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^ ליון  50ו .כשהתחלנו לפני  26שנה ,לא חשבנו שנגיע עד כאן .הופעה
 J Iמסודרת של כתב עת לענייני קולנוע היא בחזקת נס בארץ ,אבל בתמיכה
\  wעקשנית של סינמטק תל אביב ובתקציב צנוע בכל זאת הגענו .ברכות
לכל מי שנתן ונותן יד .שלא ירפו.
כאשר החלטנו לראיין את ע ר ן קולירין לגיליון זה ,לא ידענו עדיין ש״ביקור התזמורת"
ייבחר לתגלית האירופית של השנה ,ו ש ש ש ו ן גבאי יזכה למקבילה האירופית של
פרס האוסקר על הופעתו בסרט זה .עם בחירתו זו הופך סרטו של קולירין להצלחה
הבינלאומית הגדולה ביותר של הקולנוע הישראלי עד היום ,ומובן ששיחה איתו
מקבלת משנה חשיבות .הדרך שבה מצליח במאי ישראלי צעיר לעשות סרט שחורג
כל כך מן השיגרה ראויה בהחלט למחווה מיוחדת .ואם מדובר בהפקה ישראלית,
מצאנו לנכון להפנות את המבט גם לתופעה אחרת וכמעט הפוכה .סרט מושקע
במיוחד ,שעלה על בדי הארץ ונעלם במהירות מסחררת ,כאילו לא נודעו עקבותיו.
רוב המבקרים שהספיקו לראות אותו הוציאו עליו גזר דין מוות ,בצורה כזו או
אחרת ,אבל היו גם שחלקו עליהם .ע י ד ו ה ר ט ו ג ז ו ן ראה את ״מלך של קבצנים״ של
אורי פסטר ,התרשם לטוב ,ומציג כאן את הסיבות לכך .אמנם באיחור ,כי איך יכול
דו-ירחון להדביק את חוסר הסבלנות של ההפצה הישראלית ,אבל מוטב מאוחר
מאשר לעולם לא.
ובהקשר לאותה הפצה ,לקראת סיום  - 2007היו השנה כמה סרטים שמשכו
תשומת לב רבה בעולם ,אבל משום מה ההפצה הישראלית עברה לידם ,והיפנתה
את מבטה לכיוון אחר .אנחנו מציגים חמישה סרטים כאלה ,״שיכתוב״ הנורווגי של
יואכים ט ו י י ו  ,״אופיום" ההונגרי של י א נ ו ש סאס ,״זוהי אנגליה״ של שיין מ ד ו א ם ,
״בעיר של סילביה״ של ח ו ז ה ל ו א י ס גדין מספרד ,ו״אור דומם״ של-המכסיקני
ק ר ל ו ס רייגדאס .הם שונים לחלוטין זה מזה ,אבל כולם מיוחדים במינם ויוצאי::
דופן .על חלקם דובר כבר בסקירות מפסטיבלים שונים ,אבל אנחנו מזכירים אותם
שוב בתקווה שאולי יימצא מי שיגאל אותם בשנה הבאה.
א ו ר ל י לובין ,שמחלקת את זמנה בהוראה בין ניו-יורק לתל אביב ,הבחינה ,החל
מפסטיבל ניו יורק והלאה ,בנטייה של הקולנוע האמריקאי להוסיף למושג החביב
עליו כל כך ,הנקמה ,מושג נוסף שהולך ומקבל משקל רב בכמה מן הסרטים
החדשים אשר יוצאים למסכים בזמן האחרון  -המחילה .והיא מבקשת להסביר את
התופעה ואת הסרטים האלה .ובאותו הקשר ,מכיוונים שונים ,שני מאמרים שונים
התוקפים את אותה הסוגיה .כשהתבקש דני ורט לחנוך מדור חדש ,שיוקדש לסרטי
מופת של הקולנוע אשר אין מרבים להציג בשנים האחרונות ,הוא בחר בסרטו
של ג׳ון פורד" ,המחפשים״ .לדעת רבים ,זוהי הסאגה האמריקאית האולטימטיבית
הדנה באתוס של האומה אשר מאמינה שעליה להשליט את אמות המוסר שלה
על כל תרבות ולאום בעולם .הכל בחזות של מערבון תמים ושיגרתי לכאורה,
שלקח זמן רב עד שזכה להכרה שהוא ראוי לה .ועוד בעניין אותו האתוס :שני
סרטים אמריקאיים שיצאו לאור בסתיו זה ,אחד כבר מוצג בארץ ,השני עדיין לא,
מבקשים לטפל במלחמת עיראק בכל כובד הראש והרצינות של מי שאינו מסוגל
לבלוע את המעשיות של ממשל בוש .או כך לפחות היו ב ר י א ן דה פ א ל מ ה  ,הבמאי
של ״מצונזר״ ,ו פ ו ל האגיס ,שעשה את ״בעמק האלה״ ,רוצים לראות את הסרטים
שלהם .לכאורה סרטי מחאה חריפים ,אבל האם זה כך גם למעשה?
קריאה מהנה!
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עדן קולירין הפך השנה לבמאי החם ביותר בקולנוע הישראלי .כל זה
נגד ציפיותיו .כשביים את ״ביקור התזמורת״ האמין שהוא עושה סרט
מנוכר ומסוגנן ,שהקהל לא יצליח להתחבר אליו .סרטו הקודם ,סרט
הטלוויזיה ״המסע הארוך" ,היה דרמה משפחתית אפורה ודיכאונית.
לעומתה" ,ביקור התזמורת" נראה הרבה יותר אופטימי ,יש בו מקום
לחיוך .אבל למרות שהקהל יוצא עם חיוך על הפנים ,עדיין אפשר
לראות את הדיכאון ואת העצב הטמונים בו ,הנובעים מחוסר היכולת
של הדמויות לגעת זו בזו ולהתחבר .למעשה ,למרות שהסרט "עושה
טוב לנשמה״ ,אפשר לומר שהוא בסך הכל די פסימי.
