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מפגשים עם 
  RENDEZ-VOUS DU       הקולנוע הצרפתי

           CINÉMA FRANCAIS

Christophe Bigot
Ambassadeur de France en Israël 

 

Avec 25 films et plus de 100 séances, la 8e édition du 
Festival du film français en Israël est, durant quinze 
jours, une occasion exceptionnelle de constater, une 
nouvelle fois, toute la diversité et la richesse du cinéma 
français. 
Ce moment de fête, ponctué de nombreux évènements, 
ne prétend pas faire découvrir au public israélien le 
cinéma francophone, qu’il connait et apprécie de 
longue date. Nous souhaitons plutôt remercier les 
spectateurs d’Israël pour leur fidélité en leur proposant 
en exclusivité le meilleur des derniers films français. Car, 
c’est tout au long de l’année que les films français sont 
présents dans les salles israéliennes.

En 2010, le public israélien a une nouvelle fois été un 
spectateur assidu des films francophones, acclamant 
par exemple Le Concert, Gainsbourg, vie héroïque, La 
Journée de la jupe, Un prophète. 
Cette proximité des publics français et israéliens, cette 
capacité à partager les mêmes émotions pourrait 
étonner qui ne connaît pas la place, forte et ancienne, 
que tient la culture francophone en Israël. Il faut 
également souligner le formidable travail effectué 
par les producteurs, les distributeurs et exploitants de 
salles, les critiques de films, les écoles de cinéma, tous 
authentiques amoureux du cinéma français. 
 
Afin d’accroître et de prolonger les accords de 
coproductions à l’origine de plus de trente-trois films 
franco-israéliens depuis 2001, la France et Israël ont 
signé en 2010 un nouvel accord qui devra favoriser 
l'accession des films israéliens au "Fonds Sud", 
accroissant ainsi les échanges culturels et la création 
d’oeuvres.
Que ce Festival du film français, vous fasse rêver, rire 
ou pleurer, qu’il vous enrichisse de nouvelles images 
et de nouvelles histoires, qu’il vous surprenne, vous 
attendrisse et vous étonne…

Très bon festival !
 

של  ה-8  המהדורה  הקרנות,  מ-100  ויותר  סרטים   25 עם 
יוצאת  הזדמנות  היא  בישראל,  הצרפתי  הקולנוע  פסטיבל 
ימים, לכל הגיוון  נוספת, להיחשף  במשך 15  מן הכלל פעם 
חגיגה,  של  אלה  רגעים  הצרפתי.  הקולנוע  שמעניק  והעושר 
מלאים באירועים, איננו מתיימרים להכיר לקהל הישראלי את 
הקולנוע הפרנקופוני, אותו הוא מכיר ומעריך כבר שנים רבות. 
אנו מציעים לקהל הישראלי בבלעדיות את המיטב של הקולנוע 
רבת  הנאמנות  על  תודה  לו  מוקירים  ובכך  החדש  הצרפתי 
השנים לקולנוע הצרפתי מפני שבמשך כל השנה ניתן לראות 

את נוכחות הקולנוע הצרפתי על המסכים הישראלים.

הקולנוע  של  מסור  לקהל  היה  הישראלי  הקהל  ב-2010,  גם 
הפרנקופוני, הוא קבל בתשואות את "הקונצרט", "גינסבורג", 
"יום החצאית", "נביא". הקרבה בין הקהל הצרפתי לישראלי, 
אותה יכולת לחלוק את אותם הרגשות, יכולים להפתיע את מי 
שלא מכיר את המקום הבולט שתופסת התרבות הפרנקופונית 
הנהדרת של המפיקים,  עבודתם  לציין את  צורך  יש  בישראל. 
המפיצים, מבקרי הקולנוע, בתי ספר לקולנוע - כולם מעריצים 

אותנטיים של הקולנוע הצרפתי.

צרפת  בין  בקופרודוקציה  סרטים  כ-33  הופקו   2001 מאז 
וישראל, כדי להמשיך ולהרחיב את שיתוף הפעולה חתמו שתי 
המדינות ב-2010 על הסכם חדש שייתן עדיפות לצירופן של 
הפקות לקרן ל-Fonds Sud ויתרמו להמשך הצמיחה והגידול 

של יצירת סרטים וחילופי תרבות.  

אני מאחל לכם כי פסטיבל הקולנוע הצרפתי יגרום לכם לחלום, 
לצחוק או לבכות, שהוא יעשיר אתכם בדימויים ויזואליים חדשים 
 וסיפורים חדשים, שהוא יפתיע אתכם, ירכך אתכם וירתק אתכם...

פסטיבל מעולה !

כריסטוף ביגו 
 שגריר צרפת בישראל

¸
בצרפת, כמו בכל מקום בעולם, הקולנוע נמצא בשיא פריחתו. 
של  השלבים  בכל  מהפכה  מחוללות  החדשות  הטכנולוגיות 
יצירת סרט. בזכות המצאת מצלמות דיגיטליות באיכות גבוהה, 
לדיגיטליים,  הקולנוע  אולמות  הפיכת  מימד,  התלת  פיתוח 
טכנולוגיית ה-VOD שהפכה לפלטפורמה שלא ניתן להתעלם 
ממנה, מבלי לשכוח את ההורדות הפיראטיות...הקולנוע חווה 
מהפכה שניתן אולי להשוותה לזו שחוללה הופעת הטלוויזיה.

שכזו,  פשוטה  לא  מעבר  תקופת  עם  להתמודד  מנת  על 
לקולנוע הצרפתי ישנו יתרון מצוין : הקהל שלו. עם יותר מ-75 
מיליון צופים, שנת 2010 הייתה השנה המצליחה ביותר עבור 
הקולנוע הצרפתי מאז 1967. עשרים סרטים עברו את המיליון 
צופים ושמונה סרטים עברו את השני מיליון, הסרטים היו מכל 

הז’אנרים : דוקומנטרי, קומדיה ודרמה.

הייחודים  ובה  הקולנוע  של  גלובליזציה  שמתחוללת  בשעה 
להצטרף  מנת  על  נמחקים  לרוב  והמקומיים  התרבותיים 
לדעת  הכוח  את  היה  הצרפתי  לקולנוע  ל"מיינסטרים", 
הזרים. הצופים  כיבוד לבם של  כדי  תוך  ייחודית  זהות   לשמר 

"אוקיינוסים"  "שובר הלבבות" שובר שיאים בארצות הברית, 
המופלאות  "הרפתקאותיה  בעוד  ביפן  מרובה  להצלחה  זוכה 

של אדל" משמח את הקהל הסיני.

הקולנוע הצרפתי זוכה להצלחה משום שבמקום לחפש כיצד 
ואחד. אחת  לכל  לפנות  מעדיף  הוא  כולם,  בעיני  חן   למצוא 

את  חושף  הוא  וליחידים,  להבדלים  חשיבות  מתן  כדי  תוך 
העולם עם אוצרותיו מורכבויותיו. חמישה עשר ימי הפסטיבל 
של  הריגושים  כל  את  לחלוק  כדי  למפגש  הזמנה  הינם 

הקולנוע, יחדיו.

אנט לוי-וילאר/ יועצת התרבות
המכון הצרפתי בישראל

En France comme partout dans le monde, le cinéma 
connaît une période de mutation extraordinaire.  
Les nouvelles technologies bouleversent toutes les 
étapes de la vie d’un film. Apparition des caméras 
numériques de haute qualité, développement de la 3D, 
numérisation des salles de cinéma, ancrage de l’usage 
de la VOD mais aussi du piratage… Le cinéma connaît 
une révolution comparable peut-être à l’apparition de 
la télévision.
 
Pour affronter cette difficile période de transition, le 
cinéma français a un atout formidable : son public. 
Avec plus de 75 millions de spectateurs, le cinéma 
français a connu en 2010, sa plus belle année depuis 
1967. Vingt films ont dépassé le million de spectateurs 
et huit films ont atteint les deux millions, et cela dans 
tous les genres : documentaire, comédie et drame.
 
A l’heure de la globalisation du cinéma où les 
spécificités culturelles et régionales sont le plus 
souvent gommées pour coller au "mainstream", le 
cinéma français a cette force d’avoir su conserver 
une identité unique tout en allant à la conquête des 
spectateurs étrangers. L’Arnacoeur bat des records aux 
Etats-Unis, Océans a un succès considérable au Japon 
tandis qu’Adèle Blanc-sec ravit le public chinois.
 
Le cinéma français rencontre le succès parce qu’au 
lieu de chercher à plaire à tous, il préfère s’adresser 
à chacun. En valorisant les différences et les 
individualités, il révèle le monde dans sa richesse et 
sa complexité. Les quinze jours du Festival du film 
français sont une invitation à la rencontre, à partager 
toutes les émotions du cinéma, ensemble.

Annette Lévy-Willard / Conseiller culturel
Institut Français en Israël
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דברי ראש העיר תל-אביב-יפו
VOEUX DU MAIRE

פילוסופים  של  הניכרת  בהשפעתם  ידועה  צרפת  תרבות 
ציירים  קומה,  שיעור  בעלי  סופרים  דגולים,  וסוציולוגים 
וירטואוזים, ומטבח שאין דוגמתו בעולם כולו. לפיכן אין תמּה, 
שבין שכיות החמדה הללו יש מקום כבוד גם לקולנוע הצרפתי, 
שלזכותו כמה מפריצות הדרך החשובות בעולם קולנוע: פיתוחם 
ובמאים מן השורה  יוצרים  ניסיוניים, צמיחתם של  זרמים  של 
הקולנוע. וביקורת  תאוריה  גישות  של  שכלולן  וגם   הראשונה 

בתל-אביב-יפו  המתקיים  הצרפתי,  הקולנוע  פסטיבל 
צרפת בשגרירות  התרבות  מחלקת  של  הברוכה   ביוזמתן 
לנדבך  קיומו  שנות  בשמונה  הפך  סינמה",  "עדן  ושל 
המוצגים  הסרטים  מבחר  שלנו.  התרבות  בנוף  חשוב 
קומדיות  לצד  דרמות  ודוקומנטריים,  עלילתיים  בפסטיבל,  
מספק   - חברתיות  ודילמות  היסטוריים  סרטים  קלילות, 
במיטבה.  הצרפתי  הקולנוע  חווית  את  הישראלי  לקהל 
את  חושפים  האחרונה  בשנה  בצרפת  שנוצרו  הסרטים 
הצרפתית  החברה  של  המגוונים  לפניה  הישראלי  הקהל 
ומהנה.  מרגשת  עיניים,  מאירת  תרבותית  חוויה  לו   ומספקים 

מרכזו  את  בחר  הצרפתי  הקולנוע  שפסטיבל  מקרי,  זה  אין 
בעיר תל-אביב-יפו. העיר מטפחת יצירת אמנות ומעודדת את 
החוויה התרבותית על כל גווניה. היא מציעה לציבור התושבים 
והמבקרים בה דפוסי תרבות עשירים ופעילויות תרבות, אמנות 
ובמגוון.  בשפע  משובחת,  באיכות  בין-לאומית,  ברמה   ופנאי 

אני מודה לכל העוסקים במלאכה ומאחל לצופים ולמשתתפים 
הנאה מן הפסטיבל ויצירותיו.

שלכם, 

רון חולדאי
ראש עיריית תל-אביב-יפו

La culture française est réputée pour ses talents 
nombreux et son influence dans tous les domaines : 
beaux-arts, philosophie, sociologie, gastronomie...
 
A cet égard, le cinéma occupe une place de tout 
premier plan. C’est une source d'inspiration qui 
continue d'étonner par son dynamisme et qui influence 
la création cinématographique mondiale.
 
Du cinéma expérimental à la Nouvelle Vague en passant 
par les grands critiques de cinéma, la France reste 
indéniablement au premier rang tant par la qualité de 
ses œuvres que par l'esprit critique qui s'en dégage.
 
Le festival du film francais qui se tiendra à Tel-Aviv-Jaffa 
grâce à l'initiative du Service Culturel de l'Ambassade 
de France en Israël et d'Eden Cinéma, est devenu 
depuis 8 ans, un événement incontournable dans le 
paysage culturel Tel-Avivien.
La sélection fera découvrir au public israélien le meilleur 
du cinéma francais : fiction, documentaire, drames, 
humour, comédies dramatiques, films historiques. 
Il accédera ainsi à une vision actuelle et variée de la 
société française.
 
Une véritable expérience culturelle, éblouissante et 
émouvante.
 
Ce n'est pas un hasard si le Festival du Cinéma Français 
a choisi Tel-Aviv –Jaffa comme Résidence principale. En 
effet, Tel-Aviv-Jaffa encourage la création artistique et 
culturelle et offre aux Tel-Aviviens ainsi qu'aux touristes 
une richesse culturelle exceptionnelle, reconnue 
internationalement.
 
Je remercie toutes les personnes ayant contribué à la 
réalisation de ce festival et souhaite aux spectateurs et 
à la délégation du festival, de passer un excellent séjour 
en compagnie du meilleur du cinéma français.

Sincèrement, 

Ron Huldai 
Maire de Tel-Aviv-Jaffa
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 "רנדה-וו" עם הקולנוע הצרפתי

La 8e édition du Festival du film français est à l’image 
de son film d’ouverture Potiche, subtil mélange entre 
cinéma d’auteur et cinéma de genre.
 
Vous découvrirez durant ces dix jours les derniers 
succès du cinéma français, dont de nombreux films 
récompensés au Festival de Cannes et aux Césars. Et 
pour porter haut les couleurs du cinéma français, c’est 
une prestigieuse délégation que nous accueillons cette 
année : les actrices Isabelle Huppert et Lolita Chammah, 
l'écrivain Michel Houellebecq, l'acteur et réalisateur 
Mathieu Amalric, les productrices Yaël Fogiel et Laetitia 
Gonzalez et le critique de cinéma, Michel Ciment. 
 
