בימוי: גארת דיוויס. משחק: דב 
פאטל, רוני מארה, ניקול קידמן. מבוסס על סיפור אמיתי. סארו בן החמש הולך 
הוא  המאמצים,  הוריו  ברגשות  לפגוע  לא  כדי  אוסטרלי.  זוג  ידי  על  ומאומץ  לאיבוד 
כמיהתו  הודי מעוררת את  פגישה מקרית עם חברים ממוצא  אך  מדחיק את עברו, 

לשורשיו. )120 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

תיירים  ונמיביה.  אפריקה  דרום  זיידל.  אולריך  בימוי:   .)2016 )אוסטריה  ספארי 
המרהיבות,  הבר  בחיות  בהתרגשות  יורים  השיחים,  בין  אורבים  ואוסטרים  גרמנים 
ומצטלמים איתן. זיידל מציף את הנושא השנוי במחלוקת: ציד "ספורטיבי" של חיות 

בר. )90 דקות, גרמנית, אנגלית, אפריקאנס, תרגום לעברית(

הסרבן )ארה"ב 2016(. בימוי: מל גיבסון. אחרי שהפליא להכות את אחיו, מחליט 
דוס לא להשתמש שוב באלימות בחייו. כאשר הוא מתגייס לצבא במלה"ע  דזמונד 
בקרבות  אך  ממפקדיו.  והתעללות  השפלה  ועובר  נשק  לשאת  מסרב  הוא  השניה, 
האוקיינוס השקט הוא מתגלה כחובש מעולה שמצליח להציל רבים מחבריו הנטבחים 
גיבסון דרמה היסטורית מצוינת עם  בידי היפנים. על בסיס מקרה אמיתי מגיש מל 

עיצוב דמויות מוצלח. )132 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

פיתוי בע"מ )ישראל 2016(. בימוי: ענת וובנובוי. "פיתוי בע"מ" היא תעשיה של 
קורסים, ספרים, ושיטות שמלמדת גברים להצליח עם נשים. הסרט מביא את סיפורם 
 50( הגדולה.  בדידותם  את  ומלווה  מהתעשייה  לחלק  שהפכו  צעירים  שלושה  של 

דקות, עברית, תרגום לאנגלית ולעברית(

פלסטין. נט )ישראל 2016(. בימוי: ענת תל. דור של צעירים פלסטינים חי ברשתות 
החברתיות ומשתמש בהן כדי להפיץ את רעיונותיו. חלקם נלחמים נגד הכיבוש וחלקם 
מדברים על השלום. הסרט מביא סיפורים אישיים ומרגשים על אנושיות בצל טירוף. 

)55 דקות, אנגלית, עברית וערבית, כתוביות בעברית(

טסט. בימוי: אורן גרנר. )כ- 6 דקות(. יוקרן בתאריכים: 1.2 בשעה 21:15; 4.2 בשעה 15:00; 5.2 בשעה 21:15; 12.2 בשעה 21:15 הצעת נישואין. בימוי: עמרי פישר )2:24 דקות(. יוקרן בתאריכים: 15.2 בשעה 21:00; 17.2 בשעה 18:30; 18.2 בשעה 15:00; 21.2 בשעה 21:00 מנה ראשונה 
סרטים ישראלים קצרים

ומרתק  יפהפה  יאן ארטוס-ברטראן. מארג  בימוי:   .)2015 )צרפת  פני האנושות 
העשוי סיפורים ותמונות של אנשים מרחבי העולם, המבקש להבין מהו אנושי, ומה 
הופך אותנו לבני אדם. דרך סיפורים מלאי כנות על אהבה ושמחה לצד שנאה ואלימות 
מוביל אותנו הסרט למסע מעמיק ומרגש אל לב האנושות. "פני האנושות" מאמת 
אותנו עם ההבנה שבכולנו מכלול התכונות האנושיות, הטובות והאפלות ומציע לנו 
כולנו  כי  רחב.  קוסמי  למעגל  שיגדלו  וחמלה  חסד  לעצמנו  להעניק  וכך  זאת  לקבל 
רקמה אנושית אחת חיה. )141 דקות, אנגלית, צרפתית, ערבית, ספרדית, פורטוגזית, 

איטלקית וסינית, תרגום לעברית(

קומה )אוסטריה 2012(. בימוי: אומוט דאג. פטמה מתגוררת בווינה עם משפחתה, 
המשמרת את מסורת מולדתה. כאשר עיישה, צעירה טורקיה, נישאת לבעלה כאשה 
תרגום  טורקית,  גרמנית,  דקות,   93( עמוקה.  ידידות  נרקמת  השתיים  בין  שנייה, 

לעברית(

קמצן! )צרפת 2016(. בימוי: פרד קוואיה. פרנסואה גוטיה הוא קמצן! לחסוך גורם 
כלום  לבזבז  לא  והיא  חייו סובבים מטרה אחת  כל  להזיע.  לו  גורם  לו אושר. לשלם, 
לעולם. חיים שלמים משתנים ביום אחד: הוא מתאהב וגם מגלה כי יש לו בת שלא ידע 

על קיומה. )89 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית( 

חמש  דרך  שרדר.  מריה  בימוי:   .)2016 )אוסטריה/צרפת/גרמניה  צוויג  שטפן 
אפיזודות המתרחשות בזמן גלותו של שטפן צוויג בדרום אמריקה מתאר הסרט את 
גרמנית,  דקות,   106( ופופולרי.  משובח  לסופר  והפך  צמח  בה  מאירופה,  הפרידה 

אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

התופת )ארה"ב 2016(. בימוי: רון הווארד. משחק: טום הנקס, פליסיטי ג'ונס, 
עומאר סיי, בן פוסטר. זוכה פרס האוסקר רון הווארד חוזר לביים את רב המכר האחרון 
בסדרת ספרי רוברט לנגדון של הסופר דן בראון )קוד דה וינצ'י(. הסרט מלווה את חוקר 
 121( ובעצמו.  הסמלים המפורסם בנתיב של רמזים הקשור לדנטה הגדול בכבודו 

דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

תיקון )ישראל 2015(. בימוי: אבישי סיון. תלמיד ישיבה מתמוטט ונמצא על הסף 
בין החיים ומוות. הפרמדיקים מתייאשים מניסיונות ההחייאה, אך אב המשפחה מצליח 
להשיבו לחיים. הנער מתעורר עם רוח חדשה, תשוקה וסקרנות, הגורמות לו לערער 

על הצורה בה חי עד אותו היום. )120 דקות, עברית ויידיש, תרגום לעברית(

דואט לאופרה ולקולנוע עונת תשע"ז
עם יוסי שיפמן - עיתונאי, אוצר ויועץ אמנותי

20.2.17 - כוחו של גורל )ורדי(: מה קורה שהאקדח יורה עוד לפני המערכה 
האחרונה?

20.3.17 - הרוזנת מריצה )קלמן(: בהונגרית זה נשמע יותר טוב
8.5.17 - בטרפליי )פוצ'יני(: תחילתו של העימות היפנו-אמריקני
12.6.17 - שמשון ודלילה )סן-סאנס(: צרות בין עזה לאשתאול

17.7.17 - טורנדוט ) פוצ'יני(: מי שלא פגש נסיכה סינית לא פגש קיפאון מימיו

 *הזכות לשינויים שמורה 
המפגשים מתקיימים בימי שני, בשעות 18:30-20:30

 
למנויי הסינמטק כניסה חופשית


