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הקהל   על של פסטיבל הקולנוע הצרפתי , אחד הפסטיבלים האהובים  -19המהדורה ה

 אייפל"של הבמאי מרטין בורבולון "  ושראלית לסרטירה והישרלאי תיפתח בהקרנת בכ

כרת מן הסדרה וה מקיי הממא ,בריטית /פתיתרצידו השחקנית הצלבו של רומן דוריס ווכיבכ

 .  " חינוך מיני" 

הנודע וסיפור הקמתו של המגדל שהפך לסמלה האייקוני  מהנדס של הארכיטקט וה וסיפור

שים ומרתק על אחד של פריז. דרך סיפור אהבה מרגש מביא לנו הבמאי סרט אפי מר

 . הסרט מוקרן באדיבות סרטי לב .  מנטים המוכרים ביותר בעולם כולו. מגדל אייפל. והמוני

סרטו של השחקן/ במאי פסקל אלבה.  .שהו שומע אותי" יאת הפסטיבל ינעל  הסרט "מ

לחייו   50 –ה  ה של סנדרין קיברלן, דרמה מרגשת על גבר בראשית שנותדהמופיע בסרט לצי

עלם מכך, אבל המציאות מזמנת לו התמודדות  תומנסה לה אבד את השמיעההמגלה שהוא מ

פעמים מספר ואף צילם כאן  ץבאר מעניית ואולי פתח לתקוה ואהבה. פסקל אלבה ביקר

 סרט. בעבודת הבימוי הראשונה שלו "ראש של טורקי" כיכבה רונית אלקבץ. 

 

ולין בונה בחרה סרטים מן השנה האחרונה קר ,סרטים יוצגו בפסטיבל, מנהלת הפסטיבל 16

המציגים את הדימניות והגיוון בקולנוע הצרפתי היום. מסרטים תקופתיים ועד לסרטים  

 חברתיים.  

בשיתוף המכון הצרפתי   הולה של קרולין בונה,יבנ ן סינימהדל מופק על יד חברת עסטיבהפ

 טן יאוקס'ל תיוניפרמס וחבר סרטי ע יובישראל ובס

אחד עשר מהן הנשים הם במקום  ב ,הסרטים שיוצגו בו 16מבין  ,מיוחד לפסטיבל השנהדבר 

רכזי, הדמויות הבולטות והמובילות את העלילה  וארבעה מבין הסרטים בוימו על ידי נשים  מה

 במאיות

בל את מיטב הסרטים שיצרו יוצרים בולטים בתעשיית הקולנוע יכמדי שנה נוכל לראות בפסט

צדים סרטי ביכורים  לם והידועים וי בוככבים ומככבות השחקנים האההצרפתית ובהם מ

הרב גוניות שלו מבחינת כן הקולנוע הצרפתי היום. ו של שוי כדור העהוסרטים המגלים את 

 קניותחמוצא השחקנים והש

 רבים מסרטי הפסטיבל השנה מבוסיים על יצירות ספרותיות  



 מבין סרטי הפסטיבל  

בן של סופי מארסו ושרלוט ובכיכ  " הכל עבר בשלום" סרטו של המאסטר פרנסואה אוזן, 

 רה בפסטיבל קאן האחרון וזכה לביקורת מצוינות  ו רמפלינג, הסרט הוצג בבכ

על ספרו של בלזק.   סתנולי , יצירתו המרהיבה המבוסאייה ג'יבשל קס " תואשליות אבוד" 

כה בשבעה פרסים  בהם לסרט הטוב ביותר  הזוכה הגדול של תחרות הסזאר השנה, בה ז

 ם בנג'מן וואזן וונסן לקוסט.  יצמד השחקנים הצעירלו

נס  אלורפהמבוסס על ספרה של  ",בין שני העולמות" ג'ולייט בינוש תרגש אותכם בסרט 

  חזהש מגלמת עיתונאית המתוחררה. כאן בינוש וש" שנפלה בשבי דע העיתונאית ה, הובנא

שפת את חייהן הקשים של וצרפת. וח  פון רה קטנה בצירת בעיועבמ ה לעובדת נקיון בספינות

ומופיעות על המסך בפעם   בחים של נשים שזו עבודתן ים לצדןשבדות . במפגן משחק מרוהע

 הראשונה  

פוליטית  הה שוב שהיא אחת השחקניו הגדלות בעולם בדרמה חאיזבל הופר מוכי

 חקן רדה כאתב ש לצידו של ה " ההבטחות" 

ה דיור שהעבודה היא כל נ, יהודיה בבית האופהנטלי ביי , כובשת את המסך כמנהלת מתפר

ניה אתגרים פהשחקנית העולה לינה קודרי, מעמיד ב ,מפגש עם נערה מן הפרברים .חייה

 חדשים.  

