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 Arab Blues | בלוז ערבי
צרפת | 2019 | 88 דקות 

בימוי: מאנל לבידי
משחק: גולשיפטה פרהאני

אחרי עשר שנים שבהן חיה בפריז, סלמה חוזרת לעיר הולדתה, טוניס, להפתעת כל מי שסביבה ,שלא מבינים 
למה שמישהו ירצה לעזוב את האורות הזוהרים של פריז לטובת הרעש והבלאגן של טוניס. אבל לסלמה יש 
מטרה ברורה מאוד – אחרי שלמדה בצרפת פסיכולוגיה, היא נחושה בדעתה לפתוח קליניקה בעיר הולדתה, שם, 
היא חושבת, היא יכולה להביא לשינוי אמיתי. אך בין הרשויות שמקשות עליה לפתוח את העסק ותושבי העיר 

שלא מבינים למה הם צריכים לחלוק פרטים אישיים על חייהם עם אישה זרה, האם יש לה מקום?
וזכתה  ונציה,  ובפסטיבל  טורונטו  בפסטיבל  שהוקרנה  דופן  ויוצאת  סוחפת  קומית  דרמה  היא  ערבי"  "בלוז 

לביקורות שמשבחות את התסריט החכם ואת המשחק הנהדר.

The United States VS. Billie Holiday  | ממשלת ארה״ב נגד בילי הולידיי
ארה"ב | 2020| 130 דקות

בימוי: לי דניאלס 
שחקנים: אדנרה דיי, לזלי ג'ורדן, נטשה ליון: 

אנדרה דיי זכתה בפרס גלובוס הזהב לשחקנית הטובה של השנה ומועמדת לפרס האוסקר.
כששומעים את הקול שלה אי אפשר לטעות. אבל הקול האדיר הזה ניסה גם לומר משהו לקהל העצום שגדש 
את האולמות בו היא הופיעה ולעולם כולו. בילי הולידיי האגדית, אחת מגדולות זמרות הג׳אז של כל הזמנים, 
חיה את מרבית הקריירה שלה כנערצת עי״ הקהל העצום שלה ברחבי העולם. בזמן שהיא לא הפסקיה להשמיע 
את קולה, סוכנים פדרליים סימנו אותה כמטרה במבצע חשאי, הנועד לאסור עליה להופיע ובמיוחד לשיר את 
עקב  העולם  שכל  במשפט  המודרני.  האזרח  זכויות  תנועת  על  ובישר  במחלוקת  היה  מוזר״ אשר  ״פרי  השיר 
אחריו היא הושלכה לכלא ויצאה מחוזקת. בזמן ששחורים לא יכלו לעלות במעלית ו/או להשתמש בשירותים 
של בניינים ציבוריים, הקהל העצום שלה היה הכוח שלה, ממנו הממשל פחד. והממשל ניסה לעצור את הקול 

הזה בכל מחיר.

פאהים
צרפת | 2019 | 107 דקות

במאי: פייר-פרנסואה מרטן-לוואל
שחקנים: ז'ראר דפארדייה, איזבל נאנטי, אחמד אסד

מבוסס על סיפור אמיתי בלתי יאומן.
סיפורם של אב ובנו, מהגרים בלתי חוקיים הבורחים מבנגלדש לצרפת. האב חי ברחוב ומתפרנס בקושי רב אך 
מזהה בפאהים, בנו, כישרון יוצא דופן לשחמט. הבן נשלח ללימודים אצל מורה מזדקן )ז'ראר דפרדייה( שמצליח 
להדריך את פאהים עד לאליפות צרפת בשחמט אך באותה העת האב נתפס והמשפחה מקבלת צו גירוש, חזרה 
לבנגלדש. עליהם להחליט האם פאהים יישאר לבדו בצרפת או יחזור עם אביו לחיק משפחתו. הסיפור הסעיר 

את צרפת והדהים אותה עוד יותר כאשר פאהים - שלא למד מעולם, זכה באליפות צרפת לשחמט.

יום ה' | 29.7 |  17:30, 20:30

יום ה' | 26.8 |  17:30, 20:30

יום ה' | 2.9 |  17:30, 20:30

מנויי תיאטרון שלהם יתרות בונוס יוכלו לממש את ההטבה דרך שירות לקוחות בטלפון 08-9232200