״אני מאוד שמח שאתה אומר את זה ,כי גם אני חושב כך" ,אומר
קולירין .״בכל מיני ביקורות על הסרט מתעלמים מהחשיבות של מה
שאין בסרט .הם מסתכלים לתוך הדבר עצמו כאילו הכל בסדר ,ואין
שום התייחסות לפערים שיש בו או למתח שקיים בין מה שיש בחיים
לבין מה שיש בסרט .כי יש לזה משמעות .ברמה הכי פשוטה ,אין ספק
שהסרט הזה יכול היה להיות סרט נעים .אבל הוא מאוד מודע לעצמו.
הסרט יודע שהוא פנטזיה והוא לחלוטין לא המציאות ,והפער הזה מאוד
מורגש״ .קולירין מסייר ,שבשני הסרטים שלו הוא ביים מתוך תחושה
שיש מושג מנחה אחד מסוים אשר עומד מאחורי כל סרט .המושג
שעמד מאחורי "המסע הארוך" היה "מרחק״; מרחק והאסוציאציות
הנלוות  -בדידות ,עצב וכוי .לאחר הדיכאון שבו שקע בעקבות סרט כה
קודר ,היה ״ביקור התזמורת״ עבור קולירין דרך למצוא קצת אור בעולם,
למצוא את הליטוף בתוך החושך .ועם זאת ,הוא מבהיר :״לא התכוונתי
לייצר בו תחושה של תקווה ,אלא של געגוע .זאת אומרת ,אם ׳המסע
הארוך׳ היה ׳מרחקי ,אז ׳ביקור התזמורת׳ עבורי הוא ׳געגוע׳״.
אומרים שגעגוע זז למעשה תקהה שמופנית אל הע.13
זה מאוד יפה.

במובן הזה יש קאט מאוד מעניין בסוף הסרט שלך :רואים את התזמורת,
ואז רואים את רונית אלקבץ מנופפת להם ,ואז בשחחוים לתמונה
הראשונה ,התזמורת כבר לא נמצאת שם .המקום ריק וחבוי התזמורת
נעלמו כאילו מעולם לא היו שם.
כן ,צופים רגישים יכולים לזהות את הדבר ולהגיד לעצמם "זה היה? זה
לא היה?״ .יש איזו מרירות שעולה ,כי אוילי התזמורת בכלל לא הייתה
שם .כמו באגדות ,זהו עולם שנעלם עם הבוקר ,ומה שייוותר לאנשים
האלה בעיירה אחרי אותו יום זאת בדידות גדולה ממה שהייתה מנת
חלקם לפני כן.

אגדה קולנועית
אתה מתאר את ״ביקור התזמורת״ באגדה ,פנטזיה .מה הייתה הגישה
האסתטית שלך בהקשר הזה?
בשני הסרטים שלי היה משהו משותף בהחלטה הבסיסית לגבי האופן
בו אנחנו רוצים לצלם את הפנטזיה .ההחלטה הייתה קשורה מאוד
לגישה של שי גולדמן ,הצלם .אין ניסיון להדגיש את העובדה שמדובר
בפנטזיה ,אלא לספק פה ושם תחושה מחרה באמצעות דברים קטנים.
למשל ,ב״המסע הארוך״ רציתי שהסרט יילך בצעדי בטון כבדים בתוך
המציאות ויתקדם לאט לאט ,ומבלי שתרגיש את זה ,תבין כצופה שאתה
פתאום נורא גבוה מעל האדמה .זה נכנס בצורה הרמונית ,פשוטה .יש
רגעים קטנים שבהם המציאות הולכת ונשברת ,אבל אין משהו נורא
דרמטי שמכנים אותך לעולם פנטסטי .אני אוהב לתאר את זה כמו
שריטות קטנות במציאות שגורמות להתפרצות של המימד הפנטסטי.
במובן מסוים ,״ביקור התזמורת" עושה את אותה חדרך אבל הפוך.
הוא מתחיל כמו פנטזיה ואז יש כל מיני שריטות בפנטזיה שמכניסות
רגעי מציאות .זה מתחיל מאוד מרוחק ,כמו אגדה :״הייתה קבוצה ,היו
היה פעם״ .הקומפוזיציות מאוד תיאטרליות ולכאורה גם סמליות .ואז,
מבחינת תוכנית הצילום השוטים הולכים ומתקרבים יותר לדמויות.

בגדול ,זה מתחיל מקבוצה ואז זה הולך ליחידים .זה עובר ממשהו
גדול ואבסטרקטי לבעיות האישיות של כל אחת מהדמויות .התנועה
האסתטית של הסרט היא לכיוון ריאליסטי .התנועה הזאת תומכת
במהלך הנראטיבי שהסרט עושה ,כי ככל שאתה נוגע יותר בדמויות,
הסגנון פחות מרוחק.
לקראת הסוף יש יןתר ויותר סצינות שמקנות תחושה ריאליסטית יותר
ועם זאת הסרט לא הופך לריאליסטי.
כן ,כי צריך לשמור על הטון של הסרט .אבל זה גם יותר מזה .כי
מצד אחד אתה יכול להגיד שהגישה שלי מזכירה את קאודיסמקי,
טאטי ,משהו מלאכותי ,מרוחק .אבל מצד שני אני לא כזה .יש בי גם
י צד של סרט ערבי ,יש בי חיבה גדולה למלודרמה .ואתה לא תמצא
מלודרמה אצל טאטי .לכן אפשר להגיד שניסיתי למצוא את החיבור
ההרמוני בין ״השוטר אזולאי" ו״זה הדוד שלי" .מצד אחד ,הרגשנות
הישראלית ומצד שני סגנון האגדה הזה .אבל אלה גם שאלות שאני
שואל את עצמי כקולנוען .אתה מחליט שאתה הולך לעשות סרטים
כי אתה אהבת כילד את ״אינדיאנה ג׳ונם״ ואתה אוהב את הקולנוע -
הזה  -״מלחמת הכוכבים״ .אחר כך אתה לומד והופך להיות מעודן
יותר בטעמך .אתה מתחיל להבין דברים ,הראש מתחיל לפעול יותר,
המצלמה הולכת ומתרחקת ,השפה הקולנועית הופכת להיות העיקר,
ואתה מתחיל להתנשא מעל הקולנוע ההוא שאהבת כילד ואומר שהוא
סוג של וולגריזציה .ועם זאת ,עדיין בפנים דופק הילד ,הילד שאומר
"אבל למו!ז״ .אני מנסה לחבר את שני הצדדים האלה גי ,וזה חלק ממה
שקורה ב״ביקור התזמורת״.

