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גליון 194

תוכן
העניינים

פסטיבל קאן ממשיך להיות האירוע המרכזי של עולם הקולנוע ,המקום שבו אמורים להיות מוצגים
הסרטים המעניינים ביותר של השנה .שום דבר לא יכול לשנות או לערער את העובדה הזאת.
כל המאמצים של המתחרים לא נשאו פרי ,בינתיים ,ולמרות כל ביקורת שאפשר להטיח בקאן
ובבחירת הסרטים שם ,אין לו עדיין מתחרה ראוי בשטח.
וביקורת יש ,ולא מעטה ,בעיקר השנה; למשל על מספר הסרטים הצרפתיים שגדשו את התוכנית,
כאילו מדובר בשנת השיא של הקולנוע הצרפתי .לא דובים ולא יער .שנת שיא היא לא הייתה,
והסרטים שבכל זאת הגיעו לשם גרמו אולי סיפוק לכל אלה שהפעילו כל הזמן לחצים מכל הכיוונים
הפוליטיים האפשריים ,אבל הרבה הנאה קולנועית לא הייתה מהם .מובן שריבוי תוצרת מקומית
בחלון הראווה המרכזי של הקולנוע גורם נחת לכל מי שעושה סרטים בצרפת ,אך לא בהכרח
לצופים ,לא הצרפתיים ולא האחרים .שלושה סרטי נשים הם אולי תשובה הולמת לכל מי שטען
עד היום כי נשים אינן מיוצגות די הצורך .אבל אין ספק שהפסטיבל היה יוצא נׂשכר אילו ויתרו
על הסרטים של מאיוואן ( )Mon roiושל ואלרי דונזלי ( .)Marguerite et Julienאשר לסרט של
עמנואל ברקו ("בראש זקוף") שפתח את הפסטיבל ,הוא שיגרתי מדי וצפוי מכדי לפתוח אירוע
יוקרתי כל כך .שני הסרטים הצרפתיים המעניינים ביותר" ,זיכרונות נעורים" של ארנו דפלשן
ו"צלליות נשים" של פיליפ גארל ,הוצגו דווקא במסגרת המקבילה" ,שבועיים של הבמאים".
אבל במקום לקונן על מה שלא היה בסדר השנה ,אולי מוטב להסביר מדוע בחרנו להתרכז בסרטים
שתמצאו בגיליון הזה .כפי שצוין" ,זיכרונות נעורים" היה בהחלט הסרט הצרפתי המעניין ביותר
בפסטיבל" .קארול" של טוד היינס ,שזכה בקושי במחצית פרס המישחק ,היה הסרט המלוטש
ביותר" .המחסלת ני איניאנג" של הו הסיאו-הסיאן היה המדהים ביותר במראהו (ואל יקל הדבר
בעיניכם ,פאולו סורנטינו הציב לו תחרות קשה ב"נעורים")" .אחותנו הקטנה" של הירוקאזו
קורה-אדה היה הסרט השלם והרגיש ביותר ,לפי המסורת של מיטב הקולנוע היפני" .מוסטנג"
הטורקי למחצה היה סרט ביכורים של דניז גאמזה ארגובן ,מפתיע מכל הבחינות" .האוצר" של
קורנליו פורומבויו הסתיר להפליא את התיחכום שבו מאחורי חזות כמעט פשטנית" .קולות הנפץ
של הלב" של יואכים טריר הנורבגי היה המקופח ביותר בחלוקת הפרסים ,ואילו ההפתעה והסרט
המדובר ביותר של השנה היו ללא ספק "בנו של שאול" ,סרט ראשון של לאסלו נמש ההונגרי,
שמעז לחדור ללב זוועת השואה ולדלות משם קורטוב של אנושיות .למרות שיהיו סביב הסרט עוד
ויכוחים רבים על הזכות שיש או אין לקולנוע עלילתי להגיע לתוך תאי הגזים ,התוצאה בהחלט
יוצאת דופן .בגיליון הזה תמצאו פגישות קצרות עם כל הבמאים האלה ,המדברים על הסרט שהם
ליוו בקאן.
לבסוף ,התכנית האחת בפסטיבל שלאיש לא הייתה עליה ביקורת — "קלאסיקה בקאן" ,שהציגה
שורת רסטורציות של סרטים קלאסיים ולצידם סרטי תעודה על קולנועני עבר .אחת מבין יצירות
המופת הרבות שהוצגו שם (ובמקרה זה לא צריך לחשוש משם התואר ,ההיסטוריה כבר קבעה את
ערכם של הסרטים) ,הייתה גרסה משנת  1931של "מריוס" ,המחזה של פאניול בבימוי אלכסנדר
קורדה .חבל שאין מי שכותב ועושה היום סרטים כאלה.

/

קריאה מהנה לכולכם.
עדנה פיינרו

.033 > .031
"מריוס" מחדש נעוריו | דני ורט
רסטורציה מאירת עיניים

מפיק :אלון גרבוז ,מנהל סינמטק תל–אביב
עורכת :עדנה פיינרו
מערכת :צביקה אורן ,דני ורט ,דני מוג'ה ,דן פיינרו ,אשר לוי,
מאיר שניצר ,פבלו אוטין
עורכת לשונית :יעל אונגר
עיצוב :תמר טסלר
כתובת המערכת :סינמטק תל–אביב ,רח' שפרינצק  ,2תל–אביב
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לאסלו נמש על "בנו של שאול"
ביקור בגיהינום מעשה ידי אדם
/

.010 > .07
ארנו דפלשן על "זיכרונות נעורים"
שלושה פרקים מאוטוביוגרפיה פיקטיבית
ז'אן-קריסטוף פרארי וגרגורי ואלנס (פוזיטיף )651
/

.013 > .011
הירוקאקזו קורה-אדה על "אחותנו הקטנה"
שלוש אחיות מאמצות אחות חורגת
/

.017 > .014
יואכים טריר על "קולות הנפץ של הלב"
האב ,הבנים ורוח האם
/

.020 > .018
הו הסיאו הסיאן על "המחסלת ני איניאנג"
קונג פו מסנוור ביופיו
/

.023 > .021
טוד היינס על "קארול"
הזבנית והגברת
/

.026 > .024
קורנליו פורומבויו על "האוצר"
חפש את המטמון
/

.030 > .027
דניז גאמזה ארגובן על "מוסטנג"
חמש סוסות פרא צעירות

> לסקירה מפורטת של הפסטיבלים
הגדולים בעולם ,אנא היכנסו לאתר
סינמטק ת"א < www.cinema.co.il
כתב העת יוצא לאור
בסיוע קרן הקולנוע
הישראלי
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קאן
2015

ביקור בגיהינום
מעשה ידי אדם
> לאסלו נמש על "בנו של שאול"

> גזה רוהריג ב"בנו של שאול"

> לאסלו נמש

לאסלו נמש הוא בן  ,38בנו של במאי הקולנוע ההונגרי אנדרש ילש .הוא היה
אסיסטנט של הבמאי ההונגרי המהפכני בלה טאר .הוא למד היסטוריה ,יחסים
בינלאומיים ותסריטאות בפאריס ,ואחרי סרט קצר ראשון בשם "עם מעט סבלנות"
הוא נסע לניו יורק ללמוד בימוי קולנוע .במעבדות הקולנוע של פסטיבל קאן
(סינפונדסיון) והוא הכיר את קלרה רואייה ,ויחד איתה כתב את התסריט לסרט
הארוך הראשון שלו" ,בנו של שאול" .הוא בחר לעצמו נושא שאין קשה ממנו ,השואה.
הסרט מספר על שאול אאוסלנדר ,איש הזונדרקומנדו באושוויץ ,שמאמין כי מצא את
גופת בנו בין הגוויות שמתפקידו היה לגרור החוצה מתאי הגזים.
הוא מתעקש להביא את הבן לקבורה כדת וכדין ,עם רב שיאמר עליו "קדיש" ,ואינו
נרתע מן המשימה שנטל על עצמו למרות הגיהנום שבתוכו הוא נתון.
התסריט הגיע לחממה הבינלאומית של בית הספר סם שפיגל בירושלים ,נמש
ורואייה עבדו במשך שבעה חודשים עם בוגר בית הספר קובי גל-רדאי על פיתוח
התסריט ,הוא הוגש לוועדת שופטים בינלאומית שישבה בירושלים ,אבל באותו שלב
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השופטים לא התרשמו ממנו די הצורך,
והוא לא הוזכר כלל ברשימת הפרסים
של אותה השנה .למראה הסרט אפשר
להבין את תגובתם .קשה מאוד לתאר
במילים מה שמתרחש על הבד ,זה אחד
מאותם הסרטים שמפתחים לעצמם שפה
קולנועית פרטית משלהם ,שפה שמתאימה
למעט מאוד נושאים ,וקשה להבין מה
היא עושה עד שלא רואים את התוצאות
בפועל .למן הרגע הראשון (הסרט הוצג
בימים הראשונים של הפסטיבל) הלכה
השמועה ועשתה לה כנפיים :זאת יצירת
המופת של השנה .אפשר כמובן להתווכח
ולהטיל ספק ,וזאת תהיה ודאי העמדה
של כל מי שמתקשה לעכל שיחזור ,ולו
המכובד ,המסוגנן והקפדני ביותר
של השואה באמצעות סרט עלילתי,
עם שחקנים ,תסריט ומצלמת קולנוע
שצריכה לחדור למקומות שהזוועה בהם
מעל ומעבר לכל מה שאדם יכול להעלות
בדמיונו .אבל ,אם ירצו בכך אם לאו,
השואה הופכת בהדרגה מן הטרגדיה
הגדולה ביותר שהכירה האנושות
לפרק בספרי ההיסטוריה ,פרק איום
ונורא ,עוד הוכחה למפלצתיות הטבע
האנושי ,אבל רק פרשה אחת מיני רבות
שההיסטוריה משופעת בהן .זה היחס של
רוב צופי הקולנוע בימינו ,ואולי משום
כך לא היו כמעט פקפוקים לגבי ההישג
של נמש .מכאן ,זכות הדיבור ללאסלו
נמש עצמו.
>>
הרעיון נולד כאשר היינו בבאסטיה שבקורסיקה,
שם צילמנו את "האיש מלונדון" של בלה
טאר .באחת מחנויות הספרים מצאתי אוסף
של עדויות מן השואה שפורסמו תחת הכותרת
"קולות מתחת לאפר" ,או ,כפי שקוראים לו
במקומות אחרים" ,מגילות אושוויץ" .מדובר
בעדויות של חברי כיתות הזונדרקומנדו במחנה
ההשמדה ,שנכתבו ,הוסתרו ,ונטמנו באדמה
לפני המרד של אוקטובר  ,1944והתגלו רק
שנים רבות לאחר מכן .בתוך העדויות האלה
מוצאים תיאור יבש וענייני של התפקידים
שהוטל על הזונדרקומנדו למלא ,סדר היום
שנקבע להם ,התקנון המפורט להפעלת
המחנה ותהליך השמדת היהודים ,ובמקביל גם
התארגנות חשאית של תאי מחתרת.
התפקיד שהטילו אנשי האס-אס על אנשי

הזונדרקומנדו היה ללוות את שיירות היהודים
מן הרכבת לתאי הגזים ,להפשיט אותם ,להרגיע
אותם ,להכניס אותם פנימה לתוך התאים ,אחר
כך לגרור החוצה את הגוויות ,לשרוף אותן,
ולנקות את המקום לפני בוא המשלוח הבא.
המחנה עבד כמו מפעל משומן היטב ,מייצר
גוויות ומחסל אותן .בקיץ של שנת  1944הגיע
שם הקצב לשיאו — כמה אלפי יהודים מצאו שם
את מותם מדי יום ביומו .חברי הזונדרקומנדו
זכו ,כל עוד היו בתפקיד ,ליחס מועדף איכשהו:
קצת יותר מזון ,וחופש תנועה יחסי בתוך
המחנה .אבל העבודה הייתה מתישה ,והגרמנים
נהגו לחסל אותם במחזורים כל שלושה או
ארבעה חודשים ,ולמנות במקומם אחרים,
שהרי אסור היה להותיר כל צל של עדות או
עדים למה שאנשי הזונדרקומנדו ראו ועשו.
חלק ממשפחתי נרצח באושוויץ .אצלנו בבית,
זה היה נושא שעלה מדי יום ביומו" .הרשע
ביצע את זממו" ,זאת הייתה ההרגשה שלי
כאשר הייתי ילד .היה אצלנו מין חור שחור,
הרגשה של שבר עמוק שהפריד בינינו לבין כל
שאר האנושות .הרבה מאוד זמן לא הצלחתי
לרדת לסוף התעלומה הזאת ,עד שהגיע הרגע
שהחלטתי שצריך להתחבר שוב לעבר ולכל
הזוועה הטמונה בו.
מאז ומתמיד הייתי מתוסכל מן הדרך שבה
הציגו בקולנוע את מחנות ההשמדה .הסרטים
התיימרו להציג סיפורי גבורה והישרדות ,אבל
לדעתי ,כל מה שהם הצליחו לעשות זה להלביש
את כל מה שקרה במחנות בממדים של אגדה,
אגדת אימים ,אבל אגדה .בניגוד להם ,העדויות
של אנשי הזונדרקומנדו מוחשיות ,מדויקות
וממשיות מאוד .הם מתארים בפרוטרוט
את השיגרה של תעשיית המוות הזאת ,את
הארגון ,החוקים ,הקצב ,התפקידים שמוטלים
על העובדים ,הסיכונים שמאיימים על כל
מי שנמצא שם ,והדרכים להשגת התפוקה
המקסימלית .התוצרת נמדדה כמובן בכמות
הגוויות ליום .רק מבעד לעדויות האלה הצלחתי
לחדור לתוך העולם הזה.
הבעיה הייתה ,כמובן ,איך לבנות סיפור עלילה
פיקטיבי בתוך המסגרת הזאת .ידעתי מראש
שאין לי כוונה להציג מעשי גבורה או ליטול את
נקודת המבט של אחד ששרד ,אבל מצד שני,
גם לא חשבתי שצריך או אפשר להמחיש את
מלוא היקפה של תעשיית הרצח הזאת .ביקשתי
למצוא זווית מדויקת ,מצומצמת ,ולבנות עלילה
פשוטה ובסיסית ככל האפשר .בחרתי את נקודת

המבט של יהודי הונגרי ,שאול אאוסלנדר ,איש
הזונדרקומנדו ,ואני מגביל את עצמי לנקודת
המבט הזאת :אני רואה מה שהוא רואה ,לא
פחות אבל גם לא יותר .זאת ועוד .לא מדובר
כאן במבט "סובייקטיבי" ,משום שאאוסלנדר
הוא בסופו של דבר דמות ,ולא רציתי להפוך את
הסרט לתרגיל קולנועי מלאכותי .היה ברור לי
מראש שצריך לברוח מכל אסתטיזציה מכל סוג
שהוא ,מכל סגנון מיותר ומכל תרגיל וירטואוזי.
צריך לזכור שבתוך האיש שבמרכז הסרט נרקם
סיפור יחיד במינו ,פרימיטיבי ואובססיבי :הוא
מאמין שהוא מצא את גופת בנו בין הקורבנות,
והוא מנסה בכל מחיר לשמור על הגופה הזאת
שלמה ,למצוא רב שיאמר עליה "קדיש",
ולקבור אותה כדת וכדין .כל מעשיו בסרט הם
פועל יוצא של המשימה הזאת שהטיל על עצמו,
שנראית חסרת שחר בתוך הגיהנום של מחנה
ההשמדה .הסרט כולו מוגבל לנקודת מבט אחת
ולמשימה אחת ,אבל זה אינו מונע מפגש עם
מבטים של אנשים אחרים ופעולות אחרות
המתרחשות במקום באותו הזמן .עם זאת ,הכל
מוצג רק מנקודת המבט של שאול ,הנחפז
בדרכו להשיג את מטרתו ההזויה לכאורה.
יחד עם התסריטאית שלי ,קלרה רואייה,
חקרנו וקראנו עדויות של אנשים כמו שלמה
ונציה ופיליפ מילר ,וגם את עדותו של מיקלוש
נישלי ,רופא יהודי הונגרי שעבד במשרפות.
מובן שראינו שוב ושוב את "שואה" של קלוד
לנצמן ,והדברים של אברהם בומבה ליוו אותנו
כל הזמן .בין היתר ,נשענו גם על עבודות מחקר
של היסטוריונים כמו גדעון גרייף ,פיליפ מנרד
וזולטן ואג'.
השתדלנו מאוד שלא להתמודד חזיתית עם
הזוועה ,ולא לשחזר את האימה של הכניסה
לתאי הגזים .הסרט הולך כל הזמן בעקבות
שאול ,הוא נעצר לפני הכניסה לתאי הגזים,
נכנס מאוחר יותר פנימה יחד איתו לפינוי
הגוויות ,לשטיפת הרצפות והקירות ומחיקת כל
העקבות שנותרו בהם .מאחר שאני צמוד למבט
של שאול ,איני מראה אלא את מה שהוא רואה,
את הדברים שבהם הוא מתרכז .הוא עובד כבר
ארבעה חודשים במשרפות ,יש לו מנגנון הגנה
עצמי שמסיט את מבטו הצידה מן הזוועות ,ולכן
דברים רבים נשארים מחוץ לתמונה ,או שהם
מופיעים בה מטושטשים ,ברקע .לשאול חשוב
רק דבר אחד — המטרה שהציב לעצמו ,והמרדף
אחרי המטרה הזאת הוא שקובע את הקצב של
כל הסרט.
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כבר מן הרגע הראשון ,עוד לפני שהתחלנו
לצלם ,קבענו ,יחד עם הצלם מתיאש ארדאיי
והתפאורן לאסלו רייק ,כמה חוקי יסוד שהינחו
אותנו כל הזמן .זה לא יכול להיות סרט יפה ולא
סרט שמזמין הזדהות ,זה לא יכול להזכיר סרט
אימים ,וצריך להישאר כל הזמן צמוד לשאול,
לא לחרוג ממה שעיניו רואות ,ממה שהוא
שומע ,מכל מי שהוא נתקל בדרכו .התעקשנו
להשתמש בפילם  35מ"מ שקיבל טיפול מיוחד
במעבדה .זאת הדרך היחידה לשמור על אופי
התמונות ,ולהישאר נאמן לדימוי אורגני של
העולם שבו אנחנו חיים .מטרתנו הייתה לגרום
להתרגשות אצל הצופה ,דבר שאי-אפשר
להשיג בצילום דיגיטלי .לשם כך הייתה לנו
תאורה פשוטה ככל האפשר ,מפוזרת ,מין
תאורה תעשייתית ,והשתמשנו כל הזמן באותה
העדשה ( 40מ"מ) ,בפריים שסוגר את הדמות
בתוך מסגרת צרה ,ולא במסך רחב שמזמין את
מבט הצופה לנדוד לכל הצדדים .אשר למצלמה,
היא הוצבה תמיד בגובה העיניים של שאול.
אם אני צריך לציין מקורות השראה לסרט,
הייתי מצביע על "צא וראה" ( )1985של אלם
קלימוב ,העוקב אחרי נער ,בחזית המזרח,
בשנת  ,1943ונשאר צמוד לו בכל מסעו המחריד
עד הרגע האחרון .אבל קלימוב מרשה לעצמו
דברים שאנחנו נמנענו מהם בכוונה.
הסרט מתחיל בתמונה מטושטשת שבתוכה
מופיעים לפתע פניו של שאול ,והצופה מוזמן
להבין שהוא יילך איתו בהמשך הסרט ,לכל
אורך הדרך .צריך לומר שעבדנו הרבה עם כל
השחקנים על שגרת ההתנהגות שלהם ,שצריכה
הייתה להיות כפופה לחוקי המחנה .כדי לשרוד
שם צריך היה תמיד להשפיל מבט כלפי מטה,
אף פעם לא להתבונן ישירות בעיניו של איש
אס-אס ,ללכת בצעדים מדודים ,במהירות,
הראש מוטה למטה ,להסיר את הכובע בכל פעם
כדי להצדיע ,לא לדבר ,ולענות לכל שאלה של
הגרמנים ,בקיצור ובשפה הגרמנית.
מובן שבתוך האימה הזאת קיימות כמה
אפשרויות להגיב ,החל מוויתור וכניעה
מוחלטת ועד לרצון להתקומם .בסרט אפשר
למצוא את ההתקוממות שאכן פרצה בשנת
 ,1944המרד המזוין היחיד בתולדות מחנה
ההשמדה של אושוויץ .שאול עצמו בוחר דרך
אחרת להתנגדות .במהלך המרדף שלו אחרי
מטרתו האישית ,הוא נתקל בכמה גישות שונות
בתוך המחנה :כאשר הוא מנסה לשכנע את
הרופאים שלא לבצע בגופת בנו ניתוח שלאחר
המוות ולבתר אותה כמו שעשו בכל שאר

המקרים ,כשהוא נתקל בקבוצות אחרות של
זונדרקומנדו תוך כדי ניסיונו למצוא רב ,כאשר
הוא פוגש את אלה שמנסים לארגן התנגדות
מזוינת במחנה — כל הפרטים האלה חולפים
מול עיניו ביעף ,בתוך הריצה המטורפת שלו,
והצופה צריך לבנות משברי האינפורמציה
הזאת את התמונה השלמה.
בשלב מסוים בסרט רואים ניסיון חשאי של
כמה מאנשי הזונדרקומנדו לצלם את הנעשה
במחנה ,דבר שהיה כמובן אסור בתכלית
האיסור .המחתרת הפולנית הצליחה בשלב
מסוים להעביר לזונדרקומנדו כמה מצלמות,
כדי להנציח עדות להשמדה .למרות כל
הסיכונים ,הם הצליחו לצלם ,בכניסה לתוך
תאי הגזים ,נשים עירומות בדרכן לתא הגזים,
ואחר כך בהוצאת הגוויות ,את ערימות הגופות
שמוציאים משם החוצה .ארבע תמונות כאלה
שהוצגו בתערוכה בשם "זכר המחנות" השפיעו
עלי מאוד .הן עדות לכל תהליך ההשמדה,
והן מעמידות כמה שאלות עקרוניות :מה
המשמעות של תמונה? מה אפשר להעביר
באמצעותה? איזו חזות יש למוות ולמעשי
הזוועה? השתמשתי במוטיב הזה גם בסרט,
משום שהוא מתאים לחלוטין למסלול שעובר
שאול בתוך המחנה .הוא חלק מן העדות הזאת,
ובאמצעותה נשאלת גם השאלה העקרונית
בדבר הדרך הנכונה להצגת השואה.
לקול יש תפקיד חשוב ביותר בכל מהלך הסרט.

