
“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(

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 

בכורה!

להישאר בחיים
Staying Alive

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

נורווגיה



N    rdic

דנמרק

רכבות לילה
Europa

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

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 

פינלנד

מסע כבד
Heavy Trip

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

ונורווגית; 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.

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!