De Potiche à Tournée, chaque film défend à sa manière le 
droit à la différence. Dans Copacabana, une mère légère 
et délurée tente de regagner l’estime de sa fille. Autre 
hommage à la liberté, Pieds nus sur les limaces, Ludivine 
Sagnier vous enchantera dans le rôle de l’exubérante 
Lily qui entraine sa sœur, Diane Kruger, dans sa folie 
douce et extravagante. 
 
Le festival abordera également des thèmes plus graves, 
avec notamment le sublime et poignant Des hommes 
et des dieux. Récompensé par le César du meilleur film, 
le film porté par Lambert Wilson et Michael Lonsdale 
revient sur la tragédie des moines de Tibhirine. 
 
Un peu de romance pour finir avec Sarah Forestier, 
César de la meilleure actrice 2010 dans Le nom des gens. 
Ne manquez pas également la comédie de Dany Boon 
Rien à déclarer avec Benoit Poolevoerde, toujours aussi 
jubilatoire.

Beaucoup d’autres surprises vous attendent durant ces
dix jours de festival. Nous vous souhaitons une très 
belle fête du cinéma français en Israël.

  ליונל  שוקרון / נספח תרבות-מכון הצרפתי בישראל 
  קרולין בונה / עדן סינמה 

Lionel Choukroun / Attaché culturel 
Institut Français en Israël

Caroline Boneh / Eden Cinema Ltd.

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !
לסרט  דומה  הצרפתי  הקולנוע  פסטיבל  של  ה-8  המהדורה 
הפתיחה שלה " פוטיש - אשה צעצוע"  ערבוב עדין בין סגנונות 

קולנועיים שונים.

אתם תגלו במהלך עשרת הימים הללו את הסרטים המצליחים 
החדשים  של הקולנוע הצרפתי, אשר רבים מהם  זכו לפרסים 
בפסטיבל קאן או בטקס הסזאר הצרפתי. במטרה להעשיר את 
 : יוקרתית  אנו מארחים השנה משלחת  צבעיו של הפסטיבל 
וולבק, השחקן והבמאי  השחקנית איזבל הופר, הסופר מישל 

מתייה אמאלריק, ומבקר הקולנוע מישל סימן.

סרטי  כל  הופעות",  ל"מסע  עד  צעצוע"  מ"פוטיש-אשה 
הפסטיבל מגנים על הזכות להיות שונה. ב"קופקבנה", אמא 
בתה.  של  הערכתה  את  אליה  להחזיר  מנסה  וחצופה  קלילה 
מחווה נוספת לחירות הוא הסרט "רגליים יחפות על חילזונות" , 
לודיוין סנייה תרגש אתכם בתפקיד לילי, בחורה מלאת שמחת 
המתוק  בטירוף  קרוגר,  דיאן  אחותה,  את  שסוחפת  חיים, 

והאקסטראוגנטי שלה.

"על  הסרט  עם  רציניים,  יותר  בנושאים  גם  יעסוק  הפסטיבל 
ביותר  הטוב  הסרט  בפרס  שזכה  המדהים  ואנשים"  אלוהים 
ומישל  ווילסון  למברט  של  בכיכובם  הסרט  הסזאר,  בטקס 
לונדסדייל משחזר את הטרגדיה של נזירי טיבירין שבאלג'יריה. 

בסזאר  שזכתה  פורסטייה,  שרה  עם  רומנטיקה  קצת  לסיום, 
של  "השמות  בסרט  ב-2010  ביותר  הטובה  לשחקנית 
למכס",  הבאים  "ברוכים  הגדולה  הקומדיה  ולבסוף  האהבה", 

הצלחתו הגדולה של דני בון.

ימי  במהלך  לכם  מחכות  ומרובות  טובות  הפתעות  עוד 
הפסטיבל. אנו מאחלים לכם חג קולנוע צרפתי שמח בישראל.

w w w . p r o g r a m m a . c o . i l
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POTICHE     
Réalisé par : François Ozon (2010) 
Scénario : Pierre Barillet, Jean-Pierre Grédy 
Avec : Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, 
Fabrice Luchini, Judith Godrèche, Jérémie Renier 
Genre : Comédie 
Durée : 1h43min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Shapira Films 

En 1977, dans une province de la bourgeoisie 
française, Suzanne Pujol est la femme au foyer 
soumise d’un riche industriel. Il dirige son usine 
de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi 
désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec 
ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une 
potiche. À la suite d’une grève de son mari, Suzanne 
se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la 
surprise générale une femme de tête et d’action...

...Potiche affirme une nouvelle fois le talent 
de François Ozon pour filmer le théâtre. Les 
origines scéniques du scénario lui offrent 
matière à distanciation avec, ici, l’ambition 
de décupler notre plaisir et notre émotion. 
Plaisir d’une fable sentimentale ancrée dans 
les années soixante-dix pour mieux renvoyer 
à notre époque. Mais encore plaisir d’admirer 
une distribution étincelante.

   אישה-צעצועפוטיש 
 בימוי : פרנסואה אוזון )2010(

 תסריט : פייר בארייה, ז'אן פייר גרדי
 בהשתתפות : קתרין דנב, פבריס לוקיני, ז'ראר דפרדייה,

 קארין ויאר, ג'ודית גודרש, ג'רמי רנייה
 ז’אנר : קומדיה

 אורך הסרט : 103 דק’
 צרפתית, תרגום לעברית

 באדיבות סרטי שפירא

נשים"(.  )"שמונה  אוזון  פרנסואה  של  מקסימה  קומדיה 
מגלה  עשיר  מפעל  בעל  של  המגונדרת  אשתו  סוזאן, 
ועיסוקי  האיפור  לכל  מתחת  תוכה  שבתוך  אחד  יום 
של  חברתית  מובילה  מנהיגה!  בעצם  היא  היומיום, 
נקלע  אליו  הביש  מעסק  מתאושש  שבעלה  בזמן  ממש! 
המצב. את  מדיי,  להתאמץ  מבלי  סוזאן,  מצילה   המפעל, 
היא נעזרת במר באבין, ידיד מן העבר שמעלה אצלה זיכרונות 
והדעתנית.  הצבעונית  באישיותה  נוספים  צדדים  וחושף 
כשהבעל שב לתמונה העניינים מתחילים להסתבך והגיבורים 
להתחיל  אפילו  אפשר  שאי  אבסורדיות  לסיטואציות  נקלעים 

סרט לתאר במילים...
את   הפתיחה מחדש  מאשר  צעצוע"  ..."פוטיש-אישה 

 . ן תיאטרו לצלם  ן  ו ז או פרנסואה  של  ו  נ כשרו
בשנות  עמוק  המתרחש  סנטימנטלי  משל 

ליהוק מופלא ומרשים. ם.  השבעי



1213

ואנשיםעל אלוהים 
Réalisé par : Xavier Beauvois (2010) 
Scénario : Etienne Comar, Xavier Beauvois, 
Agathe Grau 
Avec : Lambert Wilson, Michael Lonsdale
Genre : Drame 
Durée : 2h 
Français, st anglais et hébreu
Avec l’aimable autorisation de Lev Cinemas 

Huit moines chrétiens français vivent en harmonie 
avec leurs frères musulmans. Quand une équipe 
de travailleurs étrangers est massacrée par 
un groupe islamiste. L’armée propose une 
protection aux moines, mais ceux-ci refusent. 
Malgré les menaces grandissantes qui les 
entourent, la décision des moines de rester 
coûte que coûte, se concrétise jour après jour. 
César du meilleur Film 2011

... Au dernier festival de Cannes, Des hommes 
et des dieux a fait évènement. Son Grand prix du 
jury vient récompenser un parcours exigeant et 
remarqué. Depuis, Beauvois n’a cessé de développer 
une esthétique qui télescope naturalisme et 
exigences artistiques.

...בפסטיבל קאן האחרון, "על אלוהים ואנשים" כיכב. 
לו בא לתגמל  פרס חבר השופטים המכובד שהוענק 
מסלול מפרך ומרשים. מאז, בובאה לא חדל מלפתח 

אסתטיקה גבוהה המשלבת גם נטורליזם.

DES HOMMES     ET DES DIEUX
השמות

האהבה   של
 בימוי : מישל לקלר )2010(

 תסריט : באיה קאסמי, מישל לקלר
משתתפים : ז'אק גאמבלין, שרה פורסטייה

 ז’אנר : קומדיה
 אורך הסרט : 104 דק’

 צרפתית, תרגום לאנגלית ועברית
TF1 International -באדיבות סרטי אורלנדו ו

  

באיה בנמחמוד, אשה צעירה ומוחצנת, לוקחת רחוק את 
המגויסות הפוליטית שלה כשאר היא מחליטה לשכב עם 
אויביה במטרה לגייסם למטרתה - זה עלול להכיל מספר 
הימין. אנשי  בכל  מדובר  שבגדול  מפני  אנשים  של   רב 
היא  בו  ליום  עד  טובות.  היא מקבלת תוצאות  כללי  באופן 
מטבחים(  חברת  של  ידוע  )שם  מרטין  ארתור  את  פוגשת 
לקחת  אוהב  שלא  דיסקרטי,  הארבעים,  בשנות  בחור 
הוא  שלו  כמו  שם  שאם  לעצמה  אומרת  באיה  סיכונים. 

כנראה קצת פאשיסט. אך השמות נוטים לבלבל...

Réalisé par : Michel Leclerc (2010) 
Scénario : Baya Kasmi, Michel Leclerc 
Avec : Jacques Gamblin, Sara Forestier 
Genre : Comédie 
Durée : 1h44min  
Français, st anglais et hébreu 
Avec l’aimable autorisation de ORLANDO Films & 
TF1 International
 

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, 
se fait une haute idée de l’engagement politique 
puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses ennemis 
pour les convertir à sa cause. En règle générale, 
elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle 
rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines, 
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se 
dit qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu 
facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences 
trompeuses...

...Une aventure amoureuse aérienne, pleine de 
tendresse et de folie, mais aussi un miroir, un objet 
rare et troublant où se reflète notre pays. (…) Michel 
Leclerc mélange allégrement les genres et les tons. 
Souvent hilarant, le film est aussi extraordinairement 
romantique ou poignant, n’hésitant pas à aborder de 
front des sujets graves : la pédophilie, l’intégrisme 
religieux, le communautarisme, la laïcité.

LE NOM    DES GENS

ו מסע אל תוך  ע לנ ..."השמות של האהבה" מצי
לבה של המאה הקודמת, הרפתקאת אהבה מלאה 
ברוך ובשגעון...מאד משעשע אך גם רומנטי וחד 

בצורה יוצאת דופן.

 בימוי : קסבייה בובאוה )2010(
 תסריט : קסבייה בובאה, אתיין קומאר

 משתתפים : למברט ווילסון, מייקל לונסלייל
 ז’אנר : דרמה

 אורך הסרט :  120 דק’
 צרפתית, תרגום לאנגלית ועברית

 באדיבות בתי קולנוע לב

במנזר,  באלג'יר.  מבודד  במנזר  צרפתיים  נזירים  שמונה 
לנזירים  יש  שמש,  ושטוף  מבודד  פראי,  באזור  הנמצא 
חשוב-  והכי  ובקר  צאן  עדרי  ירק,  גינות  הכול:  את  כמעט 
אחד את השני )ואת אלוהים(. עם השנים, הנוצרים  לאט 
לאט עזבו את המקום, עד שהמנזר נותר כמובלעת באזור 
שהפך לגמרי למוסלמי. הנזירים חיו בשלום ובשלווה לאורך 
יום אחד כאשר קבוצה של איכרים קרואטיים  השנים, אך 
נרצחים ליד המנזר, מתחיל לפעול עליהם לחץ לעזוב את 
שוקלים  לא  אפילו  הם  תחילה,  לצרפת.  ולחזור  המנזר 
אלימות  מקרי  ועוד  עוד  כאשר  אך  המנזר  את  לעזוב 
מתרחשים מסביב והסכנה אורבת בפתח, מתחילים לצוץ 
 הסדקים באמונתם לאל, ובקשר האמיץ שלהם אחד לשני.
ו"סזאר"  2010 קאן  פסטיבל  הגדול  הפרס   זוכה 

לסרט הטוב לשנת 2010.
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 בימוי : פיליפ הארל )1999(
 תסריט : פיליפ הראל, מישל וולבק

 משתתפים: חוזה גארסיה, פיליפ הארל, קתרין מושה
 ז’אנר : קומדיה דרמטית

 אורך הסרט :  120 דק’
 צרפתית, תרגום לאנגלית

Tamasa Distribution באדיבות 

פיליפ הראל כתב, ביים ומגלם את דמותו הראשית שלאנטי 
אדם חיים,  חסר  כללי  ובאופן  מין  חיי  נטול  מובהק,   גיבור 
וקפקאי  עולם מדכא  באיזה  להבין  לאנשים  לגרום  שנהנה 
לעבודה,  עמית  עם  אותו  מפגיש  הסרט  חיים.  אנחנו 
במיוחד.  קשה  עבר  כבעל  שמתגלה  בעצמו,  גיבור  אנטי 
אחר  החיפוש  בלבו.  תקווה  לו  יש  אליו,  שבניגוד  אלא 
בדיכאון  טעונה  באווירה  וגשום  קודר  בסרט  משמעות 

אקזיסטנציאליסטי.

הקרנה מיוחדת לכבוד התרגום לעברית של ספרו של 
מישל וולבק "המפה והטריטוריה" בהוצאת בבל,

פרס גונקור 2011.

