
“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.

N    rdic
מבט על הקולנוע הנורדי
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שבתשישיחמישירביעישלישישני

1-Nov2-Nov3-Nov

20:30
הנערה מהצפון

21:30
רכבות לילה

11:00
משפחת קטילקוסקי 

והשוטרים יוצאים 
לחופשה

18:00
סאראבנד

20:30
פשוט עוד סיפור 

אהבה

5-Nov6-Nov7-Nov8-Nov9-Nov10-Nov

19:00
עיוורת 

21:00
הבית שג’ק בנה  

18:00
להישאר בחיים

20:30
מסע כבד

19:30
איילה לבנה

21:00
רגע בשדה

20:30
הכנס את האדם 

הנכון

21:30
תלמה

11:00
אגס גדול

18:00
קון טיקי

20:30
ארמי אוף לאוורס

16-Nov

21:00
נערת ליווי

8-Dec

11:00
צאציקי, אבא שלו 
ומלחמת עצי הזית

12-Dec

19:00
איילה לבנה 

21:00
אנטיכרייסט

26-Dec

21:00
עליית ולהאלה



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(

אנטיכרייסט
Antichrist

במאי: לארס פון טרייר 
)דנמרק, 2009( דרמה/אימה

)108 דק’, אנגלית; 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 

איש ואישה מתייסרים ברגשות אשם בשל אחריותם במות בנם 
התינוק. הם מסתגרים בבקתה בלב יער בתקווה למצוא מזור 
לכאבם ונקלעים למאבק סמלי בין נחשולים של נשיות וגבריות, 
זעם ומחילה. רוג’ר איברט, מבקר הקולנוע המנוח, פתח את 
ביקורתו בניתוח שמו של הסרט: בתרגום מיוונית, משמעות השם 

אינה “ההפך מישו” אלא “בניגוד לישו”. 
שחקנים: וילם דפו, שרלוט גינסבורג 

הסרט כולל סצנות מין מפורשות וסצנות אלימות קשות לצפייה.

Nordic extremeלכל המשפחה 10.11 | 11:00



N    rdic
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(

עיוורת 
Blind

)נורווגיה, 2014( מתח
)96 דק’, נורווגית; תרגום 

לעברית(

תלמה
Thelma

)נורווגיה, 2017( דרמה/מתח
)116 דק’, נורווגית ושוודית; 

תרגום לעברית ולאנגלית(

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 

אינגריד, מורה לשעבר שאיבדה את מאור עיניה ונהייתה לסופרת, 
ספונה בביתה החדש שבאוסלו. היא שוקעת בעולם שבו המציאות 
היום-יומית שלה מתערבבת עם סיטואציות הלקוחות מעולמה 
הספרותי. סרט הביכורים של התסריטאי אסקיל ווגט, שותפו 
הקבוע של הבמאי יואכים טרייר )“תלמה”, “אוסלו, 31 באוגוסט”( 
בכתיבת יצירותיו המדוברות. “תלמה”, שיתוף הפעולה האחרון 
שלהם לעת עתה, יוקרן אף הוא במסגרת “מבט על קולנוע נורדי”.

במאי: אסקיל ווֹגְט 
שחקנים: אֶלֵן דוֹריט פטרסון, הנריק רפאלסן, ורה ויטלי 

תלמה התחנכה בסביבה דתית, בין היערות והאגמים הקפואים 
של נורווגיה. כיום היא סטודנטית באוניברסיטת אוסלו. יום סגריר 
פרכוס מסתורי.  נתקף  גופה  בספרייה,  לומדת  בעודה  אחד, 
בהדרגה מתברר שההתעוררות המינית שהיא חווה מקנה לה 
כוחות על-טבעיים, והצעירה המופנמת נדרשת לפתח שליטה 
ביכולותיה לפני שיהיה מאוחר מדי. מנגד עומדים הוריה השמרנים, 
ששאיפתם לריסון בתם ניצבת מול עצמאות רוחה, מחשבתה 

החילונית ונטייתה המינית.
במאי: יואכים טרייר )“אוסלו, 31 באוגוסט”( 

שחקנים: איילי הארבּוֹ, קאיה וילקינס, הנריק רפאלסן 

טרום בכורה!