יחד עם מהנדס הקול שלי ,תמאש זאני ,החלטנו
על צליל יבש ולא מעובד .צריך היה לעביר את
האקלים הקולי של תעשיית המוות השטנית
הזאת ,על הצעקות ,הפקודות ,ומערבולת השפות
שמעליהן מהדהדות הצריחות המאיימות של
אנשי האס-אס בגרמנית .הקול הוא נדבך נוסף
על התמונה ,אבל יכול לא פעם לבוא במקומה.
הוא בנוי שכבות על שכבות של צלילים שונים,
אבל חשוב מאוד לשמור עליהם כמו שהם ,ולא
להכניס בהם מימד מלאכותי כלשהו.
השחקן הראשי בסרט ,גזה רוהריג ,אינו שחקן,
אלא סופר ומשורר הונגרי שמתגורר בניו יורק,
ושם פגשתי אותו לפני כמה שנים .חשבתי
עליו משום שאצלו הכל נמצא תמיד בתנועה,
גם הפנים וגם הגוף .קשה לקבוע את גילו ,הוא
נראה צעיר וקשיש גם יחד ,הוא יפה ומכוער,
בנאלי ויוצא דופן ,מעמיק ואדיש ,חריף ואיטי,
הוא מתנועע במהירות ,אבל יודע לשמור על
שתיקה ולא לזוז מן המקום.
בסך הכל ,נדמה לי שכאשר כלו כל הקיצים,
בתוך מעמקי הגיהנום שבו הוא נתון ,כל מה
ששאול קשוב לו הוא קול פנימי שדוחף אותו
לעשות מעשה אחד שיהיה בו קורטוב של אנושי
ומקודש ,מעשה שמקובל על כל בני האדם ,בכל
התרבויות והדתות — הכבוד שניתן למוות.
//

> גזה רוהריג ב"בנו של שאול"

קאן
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שלשה פרקים
מאוטוביוגרפיה
פיקטיבית
> ארנו דפלשן על "זיכרונות נעורים"

2015

> מתוך ריאיון עם ז'אן-קריסטוף פרארי
וגרגורי ואלנס (פוזיטיף )651

> לו-רואה לקולינה וקנטן דולמר ב"זיכרונות נעורים" של ארנו דפלשן

למרות ש"דקל הזהב" הוענק השנה
ל"דהיפאן" של ז'אק אודיאר ,כל מי
שהיה השנה בפסטיבל קאן מוכן להעיד
שהסרט הצרפתי השלם ביותר והמוצלח
ביותר" ,זיכרונות נעורים" ,הוצג לא
בתחרות ,אלא במסגרת המקבילה,
"שבועיים של הבמאים" .הפרשנויות
לסיבות שמאחורי ההחלטה המוזרה
להוציא אותו לגלות הזאת רבות ושונות,
חלקן שמועות מרושעות שלא הוכחו די
הצורך .אבל אפשר בהחלט לצטט את
מנהל הפסטיבל ,תיירי פרמו ,שטען
במסיבת העיתונאים שקדמה לפסטיבל,
כי הבמאי ארנו דפלשן כבר השתתף
פעמים רבות בתחרות ,וכי הגיע הזמן

להעדיף שמות מּוכרים פחות .הוא הדגיש
במיוחד את שמה של הבמאית-שחקנית
ואלרי דונזלי ,שעליה לא רצה לוותר,
אבל בהמשך התברר שסרטה היה אחד
המביכים ביותר שיכלה צרפת להציע
בתחרות .דפלשן ,מצידו ,העביר את
"זיכרונות נעורים" למסגרת המקבילה,
וזכה שם לפרס יוקרתי פחות אבל מלּווֶ ה
בהרבה אהדה ובשבחים לרוב.
הסרט מזכיר בסגנונו ובגישתו את סרטי
הגל החדש של שנות ה 60-של המאה
הקודמת .הוא מחזיר לבד דמות בשם
פול דדאלוס (השם הוא מחווה לסופר
ג'יימס ג'ויס) ,שדפלשן השתמש בה כבר
בעבר .הוא היה גיבור אחד מסרטיו

הראשונים" ,איך הסתבכתי במריבה...
או חיי המין שלי" ,שם נקרע דדאלוס,
מרצה לפילוסופיה במקצועו ,בין שלוש
נשים שונות .אותה הדמות הופיעה שוב,
בתפקיד משנה ,בסרט מאוחר יותר ,בשם
"סיפור חג המולד" ,ועכשיו הוא חוזר,
לא עוד פילוסוף ,אלא אנתרופולוג אשר
חוזר לצרפת אחרי שהייה ארוכה בניכר,
ונזכר בשלוש אפיזודות מימי נעוריו.
האפיזודה הראשונה קשורה לתקופה
שהיה בן  ,11ומציגה את אמו של פול,
שסבלה מהפרעות נפשיות אשר הטילו
אימה על שלושת ילדיה ,ומאוחר יותר,
במהלך הסרט ,מתברר שהיא התאבדה זמן
קצר לאחר מכן .באפיזודה השנייה ,פול
הוא תלמיד תיכון שיוצא עם הכיתה לטיול
במינסק ,שהייתה אז בברית המועצות.
לפני הנסיעה הוא הסכים להצטרף לחברו
היהודי ,ולהעביר בחשאי מסמכים לקהילה
היהודית במקום .הוא אף מפליא מעל ומעבר
למצופה ,ונותן את הדרכון שלו לנער יהודי
בן גילו שרוצה לעלות לישראל .באפיזודה
השלישית הוא כבר סטודנט באוניברסיטה,
חוזר באחת החופשות לביקור בעיר
מולדתו ,ומכיר את אסתר ,גימנזיסטית
(כנראה יהודייה) ,הדיווה של בית הספר
התיכון .השניים נקשרים ברומאן אהבה
סוער שנמשך שש שנים תמימות ,רצופות,
תוך הפסקות ופרידות.
הריאיון הבא תורגם מתוך כתב העת
"פוזיטיף" .הוא נערך ערב הפסטיבל,
והמראיינים הם ז'אן-קריסטוף פרארי
וגרגורי ואלנס.
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> הסרט נראה כמו הקדמה מאוחרת לסרט קודם שלך" ,איך הסתבכתי
במריבה ,"...אבל בין שני הסרטים יש הבדלים לא מעטים; למשל ,דדאלוס
אינו עוד פילוסוף אלא אנתרופולוג .האם הסרט החדש מתכוון באמת
להציג פרק מוקדם בחייה של אותה דמות שהכרנו קודם לכן?
בערך ,אבל לא בדיוק .הצגת פרק מוקדם יותר בחייו של דדאלוס איפשרה
לי להשתמש במסגרת שנראתה לי נוחה .היה לי כבר גיבור מן המוכן,
והפעם עמדתי להציג את נעוריו .אבל בהמשך ,כאשר ניגשתי לכתיבה,
הבחנתי שאני עומד לחרוג מן המסגרת המקורית למחוזות אלימים יותר,
תוך תקווה שהדבר לא יפריע לצופה .יש בסיס לטענה שפרק הזיכרונות
הראשון בסרט הזה מזכיר את סרטי הראשון" ,חיי המתים" ,שהפרק השני
הוא ברוח הסרט השני שלי ( ,)La Sentinelleוהפרק השלישי הוא בנוסח
"איך הסתבכתי במריבה ."...מבחינתי ,היה נחמד לחזור לשלוש גישות
קולנועיות מן העבר ,אבל לא הייתה לי שום כוונה לחזור גם לאותם
הנתונים שהיו כלולים בסרטים הקודמים.
> מעניין ,אפשר לחוש בסרט בהנאה שאתה מוצא בפגישה עם דמות שלך
בגילים שונים ,לא מעט ברוח סדרת סרטי "אנטואן דואנל" של טריפו.
זה נכון שנהניתי מאוד לפגוש שוב את מתיה אמלריק ,שהופיע פעמיים
בתפקיד פול דדאלוס ,כשהוא מגלם את אותה הדמות ,כמו בסרטים
הקודמים שלי .שוחחתי איתו לראשונה על הסרט כאשר נפגשנו בלוויה
של אלן רנה (אמלריק היה אחד מנושאי הארון) .אשר לדמות ,אני מוצא
שבדידותו של פול דדאלוס ,כשהוא מבוגר ,יש בה משהו יפה ומרגש

במיוחד .הוא שב מן הניכר בלי שום דבר באמתחתו ,הוא נראה מאושר
בחלקו ,ואפשר לשאול בעצם ממה הוא ניזון .לי הוא מזכיר יותר את
הדמות של שארל דנר ב"איש שאהב נשים" .יש בבדידות שלו משהו
מאושר ,כאילו השלמה עם החיים כמו שהם.
> מתקבל הרושם שפול דדאלוס הוא האלטר אגו שלך ,כפי שהיה בזמנו
האלטר אגו של ג'יימס ג'ויס .יש לא מעט מן המשותף בין שתי הדמויות
האלה :הניסיון להימלט מהשפעתה של האם ,למצוא אב רוחני או להיות
סופר תוך כדי הוראת ספרות.
הדמות שיצר ג'ויס עזרה לי בזמנו ,כשעשיתי את "איך הסתבכתי
במריבה ,"...ליצור טיפוס של מי שאינו מצליח להיות בן נאמן להוריו.
כשאני מדבר על השראה ,אני מתכוון לקללות של דדאלוס אצל ג'ויס
ליד מיטת אמו הגוססת ,אבל גם לבלום (גיבור "יוליסס") ולקשר הכושל
שלו עם אביו .ב"זיכרונות נעורים" ,סלידתו של פול מאמו משפיעה על
היחס שלו לכל הנשים שיפגוש לאחר מכן .הצימאון שלו לדעת יותר על
אפריקה ,ככל שהוא מושפע מן המשורר ארתור רמבו ,נולד מהרצאות
המורה שלו לאתנוגרפיה .המסע שלו לטג'יקיסטן בא כתוצאה מהשפעת
דודתו ,שהייתה ממוצא רוסי למחצה .אבל ,אם להודות על האמת,
דדאלוס הוא פטפטן מכדי להפוך אי-פעם לסופר מוצלח .אפילו את
המכתב לדמות אחרת בסרט ,קובאלקי ,הוא אינו מסוגל להשלים .מצאתי
אצל ג'ויס את העזרה שנדרשה לי כדי להתמודד עם דחיית האם ,מעשה
כאוב כל כך ב"יוליסס" .אבל כשכתבתי את "זיכרונות נעורים" ,חשבתי

> מתיה אמלריק ב"זיכרונות נעורים" של ארנו דפלשן
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> ארנו דפלשן מדריך שחקנים ב"זיכרונות נעורים"

יותר על פואמה של ייטס בשם "המדרגות הלולייניות" .שם מדובר
באהבה-שנאה לאירלנד מולדתו ,ואצלי יש יחס דומה לעיר הולדתי,
רּובה ( .)Roubaixכמו דדאלוס של ג'ויס ,גם הדמות שלי נחנקת במסגרת
ֶּ
שהיא צרה על מידותיו .הוא זקוק למרחב כדי להתפתח .הוא עוזב את
בית ההורים כדי לעבור לדודתו ,נוסע לברית המועצות ,מגיע לפאריס,
ואחר כך שוב נוסע לטג'יקיסטן.

מצלצל כמו ֵשם רומאי ,במפורש שם של גוי .היחס שלי ליהדות ולכל מה
שקשור לה מאפיין אותי לא פחות מאשר את הדמות שיצרתי בסרט .כך,
למשל ,הידידות שקושרת את פול לדמות בשם נתן ,ב"איך הסתבכתי
במריבה — "...הסיבה הראשונה לידידות ,בעיני פול ,היא הקשר האישי
ביניהם; הסיבה השנייה היא זכותו של כל עם להגדיר את עצמו .זה
כנראה תוצאה ממה שלימדו אותו בבית הספר.

> במהלך הסרט אתה מתעכב על רגעי המפתח שעתידים לעצב את
אישיותו .האם זה מלמד שהתכוונת לדון בנושא הזהות?
אינני יכול לקבוע לעצמי מסמרות מדויקים כל כך בשלב שבו אני
מתחיל לעבוד על סרט .כאשר אני ממציא דמות ,איני יכול לומר לעצמי
מראש שהיא תהיה כזאת או אחרת .זאת הסיבה לכך שחוסר ההתאמה
בין הדמות של פול דדאלוס בסרט הזה לבין זו שבסרטים הקודמים אינו
מפריע לי .אבל זה נכון שיש בעלילה רגעים שבהם ההחלטות שלו ,ולא
הגורל ,הן אלו שקובעות את עתידו .כשהוא נמצא עם חברו היהודי בבית
כנסת במינסק ,שם הוא מתבקש לעזור לקבוצת יהודים שרוצים לעלות
לישראל ,והוא נותן את הסכמתו ,הוא עתיד ללכת עם זה עד הסוף — וזה
יקבע את העובדה שיהיה לו כפיל ,עם אותו שם ,שיחיה בקצה אחר של
העולם .כל בחירה שלו מוליכה לתפנית בחייו ,והוא הולך עם כל אחת
מהן בלי היסוס .לדוגמא ,החלטתו לאהוב את אסתר תשנה את חייו מן
הקצה אל הקצה.

> הוא אולי למד את זה בבית הספר ,אבל זאת אחת הבחירות שמגדירות
את אישיותו.
זה נכון .אני גם מלא התפעלות מן המעורבות הפוליטית שהוא מגלה .אני
משוכנע שהגיל הפוליטי ביותר בחיי האדם אינו  ,18אלא עוד לפני כן15 ,
או  .16האמונה בעמדה פוליטית ,בגיל הזה ,היא מלאה ושלמה .עד כמה
שזה נוגע לי ,אני זוכר שכבר בגיל  13או  14הדבקתי ברחוב כרזות של
המפלגות שהאמנתי בהן .אחרי גיל  16אתה מתחיל לצפצף על כל העניין
ולהטיל ספק במה שמספרים לך .הראש עסוק כבר בדברים אחרים .הייתי
זקוק לרוסיה הסובייטית של אותה התקופה כדי להעלות את התשוקה
הפוליטית של פול באותו הגיל .זאת ההזדמנות שלו להפגין את תמיכתו
בעם היהודי.

> איך אתה מסביר את היחס שלו ,ושל הסרט בכלל ,ליהדות? הוא מוסר את
הדרכון שלו ליהודי שצריך לעלות לישראל ,שם חברתו בסרט הוא אסתר.
השאלה שלך מובילה אותי חזרה לבחירת השם של הדמות .פול דדאלוס

> הסרט שלך מתקדם בניתורים ובקפיצות פתאומיים .הדרך שבה אתה
נוגע בנושאים רציניים מזכירה לא מעט את טריפו .יש לזה אפילו ביטוי
פורמלי ,כאשר בתחילת הפרק על אסתר אתה משתמש במסך מפוצל,
כאילו אתה חש צורך להשתעשע.
בסרט שמורכב מאפיזודות ,יש חשש שהצופה יאבד ברגע מסוים את
העניין .לכן צריך ללכוד אותו ,לתפוס אותו בצווארון ולהחזיק בו חזק,
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באמצעות הקשר בין אפיזודה אחת לשנייה.
> בסוף הסרט אתה מצטט משפט של אפלטון" :נער ,איפה אתה כיום?".
כותרת המשנה של הסרט היא."Nos Arcadies" :
כן ,מדובר כאן בילדות שאבדה .משהו מאותו רגע שבו אנחנו מלאי
תעוזה ואומץ ,בערך כמו בשיר של דייוויד בואי" ,גיבורים" .זה גן העדן
שלפני הופעת החטא .האמת היא ,שבמשך תקופה מסוימת חשבתי
שזה יהיה ֵשם הסרט .אבל תוך כדי הצילומים ברבעים העממיים של
רּובה התחלתי לדאוג .הרגשתי שאנחנו מפריעים לתושבים ,שהם
העיר ֶּ
חושדים שמא אנחנו שוטרים .הם התחילו לשאול אותנו מה שם הסרט
שאנחנו מצלמים .חששתי שאם נשתמש בשם הזה ,החשדות שלהם יגברו
עוד יותר .זה נכון שילדות ונעורים הם כמו ארקדיה ,ארץ האוטופיה
המיתולוגית שבה שורה האושר המושלם ,אבל מגיע הרגע שצריך לפרוץ
את גבולות הארץ הזאת .אני באמת מאמין שהילדות והנעורים הם עידן
של אושר ,וצריך להתייחס אליהם בגאווה ובסיפוק ,ולא בבושה ,כפי
שעושים זאת רבים.
> בשם שבו בחרת ,בסופו של דבר" ,זיכרונות נעורים" ,יש הקשר
אוטוביוגרפי.
אמת ,אבל זאת רק העמדת פנים ,אני משקר .הורי היו הרוסים כאשר גילו
מה שם הסרט .נאלצתי לשכנע את אמי במשך שעות שאין לה שום קשר
לאם שבסרט" :אמא ,את חיה ,ואילו האם של גיבור הסרט מתה .ואת
יודעת היטב שרגלי לא דרכה מעולם על אדמת ברית המועצות" .האמת
היא שאני אוהב ליצור את הבלבול הזה אצל הצופים .אני מתחיל בזה
רּובה ,כמוני .והצופים מתחילים לשאול
שמוצאה של דמות הוא מהעיר ֶּ
את עצמם אם היא בבואה שלי או לא .אני אוהב ליצור את ההרגשה אצל
הצופים שהם מציצים מאחורי פרגוד ,ואני מעודד את השחקנים לנהוג
באותה דרך .הצופה הרי מצפה שהשחקן ישקיע בדמות שהוא מגלם
משהו אישי ִמ ֶשל עצמו .כאשר אני קורא לסרט שלי "זיכרונות נעורים",
אני מתחייב כביכול למסור לצופה משהו מזיכרונות הנעורים שלי.
> אתה משתמש לא פעם בשוט של שחקן המדבר אל המצלמה.
אני אוהב מאוד את הרגעים האלה .המצלמה רואה את פני השחקן בלבד,
והצופה שואל את עצמו מה עובר בראשו של אותו השחקן ,באותו הרגע.
כשמתיה אמלריק ,בתור פול המבוגר ,כותב מכתב ,על מה הוא חושב?
האם הוא מהרהר ב"אסתר" הפרטית שלו ,שאותה עזב פעם? האם הוא
פונה אלי? זה רגע שבו הבדידות ,הסיכון שהשחקן נוטל עצמו ,השבריריות
שאותה הוא צריך להעביר לצופה ,כל זה צריך לבוא לידי ביטוי ,וכל
הצוות שנמצא סביבו תוהה אם השחקן יצליח לעמוד במשימה ,לשכוח
את המצלמה ,ולהישאר נאמן לדמות לכל אורך הסצינה .אני מבחין
בשבריריות הזאת אצל לו-רואה לקולינה ,כשהיא קוראת את המכתבים
של פול .מבחינתי ,אין כמו אמלריק לסצינות מן הסוג הזה.
> במאי המתבונן אחורה לעבר ילדותו ,זה מזכיר את פליני של "זיכרונות"
ואת ברגמן של "פאני ואלכסנדר" .האם התכוונת לעשות משהו דומה?
לא בדיוק" .פאני ואלכסנדר" הוא אחד משלושת הסרטים שעיצבו אותי
יותר מכל .אבל אין לי עדיין היכולת והגישה שיאפשרו לי לחדור לילדותי
שלי במידה כזאת .עם זאת ,אסור לשכוח ש"פאני ואלכסנדר" מתייחס