סרט קומיקס
הבחנתי שרוב הקהל כמעט שאינו מבחין במלאכותיות הזאת של הסרט.
אולי מפני שהוא מבוים בצורה מאוד הרמונית ,על פי קצב אחיד פחות
או יותר ,הדברים המלאכותיים פחות נקלטים.

קולירין מראה לי את הסטוריבורד של הסרט .נראה ,כי אפשר היה
להפוך בקלות את ״ביקור התזמורת״ לספר קומיקס נהדר .נוצרת
תחושה שקולירין חשב על כל שוט עם בועה של דיאלוג .ועם זאת,
למרות שכל הסרט מאוד סטאטי ,יש ב״ביקור התזמורת״ מספר תנועות
מצלמה מעניינות.

זה נכון ,הקהל הרחב פחות שם לב לעניין המלאכותי ,אבל הקהל היותר
מודע לשפה הקולנועית ולפרטים רואה את זה מייד .מה שהפתיע אותי
זה עד כמה קל לקהל לקבל את פתיחת הסרט .התגובות הראשונות,
כשהראיתי את ה״ראף קאט" היו בנוסח :״בסדר ,מהרגע שיורד
הלילה ומתחילים היחסים האישיים הכל בסדר ,אבל הפתיחה קשה,
מנוכרת ,כבדה״ .והנה ,הקהל דווקא
בסרט שלך יש מעט תנועה .כיצד
מאוד צוחק בפתיחה ,וזה מאוד
החלטת מתי מותר להניע את
הפתיע אותנו ,כי בסך הכל מדובר
" מ ׳ ש ה ׳ אמרר .פ ע ם  :׳׳ש D ' x n a
המצלמה?
בקומפוזיציות מאוד מוזרות.
שנוחליטים נ א ו  0ץ ל ב ל א לשים
אני נגד דוגמטיות שתקבע כללים
על
קצת
לדבר
יכול
אתה
כמו מתי אסור או מותר להזיז
האלה?
הקומפוזיציות
מ !  0־ > ־  ,ד  .כ  0ו ט י ם ש ל ה ם  /ג־״־ .ה ק ש ו
את המצלמה .אין לי חוקים .אבל
אני חושב שבתכנון הצילומים
בין ל ה י ו ת א מ י ץ ל ב י ן ל * ל ש י ם
ב״ביקור התזמורת״ אתה יכול
התבססתי הרבה על קומיקס .אני
לראות דפוס חוזר בחלק מתנועות
גדלתי על קומיקס ואהבתי הכל.
ב0דטים ש ל ן ? "
אהבתי טרזן ,זאגור וגם ספיידרמן
המצלמה .לעיתים יש בסרט מתח
 כשהייתי ילד אפשר היה להשיגשהולך ומתגבר והתנועה פורקת
אותו .הקאטים מתמונות סטאטיות אל תמונות סטאטיות ,הריחוק,
אותו רק בחנויות מסוימות באלנבי .בזמנו אבא שלי קיבל מדודו ג3ע
התחושה שהשוט מתחיל קצת לפני תחילת המשפט ונחתך החוצה קצת
או מקובי ניב את ״האביר זיק" .הגיבור בספר הקומיקס הזה מידרדר
אחרי ,יוצרים השהיה מסוימת .וזה יוצר מתח .אז אני מרגיש שאולי
לזנות ,ובכלל קורים שם דברים שלא כל כך מתאימים לילדים .אבל אני
התנועה פורקת את המתח הזה.
ידעתי לשנן את "האביר זיק" בעל פה .ממש אהבתי קומיקס ,וכשאני
אתה מדבר על יחידות של תנועה?
מסתכל על הדרך בה צולם ״ביקור התזמורת" ,אני חושב שהוא קצת כמו
קומיקס .אין בו עריכה בתוך תנועה .הוא לא מבקש לחבר תנועות יחד,
כן .המחשבה שלי קצת דידקטית ,אז התשובה שלי באמת יוצאת קצת
הוא דווקא עובר משוט לשוט מתוך מצב קפוא ,סטאטי.
דידקטית .קח למשל את הסצינה בין תאופיק ודינה .אחרי המסעדה בערב
אז מראש רצית לבנות עולם של קומיקס ולכן תיכננת שוטים סטאטיים
בא שוט בתנועה ,כשהם הולכים בקלוז-אפ תחת העמודים שמייצרים
שגם הדמויות פתאום קופאות בתוכם?
אור צהוב .יש שם פריקה של מתח ,וזה מה שאתה מתכוון כשאתה שואל
על יחידות של תנועה .אבל יש גם תנועות מצלמה אחרות ,שמתרחשות
כן ,כי ניסיתי למצוא את הטון של הסרט ,וחשבתי שהטון של הסרט
תוך כדי הסצינות .כאן אני מודה שאני מרגיש שאני לא ממש יודע
קשור לקומיקס .אם ״המסע הארוך״ היה עכור ואפור ,אז ״ביקור
להעמיד שוט ארוך בתנועה .אני לא מצליח לחשוב ככה .לכן ,כשיש
התזמורת״ הוא תכלת ,עדין .איך אני מספר את התכלת העדין הזה?
תנועה ,היא באה כי קורה משהו שמבקש ממני לספר את זה בתנועה.
שאלתי את עצמי .אז ישר עלה לי לראש סיפור אגדה לילדים :״פעם
כמו למשל משפט כזה שאומר ״הם דיברו ודיברו ,פתאום היא אמרה
הייתה תזמורת .ולתזמורת היה מפקד .והמפקד פגש אשה .והאשה
לו משהו ואחר כך יצאו שניהם וירח האיר עליהם״ .ואז אתה מראה
הייתה בודדה״ .ובאמת ,בשלב כלשהו ,כשאי-אפשר היה להשיג מימון
תנועה כזאת של סיום שמגיע .אני אפילו רושם בתסריט משפטים כאלה
לסרט ,דימיינתי שאני אעשה מזה קומיקס ולא סרט .אבל אני לא יודע
שיוצרים תחושה של סיום עם תנועה .לעיתים המצלמה נעה כדי לספר
לצייר.