בחלל  ספריו  על  יחתום  הסופר   ,18:00  ,31.3 חמישי 
"הבועה", שדרות רוטשילד 7, תל אביב.

שישי, 1.4, 14:00, פגישה פתוחה, ראיון והקראת קטעים 
בסינמטק  סימולטני(  )תרגום  אטינגר  לנה  בהשתתפות 

ת"א, שפרינצק 2, תל אביב. 

EXTENSION   DU  DOMAINE  DE LA LUTTE
הרחבת 
תחום  

המאבק
 בימוי : מארק אספוסיטו )2009(

 תסריט : בנואה גריפין, פייר סלבדורי
 משתתפים : אדוארד באר, בנואה מג'ימל, אטמן קליף

 ז’אנר : קומדיה רומנטית
 אורך : 105 דק’

 צרפתית, תרגום לאנגלית
Films Distribution באדיבות 

מוזמן  הוא  אחד,  יום  מכוניות.  על  מגזין  מנהל  ויקטור 
להרצות על עבודתו בבית כלא, שם הוא פוגש בברונו, גנב 
מויקטור  מבקש  ברונו  שלו.  המגזין  של  מעריץ  לשעבר, 
להעסיק אותו. ויקטור מסכים וכך מתחילה להירקם ידידות 

מופלאה בין השניים.

Réalisé par : Marc Esposito (2009) 
Scénario : Benoît Graffin, Pierre Salvadori 
Avec :  Edouard Baer, Benoit Magimel, Atmen Kelif  
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h45min 
Français, st Anglais 
Avec l’aimable autorisation de Films Distribution

Victor est le patron d’un magazine automobile. 
Un jour, il va parler de son travail dans une prison.
Il y rencontre un ancien braqueur, Bruno, fan de son 
magazine, qui lui demande de l’embaucher. Victor 
accepte. Une amitié naît entre les deux hommes.

Réalisé par :  Philippe Harel (1999)
Scénario : Philippe Harel, Michel Houellebecq 
Avec : José Garcia, Philippe Harel
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 2h00min 
Français, st anglais 
Avec l’aimable autorisation de Tamasa Distibutions

Un homme désillusionné par la société moderne, et 
encore sous le choc d’une rupture amoureuse, voit 
sa misogynie s’accroître de jour en jour, à la suite de 
nombreuses frustrations face aux femmes et à son 
incapacité  à entrer normalement enrelation avec elles. 
Il rejette les valeurs stéréotypées (une hiérarchie de 
domination par le pouvoir chez les hommes, et une 
hiérarchie de la séduction chez les femmes).

Projection exceptionnelle à l' occasion de la parution  
en hébreu aux Editions Babel de "La carte et le 
territoire" de Michel Houellebecq – Prix Goncourt 2011

Jeudi 31 mars 2011 à 18h, Dédicace de Michel 
Houel lebecq à la  Bul le,  7  boulevard Rothschi ld.
Vendredi 1er avril 2011 à 14h, rencontre publique à la 
cinémathèque de Tel Aviv, Sprinzak 2. Entretien et lecture 
d’extraits avec Lana Ettinger (traduction simultanée).

...Filmé sans effets de cinéma, en privilégiant les 
visages, l'émotion sous jacente, mais sur un rythme 
enlevé, "Mon pote" est porté par un éblouissant 
Edouard Baer.                                                                      Le Monde

צולם ללא אפקטים קולנועיים, עם דגש על קלוזאפים 
רגישות בסיסית  פני השחקנים, מדובר בסרט עם  של 
ויוצא  קורן  במשחק  מלווה  שלי  חבר  מתקתק,  וקצב 
        Le Monde                                    .דופן של אדואר באר

MON POTE חבר שלי
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 בימוי : סימון לאנה )2009(
 ז'אנר : דוקומנטרי

 אורך הסרט : 52 דק’
 צרפתית, כתוביות באנגלית

באדיבות מישל סימן  
בנוכחות מישל סימן

הינו  סימן  מישל  מורה,  סופר,  עיתונאי,  קולנוע,  מבקר 
שנה  החמישים  של  הקולנוע  היסטוריית  של  מרכזי  עד 
האחרונות. חוקר חשוב של עולם הקולנוע הנמצא בתזוזה 
את  עימנו  חולק  סימן  צעירים,  כישרונות  מגלה  תמידית, 

תאבונו הבלתי פוסק לעולם הקולנוע.

Réalisé par : Simone Lainé (2009) 
Genre : Documentaire 
Durée : 52min 
Français, st anglais 
Avec l’aimable autorisation de Michel Ciment 
En présence de Michel Ciment 

Critique de cinéma, journaliste, écrivain, 
enseignant, Michel Ciment est un témoin majeur 
de l’histoire du cinéma de ces cinquante dernières 
années. 
Grand arpenteur de cet univers en perpétuel 
mouvement, découvreur de nouveaux talents, 
pourfendeur des "tièdes", "fort en gueule", il nous 
fait partager son insatiable appétit et sa passion, 
restés intacts au fil des années.

מן של סי מי
מין  הוא  הוא  סימן  מישל  שנה,  לחמישים  קרוב  כבר  )פוזיטיף(   Positif לקולנוע  העת  כתב  ועורך  מנהל 
אנציקלופדיה של הקולנוע. אל תצפו ממנו לביקורות קולנוע שאננות, מפני שאם הוא אוהב את כל סוגי 
ביקורותיו תובעניות. סימן הוא תלמיד לשעבר של הפילוסוף  ז'אנרים,  בין  הקולנוע מבלי לעשות הבחנה 
הצרפתי ז'יל דלז, ספרו "רישומים על סרטים" )Notes sur les films ( אינם דרך לכפות בחירה מסוימת 
אלא דרך לחשוב על הקולנוע ועל החברה שמפיקה אותו. איש של מחלוקות, מישל סימן הפך לקולה של 
הקולנוע בצרפת כאשר ניהל עימות מענין ברדיו הצרפתי החשוב France Culture, שם בתוכנית בשם 

"המסיכה והנוצה" הוא הגן על בחירותיו הקולנועיות.
ונציה,  קאן,   : כגון  לקולנוע  בעולם  הגדולים  מהפסטיבלים  כמה  של  השופטים  חבר  בראש  כיהן  סימן 
מונטריאל, לוקראנו וברלין. השנה הוא יחלוק עם קהל הפסטיבל את האנקדוטות שלו ואת השקפותיו על 

עושרו של הקולנוע הצרפתי.

Pour Michel Ciment un classique est un film qui " traverse les décennies sans vieillir ", 
aussi pourrions-nous le définir lui-même ainsi. Critique au journal Positif depuis près 
de 40 ans, il n’a jamais perdu de son acuité ni de sa capacité à découvrir de nouveaux 
talents.
C’est sous l’influence du cinéphile Gilles Deleuze, son professeur à Louis-le-
Grand, qu’il commence à mettre en forme ses réflexions de spectateurs dans ses 
premières critiques. Si Positif est une revue de cinéphiles, c’est en rejoignant en 1970 
l’arène de contradicteurs de l’émission Le Masque et la plume sur France-Inter que sa 
chaleureuse voix deviendra familière au grand public.
Figure majeure de la pensée cinématographique française, il participe comme membre 
du jury aux festivals de Cannes, de Venise, de Berlin, de Locarno et de Montréal. Aussi 
c’est avec beaucoup de plaisir que le Festival du film français reçoit pour sa 8e édition 
cette mémoire vivante du cinéma. Il vient nous expliquer, riche d’anecdotes et de 
réflexions, pourquoi il considère le cinéma français comme " l’un des plus riches, l’un des 
deux ou trois meilleurs au monde" .

Michel Ciment

MICHEL CIMENT,     LE CINEMA               EN PARTAGE
בנוכחות האורח

 מישל סימן,
  התשוקה לקולנוע
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 בימוי : ברטראן טאברנייה )2010(
תסריט : ברטראן טאברנייה, פרנסואה אוליבייה רוסו, 

ז'אן קוסמוס
עיבוד לספרה של מאדאם דה לה פאייט

 משתתפים : מלאני טיירי, לאמבר ווילסון,
 גרגואר להפראנס-רינגה

 ז’אנר : דרמה תקופתית-רומנטית
 אורך הסרט : 139 דק’

 צרפתית, תרגום לאנגלית
 Tamasa Distribution באדיבות 

צרפת.  של  במאיה  מבחירי  אחד  של  רומנטית  תקופתית  דרמה 
השנה היא 1562, צרפת נמצאת תחת שלטונו של שארל ה-4,  
דה-מאזייר  מארי  צעירה  היותה  בשיאן...מאז  הדת  מלחמות 

אוהבת את הנרי, הדוכס של גיז.
ממונפסייה.  לנסיך  אביה,  דרישת  פי  על  להינשא,  נאלצת  מארי 
כדי  האחרים  לנסיכים  להצטרף  ה-4  שארל  ידי  על  נקרא  בעלה 
להילחם כנגד הפרוטסטנטים,  היא נותרת לבדה עם המורה שלה, 
הרוזן משאבאן, הרחק מהעולם, בטירת שאמפיני. שם היא תנסה 
לשווא לשכוח את תשוקתה אל הדוכס מגיז, אך תהפוך למושא 
שעתיד  מאנז'ו,  הדוכס  גם  ביניהם  רבים,  גברים  של  תשוקתם 

להפוך להנרי ה-3. 

Réalisé par : Bertrand Tavernier (2010) 
D'après l'oeuvre de Madame de La Fayette
Scenario : Bertrand Tavernier, François-Olivier Rousseau, 
Jean Cosmos
Avec : Melanie Thierry, Lambert Wilson, 
Gregoire Leprince-Ringuet 
Genre : Historique, Drame, Romance 
Durée : 2h19min 
Français, st anglais
Avec l’aimable autorisation de Tamasa Distribution

1562, la France est sous le règne de Charles IX, les 
guerres de religion font rage…Depuis son plus 
jeune âge, Marie de Mézières aime Henri, Duc de 
Guise. Elle est contrainte par son père d’épouser 
le Prince de Montpensier. Son mari, appelé par 
Charles IX à rejoindre les princes dans leur guerre 
contre les protestants, la laisse en compagnie de 
son précepteur, le Comte de Chabannes, loin du 
monde, au château de Champigny. Elle tente en 
vain d’y oublier sa passion pour Guise, mais devient 
malgré elle l’enjeu de passions rivales et violentes 
auxquelles vient aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur 
Henri III.

... Tavernier se fait fin portraitiste - son pinceau 
n’appuie pas. (...) Servi par des dialogues vifs 
et épurés (...), il redonne toutes ses lettres 
de noblesse au classicisme, littéraire comme 
cinématographique.                                          Télérama

מדי  חזק  ללחוץ  מבלי  עדין,  דיוקן  יוצר  ...טאברנייה 
על המברשת. )...( דיאלוגים חיים ומזוככים )...(, פיוטי 
Télérama                         .באותה מידה שהוא קולנועי

  LAPRINCESSE DE    MONTPENSIER

J'AI TUÉ   MA MEREממונפסיה הנסיכה 
את אמא הרגתי

שלי
 בימוי : קזאווייר דולן )2009(

 תסריט : קזאווייר דולן
 משתתפים : קזאווייר דולן, אנה דורבל, נילס שניידר

 ז’אנר : דרמה
 אורך הסרט : 95 דק’

 צרפתית, תרגום לעברית
 באדיבות סרטי אורלנדו

בכורה ארצית לסרט הביכורים עטור השבחים של הבמאי/
של  המרעישה  התגלית  דולן,  קזאווייר  תסריטאי/שחקן 
פסטיבל קאן 2009, בו קטף 3 פרסים על סרט ייחודי זה. 
באופן  מבוססת  והעלילה   19 בגיל  הסרט  את  ביים  דולן 
ובין  בינו  יחסי השנאה-אהבה  את  ומתארת  חייו  על  רופף 
אמו. דולן מגלם את הוברט, צעיר הומוסקסואל המתמודד 
ותשוקתו לאומנות, בעוד שאמו מנסה  זהותו המינית  עם 
מול  באלימות  מורד  הוברט  שאיפותיו.  את  לחסום  בכוח 
אם  המתאר  סוחף  סרט  היא  והתוצאה  השמרנית  האם 
המסרבת לצפות בבנה היחיד גדל והופך לגבר צעיר בעוד 
דורבל  אנה  בה.  לפגוע  כדי  הכול  יעשה  המלודרמטי  בנה 
המגלמת את האם זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר 
הקהל  את   סחף  אשר  הסרט  ספרינגס.  פאלם  בפסטיבל 
קזאווייר  הצעיר  והבמאי   2009 קאן  בפסטיבל  והמבקרים 
דולאן הוכתר כאחת מהבטחות הגדולות של הקולנוע העולמי 
וזכה בשלושה פרסים ביניהם UN CERTAIN REGARD היוקרתי.

Réalisé par : Xavier Dolan (2009) 
Scénario : Xavier Dolan 
Avec : Xavier Dolan, Anne Dorval,  Suzanne Clément 
Genre : Drame 
Durée : 1h40min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de ORLANDO Films

Hubert Minel n’aime pas sa mère et est rongé 
par sa hargne contre elle. Du haut de ses 17 
ans, il la jauge avec mépris, ne voit que ses pulls 
ringards, sa décoration kitsch et les miettes de 
pain qui se logent à la commissure de ses lèvres 
quand elle mange bruyamment. Au-delà de ces 
irritantes surfaces, il y a aussi la manipulation et la 
culpabilisation, mécanismes chers à sa génitrice. 
Confus par cette relation amour-haine qui l’obsède 
de plus en plus, Hubert vague dans les arcanes 
d’une adolescence à la fois marginale et typique : 
ostracisme, découvertes artistiques, expériences 
sexuelles, ouverture à l’amitié …

Autoportrait ou autofiction ? Peu importe. 
Premier long métrage culotté et foisonnant, J’ai 
tué ma mère évoque la relation amour / haine 
d’un fils en pleine rébellion et de sa mère qui 
l’élève seule. (…) Xavier Dolan signe une œuvre 
extrêmement personnelle – à seulement 19 ans. 
Un auteur à suivre, incontestablement.

