
“הנערה מהצפון” העכשווי ו”האיילה הלבנה” 
עוסקים שניהם בשבט הסאמי ומציגים מבט 
פמיניסטי חריף; “רכבות לילה” ו”עליית ולהאלה” 
רבי-התחבולות הקולנועיות מעמידים תמרור עצור 
בפני עליית הפשיזם; “סאראבנד”, “אנטיכרייסט” 
ו”להישאר בחיים” )שאינו מהסס לעקוץ את סרטיו 
של המאסטר השוודי( מנתחים בסכין חדה את 
וגברים )הנגיעות  מורכבות היחסים בין נשים 
וכו’...(; ו”רגע בשדה” העדין ו”הכנס את האדם 
הנכון” המצמרר מציגים שניהם סיפורי אהבה בין 
בני לאומים שונים ותוהים על היכולת לממשם. 
יכולנו להמשיך ולמצוא כך קשרים נוספים, אבל 
אנו מעדיפים לשמוע עליהם דווקא מכם, הצופות 

והצופים.

לסיום, שנת 2018 היא שנת מוזיקת המטאל. 
כיוון שאנו אוהבי מוזיקה מושבעים, טרחנו והזמנו 
את יוצרי הקומדיה המטורפת “מסע כבד” לביקור 
בארצנו, שבה גם החורף הוא שמשי, כדי שירעישו 

קצת באוזניכם ובאוזני השכנים. 

שלכם, 
צוותי סינמטק הרצליה והשגרירויות.
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N    rdic
שוודיה

הנערה מהצפון
 Sami Blood

)שוודיה, 2016( דרמה/
תקופתי

)110 דק’, שוודית וסאמי; 
תרגום לעברית(

הכנס את האדם הנכון
  Let the Right One In

)שוודיה, 2008( אימה/פיוטי

)115 דק’, שוודית; תרגום 
לעברית(

לפלנד, שנות השלושים. אֶלֶה-מריה היא נערה בת לשבט סאמי. 
אמה, החשה בשינויים שמביא עמו העידן המודרני של ראשית 
המאה העשרים, מחליטה לשלוח אותה לפנימייה שבה תסתגל 
לחיים העכשוויים ותרכוש השכלה וכישורים חברתיים. המפגש 
של הנערה הכפרית עם הסביבה המודרנית והגזענית מתחיל 
ברגל שמאל, אך היא מצליחה לגבור על המכשולים הרבים וגם 

זוכה לטעום את טעמה של התאהבות ראשונה. 
במאית: אמנדה ֵקְרנֵל 

שחקנים: לֵנֶה ססיליה סְפָּארוֹק, מִיה אריקה סְפָּארוֹק, מאי דוֹריס 
רימְפּי 

לכאורה אך טבעי שתירקם חברות עמוקה בין אֶלי השחרחרה 
ואוסקר העדין, שני ילדים אאוטסיידרים בעיירה קטנה בשוודיה. 
אולם אלי היא ערפדית בת מאות שנים, והיא מחפשת את הילד 
שיהיה לגבר שיגונן עליה במשך שנים ארוכות. בלי לדעת על 
כך דבר, אוסקר עומד למבחן מפרך שמלמד אותו להגן על עצמו 
ועל שותפתו לחיים עתידיים. יצירת המופת הנודעת מאת תומאס 

אלפרדסון )“החפרפרת”(. 
במאי: תומאס אלפרדסון 

שחקנים: קוֶֹרה הֵֵדבְַּרנְט, לינה ליאנדרסון, פֵּר ַרגְנַר 

Nordic extreme בכורה!

נורווגיה

להישאר בחיים
Staying Alive

)נורווגיה, 2015( קומדיה
)83 דק’, נורווגית; תרגום 

לעברית(

קון טיקי
Kon-Tiki

)נורווגיה, 2012( 
הרפתקאות/היסטורי

)118 דק’, אנגלית; תרגום 
לעברית(

מריאן מגלה שבן זוגה בוגד בה עם בחורה צעירה המקפידה להכין 
ופל בלגי לארוחת הצהריים. בסיועה האדיב של חברתה הטובה, 
מריאן מגלה שלהתכרבלות עם בן זוג יש תופעות לוואי מעיקות 
ושהחיים לבד מהנים בהרבה. “צ’יק-פליק” משעשע בכיכובה של 

אגנס קיטלסן המקסימה, כוכבת הסרט “האפי האפי”. 
במאית: שרלוט בלום 

שחקנים: אגנס קיטלסן, לין סקייבר, אַנְֵדְרס בּוֹסמוֹ כריסטיאנסן

מסעו של החוקר תור היידראל, שחצה את האוקיינוס השקט 
עם חמישה ימאים על גבי רפסודה רעועה, זוכה לעיבוד קולנועי 
 2013 לשנת  האוסקר  לפרס  מועמד  שהיה  וסוחף  מרשים 
בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר. עלות ההפקה של “קון-טיקי” 
היא הגבוהה ביותר בתולדות הקולנוע הנורווגי. הסרט רב-הקסם 