בעיקר לילדות הוריו של ברגמן ,אבל בעיני ,הילדּות של הורי ,הטרגדיות
שהם חוו ומלחמת העולם השנייה ,זה נראה לי מרומם ודרמטי הרבה יותר
מכל מה שאני עברתי .בהשוואה לזה ,הילדות שלי נראית שגרתית למדי.
לכן אני מעדיף זיכרונות מפוברקים.
> עם זאת ,הנטייה לעסוק שוב באותה הדמות ולראות מה קרה לה מזכירה
לא רק את טריפו של סרטי דואנל ,אלא גם סרטים חדשים יותר ,כמו סרטי
סדריק קלאפיש או ריצ'רד לינקלטר .האם זה מקרה?
לא ,זה לא מקרה .זה אופייני לכל בני הדור שלנו .אין לי ספק שגם קלאפיש
וגם לינקלטר אהבו את סרטי דואנל ,בדיוק כמוני .אלה הסרטים שהראו לנו,
כשהיינו תלמידים בבית הספר ,איזה רעיון משונה זה שמבוגרים מראים את
הסרטים האלה לילדים .ההיפך היה נכון יותר :הילדים היו צריכים להראות
את הסרטים האלה למבוגרים .אחרי שגמרנו את בית הספר היינו צריכים
לראות את הסרטים האלה שוב כדי לגלות אותם באמת.
> למוסיקה יש תפקיד מרכזי בסרט ,בעיקר בשתי סצינות מרכזיות :בסצינה
שבה המורה נרדם ,ואחר כך בסצינה שבה פוגש פול שוב את חבר נעוריו,
קובאלקי .איך זה שבחרת דווקא בשירים של הוגו וולף?
שמעתי בעבר את "שירי הקודש" של סטרווינסקי ,שנכתבו בהשראת הוגו
וולף .הרבה זמן לא הצלחתי להבין מדוע זה כל כך מוצא חן בעיני ,עד
שגיליתי עד כמה זה דומה למוסיקה שכתב ברנרד הרמן ל"ורטיגו" .מאחר
שסטרווינסקי כתב את השירים ב ,1968-אני משתעשע בתיאוריה שהוא
והרמן האזינו פעם ,ביחד ,לשירי הוגו וולף ,בתקופה שאליזבת שוורצקופף
נהגה להופיע בלוס אנג'לס ולבצע אותם .זה השפיע על שני המלחינים,
ומאוחר יותר ,סטרווינסקי ראה ביצירה שלו מחווה לברנרד הרמן .העליתי
את התיאוריה שלי בפני מלחין הסרט ,הווארד שור ,כאשר השמעתי לו את
המוסיקה של סטרווינסקי .הוא לא מאמין בתיאוריה ,אבל הוא מודה שיש
דמיון בין היצירה של סטרווינסקי למוסיקה של "ורטיגו".
> למרות שהסרט מסתיים בטון מריר משהו ,יש הרגשה שבעתיד עוד
ניפגש שוב עם הדמות של פול דדאלוס .האם זאת באמת הכוונה?
ודאי .אני בהחלט מתכוון לשוב אליו ,אבל איני מסכים שסוף הסרט
הוא מריר משהו .הסצינה האחרונה איננה כזאת .רואים בה את אסתר,
עירומה ,נותנת לפול שיעור ביוונית .עם כל הצניעות ,יורשה לי לצטט
את "קיץ עם מוניקה" של ברגמן .באחת הסצינות ,המתרחשת בשעת
הבוקר ,מוניקה מסירה את הבגדים והולכת לשחות ,במערומיה .בהתאם
לחוקי הצנזורה של אותה התקופה ,ברגע שהישבן החשוף עומד לעבור
מול המצלמה ,יש קאט לפנים המאושרות של בן זוגה .בסוף הסרט,
כשהוא מתבונן בחלון ונזכר באותו הרגע ,חוזרים שוב לאותה הסצינה,
אבל הפעם רואים את כל הישבן של מוניקה .גם אצלי ,כאשר רואים
את אסתר נותנת שיעור ביוונית לפול ,כולה חשופה ,והצופה יכול לומר
לעצמו שאכן יש לפול סיבה להתגעגע .תמונתה של אסתר ,כפי שהיא
מצטיירת בזיכרונו ,זו השלמה מצידו עם העבר ועם כל מה שהיה בו.
//
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קאן
2015

שלוש אחיות
מאמצות אחות
חורגת
> הירוקאזו קורה-אדה על "אחותנו הקטנה"

> מימין משמאל :אייסה הארוקה ,קאהו ,הירוסה סוזו ונגסווה מאסמי ב"אחותנו הקטנה" של הירוקאזו קורה-אדה

מכל הבמאים היפניים הפועלים היום ,הירוקאזו קורה-אדה
הוא הקרוב ביותר ברוחו ,ולעיתים קרובות בסיפוריו ,לעולם
של מי שהיה אחד הבמאים הגדולים ביותר שידע הקולנוע,
יאסוז'ירו אוזו .אין פלא ,אם כן ,שעלילת סרטו החדש של
קורה-אדה מתרחשת בעיירה קאמקורה ,עיר קייט קטנה ליד
טוקיו ,בה נמצא ,על אחת הגבעות שבפרברי העיירה ,אחד
ממקדשי השינטו הגדולים במדינה ,וליד המקדש ,בית קברות
בנוי על צלע הגבעה ,ובפסגתו ,הקבר של אוזו עצמו ,אבן
שיש גדולה ,מרובעת ושחורה ,ועליה אידיאוגרמה אחת בודדה
שפירושה ,בשפות אחרות ,הוא "כלום" .בעיירה הזאת ,בבית
ישן ורחב מידות ,מתגוררות ,בסרט של קורה-אדה ,שלוש
אחיות .הוריהן התגרשו ,כל אחד מהם הלך לדרכו ,והשאירו
את השלוש להסתדר בכוחות עצמן .הן אכן עשו זאת ,בהצלחה
רבה ,אבל מעולם לא סלחו להורים שנפרדו בלי שום התחשבות

בילדות שלהם .האחות הגדולה ,סאצ'י ,אי-שם בתחילת שנות
השלושים לחייה ,עובדת בבית חולים ,זוכה להערכה בעבודתה,
ומונתה זה עתה אחראית לאגף חדש המטפל בחולים סופניים.
היא מנהלת בחשאי רומאן עם אחד הרופאים בבית החולים ,איש
נשוי ֶש ִמן הסתם אינו מתכוון להיפרד מאשתו.
האחות האמצעית ,יושינו ,צעירה בכמה שנים ,פקידה בבנק,
עצמאית ,מרדנית ,אוהבת חברת גברים ,ולא פחות מזה את
הטיפה המרה ,כאשר היא מזדמנת .הצעירה ,מן הסתם בתחילת
שנות העשרים אם לא פחות מזה ,צ'יקה ,זרוקה בהתנהגות
ובמראה ,כיאה לבני דורה ,זבנית בחנות לממכר נעליים,
וחיה בקצב הפרטי שלה.
השלוש חיות יחד בהרמוניה שמופרת מדי פעם עקב עימות קטן
שחולף כמו ענן ביום קיץ .כאשר מגיעה אליהן הבשורה שאביהן,
שעבר לגור בעיר אחרת ,הלך לעולמו ,אין להן הרבה חשק
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להצטרף ללוויה ,אבל אולי מתוך כבוד לזכרו של המת ,הן בכל
זאת הולכות ,ומגלות שם שיש להן אחות נוספת ,סוזו ,נערה
מתבגרת שבאה לקבל את פניהן בתחנת הרכבת ,ולהראות להן
את הדרך אל הבית .השלוש ,מבלי לדון הרבה בעניין ,נקשרות
לילדה שלא הכירו מעולם ,ולפני שהן חוזרות הביתה ,מציעות
לה שתצטרף אליהן ותהיה האחות הרביעית .היא מסכימה,
ותוך כמה ימים מוצאת סוזו את עצמה בבית שלא הכירה ,עם
אחיות שלא ידעה על קיומן ,צריכה להתאים את עצמה אליהן,
ובמקביל הן חייבות למצוא את הדרך אליה .קורה-אדה עוקב
אחרי התהליך האיטי במשך שנה תמימה .במשך הזמן הזה ,לכל
אחת מן האחיות יש חוויות ומבחנים משלה .מאחורי הנימוסים
הנפלאים השגורים ביפן ,לכל אחת יש מחשבות סתר משלה,
שמבצבצות מתחת לפני השטח ,אבל אף פעם לא יוצאות
ממש אל האור — הצופה צריך לנחש ולהבין בעצמו .הצער

על מה שאבד ,הכעס על הורים שזנחו ,החרדה מפני עתיד
לא ברור ,ועוד הרבה דברים אחרים ,שקורים הן לאחיות והן
לאנשים הקרובים להן ,משולבים בסרט הזה ,שהיה אולי השלם
והמגובש ביותר מכל הסרטים של קאן .הבעיה היחידה שלו
הייתה החזות החלקה ,המלוטשת והמאורגנת להפליא ,שיותר
מדי צופים לא הרגישו כלל צורך לחפור בעדה כדי למצוא מה
מסתתר מתחת .לכן היו רבים כל כך שמשכו כתפיים וטענו שזה
קצת משעמם ,כי לא קורה כאן שום דבר מרעיש באמת .נכון,
אין כאן מרדפים וגם לא התפוצצויות ,אין כאן מפגני ראווה
ואלפי ניצבים ,אבל יש כאן הרבה מחשבה ,רגש ותבונה .ואלה
מצרכים נדירים ביותר היום בקולנוע .הסרט מבוסס על רומן
גראפי בשם "יומני אומימאצ'י" מאת יושידה אקימי .להלן מה
שמספר הירוקאזו קורה-אדה על "אחותנו הקטנה".

> הבמאי הירוקאזו קורה-אדה

> איך זה שאף אחת משלוש האחיות אינה גוערת באחות החדשה שלהן או
מתקוטטת איתה?
אמת ,גם אני שאלתי את עצמי את אותה השאלה כאשר קראתי את הספר.
משהו נראה לי חסר במחצית הראשונה של הדרמה ,למשל פרק שבו האחות
הקטנה בורחת מן הבית אחרי שהיא מסתבכת במריבה עם אחת האחיות
האחרות .הסופר העדיף שלא לנקוט קווי עלילה שדופים מן הסוג הזה.
ואכן ,במהלך הסיפור ,כאשר בעלת המסעדה חולה במחלה ממארת ,היא
שאהובה עומד
ּ
אינה מנסה להיאבק בה ,או כאשר האחות המבוגרת שומעת
לנסוע לארצות הברית ,היא אינה מנסה בשום אופן להניא אותו מהחלטתו.
> האם פירוש הדבר שהפילוסופיה שמנחה את הסיפור הזה היא השלמה
עם הגורל?
אינני סבור כך.
> אז איך צריך להבין את זה?
אולי השם המקורי של הספר שעליו מבוסס הסרט שלי" ,יומני

אומימאצ'י" ,יכול לעזור במקרה הזה .אין ספק שהסרט הוא על ארבע
אחיות ,ואפשר אולי גם להוסיף ולומר שהסרט הוא על סוזו ,האחות
הקטנה ,המגבשת את הזהות שלה ,ועל סאצ'י ,האחות הגדולה ,שמשלימה
בסופו של דבר עם ההורים שלה .אבל עוד יותר מזה ,הסרט מתרכז
בעיר שבה הן מתגוררות ובמה שקורה בה עם חלוף הזמן .כמו הגלים
ששוטפים את חוף הים ,העיר אינה משנה פניה ,למרות כל אלה שבאים
ואלה שעוזבים — בין אם זו סוזו ,שמגיעה ממקום אחר ,בעלת המסעדה
שעומדת למות ,או החבר של סאצ'י שנוסע אל מעבר לים .בעוד שנים,
כאשר איש לא יזכור את כל אלה ,יבואו לשם אנשים אחרים ויבלו שם
חלק מחייהם .חיי האדם הם רק פיסה קטנה מתוך תמונה גדולה ,מעין
גרגיר חול אחד על שפת הים.
> האם אפשר לומר שהתפקיד המרכזי בסרט נועד לזמן החולף שמכיל
בתוכו את העבר ואת העתיד?
אילו הייתי נוקט את הגישה הזאת ,נראה לי שלא הייתי מצליח להתרכז
ולהעמיק ביחסים בין הדמויות האלה .העניין שלי אינו רק ביפי הנוף של
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> ארבע האחיות ב"אחותנו הקטנה" של הירוקאזו קורה-אדה

> יון פובוקי (מאחורי הדלפק) ב"אחותנו הקטנה"

קאמקורה או של ארבע האחיות ,אלא גם בנכונות של העיר הזאת לחבק
ולקבל את כל מי שבא לתוכה .זהו היופי הנובע מתוך ההרגשה — ולא
מדובר כאן בעצב או בעגמומיות — שאנחנו כולנו איננו יותר מגרגירי
חול ,והעיר כולה תמשיך להתקיים עם הזמן ,גם אחרי שאנחנו כבר לא
נהיה במקום .זאת הפרספקטיבה שהינחתה אותי בבימוי הסרט.

התכוונתי להציב את סאצ'י ואת סוזו בשני מוקדי העלילה .השתיים
האלה ניצבות במרכז ,יושינו וצ'יקה לצידן ,וסביבן דמויות נוספות ,כמו
האם שבאה לבקר ,בעלת המסעדה ,גברת נינומיה ועוד .העיקר היה לסדר
את את האנשים האלה סביב סאצ'י וסוזו ,כי בעיני זה בראש וראשונה
סיפור על נשים.

> מיד אחרי שקראת את הספר הבעת רצון להפוך אותו לסרט .עד כמה
התכוונת להישאר נאמן למקור?
בשלב ראשון חשבתי רק שאסדר מחדש את סדר האירועים בסיפור ,אבל
בהדרגה שיניתי את דעתי ,ובסוף החלטתי לכתוב תסריט מלא שיהיו בו
גם סצינות שאינן קיימות בספר .תוך כדי התלבטות איך להתאים את הכל
למסגרת של סרט בן שעתיים ,מבלי לאבד את הפרספקטיבה של המקור,
חשבתי שמוטב להשתמש בפחות דמויות ופחות אתרי צילום ,ולהוסיף
במקומם אפיזודות חדשות .כך למשל ,ההחלטה להציב את דמותה של
בעלת המסעדה ,מרת נינומיה ,במרכז העלילה ,באה למלא את החלל
שנוצר מוויתור על דמויות אחרות .ערכנו כמובן לא מעט ניסיונות בעניין
הזה ,אבל הצורה הסופית החלה להתגבש אחרי שמצאנו את השחקנית
המתאימה לתפקיד סוזו.

> בחירת מבנה דרמטי של ארבע אחיות ומיקומו בנופים המרהיבים של
קאמקורה מרשימים מאוד .מדוע החלטת לשוב ולעבוד עם הצלם מיקיה
טקימוטו ,שעבד איתך ב"סיפור משפחתי"?
ההתנהגות והמראה של הדמויות בסרט מזכירים את יאסוז'ירו אוזו
יותר משהם מזכירים את מיקיו נארוזה .ארבע האחיות מתנהגות בצורה
מעוררת כבוד .חשבתי שמוטב לצלם אותן מול הנוף במקום לנקוט גישה
תיעודית .עם המחשבה הזאת פניתי לצלם ,תיכננו בקפדנות רבה כל
פריים ופריים ,בדקנו מה כלול בתוכנו ,ואז החלטנו על מה להתמקד
בתוך הפריים.

> נראה שגם הפעם ,כרגיל ,התסריט לא הושלם אלא אחרי שגמרת ללהק
את התפקידים הראשיים.
זה באמת קרה גם הפעם ,למרות שהיה בידינו הרומאן המקורי כדי לבנות
ממנו את התסריט .המונולוגים שמצאנו בספר והרעיונות החזותיים שבו
— אסור לשכוח שמדובר ברומאן גראפי — היו מדהימים ,אבל לא רציתי
להישען עליהם יתר על המידה .לכן הרהרתי באפשרות להמחיש את
המקומות שבהם אני מצלם ואת הדמויות באמצעות הדיאלוגים והבעות
הפנים של השחקנים .ככל שהתקדמנו בעבודה ,התברר לי שההבדלים
התחילו להיטשטש .הייתי שואל את עצמי" :האם זו סצינה שאני כתבתי,
או שמא לקחתי אותה מן הרומאן המקורי?" מבחינתי ,זאת הייתה הוכחה
שהצלחתי להפנים לחלוטין את הספר שממנו עשיתי את הסרט.
> יש משהו שונה ומקורי בסיפור ארבע האחיות שלך.
כאשר קראתי את הספר ,חשבתי תחילה שמדובר בסיפור שבמרכזו ניצבת
סוזו ,האחות הקטנה ,וסביבה שלושת האחרות המתבוננות בה .בסרט,

> זאת הפעם הראשונה שאתה עובד עם המלחינה קאנו יוקו.
גברת נאגסוואה הציעה לי את המלחינה ,כאשר שמעה אותי מתלבט
לגבי המוסיקה תוך כדי הצילומים .הרעיון המקורי שלנו היה להשתמש
ברביעיית מיתרים כאשר כל כלי שבה מייצג את אחת האחיות ,ולחבר
את כולם לקראת הסוף .ניסינו להשתמש ביצירות שכתבה קודם לכן כדי
לראות איך זה מתאים לסרט ,התוצאה נראתה לי מאוד ,וביקשתי ממנה
לכתוב את מוסיקת פס-הקול.
> יש בסרט הזה הרבה לוויות וטקסי אזכרה בודהיסטיים ,שרומזים כל הזמן
לאנשים שהלכו לעולמם.
הסרט הזה הוא גם על אבי האחיות ,על אמה של סוזו או הסבתא ,שאינם
עוד איתן .קשה היה להבחין בעקבות של כל הדמויות האלה ,ולהצביע
על הדרך שבה הן השפיעו על האחיות ,באמצעות הדיאלוג וההתנהגות
האחיות ,מבלי להשתמש בפלשבקס .סצינת דג המקרל המטוגן צריכה
שא ֶּלה שיזמו אותה אינם
להצביע על משהו מן העבר שנותר גם אחרי ֵ
עוד .אני מאמין שאחד הדברים החשובים בסרט הוא העובדה שהוא ַמפנה
את המבט לא רק לעבר ,אלא גם לעתיד.
//

קאן
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האב ,הבנים
ורוח האם
> יואכים טריר על "קולות הנפץ של הלב"

> יואכים טריר

יואכים טריר הוא אחד הבמאים המבטיחים
ביותר באירופה .יליד נורבגיה ,למד
קולנוע באנגליה ,חשב תחילה לעשות
סרטים בשפה האנגלית אבל התחרט,
בעיקר כאשר יחד עם חבר לספסל
הלימודים ,אסקיל ווגט ,שהפך במשך
הזמן לתסריטאי הקבוע שלו ,גילה שיש
לו הרבה מה לומר דווקא על ארץ מולדתו.
טריר משך לראשונה תשומת לב בפסטיבל
קארלובי וארי עם סרטו הראשון,
( ,)Reprise 2006שבו פיתח לעצמו שפה
קולנועית עשירה ומתוחכמת כדי לספר על
מערכת היחסים בין שני חברים ,שניהם
בתחילת שנות העשרים לחייהם ,החולמים
לחבר את הרומאן הגדול של הדור.
שניהם מאוהבים באותה הנערה ,אחד
מהם מצליח ,וסובל בהמשך ממשבר נפשי
חמור ,השני מצליח מאוחר יותר ,וסביבם
כל האווירה האינטלקטואלית של הדור
החדש בנורבגיה ,שבסופו של דבר לא

הייתה שונה בהרבה מזו שבמקומות אחרים
במערב .כך לפחות התברר לטריר אחרי
ההצלחה הבינלאומית של סרט הבכורה.
הסרט השני" ,אוסלו 31 ,באוגוסט"
( ,)2011קיבל את השראתו מרומאן צרפתי
של דריה דה לה רושל,Le feu follet ,
שהפך כבר פעם ,בעבר ,לסרט של לואי
מאל .העיבוד של טריר היה שונה לגמר.
בסרטו מדובר בצעיר שעבר גמילה מסמים
וחוזר העירה כדי לחפש עבודה .העלילה
עדיין עוסקת בחוגי האינטלקטואלים
הצעירים של נורבגיה ,אלא שהפעם
מדובר בגיל קצת יותר מבוגר ,מפוכח ,או
אם תרצו מאוכזב ,והדרך שבה הם מנסים
לפתור את המשברים שניצבים בפניהם.
גם הסרט הזה זכה לשבחים רבים ,ובדרך
לקראת סרטו השלישי הספיק טריר גם
להפיק את הסרט הראשון עם אסקיל
ווגט" ,עיוורת" .לקראת שיתוף הפעולה
השלישי שלהם החליטו הבמאי טריר

