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בסינמטקים של תל אביב ,ירושלים ,חיפה ,הרצליה ,שדרות ובאשדוד
החל מן ה  18בינואר ועד ל  8בפברואר

אז זהו אנחנו כאן!
פסטיבל הקומדיות הצרפתיות או לה לה חוזר לסינמטקים ,עם  12סרטים מגוונים המשלבים
בין סרטים חדשים מן השנה האחרונה לבין כמה קלאסיקות של הקולנוע הצרפתי.
חברת עדן סינימה מגישה לכם חוויה של קולנוע משעשע שיעלה חיוך על שפתותיכם ויחמם
את ליבכם .הפסטיבל בתמיכת המכון הצרפתי בתל אביב ,יוני פרנס פילמס ו ,tv5 monde
שוב נוכל לראות על המסך את כמה מכוכבי הקולנוע הקומיים הגדולים בצרפת של ימינו,
פרנק דובוסק ,אלכסנדרה לאמי ,ג'וזיאן בלאסקו ,מישל לרוק ,פטריק תימסיט ,איזבל ננטי
ועוד ,בצד שני כוכבי עבר ענקיים לואי דה פינס ובורביל.
את הפסטיבל תפתח הקומדיה של אריק לבאן" ,לעבור לגור עם הבת שלי" .ז'וזיאן בלאסקו,
מתילד סנייה וג'רום קומנדר חוזרים לשתף פעולה בסרט ההמשך לסרט שפתח את
הפסטיבל לפני מספר שנים" .לחזור לגור עם אמא".
הפעם האם משפצת את ביתה ועוברת לגור רק לכמה ימיים ,וזה היה אמור להיות רק כמה
ימים ...מצחיק ,שנון ועם הופעת אורח של הזמרת שחקנית לין רנו בת ה  90-הגונבת את
ההצגה כאמא מן הגיהינום.
את הפסטיבל ינעל סרטה של השחקנית/במאית מישל לרוק "לרקוד ולהתאהב" .לרוק
חוזרת לשתף פעולה עם השחקן תיירי לרמיט איתו פתחה את הפסטיבל לפני שנתיים עם
הסרט "תנו לפרוש בשקט".
עיבוד מיוחד של לרוק לקומדיה בריטית ,לרוק יצרה סרט מחמם לב על אהבה ,ריקוד
וחברות .הסרט מוצג בפסטיבל עוד לפני שיצא לאקרנים בצרפת

בין סרטי הפסטיבל נוכל לראות את שיתוף הפעולה המוצלח בין הצמד אלכנסדרה לאמי
ופרנק דובוק שנים מכוכבי הקומדיה האהובים בצרפת  ,ביחד ולחוד.
בסרט "משפחה ברוטציה" הם משתפים פעולה כבני משפחה המגלים יום אחד שכל אחד
מבני המשפחה התגלגל לגופו ונשמתו של בן משפחה אחר.
בסרט "של מי הבדיקה" חוברת לאמי לשחקן/זמר פילים קתרין ,כאן היא מנסה לגלות של
מי בדיקת ההיריון שמצאה בשירותים ומערערת את ההרמוניה במשפחה כולה. .
פרנק דובוסק חוזר לביים בקומדיה דרמטית" ,רומבה" .בה כדי להתקרב לבתו אותה לא
פגש מעולם ,הוא מצטרף לשיעורי הריקוד שהיא מנהלת.
ניקולא בדוס שהקסים אותנו בסרטו התקופה היפה בחיי ,מביים את הכוכב ז'אן דוג'רדן ,והם
מביאים גרסנה מצחיקה משלהם להרפתקאות הסוכן החשאי  .117מאפריקה באהבה .אל
דוג'רדן מצטרף הכוכב פייר ניניי .,הסרט היה סרט הנעילה של פסטיבל קאן האחרון .הוא
הוצג גם בפסטיבל ירושלים ועתה הזדמנות נוספת להינות מן המהתלה הזו.
"מבצע סבא" מפגיש בין שני ענקי קולנוע ג'ראר לאנוון ואוליבייה מרשל המשחקים שני סבים
מנוגדים הנשארים לשמור על הנכדה המתבגרת.
"עם חברים כאלה" מפגיש רביעייה מן החלומות ,ונסן קסל ,ברניס בז'ו  ,פלורנס פורסטי,
ופרנסואה דמיאנס ,מה קורה בין ארבעה חברים כשאחד מהם ,הצלע החלשה ברביעייה
מצליח בצורה יוצאת דופן ,ומה קורה שחוסר פרגון והקנאה משתלטים במקרים כאלה.
וכשתצפו בסרט "כולם שרים עכשיו" תצטרפו גם אתם לשירה ,עובדי מפעל שנסגר פותחים
חברה למברקים מזמרים ,אבל צרות שונות וקנאה משבשים את ההצלחה של החברה
החדשה .סרט מחמם לב עם מיטב השירים הצרפתיים..
לפני שש שנים החלטנו להנהיג מסורת ולהקרין מדי שנה סרט של הקומיקאי הענק לואי דה
פינס ,הפעם סרט בבימוי ג'ורג' לאוטנר" ,חבצלןת" סרט פחות מוכר ,אבל משעשע ,מרוץ
מטורף אחרי כרטיס הגרלה זוכה שאבד .בהשתתפות מיריי דארק המקסימה באחד
מתפקידה הראשונים והשחקן הדגול משיל סרו.
מחוה לרנה קלייר
רנה קלייר נחשב לאחד מגדולי הקולנוע הצרפתי ,אלגנטי מצחיק ,שנון ולא פעם השווה
לצ'רלי צ'פלין .היוצר שהחל את דרכו בקולנוע האילם ועבר לקולנוע מדבר ,נטש את צרפת
עם עליית הנאצים וחזר לצור בה אחרי המלחמה נציג שני סרטים משתי תקופות
המיליון – שכנראה היה מקור ההשראה ליצירת הסרט של לואי דה פינס ,גם כאן מתנהל
מרוץ מטורף אחרי כרטיס הגרלה אבוד
וכל הזהב שבעולם ,בורביל הענק משחק את כל בני המשפחה המתנגדת לפעילות של יזם
המתכונן להשתלט על מי המעיין בכפר ,שיש הטוענים שלהם סגולה לאריכות ימים
בוא לצחוק ולהתרגש עם סרטי פסטיבל או לה לה לה במהדורתו השישית.
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