קונפליקטים  של  ומחוות  מבריק  קולנוע  של  ...מצבור 
הבמאי... את  אוהבת  פשוט   רגשיים...המצלמה 
סרט חיוני, מבדר ומלא בדמיון.                                    
The Hollywood Reporter                               
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TOURNÉE     
 בימוי : מתייה אמאלריק )2010(

תסריט : מתייה אמאלריק, פיליפ די פולקו,
 מרצ'לו נובה טלס, רפאל ואלברון

 בהשתתפות : מירנדה קולקלאסור, סוזן ראמזה
 ז’אנר : קומדיה, דרמה
 אורך הסרט : 111 דק’

 צרפתית, תרגום לעברית
 באדיבות סרטי אורלנדו

ג'ואקים היה פעם מפיק טלוויזיה אבל השאיר הכל מאחור - 
ילדים, חברים, אויבים, מאהבות וחרטות, כדי להתחיל בחיים 
חדשים באמריקה. עכשיו הוא חוזר עם מופע בורלסקה, אחרי 
על  רומנטיים  בחלומות  הלהקה  בנות  של  ראשן  את  שמילא 
סיבוב הופעות בצרפת, על פריס! מתייה אמלריק מגיש מחווה 
לתפקידי  ומלהק  האמריקאית  לבורלסקה  קמעה  מלנכולית 
פאנקי  שילוב  שמגישות  אותנטיות  רקדניות  הלהקה  חברי 
של קברט זול וסטריפטיז. אמלריק מספר שההשראה לסרט 
החדשה  האמריקאית  הבורלסקה  על  שקרא  ממאמר  באה 
הופיעה  קולט, שבעצמה  לסופרת  מחווה  לערוך  שלו  והרצון 
בצעירותה במיוזיק הולס ולא לגמרי לבושה. מתייה אמתריק 

זכה בפרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל קאן על סרט זה.

...הבימוי הוא קלאסי ופשוט, ומביא פן חדש ומכובד 
לעבודת נשים אלה, במבט ראשון ניתן לזלזל בקלות 
מצליח  אמלריק  אך  שכזו  בעדוה  שעוסקות  בנשים 
שלנו  המבט  את  לשנות  חן  הרבה  ועם  בעדינות 

עליהן. זהו מסמך אנושי מרגש, צנוע וכנה.

יעל פוגיאל ולטיסיה גונזלס

La créativité et l’originalité des réalisateurs ne seraient rien sans le courage de ses producteurs. 
Loin des grands studios une poignée d’entre eux se battent pour faire exister un cinéma 
d’auteur indépendant et ambitieux. Yaël Fogiel est de ceux là, productrice de documentaire, 
elle s’associe en 1994 à Laetitia Gonzalez pour créer les Films du poisson dont la première 
production, Madame Jacques sur la Croisette, obtient un César du meilleur premier film.

Yael Fogiel &Laetitia Gonzalez

יה אמארליק מתי

Comédien, Mathieu Amalric est  également réalisateur. Son premier film, Mange ta soupe, est 
un film autobiographique où il évoque ses relations avec ses parents, reporter international 
et critique littéraire. Dans Tournée, prix de la mise en scène au festival de Cannes 2010, il se 
représente comme un ancien producteur de télévision qui choisi de diffuser en France un 
spectacle " new-burlesque ". Le film nous plonge dans l’univers kitsch du cabaret où l’art du 
teasing célèbre les corps dans leur singularité extravagante.

Mathieu Amalric

כשחקן יוצא דופן, מתייה אמאלריק מגלם תמיד דמויות מורכבת בסיפורים מפותלים. גוף משותק וחולה 
בסינדרום ה-"locked-in" בסרט "הפרפר ופעמון הצלילה", בן מנודה בסרט "סיפור חג", חולה נפש 
העכשווי  הצרפתי  מהקולנוע  נפרד  בלתי  לחלק  הפך  אמאלריק  מתייה  רבים",  ומלכים  אחת  ב"מלכה 
ומהקולנוע הבינלאומי. אמאלריק זכה פעמיים בסזאר הצרפתי, והוא גם במאי. ב-2010 זכה בפסטיבל 

קאן בפרס הבימוי על סרטו "מסע הופעות".

מפיקת קולנוע דוקומנטרי, יעל נכנסת לשיתוף פעולה ב-1994 עם לטיסיה גונזלס. יחדיו הן מקימות 
את חברת ההפקות Films du poisson . הפקתן הראשונה זכתה בפרס הסרט הטוב ביותר בקאן, 
מאז הן הפיקו יותר מחמישים סרטים יחדיו כמו "מדוזות", "מאז שאוטר עזב", "העץ" של ז'ולי ברטולוצ'י 
עם שרלוט גינסבורג ולאחרונה את "מסע הופעות" של מתייה אמאלריק. המפיקות יצטרפו לאמאלריק 

בהצגת סרטו בסינמטקים.

בנוכחות האורחים Réalisé par : Mathieu Amalric (2010) 
Scénario : Mathieu Amalric, Philippe Di Folco, 
Marcelo Novais Teles, Raphaëlle Valbrune
Avec : Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey 
Genre : Comédie, Drame 
Durée : 1h51min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de OrlandoFilms 

Producteur de télévision parisien à succès, Joachim 
avait tout plaqué pour repartir à zéro à l’aube de ses 
40 ans. Il revient avec une tournée de strip-teaseuses 
"New Burlesque" à qui il a fait fantasmer la France… 
Paris! L’humour des numéros et les rondeurs des 
filles enthousiasment les hommes comme les 
femmes. Et malgré les hôtels impersonnels et le 
manque d’argent, les showgirls inventent un monde 
extravagant de fantaisie. Mais leur rêve d’achever 
la tournée en apothéose à Paris vole en éclats: la 
trahison d’un vieil "ami" fait perdre à Joachim la salle 
qui leur était promise.

...La réalisation est sobre et classique, toujours 
au service des personnages et très respectueuse 
du travail élaboré de ces femmes, dont la seule 
présence peut engendrer une critique facile à base 
de moquerie, de gêne ou d’intolérance. Un beau 
geste humain qui accompagne fort gentiment ce 
film modeste mais sincère.

מסע הופעות
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 בימוי : פייר סאלבדורי )2009(
 תסריט : בנואה גראפין, פייר סלבדורי

 משתתפים : אודרי טוטו, נטלי ביי, סמי בואג'ילה
 ז’אנר : קומדיה

 אורך הסרט : כ-100 דק’
 צרפתית, תרגום לעברית

באדיבות סרטי חמישה כוכבים

אמילי בת ה-30 ועדיין רווקה מנהלת סלון לעיצוב שיער ונהנית 
לתת ערך מוסף ללקוחותיה וחבריה עם עצות לחיים. לצערה, 
היחידה שהיא לא מצליחה לעזור לה היא אימה מאדי, שנראה 
ג'ן,  אותה.  עזב  שבעלה  מאז  לחיות  הרצון  את  איבדה  כאילו 
ומאוהב בה בסתר שביישנותו  בחור צעיר שעובד אצל אמילי 
הפתולוגית מונעת ממנו להצהיר בפניה את רגשותיו העזים עד 
שאלו מציפים אותו והוא אינו יכול להחזיק זאת עוד מפגין בצעד 
אמיץ את רגשותיו במכתב אנונימי. אמילי, שמצידה ממש לא 
מתרגשת מוידוי האהבה שקיבלה ועדיין חוששת מהדעיכה של 
את  תשנה  היא  "גאוני",  רעיון  הוגה  מתמשך,  לדיכאון  אימה 
השם בראש המכתב ל"מאדי" ותשלח לאימה. כשהיא מוצפת 
מהצהרת ההאהבה היפהיפיה והמרגשת, מאדי מגלה מחדש 
המשך,  למכתבי  ציפייה  לפתח  ומתחילה  לחיות  הרצון  את 
מבינה  זאת  עם  אך  לחיים  חוזרת  שאימה  מאושרת  אמילי 
לחלוטין את הבעיות שמחכות לה בעקבות השקר הקטן שלה. 
לא רק שהיא צריכה להמשיך לספק למאדי מכתבי אהבה היא 

גם צריכה למצוא מישהו שישחק את הכותב.

Réalisé par : Pierre Salvadori (2009) 
Scénario : Benoît Graffin, Pierre Salvadori 
Avec : Audrey Tautou, Nathalie Baye, 
Sami Bouajila 
Genre : Comédie 
Durée : 1h45min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Five stars

Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une 
lettre d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la 
jette d’abord à la poubelle, avant d’y voir le moyen 
de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ 
de son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse 
aussitôt. Mais Émilie ne sait pas encore que c’est 
Jean, son employé timide, qui en est l’auteur. Elle 
n’imagine surtout pas que son geste les projettera 
dans une suite de quiproquos et de malentendus 
qui vont vite tous les dépasser.

...De l'enchaînement sans faille de ces saynètes 
qui font honneur au comique de situation, Pierre 
Salvadori tire ce merveilleux divertissement.                                                       
Le Monde

עושות  אשר  מתמשכות  קומיות  סצינות  ...אסופת 
כבוד גדול לקומדיית המצבים, פייר סלבדורי יצר סרט 
Le Monde                        .מבדר באופן מקסים ביותר

DE     VRAIS MENSONGES
 שקרים

יפים
ELLE S'APPELAIT SARAH

המפתח
  של שרה

 בימוי : ג'יל פאקה ברנר)2009(
 תסריט : סרג' ז'ונקור, ג'יל פאקה ברנר

 מבוסס על ספרה רב המכר של טטיאנה דה רוזניי
 משתתפים : קריסטין סקוט תומס, מלוזין מאיאנס,

 נילס ארסטרופ
 ז’אנר : דרמה

אורך הסרט : 111 דק’
 צרפתית ואנגלית, תרגום לעברית

 באדיבות סרטי נחשון

נלקחת עם משפחתה  בת ה-10  יולי 1942, שרה  פריס, 
על ידי המשטרה הצרפתית, העוברת מבית לבית ואוסרת 
להגן  נואש  רצון  מתוך  הלילה.  באמצע  יהודיות  משפחות 
השינה,  בחדר  בארון  שרה  אותו  נועלת  הקטן  אחיה  על 
שתבוא  מבטיחה  שלהם,  המשותף  המחבוא  מקום 
להוציאו בהקדם. 67 שנים אחר כך ספורה של שרה נארג 
לספורה של ג'וליה גרמון )קריסטין סקוט תומס(, עיתונאית 
אמריקאית החיה בפריס. במהלך תחקיר על גירוש היהודים 
מפריס, עולה ג'וליה על סבך של שקרים הקושר אותה ואת 
משפחת בעלה אל שרה ועתיד להשפיע על מהלך חייהם 

של כל המעורבים.
הלומייר  פרס  זוכת   - תומס  סקוט  קריסטין  של  בכיכובם 
הסזאר  זוכה   - ארסטורפ  נילס  ביותר,  הטובה  לשחקנית 
בשנה שעברה, איידן קווין והתגלית המרגשת מלוסין מיינס 

בתפקיד הילדה שרה. 

Réalisé par : Gilles Paquet-Brenner  (2009) 
Scénario : Serge Joncour, Gilles Paquet-Brenner 
Daprès le best seller de Tatiana De Rosnay
Avec : Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, 
Niels Arestrup
Genre : Drame 
Durée : 1h51min 
Français, anglais, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Naschon Films

Julia Jarmond, journaliste américaine installée 
en France depuis 20 ans, enquête sur l’épisode 
douloureux du Vel d’Hiv. En remontant les faits, 
son chemin croise celui de Sarah, une petite fille 
qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n’était que le 
sujet d’un article devient alors, pour Julia, un enjeu 
personnel, dévoilant un mystère familial.
Comment deux destins, à 60 ans de distance, vont-
ils se mêler pour révéler un secret qui bouleversera 
à jamais la vie de Julia et de ses proches ?
La vérité issue du passé a parfois un prix dans le 
présent...