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משהו .אנחנו רואים דמות בודדה ,ואז מצלמה נעה ומראה לנו שיש עוד
אנשים סביבה .אבל אם שואלים אותי למה אני עושה את הקומפוזיציות
והשוטים הסטאטיים האלה ,התשובה היא שזה מה שאני יודע לעשות.
עכשיו ,כשביימתי פרקים לסדרה " 3ו ימים״ ,אמרתי לשי גולדמן שאני
מרגיש שאני צריך להשתחרר קצת ,להוריד את המצלמה מהחצובה
ולזרום עם השחקנים .היה לי חשוב לנסות את זה .אבל אחרי ארבעה
ימי צילום היה לי משבר גדול ,כי הרגשתי שאני לא יודע מה אני עושה.
אני מאוד מתרשם מבמאים שיודעים ללכת עם השחקנים ולהוציא מהם
דברים מקסימים ,אבל אני פשוט לא יכול לעשות את זה .אני יותר מדי
מתוכנן .ומצלמת הכתף גורמת לי חום .בכלל ,יש המון דברים מודרניים
שעושים לי את זה .אני לא נגד אף שיטת עשייה ,אבל האידיאולוגיה
המונוליטית שמשתלטת על שיטות עשייה מעצבנת אותי ,הקביעות
ש״ככה עושים סרטים״ .זה כמו לקחת את התיאוריות של בדסון •או
טאדקובסקי ולא להבין שהן סוג של מצופים בים שאתה יכול להיעזר
בהם כשאתה שוחה .הן לא תורות חצובות בסלע .מדובר בסוג של
מגדלורים שנותנים לך נקודת ייחוס .הן תיאוריות יפות מבחינה
אמנותית ,אבל הן לא "השיטה" לצלם את החיים.
בפאנל שבו השתתפתי בפסטיבל טלוראיד מישהי אמרה" :יש בימאים
שמחליטים באומץ לב לא לשים מוסיקה בסרטים שלהם״ .וזה מעצבן
אותי .מה הקשר בין להיות אמיץ לבין לא לשים מוסיקה בסרטים
שלך? ככה קורה שהחלטה אסתטית הופכת להיות מאניירה ,ואחר כך
אידיאולוגיה ,ובסוף משהו נכון ונורא מכובד .אנשים אומרים ״וואו,
סרט בלי מוסיקה ,בוא ניקח אותו לפסטיבלים ,זה שימוש אמיץ!" .מה
אמיץ?! אין לזה שום קשר לאומץ .כי לפעמים אני רואה את הסרטים
האלה בלי התאורה ובלי החצובה ובלי המוסיקה ואני אומר לעצמי
"וואלה ,זה הבלוף הכי גדול" .כל סרט הוא בלוף .אבל לפחות כשאתה
מאיר אותו ויוצר את הניכור אתה מכבד איזשהו הסכם עם הצופה.
כשהתראיינתי ל״אל-ג׳זירה" ,המראיינת שדיברה איתי התייחסה בלגלוג
לסרטים ערביים ,או סרטים מצריים ,שיש בהם רק מספר סיפורים
שחוזרים על עצמם ,הסיפור של האבא והבן וכד .היא דיברה על זה
כעל משהו מאוד פשטני .אני אמרתי לה"לא נכון ,כי מצד שני יש משהו
שמאוד מכבד את הקהל בסיפורים הבסיסיים האלה".
מה זה המסורת המודרנית הזאת שרוצה להפתיע אותך ולהביא לך
את הזפטה בראש כל הזמן? זה כמו במוסיקה :הסיפורים הבסיסיים
האלה מצביעים על הסולם המוסיקלי שלהם .אנחנו מנגנים את הראגה
הזאת עכשיו .אתה יכול להעריך את הראגה הזאת או לא ,אבל אנחנו
מתבססים עכשיו על סולם מסוים.
ואני יכול להעריך את הווריאציות
הקטנות על הסולם הזה .היצירות
״לפעמים ה
המוסיקליות החדשניות יותר ,שניסו
לעשות משהו א-טונאלי ,היו תנועות
הופכת להיות
חשובות כי פירקו משהו .אבל
אידיאולוגיה,
המשהו הזה התפרק כבר ולכן היום
הא-טונאליות לשם הא-טונאליות

ונווא

הופכת למשהו מאוד סתמי ,חסר
תוכן או משמעות אמיתית .זה כבר
לא בא מאיזשהו צורך לצאת נגד מסורת מסוימת ,אלא בגלל מאמירה.
לכן ,אם חוזרים לעניין המצלמה ,אפשר להגיד שזה לא בהכרח יותר
אמיתי כשהמצלמה על הכתף .מדובר בסך הכל בקונבנציה אסתטית.
מצלמה על הכתף כאילו יוצרת מציאות בגלל קונבנציה שמיובאת
לקולנוע העלילתי מהסרטים הדוקומנטריים .אם המצלמה מתרוצצת זה
יוצר תחושה שזה יותר אמיתי ,אבל זה לא בהכרח נכון .זו רק מאניירה
אסתטית .״ביקור התזמורת״ חיבר אנשים אליו ,לדעתי ,כי יש בו משהו
ישן כזה .וזה קשור לרעיון הגעגוע שדיברתי עליו .הוא קצת כמו קולנוע
אילם במובן מסוים.

 - 3 , 2 , 1דג מלוח
רמישחק ב״ביקור התזמורת״ מאוד ייחודי .הדמויות שלך מאוד
מאופקות ,אבל יש תחושה שסיפורי הרקע שלהם לקוחים מסרט מצדי.
כיצד עבדת על הפער הזה בין הרגש המלודרמטי הפנימי לבין האיפוק
והניכור הסגנוני?