והתסריטאי ווגט שהם סוף סוף יממשו את
כוונתם המקורית — ויעשו סרט באנגלית.
העלילה מתרחשת בארצות הברית ,הדרמה
היא משפחתית ,אבל יש לה השלכות
רחבות הרבה יותר .מסופר בה על שחקן
לשעבר ,שנטש את הבמה והפך למורה כדי
להיות קרוב יותר לבית בכל ימות השנה,
ועל אשתו ,צלמת עיתונות מהוללת שלא
החמיצה שום מלחמה ,אף עימות או משבר
בינלאומי ,ומכורח המקצוע נעדרת רוב
הזמן מן הבית.
העלילה מתרחשת שלוש שנים אחרי מותה,
לקראת תערוכה שבה עומדים להציג את
צילומיה .האב (גבריאל ביירן) ,שמנסה
בכל כוחו להיות הורה מודרני המבין
לרוח צאצאיו ומתחשב בה ככל האפשר,
צריך לעמוד שוב מול בניו ,אחד מהם
(ג'סי אייזנברג) בוגר אוניברסיטה ,נשוי,
מרצה שעומד להגיש את עבדות הדוקטורט
שלו ,השני (דווין דרואיד) גימנזיסט
זועם ,מתמרד ,מתגעגע לאם שאיננה ונוטר
לאב שמנסה לדובב אותו .טריר ממשיך
לפתח את השפה הקולנועית המיוחדת
שלו ,כשהוא עובר בשטף טבעי לחלוטין
מהווה לעבר וחזרה להווה ,מדמות לדמות,
כשקול המספר מתחלף לפעמים בהתאם
לדמות ולפעמים דווקא בניגוד לה.
הפניות התכופות לעבר מאפשרות להקדיש
מקום נרחב גם לאם שכבר איננה (איזבל
הופר) ,שהייתה מן הסתם הגורם החשוב
ביותר בתוך המשפחה .התוצאה מרתקת
ויוצאת דופן ,לכל מי שמוכן להבחין במה
שמתרחש על הבד .השאר ודאי יראו בסרט
דרמה משפחתית ,ולא יטרחו להיכנס יותר
מדי לעובי הקורה.
הנה כמה מן הדברים שסיפר טריר על הסרט
"קולות הנפץ של הלב" (Louder than
 ,)bombsלקראת הצגתו בפסטיבל קאן.
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> שם הסרט שלך רומז כביכול לסרט מלחמה ,והוא הרי אינו כזה.
חיפשנו ֵשם שיכול לבטא את שיווי-המשקל העדין בין המשברים של
חיי המשפחה ,מול השאיפות והחוויות של אשה המבקשת בכל מחיר
להיות צלמת מלחמה ,הצבת הכאב והחרדה שבתוך המשפחה מול הכאב
והחרדה שהיא עדה להם בעבודתה .מאוחר יותר התברר לנו שלהקת
הסמית'ס השתמשה באותו שם לאלבום הראשון שלהם שיצא לאור
באמריקה .אבל הסרט אינו סרט מלחמה ואינו סרט על הלהקה .בהמשך
גיליתי ,שגם הלהקה שאלה את השם מן המשוררת האמריקאית אליזבת
סמארט .הוא מופיע בספרה By Grand Central I sat down and
 .weptמצא חן בעיני שהמשפט הזה הוא אמריקאי במקורו ,שהרי עלילת
הסרט מתרחשת בארצות הברית.
> מה מקור הסיפור?
אחרי הצלחת הסרט הראשון שלי קיבלתי הרבה הצעות מן התעשייה
האמריקאית ,אבל לא הצלחתי למצוא נושא שראיתי בו פוטנציאל לפיתוח
קולנועי .לתסריטאי שלי ,אסקיל ווגט ,ולי היו רעיונות רבים משלנו,
וחשבנו שבסופו של דבר מוטב לעשות הכל בעצמנו במקום להשתמש
בתסריט קיים .צריך להביא בחשבון שרק  5מיליון בני אדם מדברים
נורבגית בעולם ,אני למדתי קולנוע באנגליה ,ועשיתי שם שלושה סרטים
קצרים שקיבלו כולם פרסים וכולם דיברו אנגלית .גם אסקיל וגם אני
שאפנו לעשות סרטים לקהל בינלאומי ,וההצלחה של שני הסרטים
הראשונים לימדה אותנו שדווקא ההיצמדות שלנו למציאות שבה גדלנו
בנורבגיה היא שגרמה לכך שבכל רחבי העולם עוררו הסרטים עניין .לכן,
כאשר בחרנו לעשות סרט בארצות הברית ,הלכנו ולמדנו קודם היטב את
הדמויות והרקע שבו הן חיות .אני באמת מאמין שיותר מן השפה שבה

הסרט מדבר ,מה שמגדיר כל יוצר הוא השפה הקולנועית שהוא בוחר בה.
העובדה שעשינו את הסרט באנגלית איפשרה לנו גם להשתמש במבחר
שחקנים מדהימים ,מן הצמרת העולמית ,ולזה שאפתי במשך שנים רבות.
כמי שאהב סרטים מגיל רך ,הלכתי לקולנוע וראיתי סרטים מכל העולם,
ולא פעם קרה שתוך אחר צהריים אחד בסינמטק של אוסלו הייתי צופה
בסרטים של אוזו ,של לואי מאל ,ושל סידני לומט ,בזה אחר זה .בעיני,
המעלה של הקולנוע היא היכולת שלו לחצות גבולות.
> עד כמה הייתה העבודה בארצות הברית שונה מזו שהיכרת בבית?
מובן שהצוות שעבד על הסרט הזה בארצות הברית היה הרבה יותר מן
הצוותים שאיתם עשינו את הסרטים שלנו בנורבגיה .אבל תפקידו של
במאי הוא ליצור על במת הצילומים אווירה הולמת ומתאימה לסרט
שהוא מכין ,כך שלמעשה ההתנהגות שלי במקרה הזה לא הייתה שונה
בהרבה מן העבר .איפשרו לי יותר זמן לחזרות ,השתדלתי ליצור אותו
סוג של אמון הדדי ביני לבין השחקנים שהיה לי גם בסרטים הקודמים,
אמון שהוא חיוני להצלחת הסרט ,אבל זה נכון ללא שום קשר למקום שבו
אתה מצלם .הייתי פונה לצלם הקבוע שלי ,יאקוב איהרה ,ושואל אותו:
"האם זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל?" אתה ניצב תמיד בפני אותם
האתגרים — הצורך להרגיש את הרגע וליצור אווירה מתאימה לעבודה,
כדי שהשחקן יוכל להרגיש עצמו חופשי להתחבר עם הדמות ,במקום
להיות טרוד בפרטים הטכניים של תנועה מול המצלמה.
> האם העובדה שעבדת עם צוות שחקנים גדול ויוקרתי יותר מן העבר
השפיעה עליך?
בכל סרט מגיע הרגע שבו יש מידה מסוימת של חשש וחרדה .מצאתי

> גבריאל ביירן ואיימי רייאן ב"קולות הנפץ של הלב" של יואכים טריר
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> דוויין דרואיד וג'סי אייזנברג ב"קולות הנפץ של הלב" של יואכים טריר

שהשחקנים היו מאוד מסורים לעבודה שלהם ,ואף פעם לא הרגשתי
מאוים .הם התייחסו לתפקידים שלהם בכל הרצינות ,וכל אחד תרם לסרט
בדרכו שלו .אי-אפשר לדרוש יותר מזה.
> מה יש לך לומר על הדמויות השונות; למשל ,ג'ין ,האב ,אותו מגלם
גבריאל ביירן.
ג'ין הוא התגלמות של האב המודרני ,כלומר שבהשוואה לדמות האב
הקלאסית של משפחה פטריארכלית יש לו רגישות הרבה יותר גדולה
לגבי האחריות שלו .הוא ויתר על קריירה של שחקן והיה למורה רק
כדי להיות קרוב יותר לילדיו .הוא מנסה לשמור על אחדות המשפחה,
ומתאמץ בכל כוחו לשבור את החומה שבנו ,קונרד בן ה ,15-בנה סביב
עצמו .קונרד שקוע כולו במשחקי וידאו ,מנהל את חייו באינטרנט ,ואביו
מתקשה מאוד להבין זאת .המצב הזה עשוי להוביל לפעמים גם לרגעים
קומיים ,כמו השלב שבו ג'ין מנסה ליצור דמות שחודרת לתוך משחקי
הווידאו של הבן .יש משהו חם ועדין בדמותו של ג'ין ,כוחו טמון ביכולת
לראות ולהבין את האחרים ,אבל הוא מתקשה להחליט מה הוא רוצה
מעצמו ומחייו .החום הטבעי והתבונה של גבריאל ביירן עזרו מאוד לעצב
את הדמות של ג'ין .שוחחנו בינינו על כמה מתישה הדמות השיגרתית
של האב שמצאנו במקומות אחרים ,אותו אב סמכותי שדורש מבניו
שיעמדו במבחנים שהוא מציב בפניהם .התגובות של ג'ין אינם תמיד
צפויות ,ולדעתי גבריאל הוסיף הרבה אותנטיות והומור לדמות .נדמה
לי שכשחקן ,הוא הגיב היטב לנושאים המרכזיים של הסרט כולו ,ויש לו
פרספקטיבה רחבה של כל הכוונות בו.

> ומה עם ג'ונה ,אותו מגלם ג'סי אייזנברג?
ג'ונה הוא מעין רברבן שמאמין כי הוא היה קרוב לאמו יותר מכל האחרים.
לדעתי ,זה סיפור של ֵא ֶבל מאוחר ,על התמוטטות החזית היומרנית של
אקדמאי צעיר שהפך לא מכבר לאב ,כאשר הוא צריך לבחון מחדש את
דמות אמו .ג'סי אייזנברג הוא שחקן מדויק ומצחיק מאוד ,ואני מודה לו
על שהסכים להתמודד עם תפקיד שונה מן הרגיל ,לגביו ,ולחשוף את
הצד הפגיע בדמות שהוא מגלם .בחיים ,ג'סי הוא שנון ויצירתי ,מיטיב
לכתוב לבמת התיאטרון ,ומצאתי עניין רבה בכל שיחה שניהלתי איתו
על בניית דמויות.
> הבן השני ,קונרד ,אותו מגלם דוויין דרואיד.
קונרד הוא נער מופנם ,בן  ,15ובהתחלה נדמה שהוא נפגע ממות האם
יותר מכולם .אבל ככל שהסיפור מתקדם ,מתברר שהוא הדמות המפתיעה
מכולם .רציתי ,באמצעותו ,להראות עד כמה ההתנהגות של אדם בחברה
אינה משקפת את מה שמתרחש בתוכו .חיפשתי דרכים להסביר זאת
באמצעות הקולנוע ,לחשוף את הצדדים הנסתרים שלו לצד ההפגנות
המוחצנות שמאפיינות את המפגשים עם האב ,את הרגישות והרומנטיות
שבו ,הן בדרך שהוא מתייחס לבנות המין השני והן באמצעות הדרכים
שבהן הוא מביע את עצמו .מבחינתי ,ליהוק שחקן לתפקיד הזה היה
האתגר הגדול ביותר שעמד בפנַ י לפני התחלת הצילומים .מבחינתי,
העובדה שמצאנו את דוויין דרואיד היא אחד ניצחונות הגדולים שאני
זוקף לזכותנו .הוא פשוט שחקן גדול ,אין לי הרבה יותר מה לומר .אני
גאה שהייתה לי הזדמנות לעבוד איתו לפני שכולם יגלו ְלמה הוא מסוגל.
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> ואי-אפשר בלי התייחסות לאם ,הצלמת איזבל ריד (איזבל הופר).
באמצעות הדמות הזאת רציתי להצביע על המחיר הגבוה שהעיסוק הזה
גובה מן המשפחה ,העימות שבין תפקידה של צלמת מלחמה משובחת
ֶ
לבין חובת הנוכחות שלה בחיק המשפחה ,עימות שלדעתי רבים מכירים
ומזהים אותו .הדמות מבוססת על כמה צלמי עיתונות שהיכרתי או חקרתי
את הקריירה שלהם ,אבל אין כאן שום ניסיון להתייחס בפירוט למקצוע
שלה .מה שמעניין אותי זאת מערכת היחסים בין הורים לילדים ,המאבקים
הנוצרים בתוך משפחה .מאז ומתמיד הערצתי את איזבל
ָ
והמתחים
הופר ,וזכיתי להכיר אותה לפני כמה שנים ,בפסטיבל קולנוע שנערך
בשטוקהולם .שמחתי מאוד כאשר הסכימה להופיע בסרט ,ולמרות שהיא
מופיעה על הבד פחות מן האחרים ,דמותה היא זו שמשפיעה על מהלך
העלילה לכל אורכה .איני יכול להעלות על הדעת שחקנית מתאימה יותר
לתפקיד המיסתורי והמסובך שהיא נטלה על עצמה.
> מה עם הצילומים שהדמות צילמה בחזיתות השונות?
חקרתי הרבה זמן את הנושא ,למרות שהסרט אינו אמור לעסוק בעניין
הזה .זה היה כמו ב"אוסלו 31 ,באוגוסט" ,שבו הדמות המרכזית הייתה
נרקומן ,אבל העלילה עוסקת בהיבטים אחרים של חייו .גם אם נושא
ההתמכרות למקצוע ,כפי שזה מוצג בסרט הזה ,הוא רק רקע לדרמה
המשפחתית שבה אני עוסק ,רציתי להבטיח שאני מציג אותו נכון ,וזאת
הייתה הסיבה לכך שהשקעתי כל כך הרבה זמן בתחקיר .התעקשתי
שהסרט יציג את פרטי חייה של צלמת מלחמות בדייקנות ובמהימנות.
קיבלנו עידוד ועזרה רבה מסוכנויות צילום מובילות ,כמו מגנום ו.VII-
השתמשנו בעבודתם של צלמים אחדים ,ביניהם צילומים רבים של
הצלמת הצרפתית אלכסנדרה בולו ,אותה אני מעריך במיוחד .בצילומים
שלה יש תחושה עמוקה של אנושיות שמייחדת אותם מכל האחרים.
> יש הרגשה שהסרט בנוי במידה רבה על הדרך שבה הדמויות השונות
זוכרות את איזבל ריד ועל זיכרונותיה שלה.
לדעתי ,הדרך בה אנחנו זוכרים דברים ובאמצעות הזיכרונות האלה
בונים תדמית לעצמנו ולאלה שסביבנו ,היא מרתקת ומיסתורית גם יחד.
בסרט אני מנסה להראות דרכים שונות לזכור .ניסיתי להימנע מן המעמד
הקלאסי של האם הגוססת בבית וכל המשפחה האבלה סביבה .אצלי האם

הלכה לעולמה שלוש שנים לפני ההתרחשויות בעלילה ,והסרט בוחן את
השפעת מותה על בעלה ועל שני בניה שצריכים להמשיך ולהתמודד
עם החיים ,כל אחד בדרכו שלו .מעניין לראות איך בתוך המשפחה אדם
צריך כל יום לבדוק ולהעריך את עצמו מחדש כדי להתקדם הלאה .איך
זה שהשפעת המוות על כל אחד משני האחים שונה כל כך? איך אפשר
למצוא שפה משותפת עם אדם קרוב לך כל כך ,כאשר אתה מרגיש
לפעמים את הצורך להינתק ממנו? בזיכרונות האלה יש תקווה וייאוש
גם יחד .תוך כדי האבל ,לאנשים רבים יש הרגשה סטאטית של זיכרון
שאינו משתנה .בסרט הזה אני מנסה להסביר שהצורך לבדוק את עצמנו
שוב ושוב הוא זה שמשחרר אותנו מן ההרגשה הסטאטית הזאת .יש בסרט
סצינה שבה קונרד נזכר ברגע בו שיחק עם אמו במישחק מחבואים.
כשהוא נזכר במעמד הזה ,אחרי שנים רבות ,הוא מסוגל לפתע לראות
גם את נקודת המבט של האם ,כמה היא רצתה להמשיך ולשחק ,למרות
שברור לחלוטין כי ידעה היכן הוא מסתתר .כשאנחנו חוזרים אחורה
לבדוק שוב את ההיסטוריה שלנו ,נפתחת בפנינו האפשרות לבחון אותה
גם מנקודת המבט שאינה שלנו .לכן אני רואה בתחושה המלנכולית
השורה על הסרט גם את הצד האופטימיסטי שבה.
> הנראטיב בחלק גדול מן הסרט אינו ליניארי.
הדרמה הטלוויזיונית הולכת וכובשת את מקומה גם על בד הקולנוע.
אני ,מצידי ,עדיין מאמין בייחודיות של הקולנוע שמציע מרחב של
אפשרויות לספר סיפורים אנושיים .אין שום דבר שישתווה לקלוז-אפ
על בד הקולנוע .יש בזה הצהרה שאין דומה לה בשום מדיום אחר .אני
מנסה לספר את הסיפורים שלי מהרבה פרספקטיבות ,מתוך תקווה
שאפשר יהיה להבין טוב יותר את חיי הדמויות שאני מציג .בספרות
מקובל בהחלט לעבור בין פרקי זמן שונים ולהזדהות עם יותר מדמות
אחת במהלך אותו הסיפור .אינני מבין מדוע זה נחשב למשונה כל כך
כאשר זה קורה בקולנוע .ככל שהמכונה סביבך הולכת ותופחת ,חשוב
לזכור כל הזמן כמה חשוב ומרענן להשתעשע ולשנות בכל פעם את הדרך
שבה מספרים את הסיפור .אתה יכול להתקרב לצופה רק אם אתה נשאר
כל הזמן נאמן לפרספקטיבה האישית שלך .ואין לזה שום קשר לגודל
התקציב או למספר אנשי הצוות סביבך.
//

> גבריאל ביירן ודוויין דרואיד ב"קולות הנפץ של הלב" של יואכים טריר

קאן

 > .18כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב >  1ביולי #194 > 2015

2015

קונג פו
מסנוור ביופיו
> הו הסיאו הסיאן על "המחסלת ני איניאנג"

> שו קי ב"המחסלת ני איניאנג" של הו הסיאו הסיאן

רבים סברו שזה הסרט שצריך היה לזכות
ב"דקל הזהב" ,ולא משום שהם הבינו
בדיוק את העלילה על כל פרטיה ועמדו
על כל המרכיבים הרבים שטמונים בה,
לפחות לדעת המומחים המעטים לקולנוע
הסיני שסברו כך .אבל המראה הוא כל
כך עשיר והעיצוב כל כך מרהיב ,השפה
הקולנועית מנוצלת בצבעוניות רבה כל
כך ,עד ֶש ִמן הדין להכיר בהישג הנדיר.
מה עוד שהו הסיאו הסיאן ,אחד מאבות
הגל החדש של הקולנוע בטייוואן,
נחשב היום לאחת הדמויות המרכזיות
של הקולנוע האסיאתי ,ומן הדין היה
שהפסטיבל יכיר בחשיבותו.
זאת הפעם הראשונה בחייו שהו מתמודד
עם הז'אנר הפופולרי כל כך של סרטי
קונג-פו ונשען על פרק מתוך ההיסטוריה
של סין ,אחרי שלכל אורך הקריירה שלו
התרכז במאה ה ,20-ובעיקר בתמונת
ההווה והעבר הקרוב .הוא תיכנן את

הסרט שנים רבות ,וחזר שוב ושוב
לתחקיר שצריך היה להבטיח שיחזור
מדויק של התקופה על כל פרטיה .כבסיס
לסרט הוא בחר בסיפור קצר יחסית
שעלילתו מתרחשת במאה העשירית,
בסוף עידן שושלת טנג ,שרבים רואים בו
את התקופות הפוריות ביותר של התרבות
הסינית ,בעיקר בתחום הכתיבה.
בקווים כלליים (מעטים הם אלה
שמוכנים להתייחס ליותר מקווים
כלליים) ,הסרט מספר על ניסיון
של אחד המחוזות בממלכה להינתק
ממנה .במרכזו ,אשה צעירה שהוגלתה
בילדותה מן הבית ונשלחה למנזר
מרוחק ,שם הפכה להיות ,בהדרכת אם
המנזר שהיא קרובה למשפחת המלוכה,
לאמנית הלחימה המזרחית על כל רזיה
ותחכומיה ,ומשסיימה את השתלמותה
נשלחה לכל מיני משימות חיסול שקבעה
אם המנזר ,כמעין זרוע של הצדק העליון

שעומד מעל בתי המשפט והחוק היבש.
במסגרת התפקיד ,היא אינה אמורה
להתחשב בשיקולים פרטיים או ברגשות
כלשהם — כפי שנאמר בסרט" ,לחרב אין
רגשות" — אלא רק לבצע את המוטל עליה.
אחרי שהיא מהססת במשימה מסוימת היא
נשלחת למבחן העליון — חיסול המושל של
מחוז מתמרד .בילדותה היא נועדה להיות
כלתו של אותו מושל ,שבינתיים נישא
לאחרת וגם אסף לעצמו לא מעט פילגשים.
התככים בחצר המושל החדש ,מצד אחד,
והקשרים עם חצר המלוכה בבירה ,מצד
שני ,היחס האישי של המחסלת למי שאמור
להיות קורבנה והעימות בינה לבין אם
המנזר ששלחה אותה ,משמשים לסירוגין
כמוטיבים המרכזיים של הסרט כולו.
בשיחת הכנה עם העיתונאי ז'ראר לפור
מספר הו על הסרט ועל העבודה שהייתה
כרוכה בהכנתו.
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כשהייתי תלמיד תיכון ,ואחר כך באוניברסיטה,
בלעתי בצימאון את הסיפורים ההיסטוריים,
שהיו לפעמים קצרים מאוד ,שפרחו באותה
התקופה .מאוד התרשמתי מהם ,וחלמתי לא
פעם להביא אותם אל הבד .הסרט שלי קיבל
את השראתו מאחד הסיפורים האלה ,ששמו
הוא כשם הגיבורה ,ני איניאנג .הסיפורים
האלה ,שאפשר להתייחס אליהם כאל מעשיות
ריאליסטיות ,היו מלאים וגדושים בפרטים מחיי
היומיום של אותה התקופה .אבל לי לא היה
די בכך .לכן אספתי עוד ועוד פרטים ומסמכים
על התקופה הזאת ,כדי לדעת בדיוק איך ומה
אנשים אכלו ,איך התלבשו וכן הלאה .כל
פרט ריתק אותי .כך למשל ,למדתי שטבילה
באמבטיה באותם הימים הייתה שונה ,בהתאם
למעמד החברתי של מי שנכנס לאמבטיה —
סוחר עשיר ,איש אצולה או איכר פשוט .חקרתי
הרבה גם את המרכיבים הפוליטיים של התקופה.
מדובר בעידן רב-תהפוכות — שושלת טנג
התמודדה עם איומים של מושלי מחוזות ,שלא
נרתעו משימוש בנשק כדי לזכות לעצמאות.