...Mission accomplie. Porté par Kristin Scott 
Thomas, lumineuse et juste, et par l’ultra-
convaincante Mélusine Mayance, son film marie le 
souffle et la sobriété                                              Le Parisien 

 

להפליא.... ומשוחקת  לב  שוברת  מעולה,                                                          דרמה 
Hollywood Reporter         
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 FILMS / הסרטים    TEL-AVIV / תל-אביב   JERUSALEM / ירושלים   HAIFA / חיפה   SDEROT / שדרות   ROSH PINA / ראש פינה   

שעהתאריךשעהתאריךשעהתאריךשעהתאריךשעהתאריך

 ***הרחבת תחום המאבק / 
EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTEven 1/4 16:00 יום ו jeu 7/4 16:45יום ה  mer 6/4 18:00יום ד

POTICHE / פוטיש-אישה צעצוע*  sam 2/4 21:00יום שבתsam 2/4 22:00יום שבתdim 3/4 21:30  יום אsam 2/4 21:00יום שבתlun 4/4 20:30  יום ב

 ***מישל סימן, התשוקה לקולנוע /

MICHEL CIMENT LE CINEMA EN PARTAGE
dim 3/4 20:00יום א  mar 5/4 19:00 יום גlun 4/4 21:30יום ב

LE NOM DES GENS / השמות של האהבה** dim 3/4 22:00יום א mer 6/4 19:00 יום דsam 9/4 16:30 יום שבתsam 16/4 30 :21יום שבת

DES HOMMES ET DES DIEUX / על אלוהים ואנשים**  lun 4/4 19:30  יום בlun 4/4 21:30 יום בmer 6/4 21:30 יום דlun 4/4 19:00יום בsam 2/4 17:30יום שבת

 J’AI TUÉ MA MERE / הרגתי את אמא שלי* lun 4/4 22:00  יום ב  dim 3/4 19:00  יום אven 8/4 22:00  יום ו sam יום שבת
16/417:30

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER / הנסיכה ממונפסייה*** mar 5/4 18:30יום ג sam 2/4 19:00יום שבתlun 11/4 18:30יום ב

ELLE S’APPELAIT SARAH / המפתח של שרה*mar 5/4 21:30יום ג jeu 14/4 19:30יום הsam 9/4 18:45 יום שבתlun 11/4 19:30יום בjeu 7/4 21:30יום ה

  TOURNÉE / מסע הופעות*  mer 6/4 21:15יום דjeu 7/4 21:15 יום ה  mar 5/4 19:00 יום ג

 DE VRAIS MENSONGES/ / שקרים יפים*  jeu 7/4 20:00יום הsam 9/4 19:00יום שבתlun 11/4 21:30יום ב  jeu 14/4 18:30יום ה

               L’AUTRE DUMAS / דומא האחר**  jeu 7/4 22:00יום ה  mar 5/4 21:30 יום גmer 13/4 19:00יום ד

PETIT TAILLEUR / החייט הקטן***
ven 8/4 יום ו 

אולם 2
16:00  mar 12/4 20:00 יום גjeu 14/4 20:00יום ה

RIEN A DECLARER / ברוכים הבאים למכס*  ven 8/4 16:00יום וmer 13/4 22:00יום ד  mer 6/4 19:00יום ד  mar 12/4 19:00 יום גven 15/4 22:00יום ו

LES FEMMES DU 6EME ETAGE / הנשים בקומה השישית*ven 8/4 22:00יום וdim 3/4 21:00  יום אven 15/4 22:00יום וmer 13/4 21:30יום ד

MON POTE / חבר שלי***sam 9/4 13:00יום שבתdim 3/4 21:30  יום א sam 16/4 19:00יום שבת

TOSCAN / טוסקאן***
sam 9/4 יום שבת 

אולם 2
15:00 mar 5/4 21:30 יום גsam 16/4 17:00יום שבת

 **רגליים יחפות על חלזונות / 
PIEDS NUS SUR LES LIMACESsam 9/4 17:00יום שבתjeu 7/4 19:00 יום הsam 16/4 21:30יום שבת mar 12/4 19:30 יום ג

LES MAINS LIBRES / ידיים חופשיות*sam 9/4 19:00יום שבתmer 6/4 21:15 יום ד dim 10/4 19:00יום אmer 13/4 19:00יום ד

LES PETITS MOUCHOIRS / שקרים לבנים קטנים*sam 9/4 21:15יום שבתsam 9/4 21:15 יום שבתsam 9/4 21:15 יום שבתdim 17/4 19:00יום אlun 11/4 21:30יום ב

CE N’EST QU’UN DÉBUT / זוהי רק ההתחלה**dim 10/4 19:00יום אmar 12/4 18:00יום גsam 2/4 17:00יום שבת

COPACABANA / קופקבנה*lun 11/4 22:00יום ב mar 12/4 21:15 יום גmer 13/4 21:30יום דsam 9/4 21:00 יום שבתven 8/4 22:00יום ו

HOMMAGE A ISABELLE HUPPERT  /     מחווה לאיזבל הופר 

MERCI POUR LE CHOCOLAT / שיקוי לילה**sam 2/4 19:00יום שבתven 15/4 14:00יום ו  mar 12/4 21:30 יום גmer 6/4 18:00יום ד

LA PIANISTE / המורה לפסנתר*dim 3/4 17:30 יום אjeu 14/4 17:00יום ה jeu 7/4 15:30יום ה

 ***איזבל הופר, כל המבטים שבעולם /
ISABELLE HUPPERT, TOUS LES REGARDS DU MONDE  lun 4/4 18:00יום שני dim 10/4 20:00יום א  jeu 14/4 21:30יום ה mar 12/4 17:45 יום ג

 LOULOU / לולו**ven 8/4 14:00 יום ו sam 16/4 17:00יום שבתlun 11/4 18:00יום ב mar 5/4 18:00 יום ג

COUP DE TORCHON / חיסול חשבונות***ven 8/4 יום ו  
21:30 יום ג mar 5/4  21:30יום ה 17:00jeu 14/4אולם 2
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בשפה  המוביל  בידור  הערוץ  הינו   TV5MONDE ערוץ 
הצרפתית המשדר 24/7 ללמעלה מ-215 מיליון בתי אב 
וטריטוריות.  צופים מדי שבוע ב-198 מדינות  מיליון  ו-55 
מקורן של התוכניות מחמש מדינות דוברות צרפתית שונות; 
TV5MONDE צרפת, שוויץ, בלגיה, קנדה ואפריקה. ערוץ

זמין בישראל עם כתוביות ברוסית בהוט )ערוץ 145( המציע 
שבע שעות יומיות של תוכניות שונות עם כתוביות ברוסית. 
TV5MONDE הינו נותן החסות הראשי של הפסטיבל וגאה 

להציג סרט זה עם כתוביות בשפה הרוסית.

Réalisé par : Safy Nebbou (2009) 
Scénario : Cyril Gely, Safy Nebbou, Eric Rouquette,
Gilles Taurand 
Avec : Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, 
Mélanie Thierry 
Genre : Drame, Historique 
Durée : 1h45min 
Français, st anglais, hébreu & russe 
Avec l’aimable autorisation de ORLANDO Films
& TF1 International
Soirée exceptionnelle à l’occasion du lancement 
du sous-titrage en russe sur TV5 Monde

Alors qu’Alexandre Dumas et Auguste Maquet, 
son nègre littéraire, sont au sommet de leur 
collaboration, Maquet décide de se faire passer 
pour Dumas afin de séduire Charlotte, une 
admiratrice de l’illustre écrivain. Entre les deux 
hommes, l’affrontement est inévitable. Dans Paris, 
la Révolution de 1848 se prépare.

. . .Bien écrit,  le film mène habilement ses 
intrigues et enrichit sa dramaturgie avec ses 
personnages secondaires féminins, jamais 
sacrifiés sur l’autel du combat Dumas-Maquet. 
Dans les rôles principaux, les "  monstres " 
Depardieu et Poelvoorde sont très convaincants, 
au service de la fiction et de ses enjeux.

L'AUTRE DUMASדומא האחר
 בימוי : סאפי נבו )2009(

 תסריט : סיריל גלי, סאפי נבו, אריק רוקט, ג'יל טורן
 משתתפים : ג'ראר דפרדייה, בנואה פולוורד, מלאני טיירי

 ז’אנר : דרמה תקופתית
 אורך הסרט :  105 דק’

 צרפתית, תרגום  לאנגלית, רוסית ועברית
 TF1 International -באדיבות סרטי אורלנדו ו

בתקופה בה הסופר אלכסנדר דומא והצייר אוגוסט מאקה 
מאקה  אך  ביניהם  הפעולה  שיתוף  של   בשיאו  נמצאים 
מחליט  להכרה,  זוכה  ולא  הקלעים  מאחורי  בייחוד  נמצא 
שרלוט,  את  לפתות  מנת  על  לדומא  להתחפש  מאקה 
בלתי  הגברים  שני  בין  העימות  דומא.  ידידו  של  מעריצתו  

נמנע. הסרט מתרחש על רקע מהפכת 1848 בפריז.

את  הסרט  מציג  מעולה,  תסריט  ...באמצעות 
מעולים  משנה  תפקידי  מרתקת,   בדרך  המאבקים 
הראשיים  התפקידים  בשני  השחקניות  בבצוע 
"הנפילים" דפרדייה ופולוורד המציגים משחק משכנע 

ומאוד מרשים.                                                           
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PETIT     TAILLEUR
   הקטן החייט

 בימוי : לואי גארל )2010(
 תסריט : לואי גארל

משתתפים : ארתור יגאל, לאה סיידו, ארתור גראן, 
 לוליטה שמה
 ז’אנר : דרמה

 אורך הסרט הסרט : 44 דק'
 צרפתית, תרגום לאנגלית 

Mezzanine Films באדיבות 
 מועמד לסזאר הצרפתי 2011

ארתור בן עשרים וחמש, מתכונן להיות חייט במתפרה של 
היה  כאילו  ארתור  אוהב את  אלברט  בן השמונים.  אלברט 
בנו, והוא מתכונן לצאת לפנסיה ובחר בארתור לרשת את 
לצפות  הטוב,  חברו  סילבן  אותו  מזמין  אחד,  ערב  מקומו. 
במארי-ז'ולי,  קשות  מתאהב  ארתור  תיאטרון.  בהצגת 
השחקנית הראשית של ההצגה. כדי לפתות אותה, תופר 
לה ארתור שמלה. זוג האוהבים מחליט לעולם לא להיפרד, 
לעזוב את הכל על מנת להגשים את אהבתם.  ומחליטים 

האם  יוכל ארתור לבגוד כך באלברט?

Réalisé par : Louis Garrel (2010) 
Scénario : Louis Garrel 
Avec : Arthur Igual, Lea Seydoux, Arthur Grand, 
Lolita Chammah 
Genre : Drame 
Durée : 44min 
Français, st anglais  
Avec l’aimable autorisation de Mezzanine Films 
Nominé aux Césars 2011 

Arthur a vingt-cinq ans, il est apprenti tailleur 
dans l’atelier d’Albert, quatre-vingts ans. Albert 
aime Arthur comme son fils, qui le lui rend bien, et 
part bientôt à la retraite. Il a choisi Arthur comme 
successeur. Mais un soir, Arthur est emmené au 
théâtre par son ami Sylvain. Il tombe fou amoureux 
de Marie-Julie, l’actrice principale de la pièce. Pour 
la séduire, Arthur lui fabrique une petite robe. Les 
deux amants décident de ne plus jamais se séparer, 
se lancent le défi de tout abandonner pour vivre 
leur amour. Mais Arthur peut-il assumer de faire 
défaut à Albert ?

... Dans un noir et blanc sublime (...) le jeune 
réalisateur refuse la psychologie, privilégie le 
mouvement, et opte pour le lyrisme des corps et 
des sentiments.                                    Le Nouvel Observateur 

מעדיף  הצעיר  הבמאי  דופן.  יוצא  שחור-לבן  ...סרט 
להתמקד בתנועות הדמויות מאשר בפסיכולוגיה שלהן. 

החייט הקטן הוא סרט מבטיח.    
         Le Nouvel Observateur                                                 

 בימוי : פאביאן ברטו )2010(
 תסריט : פסקל ארנולד, פאביאן ברטו

משתתפים : לודיוין סנייה, דיאן קרוגר, דני מנושה, 
 בריג'יט קאטילון

 ז’אנר : דרמה
 אורך הסרט : 102 דק’

 צרפתית, תרגום לאנגלית ועברית
SND M6 באדיבות חברת 

מלא  בעולם  חיה  וחופשייה,  צוהלת  אישה מצחיקה,  לילי, 
אחותה  אמה.  אצל  בכפר,  הטבע,  עם  והרמוניה  פנטזיות 
עם  המשפחתי.  הבית  את  עזבה  נשואה,  קלרה,  הגדולה, 
מות האם, נאלצת קלרה  לשנות את חייה על מנת לטפל 
בלילי. שתי האחיות עומדות לעבור חוויה גדולה שבה הן יגלו  
אחת  את השנייה...תחת השפעתה של לילי, קלרה תפקח 
את עיניה לגבי החיים שהיא מנהלת ותתחיל לשאול עצמה 

שאלות רבות...

Réalisé par :  Fabienne Berthaud (2010) 
Scénario : Pascal Arnold, Fabienne Berthaud
D’après l’œuvre de Fabienne Berthaud 
Avec : Ludivine Sagnier, Diane Kruger, 
Denis Menochet, Brigitte Catillon 
Genre : Drame 
Durée : 1h42min 
Français, st anglais et hébreu 
Avec l’aimable autorisation de la société SND M6 

Lily, drôle, exubérante et insaisissable, vit dans un 
univers fantaisiste en harmonie avec la nature, à la 
campagne, chez sa mère. Sa grande soeur, Clara, 
mariée et citadine, a quitté la maison familiale. A 
la mort de leur mère, Clara doit bouleverser ses 
priorités pour s’occuper de Lily. Les deux sœurs 
vont alors se révéler l’une à l’autre… Clara sous 
l’influence de Lily va remettre sa vie en question et 
goûter à une certaine liberté...

...La réussite de ce film qui n’est pas sans évoquer 
les débuts de Jane Campion ("Sweetie", "Un ange à 
ma table") tient (...) à sa luminosité, à la dextérité 
d’une caméra jamais figée, à l’univers esthétique 
de Lily auquel la plasticienne Valérie Delis a donné 
un style, une cohérence.                                               Le Monde

זה, מושפעת  מסרטיה הקורנים  ...הצלחתו של סרט 
מתוחכם   צילום  בזכות  קמפיון,  ג'ן  של  הראשונים 
לילי. של  האסתטי  העולם  ובזכות  מתמדת,   בתנועה 
Le Monde                                                                                    

PIEDS NUS     SUR LES LIMACES

      יחפות   רגליים    
על חילזון
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לכל מקצוע לכל גיל לכל הרמות

הכנה ללימודים בצרפת אצלנו/אצלכם עסקית לחברות פרטי/קבוצתי

בכל הארץ

1-700-701-778

קורסים לצרפתית 
של שגרירות צרפת

www.tsar fat i t .co . i l
ההרשמה בעיצומה!