זכה להצלחה גדולה בקופות, והוא פונה לקהל צופים מגוון. 
במאים: יואכים רונינג, אֵסְפֵּן סאנדברג 

שחקנים: פול סְוֶֶרה הָאגן, אַנְֵדְרס בּוֹסמוֹ כריסטיאנסן, גוסטאף 
סְַקְרשגוֹרד 



N    rdic
דנמרק

רכבות לילה
Europa

במאי: לארס פון טרייר
)דנמרק/שוודיה, 1991( מתח
)112 דק’, אנגלית וגרמנית; 

תרגום לעברית(

הסיפור המופלא על 
אגס ענק 

 The Incredible Story
of the Giant Peach
דנמרק, 2018( אנימציה
)80 דק’, אנגלית; תרגום 

לעברית(

פשוט עוד סיפור אהבה 
 Just Another Love

Story
במאי: אוֹלֶה בּוְֹרנֵָדל 

)דנמרק, 2007( מתח/רומנטי 
)100 דק’, דנית; תרגום 

לעברית(

יצירת המופת של פון טרייר )“לשבור את הגלים”, “רוקדת בחשכה”( 
על אידיאליסט אמריקאי שמתנדב לסייע בשיקום גרמניה לאחר 
מלחמת העולם השנייה, ומסתבך באינטריגות של בעלי אינטרסים 
כלכליים ופוליטיים. מותחן חזק המתהדר באין-ספור הברקות 
חזותיות. הדיאלוג הבלתי פוסק שהסרט מנהל עם “ורטיגו”, יצירת 

המופת של היצ’קוק, עושה את הקרנתו לרלוונטית מתמיד.
שחקנים: ברברה סוּקוֹבַה, ז’אן-מארק בָּר, ארנסט-הוגו יֶֶרגוֹרד 

סוֹלבּי היא עיירה שלווה ומנומנמת, אך הכול משתנה כשראש העיר נעלם 
בנסיבות מסתוריות. ערב אחד, שני חברים, מיצ’וֹ וסבסטיאן, מוצאים 
בחוף הים בקבוק ובו הודעה מראש העיר: הוא נמצא באי מסתורי וגילה 
תגלית מפתיעה. בבקבוק יש גם גרעין, והוא גדל בן לילה לאגס ענק! 
מיצ’ו וסבסטיאן מטפסים בסקרנות ובחשש על האגס ויוצאים למסע מלא 

הרפתקאות כדי למצוא את ראש העיר ולהחזירו הביתה.
במאים: פיליפ איינשטיין ליפסקי, אמלי נֵסְבּי פיק, יורגן לרדאם

את ההקרנה תלווה לכל אורכה מספרת, גלית רויכמן המופלאה.

גבר בורגני המזוהה בטעות כמאהב של בחורה עשירה שנפגעה 
בתאונה מחליט לנצל את הטעות כדי לשנות את חייו. היו שסברו 
כי סגנונו של הסרט אמריקאי ושדרכו ל”רימייק” סלולה, אך העיבוד 
המיוחל טרם קרם עור וגידים ולא בכדי, שכן שנינות התרבות 
הסקנדינבית ניכרת בו היטב. יצירה הבנויה לעילא אשר לוקחת 
את הצופים למסע קולנועי המתחיל כדרמה משפחתית ומגיע 

לשיאו כמותחן קצבי ומפתיע.
שחקנים: אַנְֵדְרס וו. בְֵּרֵטלְסֵן, ֶרבֶָּקה הֵמְסֶה, ניקולאי לי קוֹס 

לכל המשפחה

פינלנד

האיילה הלבנה
The White Reindee
)פינלנד, 1952( מיתוס/

רוחני
)74 דק’, פינית; תרגום 

לעברית(

קלאסיקה הנחשבת לאבן דרך בקולנוע הפיני אשר זכתה בפרס 
גלובוס הזהב ובפרס מיוחד בפסטיבל קאן, ולאחרונה אף התכבדה 
ברסטורציה מרהיבה. אגדה על אישה לאפית שאינה מרוצה מחיי 
הנישואין שלה. ביקור אצל שמאן מקומי אינו מביא מזור למכאוביה 
אלא הופך אותה לאיילה ערפדית. סרט מהמם ביופיו השם דגש 

על דימויים חזותיים וממעט בדיאלוגים. 
במאי: אריק בלומברג 

שחקנים: מיְריָאמי קוֹסְמָנֵן, ַקלְֵרבוֹ ניסילַה, אוֶֹקה לינדמן