מה שמוזר הוא ,שמחוזות אלה הוקמו ,מבחינה
ארגונית וצבאית ,על-ידי השושלת עצמה ,כדי
להגן על הקיסרות מפני תוקפנות של אויבים
מבחוץ .סידרת התקוממויות במחוזות שונים
של הקיסרות הפילה בסופו של דבר את השלטון
המרכזי ,ושמה קץ לשושלת טנג בשנת 907
לספירה .חבל שלא יכולתי לשוחח בסקייפ עם
כל בני התקופה ,כך מן הסתם הסרט שלי היה
הרבה יותר נאמן לתקופה ,אבל לצערי הרב זה
עדיין לא אפשרי .אבל לפחות יכולתי לשלב
בתוך הסרט שלי סיפור אחד מאותם הימים,
שמספר על ציפור כחולה בודדה ועצובה,
שמתעוררת מחדש לחיים כאשר מניחים מראה
בתוך הכלוב שלה .זה סיפור שחוזר לא פעם
בספרות של אותם הימים ,עד כדי כך ש"מראה"
ו"ציפור כחולה" הפכו לסמלים נרדפים.
הרבה שנים הרהרתי ברעיון של בימוי סרט
פעולה .כשהייתי ילד ,בשנות ה 50-של
המאה הקודמת ,מצאתי בספריית בית הספר
שלי ,בטייוואן ,המון סיפורי הרפתקאות
סיניים שמאוד אהבתי .אבל אני חייב להודות

שהתלהבתי אז באותה המידה גם מסיפורי
ההרפתקאות המתורגמים מספרות המערב ,ואני
זוכר היטב את ספרי ז'ול וורן .ומובן שראיתי
הרבה סרטים מן הסוג שמכונים במערב "סרטי
קונג-פו" שעשו אז בהונג קונג ,ונהניתי מהם
מאוד .התחשק לי מאוד לנסות את כוחי במשהו
כזה ,אבל מנקודת מבט ריאליסטית שמתאימה
יותר למזג האישי שלי .אינני מסתדר כל כך
עם גיבורים שמעופפים באוויר והולכים על
התקרה ,אינני מאמין שאני יכול להתמודד עם
דבר כזה .אני מעדיף להישאר צמוד לקרקע.
סצינות הקרב בסרט שלי הן מעין ציטטה של
אותם הסרטים שראיתי פעם ,אבל בשום פנים
ואופן אינן מהוות את עיקר העלילה .חוץ מזה,
אינני יכול שלא לחשוב על השחקנים שצריכים
לבצע את כל התרגילים האלה ועל הסיכונים
שהם נוטלים ,עם כל אמצעי הביטחון .גם אם
החרבות עשויות מעץ והם מבצעים חזרות
מדויקות ,אלו עדיין סצינות אלימות מאוד.
השחקנית הראשית בסרט שלי ,שו קי ,הייתה
כולה חבולה ומלאת סימנים כחולים אחרי כל

> "המחסלת ני איניאנג" של הו הסיאו הסיאן
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> הו הסיאו הסיאן

סצינה כזאת .האמת היא ,שההשראה שלי באה
בעיקר מסרטי הסמוראים היפניים ,סרטים של
קורוסאווה ואחרים ,משום שהעיקר בהם אינו
הפעולה האלימה עצמה ,שלא פעם מתנהלת
במהירות הבזק ,אלא תפיסת החיים שמלווה את
המקצוע המוזר הזה המכונה סמוראי.
מדוע הסצינה הראשונה בסרט מצולמת
בשחור-לבן? הרגשתי דחף פנימי לעשות את זה
כך ,אולי כמחווה לסרטים הישנים בשחור-לבן,
כדי להצביע על העבר ועל התפקיד החשוב
שיש לו בסרט .כאשר עוברים לעלילה המרכזית
של הסרט ,הצבע חוזר כאילו אנחנו עוברים מן
העבר אל ההווה.
בסרט יש מעט מאוד צילומי תקריב (קלוז-
אפ) ,אולי משום שזאת תמיד הנטייה שלי
בסרטים שאני עושה .תמיד העדפתי לצלם
ממרחק .אני אוהב את השוטים הארוכים
שמכילים בתוכם לא רק את הדמויות אלא גם
את הרקע שסביבם ,כולל הנופים .שוט ארוך
מאפשר לך להרחיק לכת עוד ועוד ,וללכוד
את מכלול הדברים שאתה רוצה להראות ,בבת
אחת .אינני אוהב את העריכה שיוצרת אפקט
דרמטי מלאכותי וקוטעת את התנועה" .פרחי
שנחאי" ( )1998הוא סרט די ארוך ,ובכל זאת יש
בו רק  30שוטים ,וזה נראה לי מספיק בהחלט.
מה עוד שאינני אוהב להדריך את השחקנים
שלי מקרוב ,לגעת בהם וללחוש באוזניהם
מה צריך לעשות .מובן שהם קוראים את
התסריט ולומדים אותו ,אבל אחרי זה ,על במת
הצילומים ,אני מרשה להם לנוע בחופשיות.

אולי זו תוצאה של החינוך שקיבלתי או עניין
שבנימוס ,אינני מתקרב אליהם יתר על המידה
כדי לא להפריע להם לגלם את הדמות שלהם.
אני רואה את תפקידי בכך שאני משתדל לקלוט
את כל מה שקורה מול המצלמה ,ולברור את
הטוב ביותר .זאת הסיבה שאני לוקח את הזמן
כדי לצלם את הסרטים שלי .את אחת הסצינות
בסרט ,בין המושל לפילגשו ,צילמתי פעמים
רבות ,לא כדי להתיש את השחקנים ולא כדי
להתעלל בהם .אינני סדיסט מטבעי ,אבל
רציתי להגיע לרגע שבו הסצינה הזאת שייכת
להם עוד יותר מאשר לי .על במת הצילומים
אני משתדל תמיד לעמוד במקום שהשחקנים
לא רואים אותי ,אין להם מושג איפה אני
נמצא .לדעתי ,רצוי שהבמאי ייסוג אחורנית
עד שכמעט לא מבחינים בו .כשאני מצלם ,אני
מהלך כביכול על קצות האצבעות ,בצד ,ואיני
מרשה לאנשי הצוות הטכני לעמוד במקום שבו
שחקנים יראו אותם.
הבחירה של שו קי ,שהופיעה כבר בשני סרטים
קודמים שלי ("מילניום ממבו" ו"שלוש פעמים")
ושל צ'נג צ'ן (שהופיע ב"שלוש פעמים") נובעת
מן ההרגשה שהם בחירה אידיאלית ,הן כשחקנים
והן כבני אדם .אחד לא הולך בלי השני .אינני
רוצה לומר שההתנהגות שלהם מחוץ לבמת
הצילומים היא תמיד לרוחי .שו קי היא צעירה
מאוד משוחררת שחיה בהונג קונג וסביבה יש
חברים רבים .היא עצמאית מאוד ,אבל גם בודדה
למדי .צ'נג צ'ן הוא מסור מאוד לעבודתו ושתקן
למדי .אבל שניהם מאוד מכבדים את עצמם

ואת הסביבה שבתוכה הם נמצאים .וזה חשוב
ועקרוני ,הן בעבודה כשחקן והן בחיים.
אם הסרט שלי מלא בדמויות נשיות ,זה משום
שתמיד האמנתי כי הדמויות שלהן הרבה יותר
מעניינות מדמויות של גברים .לנשים יש
רגישות מיוחדת ומורכבות נפשית שמרתקות
אותי הרבה יותר .הבה נאמר שנשים ניחנו
ברגשות מתוחכמים ומלהיבים ,ואילו לגברים
יש היגיון די משעמם .מה עוד שיש שוני בין
הדמויות הנשיות כאן .אשתו של המושל מוכנה
לעשות הכל כדי לשמור על האינטרסים של
משפחתה ,וני איניאנג נקרעת בין חובתה למלא
את הצו בלי להתחשב ברגשות פרטיים ובאהבה
שהיא רוחשת בכל זאת לאיש שעליה להרוג.
עצמאות ,נחישות ,בדידות — נדמה לי שאלה
שלוש התכונות הבולטות בדמויות הנשיות שלי.
צילומי החוץ של הסרט נערכו במונגוליה
הפנימית ,בצפון מזרח סין ,ובמחוז הובאי.
כשגיליתי את יערות עצי הליבנה ואת האגמים
שם ,חשתי כאילו אני מוצא את עצמי בתוך ציור
קלאסי של סין העתיקה .בהנפת מכחול אחת,
הרים ואגמים .וזאת לא פנטזיה ,אלא מציאות
מדהימה שיד אדם טרם נגעה בה .הכוונה שלי
הייתה להראות עד כמה הטבע הזה הוא מופלא
לפני שיד האדם נוגעת בו .האיכרים שרואים
בסרט הם באמת איכרים שלא שינו דבר
ממנהגיהם כאשר צילמנו .אני יכול לומר שהם
גם שימשו לי השראה ,מין אורח חיים עתיק-
יומין ,פשוט ואנושי מאוד .כשאחד מהם רעב,
בין אם המצלמה מכוונת אליו ובין אם לאו,
הוא מושיט את היד וחותך לעצמו פרוסת בשר
יבש התלויה מן התקרה בביתו .צילמתי את זה,
מבלי שתיכננתי מראש .זה חלק מן הדרך שבה
אני עושה סרטים — אני מניח למציאות להגיע
אלי בכל דרך שהיא בוחרת.
אם נדמה שסוף הסיפור שלי אינו מוביל
לתשובה מספקת ,זה משום שאינני מתעניין כל
כך במניעים פסיכולוגיים .אם הסרט הוא כמו
נהר שזורם ,מה שמעניין אותי זה אפיק הזרימה,
הקצב שבו המים זורמים ,הפיתולים והתפניות
שבדרך ,המערבולות .כל זה הרבה יותר חשוב
לי מן המקום שאליו הוא צריך להגיע .אשר
לצופה ,לדעתי הוא יושב על שפת הנהר הזה,
מתבונן במה שחולף מול עיניו ,ומניח לזרם
להוביל אותו על כנפי הדמיון// .
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הזבנית והגברת
> טוד היינס על "קארול"

> קייט בלאנשט ב"קארול" של טוד היינס

כאשר הסופרת האמריקאית פטרישיה
הייסמית כתבה את "מחיר המלח" ,היא
נזהרה מאוד שלא לחתום על הספר.
היא הייתה עדיין אשה צעירה ,ולמרות
שהצליחה למכור את הספר הראשון שלה,
"זרים ברכבת" ,לאלפרד היצ'קוק ,היא
ידעה היטב שסיפור אהבה לסבי עשוי
לסבך אותה ואת הקריירה שלה .היא
השתמשה איפוא בשם בדוי ,ורק לקראת
סוף חייה הסכימה לקבל על עצמה את
האחריות לרומאן .אולי זו גם הסיבה
לכך שהתסריט שנכתב על-פי הספר
הסתובב זמן רב כל כך עד שנמצא
המימון הדרוש להפקתו .העובדה שקייט
בלאנשט נקשרה בשלב מסוים להפקה,
ושהבמאי טוד היינס ,אשר ידוע כמי
שאינו חושש מנושאים אסורים לכאורה,
נרתם לנושא ,ודאי עזרה .עם שמות
כאלה ,אין פלא שזה היה אחד הסרטים
הראשונים שפסטיבל קאן הבטיח לעצמו

השנה .התגובות אחרי הצגת הבכורה
של הסרט היו מרתקות במיוחד ,משום
שלצד התפעלות יוצאת דופן (הסרט
זכה לציון הגבוה ביותר של העיתונות
הבינלאומית) הייתה גם הרגשה שבעצם
הוא לא סתם טוב ,אלא אפילו יותר מדי
טוב  -מלוטש מדי ,המישחק יפה מדי,
הוא מצולם בצורה מושלמת ,בעצם אי-
אפשר היה לבוא אליו בשום טענות שהן,
ודי בכך כדי להחשיד אותו בעיני קהל
מפונק מדי.
זהו סיפור אהבה בין זבנית צעירה ,תרזה
(רוני מארה) ,שמוכרת צעצועים במרכול
ענק ,לבין קארול (קייט בלאנשט) ,אשת
חברה ניו יורקית מהודרת ומצוחצחת,
שהולכת ,מדברת ומתנהגת לפי כל
החוקים והמוסכמות של החברה הגבוהה.
הכל אצלה ללא רבב ,בדיוק כמו שכתוב
בספרי הנימוסים ,פרט לעובדה שהיא
מעדיפה חברת נשים על חברת גברים,

דבר שאסור היה להזכיר את קיומו
בתחילת שנות ה 50-של המאה הקודמת,
זמן התרחשות העלילה .קארול נשואה,
אם לילדה קטנה ,ובעלה מנסה להפעיל
עליה את כל הלחצים שעולים על דעתו
כדי שתוותר על הרפתקאות האהבים שלה
מן הצד ,אבל ללא הועיל .רק כשהוא
מאיים לגזול ממנה את בתם המשותפת,
שהרי לא היה בית משפט באמריקה שלא
ימסור את הילדה לאב כאשר יגלה שלאם
יש נטיות לסביות ,מתעוררת בה חרדת
אמת ,ועליה להחליט סופית כיצד לבחור
בין אהבתה לבין בתה.
החלטת צוות שופטי הפסטיבל להעניק
לסרט ,בסופו של דבר ,למרות שלדעת
רבים היה אחד המועמדים ל"דקל
הזהב" ,רק מחצית פרס המישחק ,שניתן
לרוני מארה (החצי השני ניתן לשחקנית
הצרפתית עמנואל ברקו) ,עוררה חשד
ברור לתחשיבים ולהתחשבנות שלא
במקומם .לא זו בלבד שהסרט היה ראוי
לפרס משמעותי יותר ,אלא שאם כבר
נותנים לו פרס על רמת המישחק ,וזה
פרס מוצדק בהחלט ,אין שום סיבה שלא
לתת אותו לשתי השחקניות גם יחד.
אבל ,כפי שקורה למרבה הצער לעיתים
קרובות ,היו ודאי כאלה בין השופטים
שסברו כי בלאנשט כבר זכתה לדי הותר
כיבודים ,ואינה זקוקה לפרס נוסף,
ולכן מוטב לגרום הפעם אושר למישהו
אחר .עוד הוכחה לתבונת השופטים
בפסטיבלים ,גם אם השניים שעמדו
הפעם בראש הצוות היו האחים איתן
ויואל כהן .כנראה יש בכל זאת הבדל
בין בימוי סרטים שזוכים בפרסים לבין
שיפוט סרטים שעושים אחרים.
על "קארול" ,על ההכנה של הסרט ,ועל
קבלת הפנים שזכה לה בקאן — הנה
כמה אמירות של טוד היינס מתוך מספר
ראיונות שהעניק במהלך הפסטיבל.
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> טוד היינס

> איך הייתה קבלת הפנים לסרט בקאן?
אני מכיר את הסרט טוב יותר מכולם ,ועם זאת ,אני לא מכיר אותו בכלל.
חסרה לי האובייקטיביות שיש לכל צופה שבא לראות את הסרט בפעם
הראשונה .לכן ,ההצגה בפסטיבל הייתה כל כך חשובה ומפחידה בעיני.
ואין לך מושג למה לצפות .וזה נכון פי כמה וכמה כשמדובר בהצגה
בפסטיבל כמו קאן ,אבל מה שקרה בהצגה הזאת היה מדהים ,ממש
כמו בסיפורי אגדות — העלייה במדרגות עם שתי השחקניות ,לצלילי
המוסיקה ,ועם הגלימות הארוכות ,וכל שאר פרטי הטקס .אשר להצגה
עצמה ,הקהל היה שקט להפחיד ,מלא יחס של כבוד ְלמה שהציגו בפניו.
שאלתי את עצמי ,איך זה שאף אחד לא צוחק .אני יודע שלא מדובר
בסרט מצחיק ,אבל יש בו בכל זאת כמה מקומות שבהם צריך להרפות
את המתח של הצופים .האמת היא שהצגת סרט בקאן היא חוויה מיוחדת
במינה ,שקשה להגדיר אותה .אין שום דבר ממשי בחוויה הזאת ,אבל
התגובות שקיבלנו אחרי ההקרנה היו כולן מלהיבות .אני גאה בסרט,
אבל אני מודע לעובדה שמדובר בסרט שקט .אין זה אחד מאותם הסרטים
שתופסים את הצופה בגרון ומזעזעים אותו ,ולכן קשה לדעת מראש אם
זה באמת סרט שהקהל ירצה לראות.
> יש בסרט הרבה שתיקות .האם תוכל להרחיב על הרגעים האלה?
מעניין ,לא חשבתי על זה בכלל כאשר צילמנו את הסרט ,אבל אני אוהב
את הרגעים שבהם כאילו סוחטים את המילים מפי הדמויות .מה עוד
שיש מצבים שאי-אפשר לתאר במילים ,ואז צריך להפעיל את הדמיון כדי
למלא את החלל .צריך לזכור שמדובר בתקופה מלאה חרדות וחששות
מפני העתיד ,כפי התברר לי מן התחקיר שעשיתי .סוף שנות ה40-
והתחלת שנות ה 50-במאה ה 20-היו רוויות פראנויה .המלחמה הקרה
הטילה צל על אמריקה כולה .תחושת החדווה שאחרי מלחמת העולם
השנייה קפאה לפתע .שתי הנשים בסרט חיות בעולמות נפרדים לגמרי,
וכל אחת מהן חשה במגבלות העולם שלה ובקושי לתקשר עם אחרים.
אני חושב שהרבה מאוד ממה שהן אינן מסוגלות לומר ,יש לו חשיבות
רבה ,וזה היה גם החלק היפה ביותר בספר .תרזה ,לדוגמא ,אינה מצליחה
למצוא את המילים כדי להסביר מה היא מרגישה כלפי האשה הזאת

> קייט בלאנשט ורוני מארה ב"קארול" של טוד היינס

שפגשה במקרה .אין שום דבר בעולם שלה שיכול לשמש לה דוגמא
לתחושות האלה.
> איך הגיע אליך התסריט של קארול?
שמעתי עליו לראשונה מפי מעצבת התלבושות סנדי פאואל .יש תמיד
מחסור בסרטים על נשים ,ובמיוחד בסרטי תקופה ,והיא סיפרה לי שיש
סרט תלבושות שהיא מתלהבת ממנו מאוד וליז קארלסן עומדת להפיק
אותו .אני מכיר את ליז כבר הרבה שנים ,אבל מעולם לא עבדנו ביחד.
סנדי הוסיפה וסיפרה לי ,שקייט בלאנשט כבר חתומה על התפקיד
הראשי .זה מיד הפעיל אצלי את כל המיצים ,והבנתי מיד שאני רוצה
להיות שותף בפרויקט הזה.
> מה קרה אחר כך?
באמצע השנה שלאחר מכן נודע לי שהם מחפשים במאי .באותו זמן
עבדתי על תסריט שנדחה משום שהשחקן הראשי לא היה פנוי ,ולפתע
מצאתי עצמי ללא תעסוקה בחודשי הסתיו .ליז שאלה את כריסטין ואשון,
המפיקה הקבועה שלי ,אם אהיה מעוניין לקרוא את התסריט של פיליס
נוג' .אני ידעתי שלתסריט יש חיים והיסטוריה ארוכה ,ושזה כמה שנים
מנסים למצוא לו מימון .גם הנושא וגם הרקע ההיסטורי משכו אותי מייד,
מה עוד שחשבתי שהספר של פטרישיה הייסמית מרתק.
> איך זה לביים תסריט שלא כתבת?
האמת היא שהייתי צריך להיאבק עם זה לא מעט זמן .בסופו של דבר,
כשהגיע אלי הפרויקט הזה ,הוא היה הבייבי של מישהו אחר .אבל מאחר
שעבדתי כבר עם קייט ורציתי מאוד לעשות איתה שוב סרט ,הפעם
בתפקיד שונה לגמרי מן הסרט הקודם שלנו ("אני לא שם") ,נכנסתי
לעבודה בכל המרץ ,השקעתי הרבה זמן בתחקירים ,ומצאתי גם בתוך
עצמי חומרים שיכולים להזין את התסריט.
> מה הם הנושאים המרכזיים בעיניך?
ברור שמדובר בספר האוטוביוגרפי ביתר שכתבה הייסמית ,והיא גילתה
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רק בסוף חייה שהיא המחברת .לפני כן הספיקה לכתוב את "זרים ברכבת"
ולמכור אותו להיצ'קוק .אבל היא הייתה עדין נערה בשנות העשרים
לחייה בלי הרבה הכנסות ,ולכן היא הלכה לעבוד בבלומינגדייל ,כזבנית
במחלקת הצעצועים .שם היא פגשה באשה נאה ומרשימה במיוחד שבאה
לקנות בובה לבתה .הפגישה ביניהן הייתה קצרה מאוד ,אבל מייד לאחר
מכן הייסמית חלתה באבעבועות רוח ,וכשהיא קודחת מחום ,המציאה
את כל הסיפור הזה .מה שמצא חן בעיני בספר הוא הריכוז האובססיבי,
לא רק הנפשי ,אלא לפעמים גם הפיסי ,שמאפיין אדם מאוהב ,וגם
הדרך שהייסמית מצאה לקשור בין אהבה לפשע .עוד לפני שמגדירים
את הסיפור הזה כאהבה לסבית אסורה ,צריך להדגיש שמדובר באהבה
אמיתית ,שהיא גדולה מהחיים ומן העולם שבו חיות שתי הגיבורות.
> כבר התמודדת בעבר עם התקופה ,עם כללי החברה הנוקשים דאז ,ועם
סיפור של אהבה אסורה .עד כמה קרוב לדעתך "קארול" ל"רחוק מגן עדן"?
בהחלט חשבתי על "רחוק מגן עדן" כשעשיתי את הסרט הזה ,אבל
ההבדלים בין השניים מעניינים לא פחות מנקודות הדמיון שביניהם.
העלילה של "קארול" מתרחשת בשנות ה 50-של המאה ה ,20-וכאשר
העמקתי בתחקיר ,גיליתי שזה שונה לחלוטין מעידן תרבות הצרכנות של
תקופת אייזנהאואר ,שאיפיינה את הדרמות המלוטשות שדאגלס סירק
עשה על אותה תקופה ,שהייתה נקודת המוצא שלי כאשר עשיתי את
"רחוק מגן עדן" .העולם ,העיר ניו יורק ,התרבות ,כל אלה שונים לחלוטין
ב"קארול" ,שבו מדובר בזמן ובמקום שבו עדיין שולטת האנדרלמוסיה
שלאחר המלחמה ,בתוך חברה מפוצלת שעוד לא יצאה לדרך בכיוון
המוגדר של תרבות הצרכנות.
> דאגלס סירק שימש לך השראה ב"רחוק מגן עדן" .מה אפשר לראות
כהשראה ב"קארול"?
ניסיתי לבדוק כיצד נקודת המבט שנוקט הבמאי משפיעה בסוגים שונים
של סיפורי אהבה קלאסיים .נקודת המבט היא אתגר מרכזי בסרט הזה,
משום שהספר של הייסמית נעול בתוך הסובייקטיביות של תרזה .אבל
אנחנו רצינו לפתוח את הסרט הרבה יותר כדי להציג גם את סיפורה של
קארול .הסרט כולו תלוי בזהות העיניים שמבעדן רואים את הסיפור .זה
גורם לשינויים רבים באווירה ובנראטיב ,והיה חשוב לי לשלוט תמיד
בשינויים האלה .ראיתי הרבה מאוד יצירות באמנות הצילום ,וגם צילומי
עיתונות ניו יורקית מאותה התקופה .היו הרבה מאוד נשים שצילמו
תמונות מדהימות ,ולכן ,בסרט שלנו תרזה שואפת להיות צלמת ,ולא
מעצבת תפאורה בתיאטרון ,כפי שהיא בספר המקורי .צילומי הצבע של
אותה התקופה עזרו לי לעצב את מיגווני הצבע המלוכלכים ואת הסביבה
העירונית העגומה שהיינו זקוקים לה ,וזה הבדל גדול מן המראה המלוטש
של "רחוק מגן עדן".
> איך קבעת על סגנון הצילום בסרט?
אד לחמן ,הצלם שלי ,די התמרמר על כך ,אבל אני התעקשתי לחזור
ולהסתכל שוב ושוב ב"שוגרלנד אקספרס" של סטיבן ספילברג .הסרט
היה מבוסס על סיפור אמיתי ,התנהל ברובו בכבישים פתוחים ,היו בו
מרדפים ,הרבה נסיעות ממקום למקום ,ואפילו חטיפה של שוטר .הצילום
שם משגע ,השתמשו הרבה בעדשות טלסקופיות ,ורציתי לבדוק איך זה
עובד בפועל .אני חייב להודות שזה עזר לי מאוד.