אני זוכר שהלכתי לנצרת לחפש שחקנים לסרט ,ופגשתי שם את מי

יגון קולירין

ששר את שיר הסיום ב״ביקור התזמורת״ ומדבב את ששון בשירה -
אליאס חורי .שאלתי אותו על השירה המצרית והוא אמר לי :״זמר
צריך להיות בשליטה .שירה זה שליטה" .השיר עצמו מלא בפאתוס,
הטקסט שלו מלא ברגש ,אבל שירה היא שליטה .ההיפך מרוק .ברוק,
בהופעה שלך אתה מוציא הכל החוצה ,אבל הטקסט עצמו יכול להיות
הכי סתמי ובנאלי .בשידה המצרית התוכן רגשי וצורת הביטוי היא
מאופקת .התפיסה הזאת השפיעה ע ל
האסתטיקה של ״ביקור התזמורת״.
העמידה ,היציבה המצרית והאיפוק.
חלטה אסתטית
מבחוץ יש אסתטיקה של שליטה,
מאנ״רה ,ואחו בו
אבל בפנים הדמויות עוברות סערה
עצומה.
ו ב  0ו ף מ ש ה ו נבון
לא פיתה אותך בשלב כלשהו לביים
מכובד״
את "ביקור התזמורת" כמלודרמה?
בתסריט המקורי היו פלשבקים
שהתרחשו במצרים וסיפרו את
העבר של תאופיק .הקטעים האלה היו אמורים להיות מבוימים כמו
סרט ערבי .הם היו אמורים להיעשות מאוד מלודרמטיים .הבן שלו
מתאבד במועדון לילה  -זה היה אמור להיות עז יותר ,אלמודוברי .אבל
הדברים האלה ירדו והלכתי על בטוח .אני יודע שהייתי מאוד נהנה
לביים את הסצינות האלה ,כמו סרט ערבי  -זו הייתה אמורה להיות
הפתיחה של הסרט  -אבל לא עשיתי את זה ,ויכול להיות שזו הייתה
החלטה נכונה.
ברגעים מסוימים אתה מבקש מהדמויות לעצור ,לעמוד בתנוחה מסוימת
ללא תנועה .השחקנים באילו הופכים לתלק מהקומפוזיציה .איך עבדת
עם השחקנים על הרגעים האלה?
אני לא עובד דרך הפנימיות של דמות ,אלא מכיוון מאוד חיצוני .יש
בתוכי מוסיקאי מתוסכל ,ואני מרגיש שיש משהו מוסיקלי בדרך שבה
אני ניגש לבימוי .אפשר להגיד שאני מתייחם לכל שוט כמו אל תו
מוסיקלי .מאוד חשוב לי להסביר לשחקנים את המוסיקה של הדיאלוג.
איפה מדברים ,מתי שקט ,מתי מסתכלים הצידה .מתוך זה עולות שאלות
מצד השחקנים ,ואני מנסה לנמק את הכל ממקום רגשי .למשל ,בסצינה
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ביקשתי מהם להיות בתוך עצמם ולהתנתק ממה שקורה סביבם .הם
עם המטפחת בדיסקו ,מישחק ריאליסטי רגיל לא היה עובד .היה צריך
מדברים אחד עם השני ,אבל אין דיאלוג .כל אחד חי בתוך הראש שלו.
לעשות הכל בקצב מסוים .וזה משהו מדהים ,כי כמעט כל הסרט עבד
ב״ביקור התזמורת" כל הדמויות מדברות לעצמן ,ובגלל זה אין חיבור,
בקצב של  60ביט לדקה .זה משהו שגילינו בעריכת הסאונד  -כל התנועה
בגלל זה המרחק .הם כמו איים בודדים.
של השחקנים והקצב של הסרט הייתה מתואמת ל 60-ביט לדקה.
ומה גנוגע לעצירות של השחקנים?
מהירות של שיר רגיל של  -לשם דוגמא  -שלמה ארצי ,היא  20ו ביט
לדקה בערך .ואנחנו ,כל פעם ששמנו מוסיקה בקצב של  60ביט לדקה,
הפאוזות עבורי קשורות לכך שלכל דמות יש רגעים שבהם היא יכולה
היא התאימה בול לסרט .זה יצא ככה .עם השחקנים עבדתי בצורה
לשמוע את השירה הגדולה של החיים .ואלה היו המקומות של העצירה.
כזאת ,עם הקצב .באמצעות הערות כמו"אל תסתכל עליה ,תתנהג כמו
הדמויות עוצרות כי הן שומעות שיש מוסיקה בעולם.
בתיאטרון בובות" .אם תקרא את
אתה יכול לפרט קצת יותר?
התסריט ואת הדיאלוגים של "ביקור
למשל ,בסצינה בחדר המדרגות
התזמורת״ תגיד מה שאמרו רוב
לקראת סוף הסרט ,כשהם נעצרים
של ד ־ ש ח ק נ ״ ם ! ה ק צ ב
ד  .ת  2־ ע ה
״ כ 5
האנשים :״אין כאן כלום!" .כי הסרט
ומחכים שהדלת תיסגר מאחוריהם,
עובד על כך שאני לוקח דברים מאוד של ה0ר 0חייתה
 nnxmnל  6 0 -ב י ט עבורי זהו רגע של מודעות שמשהו
קטנים ומנפח אותם בבימוי .לכן אני
מסתיים .הם כאילו אומרים "הנה
לד>ןח* .וחירות של שיר רגיל של
חושב שהשיטה הזאת שהתפשטה,
אנחנו ,לכאן הגענו" .ניסינו לחיות
א ר ג ׳ n׳ 120 xב י ט > ד ר ! ו  .״
של0וז
שאומרת שתסריט הוא חזות הכל,
פנטזיה מסוימת ,אבל לא הצלחנו
היא נורא מגוחכת" .אי-אפשר להרוס
ועכשיו הכל נגמר .העצירה מנכרת,
תסריט טוב" ,אומרים בצביעות .וזו
אבל מייצרת גם אפקט מסוים.
העצירה היא רגע רגשי שאומר"זה אנחנו .זה המצב שלנו".
קלישאה מטופשת המתעלמת ממסורות ארוכות של במאים .כאילו הכל
העצירה עוזרת להדגיש רגע יומיומי מסוימ שמ2חוץ נראה גנאלי ,אבל
תלוי בתסריט .הם אומרים שקודם אתה חייב שיהיה לך תסריט טוב ,כי
הוא לא רגע בנאלי עמד הדמויות .רגע בו משהו נסגר ,נגמד ,מת,
זה אומר ללכת על בטוח .אבל אני אומר :לא רק שאפשר להרוס תסריט
משתנה .האם תינננת את כל העצירות מראש ,או בנית אותן בצילומים,
טוב :להיפך ,צריך שתסריט יהיה בינוני".
