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הסודות ייחשפו גם באמריקה
חברת  Music Box Filmsהכריזה אתמול (שני) כי רכשה את זכויות ההפצה
באמריקה לסרטם של אלון ושאול שורץ "הסודות של איידה";
הסרט יעלה גם בישראל בבתי קולנוע לב החל מנובמבר וישודר ב yesדוקו
במהלך 2017
הסרט "הסודות של ַאיידה" ,שהבכורה העולמית שלו היתה בפסטיבל  hotdocsבאפריל
השנה ,שם נכנס לעשירייה הראשונה במצעד חביבי הקהל (מתוך למעלה מ 200-סרטים
שהוצגו שם); ולאחריו זכה בפרס הקהל בפסטיבל דוקאביב כאן אצלנו ,נרכש להפצה
קולנועית ע"י החברה האמריקאית .Music Box Films
החֶ ברה היא אחת החברות המובילות בצפון אמריקה להפצת סרטים עצמאיים בקולנוע,
שהפיצה בין השאר את הסרט "אידה" ,שזכה באוסקר® לסרט הזר הטוב ביותר בשנה
שעברה ,ו"גט" של רונית אלקבץ ז"ל.
עוד קודם לעיסקה האמריקאית ,נסגרה גם עיסקת הפצה באוסטרליה ,ובימים אלה מתקיים
מו"מ עם טריטוריות רבות נוספות ונבחנות הצעות שהתקבלו להפקת  Remakeעלילתי
המבוסס על הדוקו.
"הסודות של איידה"  -שלראשונה מציב זרקור על שהתרחש
במחנות העקורים באירופה אחרי מלחמה"ע ה 2-דרך
סיפ ורם המפתיע ועתיר התפניות של איידה וילדיה  -יעלה
החל מנובמבר גם בהפצה מסחרית בבתי קולנוע לב.
זהו שיתוף פעולה רביעי בין  yesדוקו לבין רשת בתי קולנוע
לב ,אחרי "הנסיך הירוק" זוכה פרס אופיר לסרט התיעודי
הטוב ביותר" ,המתנחלים" שמציג בבתי הקולנוע בימים
אלה ,ו"פוטו-פרג'" שהוקרן לראשונה בפסטיבל ירושלים
השבוע ויעלה לאקרנים בסוף אוגוסט .רשת בתי קולנוע לב
שמה דגש מיוחד בשנים האחרונות על הפצה של סרטי
תעודה ישראליים וממלאת תפקיד חשוב בהבאת קהלים
רחבים לצפות בתעודה ישראלית מקורית.
תקציר הסרט:
כשהבמאי אלון שורץ מגלה לדוד שלו יצחק סוד ששמר מפניו במשך  40שנה – חיי המשפחה
במושב הפסטורלי מתהפכים על פניהם.
מתברר שלדוד יצחק  -שנולד במחנה העקורים בֶרגן -בֶלזן בשנת  1945והגיע כתינוק יתום לאימוץ
בישראל  -יש אח בקנדה ,שֶׁ פסֶׁ ל ,עליו מעולם לא ידע.
אך האיחוד בין שני האחים הוא רק תחילתו של מסע מלא תפניות מפתיעות ,שבמרכזו עומדת אשה
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מסתורית אחת – ַאיידה ,אמם של השניים.
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הסרט "הסודות של איידה" הופק עבור  yesדוקו בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע
וטלוויזיה ARTE ,וSWR-