> זאת הפעם השנייה שאתה עובד עם קייט בלאנשט ,והפעם התפקיד שלה
הרבה יותר גדול .עד כמה הייתה שונה החוויה הפעם מזו של "אני לא שם"?
זאת הייתה אחת הסיבות העיקריות שמשכו אותי לסרט .בפעם הקודמת
נהניתי מאוד משיתוף הפעולה איתה ,וזו הייתה חוויה יוצאת דופן לראות
את הדרך שבה היא בנתה את הדמות .אני חושב שגם היא הרגישה כך.
הייתי המום מכל מה שהיא עשתה ,וממנה עצמה כאדם .וזה הגביר עוד
יותר את הכבוד שרחשתי לה .מעניין שהפעם היה מדובר בפרויקט שהיה
שייך לה עוד לפני שהגיע אלי ,וזה בסדר גמור ,משום שהוא הוביל אותנו
לדרך שונה לחלוטין בשיתוף הפעולה בינינו .היה לנו מספיק זמן לפני
שהתחלנו לצלם כדי לבדוק ולשוחח במפורט על שתי הנשים שבסרט,
וגיליתי שיש לה הרבה מאוד יֶ דע ,ושהיא ניחנה בחושים יוצאים מהכלל.
אני רוצה להוסיף שכשחקנית ,רוני מארה דומה מאוד לקייט .היא רצינית
מאוד ,פקחית מאוד ,אבל גם קל ונוח מאוד לעבוד איתה .האווירה על
בימת הצילומים הייתה נהדרת.
> איך בחרת בה?
עקבתי אחרי העבודה שלה מתחילת הקריירה שלה ,והייתי מופתע מן
ההבדלים הגדולים שבין הדמויות שגילמה .דיברתי עם הרבה אנשים
שעבדו איתה ,וממה שהם סיפרו לי הרגשתי שאני חייב לעבוד איתה.
ואכן ,גיליתי שהיחס שלה לעבודה ולכל תהליך ההכנה רציני מאוד,
שהיא שוקדת ובודקת בקפדנות כל פרט ופרט .לכן לא הופתעתי שנוצרה
מייד כימיה בינינו.
> זה סרט הקולנוע הראשון שלך מאז "אני לא שם" ( .)2007בכל השנים
האלה עשית רק את סידרת הטלוויזיה "מילדרד פירס" .האם נראה לך
שהיום מאתגר יותר לעשות סרטים כבמאי עצמאי מאשר בתקופה שבה
התחלת לביים? יש להניח שהתקציב שלך הפעם ,הרי מדובר בסרט
עצמאי ,היה תקציב יותר מצומצם מזה שנהנית ממנו ב"מילדרד פירס".
איך זה לחזור ולעשות סרט עצמאי?
התקציב היה באמת מאתגר בסרט הזה .כל החלטה הייתה הרת גורל
מבחינתנו .אבל האמת היא ,שלא ניסיתי ללכת בעקבות הסרטים שעשו
האולפנים ההוליוודיים באותה תקופה ועלו הון תועפות ,במונחים של אז,
אלא נשענתי בעיקר על חומר צילומי שאספתי מאותם הימים .חלק גדול
ממנו צילמו נשים ,הוא הוצג בשבועון "לייף" ,ומאוחר יותר הצילומים
גם שימשו בסיס לסרטים תיעודיים .אינני יודע אם היום קשה יותר
לעשות סרטים עצמאיים מאשר בתקופה שבה התחלתי לביים .האמת היא
שבמקרה של "מילדרד פירס" הבאנו איתנו תסריטים מוכנים לחמישה
פרקים מן הסידרה ,וגם שיחה מוקלטת עם קייט וינסלט .זו הייתה הסיבה
לכך שההפקה יצאה כל כך מהר לדרך ,וזה נראה לי ניסיון שבהחלט ראוי
לחזור עליו .יש עוד נושאים שנראים לי מתאימים יותר לטיפול מן הסוג
הזה .סידרת טלוויזיה מאפשרת אופקים רחבים יותר וטיפול מפורט יותר.
אני חושב בימים אלה על אפשרות לעשות סידרה המבוססת על אירועים
אמיתיים שהתרחשו בתחילת שנות ה 70-בלוס אנג'לס .היא תהיה מבוססת
על הסרט התיעודי שנעשה על משפחת סורס ,אותה משפחה אשר הקימה
בזמנו כת דתית ורשת מסעדות טבעוניות בחוף המערבי .עולם הכבלים
מציע היום לבמאים מיגוון רחב של הזדמנויות .אפשר למצוא שם תחרות
בריאה בין חברות הכבלים השונות ,והן מוכנות להתמודד עם נושאים
בעייתיים ועם דמויות שאינן בהכרח חביבות .וזה מעודד// .
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חפש את המטמון
> קורנליו פורומבויו על "האוצר"

> מימין לשמאל :אדריאן פורקרסקו ,קורנליו קוזמיי וקוזין תומא ב"האוצר" של קורנליו פורומבויו

עוד סרט פשוט ותמים לכאורה של קורנליו
פורומבויו ,עוד פרס טיפשי וחסר שחר
של פסטיבל קאן .הסרט הוצג במסגרת
"מבט מסוים" ,עוד אחד מאותם הסרטים
שהפסטיבל כנראה לא ידע בדיוק מה
לעשות איתם .אבל כאשר נותנים לו ,במאי
שחתום כבר על ארבעה סרטים שכל אחד
מהם זכה בפרס כלשהו ,פרס ל"כישרון
המבטיח" ,זה מצביע על מידה מסוימת
וידע מצד צוות שופטים
של חוסר הבנה ֶ
שבראשם עמדה הגברת איזבלה רוסליני.
בכל מקרה ,אם לשוב אל הסרט — מעשה
בקוסטי ,פקיד נשוי ואב לילד כבן שש,
ששכנו ,אדריאן ,מבקש ממנו הלוואה.
קוסטי מתנצל אבל אין לו ,הוא אינו יכול
להרשות לעצמו ברגע זה .אדריאן מסביר
שבשל התנאים הכלכליים ברומניה הוא
מצא את עצמו חייב קצת יותר מדי
כסף ,העסק שלו קרס ,והוא זקוק לכסף
בדחיפות כדי לשלם את המשכנתא ,שאם
לא כן ,ייקחו ממנו את דירתו .קוסטי

מתנצל שוב ,כי אין לו .ואז אדריאן
מסביר שממילא ,הכסף שביקש לא היה
מספיק למשכנתא ,אבל אולי יספיק
כדי לשכור ציוד לגילוי מתכות יחד עם
המפעיל שלו ,ואז יוכל לצאת לגן בבית
המשפחה שלו בכפר ,שם הוא מבין שיש
אוצר שטמן באדמה אבי סבו .אם קוסטי
יוכל לעזור לו בסכום הדרוש ,הוא מוכן
להתחלק איתו באוצר שימצאו ,כל אחד
מהם ייקח חצי .קוסטי אולי לא צריך את
הכסף בדחיפות ,אבל אינו יכול לעמוד
בפני הפיתוי ,והוא מחליט להיכנס
להרפתקה .הוא מוצא איכשהו את הכסף,
והשלושה ,כלומר אדריאן ,קוסטי והאיש
עם המכשיר לגילוי מתכות ,יוצאים לכפר
כדי לחפש בחשאי ,שאיש לא יראה ,את
המטמון .ומוטב שאיש לא יראה ,כי אם
מה שיגלו יהיה אחד הנכסים שהמדינה
יכולה לדרוש עליהם בעלות ,היא תעשה
זאת מייד ,וכל עמלם יהיה לשווא.
לכאורה פשוט .אבל מאחורי הסיפור הזה

מסתתר מבט נוקב וסאטירי של פורומבויו
על בני ארצו ,על המצב הכלכלי בו הם
נתונים ,על היחסים בתוך המשפחה ,על
הדרך שבה הם מתייחסים לעבר של עצמם
ולעבר של המדינה ,על הכבוד שיש להם
לחוקים ולדרכים שבהן אפשר לעקוף
אותם ,על הרכושנות ואהבת הזולת ,ועוד
הרבה מאוד דברים שעוברים מבלי משים,
כאילו במקרה ,תוך כדי חיפוש האוצר
הנסתר .משלב מסוים והלאה ,פורומבויו
גם משתעשע עם מערכת הציפיות של
הצופה ,הסבור ,בכל שלב ,שהוא יודע
מה בדיוק עומד לקרות ,מחוזק עוד יותר
באמונה זו בשל הרמזים שבסרט ,ואז,
לפתע ובאורח הגיוני לחלוטין ,העלילה
פונה לכיוון אחר .וזה קורה לא פעם ולא
פעמיים ,אלא לכל אורך המחצית השנייה
של הסרט.
הנה כמה מן הדברים שאמר פורומבויו
על הסרט שלו לעיתונאי הגרמני מרקוס
רותה.
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בהתחלה התכוונתי לעשות סרט תיעודי שצריך
היה להיות מוקדש לחברי ,במאי הקולנוע
אדריאן פורקרסקו ,שעקב חוסר תקציב לא
הצליח להשלים סרט שהתחיל לפני עשור
שנים .צילמתי ריאיון איתו שבו הוא סיפר לי
כמה מן הסצינות שחסרות עדיין בסרט שלו.
חשבתי שאולי במאמץ משותף נצליח להשלים
את הסרט ,אבל התוצאה לא הׂשביעה את רצוני.
הוא יכול היה אולי להשלים אותו בכוחות
עצמו .חיפשתי פרויקט שיתאים יותר לדרישות
שלי .ואז אדריאן סיפר לי סיפור אחר ,אגדה
מקומית מן הכפר שבו נולד.
השמועה אומרת שאבי סבו ,כאשר התברר
לו שהמדינה עומדת להלאים שם את הרכוש
הפרטי של כל האזרחים ,קבר אוצר שלם בחצר
ביתו .תחילה חשבתי שזה חומר שעשוי היה
להעשיר את הסרט התיעודי שתיכננתי לעשות
על אדריאן .יצאתי יחד איתו ועם איש שמתמחה
בגילוי מתכות לגן של אבי סבו ,התחלנו לסרוק
אותו מן הקצה אל הקצה בעזרת שני מכשירים,
ותוך כדי כך שוחחנו בינינו ,והתברר לי שאנחנו
בעצם לא רק מחפשים מטמון ,אלא חופרים בתוך
הזיכרון פרטים על כל עבר משפחתו .למרות כל
המאמצים שהשקענו ,לא מצאנו שום עקבות של
האוצר המפואר ,אבל בינתיים החלטתי להפוך

את ההרפתקה הזאת לסרט עלילתי ,אולי כדי
לנקום בגורל על שלא מצאנו מאומה .הפכתי
את הכל לפארסה — כי זאת הייתה הדרך היחידה
להתייחס לעניין בצורה נסבלת.
כאשר ערכתי את החומר המקורי ,גיליתי עד
כמה אני מרותק נוכח סיפור הבית והגן שבו
חיפשנו את האוצר .מצאתי את עצמי עומד
בפני כמה קושיות .למשל :איך נראה ההווה
שבתוכו אנחנו חיים? איך אנחנו חווים אותו?
איך אנחנו מתייחסים להיסטוריה שלנו? שני
קצינים גרמנים התגוררו בבית במהלך מלחמת
העולם השנייה .בשנת  ,1947המשטר קומוניסטי
הלאים את הבית .אבי סבו של אדריאן ,סבו,
סבתו ואמו הוגלו משם לדרום הארץ .כעבור
ארבע שנים אמנם הורשו לשוב לכפר ,אבל לא
חזרו לגור באותו הבית ,ובנו לעצמם בית אחר.
בשלב מאוחר יותר ,הבית הראשון הפך תחילה
לבית מרקחת ,אחר כך למרפאה ,ובהמשך לבית
ספר לאחיות .אחרי המהפכה של  1989וסילוקו
של צ'אושסקו ,הבית עבר לידי חבורה שפתחה
שם מועדון חשפנות .ב ,1997-אחרי שנים של
דיונים משפטיים ,המשפחה החזירה לעצמה
את הבית ,שהיה במצב עלוב מאוד ,כי הדיירים
הקודמים הרסו אותו לחלוטין .אני אוהב
להתעסק בסיפורים עלומים שהקולנוע חושף

מדי פעם .לכאורה אנו מתמודדים עם העולם
כמו שהוא ,אבל מאחורי המראה התמים על פני
השטח מסתתרים כמה רבדים מפתיעים שהם
חומר מתאים מאוד לסרט עלילתי.
לקחתי את התסריט שהכנתי למעשה לסרט
התיעודי שתיכננתי ,ואירגנתי אותו סביב
דמות פיקטיבית בשם קוסטי ,אב צעיר שחי עם
אשתו ובנו בבוקרשט .לתפקיד הראשי בחרתי
את קוזין תומא ,שהיה בעברו כורה פחם ,לפני
שהפך לשחקן ,וביקשתי ממנו להופיע בסרט
יחד עם אשתו ,שהיא ציירת ,ובנו בן השש.
מצאה חן בעיני הדרך שבה הוא צעד הלוך ושוב
בגן ,כדי לחפש את האוצר .הוא ניחן בחושים
ערים ובחיוניות רבה .מה שעניֵ ין אותי לא
פחות מזה הוא מערכת היחסים שלו עם בנו,
ששונה ממנו מאוד .מולו מופיע כמובן ידידי
הוותיק ,אדריאן פורקרסקו ,והצלע השלישית
היא קורנל קוזמיי ,שאינו שחקן אלא איש
צבא בדימוס שעוסק היום בחיפוש מתכות ,כמו
הדמות בסרט .מה שמצא חן בעיני היה העובדה,
שהוא שלט היטב בכל הציוד שלו ,אבל היה
המום למדי ממה שהציוד מסוגל לעשות.
מה מניע את שני גיבורי הסרט לחפור ולחפש
את האוצר? לגבי אדריאן ,התשובה פשוטה:
הוא צריך את הכסף כדי להציל את הבית שלו

> קוזין תומא ובנו ב"האוצר" של קורנליו פורומבויו
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> קורנליו פורומבויו

ולשלם את המשכנתא .אבל במקביל הוא גם
מתחיל להתמודד עם ההיסטוריה הפרטית
של משפחתו .המניע של קוסטי ,נשוי ובעל
משפחה ,מובן פחות .תוך כדי צעידתו לאורך
ולרוחב חצר ביתו של אדריאן ,הוא מגלה את
תולדות המשפחה של שכנו ,ובהדרגה הוא
מתחיל להיות שותף לה .גם הוא יבלע את
הפיתיון של המסע בתוך ההיסטוריה ,הפרטית
והלאומית גם יחד .נוסף על כך ,האמת היא
שהוא רוצה לפרוץ את המסגרות הנוקשות
שבהן הוא נתון ,אם זו העבודה או המשפחה.
הוא מונע על-ידי האמונה שמשהו עשוי לקרות,
והוא מנסה להוכיח לבנו שצריך בכל זאת
להאמין בדברים גדולים מן החיים .בקיצור ,תוך
כדי חפירת הבור בחצר ,כל אחד מנסה לצאת
מן הבור הפרטי שלו.
חיפוש האוצר עומד במרכז הסרט ,שמורכב
למעשה משתי חטיבות נפרדות — ההתחלה
והסוף .בחלק הראשון ניסיתי להיות קרוב ככל
האפשר לדמויות ,לערוך בקצב את הדיאלוגים
ביניהם ואת המגבלות שלהם .בחלק השני
רציתי להתרכז בנקודת המבט של קוסטי.
הצופה נכנס לחצר הבית יחד איתו ,והולך
אחריו כשהוא משוטט בתוכה .הכוונה הייתה
ליצור את הרושם שקוסטי אבוד בתוך החצר
הזאת ,מתוך תקווה שגם הצופה ירגיש כמוהו.
מערכת היחסים של קוסטי עם בנו ,והסיפור
על רובין הוד שהוא קורא לו מדי ערב ,צריכים
לעזור לנו להבין את המתח שקיים בין הדמות
לבין העולם הסובב אותה .הילד עוזר לקדם

את העלילה ,מפרק גורם אחד אחר משנהו ,עד
לסיום המפתיע .היחס לילדים ,ברומניה ,הוא
מיוחד במינו :הם מגלמים את כל מה שההורים
קיוו להשיג ולא הצליחו ,הם אמורים להתקדם
שלב אחד קדימה ,ולהגיע ל"חיים הטובים"
שנמנעו מן הדור הקודם .לכן ,כל דור אצלנו
רואה עצמו נידון לפשרות ולהקרבה .סבי וסבתי
עברו את מלחמת העולם ,הורי התמודדו עם
העידן הקומוניסטי ,ואנחנו מנסים למצוא את
מקומנו אחרי המהפכה.
אני מעדיף לבסס את התסריטים שאני כותב על
אירועים אמיתיים; למשל ,החובות הרובצים על
אדריאן ,או הבעיות שיש לקוסטי עם הבן שלו .אני
אוהב לחבר יחד סיפורים קטנים כאלה ,שמשקפים
בסופו של דבר את המרקם החברתי שבו אנחנו
חיים .כולנו תוצר של ההיסטוריה שהתחוללה
אצלנו .בסרט שלי ,מחפשים אוצר בכפר איסלז,
אותו הכפר שבו הושמעה ההכרזה על מהפכת
 1848שבסופה זכתה רומניה לעצמאות .זה סמלי,
משום שההיסטוריה הרומנית ידעה תהפוכות
רבות כל כך .איך היו חיי אדריאן נראים אילמלא
היה ברומניה משטר קומוניסטי? אם בסוף הסרט
הם יצליחו למצוא את האוצר ,האם זה אומר שיש
צדק היסטורי? המציאות היא לא פעם אבסורדית.
הדמויות שלי מוצאות משהו אחר לגמרי ממה שהן
חיפשו ,והן עצמן מופתעות.
זה נכון שבסרט הקודם שלי" ,מטבוליזם או
הלילה יורד על בוקרשט" ,השמעתי נאום
חוצב להבות נגד השימוש במצלמה הדיגיטלית.
הפעם עשיתי כמה טסטים ,ובסוף החלטתי