N    rdic
פינלנד

מסע כבד
Heavy Trip

)פינלנד, 2018( קומדיה
)92 דק’, פינית, אנגלית 

ונורווגית; תרגום לעברית(

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

רוחני
)74 דק’, פינית; תרגום 

לעברית(

רגע בשדה 
 A Moment in the

Reeds
)פינלנד, 2017( דרמה 

רומנטית
)108 דק’, פינית, אנגלית 
וערבית; תרגום לעברית(

משפחת קטילקוסקי 
והשוטרים יוצאים 

לחופשה
 Hayflower, Quiltshoe and

the Rubens Brothers
)פינלנד, 2017(

)90 דק’, פינית; תרגום לעברית(

סרט מסע מצחיק עד דמעות העוקב אחר הדרך לצמרת של 
חברי להקת מטאל לא מוכרת, המתהדרת באחד השמות הגסים 
בתולדות עולם המוזיקה. המסע של הלהקה הפינית לפסטיבל 
מוזיקת מטאל בנורווגיה כולל ביצוע חסר רחמים של הלהיט 
הצרפתי הענוג “קיץ אינדיאני”, שוד קברים, התחברות להוויה 
הוויקינגית ותקרית דיפלומטית שעלולה להוביל למלחמה בין 
פינלנד לנורווגיה. היוצרים נותנים כבוד רב למוזיקת המטאל 
בסרט, ובשום פנים ואופן אינם לועגים לה. אי לכך, ייתכן שהפסקול 
יישמע צורם לאוזניהם של צופים מסוימים. בעיני צוות הפסטיבל, 

זהו סרט משובח )שגם זכה לביקורות מעולות(.
במאים: יוּסוֹ לָאטיוֹ, יוָּקה ויְדגְֵרן 

שחקנים: טורסטיין ביוֹרקלוּנד, אַנְטי הייקינן, וילֶה הילסְָקה 
 

יוּסוֹ לָאטיוֹ, יוָּקה ויְדגְֵרן  הם אורחי הכבוד של “מבט על הקולנוע 
הנורדי”, הגעתם מתאפשרת הודות לעזרתה הנדיבה של שגרירות 

פינלנד.

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

ליוִי חוזר לביתו לחופשת קיץ לאחר שהות בקמפוס פריזאי תוסס. 
ריקנות אזור הספר מעוררת בו מועקה, והוא מעביר את ימיו 
בניסיון לסייע לאביו לשפץ את ביתם. לעזרתו בא טארק, מהגר 
סורי צעיר, ובהדרגה השניים מתמסרים זה לזה בגופם ובנשמתם. 
שמרנות האב תעמיד את הקשר הטרי למבחן. סרט עצמאי 
יפהפה המתהדר ביופיים של נופי פינלנד ובמסירות האמיצה 

של השחקנים לתפקידיהם המאתגרים. 
במאי: מיקוֹ מָאֶקלַה

שחקנים: יאנֶה פּוּסטינֵן, בּוּדי ַקבָּאני, מיקה מֶלֵנְֵדר

קיץ ומשפחת ַקטילַקוֹסְקי יוצאת לחופשה. שוטרי הכפר שבעי 
רצון מהנסיעה של המשפחה הרעשנית, שכן ילדיה מטריחים 
אותם שוב ושוב. כאילו לא די בכך, לבם מתמלא אושר כשהם 
מקבלים הודעה שזכו בחופשה בכפר ללא תשלום. עד מהרה 
יתברר שהמשפחה הרעשנית והשוטרים יהיו שכנים גם בחופשה. 
הגילוי יוביל לקומדיה של טעויות שתשעשע הורים וילדים כאחד. 

במאית: אנה ַדלְמַן  
ּ היְרוִינְיֶמי, פֵָּקה סְְטַרנְג, פּיְריוֹ הֶיקילָה  שחקנים: אַקו

את ההקרנה תלווה לכל אורכה מספרת: אופירה זילברשטיין, 
שחקנית, אמנית סטנד-אפ.

לכל המשפחה

בכורה!בכורה!