על פי הדגש של השתקנים?
וכיצד הגיבו השחקנים לשיטת העבודה שלך?
בהתחלה היה להם מוזר ולקח זמן עד שהתחברו ,אבל משהו עבד במהלך
אמנם היה משהו מאוד מחושב בקומפוזיציות של הסרט ,אבל דווקא
החזרות ואז הם הבינו מה אני מחפש .ולכן ,כשהשחקנים קיבלו פרסים
בנוגע לעצירות היו כאלה שהוספנו במהלך הצילומים .למשל ,בסיום של
זו הייתה שימחה גדולה .כי מה שהם עשו למעשה זה סגנון מישחק .זה
רגע רגשי הייתי מבקש מהשחקנים לעצור ,להישאר עם הרגע ,לייצר
להיות עם עצמך המון ולא להגיב .ושחקנים מאוד מורגלים לא להיות
פסיק ,נשימה .כאילו אתה מבקש מהם לעצור ולחשוב שנייה על מה
בתוך עצמם .הם לומדים להקשיב אחד לשני ולהגיב למה שקורה .ופה
שקרה הרגע.
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תסריטאית למה אף אחד לא בא לקחת אותם .השנייה הייתה לייצר
התחלה רועדת
הצדקה אסתטית של הפער בין האגדה והמציאות .כאילו המציאות
אחד האלמנטים המסקרנים ביותר בפתיחת ״ביקור התזמורת״ הוא
נוסעת ,עוזבת ,ואנחנו נשארים עם האגדה.
כדור צהוב .אנו רואים רכב מסחרי לבן ,ונהג מוציא כדור צהוב ענק
הסצינה הזאת הייתה אמורה להיות סוג של הערה אסתטית על אופנת
מהמטען ,שם אותו ליד כיסא הנהג ומסע.
סרטי המציאות עם מצלמת הכתף המחוספסת ,שהזכרתי קודם .כאילו
אני אומר ״לא בסרט הזה״ .השחקנים היו נחמדים והסצינה יצאה יפה,
מה זה הכדוו הצהוב הזה? מה המשמעות שלו בסוטז
אבל היא לא עבדה במכלול .וכאן יש נקודה קולנועית מאוד עקרונית,
הכדור הצהוב מאוד חשוב .הוא חיוני לסרט .אבל אני צריך להסביר
כי מצד אחד ישנן הדרישות התסריטאיות ,אבל מצד שני ,לקולנוע,
לך את התהליך של הדבר הזה .יש הסבר מאוד ארצי ופשוט לכדור
כמו שטארקובסקי מצביע בספר
הצהוב ,אבל כמובן אחר כך היתוסף
שלו ״פיסול בזמן״ ,יש היגיון פיוטי.
אליו גם הסבר פילוסופי ,כי הדברים
כי מה שנשאר מכל הסצינה הזאת
האלה הולכים ביחד .כשאנשים קראו
זה שהנהג יוצא החוצה להביא
את התסריט של ״ביקור התזמורת״
מהשרוכ־ןנ״ם לעבור > ,ו  .׳ ש א ו ע •
לאשתו את הכדור הצהוב שזה בדור
הם כל הזמן שיגעו אותי עם השאלה
לצירים .זה כל מה שרואים .ומספיק
ל ״ ג ו  0 0׳ > (  ,נ ש י מ ה  .כ א י ל ו
ה ו ג ו ! ,
״איך יכול להיות שאף אחד לא בא
שנכנס הדבר האחר כדי לעשות את
לקחת את התזמורת הזאת?" .איך
אתה מ ב ק ש מהם לעבור ולחשוב
העבודה .זה לא יאומן כמה שאלות
יכול להיות שאין להם טלפון למי
הכדור הצהוב הזה שיחרר.
שנייה ע ל מ ה ש ה ד ה ה ר ג ע "
להתקשר ,איך זה יכול להיות שהם
אבל הצופים לא אמורים להבין מיהו
הולכים לאיבוד? אז אמרתי שאני
האדם הזה ומהו הכדור הצהוב.
אתחיל את הסרט עם שוט סטאטי
לא ,אין לכך שום משמעות מבחינה תסריטאית .אבל מה שאני מנסה
של מכונית מכוערת ,ואז אני אחתוך פנימה לתוך המכונית ,וכתבתי
להסביר זה שלא צריך הסבר תסריטאי .האסתטיקה והקומפוזיציה
סצינה שלמה של מה שקורה בפנים שמספקת הצדקה נראטיבית לכל
מספקות לך נימוק קצת מוזר שאתה לא מבין אותו לגמרי ,אבל הוא
מה שקורה .במהלך ההפקה צילמתי את הסצינה הזאת ,אבל אחר כך
קיים .זהו נימוק פיוטי של היגיון קולנועי .וזו הסיבה לכך שהכדור הצהוב
הורדתי אותה בעריכה .הסצינה מצולמת בסגנון כמו-דוקומנטרי ,מאה
הזה כל כך חשוב .״ביקור התזמורת״ עושה משהו כל כך מנותק ,וכל כך
שמונים מעלות מכל הסגנון של הסרט .רואים זוג .היא בהריון ,והוא
חשוף ,שבקלות היה אפשר לא להאמין לו .אני הרגשתי שזה סרט נורא
נהג שמחכה שיגיעו הנוסעים שלו .אבל פתאום האשה מקבלת צירים
מסוכן עבורי כיוצר .כי"המסע הארוך״ מוגדר כדרמה משפחתית ,וזה
באוטו והוא חייב לנסוע :מצלמה על הכתף ,צרחות ,אין ממש תאורה -
איזור הרבה יותר בטוח .ב״ביקור התזמורת״ יש תהום בין הסרט לבין
הכל כמו ״זימנה״ .אז אני חותך החוצה ,והתזמורת נמצאת שם במקום.