לכם ברחבי הארץ ם  רות צרפת מחכי רים של שגרי המו

קורסים בהתאמה אישית
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The scents and traditions of the land of 
Provence lie at the heart of L’OCCITANE. 
It has gained its most precious secrets from 

essential oil from Corsica, Verbena, Almond oil from Provence... from these harvests come natural and authentic 
skincare products and fragrances, effective and deliciously tempting...

www.loccitane.co.il

A true story.

 בימוי : דני בון )2010(
 תסריט : דני בון, איזבל טבנה

משתתפים : בנואה פולוורד, דני בון, קארין ויאר
 ז’אנר : קומדיה

 אורך הסרט : 108 דק’
 צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית

 באדיבות סרטי אורלנדו

קומדיה מטורפת של דני בון )"ברוכים הבאים לצפון"(. 1993 
באי- נערכים  ובלגיה  צרפת  בין  קטנה  גבול  ובעיירת  בפתח 

בין  הגבולות  לפתיחת  הגבול  צידי  משני  המכס  פקידי  רצון 
עצבני  פטריוט  בלגי,  מכס  פקיד  הוא  רובן  האיחוד.  מדינות 
הבלגית  הממלכה  גבולות  על  להגן  ונחוש  במולדתו  הגאה 
הצרפתים  השכנים  של  והאזרחים  המוצרים  פלישת  בפני 
מטר  כמאה  במרחק  הגבול  של  השני  מצידו  ה"צפרדעונים". 
ממנו עובד מתיאס, פקיד מכס צרפתי שנהנה ללעוג לבלגים 
של  אחותו  ללואיז,  אהבתו  אבל  רובן  של  לקפדנות  ובמיוחד 
בניסיון להתחבב על  רובן, מאלצת אותו כעת להתחנף אליו. 
פרנקו- משימה  בכח  עמו  פעולה  לשתף  מתנדב  הוא  רובן, 

חוקיות.  לא  בהברחות  להילחם  כדי  שהוקם  תקציב  דל  בלגי 
עם מכונית מקרטעת שהוסבה בחופזה לניידת, טלפון לווייני 
בוז  והרבה  סמים  לזהות  שאמור  פודל  כלב  מתפקד,  שאינו 

הדדי, השניים יוצאים להגן על הגבולות.

Réalisé par :  Dany Boon (2010) 
Scénario : Dany Boon, Isabelle Thévenet
Avec : Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Karin Viard
Genre : Comédie
Durée : 1h48min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Orlando Films

1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux 
douaniers, l’un belge, l’autre français, apprennent la 
disparition prochaine de leur poste frontière situé 
dans la commune de Courquain France et Koorkin 
Belgique. Francophobe de père en fils et douanier 
belge trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît 
Poelvoorde) se voit contraint et forcé d’inaugurer 
la première brigade volante mixte franco-belge. 
Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany 
Boon), considéré par Ruben comme son ennemi de 
toujours, est secrètement amoureux de sa soeur. Il 
surprend tout le monde en acceptant de devenir le 
co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les 
routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L 
d’interception des douanes internationales.

Une flopée de personnages secondaires savoureux 
peuplent la ville-frontière, parfois saisie comme une 
bourgade de western. Bien qu’il soit à la fois auteur et 
tête d’affiche, Dany Boon est un comique partageur. 
Télérama

הבאים  ברוכים  של  המסחררת  ההצלחה  אחרי  ...שנים 
לצפון, דני בון, חביב הציבור מס' 1, שב למסך עם קומדיה 
חדשה מלאת הומור, רגש ובעיקר הופעות מפילות מצחוק 
Télé 7 Jours                                          .של צוות השחקנים

RIEN A 
  DÉCLARER

למכס    הבאים ברוכים
'
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A l’occasion du festival du film français, Isabelle 
Huppert vient présenter en Israël, le dernier film de 
Marc Fitoussi, Copacabana. Le film n’a pas été tourné 
sur la célèbre plage de Rio mais sur celle moins 
connue d’Ostende en Belgique où Babou (Isabelle 
Huppert) accepte de vendre des appartements dans 
l’espoir de regagner l’estime de sa fille. 
Ce n’est pas la première fois que la comédienne 
nommée quatorze fois aux Césars et treize fois à 
Cannes incarne une mère atypique. Dans Un barrage 
contre le pacifique de Rithy Panh, elle interprète une 
veuve qui cherche à vendre sa fille. Elle est Médée, 
la mère infanticide au festival d’Avignon puis dans 
Médée miracle de Tonino De Bernardi. Elle devient 
une mère incapable d’aimer dans L’amour caché 
d’Alessandro Capire. Mère incestueuse dans Ma 
mère de Christophe Honoré, mère courage dans 
White material de Claire Denis, mère livrée à elle-
même dans Le temps des loups de Michael Haneke… 
Isabelle Huppert a tourné avec les réalisateurs les 
plus exigeants du cinéma. 
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Réalisé par : Claude Chabrol (2000) 
Scénario : Caroline Eliacheff, Claude Chabrol 
Avec :  Isabelle Huppert, Jacques Dutronc,  
Anna Mouglalis
Genre : Drame
Durée : 1h39min
Français, st anglais et hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Orlando Films

MERCI POUR LE CHOCOLAT

 בימוי : קלוד שברול )2000(
 תסריט : קרולין אליאשף, קלוד שברול

משתתפים : איזבל הופר, ז'אק דוטרון, אנה מוגלאליס
ז'אנר : דרמה

אורך הסרט: 99 דק'
צרפתית, תרגום לאנגלית ועברית

באדיבות סרטי אורלנדו
נושא לאישה  אנדרה, פסנתרן קונצרטים בעל שם עולמי, 
את מיקה, מנכ"לית של מפעל שוקולד משגשג. הזוג הטרי 
- יחד עם בנו בן ה-18 של החתן, שאשתו הקודמת נהרגה 
לוזאן.  ליד  מהודרת  כפרית  בחווילה  חי   - דרכים  בתאונת 
ז'אן, פסנתרנית מתחילה בת 18, שומעת במקרה מחברה 
של אמה כי עם היוולדה נוצר איזה חשד שהיא הוחלפה עם 
בנו של אנדרה. הסקרנות מתחיל לנגוס בצעירה והיא מנסה 
מדובר  כי  תחילה  סבור  המפורסם  הפסנתרן  קשר.  ליצור 
לתחרות  אותה  להכין  מתנדב  אח"כ  אבל  טרדנית  בסתם 
נדמה,  היוקרתית שבה היא עומדת להשתתף. מיקה, כך 

תומכת במשימה שבעלה העמיס על כפתיו. או שמא...

       
שיקוי לילה

André Polonski, pianiste virtuose, et Mika Muller, 
PDG des chocolats Muller, se sont mariés à 
Lausanne. Auparavant, André a épousé Lisbeth 
dont il a eu un fils, Guillaume. Le jour de ses six ans, 
alors qu’ils étaient de passage en Suisse chez Mika, 
Lisbeth s’est tuée dans un accident de voiture.
La jeune Jeanne Pollet, qui prépare le concours 
de piano de Budapest, apprend qu’elle aurait été 
échangée le jour de sa naissance avec Guillaume. 
L’infirmière aurait interverti les bracelets des deux 
bébés.

          HOMMAGE À 
Isabelle   
 Huppert

מחווה
 לאיזבל

    הופר

לכבוד פסטיבל הקולנוע הצרפתי, איזבל הופר באה להציג 
בישראל את סרטו האחרון של מארק פיטוסי, "קופקבנה". 
הסרט לא צולם על החוף הידוע של ריו אלא על חוף אוסטנד 
שבבלגיה היכן שבאבו )איזבל הופר( מסכימה למכור דירות 

בתקווה שזה יחזיר לה את אמון בתה.

הצרפתי  הסזאר  עבור  פעמים   14 מועמדת  הייתה  הופר 
הראשונה  הפעם  אינה  זו  קאן.  בפסטיבל  פעמים  ו-13 
של   Sea Wall בסרט  טיפוסית,  לא  אם  מגלמת  שהופר 
הבמאי ריטי פאהן, היא מגלמת אלמנה שמנסה למכור את 
לתיאטרון,  אויניון  בפסטיבל  שהוצג  מדיאה  במחזה  בתה. 
בתפקיד  ושוב  בתה  את  שרוצחת  אם  משחקת  הופר 
בסרט  דה-ברנרדי.  טונינו  של   Médée בסרט  מדיאה 
לאם  הופכת  היא  קאפיר  אלסנדרו  של  חבויה"  "אהבה 
עריות  גילוי  שמבצעת  אם  אהבה.  להעניק  מסוגלת  שלא 
קוראז'  אמא  הונורה.  כריסטוף  של  שלי"  "אמא  בסרט 
בסרט White material של קלייר דני,  אם בודדה בסרט 
"שעת הזאבים" של מיכאל האנקה... איזבל הופר עבדה עם 

במאים בעלי הדרישות הגבוהות ביותר של עולם הקולנוע.
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Réalisé par : Maurice Pialat (1980) 
Scénario : Maurice Pialat, Arlette Langman
Avec : Isabelle Huppert, Gerard Depardieu, 
Guy Marchand 
Genre : Drame
Durée: 1h50min 
Français, st hébreu et anglais 
Avec l’aimable autorisation du Ministère Français  des 
Affaires étrangères 

Dans un bal, André, petit bourgeois jaloux, gifle sa 
femme Nelly, parce qu’elle s’amuse trop à son gré. 
Nelly rencontre Louis, dit Loulou, un jeune loubard 
allergique au travail et elle passe la nuit avec lui. 
Quand elle revient chez elle au matin, André la 
chasse sans ménagement, puis la rappelle, mais 
elle décide de vivre avec Loulou. Ce qui ne va ni 
sans problèmes financiers ni sans heurts entre les 
deux hommes. Pour résoudre les premiers, Nelly 
accepte de recommencer à travailler avec André 
qui finit par se lasser de payer sa femme pour 
qu’elle entretienne Loulou.

LOULOU

בימוי : מוריס פיאלה )1980(
תסריט : מוריס פיאלה, ארנט לאנגמן

משתתפים : איזבל הופר, ג'ראר דפארדייה, גיא מארשן
ז’אנר : דרמה

אורך : 110 דק’
צרפתית, תרגום לאנגלית ועברית

באדיבות משרד החוץ הצרפתי

שלו,  הפסימית  העולם  השקפת  ובעזרת  האירוני  בסגנונו 
מתאר פיאלה את סיפור הקשר בין המינים ואת המוסכמות 
המעמד  מן  מודרנית  צעירה  בפני  העומדים  החברתיות 
בורגני, מואסת  הבינוני העליון. היא חיה עם אינטלקטואל 
בשגרה ומתאהבת בעבריין קטן ממוצא פרולטארי.  פיאלה 
גרסה  ויוצר  המיניים  הסטריאוטיפים  את  ראשם  על  הופך 

משלו לסיטואציה המוכרת של משולש האהבים.

לולו

Réalisé par : Bertrand Tavernier (1981)
Scénario : Jean Aurenche, Bertrand Tavernier 
Avec : Isabelle Huppert, Eddy Mitchell, 
Philippe Noiret 
Genre : Comédie dramatique
Durée : 2h08min
Français, st anglais
Avec l’aimable autorisation de Ministère Français  des 
Affaires Etrangères 
  
Lucien Cordier, unique policier d’une petite 
bourgade africaine, est un être faible. Sa femme le 
trompe, les proxénètes le provoquent ouvertement, 
le représentant de l’ordre est la risée du village. 
Rabroué  par son supérieur, Lucien entre dans une 
folie meurtrière.

COUP DE TORCHON

בימוי : ברטראן טאברנייה )1981(
תסריט : ז'אן אוראנש, ברטראן טאברנייה

משתתפים : איזבל הופר, אדי מיטשל, פיליפ נוארה
ז’אנר : קומדיה רומנטית

אורך : 128 דק’
צרפתית, תרגום לאנגלית

באדיבות משרד החוץ  

תומפסון  ג'ים  של  ספרו  את  מעבד  טאברנייה  ברטראן 
ומעביר את העלילה מהדרום האמריקאי לקולוניה צרפתית 
נטול  משטרה  קצין  השלושים.  בשנות  אפריקה  במערב 
עמוד שדרה הופך אט-אט למלאך מוות הרסני. הסרט נע 
בין אלימות לליריות אפלה, שני השחקנים הראשיים, פיליפ 
דופן,   יוצא  משחק  מפגינים  הופר,  ואיזבל  הנהדר  נוארה 

אלגנטי וחזק. 

 חיסול חשבונות

Réalisé par : Anne Andreu  (2008)
Genre : Documentaire 
Production : France 5/ Cinetévé/ INA
Durée : 52min
Français, st anglais
Avec l’aimable autorisation de Cinétévé
 
Plus de soixante-dix films, dont Violette 
Nozière ou La Pianiste, et de multiples récompenses 
classent Isabelle Huppert parmi les étoiles du 
cinéma mondial. Comment aborde-t-elle son 
métier de comédienne ? Pourquoi cette audace 
permanente dans le choix de ses rôles ? Dans les 
coulisses de théâtres français et au Cambodge, sur 
le tournage d’Un barrage contre le Pacifique, la 
réalisatrice Anne Andreu récolte les confidences 
de l’égérie des Chabrol, Godard, Haneke, Cimino et 
autres Pialat.