N    rdic
שוודיה

הנערה מהצפון
 Sami Blood

)שוודיה, 2016( דרמה/
תקופתי

)110 דק’, שוודית וסאמי; 
תרגום לעברית(

נערת ליווי
Call Girl

)שוודיה, 2012( מותחן
)140 דק’, שוודית ואנגלית; 

תרגום לעברית(

צאציקי, אבא שלו 
ומלחמת עצי הזית 

 Tsatsiki, Dad and the
Olive war

)שוודיה, 2015( לכל המשפחה
)95 דק’, שוודית; תרגום 

לעברית(

סאראבנד
Saraband

במאי: אינגמר ברגמן 
)שוודיה, 2003( דרמה

)107 דק’, שוודית; 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 

שוודיה, שנות השבעים. תקופה המתאפיינת בשחרור מיני, אימה 
גרעינית ושיא פריחתה של התנועה לשחרור האישה. נערה צעירה 
בת המעמד הנמוך מגויסת לעבודה בבית בושת ונהיית לכלי שרת 
בידי כמה מהגברים והנשים החזקים בשוודיה. מותחן מצוין ברוח 
הסרטים הפוליטיים שאפיינו את הקולנוע האמריקאי של שנות 

השבעים, המתהדר במשחק, בימוי, עיצוב וצילום משובחים.
במאי: מיַקאֵל מְַרסימֶין 

שחקנים: סופיה ַקֵרמיר, סימון ג’. ברגר, יוספין אַסְפְּלוּנד

אביו של צאציקי נדרש למכור את חוות עצי הזית שלו לבעלים 
של קואופרטיב חמדני המעוניין לעקור את העצים. צאציקי וחבריו 
אינם מוכנים לוותר בקלות ומחפשים דרך למנוע את רוע הגזירה. 

במאית: ליסה ג’יימס לארסון 
שחקנים: הנס אוֹלַף ברנר, אֵמְריק אְֵקהוֹלם, אדם גוְּטניאק 

את ההקרנה תלווה לכל אורכה מספרת, גלית רויכמן המופלאה.

שלושים שנה חלפו מאז נפרדו דרכיהם של מריאן ויוהן. עתה, 
זמן קצר לפני יום הולדתם השמונים, הם נפגשים שוב. כל אחד 
מהם חי חיים שלמים ועשירים, אבל עברם אינו מרפה: נחשולים 
של אהבה וכעס מציפים אותם, והם אינם בטוחים שיכולה לשרור 
ביניהם הרמוניה ולו ללילה אחד. סרט המשך העומד בזכות עצמו 

לסרט הקלאסי “תמונות מחיי נישואין”. 
שחקנים: ליב אולמן, ארלנד יוזפסון

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 

לכל המשפחה

Nordic extreme

בכורה!
3.11 | 18:00



N    rdic
אירועים מיוחדים

הבית שג’ק בנה
 The House That Jack Built

)דנמרק/שוודיה/גרמניה/צרפת, 2018( אימה/דרמה
)155 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

ארמי אוף לאברז בארץ הקודש
Army of Lovers in the Holy Land

)ישראל, 2018( תיעודי
)65 דק’, עברית, שוודית ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית(

במאי: אסף גלאי
מפיקה: נעמה פיריץ

בהשתתפות: ז’אן-פייר בְַּרָדה, דומיניקה פֶּצ’ינְסקי, 
אלכסנדר בָּאְרד

עלילת הסרט עוקבת אחר קורותיו של ג’ק, רוצח סדרתי נבון במיוחד, 
לאורך 12 שנים. סרטו החדש של לארס פון טרייר הוגדר בעקבות הקרנת 

הבכורה שלו בפסטיבל קאן כיצירתו הקיצונית ביותר.
במאי: לארס פון טרייר

שחקנים: מאט דילון, ברונו גַנץ, אומה תורמן

הסרט כולל סצנות קשות לצפיה. 

להקת הפופ השוודית “ארמי אוף לאברז” הוציאה בשנות התשעים 
שורה של להיטים עתירי מלל קיטשי, דימויים קאמפיים וחדווה 
מינית משולחת רסן. הסרט בוחן בעין ביקורתית ומשועשעת את 
הפופולריות המתמשכת והבלתי צפויה של ההרכב בישראל, ועוקב 
אחר החלטתו הדרמטית של ז’אן פייר ברדה, סולן הלהקה, לעזוב 

את שוודיה ולעלות לארץ.

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ז’אן-פייר ברדה 
ודומיניקה פצ’ינסקי.

Nordic extreme בכורה ארצית בלעדית לסינמטק הרצליה!

אירוע נעילה

פרטים נוספים בהמשך!

צילום: נעמה פיריץ

5.11 | 21:00

10.11 | 20:30