הצופה ,כי הוא כל כך מוזר ומרוחק .בתוך כל סרט יש איזה בלוף .זאת
לסצינה הזאת היו שתי מטרות .הראשונה הייתה להצדיק מבחינה
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אומרת ,אנשים מתלבשים בכל מיני בגדים מוזרים ,אומרים טקסטים
שמישהו כתב עבורם ,ומשחקים איזה מישתק ,שזה דבר אידיוטי לגמרי,
ואתה אמור להאמין לכל זה .במהלך העריכה הרגשתי לרגעים דבר כזה.
אתה יכול להסתכל פתאום על כל הסרט שלך ולהרגיש ששום דבר לא
עובד ,שאתה לא מאמין לשום דבר שקורה שם .מישהו יכול להיכנס
לאולם הקולנוע באותו מצב הרוח כמו שהייתי אז ,ולראות רק את
התהום הזאת .זה יכול לקרות ,כי זה קרה לי .ואיכשהו אני מרגיש
שהכדור הצהוב עזר לשים את הצופים לא בתהום ,אלא בתוך הסרט.
הכדוד מכניס את הצופה למקום קצת סוריאליסטי ,אבסזוד ,לא
מוסבר.
כן ,וזו הסיבה לכך שאני מתחיל את הסרט עם כתובית של "פעם,
לא מזמן" ,כדי לשים את הצופה במקום הזה של האגדה .אני מודע
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לכל הדברים שנמצאים מחוץ לפריים ,למציאות וכוי ,אבל אני מבקש
מהצופים ,בשעה וחצי הקטנות האלה שלי ,להסתכל רק לשם ,רק לכיוון
הפנטזיה.
בשהמשאית נוסעת וחושפת את התזמורת הרגשתי שהיא עושה פעולה
דומה לפתיחת וילון ,כמו בהצגה.
כן ,נכון .אני כאילו אומר" :הניחו רגע לשאלות ובואו אתי למסע הזה".
קראתי את תקציר ״ביקור התזמורת״ באתר של הקרן לקולנוע ,וראיתי
שכתוב שם שהסרט מתרחש בתקופת דבין.
לא ,זה נורא! אני יודע ,ואני מאוד כועס על האתר של הקרן לקולנוע
שהם כתבו את זה.
זה בילבל אותי כשראיתי את הסרט ,כי חשבתי שאני בא לדאות ״סרט
תקופתי״ ,וראיתי שבל הפמפס והתפאורה בהתחלה ,בשדה התעופה

בדידות
המצלמה ב״ביקוד התזמורת״ נראית כפועלת בעצמאות מסוימת ביחס
לדמויות .היא לא נעמדת בעבורן ,כדי לצלם אותן מהזווית הטובה ביותר,
אלא יוצרת תחושה שהיא נמצאת שם ,והדמויות צריכות להתארגן על
פי העמדה שלה .בנוסף ,אני מזהה סוג של תנועת מצלמה שמשך את
תשומת הלב שלי ,שאתה עושה אותו גם ב״המסע הארוך״ :המצלמה
מצלמת דמות ,ואז עושה תנועה קצרה וחושפת שיש מישהו נוסף ליד
הדמות שלא דאינו בעמדה הראשונה .היא נעה ,חושפת פיסת מציאות
נוספת שמשנה את האופן בו אתה מפרש את מה שאתה דואה.
הדברים האלה יוצרים עבורי סוג של תחושת מספר ,ואני אוהב לראות
בסרטים שהבמאי עובד .את סוג השוטים האלה אני ראיתי בסרטים של
פי .טי .אנדרסון .אהבתי את התפיסה המוסיקלית שלו .יש לו תפיסה
מוסיקלית של שוטים .הוא מייצר זרימה מאוד אורקסטרלית ,ואז יש
לו רגעים שהמצלמה עוצרת ומצלמת את הדמויות .המעבר הזה בין
הזרימה לעצירה מאוד דיבר אליי והשפיע עלי במיוחד ב״מסע הארוך״.
אבל זו השפעה מאוד מסוימת ,כי אני לא מנסה לחקות את אנדרסון או
את הווירטואוזיות שלו.
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ותתנת האוטובוס ,לא מתאימים לתקופה ההיא.
אבל זה בשום פנים ואופן לא סרט תקופתי .האתר של הקרן הוא המקום
היחיד שבו כתוב שזה סרט שמתרחש בתחילת שנות ה ,90-אבל זה לא
נכון והם חייבים להעיף את זה משם.
אבל יש גם תמונה של דבין בסרט.
כי לא יכולתי לשים שום מנהיג אחר מבלי שיהיו השלכות פוליטיות
למיניהן .רבין הוא בערך ראש הממשלה׳ היחיד שאפשר לשים אותו בלי
יותר מדי השלכות .אבל הסרט הוא אל-זמני .הוא מתחיל עם כתובית
שאומרת"פעם ,לא מזמן״ כדי שיהיה הכי חסר זמן שאפשר .יכול להיות
שהיה לי נוח להגיד שזה קורה בתקופה זו או אחרת כדי שיתנו לי את
הכסף כבר ,אבל הסרט עצמו ילא מצביע על שום תקופת זמן ספציפית.

עבורי התנועה הזאת מתחברת לנושא הבדידות וחוסר היכולת לתקשר
אחד עם השני .אתה מראה בן אדם לבד בפריים ,אבל אז המצלמה נעה
ומראה לך שלמעשה הוא לא לבד .היא מחברת בין האנשים מבלי שהם
יהיו מסוגלים לעשות את זה .מבלי שהם מודעים לכך ואפילו שהם
לא תמיד מרגישים אח זה  -החיבור קייס .אני רואה את זה כמשהו
אופטימי ופסימי בו-זמנית .כי בכל זאת עבורי ,במובן מסוים הן ״ביקור
התזמורת" והן ״המסע ראו־יך" עוסקים בין הייתר בחוסר היכולת לגעת
ובניסיון או ברצון לגעת.
זה מעניין מה שאתה אומר ,אבל אני חייב להודות בכך שהכל היה מאוד
אינטואיטיבי ,ורוב הדברים שאני אגיד לך על התנועות האלה יהיו מתוך
חשיבה בדיעבד ,לאחר מעשה .בהקשר הזה ,אם דיברנו על כך שהרגש
שעמד מאחורי ״המסע הארוך״ הוא ״מרחק״  -זאת אומרת שמצד אחד
דברים הם מאוד קרובים אלינו ,אבל מצד שני ,מבפנים אנחנו מרגישים
משהו שלא מאפשר לנו לגעת בזה  -בזמן העבודה על הסרט היה לי
מאוד חשוב מבחינה רגשית להתכוונן לתחושה של ״מרחק״  -כאילו
התחושה הזאת אומרת לך איזה משהו .הקומפוזיציות יוצאות באותה
הרוח ,יש בהן בדידות ,מרחק.