TOUS LES REGARDS 
DU MONDE

מחבר / במאי : אן אנדרה  )2008(
ז’אנר : דוקומנטרי

France 5 / Cinétévé / INA : הפקה 
אורך הסרט : 52 דק'

צרפתית, תרגום לאנגלית
CINETEVE באדיבות

לה  הוענקו  סרטים,  משישים  ביותר  שיחקה  הופר  איזבל 
כוכבת  נחשבת  בהחלט  והיא  סרטיה  על  רבים  פרסים 
קולנוע עולמית. כיצד היא מתייחסת למקצועה כשחקנית? 
וחצופים? קשים  בתפקידים  בוחרת  תמיד  היא   מדוע 
התיאטרון  במסדרונות  הופר  אחרי  עקבה  אנדרה  אן 
 Sea Wall לסרט  הצטלמה  כאשר  בקמבודיה  הצרפתי, 
ואספה את וידוייה של שחקנית שהייתה המוזה של שברול, 

גודאר, האנקה ופיאלה. 

       
 כל המבטים שבעולם

LA PIANISTE

       
המורה לפסנתר

Réalisé par : Michael Haneke (2001) 
Scénario : Michael Haneke d’après l’oeuvre de 
Elfriede Jelinek 
Avec: Isabelle Huppert, Benoit Magimel, 
Annie Girardot 
Genre : Drame
Durée : 2h10min
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Shoval Films

בימוי : מיכאל האנקה )2001(
תסריט : מיכאל האנקה, עיבוד לרומן של אלפרידה ילינק

משתתפים : איזבל הופר, אנני ז'יררדו, בנואה מאז'ימל
ז'אנר : דרמה

אורך הסרט : 130 דק'
צרפתית, תרגום לעברית

באדיבות סרטי שובל   

השופטים  חבר  בפרס  זכה  האנקה  מיכאל  של  סרטו 
השחקנית  בפרס  זכתה  הופר  ואיזבל  קאן,  בפסטיבל 
לפסנתר   40 כבת  מורה  קוהוט,  אריקה  בקאן.  הטובה 
בקונסרבטוריון וינאי, המתגוררת עדיין עם אמה השתלטנית 
ומנהלת איתה מערכת יחסים סאדו-מזוכיסטית. יום אחד 
תלמיד שלה מצהיר על אהבתו אליה, דבר המוציא החוצה 
ומוביל  חייה  כל  הדחיקה  אותן  המיניות  הפנטזיות  כל  את 
סרט  תאמן.  שלא  השפלות  שרשרת  לחוות  אריקה  את 
הבוחן את הגבולות של הקולנוע הלא-פורנוגראפי בטיפולו 

במין ובאובססיה.

Erika Kohut, la quarantaine, est un honorable professeur 
de piano au Conservatoire de Vienne. Menant une vie 
de célibataire endurcie chez sa vieille mère possessive, 
cette musicienne laisse libre cours à sa sexualité 
débridée en épiant les autres. Fréquentant secrètement 
les peep-shows et les cinémas pornos, Erika Kohut 
plonge dans un voyeurisme morbide et s’inflige des 
mutilations par pur plaisir masochiste.Jusqu’au jour 
où Walter, un élève d’une vingtaine d’années, tombe 
amoureux d’elle. De cette affection naît une relation 
troublante, mouvementée et perverse entre le maître 
et son disciple.
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בקומה הנשים 
השישית

 בימוי : פיליפ לה גה )2010(
 תסריט : פיליפ לה גה, סילבי קושלין

משתתפים : פאבריס לוקיני, סנדרין קימברלין,
 כרמן מאורה

 ז’אנר : קומדיה
 אורך הסרט הסרט : 106 דק'

 צרפתית, תרגום לעברית 
 באדיבות קולנוע חדש

יחד עם זאת  ג'ובר חי חיים שלווים,  ז'אן לואי  פריז 1960, 
אשת  היא  אשתו  משעממים.  ומעט  בורגניים  מאד  חיים 

חברה, הילדים בפנימיות והא עוסק בעסקי כספים. 
המפגש  בעקבות  טלטלה  עובר  המשפחה  של  עולמה 
המתגוררות  הספרדיות  הבית  עובדות  עם  לואי  ז'אן  של 
בקומה השישית, קומת המשרתים. טרזה, כרמן, דולורס, 
קונספסיון ואחייניתה הצעירה מריה. מריה רק הגיעה לפריז 
עם  המפגש  חיים  שמחת  ומלאת  יפה  צעירה,  מבורגוס. 
את  ישנה  מריה  עם  ובמיוחד  הקומה השישית  מן  הנשים 

חייו של ז'אן לואי - והרבה.

Réalisé par : Philippe Le Guay )2010( 
Scénario : Philippe Le Guay, Jerome Tonnerre 
Avec : Sandrine Kiberlain, Fabrice Luchini,
Carmen Maura, Nathalie Verbeke 
Genre : Comédie
Durée : 1h46min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de New Cinema Ltd 

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de 
change rigoureux et père de famille coincé, 
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes 
espagnoles vit... au sixième étage de son immeuble 
bourgeois. 
Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui 
fait découvrir un univers exubérant et folklorique à 
l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. 
Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse 
aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour 
la première fois. Mais peut-on vraiment changer de 
vie à 45 ans ?

... Le  divertissement  est  d’autant  plus  réussi 
que  les  comédiens  sont  au  diapason.  Fabrice 
Luchini  et  Sandrine  Kiberlain  sont  décidément 
parmi  nos  meilleurs  interprètes  fantaisistes.                                                                            
Le Monde

LES FEMMES   DU SIXIEME ETAGE
 בימוי : איזאבל פארטיו פיארי )2009(

 ז’אנר : דוקומנטרי
 אורך הסרט : 87 דק’

 צרפתית, תרגום לאנגלית
Doc&Film International באדיבות 

דו-פלאנטייה.  טוסקאן  דניאל   - טוסקאן  על  תיעודי  סרט 
מפיק היפר-אקטיבי, בין היתר של פליני, פיאלה, אנטוניוני, 
רדיו,  שדרן  ספרים,  ארבעה  כתב  דהוויל.  ואז'דה,  סקולה, 
חברת  נשיא  לאור,  הוצאה  וחברת  תקליטים  חברת  מנהל 
יוניפראנס... בלתי אפשרי לתאר את חייו של דניאל בקצרה. 
טוסקאן יצר רושם של פלייבוי ראוותני שחגג את האמנות 
והחיים כמו חגיגה גדולה, טוסקאן היה בעל יכולת להעביר 
ראיונות  מאות  מאחד  הסרט  תשוקותיו.  את  לאחרים 
פאזל  נוצר  וכך  מחדש  ונערכו  שנים   30 במשך  שנאספו 
מרתק המציג אץ מחשבותיו שתמיד היו  נאמנות לעצמן. 
לעבודה   ההתמסרות  כמה  עד  החושף  דוקומנטרי  סרט 
הפכו  דו-פלאנטייה  טוסקאן  דניאל  של  החיים   ושמחת 

לחלק בלתי נפרד ממנו. 

Réalisé par : Isabelle Partiot Pieri )2009( 
Genre : Documentaire 
Durée : 1h27min 
Français, st anglais 
Avec l’aimable autorisation de Doc&Film International

Producteur infatigable, notamment de Fellini, Pialat, 
Antonioni, Scola, Wajda, Deville, auteur de quatre 
livres, chroniqueur, directeur d’une maison de disques 
et d’une maison d’édition, président d’Unifrance… 
Impossible de réduire Daniel Toscan du Plantier à une 
fonction ou à son image médiatique. Sous des dehors 
de baladin flamboyant qui célébrait l’art et la vie 
comme une fête, l’homme rayonnait par son esprit 
et son talent pour transmettre sa passion à chacun. 
En reconstituant à partir de plusieurs centaines 
d’interviews réalisées sur près de 30 ans, le puzzle de 
cette pensée si fidèle à elle même, ce documentaire 
souhaite souligner combien la conviction et 
l’enthousiasme de Daniel Toscan du Plantier restent 
décidément indispensables.

...Toscan donne l’occasion de revisiter la carrière 
d’un  homme,  qui  très  loin  de  sa  réputation 
de  flambeur,  alliait  le  charme  à  l’exigence,  la 
ruse  à  la  lucidité,  l’ambition  à  l’intelligence 
extrême.  Au  final,  le  portrait  émouvant  d’un 
producteur " rare "…

איש,  של  קריירה  מחדש  לגלות   מאפשר  ...טוסקאן 
בין  לאחד  ידע  לו,   שנוצר  המהמר  מוניטין  שלמרות 
חוכמה  גבוהות,  דרישות  לבין  שלו  האישי  הקסם 
וצלילות, אמביציה ואינטליגנציה קיצונית.  הסרט הוא 

דיוקן מרגש של מפיק נדיר.

מעולם  שחקנים  בזכות  במיוחד  מוצלח  ...בידור 
לוקיני  ופאבריס  קיברלין  .סנדרין  הקומית  הפנטזיה 
   Le Monde               .הינם מהשחקנים הטובים בתחום

TOSCAN טוסקאן
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 בימוי : בריג'יט סי )2010(
 תסריט : בריג'יט סי, גאל מאסה

 משתתפים : רונית אלקבץ, קרלו בראנדט, נעמי לבובסקי
 ז’אנר : דרמה

 אורך הסרט : 100 דק’
 צרפתית, תרגום לאנגלית ועברית

 באדיבות סרטי פילם בוטיק
 בנוכחות רונית אלקבץ

ברברה היא במאית ועובדת בתחום זה כבר כמה שנים.
היא עובדת על סרט שעוסק בחייהם של אסירי עולם בבית 

סוהר גדול הממוקם בפרבר פריזאי.

נדירה,  ברגישות  זה  בסרט  מתואר  לחופש  ...המאבק 
ומציג  תשוקה עזה לקולנוע.                                                              

Le Journal du dimanche

LES MAINS          LIBRES
Réalisé par : Brigitte Sy )2010( 
Scénario : Brigitte Sy, Gaëlle Macé 
Avec : Ronit Elkabetz, Carlo Brandt, 
Noémie Lvosky 
Genre : Drame 
Durée : 1h40min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Films Boutique 
En présence de Ronit Elkabetz

Barbara est réalisatrice et travaille dans le milieu 
carcéral depuis plusieurs années. Elle prépare un 
film écrit et interprété par des détenus de longue 
peine dans une maison centrale de la banlieue 
parisienne.

...L’attente  et  le  combat  de  la  liberté  sont  ici 
observés  avec  une  finesse  rare,  tressant  dans 
un  même  chant  désir  de  cinéma  et  révélation 
amoureuse.                                Le Journal du dimanche

חופשיותידיים
נית אלקבץ רו

אלקבץ, אחת השחקניות הישראליות המפורסמות בעולם, בין התפקידים שגילמה : גרושה ומאהבת 
בקאן  הזהב  מצלמת  בפרס  שזכה  "אור",  בסרט  זונה  מאוחרת",  "חתונה  בסרט  תשוקות  מלאת 

2004, בעלת בית קפה עם לב רחב ב"ביקור התזמורת" שזכה להצלחה עולמית בשנת 2007.
ב-2004 היא מתחילה את דרכה כבמאית בסרט "ולקחת לך אישה", שסיפורו מושפע מחייהם של 
הוריה. זהו סרט ראשון מתוך טרילוגיה אשר במרכזה עומדת ויויאן, אישה בחיפוש אחר עצמאותה. 
בצרפת  עבדה  ב-2008. אלקבץ  "שבעה" פתח את שבוע המבקרים בפסטיבל קאן  סרטה השני 
סיי. ובריז'יט  ארדן  פאני  אלבה,  פסקל  טשינה,  אנדרה  מנושקין,  אריאן  כמו:  חשובים  במאים   עם 

כעת היא חולקת את זמנה בין פריז לישראל.

Ronit Elkabetz
Devenue une des plus célèbres comédiennes israéliennes, elle interprète de 
grands rôles : mère divorcée et amante passionnée dans Mariage tardif, prostituée 
immature dans Mon trésor, Caméra d’Or à Cannes en 2004, puis patronne de café 
au grand coeur dans La Visite de la fanfare, succès-surprise de la fin d’année 2007. 
En 2004 elle passe à la réalisation avec Prendre femme, inspiré de l’histoire de 
ses parents. Ce film est le premier volet d’une trilogie dont le fil conducteur est 
Viviane, une femme en quête d’émancipation. Le deuxième volet est Les Sept 
jours, huis clos qui fait l’ouverture de la Semaine de la critique à Cannes en 2008. 
Elle a également travaillé en France sous la direction d’Ariane Mnouchkine, d’André Téchiné, 
Pascal Elbé, Fanny Ardant et Brigitte Sy. Elle vit actuellement entre son pays, Israël et la France.

