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אחד כמעמדו שנה בהן ביסס את  20שנה לקיומו,  20השנה מציין פסטיבל הקולנוע הצרפתי 

בים ביותר על הקהל בישראל. פסטיבל המביא מדי שנה אלפי צופים והפסטיבלים הלאומיים האה

 נלהבים לחוות ולהנות מן היבול השנתי של אחת מתעשיות הקולנוע הגדולות ביותר בעולם. 

 סרטים המצגים את העשייה  17השנה מדובר ב  כנית מגוונת ועשירה.ות סטיבלהפ .כמדי שנה מביא

שאלות שאים. ומציגה דרמות חברתיות, בצד דרמות קומיות, והנ בחירת ת ומגוונת מבחינת תרבויה

 קיפוח, חינוך, יחסי מעמדות וכמובן אהבה על כל סוגיה.  ,של מגדר

שת של אלמלח, ימתאר חוויה איהסרט בצרפת, גדולה חה לצהזכה ל "ונתישאר אית" החסרט הפתי

עם הוא חזור לצרפת לביקור מולדת והוריו היהודים מבקשים שישאר בביתם, אבל הוא מתחבט 

ריו האמיתיים ובני משפחה ובעיקר באלה הקשורים לדת. בסרט משתתפים ה ,ם בחייויכיוונים חדש

 נוספים. 

 ו.את הקרנת הבכורה בנכוחות דבל ויכבטיסלפיע לשתי הופעות בישראל בסמוך יגגד אלמלח 

 במרץ בבתי קולנוע לב  23שראל ביהסרט יעלה לאקרנים ב

הסרט שזכה למספר  חף מפשע"," לבמאי לואי גאר /את הפסטיבל תחתום הקרנת סרטו של השחקן

ריט, לבמאי ולארבעת ס. בהן לסרט, לת11ה בתחרות הסזאר שנהמועמדויות הגדול ביותר ה

השחרנים. זו היא דרמה קומית שבחלקה מבוססת על אירועים מחיו של היוצר. הסרט בהפצת סרטי 

 נחשון יגיע לאקרנים בישראל בחודש יולי 

הפסטיבל הוא יוזמה של חברת עדן סינימה והמנכלית שלו קרולין בונה, ומתקיים בשיתוף המכון 

 גרירות צרפת בישראל, סרטי יוני פרנס ושישראלבהצרפתי 

מועמדויות לפרס הסזאר. חלק מן הסרטים יוצגו בפסטיבל   28השנה זכו חלק מסרטי הפסטיבל ל 

זמו קצר מאד לאחר צאתם לאקרנים בצרפת. וכמו בכל שנה יוצג בפסטיבל גם סרט מן הקלאסיקה 

 הקולנועית הצרפתית 

 

 שזכו למועמדות לסזר בפסטיבל סרטים נוספים 

במאית ורליה ברוני טדסקי, השתתף בתחרות הרשמית .סרטה של השחקנית  "חצעירים לנצ"

רי הקלעים של בית ספר למשחק ועולם ו, עוסק במאחוזכה לשבע מועמדויות בסזאר. בפסטיבל קאן

 .80התיאטרון על רקע פסקול סוחף של צרפת בסוף שנות ה 

פרסי סזאר, דרמה חברתית  4ונציה ומועמד ל זוכה פרס הבימוי והמשחק בפסטיבל "ה מלאהרמש"

 מרגשת בכיכובה של לור קלאמי המוכרת לנו כסוכנת העצבנית מן הסדרה עשרה אחוז. 

ן, סרטו של הבמאי עמנואל מורה יומסן מק מועמד לפרס המשחק לשחקן" ,  רומן צרפתי"

ה להתמודד עם סומנובהשתתפות סנדרין קיברלן, דרמה העוסקת בזוג המנהל רומן מחוץ לנישואים 

 ההשלכות של המצב. 

וזוכה הלומייר לסרט ראשון. סרטו של ולשחנית משנה מועמד לסזאר לסרט ראשון ,  "הילד השישי"

 גיון המטלטלת יה ל קבלת החלטה חסרת ענפלאים המצגים סיפור שחקנים ארבעה  םלאופולד לגרן ע

 את חיי כולם 

ניסוי בבית ספר בלב פריז, סיפור על דוקמנטרי , מספראר לסדט זד לפרס הסעממו "עוד צער אחד"

היפ הופ מנסה בית הפסר לגשר  ירועיבאמצעות ש .נות מצוקהום ונערות משכיאינצטגרציה עם נער

 על פערי הלימוד

עדין המגלה תלות מיוחדת  דמועמד לפרס השחקן המבטיח, סיפור מעניין על יל קי"ג'וני ומר אדמס"

 במורה החדש שלו. 

 ומכרים  ם בולטיםיבפסטיבל מבחר סרטים, חברתיים, דרמות מרגשות, סרטים בכיכובם של כוכבעוד 

 ושחקנים בראשית דרכם. בהם 



שחקנית  /לזמרת ,הענק דני בון כבמחוה מרגשת של הבמאי כריסטיאן קריון והכו "של מדלן הגהנ"

יא עוברת בדרך בנקודות בצילומי הסרט, מסעה של מדלן לבית האבות כשה 92לין רנו , שהיתה בת 

 ציון בחייה המורכבים. רנו אחת הכוכבות הגדולות בצרפת לא תשאיר אותכם אדישים לקסמה הרב. 

רו פי לסשאתו בצרפת, עיבוד חופיצימן קצר לאחר זמגיע לפסטיבל  "ים שלךרדי כבר עם השק"

אהבת של  הבן לה שם את זר לעיר הולדתו ומגויון, סופר חייבייה פלבסון בבימוי או פהנפלא של פילי

 מפגש החושף רגעים של אהבה תשוקה והסתרה.  .נעוריו

ז'ני אפריה רמביימת את וי , שיש לו שורשים בישראל,בקה זלטובסקירהבמאית  "אחרים לשילדים "

עם גידול ילד של בן זוגה, אפריה זכתה על תפקידה  ורושדי זם בדרמה מרגשת על אישה המתמדדות

 בפרס הלומייר

ש וזיל לל ןהשחק תיר למרקעי הפסטיבל אזמותחן מרתק של הבמאי ג'רום סאל המח "קומפרומט"

 יו לפני מספר שנים . חשהיא אחד מאור

 החרותכמדי שנה נותן הפסטיבל במה ליוצרות ויוצרים המציגים את סרט הביכורים שלהם וכזהו גם "

 , ועוד סראה של הבמאית  של גארנס"

  יבל עשיר ומגוון.. שמרכיבים פסט סרטים17 

יה, שגם הוא יסרטו הנפלא של הבמאי המנוח ברטרן טברנ "יום ראשון בכפר"בצת הקלאסיקה שבמ

ר ברוחו את יצירותיהם של גדולי יור פרסים המזכטביקר בארץ במסגרת אחד הפסטבילים. סרט ע

 מונה ורנואר,טיים סהאימפרסיונ םיהצייר

  20-פסטיבל הקולנוע הצרפתי ה

 במרץ בתל אבי ב 25ועד ל  ץלמר 15ה החל מן 

 י הארץ עד לסוף מרץ בחרוב

 עדן סינימה  ,אמנותי קרולין בונה ליוזמה, הפקה וניהו

 בישראל הנספח לעניני קולנוע ואודיו ויזואל במכון הצרפתי ,מאיגנטאמנותי גיום הניהול לשותף 

 ות צרפת בישראל. ירשגר, חברת יוני פרנס, בישראלהפסטיבל מתקיים בשיתוף המכון הצרפתי 

 

      



 