אתה מדבר קצת במו שחקן .אמנם ,במקום לגלם דמות אתה הולך לביים
סרט ,אבל אתה כאילו צריך להיכנס אל תוך הדגש והאישיות של הסרט
הזה .להפוך בעצמך לסרט .להתמלא בעצמך ברגש שאתה רוצה להעביר
בסרט שלך ,ואז האינטואיציה תהיה מכוונת יותר למה שאתה רוצה.
יש בזה משהו .נראה לי שכשאני מביים אני נהיה אחד עם התחושה
הזאת .אני צריך להרגיש את זה .וזה היה אחד הקשיים הגדולים ב״ביקור
התזמורת" ,כי הייתי חייב להיגמל מהתחושה ש׳׳המסע הארוך" נתן לי,
ממש להיגמל רגשית ממנה.
היית בדיכאון עמוק אחרי ״המסע הארוך"?
כן ,הייתי .כי אתה מתמכר לזה .הכתיבה המדכאת היא הרואין .החיטוט
הזה .ב״המסע הארוך״ היה משפט שבסוף נשאר בחוץ שאומר ״כמו פצע
פתוח שכדי שייסגר מגרדים ומגרדים״ .אתה כאילו רוצה לסגור את זה
ואתה מגרד ,אבל בסופו של דבר אתה רק פותח את הפצע עוד ועוד.
בנוסף ,יש בעשייה המדכאת משהו מאוד מגונן .כי כשאתה יוצא לעולם
ואתה צריך להתמודד מול ביקורת אתה יכול להגיד לעצמך ״תגידו מה
שתגידו .הוא לא אהב את זה כי הוא לא מסוגל להתמודד עם זה״ .אז
ברמה הטכנית יש גם משהו כזה .אבל מה שאתה אומר זה מאוד נכון.
כשאני מביים אני צריך להיטמע אל תוך איזושהי תחושה שתוביל את
הסרט .אני חייב שהבסיס הרגשי של הסרט יישב לי בבטן באיזושהי
הרגשה כזאת .כי בסופו של דבר ,מה שיושב בבסיס של הדברים הוא
מופשט ,ולא טכני .אתה יוצר כי יש לך איזו תחושה מופשטת שאתה
לא יכול לבטא אותה ,והתחושה הזאת מכוונת אותך באופן אבסטרקטי
לתוך כל הטלטלה הזאת של עשיית סרט .כל סרט הוא כמו ילד שנולד
ויש לו גנטיקה מסוימת שאתה לא יכול להתכחש לה  -תחושה כזאת
שעומדת בבסיסו .אם ב״המסע הארוך" היה טון מונוכרומטי ,אפל
ומייאש ,ב״ביקור התזמורת״ היה טון אחר .התחושה הייתה שאני חייב
עכשיו להרפות את שרירי הבטן ,להיות נעים וללמוד לחייך.
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הסרט"מלך ש ל קבצנים" ,שיצא לפני מספר חודשים לאקרנים,
לא זכה לקבלת פנים אוהדת במיוחד מהמבקרים .הסרט
נתפס כפאתטי ,כ״כישלון עצוב" או פשוט כ״תמוה״  -כפי
שכינו אותו כמה מבכירי מבקרינו .למעשה ,מה שמשך את
מירב תשומת הלב היה לאו דווקא הסרט עצמו ,אלא הסיפור
הצבעוני שעומד מאחוריו :במאי ישראלי)אורי פסטר( ,שחלם
במשך שנים ארוכות לעבד לסרט את ספרו של מנדלי מוכר
ספרים ,ורתם לשיגעון הפרטי שלו בעל אימפריית פיצוחים
)יניב חממה( ,ששפך לתוך הסרט סכומים עצומים בקנה-
מידה ישראלי ,והפך אותו לאחד מהסרטים מרובי התקציב
בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי )למעלה  2מיליון דולר ,על פי
הפרסומים(.
גם מצד הקהל הישראלי לא זכה הסרט לחסד רב .וכך ,לאחר התעלמות
הדדית של הקהל והמבקרים ,ירדו שנים של עבודה לטמיון .לאחר
פתיחה כושלת ירד הסרט במהירות מהמסכים ,והוכתר ככישלון קופתי
חרוץ.
חבל ,כי למרות ש״מלך של קבצנים" אינו סרט חף מבעיות ,הוא יצירה
מעניינת ,ייחודית וחשובה בנוף של הקולנוע הישראלי .ראשית ,מדובר
בסרט עם קטעי פעולה ואמנויות לחימה ,מה שמהווה חידוש גדול
בנוף הדרמות המונוטוני של ישראל .בארץ אשר מתמחה בייצור סרטים
קטנים ,מנסה "מלך של קבצנים" במודע להיות גדול :להציג סיפור בעל
ממדים אפיים ,תצלומי נוף מרהיבים ,ודמויות גדולות מן החיים.
עצם הניסיון הזה לתת לקהל הישראלי סרט שיפנה אל הקישקע ויקרוץ
לכיוון של שוברי הקופות ,הוא כבר מבורך ,ולו רק משום שהוא יוצא
דופן כל כך בקונטקסט של הקולנוע הישראלי .מובן שצריך להביא
בחשבון שבדיוק הניסיון הזה ליצור סרט בעל נימה חזקה של פאתוס
הוא שצרם כל כך לרבים מהמבקרים הישראלים ,וגרם להם לתגובות
אלרגיה ביקורתיות.
מעבר לכך" ,מלך של קבצנים" ,סרט שעוסק במצבם של היהודים בפולין
במאה ה6-ו ,הוא סרט תקופתי .בנוף הקולנועי המקומי ,קולנוע עם
תודעה היסטורית מוגבלת ביותר שעוסק בכאן ועכשיו)לכל היותר מוכן
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