בזמן רעידת   ונקאית הנמצאת בטוקיב, כ" טוקיו רועדת" אותכם בדרמה  תפעים  קרין ויאר 

תמודד עם המסירות שלה לעבודה, הימה.. כשהיא צרכיה לשמה והאירוע בפוקוהאד

ני משפחתה. סרט מרתק על בים והיפנים ובעיקר עם זרה, האחריות לעובדים הצרפתיים

 נטילת אחריות בימים לא פשוטים  

העוסק בנערה חובבת  " הקומפניונס" פונג מרתק בסרט  גפינב  יד אנייס ג'אוי וניה בנסע

 למצוא לה דרך להתרחק מן הרחוב המאיים עליה.   יםמנס שרותי הרווחהש אמנות רחוב

  ס" מחכים למר בוג'נגל" ליבכם כקאמי הדמות האקסנמטרית  בסרט  ירה תשבור אתפוריג'ני א

וריקודים עד שמתגלה שהיא סובלת מדו קוטביות   פאןהאישה שכל חייה מחפשת הנאה, 

של  רב המכר סרט מבוסס על הלהתמודד עם המצב הלא פשוט.   הני משפחתבומאלצת את 

 . " ככה החיים יפים"  יצאר לאור בשם  תיבעברשתורגם לשפות רבות ו אוליבייה בורדו

אי  מזה של הבוסבין אזמה, המ העוד שתי נשים מנהלות דיאלוג מיוחד הן השחקנית הוותיק

של וילקי קולינס,  יהמעובדת מספר בריט קודרי בדרמה האלן רנה ושוב השחקנית העולה לינ

 בבימויה של אורליה ג'רוג ",בדמותה של אישה אחרת " 

על יוצרת  " יותר מדי אהבה" משפחתית ,  דרמההצעירה והיהודיה פרנקי וואלר יצרה  תוהיוצר

פלוס ניצולת השואה. סרט אותו   90סרט על הסבתא שלה בת ה   בייםסרטים המתכוננת ל

 ה בהוט. תאמאלה שעל  דרה המקסימה כתבה עם אנאיס הוסטרל המככבת בימים אלה בס

 ועוד מבחר סרטים  

, " שביר" סרט שיעורר לכם את התיאבון,  ,ריה וטי, על מסעדת השף הראשונה בהס" דלשיס " 

 קומדיה על אהבה ושברה. ועוד  

שלום ולא "  ליתן הפסטיבל הזדמנות נוספת לצפות בסרטו הנפלא של אלבר דופונטכמו כן י

 בכיכובה של וירז'ני אפירה.   זאר בשנה שעברההסהזוכה הגדול של  " להתראות

בים ג'רר  והאה כביםוהכ פגש שוב עםהשל הפסטיבל תאפשר לכם ל 19-המהדורה ה

ה ,  פיררין קיברלן, קרין ויאר, וירז'ני אהל הופר, ג'ולייט בינוש, נטלי באיי, סנדזדפרדייה, אי



מן לברן,  'בנג כם י ד לצד כוכבים עולורומן דוריס, סופי מארסו, שרלוט רמפלינג , אנייס ג'אוי וע

 י ועוד.  רונסן לקוסט, לינה קוד

 

 בסינמטקים ברחבי הארץ   למאי  31ל אי למ 16חגיגת הקולנוע הצרפתי בין ה

 עדן סינימה   ,קרולין בונההפקה וניהול אמנותי 

 בשיתוף המכון הצרפתי בישראל  

 יוניפרנס  סרטי 

 סיטן קאו'ל רתוחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