בנוכחות האורחת



4243

...Le tableau a ceci de stimulant que ces enfants de 
5  ans  apprennent  autant  qu’ils  nous  enseignent, 
moins  la  philosophie  que  la  poésie  à  l’état  pur.                                                                   
Télérama

זוהי רק   
  ההתחלה

 בימוי : ז'אן פייר פוזי, פייר בארוז'ייה  )2010(
 משתתפים : איזבל דופלוק, פסקאלין דוגליאני

 ז’אנר : דוקומנטרי
 אורך הסרט :  102 דק

 צרפתית, תרגום לאנגלית ועברית 
Le Pacte באדיבות חברת 

או  קיריה,  שאנה,  לואיז,  אבדרחאמן,  אזואו,  נקראים  הם 
יאניס. הם בני 3 או 4 כאשר הם מתחילים לשוחח בחופשיות 
על אהבה, חופש, בעלות, שוני, חוכמה...במהלך שנותיהם 
חוויה מיוחדת  חוו  ילדים אלה  בגן טרום חובה,  הראשונות 
של חינוך בגן עם מסגרת פילוסופית. כמה פעמים בחודש 
יושבים במעגל מסביב לנר שפסקלין הגננת הדליקה,  הם 
הם לומדים להתבטא, להקשיב לעצמם, להכיר את עצמם 
שוב ושוב, תוך כדי שהם חושבים על נושאים  שבדרך כלל 
י"ב(.  )כתה  החובה  לימודי  שנות  בסוף  רק  בהם  עוסקים 
או  טובים  תלמידים  בין  אבחנה  אין  אלה  ייחודיים  ברגעים 
המסוגלים  צעירים  מאוד  ילדים  על  מבט  רק  טובים,  לא 
לחשוב בעצמם בשפתם שלהם, ספונטניים, בעלי חושים 
טובים וכושר ביטוי פיוטי. מדי פעם ניתן להבחין באנושיות 

מפתיעה...

Réalisé par : Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier 
Avec :  Isabelle Duflocq, Pascaline Dogliani 
Genre : Documentaire 
Durée : 1h42min 
Français, st anglais et hébreu 
Avec l’aimable autorisation de la société Le Pacte 

Ils s’appellent Azouaou, Abderhamène, Louise, 
Shana, Kyria ou Yanis, ils ont entre 3 et 4 ans 
quand ils commencent à discuter librement et 
tous ensemble de l’amour, la liberté, l’autorité, la 
différence, l’intelligence… Durant leurs premières 
années de maternelle, ces enfants, élèves à l’école 
d’application Jacques Prévert de Le Mée-sur-Seine, 
dans une ZEP de Seine-et-Marne, ont expérimenté 
avec leur maîtresse, Pascaline, la mise en place d’un 
atelier à visée philosophique.

...ילדים בני חמש לומדים באותה מידה שהם מלמדים 
פיוט  על  מאשר  פילוסופיה  על  פחות  דווקא  אותנו 
Télérama                                          .הנפש הטהורה

         

   CE N'EST QU'UN        DEBUT 
 בימוי : גיום קאנה )2010(

 תסריט : גיום קאנה
 משתתפים : פרנסואה קלוזה, מאריון קוטייאר,

 בנואה מז'ימל, ז'יל ללוש, ז'אן דוז'ארדן
 ז’אנר : קומדיה דרמטית

 אורך הסרט : 154 דק’
 צרפתית, תרגום לעברית

 באדיבות חברת פורום פילם

ורו מזמינים  מדי שנה מקס, בעל מסעדה מצליח, ואשתו 
קבוצת חברים קרובים לבית הקיץ היפה שלהם הממוקם 
ליד הים. מדי שנה הם חוגגים שם את תחילת הקיץ ואת יום 
ההולדת של אחד מהחברים... אך השנה, בשונה מתמיד, 
החופשה מתחילה בנימה עצובה יותר. ימים ספורים לפני 
נפצע  לודו, אחד מחברי הקבוצה,  עוזבים את פריז,  שהם 
מעוררת  לודו  של  פציעתו  דרכים.  בתאונת  קשה  באורח 
לא  תגובות  לשרשרת  המובילות  שונות  תחושות  בחברים 
כל  חושף  השנה,  כל  ציפו  לה  החופשה,  במהלך  צפויה. 
שנים  שבמשך  אמיתות  אותן  את  הקבוצה  מחברי  אחד 
ניסה להסתיר, את אותם שקרים לבנים קטנים איתם הוא 

התמודד עד עכשיו לבד. 

Réalisé par : Guillaume Canet )2010( 
Scénario : Guillaume Canet 
Avec : François Cluzet, Marion Cotillard, 
Benoît Magimel, Gilles Lellouche, Jean Dujardin 
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 2h34min 
Français, st hébreu 
Avec l’aimable autorisation de Forum Films 

A la suite d’un événement bouleversant, une 
bande de copains décide, malgré tout, de partir en 
vacances au bord de la mer comme chaque année. 
Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs 
amours en seront ébranlés. Ils vont enfin devoir 
lever les "petits mouchoirs" qu’ils ont posés sur leurs 
secrets et leurs mensonges.

...C’est formidable, drôle, émouvant. Guillaume 
Canet confirme qu’il est un cinéaste qui compte.         
Le Journal du dimanche

...סרט יוצא מן הכלל, משעשע, מרגש. סרט זה מאשר 
את היותו של גיום קאנה במאי נחשב.               

      Le Journal du dimanche                                          

שקרים  
קטניםלבנים 

LES     PETITS MOUCHOIRS
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 בימוי : מארק פיטוסי )2010(
 תסריט : מארק פיטוסי

 משתתפים : איזבל הופר, לוליטה שאמה, אור אטיקה
 ז’אנר : דרמה

 אורך הסרט : 107 דק’
 צרפתית, תרגום לעברית

 באדיבות קולנוע חדש
 בנוכחות איזבל הופר ולוליטה שאמה

באבו חיה בעולם משלה. עבודה אמיתית, בעל, אחריות - 
מי צריך אותם? אבל כשבתה היחידה אזמרלדה מתביישת 
לחתונה  אותה  להזמין  מסרבת  שהיא  כך  כדי  עד  בה 
שינויים. כמה  לעשות  הזמן  שהגיע  באבו  מחליטה   שלה, 
אמהות-בנות. יחסי  על  ללב  ונוגעת  רגישה  קומית   דרמה 
גיבורת  ליצור סרט על דמות מרכזית  אחת, באבו  "רציתי 
מאפשר  הדבר  שוט.  בכל  כמעט  נמצאת  הזה  הסרט 
הבלתי  בהרפתקאות  רק  לא  שלה,  בדמות  להתרכז  לי 
רגעי  את  לתאר  גם  אלא  לפעמים,  שלה  אפשריות 
המלנכוליה התוקפים אותה מדי פעם. גם עניין אותי לטפל 
לנסות  נאלצת  ופתאום  הקצה  על  תמיד  שחייה  באישה 
"נורמאלית"  סביבה  עם  ולהתמודד  "רגילים"  חיים  לחיות 

שהיא זרה לגמרי עבורה". מארק פיטוסי, במאי הסרט.

Réalisé par : Marc Fitoussi )2010( 
Scénario : Marc Fitoussi 
Avec : Isabelle Huppert, Lolita Chammah
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h47min 
Français, st hébreu
Avec l’aimable autorisation de New Cinéma Ltd. 
En présence d’ Isabelle Huppert et Lolita Chammah

Inconséquente et joviale, Babou ne s’est jamais 
souciée de réussite sociale. Elle décide pourtant de 
rentrer dans le droit chemin quand elle découvre 
que sa fille a trop honte d’elle pour l’inviter à son 
mariage. Piquée au vif dans son amour maternel, 
Babou se résout à vendre des appartements en 
multipropriété à Ostende, en plein hiver. Dans 
l’étrangeté de cette station balnéaire hors saison, 
elle pourrait être tentée de se laisser vivre. Mais 
Babou s’accroche, bien décidée à regagner l’estime 
de sa fille et à lui offrir un cadeau de mariage digne 
de ce nom...

...Copacabana  où  la  mélancolie  sourd  au 
détour  de  chaque  plan  –  excelle  à  la  fois 
dans  la  comédie  de  moeurs  et  la  peinture 
sociale  (...)  Isabelle  Huppert,  en  charge 
du  personnage  le  plus  fantasque,  montre 
l’étendue  de  sa  palette  comique.  Lolita 
Chammah  a  du  répondant.  Le Nouvel Observateur Le Nouvel Observateur 

גם  מהיותו  נובעת  שאיכותו  סרט  הוא  ...קופקבנה 
הופר,  איזבל  מענין,  חברתי  פסיפס  וגם  קומדיה 
היכולות  מגוון  את  לנו  מראה  דופן  יוצא  בתפקיד 
המשחקיות שלה. לוליטה שאמה מלאה באסרטיביות.                  

COPACABANA קופקבנה

סרט 
  הנעילה
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סינמטק חיפה: אבישי כפיר, אסתי שולמן / סינמטק ראש-פינה: אביבה שפט / סינמטק שדרות: בני כהן, מיכל לביא / בתי קולנוע לב: נורית שני, 
גיא שני, ירון כפתורי, אלה בן-צבי, אוסנת מור / סרטי שפירא : דאליה שפירא, גלית סגל, איה עינב, ענת נטל / סרטי אורלנדו: עודד הורוביץ, רוני 
מהדב / סרטי נחשון: ניצחונה גלעד, רונית גלעד-הרמן / חמישה כוכבים: דוד חסקי  /קולנוע חדש בע"מ: עמוס הורוביץ, דניאל מלמד / סרטי שובל: 
בני שווילי / סרטי פורום: מוקי גרדינגר, אריה ברק, כרמל רבינוביץ', אילנה נוציק, לאה קבון / TV5 Monde טלית תקשורת: ארמל אזולאי חיים, שרה ויצמן 
Nespresso: רונן  Parfums Christian Dior: אמנואל פייתוסי /  / פג'ו-סיטרואן-דוד לובינסקי בע"מ: דורי מנור, מימי מנור טופז, מיכאל פורז / 
 TLV / סאלם, הילה וייזלר / הבייקרי: מתי ברודו / לוקסיטאן : סטפן בלגמן, נטלי טנה / סיימן טרייד: נאני סיימן, אבי מור / יקבי בנימינה : אילן חסון

  Viviane Dal-Mas :Air France / עמר גרשון / מלון שרתון : ז'אן-לואי ריפוש :Group

L’équipe du Festival tient à remercier:

S.E. Monsieur l’Ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot / Institut Français en Israël: Annette Levy-Willard, Bruno Valéry, Hervé 
de Colombel et toute l’équipe / Ministère israélien des Affaires Etrangères: Vered Heller / Municipalité de Tel-Aviv-Jaffa: M. le Maire Ron 
Huldai, Shabi Mizrahi, Zohar Shavit, Avigdor Levin, Ben Ami Erlich, Gali Shapira / Centre Culturel Français de Haïfa "Gaston Deferre" 
: M. le Consul Jean-Christian Coppin, Yoni Darmon / Consulat Général de France à Jérusalem: M. le Consul Frédéric Desagneaux 
/ Centre Culturel Français de Jérusalem "Romain Gary": Olivier Debray, Edna Sayada / Cinémathèque de Tel-Aviv: Alon Garbuz, Pini 
Schatz / Cinémathèque de Jérusalem: Lia Van Leer,Ygal Molad Hayo, Avinoam Harpak, Navot Barnea, Aviva Meirom / Cinémathèque 
de Haïfa: Avishai Kfir, Estie Shulman / Cinémathèque de Rosh Pina: Aviva Shafat / Cinémathèque de Sderot: Benny Cohen, Michal Lavi 
/ Les Films Lev: Nurit Shani, Guy Shani, Yaron Kaftori, Ella Ben Zvi, Osnat Mor / Shapira Films: Dalhia Shapira, Galit Segal, Aya Eynav, 
Anat Netel / Orlando Films: Oded Horovitz, Roni Mahadav / Nashchon Films: Nizhona Gilad, Ronit Gilad-Herman / Five stars: David 
Hasky / New Cinema Ltd. : Amos Horovitz, Daniel Melamed / Forum Film: Mouki Gredinger, Arie Barak, Carmel Rabinovitch, Ilana 
Nozik, Lea Kawon / Shoval Films: Benni Schvili / TV5 Monde-Talith Tikchoret: Armelle Azoulay-Haim, Sarah Weitzman / Peugeot-Citroën 
David Lubinsky Ltd. : Dori Manor, Mimi Manor Topaz, Mikhael Poraz / Parfums Christian Dior: Emmanuel Fitoussi / Nespresso: Ronen 
Salem, Hila Weisler / The Bakery: Mati Broudo / L’Occitane: Stefan Blagman, Natalie Tene / Seyman Trade: Nanny Seyman, Avi Mor / 
Binyamina vineyard : Ilan Hasson  / TLV Group : Omer Gershon /  Sheraton Hotel : Jean-Louis Ripoche /  Air France: Viviane Dal-Mas 

 FRANCE/בצרפת
משרד החוץ הצרפתי בישראל / המכון הצרפתי: קזאבייה דארקו / מחלקת קולנוע: ולרי מורו, ז'אנין דונף, אן קוטינו / Unifrance Film:אנטואן 
דה קלרמון-טונר, רג'ין הטשונדו, מריה מנטוליס,ז'אן-קריסטוף בובייה / Positif: מישל סימן / Les films du Poisson: יעל פוגיאל, לטיסיה גונזלס,  
Kinology: גרגואר מלין, גאל   / ז'נסטין, קורין לפורטי  TV5Monde: ארנו   / יון  Films Distribution: סאנאם מאג'די, פרנסואה   / מרטין ברטייה 
 Mezzanine Doc and Film: דניאלה אלסטנר, חואה-סאן צ'וי /  Tamasa Distribution: לורנס ברבון, קאמי קלגניו /  יונתן באבינר /  מארשי, 
פיאטר   :  M6 SND  / ניו  ולסקה   :Films Boutique  / וישו  לזלי  פלמפין,  אדלין   :TF1 International  / לנדה  כריסטופר  בונפואן,  מתייה   :Films

    Noémie Devide: Wild  Bunch /                                     : Cinétévé / Anne Hermeline : VMA / ארנו אובל :Le Pacte / סביין סרבן שרבר גהסאנס,ז'וסטין אוטיסייה

משרד החוץ

N O T  U P D AT E D

מבית יקבי בנימינה