לצלם במצלמה דיגיטלית על מסך הרחב,
שהוא הפורמט המתאים ביותר לצילום שלוש
דמויות ביחד .ואני מודה שנהניתי מן העבודה
דווקא בגלל סיבות אסתטיות :יכולתי לתאם
בקלות רבה יותר את התאורה ,ולבדוק בכל
רגע נתון את התנאים על במת הצילומים.
השימוש במצלמה הדיגיטלית הותיר בידי יותר
זמן לעבודה עם השחקנים ,במיוחד עם אלה
שאינם מקצוענים ,כמו קורנל ,וכן אשתו ובנו
של קוסטי .אני מבטיח שמהיום והלאה אצלם
את כל הסרטים שלי במצלמה דיגיטלית.
אני חושש תמיד משימוש בנוסחאות מקובעות.
כשאני כותב תסריט ,אני נוהג לשנות בו הרבה
תוך כדי ליהוק הסרט ועד הצילומים .הסרטים
שלי נראים אולי מתוכננים היטב ,אבל אני
לאלתר כשאני
ֵ
אוהב לשמור לעצמי את החופש
מרגיש צורך בכך .האתגר העיקרי בסרט הזה
היה למצוא את הטון הנכון .אילו צילמתי את
ציד המטמון בצורה ריאליסטית לגמרי ,הייתי
מסתכן בכך שזה היה הופך לקריקטורה .אבל
אני מקווה שהצלחתי להתגבר על זה .הדמויות
אינן מוגזמות ,הייתי אומר שהן כמעט אב-
טיפוס ,הבעת הפנים שלהן מספיקה כדי
להסביר את הסיפור האישי של כל אחת מהן
בלי להרבות בהסברים .אשר לסיום ,רציתי
סוף טוב אבל דו-משמעי ,שיהיה לצופה על מה
לחשוב כשהוא יוצא מן הקולנוע.
//
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קאן
2015

חמש סוסות
פרא צעירות
> דניז גאמזה ארגובן על "מוסטנג"

> דואה זיינפ דואושלו ב"מוסטנג"

> דניז גאמזה ארגובן

הרבה מאוד דברים מסעירים את טורקיה בימים אלה .על חלקם אפשר להתווכח ,אבל
יש כאלה שמקוממים כל כך ,עד שאין למעשה כל מקום לוויכוח .אחד הנושאים הבולטים
הוא מעמדה של האשה בחברה הטורקית והיחס אליה .הסטטיסטיקה מראה ,שמדי שנה
בשנה נרצחות שם אלפי נשים ,ואיש אינו נותן על כך את הדין — כי מדובר ב"רצח מטעמי
כבוד" .הסיפורים על כך שנאסר על נשים לחייך בציבור ,כי יש בכך משום פגיעה
במוסר ,כבר עשו דרכם מסביב לעולם ,אבל לא נראה שהמשטר הנוכחי ,הדוגל בערכים
ארכאיים רבים וטוען שהם עדיפים על כל ניסיונות המודרניזציה המופקרים ,עומד
לשנות משהו במערכת החוקים או בסוג החינוך המוקנה בבתי הספר .לכן ,מותר לחשוד
שאילו במאית שמתגוררת בטורקיה הייתה מנסה לעשות סרט בוטה כמו "מוסטנג",
היא הייתה נתקלת בלא מעט מכשולים בדרכה .למזלה של דניז גאמזה ארגובן היא
מתגוררת בפאריס ,על הסרט היא עבדה עם במאית צרפתית בת גילה ,אליס וינוקור,
והגם שצילמה את הסרט בארץ מולדתה ,רוח מערבית חזקה נושבת בו לכל אורכו.
במרכז הסרט ,סיפורן של חמש אחיות שהוריהן נספו והן מתגוררות בכפר טורקי שעל
שפת הים ,כאשר סבתן משגיחה עליהן בבית שהוא בבעלות אחד הדודים שלהן .יום אחד
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הן יוצאות מבית הספר ,וצועדות הביתה
לאורך החוף ,בחברת חברים ללימודים.
הבנים והבנות משתעשעים במים ,וכאשר
הן מגיעות הביתה ,ממתינה להם מנה
הגונה מצד הסבתא הנרעשת ,שהרי
כל הכפר מדבר על התנהגותן המטילה
בושה וכלימה על כל המשפחה .וזה
כאין וכאפס לעומת תגובת הדוד הזועם,
שמצווה לסגור אותן בבית ,להוציא
אותן מבית הספר ,ולחתן אותן מהר ככל
האפשר ,לפני שאי-אפשר יהיה למצוא
להן חתן .הבית הופך לכלא ,במקום
שיעורים בבית הספר הן לומדות לבשל
ולטפל במשק הבית ,מתקינים סורגים

המבטיחים שאי-אפשר יהיה לחמוק
ולצאת דרך החלון ,והחיפושים אחר חתנים
מתאימים מתחילים מייד בקדחתנות .אלא
שהבנות אינן ששות להיכנע לתכתיבים,
ואם המבוגרות יותר אינן מעיזות לצאת
למלחמה גלויה נגד המרות של המבוגרים
הרודים בהן ,הצעירה שבהן ,לאלה ,דואגת
להמריד את אחיותיה ומתקוממת בעצמה
ככל שגזר דין הנישואין הולך ומתקרב גם
אליה .אפשר היה בקלות לכנות את הסרט
הזה "מרד הנערות" .התמונה המתקבלת
ממנו אינה מחמיאה בשום שלב למסורת
של החברה האיסלאמית שבתוכה מתרחש
הסיפור כולו ,והחיוניות של חמש הבנות,

שהולכת ומודגשת ככל שגילן רך יותר,
עשויה לעורר תרעומת רבה בחוגי הדת
והמסורת ,שוודאי ינסו למנוע את הצגת
הסרט ככל שיוכלו .וכוחם במותניהם,
לפחות בטורקיה.
הסרט זכה בכמה פרסים ,ביניהם הפרס
של בתי הקולנוע האמנותיים באירופה,
שמלּווֶ ה בעזרה משמעותית להפצתו.
קרוב לוודאי שהוא ימצא את דרכו גם
לישראל — בעיות מן הסוג הזה הרי
מּוכרות היטב גם במחוזותינו — ולכן מן
הראוי לעשות הכרה קצרה עם הבמאית,
דניז גאמזה ארגובן ,המדברת על הסרט
ועל עצמה.

> גינש שנסוי ,דואה זיינפ דואושלו ואלית אישקן ב"מוסטנג"

> נולדת באנקרה ,אבל גדלת והתחנכת בצרפת .אם כך ,מדוע לשוב
לטורקיה כדי לעשות שם את הסרט הראשון?
חלק גדול מן המשפחה שלי עדיין חיה בטורקיה ,ובמהלך השנים נסעתי
הרבה לבקר אותם .הנושא מעסיק אותי במיוחד משום שמדובר בטורקיה
שהמצב בה תוסס וחסר מנוחה .המדיניות שלה פנתה בשנים האחרונות
לכיוון שמרני מאוד ,אבל אפשר לחוש את ההתנגדות ואת המחאה .יש
שם הרגשה שמשהו עשוי לפרוץ בכל רגע ,לא ברור לאיזה כיוון .מה עוד
שיש שם שפע של חומרים מתאימים לסרטים עלילתיים.
> מה הם המקורות לסרט שלך?
רציתי להראות מה פירוש הדבר להיות אשה או נערה בטורקיה של היום,
מדינה שבה מעמד האשה נמצא בלב השיח הציבורי .אין ספק שלעצם
העובדה שאני מתגוררת בצרפת הייתה משמעות גדולה .בכל פעם שאני
חוזרת לשם ,אני מרגישה כבתוך מחוך שסוגר עלי מכל צד .כל מה

שנשי קשור שם ,בסופו של דבר ,למין .נדמה כאילו בכל הבעת פנים
ובכל תנועה של אשה ,או אפילו של ילדה ,יש מטען מיני .יש למשל
מנהלי בתי ספר שאוסרים על תלמידים ותלמידות לעלות לכיתה דרך
אותו גרם מדרגות .כל תנועה סתמית מקבלת משמעות מינית .השמרנות
האבסורדית הזאת מתרגמת את הכל למין ,ולא מדברים על שום דבר
אחר .התוצאה היא חברה שבה האשה היא מכונה שתפקידה ללדת ילדים,
ובשאר הזמן להישאר בבית .טורקיה הייתה אחת המדינות הראשונות
בעולם שהעניקו זכות הצבעה לנשים ,עוד בשנות ה 30-של המאה ה,20-
והיום אנחנו נאלצות להילחם על הרשות לעבור הפלה .זה פשוט עצוב.
> מדוע בחרת בשם כזה לסרט ,שם שאינו טורקי לסרט שאינו עוסק בסוסים?
המוסטנג הוא סוס פרא ,והוא מסמל להפליא את חמש הגיבורות
המרדניות בסרט שלי .רעמת השערות שלהם מזכירת רעמה של סוסים,
הדהרות שלהן לאורך ולרוחב העיירה מזכירות גם הן דהרות של סוסים.
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גם העלילה מתקדמת בקצב מואץ .יש גם בה וגם בדמויות אנרגיה שופעת
שמזכירה לי את המוסטנג.
> איך מצאת את חמש השחקניות שלך?
פירסמנו מודעות ,ובמשך  9חודשים ראינו מאות נערות ,גם בטורקיה
וגם בצרפת .בגלל הנושא של הסרט חשבנו שחשוב במיוחד שהן תבואנה
לקראתנו .היו לנו שתי יוצאות דופן .אלית אישקן ,שמגלמת את אצ'ה,
הופיעה קודם לכן בתפקידים מרכזיים ,בשניים מסרטיו של רהא ארדם,
"זמנים ורוחות" ,ו"את אור השמש שלי" .מאוד רציתי שתשתתף בסרט,
וכתבתי אותו מהר ככל האפשר ,כי פחדתי שתתבגר עד שנצלם .את טובה
סונגורואלו (סלמה) גיליתי בטיסה מאיסטנבול לפאריס ,כאשר כתבתי
עדיין את התסריט .מעבר לעובדה שהיא הזכירה לי מוסטנג ,חשתי
שמסתתר בה מזג סוער .בחנתי אותה כמה פעמים ושוחחתי ארוכות
עם הוריה .היא התרגשה משום שהייתה צעירה מאוד ולא שיחקה אף
פעם בחייה .בפעם הראשונה שעמדה מול המצלמה ,חששתי לרגע
שתקבל התקף לב .אחר כך היא התרגלה למעמד .גינש שנסוי ,דואה
זיינפ דואושלו ואילאידה אקדואן הגיעו למבחני הבד ,ובשלושת המקרים
זאת הייתה אהבה ממבט ראשון .למרות גילן ,הם שחקניות בכל רמ"ח
אבריהן .אבל מה שהיה לי חשוב במיוחד זאת לא הבחירה בכל אחת
מהם בנפרד ,אלא היכולת שלהן להשתלב יחד ,להבין ולהשלים אחת את
השנייה .ערכתי הרבה ניסיונות לפני הבחירה הסופית.
> האם היו סצינות שהן סירבו לשחק?
לא .עבדנו על כל סצינה בנפרד ,ואם סצינת האהבה של אצ'ה שיגעה
את כל שאר הצוות ,היא לא התרגשה מזה כלל .עברתי עם ההורים של

גונש (לאלה) על כל מה שהבת שלהם צריכה לעשות בסרט ,הסברתי להם
שהיא תצטלם בבגד ים או בחזייה ,או שדמות שלה תצטרך להתמודד עם
מותה של דמות קרובה אליה מאוד .חלק מן הדיאלוגים היה מחוספס
יותר ,והייתה גם סצינה בסרט שבה האחיות מקצצות זו את שערותיה של
זו ,וזה היה להן קשה באמת .מובן שבדקנו עד כמה אפשר להרחיק לכת,
וכמובן לא עברנו את הגבול ,אם כי אני מאמינה שהן היו הולכות איתי
עד הסוף .כולן האמינו בסרט ,ולא היו להן שום מעצורים .בכל מה שנוגע
לדמויות שהן מגלמות ,לא רצינו להרחיק לכת יותר מכפי שעשינו .יש
למשל סצינה שבה הן לועסות מסטיק ולובשות שמלות בצבעים דוחים,
והצעתי להן לקרוע את השמלות לגזרים .בהתחלה הם נרתעו קצת ,אבל
השמלות היו זוועתיות כל כך שאי-אפשר היה להמשיך ללבוש אותן,
וכאשר הן נעתרו לבקשתי ,זה הפך לרגע מרגש ומשחרר.
> האם יש חוויות אישיות משלך שהשתמשת בהן בסרט?
המשחק השערורייתי כביכול בתחילת הסרט ,כאשר הבנות מטפסות על כתפי
הבנים על חוף הים ,זה קרה גם לי כשהייתי נערה מתבגרת .אלא שאני ,באותם
הימים ,לא העזתי לפצות פה ולהתגונן בצורה כלשהי מול הטפות המוסר
שהטיחו בי ,השפלתי את המבט מבוישת .עברו שנים עד שלמדתי עד כמה
אין צורך להתבייש .הכוונה שלי הייתה להציג את האחיות בסרט כגיבורות,
והרגשתי שאני חייבת לתת להן לנצח ולהראות שאומץ הלב שלהן השתלם
בסופו של דבר .בעיני ,חמש האחיות האלה הן כמו דרקון עם חמישה ראשים,
ובכל פעם שאחת מהן יוצאת מן הסיפור ,זה כאילו כרתו לדרקון ראש אחד.
אבל הראשון והאחרון יישאר במקומו ,והצעירה שבין האחיות תינצל מן הגורל
של המבוגרות יותר משום שהיא ראתה מה נגזר עליהן ,ולא הייתה מוכנה
ללכת באותה הדרך .זאת התמצית של כל מה שאני עצמי חולמת להיות.

> מימין לשמאל :גינש שנסוי ,דואה זיינפ דואושלו ,אלית אישקן ,טובה סונגורואלו ואילאידה אקדואן ב"מוסטנג"

 > .30כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב >  1ביולי #194 > 2015

> האם את מנסה לרמוז שהחינוך הוא המוצא היחיד של החברה הזאת מן
המצב שבו היא נתונה?
ההחלטה להוציא את הבנות מבית הספר והתגובה שלהן להחלטה הזאת,
גם אם זה נראה כאירוע מבוטל ,יש להן השפעה מכרעת על התפתחות
העלילה .אבל אינני רוצה להיות מטיפה ,ואינני מאמינה שסרט הוא נאום
פוליטי .רומן גארי טען פעם שהוא אינו יוצא להפגין כי יש לו מדפים
שלמים של ספרים שעושים זאת טוב יותר .אני רוצה להאמין שהסרט
מבטא את כל הדברים האלה בצורה הרבה יותר אפקטיבית ומשכנעת
מכל מה שאני יכולה לעשות בעל-פה .בעיני ,זאת אגדה ,ומישחק
הכדורגל שהאחיות רוצות לצפות בו הוא החלום של האגדה.
> הסרט שלך ,עם חמש הנערות המתבגרות שמורדות נגד הניסיון לכפות
עליהן משמעת ,מזכיר כל מיני סרטים אחרים ,למשל את "חמש ילדות
יפות" של סופיה קופולה .האם היו סרטים ששאבת מהם השראה?
ראיתי את הסרט כאשר הוא יצא לאקרנים ,וקראתי את הספר עליו הוא
מבוסס ,אבל אין לו שום קשר לסרט שלי .אם אני צריכה להצביע על
השפעה כלשהי ,הייתי בוחרת דווקא ,באורח מוזר למדי ,ב"סאלו ,או 120
הימים של סדום" — בגלל המרחק שנקט פאזוליני ,כדי להציג ,באמצעות
סיפור דוחה למדי ,חברה הנאבקת במשטר הפאשיסטי .חיפשתי את הפער
הזה בין התוכן לבין הצורה .ראית גם הרבה סרטים על בריחות ממקומות
סגורים ,כמו "הבריחה מאלקטרז" או "הנידון למוות ברח" .שהרי גם אם
הסרט שלי מתנהל בתוך בית בסביבה משפחתית ,המבנה הדרמטי מזכיר
הרבה יותר סרטי כלא .לפני שהתחלנו לצלם ,הייתי מראה לשחקניות
שלי סרט אחד ביום" :קיץ עם מוניקה" של ברגמן" ,מחוץ למים" של
אנדריאה ארנולד" ,גרמניה שנת אפס" של רוסליני" ,הילד" של האחים
דארדן ,ועוד הרבה דברים שונים ומשונים שכל אחד מהם נבחר בגלל
סיבה מאוד מוגדרת .כך למשל ,אילאידה אקדואן ,המגלמת את האחות
הבחירה סוניי ,ראתה את "לב פראי" של לינץ' והרבה סרטים של מרילין
מונרו ,כדי להבהיר לה את המיזוג שבין תמימות למין בדמות שלה.
> בחירת הכפר אינבולו ,שנמצא במרחק  600קילומטרים מאיסטנבול על
שפת הים השחור ,אינה יכולה להיות מקרית.
אמת ,רציתי להדגיש את התחושה שזה באמת סוף העולם ,רחוק מהכל.
קודם כל ,מדובר בבחירה אסתטית ,בגלל הנופים של האזור שנראים
כאילו נלקחו מאגדה ,רצועות החוף שלו והיערות החשוכים שמעליהם.
הגישה אליו מסובכת למדי .כמה חודשים לפני שהגעתי לשם בפעם
הראשונה לא היה שם אפילו שדה תעופה .עד היום לא צילמו שם אף
סרט מלבד זה שלי .ממש הרגשתי שם כמו בהסגר .בכפרים האלה ,לא
זו בלבד שהחדשות מגיעות לשם רק באמצעות ערוצי הממשלה ,אלא
שבכל בית יש שק של פחם שהתקבל במתנה מראש הממשלה ,שהוא
היום נשיא המדינה .התושבים חיים תחת הרושם שהשלטון הוא קרוב
משפחה שלהם ,ולוחש להם באוזן ,דרך הערוצים הממלכתיים ,כל מה
שהם צריכים לדעת .קשה היה למצוא בית שבו לא הייתה טלוויזיה שלא
שידרה כל הזמן נאומים של מנהיגי האומה .מאז צילמנו את הסרט חנכו
שם שדה תעופה במרחק  90קילומטרים מן הכפר ,ויש בו טיסה אחת
ביום .הייתה לי הרגשה שבכל זאת נפערה שם פירצה ואפשר לנשום קצת
אוויר רענן.

> כשצילמת את הסרט היית בהריון .האם זה סיבך את העבודה?
זה היה כמו פעולת קומנדו .הגעתי בדיוק לאמצע ההריון כאשר השלמתי
את הצילומים ,אחרי עבודה של  12שעות ביום 6 ,ימים בשבוע .הרגשתי
שאני לא פחות שברירית מן הדמויות שבסרט שלי ,היינו כולנו באותה
הסירה .שלושה שבועות לפני יום הצילום הראשון התבשרנו שמפיקת
הסרט התפטרה .הצוות התחיל להתפרק ,וכל מה שעמלתי כל כך לחבר
יחד נראה בסכנה ,ממש כאילו טייס החליט לפרוש באמצע הטיסה.
מאוחר יותר הצלחנו להדביק את הפיגור בעזרת מפיק אחר ,אבל ההרגשה
שהסרט כמעט נגזל מאתנו רק דירבנה אותנו עוד יותר בעבודה .כל אחד
השקיע את כל מה שהיה לו ועוד יותר מזה כדי להציל את הסרט .כל שוט
הפך עניין של חיים ומוות .אנשים מתנהגים אחרת כשהם עומדים מול
משבר כזה .עשינו את הכל בעצמנו — תפאורות ,תלבושות ,פעלולים,
הכל .היום יש לי הרגשה שזאת הייתה הרפתקה ,ושהיינו קרובים כחוט
השערה לכישלון.
> מדוע ההפקה היא צרפתית?
למשפחה שלי יש אזרחות צרפתית .חוץ מזה ,למדתי קולנוע בבית הספר
 FEMISבפאריס ,ופגשתי שם אנשים מדהימים; למשל ,את אוליביה
אסייאס ,שהיה ראש צוות הבוחנים כשהתקבלתי ללימודים ,והמשיך
להיות מעין מלאך שומר על הקריירה שלי מרחוק .זה מה שקרה גם
עם דויד שיזאלה ,הצלם שלי שעבד אתי גם בסרט הקצר הראשון שלי,
"טיפת מים" .לדויד יש מבט אוהד ואוהב ביחס שלו לשחקנים ,כמו חתול
שמסתובב סביבם ובודק אותם מכל זווית .שלושה סרטים שהוא צילם
הוצגו השנה בקאן ,וזה הישג שהוא בהחלט ראוי לו .אליס וינוקור ,איתה
עבדתי על הסרט ,גם היא בוגרת  ,FEMISאבל היא סיימה את הלימודים
לפני .נפגשנו במעבדת הקולנוע של פסטיבל קאן (סינפונדסיון) בשנת
 .2011היינו שתי הבנות היחידות במחזור ,והיו לנו תוכניות קצת יומרניות
מדי לאותו השלב .היא עמדה לעשות סרט בשם "אוגוסטין" שהיא אכן
השלימה ,ואני תיכננתי סרט בשם "מלך" ,אבל בינתיים הנחתי את
התסריט בצד .עמדתי כמעט להחליף מקצוע כאשר אליס הציעה לי
להתחיל בהפקה יותר צנועה ,שלא תפחיד את המשקיעים .נתתי לה
לקרוא טיוטה ראשונה של "מוסטנג" ,והמשכנו לכתוב את התסריט יחד.
נשענתי על עזרתה כמו שמתאגרף נשען על מאמנו.
> לכתיבת המוסיקה בחרת בוורן אליס ,חבר הלהקה של ניק קייב.
למוסיקה שלו יש סגולות נראטיביות יוצאות דופן .הוא מנגן בכינור,
ויש רושם שמאזינים לקול אדם כשהוא מנגן .התיזמורים שלו מדהימים.
הרגשתי שיש משהו משותף בין המוסיקה שלו לבין הנופים של הסרט
והעלילה .האמת היא ,שעוד לפני שנפגשנו השתמשתי במוסיקה שלו
כדי ללוות את התמונות ולראות מה תהיה התוצאה ,וזה היה מרשים.
בפגישה הראשונה איתו ,הוא הסביר לי שהוא עסוק ולא יוכל לעבוד
איתי .הייתי צריכה לחזר אחריו ולשכנע אותו כדי שיצטרף אלינו .אני
מעריכה במיוחד את החיבור הזה בינינו ,משום שיש בו גם חיבור בין שתי
תרבויות רחוקות מאוד זו מזו ,טורקיה ואוסטרליה.
//
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ביקור חוזר
במארסיי
של פאניול
> "מריוס" מחדש את נעוריו ב"קלאסיקה של קאן"
 -דני ורט -

> פייר פרניי ואוראן דימאזיס ב"מריוס" של אלכסנדר קורדה לפי המחזה של מרסל פאניול

קשה היה לעקוב אחרי כל אוצרות הקולנוע הקלאסי שנחשפו השנה בפסטיבל קאן ,ואם
הבחירה נפלה דווקא על "מריוס" ,סרט שעשה הבמאי אלכסנדר קורדה לפי המחזה
המצליח של מרסל פאניול ,זה אולי רק מקרה ,אבל מקרה מוצלח .הרסטורציה של הסרט
היא מלאכת מחשבת ,לא רק בכך שהחזירה לתמונה את חייה שכמעט אבדו לה מאז הופק
הסרט ב ,1931-אלא גם בעבודה העצומה שנעשתה על פס הקול ,כדי להחזיר לו את כל
הבהירות ,את כל הצבע המיוחד במינו שהמבטא הפרובנסלי היקנה למחזה הזה .ואם
לא די בכך ,הרסטורציה גם החזירה ,לראשונה מאז הופק ,את הפריים הנכון לסרט.
אמנם ,מאז  1934כל הסרטים שהופקו ,הוצגו בפריים שהיחס בין הגובה לרוחב בהם
הוא  ,3:4אבל הסרט הזה צולם ביחס שהיה מקובל קודם לכן —  .5:6תאמרו אולי ,פרט
שולי ,אבל כך נוהגת אומה המעריכה את המורשת הקולנועית שלה ,כשהיא יוצאת לשחזר
את המקור" .מריוס" הוא הפרק הראשון בטרילוגיית מארסיי של מרסל פאניול ,ושני
הפרקים הבאים" ,פאני" ו"סזאר" ,זוכים גם הם ,בימים אלה ,לשיפוץ דומה.

 > .32כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב >  1ביולי #194 > 2015

מרסל פאניול
והטרילוגיה של מארסיי
שלושת סרטיו של המחזאי ,הסופר ,העיתונאי,
התסריטאי ,במאי הקולנוע והמפיק מרסל
פאניול (" — )1974-1895מריוס" (,)1931
"פאני" ( )1932ו"סזאר" ( — )1936היו הצלחות
קופתיות בעידן הסרט המדבר בצרפת .גורלה
של "הטרילוגיה של מארסיי" ,כפי שנוהגים
לכנות את שלושת הסרטים האלה ,לא היה
שונה מזה של קלאסיקות פופולריות בצרפת:
הציבור הרחב נהר לסרטים ,ואילו הביקורת של
התקופה עיקמה את האף ,וראתה בהם תיאטרון
בולווארדי גרוע ,מלודרמות סוחטות דמעות
בנוסח מארסיי .פאניול ,שראה את תרומתו
באופן נאיבי כמי שרק מעביר את המחזות שלו
אל הקולנוע ,לא התרגש מהביקורת השלילית,
והמשיך בשּורה של סרטים עממיים" .אני כותב
על קלישאות" ,אמר .בתקופה שבה הסרט
המדבר פסע את צעדיו הראשונים ,פאניול סבר
שהמדיום החדש מתאים ביותר לעיבודים של
מחזותיו .הוא צידד בקולנוע דברני ,תיאטרון
מצולם ,שאותו העדיף על ניסיונות אסתטיים
של המיזנסצינה .את דעותיו השמרניות
והפרובוקטיביות לא היסס לפרסם בכתב עת
לקולנוע שאותו יסד ב ,1933-והתקיים תקופה
קצרה למדי.
פאניול ,שעשה תפנית מעיסוקיו התיאטרליים
אל הקולנוע ,התגלה גם כאיש עסקים ממולח.
ב 1933-הוא הקים חברת הפקה משלו,
"המחברים המאוגדים" ,ולאחר שנה שינה שמה
ל"סרטי מרסל פאניול" .הוא היה בעל אולפן
סרטים במארסיי ,שאליו התווספו מעבדות ,חדרי
עריכה ,אולמות הקרנה וכיוצא באלו .ב 1935-הוא
גם היה הראשון שהחל לפרסם את התסריטים
לסרטיו ,ושנתיים אחר כך הקים חברת הוצאה
לאור בשם "הוצאת מרסל פאניול".
לפאניול הייתה שליטה מוחלטת ,הן על הצד
הטכני של סרטיו והן על הצד הפיננסי ,מה
שהעניק לו חירות אמנותית גמורה ,מצב לא
מקובל בצרפת בשנות ה 30-של המאה ה.20-
האימפריה הקולנועית הקטנה של פאניול
הגיעה לשיאה כאשר ב 1938-הוא פתח גם בית
קולנוע משלו במארסיי .פאניול המשיך ליצור
סרטים עד  .1954לאחר מכן כתב מספר ספרים
אוטוביוגרפיים ,ובהם "תהילתו של אבא"
ו"הטירה של אמא" ,שהפכו גם הם לסרטי
קולנוע ב ,1990-בבימויו של איב רובר.

שמו של פאניול עלה שוב לכותרות למעלה
מעשור לאחר מותו ,ב ,1986-כאשר קלוד ברי
עיבד מחדש לקולנוע את "ז'אן דה פלורט"
ואת "מאנון" .הסרטים זכו להצלחה גדולה,
והזכירו שבצד הקולנוע המופק בפאריס
קיימת גם אסכולה קולנועית אחרת של סרטים
המתרחשים בפרובנס שבדרום צרפת ,ומהווים
ז'אנר קולנועי צרפתי מקורי באמת .הסרטים
המצולמים בפרובנס מביאים עימם את הניחוח
האנושי של הדרום ,את התרבות האמנותית
והקולינרית של האיזור הזה ,בהשתתפות
שחקנים שנולדו שם וניחנו במבטא העסיסי
והייחודי האופייני לו.
הקולנוע של פאניול הוא שילוב בין תיאטרליות
וריאליזם של סצינות שצולמו ברחובות
מארסיי ,מלודרמתיות וטראגיות המהולים
בקומדיה .סרטיו יוצרים קשר בין חיי היומיום
של שנות ה 30-של המאה הקודמת לבין
אלמנטים של בורלסקה בתיאטרון הפריסאי
המסחרי .בצד המבקרים שתקפו את הקולנוע
של פאניול נמצאו גם תומכים נלהבים ,ובהם
המבקר והתיאורטיקן אנדרה באזן .הבמאי
האיטלקי רוברטו רוסליני אף ראה בסרטיו של
פאניול ,ובמיוחד בשלושה סרטים שעובדו על
פי יצירותיו של ז'אן ז'יונו ( ,)1970-1885אף הוא
סופר ומחזאי מפרובנס — "ז'ופרואה" (,)1933
"אנג'ל" ( )1934ו"רגן" ( — )1938את מבשריו
של הניאו-ריאליזם האיטלקי .כך או אחרת,
סרטי הטרילוגיה של מארסיי ,יחד עם "אשת
האופה" ( ,1938אף הוא עיבוד לז'יונו) ,נותרו
במשך השנים היצירות הפופולריות ביותר של
פאניול בקרב קהל הצופים .זהו קולנוע צרפתי
עממי במיטבו ,שילוב של קומדיה ומלודרמה,
שגם בצפיות חוזרות יש עדיין ביכולתו להשפיע
על שק הדמעות.
הריאליזם של פאניול ושל במאים צרפתיים
אחרים שירדו דרומה (כמו ז'אן רנואר ,שגם
הוא בא משם וביים באיזור זה את "טוני" ,סרט
שבו ויתר לחלוטין על האולפן ,והיה בין מבשרי
הניאו-ריאליזם) ,הציגו פן שונה של הקולנוע
הצרפתי ,שהיה עסוק באותו הזמן במה שמכונה
ריאליזם פיוטי של במאים כמו מרסל קארנה,
ז'וליאן דיביבייה או ז'אן גרמיון .הטרילוגיה של
פאניול הניבה גם גרסאות לא-צרפתיות ,ובהן
עיבודים איטלקיים ,גרמניים ואמריקאיים —
"נמל שבעת הימים" ( )1938בבימויו של ג'יימס
וייל ,והסרט המוסיקלי "פאני" ( )1961שביים
ג'ושואה לוגן ,עם לסלי קארון ,מוריס שבאלייה

בתפקיד סזאר ,ושארל בואייה בתפקיד פאניס.
עלילתה של הטרילוגיה ,כפי שעלתה לראשונה
על בד הקולנוע ,פשוטה למדי .בנמל העתיק של
מארסיי ,פאני (אוראן דמאזיס) מוכרת סרטנים
בדוכן בשוק .הוא מאוהבת במריוס (פייר פרניי),
שעובד עם אביו ,סזאר ֶ(רמּו;  — RAIMUשם
מּוריְ יר) ,בבר המשפחתי.
הבמה של השחקן ז'ול ֶ
אבל מריוס ,שרואה ספינות נכנסות לנמל
ויוצאות ממנו אל מרחבי העולם הפתוח ,חולם
לברוח מן האופקים הצרים של המסבאה .הפרק
הראשון בטרילוגיה אכן מסתיים כאשר מריוס
עוזב ויוצא אל המסע הנכסף .פאני ,שנותרה
מאחור ,בהריון ,נאלצת להינשא לפניס (שרפן),
הקשיש ממנה בשנים רבות ,בעליו של עסק
לממכר ציוד ספנות .פניס חולם להוסיף לשלט
שבפתח חנותו את המלה "ובנו" ,ואילו פאני
חייבת להציל את כבוד המשפחה .מריוס ,ששב
מנדודיו ,מבקש להשיב אליו את "רעייתו" ובנו,
אבל סזאר ,אביו ,דואג להשיבו אל הים .כעבור
 20שנה הולך פניס לעולמו .סזאריו ,בנם של
פאני ומריוס ,מגלה שמריוס הוא אביו הביולוגי.
הוא יוצא למצוא את האב הנעדר ,ומביא בסופו
של דבר לאיחוד מחודש בין פאני למריוס.
"מריוס" סימל אמנם את כניסתו של פאניול
לעולם הקולנוע ,אבל כיוון שהיה בגדר טירון
בשטח הזה ,הוטל הצד הטכני של הבימוי על
במאים ותיקים ומנוסים יותר .הבמאי והמפיק
ההונגרי-בריטי אלכסנדר קורדה ביים את
"מריוס" ,ואילו את "פאני" ביים מרק אלגרה.
החל מ 1934-החל פאניול לביים את סרטיו
בעצמו ,והוא זה שביים את "סזאר" ,הפרק
שחותם את הטרילוגיה.
הבימוי בדרך כלל שמרני ופשוט .סצינות הפנים
מצולמות בדרך כלל במצלמה סטאטית וערוכות
באופן מסורתי .באזן ראה בכך דווקא יתרון.
פאניול דאג לצלם את שחקניו מבלי לקטוע
אותם .השחקן ,בעיני פאניול ,היה הכלי החשוב
ביותר בקולנוע שלו ,חומר הגלם של כל סרט,
חשוב לא פחות מהיחסים שבין שוט לשוט.
דוגמא לכך היא הדרך בה צילם את הסצינה
שבה סזאר מגיב למכתב של מריוס שפאני
קוראת בקול .חוסר הידע הקולנועי של פאניול
תוקן באמצעות האינטואיציה שלו .רק אחרי
פריצת הגל החדש הצרפתי נוסחו הרעיונות
שלו באופן תיאורטי על-ידי מעריציו הצעירים.
קטעי ביניים בסרטיו של פאניול שצולמו
בחוץ ,און-לוקיישן ,מעניקים לסרטים האלה
ערך נוסטלגי היסטורי .אלו תמונות אותנטיות
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קצרות של חיי הכרך התוסס ,והן מעניקות
משהו מהקצביות שלהן גם לדיאלוגים .דוגמא
לכך היא צעידתה הממושכת של פאני דרך
רחובות מארסיי אל הכנסייה בפרק השני של
הטרילוגיה" ,פאני" .שני הפרקים הראשונים
של הטרילוגיה הועלו תחילה בתיאטרון,
ורק אחר כך עובדו לקולנוע .אם כי ,לאחר
הצלחתו הקופית של "מריוס" כבר כתב פאניול
את "פאני" מתוך מחשבה על הפוטנציאל
הקולנועי של המחזה .הפרק השלישי" ,סזאר",
נכתב ישירות לקולנוע ,ורק אחר כך עּובד
למחזה .עובדה מעניינת היא ,שדווקא הפרק
השלישי ,שכאמור ביים פאניול הלא-מנוסה,
הוא הסינמטי ביותר ,קליל יותר וזורם יותר.
צוות השחקנים שהוא בחר לטרילוגיה היה
אכן ממוצא פרובנסלי ,ולכולם היה המבטא
המיוחד של האיזור .לעומת זאת ,השחקן פייר
פרניי ,שכבר אז היה חבר בלהקת התיאטרון
היוקרתית ביותר של צרפת ,ה"קומדי פרנסז",
מצא עצמו כמין נטע זר ביניהם ,ונאלץ
לעמול קשה כדי להתאים את עצמו לאחרים.
השחקן ֶרמּו ,בתפקיד סזאר ,בעליו של הבר,
היה הדמות המרכזית בכל פרקי הטרילוגיה,
וגילם את דמות האב הגדול ,האב האדיפלי
בהא הידיעה .השחקן ,שצמח מהמיוזיק הול
ומתיאטרון הבולוואר ,שילב בהצלחה רבה
קומדיה ומלודרמה ,והוא זה שידע להטמיע
את המורשת התיאטרלית במדיום החדש .אין
להתפלא איפוא ,שאורסון וולס דיבר עליו
בהערצה ,וראה בו את גדול השחקנים אי-פעם.
//

>
"בשנת  ,1926כשהייתי בפאריס ,הרגשתי כאילו אני בגלות .הבנתי עד כמה
אני אוהב את מארסיי ,ורציתי להביע את האהבה הזאת במחזה .כל החברים
ניסו לשכנע אותי לוותר על הרעיון ,ואמרו שזה יהיה מחזה מאוד מקומי ,שהרי
איש לא יבין את העגה המיוחדת לעיר הנמל הזאת .הנימוקים שלהם היו כל כך
משכנעים ,עד שעמדתי לוותר על כל הרעיון .אבל בשנת  1926ראיתי מחזה בלגי
בשם 'נישואיה של העלמה בלמנס' ,שנכתב  16שנה לפני כן וזכה להצלחה בכל
העולם .באותו ערב הבנתי שיצירה כנה ואמתית יכולה למצוא את מקומה לא רק
בספרות של ארץ המוצא ,אלא גם בספרות העולמית".
מרסל פאניול

>
"בעיניו של פאניול ,הצבע המקומי לא היה בגדר תוספת ציורית בלבד ,זה היה
חלק בלתי-נפרד מן היצירה עצמה .המבטא ,בסרטים שלו ,מייחד אותם כמו
שצבע העור מייחד דמויות ביצירות אחרות .המבטא שלהם הוא חלק בלתי-נפרד
מן הדמות ,זה הבסיס לאותנטיות שלה .הקולנוע של פאניול הוא ההיפך מהצגה
מצולמת .הוא המציא את הדיאלוגים המיוחדים שלו כדי להמחיש את האווירה
הריאליסטית של העלילה .פאניול היה לא רק מחזאי שהחליט בשלב מסוים
לעבור לקולנוע ,אלא אחד היוצרים הגדולים שידע הקולנוע המדבר".
אנדרה באזן

>
"השבת החיים לסרט ישן הוא תהליך ארוך ,עדין ,ולעיתים יקר מאוד ,אשר
דורש השקעה ניכרת ,מומחיות ,וציוד טכנולוגי משוכלל' .מריוס' הוא סרט-
מפתח בתולדות הקולנוע הצרפתי ,אך מצבו הטכני היה ירוד במיוחד ,אחרי
שהנגטיב שימש להפקת עותקים רבים ,שהופצו שוב ושוב ברחבי המדינה.
את פס הקול ,שהוקלט בתנאים הפרימיטיביים של ראשית ימי הסרט המדבר,
כמעט ולא ניתן היה לשמוע .זה היה רק רמז לכמות העבודה העצומה שנדרשה
במקרה זה .כדי להתמודד עם האתגר ,גייסנו יחדיו כמה מן הגופים שמתמחים
בתחום זה :מרכז הקולנוע הצרפתי ,שהגיש כבר פעמים רבות את עזרתו לשם
יצירת עותקים דיגיטליים של סרטים קלאסיים ,ערוץ השידור ארטה צרפת,
קרן התרבות צרפת-ארצות הברית ,והארכיון האודיו-ויזואלי של מונאקו .אבל
אז התברר שגם זה עדיין לא מספיק ,וניקולא פאניול ,נכדו של המחזאי ,יצא
לחפש שותפים נוספים שיתמכו במבצע .בעזרת האינטרנט והשקעות פרטיות הוא
הצליח להשלים את התקציב הדרוש לעבודה זו .שיתוף הפעולה הזה בין גופים
ציבוריים ואנשים פרטיים צריך לשמש דוגמא גם לכל המבצעים הבאים שנועדו
להבטיח את המורשת הקולנועית שלנו".
				
פרדריק ברדן
נשיא מרכז הקולנוע הצרפתי

> אלכסנדר קורדה
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Cannes may be the greatest film festival in the world, but that doesn't mean
everyone is happy with it, this year even less than usual. This time, the most
visible complaints concerned the French titles in the program. No less than six
in the main frame, not to mention all the other sections. Politically, this may
have been a wise decision, for the home production offices were obviously no
less than delighted with such a massive, practically unprecedented, presence.
And the feminist lobby couldn't complain either, since three out of the six films
were signed by women directors. The only ones that could complain were the
viewers. Notwithstanding half the award it got, Maiwenn's "Mon roi" as well as
Valerie Donzelli's "Marguerite et Julien" would have done better elsewhere. As
for Emmanuelle Bercot's "La tete haute", which opened the festival, it was too
painfully predictable and unexceptional for its slot. As a matter of fact, the best
French films, Arnaud Desplechin's "Trois souvenirs de jeunesse" and Philippe
Garrel's "A l'ombre des femmes" were shown in the parallel section, Quinzaine
des Realisateurs.
>
But, as usual, there is no use complaining. Instead, here are the films we chose
to single out for you in this issue. Beside Desplechin's film, the best among the
French, we have Todd Haynes' "Carol", the most polished film in competition,
though it barely got half an award, Hou Hsiaou hsien's "The Assassin", the
most stunning visual experience, Hirokazu Kore-Eda's "Our Little Sister", the
smoothest and most impeccable one, Joachim Trier's "Louder than Bombs", the
most discriminated against by the jury, Corneliu Porumboiu's "The Treasure",
once again hiding its sophistication in a simple, apparently obvious story,
Turkey's "Mustang" unveiling a fresh new talent, Deniz Gamze Urguven, and
finally, the most talked about film of the festival, Laszlo Nemes' debut feature,
"The Son of Saul", which braved some of the fiercest cinema taboos with
surprising courage and originality. We've got short interviews picked from
Cannes reports, with all of these filmmakers.
>
Finally, the one section no one could complain about, the Cannes Classics,
presenting restorations of great films or documentaries about great directors
and actors. Out of this section, we picked the amazing "Marius" (1931), the first
part of the Marcel Pagnol trilogy, directed by Alexander Korda. The following
two parts, "Fanny" and "Cesar", will be soon restored as well. Or so we were
promised at the festival.
Read and Enjoy.
Edna Fainaru
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מחפשים
מקום לכנס
או אירוע?

> המתחם החדש של סינמטק תל אביב כולל חמישה אולמות מפוארים בגדלים שונים,
חדרי הדרכה ,איזור לקבלות פנים ,בית קפה ומסעדה.
> בסינמטק מתקיימים מדי יום אירועי עובדים ,כנסי לקוחות ,אירועי השקה ,ימי עיון,
הקרנות פרטיות ,ימי הולדת לכל הגילאים ועוד ועוד.
> בסינמטק אמצעי מולטימדיה משוכללים ,אפשרויות הקרנה מהטובות ביותר ושפע
פתרונות לתכנים אמנותיים בהתאם לנושא האירוע.
לפרטים נוספים :אילנה:

 / 03-6060805מיכל:

03-6060830
*הסדרי חניה במקום

חדש!
ספריית DVD
בסינמטק
תל–אביב

ועכשיו
במחירי היכרות
חסרי תקדים!

אלפי סרטי  DVDלהשכרה בספרייה לקולנוע,
מרכז המידע הגדול ביותר בארץ לקולנוע ישראלי ובינלאומי
הספרייה נמצאת בקומת הכניסה בצמוד לאולם 5
פרויקט משותף
לסינמטק תל–אביב
ולתו השמיני:

