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03. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < יולי-אוגוסט 2012 < #177

< גליון 177:
דבר המערכת

הסרט הישראלי המעוטר ביותר של השנה האחרונה, לפחות עד מועד כתיבת שורות אלה, הוא 
סרט תיעודי של עימאד בורנט וגיא דווידי בשם "חמש מצלמות שבורות". מכל פסטיבל שהוצג בו 
יצא עם פרסים בידיו, וכאשר חזר, בסופו של דבר, הביתה, לפסטיבל ירושלים, גרף גם שם את פרס 
הסרט התיעודי הטוב ביותר. יועד עירון פגש את אחד משני הבמאים, גיא דווידי, לשיחה ארוכה 
שנוגעת לעשייה תיעודית, בעיקר בתוך מסגרת ישראלית, וכמובן, על הסרט עצמו, העוקב לאורך 
באדמותיהם.  להחזיק  זכותם  על  המדינה,  ברשויות  בילעין  הכפר  בני  אחרי מאבקם של  השנים 

בקרוב יוצג הסרט בהקרנות שוטפות על בד סינמטק תל אביב. 
>>

קווין  בפועל  ויישם  סקוט  רידלי  שאירגן  המבצע  אחד",  ביום  "החיים  לגמרי,  שונה  במישור 
מקדונלד, הכניס את האינטרנט, ובמיוחד את "יוטיוב", בדלת הראשית לתוך העולם של הקולנוע 
הדוקומנטרי, והצביע על אופציות לגישה חדשה בעשייה תיעודית. הסרט הוצג בפסטיבל דוקאביב 
העתיד  נראה  כיצד  מסביר  זה,  בתחום  לעסוק  שמרבה  דובדבני,  ושמוליק  חודשים,  כמה  לפני 

הדוקומנטרי מן הפרספקטיבה של הסרט הזה.
לפני כמה שבועות הלך לעולמו אחד הבמאים הגדולים של הקולנוע היפני, קנטו שינדו, כשהוא בן 
100. שינדו, שאחראי לסרטים כמו "האי העירום" ו"אוניבבה", המשיך לעשות סרטים כמעט עד 
יומו האחרון, ובשנת 2012 ייצג סרטו האחרון, "גלויית דואר", את יפן בתחרות האוסקר. ֵרַע עמית 

מרחיב את הדיבור על קנטו שינדו ועל תרומתו לקולנוע היפני. 
יונתן שרייבר בחר לעסוק בנושא שונה, והחליט להושיב את באטמן על ספת הפסיכולוג כדי לבדוק 
המבצעים  בשל  לא  אפילו  המסחריים,  או  הקולנועיים  הישגיו  עקב  דווקא  לאו  גיבור-העל,  את 
המופלאים שלו, אלא בכל האמור במשמעות הפסיכולוגית שמסתתרת מאחורי יצירתו. שרייבר 
להיות  עשויות  הערותיו  אבל  בסידרה,  האחרון  הפרק  לאור  שיצא  לפני  עוד  המאמר  את  כתב 

מחכימות לכל מי שרוצה להתבונן באיש העטלף מזווית אחרת מן המקובל. 
>>

שתי  בין  עימות,  תרצו  אם  או  למפגש,  הגיליון  של  האחרון  החלק  את  להקדיש  בחרנו  לבסוף, 
הצרפתי  העת  כתב  של  הקיץ  גיליון  שלהן.  המקצוע  את  תופסות  הן  בה  לדרך  ביחס  שחקניות, 
Positif הוקדש השנה לשחקנים ושחקניות שהשאירו חותמם על הבד ב-60 השנים האחרונות. 
ביניהם מצאנו מצד אחד את מריל סטריפ, המלכה הבלתי-מעורערת של הקולנוע האמרייקאי, 
אחד, שחקנית  מצד  באירופה.  היום  ביותר  המבוקשות  הכוכבות  גיינסבורג, אחת  ומולה שרלוט 
תיאטרון,  הופעות  למישחק,  אקדמיה  באוניברסיטה,  מלימודים  החל  בתלם,  הדרך  כל  שהלכה 
והרבה מאוד תפקידי אופי לפני שזכתה לתפקידים ראשיים. מצד שני, כוכבת מלידה, ולו רק בשל 
זהות הוריה, סרז' גיינסבורג וג'יין בירקין, שקיבלה תפקיד ראשי כבר בגיל 14, ומאז היא עובדת 
ללא הרף, אבל עד עצם היום הזה מצטערת שלא למדה מישחק כמו שצריך, ומרגישה שהדבר 

מגביל את מיגוון התפקידים שעמם היא יכולה להתמודד. 

קריאה נעימה לכולכם.
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04. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < יולי-אוגוסט 2012 < #177

< גיא דווידי ועימאד בורנט

- יועד עירון -

< ריאיון עם גיא דווידי, 
אחד משני הבמאים 

של "חמש מצלמות שבורות" >

"חמש מצלמות שבורות", סרט תיעודי על הכפר הערבי בילעין ועל המאבק 
בפסטיבל  לראשונה  הוצג  אדמותיהם,  על  לשמור  תושביו  של  המתמשך 
הדוקומנטרי באמסטרדם, "אידפא" )IDFA(, האירוע המרכזי בעולם הסרט 
התיעודי, וזכה שם בשני פרסים. אחר כך הוצג ב"סאנדנס" - ושם קיבל עוד 
פרס. פרסים נוספים אסף בלונדון ובשפילד, ובינתיים הוא הסרט הישראלי 
המעוטר ביותר של השנה. אחרי שבעה חודשי נדודים בעולם הוא נחשף גם 
בפני הקהל הישראלי בפסטיבל ירושלים, קיבל עוד פרס, ומחודש ספטמבר 

הוא יוצג בסינמטק תל אביב. 



05. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < יולי-אוגוסט 2012 < #177

< "חמש מצלמות שבורות" הוצג בירושלים שבעה חודשים אחרי הבכורה 
באידפא. מה אתה יכול לומר בעניין, והאם הדבר נובע מתוך אסטרטגיית 

הפצה מחושבת?
קיים  הפחד  ירושלים.  בפסטיבל  שלך  הסרט  מהצגת  אמיתי  פחד  יש 
ומתחיל עוד קודם. למדתי שנה באוניברסיטת תל אביב בחוג לקולנוע 
מלמד  אני  עבורי.  נוראית  טראומה  להיות  יכולה  הייתה  זו  כי  ועזבתי, 
ובמאים  יוצרים  מלמד  ואני  בתיכון,  קולנוע  לימדתי  שנים,  במשך 
דוקומנטריים. הרבה שנים אני מקבל אנשים שלמדו בשפיגל, בתל אביב 
ובכל מיני מקומות, ונראה שקיבלו ביקורות מסרסות וחוו דיכוי מהסוג 
האכזרי ביותר. הם איבדו את הביטחון העצמי שלהם, והם נטועים היום 
בתוך תפיסות מאוד מוגבלות. יצא לי לעבוד מול קרנות וטלוויזיות בכל 
מיני מקומות בעולם. אני יכול להשוות בין הצרפתים והאמריקאים לבין 
עם  הקושי  מקום.  בכל  וחסרונות  יתרונות  יש  והישראלים.  האנגלים 
אמנותית,  העצמה  של  כלים  פה  נוצרו  שלא  בעובדה  טמון  הישראלים 
של מתן מרחב ליצירה. ההתנהגות המקובלת כאן היא של ביקורת מאוד 
קשה. הצגתי את הגירסאות הערוכות למנטורים זרים, ואז העבודה הייתה 
מאוד נעימה, זורמת ומעצימה, גם אם ההערות היו טובות יותר או פחות. 

כאן, לעומת זאת, אתה מציג כאן את החומר - ונכנסים בך. 
שהיה  השותפים  באמת  ואז  והכנה,  התכווננות  המון  עם  באתי  עכשיו 
ומעצימים,  תומכים  היו  והטלוויזיה,  הקרנות  איתם,  לעבוד  המזל  לי 
אך השפה פה עדיין מאוד קשה. כולם פה אומרים שלעשות קולנוע זה 
קשה. די, אני לא יכול לשמוע את המשפט הזה. בשבילי לעשות קולנוע 
זה כיף, טוב לי לעשות קולנוע. אני חושב שהאנשים פשוט מבועתים, 
לפני כל הגשה של קרן או של טלוויזיה, בגלל תגובות תוקפניות וקשות 
או שטחיות. בגלל זה בעצם אני לא שם את כל הביצים שלי בתעשייה 
המקומית. בכל מיני מקומות בעולם אומרים לי "וואו, זכית בסאנדנס, 
גדולים,  הכי  הפרסים  שני  בסאנדנס,  וגם  באידפא  גם  הבימוי".  בפרס 
ההכרה הכי גבוהה שאתה יכול לקבל כבמאי דוקומנטרי על סרט. אצלנו 
גם  זקוקים  כועסים למה אנחנו מסתכלים החוצה, אבל אנחנו כאמנים 
הולך  כשאתה  כבר  זה.  מה  יודעים  לא  כאן  אותנו.  שיטפח  חם  לבית 
ללמוד קולנוע, אתה לא בסביבה חמה. מי שיכול ליצור סרט בארץ זה מי 
שהיו לו מרפקים עבים יותר כדי לחצות את כל מה שקרה בבית הספר 

לקולנוע, ואחרי זה את הקרנות. 
עם  קשה  היה  "בטח  אגיד  שאני  מצפים  שבעולם  יודע  אני  שני,  מצד 
הקרנות הישראליות, בטח ניסו לערוך אותך". אז לא, כולם היו אנשים 
מאוד נדיבים וטובים. הבעיה היא לא באנשים עצמם, הבעיה היא בשפה. 
היצירה.  במסגרת  ומעצימה  תומכת  מאוד  שפה  על  לשמור  נאבק  אני 
לפעמים זה מצליח ולפעמים לא, אך יש עדיין חרדות כשאתה מגיש סרט 
לקרן או כשאתה מגיש סרט לפסטיבל. צריך ללמוד לקבל את זה ולנסות 
למצוא שפה אחרת, כי כשאתה מאמץ את השפה הזו, היצירה מאבדת את 
הרכות ואת הרגישות. כי זה משפיע. כמו שילד הוא תוצר של הסביבה 
הפוליטית שלו, גם הסרט הוא תוצר של הסביבה שבה הוא נוצר. אם הוא 
נוצר בקושי ובכעס ובתוך מאבק, הוא גם ייראה ככה. הסרטים צריכים 
לא  אני  בזה,  מאמין  אני  באמת  יצירה.  ושל  תשוקה  של  ביטוי  להיות 
סתם אידיאליסט. אני נאבק להחזיק תשוקה ושמחת חיים בתוך היצירה. 
בזכות זה אני מצליח למצוא שותפים לא צפויים, כמו הקהילה היהודית 
בארצות הברית, שאימצה את הסרט הזה, ואת ערוץ 8. אחרי שהפיקו 
את "בילעין חביבתי" זה לא מובן מאליו שאותו ערוץ יסכים לעשות עוד 

סרט על בילעין.
>>

עם  יחד  בבילעין  לגור  וחצי  כחודשיים  למשך  דוידי  עבר   2005 בקיץ 
אלכס גוטמן השווייצרי, איתו עשה את סרטו הקודם, "זרמים קטועים". 
הסרט עסק בשליטה על המים, נושא שהוא בלתי-נפרד מהחיים בכפר. 
מתעדים  הכפר  מבחינת  סוערים  בלילות  עצמם  את  השניים  מצאו  כך 

מעצרים ליליים של נערים לצד בורנאט, הצלם המקומי. 
>>

מגיע  אני  "גם  חביבתי":  "בילעין  מסרטו  פולק  כרמלי  שי  של  ציטוט   >
כפעיל, לפני הכל, לפני הסרט". איך בכל זאת, כיוצר קולנוע, אתה משלב 
הפוליטית  שהאמירה  בלי  האמנותית  ליצירה  הפוליטית  התפיסה  בין 

תתמסמס ובלי שהיא תשתלט על הקול של הסרט? 
אני לא משתמש במונחים פוליטיים כמו תשתלט או לא תשתלט. אני 
לא מחלק את הדברים - זה פוליטי וזה קולנועי. זה גס בעיני. היצירה 
רבדים  מכמה  מורכבת  שלי  וההוויה  שלי,  ההוויה  של  ביטוי  היא 
אמירה  מסר,  לו  שיש  קולנוע  שזה  חושבים  פוליטי  כשאומרים  ביחד. 
אידיאולוגית מאוד ברורה, מאוד ספציפית, או שהוא בהכרח מגויס. זו לא 
המשמעות של קולנוע פוליטי. כל יצירה ניתן לראות  באופן פוליטי, אין 
החלטה שאני מקבל ולא חושב על ההיבט הפוליטי. התפיסה הפוליטית, 
הוא  אם  יותר  טוב  הוא  שהקולנוע  אומרת  לא  שלי  רוחנית  אמנותית, 
צודק יותר, או שהוא מנסה לשכנע יותר. יש הרבה מאוד מוסכמות ביחס 

לשאלה מה זה קולנוע פוליטי. נגד זה אני יוצא. 
אני לא  ליצור סרט שמאשים את הקהל.  רוצה  לי שאני לא  ברור  היה 
של  באידיאליזציה  מאמין  לא  גם  אני  כאדם.  ולא  כיוצר  לא  מתריס, 
הפלסטינים, בעיקר של הסבל שלהם, ממקום של זיכוך פנימי. האירופאים 
הפורנוגרפיה  יש  לפלסטינים  גם  זה.  את  אוהבים  מאוד  והאמריקאים 
של הסבל שלהם. זה מאוד ממכר לאהוב את הסבל שלך, להציג אותו, 
ולהנציח אותו. להראות - הנה אני סובל, ולהתלונן, כי זה הופך להיות 
כוח פוליטי. זו אגב שפה שונה מזו של עימאד, כי הוא עדיין לא במקום 
בגלל  השראה  מעורר  וכאדם  בלתי-תלוי  כיוצר  אותו  ראיתי  אני  הזה. 
הפעולות שהוא עושה. הוא לא הסובל שאתה מרחם עליו. עימאד סובל, 
ומתוך הסבל שלו הוא יוצר, ולזה אני מאוד מתחבר גם מבחינה רוחנית 
וגם מבחינה פוליטית. השפה שלו בעיני עצמו היא עדיין שפה של "אני 
סובל, תראו את הסבל שלי". אני קצת ניטרלתי את השפה שלו בעניין 
הזה. אמרתי, רגע, זו לא האמת שלך, האמת שלך היא שאתה סובל, אבל 
שלך,  הילדים  עבור  עבורך,  משהו,  יוצר  אתה  עוצמתי,  יוצר  גם  אתה 
הסביבה שלך והעולם. זה הרבה יותר חזק מאשר להיות לכוד בגישה של 

"תראו איזה מסכן אני". 

< דיברת על התפיסה שלך על עשיית קולנוע ועל הרקע שלך. האם תוכל 
לספר משהו על הרקע של עימאד. 

עימאד הוא יליד תחילת שנות ה-70. הוא נולד בבילעין אל תוך הכיבוש. 
מגיל צעיר התחיל לעבוד בישראל, כי בשנות ה-80 לא הייתה עבודה 
בכפר. הוא עבד 20 שנה בישראל בגינון, לכן הוא מדבר עברית כל כך 
טובה. כשהתחילה האינתיפאדה השנייה היה סגר, רוב תושבי הכפר היו 
מובטלים משך 3 שנים, ואז אנשים חזרו לחיות מעבודת האדמות שלהם. 
ב-2004 החלו לחפש פתרונות, ומתוך זה נולד המאבק נגד הגדר. באופן 
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אינטואיטיבי עימאד התחיל לצלם. יש הבדל קל בין הסרט ובין המציאות. 
במציאות עימאד ידע שהוא מתחיל לצלם את המאבק, ורק אחרי שצילם 
את לידת בנו ג'יבריל חל השינוי. הוא קיבל את המצלמה כי הוא צילם 
בלי  לצלם,  הוא התחיל  ככה  צילום.  כחובב  מוכר  והיה  בכפר  אירועים 
ללמוד, אך עם כשרון טבעי. אפשר להבחין שבמהלך הזמן הוא מתקדם, 
החומר שהוא מצלם משתבח ונהיה הרבה יותר טוב. הצילומים הראשונים 
לא היו מקצועיים. אבל הוא הסתכל בחומרים, ולמד בעצמו ומהאחרים. 
הוא התחיל למכור את החומרים שלו כסוג של פרנסה צדדית לרויטרס, 
לערוץ 1, לערוץ 2, לערוצים זרים ולבמֵאי קולנוע, או להציג אותם ללא 
תמורה. עימאד לא ידע שהוא הולך לעשות סרט, אבל משהו בתוכו אמר 

לו שהחומר הזה מאוד חשוב. 

< מה אתה יכול לספר על העבודה המשותפת שלך איתו; איך התבצעה 
חלוקת העבודה בשלבים השונים?

עימאד חשב כבר שנה או שנתיים לעשות סרט. כשהוא הציע לי לעבוד 
איתו ב-2009, אחרי ארבע וחצי שנים שהוא צילם, לא רציתי להצטרף. 
יל - כינויו של באסם איברהים אבו  הוא רצה לעשות סרט שמוקדש לּפִ
היה  לא  הפרויקט  בבילעין".  "פילים  בשם   - בבילעין  שנהרג  רחמה, 
שלי,  קודם  לסרט  נכנסו  שלו  חומרים  עימאד,  את  הכרתי  טוב.  כתוב 
לעשות  שאפשר  חשבתי  ולא  קרובים,  היינו  לא  אך  קטועים",  "זרמים 
ההצעה  את  כשקראתי  ו"בּודרּוס".  חביבתי"  "בילעין  אחרי  סרט  עוד 
שלו, חששתי עוד יותר מן הרעיון לעשות סרט על פיל, למרות שהכרתי 
את פיל ואהבתי אותו, וידעתי שיהיו חומרים מרגשים איתו. גדלתי על 
סרטי זיכרון של הצבא, ואני שונא את זה. ההנצחה של המוות, השאהיד, 
זה לא עולמי. עימאד ביקש "תבוא לראות חומרים".  הקדוש המעונה, 
הלכתי לראות חומרים, ובראש שלי אמרתי "אם לעשות סרט, הוא חייב 
לבוא מנקודת המבט שלו. את נקודת המבט שלי לא צריך, יש כבר, ראינו 
לי  נכנס, היה נראה  כן  מספיק מנקודת מבט ישראלית". כאן הפוליטי 
הוא להעצים את הקול  הזה,  אני בתוך הפרויקט  הנכון, אם  שהתפקיד 
שלו, כי זה הקול הפנימי שאנחנו צמאים אליו. זה הקול החסר שאותי 

ִענֵיין לשמוע. 
אחד.  לכל  מובן  יהיה  לא  שלי  שהתפקיד  בידיעה  הסרט  את  לקחתי 
אז למה  סיפור פלסטיני,  ומספר  קול פלסטיני,  כביכול עם  הוא  הסרט 
יש ישראלי ולמה הוא כתב את הטקסטים. אמרתי לעימאד דבר ראשון 
מהעולם  אתה  ביקורת,  מאוד  הרבה  לקבל  הולכים  "אנחנו  כשנפגשנו 
ואני מהעולם שלי". הוא לא חשב  שלך, למה אתה עובד עם ישראלי, 
על זה יותר מדי. היה לו אמון בי על סמך המחויבות הקודמת שלי לכפר, 

ולכן הוא הלך עם האינטואיציה, ולא העריך את מידת התנגדויות. 
אבל  פיל,  ישנו  אדיּב,  "ישנו  לעימוד:  אמרתי  החומרים,  את  כשראיתי 
הסרט צריך להיות קודם כל עליך, אתה הצלע השלישית של הסיפור". 
הכרתי את סיפור חייו, הוא עבר תאונת דרכים, ירו בו כמה פעמים. הייתי 
שומע על המצלמות שלו שנשברו. הוא שילם מחיר, והיה בכלא ונעצר. 
זה היה הסרט בעיני, לפני פיל ולפני אדיּב. עוד לא ראיתי חומרים, הכל 
היה על סמך היכרות. אמרתי לו שניצור וֹוייס-אובר שבו הוא יספר את 
הסיפור. בהתחלה החומר שראיתי ברובו היה יותר אקטיביסטי - הפגנות 
ושוב הפגנות. סרט כזה מתיש. אבל מן ההפגנות ראיתי שאפשר ליצור 
שזירות, יש תמונות של פיל ואדיּב שהם חברים, וגם את עימאד רואים 
לפעמים. זה איפשר ליצור את תחושת החברּות, פתאום זה לא סתם שתי 

דמויות במאבק נגד הגדר, אלה חברים. זה הופך להיות משהו שהוא לא 
רק פוליטי, אלא משהו שקורה לך. 

התפיסה הפלסטינית כל כך שבויה במאבק הלאומי, במאבק הקולקטיבי, 
היא  הציפייה  בה  עיתונאית,  עבודה  אחרי  בייחוד  נדחק,  שהאישי  עד 
באתי  ואז   האישי.  המבט  ללא  אובייקטיבי,  באופן  קורה  מה  לספר 
ואמרתי לו: "המבט האישי שלך זה מה שמעניין אותנו". אחד הרגעים 
הראשונים שתפסו אותי היה כשראיתי אדם מבוגר שמנתר על ג'יפ כדי 
למנוע ממנו לקחת מישהו למעצר. שאלתי את עימאד מי האיש, והוא 
ענה: "זה אבא שלי, הוא עוצר את הג'יפ כי עוצרים את אח שלי". עד כדי 
כך ניסה להיות אובייקטיבי, שהציג את זה כעוד סצינת אלימות. הוא לא 
אמר: "תראה, זה אבא שלי, ותראה מה קורה איתו באותו רגע". הייתי 
צריך לשאול ולתחקר אותו. הוא לא עשה הפרדה בין מה שקורה לו לבין 
כולם  כי  הכפר,  בתוך  כזאת  לגישה  לגיטימציה  אין  לכפר.  שקורה  מה 
סובלים, על כולם עובר משהו, אז למה אתה מספר את הסיפור שלך? זה 
היה הפחד הגדול שלו. זאת הסיבה שאין הרבה קולנוע אישי פלסטיני. 
זה נתפס כמשהו א-פטריוטי לעשות סרט על עצמך בתקופה כזו. זה היה 
החלק הראשון של המעורבות שלי, להוביל את הרעיון של פרויקט אישי. 
שהוא  מהעבודה  בשונה  כאלה  חיבורים  ולחפש  לצלם  המשיך  עימאד 
עשה לפני כן. היו חסרים לנו הרבה חיבורים כדי לקשור בין הדברים. לא 
הלכתי איתו לצלם, אבל כן הנחיתי אותו. אם יש מעצרים בכפר, במקום 
תצא  אל  אז  הפגנה,  יש  אם  שם.  ותצלם  בבית  תישאר  ולצלם,  לצאת 
לצלם את ההפגנה, צלם את ג'יבריל או צלם כשאתה לוקח אותו לשם. 
אנחנו צריכים סצינות שרואים את ההשפעה של מה שקורה בחוץ בתוך 
ג'יבריל  לעצור, הסצינה של  בהן אשתו מבקשת ממנו  הבית. הסצינות 
באמבטיה. כל הסצינות ממוקמות מוקדם יותר בכרונולוגיה של הסרט, 

אך צולמו מאוחר יותר.
אני כתבתי את הסרט, הכתיבה התחילה בשלב מוקדם. עימאד לא כותב, 
זו  שלו.  הקול  את  שכתבתי  עליו  הקל  מאוד  עצמו.  על  לדבר  לו  קשה 
הייתה אחריות עצומה, כי מה שרואים זו בעצם פרשנות שלי להוויה של 
עימאד. זה לא כמו שעימאד מדבר. מובן שהוא עבר על הפרשנות הזאת, 
ויש דברים שהוא קיבל ואחרים שהוא לא קיבל. הוא שינה חלק, והיה 
בינינו דיאלוג. במקביל עשיתי את רוב עבודת העריכה, והייתי מראה לו. 
בניתי את המבנה, את הקו של ג'יבריל ושל חמש המצלמות. באיזשהו 
שלב ראיתי שאני מאוד בפנים, ומתקשה לעשות את העריכה הסופית 
ורוניק לגואר סגו,  בעצמי. הלכנו לעבוד עם עורכת מדהימה בפאריס, 
שפתרה הרבה דברים והביאה המון רגישויות. בנינו את האינפורמציה 

ואת הנרטיב ברמה הכי מדויקת שאפשר, כולל תיקוני מבנה קלים. 

< העריכה בעצם התחילה במה שעימאד בחר להראות לך.
נכון, המיון נעשה על ידי עימאד. הוא רגיש לחומר שלו. גם כשהיה לו 
כבר אמון בי, עדיין היו לו הרבה רגישויות. הוא בעצמו אומר שיש הרבה 
מאוד דברים שאני עוד לא ראיתי. חלק מהתמודדות של העשייה הייתה 
כל הזמן לשמור על האמון שלו. אם הדברים היו מתפרקים, אנחנו שנינו 
היינו סובלים מזה. במיוחד אני כישראלי עשוי לרמוס את המקום שלו. 
שהוא  עד  טובים  חודשים  כמה  לקח  והכלה.  ויתור  של  תהליך  כאן  יש 
הראה לי את החומר של מעצר הבית שלו. הוא לא רצה להכניס את זה 
לסרט. אחרי כמה חודשים הוא בא והראה לי את החומר המדהים הזה, 
אחד הכי מרגשים בסרט כשפתאום הוא הפך להיות הדמות. רואים אותו 
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Friends of Freedom and Justice, Bil'in :עימאד בורנט וחברו פיל | צילום >

< "הפנטזיה שלי היא שגדעון סער יגיד: אנחנו לוקחים את האנשים לחברון, אבל הם 
צריכים לראות גם את 'חמש מצלמות שבורות'. זה ישמח אותי יותר ממועמדות לאוסקר" >
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ברגע חלש, ולא בעמדה של הפלסטיני הגיבור שזורק אבנים או שהולך 
לכלא. לא שעימאד עצמו זרק אבנים. הוא לקח עמדה עוצמתית, ופחד 

מהצורה שזה ייתפס. 

< ערכת את הרוב בעצמך, ואז הכנסתם עוד עורכת שהיא גם אשה, גם לא 
מקומית, וגם לא דוברת ערבית ולא עברית.

כל אחד מהדברים האלה היה יתרון אדיר. אי-ההיכרות שלה הייתה לנו 
כלי מאוד חשוב. ידענו שהסרט פונה לקהל בינלאומי שיראה את הסרט, 
יוכל להבין מה מתרחש. ברור שלא באותה רמה כמו מי  ומהקונטקסט 
שמתמצא, אבל יהיה לו מספיק קל. זה איזון מאוד קשה בעריכה. אני 
חייב לומר שזה אחד האתגרים הגדולים בקולנוע דוקומנטרי, האיזון בין 
ומורכבת  קשה  עבודה  זו  החוויה.  לבין  קונטקסט,  בניית  אינפורמציה, 
בכל סרט, במיוחד בסרט בינלאומי. בסרט מקומי יש לך פחות בעיה כזו, 
כי יש לך יותר שפה משותפת. בלי ורוניק לא הייתי יכול להתמודד עם 
הבעיה הזו. כשערכתי היה לי רעיון לאורך כל הסרט, שהלידה והמוות 
קשורים אחד לשני, הריפוי וההרס קשורים אחד לשני. הלידה של הילדים 
והילדּות של הילדים מושפעות מהחיים הפוליטיים שהם חיו. זה קשור 
והפוליטי.  האישי  בין  מפריד  לא  אני  הריאיון,  בתחילת  ְלמה שאמרתי 
הבן הבכור נולד בתקופה של חופש, הוא היה יכול ללכת לים בתל אביב 
וזה עיצב את הילדות שלו. ג'יבריל נולד לתוך כיבוש מאוד אינטנסיבי, 
וזה עיצב את הילדות שלו, הוא תוצר של הסביבה הפוליטית שלו. היה 
רציתי  הפוליטיים,  החיים  לבין  הפרטיים  החיים  בין  לקשור  חשוב  לי 
להראות שעוקרים את העץ כשהילד נולד. עימאד אומר שם: "הימים של 

תחילת בניית הגדר הם ימים מאוד קשים, אבל עבורי אלה ימים מאוד 
יפים, כי הילד שלי נולד". זה חוזר גם בקטע שבו עימאד היה מאושפז 
מחוסר הכרה בתל השומר, לשם הגיע גם הדוקטור מעזה שאיבד המון 
מבני המשפחה שלו. עוד פעם המשפט: "הריפוי שלי הוא כמו טיפה בים 
של האלימות". גם כשמסירים את הגדר, הצלקת קיימת. רציתי שכשהעץ 
נעקר יראו את ג'יבריל. בחרתי שוט מאוד חזק של עקירת עץ, ומאחור 
מציג  כשאתה  "מבחינתי,  לי:  אמרה  ורוניק  אז  ההתנחלות.  את  רואים 
את הבית הלבן הענק הזה מאחור, אני מדמיינת שזה חלק מהכפר. כל 
יש  התנחלויות".  שיש  מבינה  לא  אני  ההתנחלות,  את  היצגת  לא  עוד 
לאנשים צורך בהתמצאות ובוויזואליה מסוימת שמספקת אותה, גם אם 

היא אשלייתית. 

לשמור  כדי  בכלל,  מוסיקה  תהיה  שלא  או  נטייה  יש  כאלה  בסרטים   >
מוסיקה  ולהוסיף  להגזים  או  עיתונאי/היסטורי,  דוקומנט  של  מימד  על 
נשגבת, שמפחיתה מהאותנטיות של הסרט, כמו במקרה של "הדמעות של 

עזה". אצלך המוסיקה התאימה לסרט. מה תוכל להגיד עליה?
בחרנו יחד לעבוד עם מוסיקה מוקלטת מתוך מספר אפשרויות שעימאד 
הביא. לא הכרתי לפני כן את "טריו ג'ובראן". המוסיקה הפלסטינית הזאת 
מדהימה בעיני. יש בה משהו מאוד דרמטי וגם אלמנט של רפטיטיביות. 
אהבתי את זה, כי במהות של החיים הפלסטיניים תחת כיבוש יש משהו 
עימאד  שנעצרו,  אחים  ארבעה  שבורות,  מצלמות  חמש  רפטיטיבי, 
שישי.  ביום  פעם  בכל  ההפגנות  ילדים,  ארבעה  פעמיים,  נעצר  בעצמו 
מהות של לחיות עם פצע שנפתח, ואז מגיע עוד פצע - וכבר שכחת את 

< "הצגתי את הגירסאות הערוכות למנטורים 
זרים, ואז העבודה הייתה מאוד נעימה 

ומעצימה, גם אם ההערות היו טובות יותר 
או פחות. בישראל, כשאתה מציג את החומר, 

נכנסים בך" >

< אביו של עימאד מנסה לעצור ג'יפ של צה"ל | צילום: ג'מאל ערורי
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הקודם. כשאתה חי בתוך הזרם הזה, אתה מאבד את הכיוון שלך, ואתה 
יכול להחלים. התיעוד הוא תהליך של החלמה. באמצעות הצפייה  לא 
בחומר ובאמצעות תהליך היצירה עימאד יכול להסתכל על החיים שלו 
ועל אנשים אחרים, לתקן את החיים שלהם, לראות אותם בקונטקסט, 
ולראות מה קרה לו. זאת עדות שבה אתה מוכיח לעצמך - עברתי את 
הדברים האלה. כי אתה לא יכול לעכל אותם, כי זה לא מקרה אחד או 
שניים, אלה חיים שלמים. לכן המוסיקה דיברה אלי, יש בה אלמנט מאוד 
חזרתי. אחר כך זה עניין של מינון ושל רגישויות. המוסיקה בסרט מאוד 
רגשית, אבל אנחנו לא נותנים לה לפרק אותנו. אני לא אוהב מוסיקה 
שמעצימה את הרגשות. מוסיקה, תפקידה לתת לתמונה לצאת החוצה, 
לא להיפך. הרבה במאים לא אוהבים להשתמש בקריינות משום שהם 
ראו סרטים שבהם נפגעה התמונה, וזה לא שירת את הסרט. אבל הוֹוייס-
אובר יכול להציע שפה פואטית ופתרון נפלא כדי לחבר בין חלקים. אותו 

דבר עם מוסיקה, אם המוסיקה תפקידה לחפות, זה רק פוגע. 
השתמשתי במוסיקה ערבית, כי זה משתלב עם הקול של עימאד. המוסיקה 
"זה  שאומרים  אנשים  יש  מתוכו.  ומגיעה  שלו,  העולם  את  מייצגת 
אוריינטלי". בטח שזה אוריינטלי, הוא פלסטיני. זה לא אוריינטליסטי, 

זו התרבות הפלסטינית. 

< יש מישהו ספציפי שהיית רוצה שיראה את הסרט?
אנשי  בפני  זה  את  להקרין  שמח  מאוד  שהייתי  האמת,  לבנת.  לימור 
ימין, לא כהתרסה, באמת מעניין אותי לראות איך הם חווים את זה, כי 
לסרט יש חוויה רגשית שפועלת על הצופה. הגישה הבסיסית של הסרט 

היא גישה שמאוד מתחברת לקהל. אז למה שלימור ליבנת לא תתרגש 
שהיא  לפני  ולצעוק  לכעוס  יהיה  שלה  שהאינסטינקט  בטח  מהסרט. 
תראה אותו, אבל מעניין אותי מה היה קורה אילו היא הייתה באה ורואה 
אותו. אני מאמין בשינוי פוליטי שנובע משינוי רגשי. לאנשים מבוגרים 
יותר קשה לעבור שינוי רגשי. זה יותר קל לילדים או לצעירים, ולכן קהל 
היעד הראשון שלי בישראל הוא בני נוער. הייתי רוצה שכל בן נוער יוכל 

לראות את הסרט הזה. 
את  לוקחים  אנחנו  יגיד:  סער  שגדעון  היא  שלי  גדולה  הכי  הפנטזיה 
מצלמות  "חמש  את  גם  לראות  צריכים  הם  אבל  לחברון,  האנשים 
שבורות". אם זה יקרה מחר, זה יותר ישמח אותי ממועמדות לאוסקר. 
באמת, זה ההישג הכי גדול שאני יכול להגיע אליו עם הסרט הזה. אני 
מדבר בשם עצמי, גיא. זה לא בהכרח נכון לעימאד. אני חושב שהסרט 
מציע מסע רגשי כזה שאנשים רגישים יכולים לעבור אותו. הייתי רוצה 
ויקטלו  בי  שיבקרו אותי פעם אחת אחרי שרואים את הסרט, שייכנסו 

אחרי זה. 

< "המוסיקה בסרט מאוד רגשית, אבל אנחנו 
לא נותנים לה לפרק אותנו. אני לא אוהב 

מוסיקה שמעצימה את הרגשות" >

< ג'יבריל משקיף על החומה | צילום: עימאד בורנט



החיים 
ביום אחד

- שמוליק דובדבני -
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התפתחותן של המצלמות הדיגיטליות והתבססות 
הפופולריות  וכן  החכמים",  "הטלפונים 
)במיוחד  הקבצים  שיתוף  אתרי  של  העצומה 
YouTube(, כל אלה הובילו ליצירת סוג חדש 
 Crowd-Sourced  - דוקומנטרי  קולנוע  של 
חדש  מושג  ההמוני.  התיעוד   ,Documentary
רבים  אנשים  שצילמו  הגלם  חומר  עניינו  זה 
בכל רחבי העולם, חומר שמשמש בסיס לסרט 
והמובהקת  החלוצית  הדוגמא  הדוקומנטרי. 
לסוג זה של תיעוד המוני היא "חיים ביום אחד" 
רידלי  שהפיק   ,2011 משנת   )Life in a Day(
סקוט וביים - אם זו אכן המלה הנכונה - קווין 
מורכב  הסרט  באינסוף"(.  )"לגעת  מקדונלד 
כ-80,000  מתוך  שנבחרו  קליפים  של  מסדרה 
והם   ,YouTube-ל הועלו  אשר  וידאו  סרטוני 
מתארים התרחשויות ברחבי העולם כפי שתועדו 

ביום מסוים אחד - 24 ביולי 2010. 
של  זה  סוג  בין  כאן  להבחין  יש  זאת,  עם 
תיעוד לבין סרטים רבים אחרים שבהם נעשה 
שימוש בחומר שצילמו אנשים "רגילים" אשר 
את  באמצעותן  ותיעדו  וידאו  במצלמות  צוידו 
חוויותיהם - למשל, סדרת הטלוויזיה הבריטית 
הישראליות  הסדרות  או   ,Video Nation
ביום  ש"חיים  אף  ו"מחוברים".  "מחוברות" 
זו  ה-21,  המאה  של  לאסתטיקה  נדרש  אחד" 
וידאו דיגיטליות ביתיות  של צילום במצלמות 

< איך נכנסו האינטרנט 
ויוטיוב לקולנוע התיעודי >

< לקראת הפקת 
"חיים ביום אחד" הוגשו, 
 ,YouTube באמצעות
80,000 קליפים מ-192 
ארצות, שהחזיקו כ-4,500 
שעות של רצפים מצולמים >



)עם  וגאס  לאס  נוסח  חתונה  הלידה,  בחדר 
מתחזה לאלביס(, מצחצח נעליים קטן ממדינה 
על  לסבתו  המתקשר  בחור  אמריקאית,  דרום 

מנת לספר לה שהוא הומוסקסואל, וכו'.  
אך עניינו של הסרט אינו רק בחיים ביום אחד. 
עניינו הוא גם בטכנולוגיה שמאפשרת את קיומו 
של קולנוע תיעודי חדש מסוג זה. הוא ממחיש 
לשמש   YouTube-ב הגלומה  האפשרות  את 
חובבים  של  זו  קהילתית",  ל"יצירתיות  כבסיס 
הביתיות   DV-ה המתפעלים את שלל מצלמות 
"חיים  כך,  שברשותם.  הסלולריים  והטלפונים 
טכנולוגי  עידן  של  תיעוד  גם  הוא  אחד"  ביום 
ושל סוג חדש של עשייה קולנועית קולקטיבית.

"חיים  צמח  שמהם  מקורות  שני  לזהות  ניתן 
אהבה  "מפגשי  הוא  הראשון  אחד".  ביום 
מנקריני  מרצ'לו  של  סרטם   ,)2006( חדשים" 
)Mencarini( וברברה סגצי )Seghezzi( - גרסה 
פאולו  פייר  של  הדוקומנטרי  לסרטו  מודרנית 
 Comizi( אהבה"  "מפגשי  מ-1965,  פאזוליני 
d'Amore(, המורכב מסידרה של ראיונות רחוב 
עם איטלקים שבהם הם חושפים את דעותיהם על 
סקס. אך "מפגשי אהבה חדשים" מפורש יותר 
בדיונו על מין מאשר סרטו של פאזוליני, וחשוב 
מכך - זהו הסרט התיעודי הראשון באורך מלא 
שצולם כולו באמצעות טלפון סלולרי. הבמאים 
ריאיינו כ-700 אנשים מכל רחבי איטליה, במשך 
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< "18 יום במצרים" 
הוא פרויקט תיעודי שיתופי 
המבוסס על חומרים שצילמו 
המוני האזרחים המצריים 
אשר השתתפו בהתקוממות 
שהתרחשה אשתקד 
והיו עדים לה >

והאינטרנט, הרי שמקורותיו, אחרי ככלות הכל, 
מצויים בסרטי "הסימפוניה העירונית" שהופקו 
בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20. "סימפוניה 
עירונית" הוא השם שניתן לסידרה של סרטים 
הקולנוע  חוקר  כהגדרת  אשר,  תיעודיים 
הדוקומנטרי מייקל רנוב, "המחישו את עוצמת 

ההבעה החזותית בשירות הייצוג ההיסטורי".
סרטים תיעודיים חלוציים אלו, בהם "האיש עם 
מצלמת הקולנוע" )דז'יגה ורטוב, 1929(, "ברלין: 
סימפוניה של עיר גדולה" )ולטר רוטמן, 1927(, 
של  וסרטו   ,)1930 ויגו,  )ז'אן  ניס"  "אפרופו 
  Rien que les Heures קאוולקנטי,  אלברטו 
מ)1926( מאורגנים על פי מרכיב הזמן - יום בחיי 

החומרים  בחירת  של  הקריטריון  גדולה.  עיר 
מבוסס  והוא  קינטי,  הוא  וארגונם  המצולמים 
בין המרכיבים החזותיים, או  על דמיון גראפי 

על ניגודים ביניהם. 
עקרונות  פי  על  ערוכים  עצמם  הסרטים 
משעות  אחת  לכל  המעניקים  מוסיקליים, 
האסתטי  שלה.  הייחודי  המיקצב  את  היממה 
והחברתי משתלבים בסרטים אלה לכדי יצירת 
ואת  החלל  את  בוחנת  אשר  ריתמית,  אמנות 
הסרטים  במקביל,  האורבניים.  בחיים  הזמן 
)באמצעות  ההמונים  את  הופכים  הללו 

הטכנולוגיה המודרנית( לתופעה אסתטית. 
ואולם, בניגוד לסרטי "הסימפוניה העירונית", 
במובן  אחד  במאי  אין  אחד"  ביום  ל"חיים 
מאחורי  ניצב  אחד  אדם  כלומר  ה"מסורתי", 
ישנם  אלא  השונות,  האסתטיות  ההכרעות 
אלפי  לאותם  היא  הכוונה  רבים.  "במאים" 
אנשים מן השורה, מכל רחבי העולם, שהגישו 
הסרט  ליוצרי  שלהם  הוידאו  סרטוני  את 
באמצעות YouTube. התוצאה הייתה 80,000 
קליפים מ-192 ארצות )ביניהן ישראל(, שהחזיקו 

יחד כ-4,500 שעות של רצפים מצולמים.  
העורך, ג'ו ווקר, נעזר ב-25 סטודנטים לקולנוע 
דוברי לשונות זרות, שהועסקו במישרה מלאה 
ומיינו  בסרטונים  צפו  וחצי,  חודשיים  במשך 
ארצות,  לפי  החומר  את  אירגנו  הם  אותם. 
הם   - חשוב  והכי  הצילום,  ואיכות  נושאים 
העניקו ציון לכל סרטון, מ-1 עד 5 )כולל דירוג 
מיוחד לסרטונים שהיו בבחינת "כל כך גרועים 

עד שזה טוב"(. 
וכך הפך מהלכה של יממה אחת אנלוגי לחיי 
עד  מחצות  נפרס  רק  לא  הסרט  מבנה  אדם. 
למוות.  ומלידה  לחושך  מאור  גם  אלא  חצות, 
הקליפים השונים כוללים אב שמלמד את בנו 
צילום  כדי  תוך  שמתעלף  טרי  אב  להתגלח, 

חודשיים, וכ-100 מהם נכללו בסרט המוגמר. אז 
גם התברר כי המגבלות של צילום בטלפון נייד - 
האילוץ לצלם מטווח קרוב, איכות סאונד ירודה, 
- הם בגדר יתרון, שכן  ותמונה רועדת במקצת 
הם יצרו אינטימיות מרחבית אשר הובילה את 

המרואיינים להיפתח אל מראייניהם.  
האינסופית  החומר  כמות  הוא  השני  המקור 
את  תיעדו  אשר  השורה,  מן  אנשים  שצילמו 
קודם  מעולם   .2001 בספטמבר   11 מתקפת 
מכל  אחד  אירוע  תועד  לא  בהיסטוריה  לכן 
הרבה  כך  כל  בידי  פרספקטיבות,  הרבה  כך 
של  כך  כל  רב  במיגוון  שהשתמשו  אנשים, 
מצלמות מסוגים שונים. היה זה כאילו המתקפה 
יורק  בניו  התאומים  מגדלי  על  הספקטקולרית 
טכנולוגיה  של  זה  חדש  סוג  למען  "עוצבה" 
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רגילים"  "אנשים  שמציבה  והמונית,  מתקדמת 
התיעוד  היסטורי.  אירוע  של  כעדים-מתעדים 
בספטמבר   11 מתקפת  של  והספונטני  החובבני 
ואף  הטלוויזיה,  ברשתות  ושוב  שוב  שודר 
שימש בסיס לכמה סרטים דוקומנטריים שעסקו 
באירוע הטראומטי מנקודת מבטו של "ההמון". 
"הדחף  ביום אחד" שואב את  "חיים  כך,  אגב 
יומיומית  טכנולוגיה  מאותה  שלו  היומני" 
ומתקדמת, שהופכת כל אחד מאיתנו לסובייקט 
מהאירוע  וכן  מתועד,  אובייקט  ו/או  מתעד 
הקשור   2001 בספטמבר   11 של  הטראומטי 
לתפיסה זו, ואף הפך למזוהה עם יום ספציפי 

בלוח השנה.  
סוג חדש של  מבחינה אסתטית, הסרט משקף 
פי  על  אדם,  בני  המוני  שיוצרים  זו  אמנות, 
באמצעות  לכל  נגישה  והיא  אנונימיים,  רוב 
למשנהו,  אחד  מקליפ  המעבר   .YouTube
השגרתי  את  ממקם  בסרט,  נעשה  שהוא  כפי 
בקונטקסט חדש, והופך אותו ליצירת אמנות - 

קולאז' קולנועי ייחודי של היומיום.   
עם זאת, מקורות ה-YouTube של "חיים ביום 
אחד" הופכים, אחרי ככלות הכל, את הסביבה 
האנושית המתועדת בו ללא יותר מאשר פיסות 
אינם  האדם  בני  חיים.  של  ודינמיות  שבורות 
אלא בסיס נתונים. הסרט חותר לייצר אחדות 
ולכידות מתוך גיוון. מטרתו היא להראות כיצד 
האינטרנט בכלל ו-YouTube בפרט הפכו את 
בעת,  בה  גלובלי".  "כפר  לאותו  אכן,  העולם, 
האנושית  האינטראקציה  כיצד  מראה  הסרט 
אמנם  הוא  משולבת.  נעשתה  הגלובלי  בעידן 
בסופו  אך  פרספקטיבות,  ריבוי  להציג  מבקש 
לפרספקטיבה  העולם  את  מצמצם  דבר  של 

אחת, "מאוחדת" - זו של יום אחד.
כך ממחיש הסרט באופן הולם את מה שוולטר 
מפעיל  שיוצר  התמונה  כטיב  ראה  בנימין 
המצלמה, תמונה אשר "עשויה קטעים-קטעים 
שיתחברו יחד על פי חוק חדש". במובן מסוים, 
משמעות  בעל  עתה  הוא  זה  חדש"  "חוק 
של  העולם  חובקי  מקורותיהם  נוכח  גלובלית 
נמצא  כמו  )המערבי(  הקולנוען  הפרגמנטים. 
 - לכאורה   - שביכולתו  "אל"  של  בעמדה 
בו,  לשלוט  בעולם,  שמתרחש  במה  לראות 
באמצעות  משמעות  להתרחשות  ולהעניק 
צירופם וארגונם של אותם "קטעים-קטעים".   
העירוניות"  "הסימפוניות  כמו  שלא 
מעמידים  ההמוני  התיעוד  סרטי  המסורתיות, 
יומנים  יוצרות  אשר  פרספקטיבות,  אינספור 
שהופך  יום  בלבד,  אחד  יום  של  מצולמים 

הצבתו  בזכות  למאקרו-נרטיב  ממיקרו-נרטיב 
בקונטקסט בעל "משמעות גלובלית". עם זאת, 
בני  שוטים  לעיתים  קצר,  פרגמנט  שרק  כיוון 
יומנים-של-יום-אחד,  מאותם  אחדות  שניות 
יצירה  היא  התוצאה  המוגמר,  בסרט  נכללים 

המאופיינת באנונימיות ובדחיסות. 
כמו "הסימפוניות העירוניות" שהיו דוגמא של 
קולנוע מודרניסטי ומודרניזם, גם "חיים ביום 
אחד" הוא סרט מייצג של תקופתו. בפרפרזה 
על שם סרטו של דז'יגה ורטוב, עניינו באנשים 
בפיסות  משתמש  הסרט  וידאו.  מצלמת  עם 
 ,YouTube-מ הלקוחות  מתועד  חומר  של 
הגדרתו  שלפי  תיעודי,  לסרט  אותן  והופך 
ארגומנטטיבית  מסגרת  יוצר  ניקולס  ביל  של 
אותה  הדוקומנטריים.  הייצוגים  את  המארגנת 
זו  היא  הגלם  לחומר  הניתנת  פרספקטיבה 

שמעניקה לו את הערך הארגומנטטיבי.    
תיעוד  דוקומנטרי,  קולנוע  של  זה  חדש  סוג 
המוני, הוא ללא ספק תופעה אסתטית חדשה 
על  וחסרונותיה.  יתרונותיה  על  ומלהיבה, 
עתידו ועל התפקידים שהוא עשוי למלא יכול 
ומתהווה  ההולך  המוני  תיעוד  פרויקט  להעיד 
בימים אלה, "18 יום במצרים". מדובר בפרויקט 
חומרים שצילמו  על  תיעודי שיתופי, המבוסס 
השתתפו  אשר  המצריים  האזרחים  המוני 
בהתקוממות שהתרחשה אשתקד והיו עדים לה. 
חומרים אלה מופיעים באתר אינטרנט שהושק 
לפרוץ  שנה  במלאת   ,2012 בינואר  ב-25 
צולמו  אשר  קטעים  ביניהם  ויש  המהפכה, 
במצלמות וידאו ביתיות או באמצעות טלפונים 
ואפילו  אלקטרוני,  דואר  הודעות  סלולריים, 
ציוצים בטוויטר וסטטוסים שהופיעו בפייסבוק 
את  "חייתם  ההתקוממות.  ימי   18 במהלך 
את  ונכתוב  בואו  עכשיו  זה,  את  הקלטתם  זה, 
ההיסטוריה של מדינתנו", קורא האתר הרשמי 
שיתופי  דוקומנטרי  "פרויקט  שמכונה  מה  של 

על אודות המהפכה".  
האינטרנט  באתר  המופיעים  שהחומרים  אף 
אינם ערוכים לסרט קולנוע, אפשר לראות בסוג 
זה של תיעוד המוני שינוי של חוויית הצפייה, 
ומעורבות  אינטראקטיביות  שמאפשרת  כזו 
רבה יותר של הצופה. יתר על כן, יש בכך כדי 
להנציח מודל של תיעוד אנונימי ואינטימי של 
שאפשר  כפי  והיסטוריים,  פוליטיים  אירועים 
אוסטגארד  אנדרס  של  מסרטו  גם  להתרשם 
מדובר   .)2008( וידאו"  יומני  "בורמה,  הדני, 
בפרויקט מחתרתי המתעד את התקוממותם של 
משטר  נגד   2007 בספטמבר  בורמזים  נזירים 

הגנרלים בארצם )בין היתר, בעקבות ההחלטה 
הדלק(.  מחירי  את  משמעותית  להעלות 
זו, שזכתה לכינוי "מרד הזעפרן",  התקוממות 
עיתונאים  שצילמו  וידאו  ביומני  מתועדת 
מקומיים, חבריה של קבוצה מחתרתית הקרויה 
"הקול הדמוקרטי של בורמה" )DVB(, שנוסדה 
ואקטיביסט  עיתונאי  עומד  ובראשה  ב-1992, 

פוליטי מסתורי המכונה "ג'ושוע". 
חברי הקבוצה, אשר פועלים תוך שהם חשופים 
לסכנת מאסר ומוות, תיעדו את אלימות השלטון 
וסטודנטים,  נזירים  כלפי  במיאנמר  הצבאי 
)חלק  למערב  הוברחו  החשאיים  ויומניהם 
שיחזורים  הם  בסרט  המופיעים  מהחומרים 
דרמטיים, דבר שהניע כמה מבקרים לתהות על 

מידת האותנטיות של הפרויקט כולו(. 
יומני  "בורמה,  גם  במצרים",  יום   18" כמו 
וידאו" מממחיש כיצד התיעוד ההמוני והשימוש 
במדיה אינטראקטיבית מאיימים על משטרים 
אלטרנטיבה  מהווים  בזמן  ובו  דכאניים, 
חשבונות  בתקשורת.  הטוטליטרית  לשליטה 
טוויטר ופייסבוק, YouTube, ורשתות שיתוף 
אחרות מאפשרים לחומרים המצולמים על-ידי 
הבצורה  לחומה  מבעד  ולעבור  לזרום  ההמון 
של השלטון )כפי שהיו פני הדברים גם בתיעוד 

"המהפכה הירוקה" באיראן(. 
את  מובהק  באופן  מגלם  ההמוני  התיעוד 
כאמנות  הקולנוע  על  בנימין  ולטר  של  חזונו 
על- שנוצר  המוני  מדיום  אכן,  זהו,  להמונים. 
מדובר,  כי  לשכוח  אין  זאת,  עם  ההמון.  ידי 
ההמון",  של  ב"אשליה  הכל,  ככלות  אחרי 
שמשמש, כאמור לעיל, בסיס נתונים. זו יצירה 
ועל  אנונימיות  על  מתבססת  אשר  קולנועית 
העדרותו של היוצר המקצועי, הפרט. האם זהו 
 YouTube עתיד הקולנוע הדוקומנטרי? האם
העשייה  של  החדשה  האסתטיקה  את  יצמיח 
ההמוני  התיעוד  בעצם  ואולי  הדוקומנטרית? 
 - תקופתנו  של  האסתטית  הסוגיה  את  מעלה 

מהו קולנוע בעידן הדיגיטלי?     
Renov Michael, 1993. "Towards a 
Poetics of Documentary". 
In: Renov Michael )ed.(, Theorizing 
Documentary. New York and London: 
Routledge. P. 33

בנימין ולטר, יצירת האמנות בעידן השעתוק 
הטכני. תרגום: שמעון ברמן. תל אביב: 

ספריית הפועלים והקיבוץ המאוחד, 1993. 
עמ' 44, 47.



13. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < יולי-אוגוסט 2012 < #177

איש העטלף 
על ספת 

הפסיכולוג
- יונתן שרייבר -

< אצל באטמן המסיכה היא לא 
רק כיסוי לפנים, אלא זהות 
חדשה. בסרטים ובקומיקס 
הדמויות תוהות האם ברוס 
ויין הוא האדם ובאטמן הוא 
התחפושת, או להיפך >

< מי זה באמת באטמן ומה הוא רוצה מכולנו >

גם  בעות'מאנים.  נלחם  הוא  שם  לטורקיה,  למזרח,  נוסע  דרקולה  גם 
ולאד השלישי נשלח לטורקיה על-ידי אביו לשמש כבן ערובה כהוכחה 
לנאמנותו, שם הוא מתחנך בשבי. כאשר הוא חוזר לשלטון הוא שומר על 

נחלתו עצמאית, ונלחם בטורקים בהצלחה. 
רק  לא  היא  המסיכה  באטמן  אצל  לדרקולה(,  גם  )ואולי  לזורו  בניגוד 
כיסוי לפנים, אלא זהות חדשה לגמרי. מספר פעמים בסרטים ובקומיקס 
התחפושת,  הוא  ובאטמן  האדם,  הוא  ויין  ברוס  האם  תוהות  הדמויות 
ויין  וברוס  העטלף,  איש  של  היא  האמיתית  הזהות   - להיפך  שמא  או 
רוצה אחד  הקומיקס  פנים. באחת מרצועות  והעמדת  מסיכה  הוא סתם 
הפושעים להסיר את המסיכה מפניו של באטמן, אך הג'וקר עוצר אותו, 

                               ומסביר "אלו הם פניו האמיתיות". 
                                         דיון רחב קיים בין המעריצים בשאלה זו,               
                                                 אולם אפשר להציע עמדה שלישית:
                                      -               לבאטמן יש שתי זהויות, האחת 
                                                 נורמטיבית ובריאה, והשנייה אפלה 
                                                           ומסוכנת, ומטרתו של ברוס 
                     ויין היא לחיות בשלום עם

           שתי הזהויות האלה. זורו ודרקולה 
                                                     נוסעים למזרח, גם באטמן עושה 
                                                   זאת, אך הוא נוסע למזרח הרחוק. 
                                                    במחקר מ-2011 טוענות החוקרות 
                                            אינגליש וצ'ן, כי יש הבדל בין התרבות 
                            המערבית למזרחית. במערב אדם מאמץ לעצמו 
בעייתית  היא  מהדגם  סטייה  וכל  מוחלט,  באופן  בה  וָדֵבק  אחת,  זהות 
עצמו  את  להגדיר  יכול  אדם  זאת,  לעומת  במזרח,  נפשית.  בריאה  ולא 
בצורה שונה ביחסיו עם אנשים שונים: עם פלוני הוא דמות מסוג א', ועם 
אלמוני הוא דמות מסוג ב'. ייתכן ששורשיה של התפיסה הזאת הם אצל 

בודהא, שטען כי אין אישיות קבועה, ואנחנו משתנים בכל רגע ורגע. 
ברוס ויין מוצא את השלווה הזאת במזרח, ומצליח לחיות עם שתי הזהויות. 
כפי שנראה בהמשך, כל המאבק שלו הוא בניסיון לשמור על ריבוי הזהות 
שואל  מתחיל"  ב"באטמן  אויביו.  של  הנפשית  למחלה  בניגוד  הבריא, 
אותו המפקח גורדון: "אתה רק אדם אחד?" ובאטמן עונה" "לא, אנחנו 
שניים"; לציטוט הזה יכולות להיות שתי משמעויות: או מדובר בבאטמן 
ובגורדון כשניים, או שבאטמן למעשה מדבר על עצמו. ב"האביר האפל" 
על  יושב  אותו  מצלם  נולאן  ושם  קונג,  להונג  למזרח,  באטמן  טס  שוב 
מגדל עם התלבושת של באטמן, אבל ללא המסיכה. רק במזרח הוא יכול 

כבר שבעים שנה שבאטמן מלווה אותנו, מלידתו ב-DC קומיקס בשנות 
נולאן.  כריסטופר  של  האחרונים  הסרטים  ועד  ה-20,  המאה  של  ה-30 
אין הרבה דמויות בדיוניות ששרדו כל כך הרבה שנים בתרבות שלנו, 
ונפוצו כל כך. מעולמנו המדעי סר הקסם, וגיבורי-העל מחזירים קמצוץ 
ממנו, ומהווים תחליף מודרני לגיבורי-העל של העת העתיקה - אכילס, 
ממלאים  והם  גיבורי-על,  של  שונים  סוגים  ישנם  וחבריהם.  הרקולס 
סופרמן  המצוי,  החנון  של  הפנטזיה  הוא  ספיידרמן   - שונים  תפקידים 
הוא האלטר-אגו של אמריקה והתגלמות העל-אדם של ניטשה, אקס-מן 
נוגעים בבעיות המיגזריות של מיעוטים נרדפים וכן הלאה. מהו אם כן 

תפקידו של באטמן במיתולוגיה המודרנית של הקומיקס?  
אפשר למצוא שני אבות לבאטמן - 
זורו ודרקולה. על פי חלק מחוברות 

הקומיקס, ברוס ויין והוריו יצאו 
מהסרט "הסימן של זורו" )1940( 

לפני שפגשו בפושע אשר רצח 
את ההורים. זורו )שועל 

בספרדית(, דון דייגו דה לה 
ודה, נולד בקליפורניה למושל 

מקומי, אך נשלח לספרד ללמוד 
ַסִיף. כאשר הוא חוזר למולדתו, 

הוא מגלה שעל העיר השתלטו נבלים, 
ודחקו את אביו מהשלטון. דון דייגו, ַסָיף 

מומחה, יוצא לנקום בפושעים ולהחזיר לאביו 
את תפקידו. לשם כך הוא חובש מסיכה ולובש בגדים שחורים, ומנסה 
להפחיד ולהבריח את הנבל הראשי, לואיז קווינטרו. הדמות של הגיבור 
השחור עם המסיכה, אשר נוקם את נקמת אביו, קסמה לברוס ויין הצעיר, 
והעניקה לו השראה במלחמתו בפושעי גותהאם. כמו לזורו, גם לו אין 
כוחות על-טבעיים, אך הוא מנסה להיראות ככזה, ויוצר אגדה מדמותו 

כדי לזרוע פאניקה בלב הפושעים. 
הגר  מתבודד  רוזן-מיליונר   - ברור  לדרקולה  הדמיון  השני,  הֵעֶבר  מן 
ברטון,  טים  של  בסרט  לעטלף.  נהפך  ובלילות  מפוארת,  באחוזה 
יכול  גותהאם על באטמן, שהוא לא  )1989(, מספרים תושבי  "באטמן" 
נגד  יצא סרט אנימציה בשם "באטמן  למות ושהוא שותה דם. ב-2005 
דרקולה". "דרקולה" הוא שם ספרו הקלאסי של בראם סטוקר, המבוסס 
)כיום  ולאכיה  נסיך  )המשפד(,  השלישי  ולאד  של  האמיתית  דמותו  על 
זורו,  כמו  הרבה.  באכזריותו  שהתפרסם  ה-15,  במאה  רומניה(  בשטח 
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בתחפושת.  ולהישאר  המסיכה,  את  להוריד 
להוריד  מנסה  הג'וקר  של  העוזרים  כשאחד 
הוא  בגותהאם,  בחזרה  המסיכה,  את  ממנו 
מתחשמל - בגותהאם שתי הזהויות לא יכולות 

לשכון יחדיו בקלות רבה כל כך. 
באטמן נלחם עם פסיכופתים – הדחליל, ג'וקר, 
ב"באטמן  למשל,  כך  רבים.  ועוד  דו-פייס 
פסיכי,  פסיכיאטר  הדחליל,  מנסה  מתחיל" 
שיגעון,  לאחוזת  כולה  גותהאם  את  להפוך 
שכל  להוכיח  הג'וקר  מנסה  האפל"  ב"האביר 
אומר  שהוא  וכפי  משוגע,  להיות  יכול  אחד 
באחת מרצועות הקומיקס - "מספיק יום אחד 
קשה כדי להפוך למטורף כמוני". הוא מצליח 
להוכיח זאת באמצעות הדמות הטהורה ביותר - 
זו של הארווי דנט, האביר הלבן, שהופך להיות 
את  שמחליט  כפולה,  אישיות  בעל  דו-פייס, 

החלטותיו רק באמצעות הטלת מטבע. 
התפרסם  הקודמת  המאה  של  ה-70  בשנות 
על  הקובייה",  "איש  בשם  חתרני  פולחן  ספר 
פסיכיאטר שמתחיל לקבל החלטות באמצעות 
חייו  מתפרקים  לאט  לאט  קוביה.  הטלת 
לזהויות שונות, אשר נקבעות באופן שרירותי, 
והוא משתגע לחלוטין. זוהי מטרתו של הג'וקר 
הזהות  ולמחוק את  לעלות,  לטירוף  - לאפשר 
החברה.  בלחץ  לעצמנו  שהמצאנו  המוצהרת 
"פרסונה",  הזאת  המזויפת  לזהות  קורא  יונג 
מלה שמשמעותה המקורית היא מסיכה. הג'וקר 
תושבי  פני  מעל  המסיכה  את  להסיר  רוצה 
גותהאם, שחושבים בטעות שהוא זה שמחופש 
לליצן, ולא הם. באטמן, שהג'וקר מכריז שהוא 
לנסות   - לג'וקר  אלטרנטיבה  יציע  לו,  דומה 
יהיו כמה  גם אם  זהויות מגובשות.  לחיות עם 
אסור  תחפושת,  קצת  חלקן  אם  וגם  כאלו, 

זהות,  כל  שמבטל  הטירוף  של  לתהום  ליפול 
חצויות  זהויות  שתי  של  הפסיכוטי  למצב  ולא 
ויין  ברוס  דו-פייס.  של  כמו  בזו  זו  הנלחמות 
 - צר  גשר  על  צועד  עמו(  המזדהה  )והצופה 
מצד אחד הוא לא רוצה לבטל צדדים חיוניים 
עם  שלילית  הזדהות  מתוך   - באישיותו-שלו 
רוצה להגיע  גם לא  הוא  ומצד שני  הפרסונה, 
לטירוף ולאיבוד הזהות. וכפי שהג'וקר מודיע 
מה  כל  המשיכה.  כוח  כמו  הוא  "שיגעון  לו: 

שצריך זה דחיפה קטנה". 
באטמן  שבהן  קומיקס  חוברות  מספר  ישנן 
"אשת  לו  אומרת  אף  כך  כמשוגע.  מוכתר 
החתול" בסרט של ברטון, כאשר באטמן אומר 
אומרים  אנשים  "כמה  פסיכוטי:  שהג'וקר  לה 
נורמלי".  בדיוק  לא  אתה  עליך,  גם  זאת 
הפסיכולוגית רובין רוזנברג מוכיחה, באמצעות 
שבאטמן  המקובלות,  הפסיכולוגיות  המתודות 
עצמו עוד לא משוגע, אבל כפי שפרנק מילר 
גבול  על  הוא   - עליו  מעיד  באטמן(  )מיוצרי 
בלילות  להתחפשות  מעבר  הפתולוגי.  המצב 
לעטלף, באטמן מתנהג בצורה לא רגילה בעוד 
שקשור  מה  בכל  כפייתי  הוא  הקשרים:  כמה 
הייחודית  בדרכו  זאת  ועושה  בפשע,  למאבק 
אותו  מסכן  כשהדבר  אפילו  נשק,  כלי  ללא   -
קשרים  יוצר  אינו  באטמן  חמורה;  בצורה 
המאה  של  ה-50  ובשנות  נשים,  עם  רציניים 
וורטהם המקארתיסט  ה-20 האשים אותו ד"ר 
טענה  רובין(,  עם  )ביחסיו  בהומוסקסואליות 
לכך  מתייחס  מילר  פרנק  רבות.  שנידונה 
בריאיון, אך טוען: "באטמן אינו הומו. הדחפים 
המיניים שלו עברו סובלימציה כל כך דרמטית 
לשום  מקום  עוד  שאין  עד  בפשע,  למלחמה 

פעילות רגשית אחרת".

מה מקור הסיבוכים הפסיכולוגיים של באטמן? 
כשהיה ילד נרצחו הוריו לנגד עיניו במהלך שוד. 
רומזות,  עלילות  שכמה  כפי  מסוימת,  במידה 
הילד ברוס ויין מאשים את עצמו במותם - הוא 
רצה לצאת מוקדם מהסרט, והיציאה דרך סימטה 
אחרת,  אשמה  בסכנה.  כרוכה  הייתה  צדדית 
במקום   - באביו  ברוס  תולה  יותר,  עוד  סמויה 
)הג'וקר הצעיר,  פשוט לתת את ארנקו לשודד 
מחליט  האב  צ'יל(,  ג'ו  בשם  עלוב  פושע  או 

להיאבק, הפושע נבהל ויורה בהורים.
הכשרה  ויין  ברוס  מקבל  מתחיל"  ב"באטמן 
מציף  שם  הצללים,  בליגת  ונפשית  גופנית 
המנטור שלו את הבעיה. "המוות הוא באשמת 
לברוס  לגרום  ומנסה  לו,  אומר  הוא  אביך", 
באופן  לנתח  כדי  עצמו.  את  להאשים  להפסיק 
אפשר  באטמן,  של  הפסיכולוגיה  את  מלא 
של  מפורסם  מקרה  העכברוש,  לאיש  להשוותו 
תסמינים  בעל  דין  עורך  על  המספר  פרויד, 
 ,)Rat-man( רק בשם  איננו  הדמיון  כפייתיים. 
טראומה  חוו  שניהם   - רבים  במאפיינים  אלא 
אובדן  החיה,  עם  ובהזדהות  בחיות  הקשורה 
אב משמעותי והאשמה עצמית במותו, ושניהם 
כל-יכולים.  שהם  במחשבה  בכפייתיות  אחוזים 
האנאלית  הארוטיקה  את  גם  מנתח  פרויד 
בצורה  העכברושים, שקיימת  איש  בדמותו של 
באטמן  בין  המודחקת  בהומוסקסואליות  סמויה 
ורובין. באטמן הוא אביר, גם אם אפל. הוא אינו 
משתמש בכלי נשק, ותמיד מתנהג בצורה הוגנת. 
האצילות  "תכונת  ספר:  באותו  טוען  פרויד 
יצר הנקמה, על פי הדוגמא  משמשת כהדחקת 
של הרוזן ממונטה קריסטו". מתחת לאלטרואיזם 
של באטמן מבעבעת הנקמה הגדולה בכל פשע 
טענו,  כבר  מבקרים  שכמה  כפי  הוא,  באשר 

14. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < יולי-אוגוסט 2012 < #177

< על הטענה שבאטמן הומוסקסואל אומר פרנק מילר: "באטמן אינו הומו. דחפיו המיניים 
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וכך באטמן עצמו אומר לרובין )בסרט "באטמן 
אתה  נורא  אחד  שבוקר  "עד   :)1995 לנצח", 
מתעורר ומגלה שהנקמה הפכה להיות כל חייך, 

ולא יודע מדוע". 
יונג,  גוסטב  קארל  יונג.  של  לפרסונה  חזרה 
תלמידו של פרויד, פיתח שיטה חדשה להבנת 
הנקראים  סמלים  באמצעות  האנושית,  הנפש 
ארכיטיפים, אשר חוזרים על עצמם בתרבויות 
את  המתארים  יונג  של  הסמלים  אחד  שונות. 
הפרסונה הוא הדחליל, דמות של בובה המנסה 
הדחליל המשוגע  קריין,  ד"ר  אדם.  בן  לחקות 
יונג  את  מזכיר  מתחיל",  "באטמן  מהסרט 
אפשר  הדחליל.  בתחפושת  לשימוש  כסיבה 
להסביר את הפסיכולוגיה של באטמן במונחים 
גותהאם  העיר  במרכז  הזו.  הפסיכולוגיה  של 
מסמלים  הללו  המגדלים  ויין.  מגדלי  עומדים 
)במונחי  ויין  ברוס  של  האישיות  מרכז  את 
יונג: מרכז המנדלה(, המקום בו הוא רואה את 
עצמו כבן אדם, בן התרבות, ולא כחיית לילה 
מיסתורית. בפאתי העיר שוכנת האחוזה שלו, 
ובמרתף שלה - המערה של באטמן. עבור יונג, 
התשוקות  נמצאים  בו  המקום  הוא  המרתף 
במקום  שם,  המודחקים.  והיצרים  האפלות 
השחור הזה, כולא ברוס ויין את כל מה שמאיים 
על הזהות שלו, ה"צל" שלו. ד"ר קריין מנסה 
להפוך את העיר כולה למטורפת, ולשחרר את 

המשוגעים מארקהם, המוסד לחולי נפש. 
של  לנפשו  כולה  העיר  את  המשלנו  אם 
לעשות  קריין  שמנסה  שמה  יתברר  באטמן, 
הוא להעלות, בצורה אלימה ולא מבוקרת, את 
איתו.  המזדהה  הצופה,  ושל  באטמן  של  הצל 
האפלות,  המשאלות  את  לעורר  מנסה  הוא 
את הפחדים והתשוקות, ולערער על השלמות 

הנפשית של הגיבור, שממילא כבר מעורערת. 
בסוף הסרט ישנה רכבת המפיצה את הסם של 
קריין, והיא שועטת אל מרכז העיר, אל מגדלי 
ויין. באטמן מצליח לעצור אותה ברגע האחרון, 

וכך לשמור על המרכז הנפשי שלו ללא פגע.
אנחנו  בריאה,  זהות  על  מדברים  כשאנו 
מדברים על סיפור, על נרטיב שאנו בונים סביב 
ההתנהגות  את  להסביר  מנסים  אנו  עצמנו. 
שלנו כל הזמן על פי אותו הסיפור - "עשיתי 
וכזה, וכך אני בדרך  היום כך וכך כי אני כזה 
סיפור  רק  זה  הטוענים,  יש  למעשה,  כלל". 
ואישיות  רציפות  על  לשמור  כדי  בודים  שאנו 
ברורה, אך למעשה הסיבות שלנו משתנות כל 
הזמן, ואנו מתנהגים בצורה אחרת כאילו היינו 
מציב  הג'וקר  ביומו.  יום  מדי  חדשים  אנשים 
מראה בפנינו: איך נוצרו הצלקות בצידי פיו? 
בכל פעם הוא עונה תשובה אחרת, אין נרטיב 
היסטורי קבוע לחייו, הוא כמו "כלב שרץ אחרי 
מכונית". הג'וקר בז לאנשים הרגילים שמנסים 
"לשלוט בעולמות הקטנים שלהם". לדו-פייס 
זומם  לא  "אני  החולים:  בבית  מסביר  הוא 
מזימות. אני מנסה להראות לאלה שמתכננים 
לשלוט  שלהם  הניסיונות  פתטיים  כמה  עד 
גורס, כי הרצון התמידי שלנו  והוא  בדברים". 

לשלוט בחיינו לא עובד. 
במידה מסוימת, זהו הרצון של נולאן - לקחת 
אשר  שונות,  עלילות  שכולל  הקומיקס,  את 
לעיתים קרובות סותרות זו את זו, וליצור מהם 
התחלה,  עם  ולכידה,  שלמה  אחת  טרילוגיה 
צודק,  הג'וקר  אם  הזה,  הניסיון  וסוף.  אמצע 
לטובה,  האלה  הסרטים  ייזכרו  אולי  ייכשל. 
אך הם לא יגדירו את דמותו של באטמן באופן 
גם  העתיקים,  המיתוסים  גיבורי  כמו  בלעדי, 

עברו סובלימציה כה דרמטית למלחמה בפשע, עד שאין עוד מקום לפעילות רגשית אחרת" >

< אדם ווסט וברט וורד ב"באטמן", במאי: לסלי מרטינסון, 1966 < "באטמן בכיפה אדומה", במאי: ברנדון ויאטי

שונות,  ביוגרפיות  שונות,  עלילות  יהיו   אם 
וניתוחים פסיכולוגיים שונים. 
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רוח הרפאים
של הקולנוע היפני

- רע עמית -

< עם מותו של הבמאי היפני קנטו שינדו 
< )Kaneto Shindo(

< "קורונקו", 1968
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מספר  לפני  לעולמו  שהלך  שינדו,  קנטו 
ביותר  הפעילים  הבמאים  אחד  היה  שבועות, 
ביים  הוא  האחרון  סרטו  ואת  הזמנים,  בכל 
שנפטר  לפני  ספורים  חודשים   ,100 בגיל 
בשנתו. במהלך חייו חווה שינדו על בשרו את 
במולדתו,  המשמעותיים  האירועים  מרבית 
בתעשיית  הנעשה  כל  את  מקרוב  וראה  יפן, 
חשוב  חלק  לקח  הוא  בה  המקומית,  הקולנוע 
סרטים,  מ-40  למעלה  ביים  הוא  כמותו.  מאין 
אינספור  חיבר  תסריטים,  מ-200  יותר  כתב 
מאמרים על ענייני קולנוע שפורסמו בעיתונות 
הקולנוע, ואף פירסם יותר מ-20  ספרים, רובם 
ולחייו  לקולנוע  לתשוקתו  מוקדשים  ככולם 
רק  לא  נעוצה  שינדו  של  חשיבותו  בקולנוע. 
ביצירתו הפורה כבמאי או כיוצר קולנוע, אלא 
גם בנוכחותו המתמדת, אם כי לא תמיד גלויה 
לעין, מאחורי הקלעים של התעשייה כולה, בין 

אם ככותב, ובין אם כמתעד.
1912, שנת שלטונו האחרונה  נולד בשנת  הוא 
למערב  יפן  את  שפתח  מי  מייג'י,  הקיסר  של 
והפך אותה מאומה חקלאית מסוגרת למעצמה 

מודרנית. שינדו גדל בתקופת שלטונו של הקיסר 
כדמוקרטיית  גם  ידועה  אשר  תקופה  טאיישו, 
אותה.  שאיפיין  הליברליזם  שם  על  טאיישו, 
לעיר הולדתו של שינדו, הירושימה, יש חשיבות 
תיזכר  שהעיר  לפני  עוד  אולם,  היסטורית. 
לעולמים, גם בזכות שינדו עצמו, כעיר הראשונה 
הירושימה  הייתה  אטום,  פצצת  הוטלה  שעליה 
השאר,  בין  פעלו,  ובה  חשוב,  אורבני  מרכז  גם 
הללו,  האולמות  באחד  רבים.  קולנוע  אולמות 
מי  את  גילה  הוא  בצעירותו,  שינדו  בילה  בהם 
היה  שיכול  הקולנוע  כיוצר  לעיתים  שמוזכר 
המלחמה,  לולא  יפן  של  בימאיה  גדול  להיות 
סדאו ימנקה )Yamanaka Sadao(. חוויה זאת, 
כך מספר שינדו באחד מספריו, הותירה בו רושם 
עז. בעקבות החוויה הזאת יעבור שינדו לקיוטו, 
אשר   1923 של  האדמה  רעידת  לאחר  שהייתה, 
יפן,  של  הקולנוע  לבירת  טוקיו,  את  החריבה 
המזל  בתעשייה.  מזלו  את  שם  למצוא  בתקווה 
לבסוף את  אך כאשר התחיל  התמהמה תחילה, 
המאה  של  ה-30  שנות  באמצע  בקולנוע,  דרכו 
ה-20, ימי תור הזהב הראשון של הקולנוע היפני, 

היה זה דווקא בטוקיו, לשם עבר שינדו עם חברת 
ההפקות שהעסיקה אותו כמעצב תפאורות. 

העשור  מסוף  וכבר  מזה,  ליותר  שאף  שינדו 
החל לכתוב תסריטים, שמקצתם הפיקו במאים 
לא  הסטים  על  עבודתו  זאת,  למרות  אחרים. 
בביוגרפיה  שולי  היבט  אופן  בשום  הייתה 
שלו. בפעם האחרונה בה שימש שינדו כמעצב 
עבור במאי אחר היה זה עבור קנג'י מיזוגוצ'י, 
ששכר אותו לעבוד עבורו כ"במאי אדריכלות", 
למרות שמדובר היה בהפקה של חברה אחרת 
מזאת שבה הועסק עד אותו שלב. הסרט עצמו, 
נחשב   )1942-1941( הרונין"  ושבעה  "ארבעים 
משמעותי במיוחד, אחת הגירסאות המסוגננות 
ביותר של הסיפור המפורסם. אולם, מייד עם 
תום ההפקה נראה היה שמזלו של שינדו בגד 
למרות  לחזית  ונשלח  לצבא,  גויס  הוא  בו: 

שהיה כבר בן 30 וחלש למדי מבחינה גופנית.
מיחידה  לצידו.  עמד  זאת  בכל  המזל  אבל 
שמנתה 100 איש נותרו בחיים רק הוא ועוד 5 
שוב  זה  היה  המלחמה  תום  עם  בלבד.  אנשים 
מיזוגוצ'י אשר מיהר להעסיק את שינדו, הפעם 

 < שינדו הסביר שעשייה 
קולנועית אינה רק הפקה 
של יצירות מופת, כי אם 
אורך חיים רצוף ומסור, 
ומאבק מתמיד באינטרסים 
הכלכליים של התעשייה >

< "ילדי הירושימה", 1952
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כתסריטאי לסרטו "ניצחונה של אשה" )1946( 
 .)Shochiku( שוצ'יקו  ההפקה  חברת  עבור 
הפוגה  ללא  לכתוב  שינדו  החל  והלאה  מכאן 
מיקיו  ביניהם  ביפן,  הבמאים  מיטב  עבור 
 ,)Suzuki( סוזוקי  סייג’ון   ,)Naruse( נרוסה 
פוקסקו  קנג’י   ,)Ichikawa( איצ’יקווה  קון 
 ,)Okamoto( אוקמוטו  קיהצ’י   ,)Fukusaku(
קייסוקה   ,)Tadashii Imai( ימאי  טדשי 
ומסומורה   ,)Keisuke Kinoshita( קינושטה 

 .)Masumura( יאסוזו
ביניהם ראוי לציין במיוחד את קוזבורו יושימורה 
להערכה  שזכה   ,)Kozaburo Yoshimura(
עבד  יושימורה  עם  המלחמה.  לאחר  מייד  רבה 
של  “הנשף  כולל  פרויקטים,  מספר  על  שינדו 
אחת  השתתפה  בו   ,)1947( אנג’ו”  משפחת 
היפני,  הקולנוע  של  ביותר  הגדולות  הכוכבות 
ידועה  אשר   ,)Setsuko Hara( הארה  סטסוקו 
אוזו. ההצלחה של  בעיקר מסרטיו של  במערב 
גם  דבר  של  בסופו  הובילה  כתסריטאי  שינדו 
להזדמנות ראשונה כבמאי, בגיל מאוחר יחסית, 
39. הסרט, “סיפורה של אשה אהובה” )1950(, 
לא הצליח קופתית, וגם המבקרים היו חלוקים 
היה  זה  שמו,  בגלל  אולי  אך  לגביו,  בדעתם 
המקום שבו פגש שינדו אהבת חייו, השחקנית 
היה  לה   ,)Nobuko Otowa( אוטוואה  נובוקו 

נשוי עד למותה ב 1994. 
"מפולת  כבמאי,  שינדו  של  השני  סרטו 
אך  מקודמו,  מוצלח  פחות  עוד  היה  שלגים", 
כאשר  נוספת  הזדמנות  קיבל  הוא  זאת  בכל 
התבקש לעשות סרט על עיר מולדתו ההרוסה, 
הירושימה. התוצאה, "ילדי הירושימה" )1952(, 
אשר  יתומים  של  מצבם  את  שמתאר  סרט 
נותרו בחיים אחרי ההפצצה האיומה של העיר, 
וקרינה  עוני  של  בתנאים  לשרוד  ונאבקים 
גרעינית. הסרט מספר על מורה )אותה מגלמת 
אוטוואה(, אשר מגיעה להירושימה כדי לפקוד 
בהפצצה.  שנספו  ואחותה  הוריה  קבר  את 
מעברה,  אנשים  פוגשת  היא  הביקור  במהלך 
המלחמה,  לאחר  רבות  שנים  כעת,  גם  אשר 
מזה,  כואב  יותר  ועוד  מההפצצה,  סובלים 
שחלקם  העיר,  של  האבודים  הילדים  מראה 
גוססים מבלי לדעת מה הסיבה לכך. הסרט היה 
להצלחה עצומה, תחילה ביפן עצמה, ואחר כך 
הפך לאחד הסרטים היפניים הראשונים לאחר 
המלחמה שזכו להקרנות ברחבי העולם, כולל 
בפסטיבלים חשובים, כמו פסטיבל קאן. שינדו 
בין השאר  זכה עם הסרט למספר פרסים,  אף 

בצ'כוסלובקיה ובאנגליה.

 לאחר הצלחת הסרט ביים עוד מספר סרטים 
הקהל  של  לא  רבה,  לב  תשומת  משכו  שלא 
שנות  עשור  בסוף  רק  המבקרים.  של  ולא 
ה-50 של המאה הקודמת עשה סרט שבו חזר 
לעסוק בנושא אשר היקנה לו מעמד של במאי 
חשוב: הסכנה הגרעינית. ב"דרקון המזל מספר 
)1959( הביא שינדו למסך הגדול את אחד   "5
בשנים  יפן  של  ביותר  כאובים  המאורעות 
התרחש  עצמו  האירוע  המלחמה.  לאחר  של 
כחמש שנים לפני הסרט. ספינת דייגים יפנית 
ניסוי  הברית  ארצות  ערכה  בו  לאיזור  נקלעה 

בפצצת מימן. למרות שהספינה הייתה רחוקה 
גרמו קרינה שהתפשטה  הניסוי,  מאוד ממוקד 
הפיצוץ,  מן  כתוצאה  שירד  חומצי  וגשם 
אחד  של  למותו  מכן,  לאחר  יחסית  קצר  זמן 
ולפתיחה מחדש של  הדייגים ממחלת הסרטן, 
זכה  הירושימה"  "ילדי  אם  המלחמה.  פצעי 
האיפוק  בזכות  השאר  בין  אוהדת  לביקורת 
לטרגדיה  האשמה  בהטלת  שינדו  נהג  בו 
ההנהגה  על  או  האמריקאים  על  הלאומית 
היפנית, הרי שכאן בהחלט ניתן לחוש בכעסו, 
הפוטנציאל  מיצוי  החמצת  של  במחיר  אם  גם 
הקולנועי. האמריקאים בסרט מנסים להשתיק 
את הפרשה, ואינם מוכנים לעזור לנפגעים או 
הרשויות  מנגד,  המקרה.  על  אחריות  לקחת 
אמפתיה,  בהרבה  מוצגות  ביפן  הדמוקרטיות 
נפגעי  את  להציל  נאבקים  אשר  הרופאים  הן 

להוציא  שמבקשים  העיתונאים  והן  הקרינה, 
את האמת לאור.

לעולם  שינדו  הוכיח  מכן  לאחר  משנה  פחות 
כולו, שאין מקום להטיל ספק ביכולתו כבמאי. 
בסרט, "האי העירום" )1960(, יש מספר נפשות 
מצומצם יחסית, במיקום ספציפי אחד, הוא דל 
באירועים דרמטיים, ובעיקר, חסר כל דיאלוג. 
אינו  הסרט  מופת.  ביצירת  מדובר  זאת,  ועם 
אילם, יש בו אפקטים ויש בו מוסיקה מופלאה 
של היקארו האיאשי, אך הדמויות הראשיות בו, 
משפחה בת ארבע נפשות אשר מתגוררת באי 

לשרוד,  מנת  על  הטבע  באיתני  ונאבקת  קטן 
מהפה.  מלה  להוציא  סיבה  מוצאת  לא  פשוט 
את מקום השפה האנושית תופס הטבע - בעלי 
חיים, רוח, רעשי רקע, ובמיוחד הים. וכך, גם 
כאשר בכל זאת מלה אחד נאמרת בסוף הסרט, 
ניצחון של  ההפתעה אינה בגדר פעלול, אלא 
קולנוע פיוטי ושל צילום מבריק, וגם של שינדו 
כתסריטאי - אשר יודע לכתוב גם ללא מילים. 
אפשריות,  אלגוריות  מספר  על  מצביע  הסרט 
בין  לציביליזציה,  הטבע  בין  המאבק  כמו 
השלכה  בו  יש  ובמיוחד  למסורת,  הקידמה 
אי,  שהיא  עצמה,  יפן  של  מצבה  על  המרמזת 
אבל מסרב לבחור באחת מהן, ומשאיר את כל 
האופציות האלה פתוחות בפני הצופים. למרות 
שחקנים  שני  עם  רק  זעום,  בתקציב  שהופק 
האשה(  בתפקיד  שוב,  )אוטוואה,  מקצועיים 

< "אוניבבה",  1964
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וכעשרה אנשי צוות, עורר הסרט עניין עצום, 
העולם,  ברחבי  מדינות  מ-60  ביותר  הוקרן 
וזכה במספר פרסים, בין הייתר, בפרס ראשון 

בפסטיבל מוסקבה. 
שינדו  את  האשימו  מבקרים  מספר  מנגד, 
שכן  הסרט,  עם  לריאליזם  עורף  בהפניית 
טענו,  עוד  מדברת.  הייתה  המשפחה  במציאות 
שבסרט  שעה  מוחמצת:  בסרט  שהאלגוריה 
המשפחה נאבקת בעיקר להשיג מים, הרי שיפן 
עצמה משופעת במים, ולא אחת אלו הם דווקא 
שיטפונות וסופות טייפון אשר מקשים על החיים 

גם  אפשר  הללו  מהסיבות  בדיוק  ואולם,  באי. 
העוצמה  ואת  הסרט,  של  מעמדו  את  להצדיק 
מציג.  שהוא  הבלתי-מוסברת  האלגוריה  של 
אחד מגדולי האמנים ביפן של לאחר המלחמה, 
טארו אוקמוטו )Taro Okamoto(, היה בין אלו 
כהתגלמות  אותו  והכתירו  הסרט  את  שהיללו 
מאוד,  מעניינת  תגובה    - במיטבו  הריאליזם 
כמוביל  ידוע  עצמו  שאוקמטו  מכיוון  במיוחד 

בתחום של ציור אבסטרקטי במולדתו. 
השנים  היו  הקודמת  המאה  של  ה-60  שנות 
לאחר  שינדו.  של  בקריירה  ביותר  המוצלחות 
הניסיון החיובי עם "האי העירום" בחר הבמאי 
שמסתפק  בקולנוע  כוחו  את  בשנית  לנסות 
במספר שחקנים מוגבל ובאתר צילומים בודד. 
אנשים  קבוצת  מציג   )1962( "אנושי"  הסרט 
כאשר  ים,  ללב  נסחפת  אשר  קטנה  באונייה 

הצוות אינו מצליח להתגבר על תקלה טכנית. 
המזון הולך ואוזל במהרה, והעניינים מסתבכים 
על  האנשים  חמשת  שבין  מכיוון  יותר  עוד 
הספינה יש אשה אחת, ומאבקי הכוח מקבלים 
אולם,  ההישרדות.  לבעיית  בנוסף  מיני  נופך 
החינוך  משרד  של  לפרס  זכה  שהסרט  למרות 

היפני, מחוץ ליפן הוא לא עורר עניין מיוחד.
זאת, שנתיים לאחר מכן התקבל סרט  לעומת 
העולם,  רחבי  בכל  בתשואות  שינדו  של  אחר 
יותר.  צוננת  הייתה  היפנית  הביקורת  אבל 
הסרט, "אוניבבה" )מכשפה; 1964(, היה הניסיון 

הראשון של שינדו בשני ז'אנרים, אימה וסרט 
הדעת  בבדיחות  מתאר  אף  שינדו  היסטורי. 
הוא  טורונטו,  בפסטיבל  ההצגה  לאחר  כיצד, 
גבו,  מאחורי  אותו,  מכנים  אשר  אנשים  שמע 
"אוניבבה" - שביפנית הוא כינוי גנאי לנשים 
אשר  לאופרה  בהמשך  עּובד  הסרט  מבוגרות. 
זכה  יותר  מאוחר  ובשלב  יורק,  בניו  הועלתה 
לגירסאות נוספות במחול ובתיאטרון, גם ביפן. 
למרות העיבודים הללו, מדובר דווקא ביצירה 
רבה  במידה  שוב  המתארת,  ביותר  קולנועית 
של חסכנות, הן במקום והן במספר השחקנים 
המרכזיים, סיטואציה שבה המצלמה, המוסיקה, 
חלק  תופסים  הקולנועי,  המבע  אמצעי  ושאר 
מהותי כמעט כמו המישחק של שלוש הדמויות 
הראשיות. העלילה מתרחשת בתקופת סנגוקו, 
ביפן  התנהלה  בה  הלוחמות,  המדינות  או 

מלחמה מתמדת על השליטה באי. אשה צעירה, 
חמותה  עם  נשארה  למלחמה,  יצא  שבעלה 
כדי  שליח  מגיע  למקום  מבודדת.  בבקתה 
נפל בקרב.  לבשר להן שהאיש היקר לשתיהן 
הצער הופך במהרה עבור האלמנה הטרייה גם 
לשחרור של תשוקות חבויות. אבל מה שחשוב 
סוד:  ביניהן  חולקות  הנשים  ששתי  הוא  יותר 
משום  רק  השממה  בתוך  לשרוד  הצליחו  הן 
שרצחו מדי פעם לוחמים ועוברי אורח שהגיעו 
שם  בור,  לתוך  ליפול  פותו  הלוחמים  למקום. 
מצאו את מותם בידי דמות שהסתתרה מאחורי 
של  בכיכובה  שוב,  האם,  מכשפה.  של  מסיכה 
מרוצה מהמיניות המשוחררת  איננה  אוטוווה, 
של כלתה, אשר זה עתה שכלה את בעלה, ועל 

כן המכשפה המדומיינת לובשת עור וגידים. 
המודרניסטים  עם  נמנה  לא  ששינדו  למרות 
הקולנועיים של העשור, השילוב המרתק בסרט 
זמן ההתרחשות לאמצעי קולנוע מסוגננים  בין 
מזכיר במידה רבה את בן זמנו, בימאי האוונגרד 
 ,)Hiroshi Teshigahara( הירושי טשיגהארה 
ובמיוחד את סרטו "אשה בחולות", שנעשה גם 
מביע  בהחלט  הסרט  בנוסף,  שנה.  באותה  הוא 
המינית  המהפכה  ואת  עצמן,  ה-60  שנות  את 
עקובה  היסטוריה  של  גבה  על  התחוללה  אשר 
מדם - מלחמת העולם השנייה, מלחמת קוריאה, 
וגם מלחמת וייטנאם, אשר החלה לצבור תאוצה 
מיום ליום בתקופה שבה הופק הסרט. האלמנטים 
הללו, בנוסף לעובדה שעלילת הסרט מתרחשת 
המופקות  ההיסטוריות  הדרמות  רוב  לפני  עוד 
ביפן, הובילו את טאמיקי אונו )Ono(, בספרו על 
לשום  הסרט  את  לשייך  שאסור  לקבוע  שינדו, 
אימה.  כסרט  אותו  לקטלג  לא  ובמיוחד  ז'אנר, 
במקום זאת הוא מציע לראות בסרט, כמו בכמה 
מסרטיו המוקדמים של הבמאי, דרמה פנטסטית.
אונו אינו ממשיך באותו קו מחשבה בהתייחסות 
במערב,  שהצליח  שינדו  של  הבא  לסרט 
"קורונקו" )1968(, גם הוא מזכיר במידה רבה 
"אוניבבה".  של  הסגנוניות  המסגרות  את 
של  ורבו  מורו  השפעת  גם  מורגשת  כאן 
"אוגטסו  סרטו  של  במיוחד  מיזוגוצ'י,  שינדו, 
מונוגאטרי", אך בדרך אופיינית לשינדו. הסרט 
נפתח בסצינה של קבוצת לוחמים אשר חולפת 
אורז, שם  באמצע שדה  בודדה  בקתה  פני  על 
ב"אוניבבה",  כמו  וחותנתה,  אם  לבדן  שוהות 
המצלמה  למלחמה.  יצא  והבן  שהבעל  לאחר 
נותרת מעט מאופקת בעוד הלוחמים פולשים 
את  שורפים  ואז  בוזזים,  אונסים,  הבית,  אל 
המקום כולו. זוהי סצינה מצמררת שמכינה את 

< "קורונקו", 1968
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הצופים להמשך מצמרר לא פחות. 
כאן שינדו נאמן הרבה יותר למוסכמות ז'אנר 
האימה, והקורבנות התמימים הופכים לרוחות 
רפאים אשר מבקשות לנקום בחיים ובמערכת 
שתי  עת.  בטרם  מותן  אל  אותן  שהביאה 
הנשים לובשות חזות חדשה של בנות אצולה. 
מפתות  הן  כאן  גם  מיזוגוצ'י,  של  בסרט  כמו 
שלהן,  המכושפים  הפאר  חיי  אל  אורח  עוברי 
הכישוף  כאן  למיזוגוצ'י,  גמור  שבניגוד  אלא 
מפתות  הנשים  אלים.  להיות  מאוד  מהר  הופך 
לוחמים, בעיקר כאלה שהם בעלי מעמד חברתי 
האשה  של  בקסמה  נופלים  אלה  וכאשר  גבוה, 
הצעירה, הם מובלים לביתה, שבאמצעות כישוף 
לאחר  מפוארת.  לאחוזה  במבוק  מבקתת  הפך 
ארוחה דשנה, משופעת ביין אורז, מבקש האורח 
באותו  אבל  המיניים.  הדחפים  את  גם  לספק 
שלב עוברת האשה מטמורפוזה נוספת, חיננית 
הרבה פחות ושונה קיצונית מהתגלמות הנשיות 
המושם  הדגש  רגע.  לפני  רק  שלבשה  העדינה 
מקרי,  אינו  כאן  הדמויות  של  החברתי  במעמד 
ביטוי  לתת  שינדו  של  כוונתו  על  מעיד  והוא 

העולם,  ברחבי  החברתיות  למחאות  אלגורי 
באותן  עצמה  ביפן  שהתעוררו  לאלו  בכללן 
אשר  שהסרט,  כן,  אם  אירוני,  כמה  עד  שנים. 
בקאן,  הרשמית  בתחרות  להשתתף  אמור  היה 
לא הוקרן לבסוף בשל ביטול הפסטיבל באותה 

שנה, כתוצאה מן המהומות שפרצו בפאריס. 
כתיבה  על  שינדו  עמל  ה-70  שנות  אמצע  עד 
ובימוי של לא מעט סרטים, אך הפרויקט מ-1975 
כוחו  את  הוכיח  שכבר  אחרי  כולם.  על  מאפיל 
במספר רב של היבטים בתעשייה, הוא התעלה 
קריין  ואף  כתב,  ביים,  הפיק,  כאשר  עצמו  על 
אין  מיזוגוצ'י.  קנז'י  דוקומנטרי על  בעצמו סרט 
ביותר  החשובים  הסרטים  באחד  שמדובר  ספק 
ביפן אלא  קולנוע, לא רק  שהופקו אי-פעם על 
על  רבים  פרטים  של  לחשיפה  מעבר  בכלל. 
מיזוצ'י, הבמאי והאיש, על אופן עבודתו על הסט 
ומחוצה לו, הסרט מתאר גם את מערכות היחסים 
הרבות שלו עם אנשי צוותו ועם השחקנים הרבים 

אשר עבדו עימו במרוצת השנים. 
יחסים של מיזוגוצ'י  מרתקת במיוחד מערכות 
שלו,  המופת  מיצירות  בחלק  שכיכבה  מי  עם 

אשר   ,)Kinuyo Tanaka( טנקה  קינויו 
עם  עבורו  שינדו  שכתב  בסרט  גם  שיחקה 
טנקה,  אשה".  של  "ניצחונה  המלחמה,  תום 
הגדולים  הבמאים  רוב  של  בסרטים  שהופיעה 
אחת  בעצמה,  בימאית  גם  הייתה  בארצה, 
הנשים הבודדות בתעשייה גברית. אולם, מול 
המצלמה של שינדו היא חושפת את הערצתה 
על  מרומזת  ויותר  מיזוגוצ'י,  של  לגאונות 
אותה  הובילו  אשר  כלפיו,  רומנטיים  רגשות 
אם  חייה.  במהלך  אחרת  זוגיות  מכל  להימנע 
מן  לווידויים  רגילים  זמננו  בני  קולנוע  צופי 
הסוג הזה, צריך לזכור שב-1975 זה היה מקובל 
הרבה פחות, במיוחד ביפן, שבה גם היום חשיפת 
רגשות בפומבי איננה נורמטיבית. הסרט הוכתר 
על-ידי "קינמה ז'ונפו" )Kinema Junpo(, מגזין 
הוותיקים  ואחד  ביפן  ביותר  הנחשב  הקולנוע 
מסוגו בעולם, כיצירה החשובה ביותר של השנה, 
אחת הפעמים הבודדות בתולדותיו של כתב העת 

שסרט דוקומנטרי זכה להערכה שכזאת.
ישיר  באופן  מיזוגוצ'י  עם  לתקשר  שב  שינדו 
הוקוסאי  הגדול,  היפני  האמן  על  בסרטו  פחות 

< "האי העירום" מצביע על 
מספר אלגוריות אפשריות, 

כמו המאבק בין הטבע 
לציביליזציה, בין הקידמה 
למסורת, אבל מסרב לבחור 

באחת מהן >

< "האי העירום",  1960
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מיזוגוצ'י   .1849-1760 בשנים  שחי   ,)Hokusai(
ביים אף הוא סרט על אמן בן זמנו של הוקוסאי, 
הנשים  "חמש  בשם   ,)Utamaro( אוטאמרו 
בקרבתו של אוטמארו" )1946(. בסרטו של שינדו, 
"הוקוסאי" )1981(, שני האמנים נפגשים, והמחווה 
הקולנועית מאחורי המפגש ברורה. ב-1986 חזר 
שינדו, ב"עץ ללא עלים", לעסוק בנושא שהיקנה 
ופצצת  הירושימה  הראשונית,  ההכרה  את  לו 
האטום. שנתיים לאחר מכן ביים סרט תיעודי על 
קבוצת שחקני תיאטרון מטוקיו אשר באו להופיע 

בהירושימה ערב ההפצצה. 
לאקרנים  יצא   ,83 בן  כשהוא   ,1995 בשנת 
סרטו "צוואת אחר הצהרים", אשר מרמז כבר 
בשמו למחשבות על סוף הקריירה שלו בעולם 
הקולנוע. מה שתרם במיוחד לרושם הזה היה 
מותה של אוטווה, רעיתו של שינדו, שהופיעה 
בסרט והספיקה לסיים את כל הצילומים קודם 
לכן. גם בתוכנו, יש בסרט כדי להביע תחושה 
בעלילה  מדובר  שכן  ונוסטלגיה,  סוף  של 
מבקרת  אשר  מבוגרת  שחקנית  שבמרכזה 

חברים מעברה הרחוק. 
וב- לפעול,  הוסיף  שינדו  זאת,  למרות  אבל 
"אני  החדש,  סרטו  בשם  כבר  הצהיר   1999
רוצה לחיות", על כוונות העתיד שלו. עלילת 

עם  שמתמודד  מבוגר  אדם  מציגה  הסרט 
הזיקנה שעה שילדיו מתנהגים כמי שמייחלים 
לסיפור  אנטי-תזה  הוא  הסרט  בהקדם.  למותו 
המפורסם אחר, "הבלדה של נריאמה", שזכה 
האחד  לקולנוע,  מפורסמים  עיבודים  לשני 
בידי קייסוקו קינושטה )Kinoshita(, ב-1958, 
 ,)Imamura( אימאמורה  שוהיי  של  והשני 
ב-1983. בגירסאות הללו מדובר באשה מבוגרת 
אשר  קינושיטה(  של  בגירסה  טנקה  )קינויו 
למותה.  להמתין  מנת  על  הר  לקצה  נלקחת 
לעומתן, בגירסה של שינדו מתחלף ההר  בבית 
דווקא  יותר, כאשר  והסוף מתוק הרבה  אבות, 
גבה  על  אביה  את  שלוקחת  זאת  היא  הבת 

בחזרה מבית האבות הביתה.
בתריסר השנים האחרונות לחייו הספיק שינדו 
מהם  אחד  כל  ואחרי  סרטים,   4 "רק"  לביים 
מספר  הקולנוע.  מעולם  פרישה  על  הכריז 
יושב  בעודו  לביים,  שסיים  לאחר  חודשים 
"גלויה  האחרון,  סרטו  את  גלגלים,  בכיסא 
בפסטיבל  הראשון  בפרס  זכה  אשר  אחת", 
טוקיו והוכתר כסרט השנה של המגזין "קינמה 
ז'ונפו", הוא נפטר בשנתו, וקיים לראשונה את 

הבטחת הפרישה. 
לנצח.  מובטחת  היפני  בקולנוע  נוכחותו  אך 

לכתביו  בקולנוע,  הענפה  ליצירתו  מעבר 
הרבים, ולחשיבות ההיסטורית אשר לא תסולא 
בפז, ישנם גם ממשיכי דרך אשר פועלים בשמו. 
הוא  שינדו,  איצ'ירו  הבכור,  בנו  לכל,  ראשית 
הספיקו  וקזה,  ריקיא  נכדיו,  וגם  חשוב,  מפיק 
היה  לביים מספר סרטים בעצמם. שינדו  כבר 
מודע לעובדה שלא כל סרטיו שווים באיכותם 
במסורת  ממשיך  שהוא  טען  אך  האמנותית, 
שעשה  הסרטים  למחצית  קרוב  מיזוגוצ'י.  של 
וגם  לעד,  אבדו  השנייה  העולם  מלחמת  לפני 
מבין אלו ששרדו, יש לא מעט יצירות בינוניות 
למדי. עשייה קולנועית, הסביר שינדו, איננה 
אורך  אם  כי  מופת,  יצירות  של  הפקה  רק 
חיים רצוף ומסור, ומאבק מתמיד באינטרסים 
הכלכליים של התעשייה. שינדו מעולם לא היה 
במאי שכיר שפועל למען חברת הפקה יחידה, 
 KINDAI EIGA משלו,  חברה  הקים  הוא 
KINOKAI, ובאמצעותה עשה את רוב סרטיו. 
של  ולאידיאל  שלו  לדרכו  נאמן  נשאר  הוא 
לממש  לבמאי  מאפשר  אשר  עצמאי,  קולנוע 

את חזונו.
***

 חלק מן התמונות למאמר זה נמסרו מחברת ההפקה של 

.KINDAI EIGA KYOKAI ,קנטו שינדו

< "צוואת אחר הצהריים",  1995
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כוכבת רק בגיל 60:
ריאיון עם 

מריל סטריפ
- מראיין: מייקל הנרי -

מתוך: פוזיטיף, יולי-אוגוסט 2012, מס'. 618-617

< הצהרת פעם שמקצוע השחקן הוא מלא וגדוש 
שברוני לב. ְלמה התכוונת?

מהן  שתיים  שלי.  הבנות  שלוש  על  חשבתי 
היטב  יודעת  אני  שחקניות.  להיות  עומדות 
עד  שחקנית,  בכל  המפעמות  התקוות  הן  מה 
לא  ומאוכזבת.  מתוסכלת  להיות  אפשר  כמה 
להיות מאוד  שיכול  עצמו,  התכוונתי למקצוע 
מספק, אלא לתנֵאי החיים שהוא כופה עליך. 
היום,  בעיקר  חייו.  רוב  מובטל  הוא  שחקן 
כשבמקצוע השחקן מתרחשים שינויים מרחיקי 
לכת. הצעירים צריכים להתכונן לכך שיידרשו 
ואחר  יופיעו,  שבו  החומר  את  בעצמם  לכתוב 
ולהשתתף  אותו  להפיק  יצטרכו  עוד  כך 
בקידומו. חלף העידן שבו כל מה שנדרש ממך 
הוא לשחק מול המצלמה. היום אפשר לעשות 

זאת רק בתיאטרון.

של  לדרמה  הספר  בבית  המקצוע  את  למדת   >
אוניברסיטת ייל, ואחר כך השתלמת בפסטיבל 
"אולפן  שבה  בתקופה  יורק,  בניו  שייקספיר 
השחקנים" היה בשיאו. האם "השיטה" )הכינוי 
 - השחקנים"  ב"אולפן  שפותחה  לאסכולה 

המתרגם( השפיעה עליך?
כאשר למדתי בייל, לא היינו חשופים ל"שיטה" 
כלל. רוברט בורשטיין, שעמד בראש המחלקה, 
לגישה  הטיף  הוא  מאמין.  ברכטיאני  היה 
המבוססת על תנועה וג'סטות, והתעניין בעיקר 
במחזאים חדשים ששברו מוסכמות. לא הייתי 
לי  כשהעניקו  השחקנים".  ב"אולפן  פעם  אף 
נאלצתי  במוסקבה,  סטניסלבסקי  פרס  את 
להודות בפניהם שלא קראתי את כתביו אלא 
זאת, לחסידיו  בחיי. עם  יחסית  בשלב מאוחר 
של סטניסלבסקי הייתה חשיבות גדולה בעיני 
שלי  הגיבורים  ומופת.  דוגמא  לי  שימשו  והם 

היו אל פאצ'ינו, רוברט דה נירו, 

< "הסרט הראשון שעשה עלי רושם 
היה "ספינת השוטים". סימון סיניורה 

כבר לא הייתה מתחרה של אורסולה 
אנדרס, אבל כשהייתה לבושה 

בתחתונית היא הייתה לא פחות 
סקסית ממנה" >

< "הגשרים של מחוז מדיסון" | במאי: קלינט איסטווד
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והתלמידים של סטלה אדלר. פגשתי את לי סטרסברג במסיבת התרמה, 
והודיתי בפניו שאני מצטערת שלא הייתה לי הזדמנות ללמוד אצלו את 

"השיטה". תשובתו הייתה קצרה מאוד: "את לא זקוקה לה".

< האם היה זה דה נירו שהציע לתת לך את התפקיד ב"צייד הצבאים"?
דה נירו היה אחראי, במידה רבה, לליהוק של כל הסרט. הוא בחר גם את 
כריסטופר ווקן, ג'ון סאבאג', ג'ון קאזלה, כולם הופיעו באותה עונה על 

בימות התיאטרון בניו יורק.

< הסרט כולו בנוי סביב היחסים בין גברים. איך התמודדת עם הבעיה הזאת?
שבאה  נערה  שגילמתי:  הדמות  של  המבט  נקודת  את  לעצמי  אימצתי 
מקבלת  והיא  פעם,  מדי  פניה  על  לסטור  נהג  הפרובינציה, שאביה  מן 
הייתי  הגברים.  על-ידי  הנשלט  עולם  כלומר  שהוא,  כמות  העולם  את 
רוב האפוסים הלאומיים שלנו מסופרים מנקודת  הזה.  מודעת לשלטון 
מבט גברית. גם לגבי הבמאי, מייקל צ'ימינו, הנערה הזאת הייתה מעין 
מיסתורין. במהלך החזרות הוא הודה בפני: "אינני יודע בדיוק מה היא 
צריכה לומר. מה את חושבת שהיא הייתה אומרת בנסיבות הנתונות?" 
אני חשבתי שהיא ודאי למדה בגימנסיה דומה לשלי, ושחייה היו דומים 
לחיי האנשים סביבי. צ'ימינו הניח לי, למרות שהייתי אלמונית חסרת 
ניסיון, למצוא בעצמי את הדמות שלי. מאוחר יותר פונקתי שוב ב"קרמר 
נגד קרמר". התסריט עסק למעשה ביחסים בין אב לבנו. איש לא טרח 
לחשוב יותר מדי על התפקיד שלי ומה היו המניעים שמאחורי התנהגותה 
הזניחו  מניעים משלו, אבל הם  יש  גילמתי. לכל אחד  של האם, אותה 
איכשהו את המניעים שלה. הצלחתי לשכנע אותם שיכתבו מחדש את 

התפקיד הזה, ותוך כדי כך יעשירו אותו. 

בכוונה  בחרת  האם  ההוליוודי.  הממסד  בתוך  השתלבת  לא  מעולם   >
להתרחק ממנו?

האמת היא שלא עשיתי את זה בכוונה, אבל כשהתחלתי לעשות סרטים, 
כל התפקידים המעניינים נמצאו במקום אחר, בסרטים של סקורסיזה, 
לומט ואחרים. בלוס אנג'לס צילמו קומדיות כמו "10" ו"ארתור", והעיר 
מתכוונות  אינני  באמריקה.  הטלוויזיונית  ההפקה  למרכז  להפוך  עמדה 
לסוג של טלוויזיה שיכולה להיות נועזת כפי שאפשר למצוא היום, אלא 
תופעה  בי  ראו  שהאולפנים  מניחה  אני  סבון.  ואופרות  בידור  תוכניות 
חריגה. גם אל פאצ'ינו ודה נירו היו כאלה. גם הם לא היו שייכים לממסד 

ההוליוודי האופנתי.

< האם לא העדפת בכוונה להיות שחקנית אופי במקום כוכבת קולנוע?
להיות  הדרושים  הנתונים  לי  שיש  האמנתי  לא  שמעולם  היא  האמת 
אם  הזה,  במעמד  לזכות  כדי   60 גיל  עד  לחכות  צריכה  הייתי  כוכבת. 
אפשר בכלל לכנות את המעמד שלי "כוכבת". בכל תולדות הקולנוע אין 

מי שעבר חניכה ארוכה כל כך. 

בהם  אין  פוליפוניים,  סרטים  הם  השתתפת  שבהם  הסרטים  מן  רבים   >
"רוקדים  לדוגמא,  מובילים.  תפקידים  הרבה  אלא  אחד  ראשי  תפקיד 

בלונאסה" או "המדריך לחיים בכפר" - 
- או "מלאכים באמריקה". בכל המקרים האלה המקור היה בתיאטרון. 
מעניין עד כמה בהזדמנויות מן הסוג הזה נוצר גיבוש בתוך הצוות. אני 
הייתה  שצילמנו  הראשונה  הסצינה  בכפר",  לחיים  שב"מדריך  זוכרת 
סצינה ארוכה מאוד, עשרה עמודי דיאלוג, ביני לבין לילי טומלין ולינדזי 

לוהאן. על במת הצילומים היו 17 מראות, אני יודעת כי ספרתי אותן, 

< "נורה אפרון, שכתבה וביימה 
את "ג'ולי וג'וליה", הייתה מעודדת 
אותנו להמציא דיאלוגים: 'קדימה, 
לא להתבייש, כל מה שתמציאו 
ייזקף בסופו של דבר לזכותי'" >

< עם סטאנלי טוצ'י ב"ג'ולי וג'וליה" | במאית: נורה אפרון  
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האם זה מתוך כוונה לעזור לקריירה של נשים בבימוי סרטים?
לאו דווקא. זה היה משום שהבמאיות אלה מצאו עניין בנושאים שבמאים 
גברים מתעלמים מהם. לעשות סרט על אשה כמו מרגרט תאצ'ר מנקודת 
המבט של זקנה סנילית, זה מסוג הפרויקטים ששום במאי גבר לא היה 
מעלה על דעתו. גבר היה מדגיש את עלייתה לשלטון ואת שיכרון הכוח 
שהחזיק אותה שם, בה בשעה שהעניין שלנו היה הפוך - לבדוק מה קורה 
לאשה הזאת כשהיא מאבדת את המעמד ואת הכוח שהיה לה. אני לא 
שהשקיעה  ולמאמצים  צ'יילד  לג'וליה  סרט  מקדיש  שהיה  במאי  רואה 
כדי להיות שף בצמרת )בסרטה של נורה אפרון, "ג'ולי וג'וליה"(. העניין 
שיש לנו, הנשים, בחיים, שונה מזה של הגברים, זה הכל. ואני סבורה 
שטוב שיש יותר במאיות שמסוגלות לענות על הציפיות של הקהל הנשי. 
רק לפני כמה שנים היית מגיעה לבמת הצילומים, והנשים היחידות שם 

היו המאפרת, הספרית, ונערת התסריט. 

< אף פעם לא גילמת תפקיד של "ואמפ", שוברת לבבות.
איש לא רואה בי אחת כזאת. רק לאחרונה השלמתי את קומדיית הסקס 
הראשונה שלי, Hope Springs. זאת הדמות הסקסית ביותר שגילמתי 
לי.  להציע  שנוהגים  התפקידים  סוג  בדיוק  לא  זה  הזה.  היום  עצם  עד 
בנו  אותי  הציג  קונג"  "קינג  של  החדשה  הגירסה  את  להפיק  כשעמדו 
של דינו דה לורנטיס בפני אביו, שהגיב באיטלקית: "מה הבאת לי את 
המכוערת הזאת?" מאחר שלמדתי איטלקית עוד קודם לכן, לא נזקקתי 

לתרגום כדי להבין אותו.

< בשנות ה-90 הרחבת את הרפרטואר שלך, והצלחת לשנות את התדמית 
שהייתה לך קודם לכן בזכות כמה קומדיות שבהן הופעת אז.

הציבור משום מה זיהה אותי עם הדמות שלי בסדרת הטלוויזיה "שואה". 
כמו כל שחקן, גם אני אוהבת לשלב קומדיות ודרמות, או לפחות לגוון 
בין התפקידים שאני לוקחת על עצמי, למשל בין "סילקווד" ל"בחירתה 
של סופי", שבו היו כמה כמה רגעים קלילים יותר. אני אוהבת סרטים 
הדמויות,  של  הגוונים  כל  את  להעביר  שמצליחים  כאלה  רב-ממדיים, 

כולל החולשות, הרגישויות והאנושיות שלהם.

ביותר  הגדולה  הרגישות  את  גילה  איתם  שעבדת  הבמאים  מבין  מי   >
לדרישות של השחקנים?

במאים  עם  ועבדתי  מזלי  התמזל  שפונקתי.  חושבת  אני  זה  בעניין  גם 
מדהימים. אולי הָרגיש מכולם היה אלן ג'יי פאקולה, אבל לא רק בעבודה 
שלו איתי, אלא גם עם כל שאר השחקנים. נדמה היה שהוא מזהה בדיוק 
מה שאנחנו מרגישים. הייתי אומרת שהוא נשם איתנו את אותן הנשימות. 

< קלינט איסטווד? 
קלינט כיבד מאוד את תהליך העבודה של השחקן. הוא לא הגביל אותי 
בבניית הדמות, ומה שמאוד שיעשע אותי הייתה העובדה שהוא התייחס 
צילומי  עם  מהר  "נגמור  כמו  דברים  לומר  נהג  הוא  שחקן.  כאל  לעצמו 
התגובה שלי, ואחר כך נתחיל לעבוד ברצינות". הוא ידע כיצד למנוע מן 
השחקן את ההרגשה שהוא נמצא כל הזמן תחת עין בוחנת. אם בן הזוג 
שלי בסרט בוחן אותי במקום לשחק לצידי, אני מרגישה זאת מייד. במקרה 
והתנצל  בכך,  הודה  הוא  לו,  הערתי  אחת.  פעם  רק  קרה  זה  קלינט,  של 
מייד. כנראה זה לא קל לעמוד בעת ובעונה אחת גם לפני המצלמה וגם 

ושתי מצלמות. כשראיתי מה קורה אמרתי לבמאי, רוברט אלטמן: "אין 
תמיד  בלבד.  ימים  בשלושה  הזאת  הסצינה  את  להשלים  שנוכל  סיכוי 
תהיה מצלמה אחת שתיכנס לתוך השדה של השנייה ותקלקל את הכל". 
אתגר של ממש. אבל אלטמן לא רק צילם את הסצינה בשלמותה בזמן 
הנתון, אלא גם הזמין אותנו לאלתר את הטקסט: "תמשיכו לדבר ביניכן 
התחלנו  שלושתנו  דעתכן".  על  שעולה  מה  כל  תגידו  הרוח,  באותה 
להמציא סיפורים מופרכים, ואני חייבת לומר שחלק מן הסיפורים האלה 

נשאר בעריכה הסופית של הסרט. 

< אינני מניח שוודי אלן נתן לך חופש דומה ב"מנהטן".
אתה יכול להיות סמוך ובטוח שלא. ודאי לא תופתע לשמוע שהיחידה 
חייבים  היו  האחרים  כל  קיטון.  דיאן  הייתה  לאלתר  לה  היה  שמותר 
להקפיד על הפרטים הקטנים ביותר בטקסט הכתוב. אני בקושי זוכרת 
לעומת  ימים.  חמישה  בקושי  בו  עבדתי  הזה,  הסרט  הצילומים של  את 
זאת, נורה אפרון, שכתבה וביימה את "ג'ולי וג'וליה", הייתה מעודדת 
מה  כל  להתבייש,  לא  "קדימה,  שלנו:  הדיאלוגים  את  להמציא  אותנו 

שתמציאו ייזקף בסופו של דבר לזכותי".

< איך את בוחרת את הסרטים שבהם את מופיעה - לפי התסריט, התפקיד 
הספציפי שנועד לך, זהות הבמאי, או אולי משהו אחר?

לי.  שהוגש  החומר  מן  לי  שיש  הדחייה  גם  להיות  יכולה  זאת  לפעמים 
כשאני מגיבה בצורה שלילית כל כך לחומר, צריך מן הסתם לחשוב פעם 
נוספת מה הסיבה לכך. התלבטתי הרבה לפני שהסכמתי להופיע בסרט 
"הגשרים של מחוז מדיסון". הספר לא מצא חן בעיני, אבל התסריטאי 
ריצ'רד לה-גרוואנז וקלינט איסטווד הפכו אותו על הראש. אבל למרות 
שהתסריט שלהם כל כך טוב, המשכתי להסס. קלינט הצליח, בסופו של 
דבר, לשכנע אותי. לעומת זאת, אהבתי את הרומאן של מייקל קניגהם, 
"השעות". העיבוד לתסריט היה יוצא מן הכלל, אבל כל הרעיון כולו לא 

שיכנע אותי. מי שבכל זאת הניע אותי להסכים היה הסוכן שלי. 

< האם את נמשכת במיוחד לדמויות של נשים חזקות שאינן קשובות אלא 
למוסיקה הפנימית שלהן?

את  מפעילה  התסריט  של  יצירתית  שכתיבה  יודעת  אני  בהכרח.  לא 
הדמיון שלי מיד. אם זה כתוב רע, קשה לי לעבור הלאה ולהתגבר על זה, 
גם אם יש בתסריט איכויות אחרות. אולי זה נובע מן העובדה שבנעורי 

ביליתי ונהניתי שעות רבות בקריאת ספרי מופת.

< נדמה כאילו הסיכוי המסחרי של הסרטים שבהם הסכמת להשתתף לא 
ענֵיין אותך אף פעם.

של  בסופו  להיות,  היה  יכול  מיה"  "מאמה  כמו  סרט  אפילו  נכון.  זה 
דבר, כישלון קופתי מוחלט. בזמנו, הבנות שלי אהבו מאוד את ההצגה, 
ומשום כך חשבתי שזה יהיה משעשע להשתתף בסרט. הסכמתי רק כדי 
להשתעשע. אבל אם לשוב לשאלה ששאלת קודם, כל תסריט הוא מקרה 
או  הבמאי  זה  לפעמים  אותך,  שמושך  הסיפור  זה  לפעמים  עצמו.  בפני 
השחקנים האחרים. או אולי השילוב שבין כל הגורמים האלה. המסחריות 
אינה שיקול, ולו רק משום שממילא אי-אפשר להתנבא מראש בנושא הזה.

 
< עשית לא מעט סרטים עם במאיות כמו סוזן סיידלמן או פילידה לואיד. 
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מאחוריה. אלה שני תפקידים מנוגדים זה לזה, ואינני יודעת להסביר איך 
הוא התמודד איתם. העובדה שלא צריך להדריך איש, שאפשר לשקוע 

בתוך הדמות שלך ולהיסחף בתוך הסיפור, זה פשוט תענוג.

< פעם אמרת שעיקר העבודה של שחקן הוא לדעת איך להקשיב.
ואני חוזרת ואומרת זאת לילדים שלי. "הקשיבו היטב ְלמה שאני אומרת 
לפני שאתם מתנפלים עלי. אינני מותחת עליכם ביקורת, אני רק מנסה 
להסביר". מי שאינו מקשיב כראוי, אינו מודע ְלמה שקורה סביבו, ומי 
שאינו מודע לכך, מחמיץ את התפקיד. רוב השחקנים יודעים שמדובר 
בתדרים  וקולטים  משדרים  שהם  לעיתים  קורה  אבל  יעבור.  בל  בחוק 
פרטיים משלהם, נתונים כל כולם לאיזו מחשבה שרודפת אותם. אפשר 
כמה  "טייק"  אותו  על  לחזור  צריך  פעם  ולא  מאוד,  מהר  בכך  להבחין 

וכמה פעמים עד שהם מתאפסים. רק אז הם מתחילים להקשיב.

פרויקטים  בעצמך  לפתח  או  להפיק  פעם  אף  התפתית  שלא  זה  איך   >
שעניינו אותך?

דיה  מסובכת  חיים  בה  להפיח  והמאמץ  דמות  יצירת  על  העבודה  עצם 
העלות  פרטי  כל  לתוך  להיכנס  רצון  שום  לי  אין  שהיא,  כמֹות  עבורי, 
והחשבון שכרוכים בהפקה. ובוודאי שאיני רוצה שמעמד המפיקה יעכיר 
את מערכת היחסים שלי עם שאר השחקנים על במת הצילומים. זה עשוי 
לערער את שיווי המשקל של הסרט כולו. בכל מקרה, הטיפול בארבעת 
הילדים שלי אינו מותיר לי זמן לניהול חברת הפקה. אין סיכוי שאוכל 
להתמודד בשתי החזיתות האלה במקביל. זאת גם הסיבה שאיני עושה 
או  להימשך שלושה  עבודה שעשויה  כלומר  בשנה,  סרטים  משני  יותר 

ארבעה חודשים בלבד. את כל שאר הזמן אני מקדישה לבית.

כדי לחדור לתוך הדמות שאת צריכה  < מה השיטה שבה את משתמשת 
לגלם? או שמא כל תפקיד דורש גישה אחרת?

הגישה שונה בכל מקרה ומקרה. יש תפקידים שמוָבנים מן הרגע הראשון, 
הרבה  דורשים  אחרים  תפקידים  מיוחדת.  הכנה  שום  דורשים  ואינם 
המוכרת  בדמות  כשמדובר  בעיקר  מאוד,  חשוב  להיות  שעשוי  מחקר, 
שעומדות  האפשרויות  את  כלל  בדרך  מגבילה  כזאת  דמות  לציבור. 
בפניך, אבל יש בכך גם הקלה מסוימת, כי אין צורך להמציא את הדמות 
כלפי  אחריות  של  הרגשה  יש  נתון,  מצב  בכל  קיים.  הבסיס  מאין.  יש 
הדמות שהופקדה בידיך. יש תמיד רצון לתת לתפקיד כל מה שמגיע לו, 
הכל כמובן במסגרת שנקבעת בתסריט. ובסופו של דבר, מה שלא תעשי, 
את גורמת עוול לתפקיד. כי אין מצב שבו תגיעי לשיכפול שלם ומלא 

של הדמות המקורית. 

< זה מה שניסית לעשות בתפקיד מרגרט תאצ'ר.
זה היה באמת אתגר. לא עמדו לרשותי כל החודשים שהיו דרושים, לעניות 
דעתי, כדי להשלים את המחקר הראוי. כשהתחלנו את הצילומים, אני 
יכולה להבטיח לך שמרגרט תאצ'ר, כפי שאני שיחקתי אותה, נראתה 
כילידת ניו ג'רזי )שם נולדה סטריפ - המתרגם(. נאלצתי להינתק מכל 
מה שהיה סביבי, להתבודד בתוך הדירה ששכרו עבורי, לשם הביאו לי 
את הארוחות, ושם התבודדתי במשך שבועיים תמימים. במהלך השבוע 
ובמהלכן  הגבריים,  בתפקידים  השחקנים  עם  בחזרות  התחלנו  השני 
החלה הדמות שלי לקבל צורה. אחת הבעיות שלנו הייתה, שעשינו שני 

דמות  על  השני  וסנילית,  זקנה  אשה  על  מהם  אחד  אחת.  בבת  סרטים 
היסטורית שכל העולם הכיר. 

< "אשת הברזל" הוא סרט המתעלם בכוונה מכל היבט פוליטי. האם זה 
הפריע לך?

על  והמקיף  הגדול  הפוליטי  הסרט  הזה.  בנושא  רבות  שיחות  לנו  היו 
תאצ'ר לא נעשה עדיין, אבל לא התכוונו לעשות סרט כזה. אנחנו ניסינו 
לשרטט דמות של אשה שהייתה הראשונה אשר עמדה בראש ממשלה 
מערבית. טיפול בדמות הזאת מוביל מחלומות הנעורים ועד לזיקנה, דרך 

ימי השיא של תהילה. בסופו של דבר, זה הסיפור של כל אחד מאיתנו.

< האם זה עוזר או שזה מפריע לפגוש בחיים את האשה שאת צריכה לגלם בסרט?
נפגשתי מספר פעמים עם לינדי צ'מברליין, האם ב"זעקה באפלה", וזה 
מאוד עזר לי לראות את האשה שאני עומדת לגלם, כפי שהיא נראית, מכל 

הבחינות, במציאות. לעמוד על האישיות שלה, לחוש את האנרגיה שהיא 
מקרינה סביבה. אבל זאת הזדמנות יחידה במינה שלא חזרה על עצמה.

ב"השטן  שלך  לדמות  השראה  ששימשה  מי  וינטור,  לאנה  בקשר  מה   >
לובשת פראדה"?

אני מיטיבה להכיר את עולם העיתונות הנשים והאופנה, אבל בכל מקרה 
פרנקל,  דייוויד  הבמאי,  וינטור.  אנה  של  הדמות  את  לגלם  ניסיתי  לא 
התיר לי לבנות דמות עצמאית משלי, אם אפשר לומר כך. אני הצעתי 
את הסצינה של הסוודר הכחול אחרי שקראתי ספר על מנתח שאהב את 
המקצוע שלו וחי רק למענו. זה היה מימד שנראה היה לי חשוב להכניס 

לסרט. ללא המימד הזה, הדמות שלי היא לא יותר מסתם מפלצת.

< האם יש דמות אחת שנותרה מיסתורית בעיניך גם לאחר שגילמת אותה?
מאוד  קשה  ניגודים.  של  פקעת  מין  בעיני  שהייתה  סילקווד,  קארן  כן, 
היה לעמוד על כולם. כל אחד מן האנשים שהכיר אותה ראה בה דמות 
שונה. הייתי אומרת דבר דומה, אם כי מסיבות שונות, על התפקיד שלי 
ב"אהובת הקצין הצרפתי". אינני משוכנעת שירדתי לסוף הדמות הזאת. 

< עם קלייר דיינס ב"השעות" | במאי: סטיבן דולדרי
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כאילו  אותה  לגלם  ניסיתי  אני  אבל  פיקטיבית,  בדמות  מדובר  אמנם 
הייתה אשה אמיתית.

< מה בקשר לאנגלייה העצבנית ב"הרבה ולא כלום"? 
במקרה הזה, היא לא הייתה תעלומה בעיני, גם אם מדובר בדמות חריגה 
אשה  לסבול  סביבה  האנשים  מוכנים  רחוקות  לעיתים  רק  בקולנוע. 

מורכבת כל כך.

כך  כדי  עד  העולם  כל  ידי  על  מדוכאת  עצמה  שחשה  בדמות  מדובר   >
שאינה מסוגלת לבטא את עצמה בצורה נורמלית. דבר דומה אפשר לומר 

על לינדי צ'מברליין ב"זעקה באפלה". 
זה נכון שהדמויות האלה חסרות את היכולת להסביר את עצמן או למצוא חן 
בעיני אחרים. זה קשה מאוד, בעיקר כשאת אשה. כשגבר אינו נעים הליכות, 

אומרים שהוא מעניין. אבל אשה כזאת נידונה מראש להיות בלתי-נסבלת.

< האם את אוהבת לעשות חזרות?
עם  החזרות.  במהלך  לגלות  שאפשר  דברים  הרבה  כך  כל  יש  בהחלט. 
זאת, גם אהבתי לעבוד עם קלינט איסטווד שאינו עושה בכלל חזרות, 
או, אם לדייק, הוא מצלם אותן. אף פעם לא נתקלתי בדבר כזה. אבל 
ודאי שאינני אוהבת לחזור עשרות פעמים על אותו "טייק", כפי שזה 
קרה בסרטה של ננסי מאיירס, "זה מסובך". זה סרט שבו הייתי עצבנית 
מהתחלה ועד הסוף. לא הצלחתי להבין מדוע, כשחוזרים בפעם ה-25 על 

אותה הסצינה, היא מצחיקה יותר מאשר בפעם הראשונה. 

< האם את נעזרת במוסיקה כדי להיכנס לתוך תפקיד?

כלום"  ולא  "הרבה  את  כשעשיתי  אחרת.  מוסיקה  פעם  ובכל  תמיד, 
שמעתי כל היום את התקליטים של "פליטווד מאק". בשביל "הגשרים 
של מחוז מדיסון" האזנתי להקלטות של מריה קאלאס. קיבלתי במתנה 
גם  כמובן  היה  הזה  במקרה  מובחרות.  הקלטות  מלּווה  שלה  ביוגרפיה 
את  כשצילמנו  שמעתי  מה  כבר  זוכרת  איני  עצמו.  לסרט  סיבתי  קשר 
"זיכרונות מאפריקה". בכל מקרה, היו שם הרבה הפסקות חשמל. אה, 

כן, אני זוכרת את היונים המגרגרות על אדן חלון החדר שלי.

< האם קל לך להתרכז? 
זה לא בדיוק אוטומטי. אני מאמינה שיש מעין מעבר, אצלי זה קורה בשעה 
שאני מתאפרת לקראת הצילום. אני תמיד מעדיפה להתרכז בדבר אחד 
מוגדר. עם זאת, אני חייבת להודות שעבורי, העבודה כשחקנית היא הקלה. 
יותר פשוט מאשר לנווט את  זה הרבה  לגלם דמות על בימת הצילומים 
עצמך בחיים. בעיקר כאשר בבית מחכות לך שלוש בנות. זה באמת שיגעון.

הסצינה  למשל  רבה,  רגשית  השתתפות  שדורשות  בסצינות  קורה  מה   >
שבה סופי חייבת לבחור בין שני ילדיה ב"בחירתה של סופי", או הסצינה 
ב"זיכרונות  פינץ'-האטון  של  מותו  על  בליקסן  לקארן  מבשרים  שבה 

מאפריקה"? 
זה. אינני רוצה שזה ירדוף אותי. קראתי  אני משתדלת לא לחשוב על 
את התסריט, אני מכירה היטב את הסצינה, אני יודעת שזה מה שצפוי 
לי. אבל אני משתדלת לגרש את הסצינה מן התודעה, לא לחשוב עליה 
כעל אירוע טראומטי. צריך לעשות את העבודה, אבל גם צריך להמשיך 
עצמה  סופי  הצער.  בתוך  לשקוע  לעצמך  לתת  אסור  חייך,  את  לחיות 
עם  להתמודד  צריך  נתון  שברגע  מובן  לשקוע.  לעצמה  לתת  מסרבת 

< "לזכות או לא לזכות באוסקר, זה חסר כל משמעות. אין זה מעלה או מוריד מן הערך 
ומן הכשרון שיש לך כשחקנית או ממה שעמיתיך חושבים עליך" >

< עם איאן גלן ב"אשת הברזל" | במאית: פילידה לואיד
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הסצינה, היא יורדת עליך כמו התקפת פתע ממארב. אבל אם לא תפסיקי 
לחשוב עליה כל היום, לא תצליחי להתמודד איתה.

< האם לא היית חרדה ביום שבו היית צריכה לגלם את הגיבורה ב"הכל 
ולא כלום" שממש מתפרקת נפשית מול המצלמה?

זאת הייתה מעין קריסה פנימית. נאלצנו לעשות כמה חזרות על הסצינה 
כמה  עוד  בה  והשתתפו  מורכבת  מצלמה  תנועת  בה  שהייתה  משום 
שחקנים. אני זוכרת שאמרתי לעצמי: כדאי לך להיפטר מן הסצינה הזאת 
ב"טייק" אחד בלבד. לגבינו, השחקנים, סצינה כזאת היא מעין אקט של 

וידוי. ברגעים כאלה אנחנו זוכים לחסד ולמחילה מלמעלה.

< האם קרה לך שהפתעת את עצמך?
לעיתים קרובות. למשל ב"עשבי פרא". צילמנו סצינה של וידוי בכנסייה, הנה 
שוב וידוי, בעיר אולבני, סצינה פשוטה וללא שום רגשנות מיוחדת. לפתע 
זה בא. אולי ממעמקי  פתאום הייתי אחוזת התרגשות. אין לי מושג מאין 
הדמות שגילמתי. זה מה שאת תמיד מקווה, שתגיע התחושה הזאת שאת 
מפתיעה את עצמך. זאת הסיבה שרוברט רדפורד, למשל, שונא חזרות, הוא 

מעדיף להתמודד עם הבלתי-ידוע, לא לדעת מראש מה מצפה לו בסצינה. 

< קלינט איסטווד מדבר לא פעם על "תקריות מבורכות" שקורות תוך כדי 
הצילומים ומסייעות לו להשיג את מבוקשו. האם יש לך דוגמאות לכך?

טוצ'י  סטנלי  עם  יורקית  ניו  במסעדה  ישבתי  בה  סצינה  למשל,  הנה, 
ב"ג'ולי וג'וליה", והיינו צריכים לשוחח על עתיד הדמות שלי. הוא סבר 
באמת  אני  מה  לדעת  רצה  אבל  האופנה,  בתחום  לעבוד  צריכה  שאני 
כתובה  שהייתה  כפי  לתת,  צריכה  שהייתי  התשובה  לעשות.  אוהבת 
בשורה  הגיב  סטנלי  אבל  וזהו.  לאכול".  אוהבת  "אני  היא:  בתסריט, 
עניתי  ואני  הזה".  בכיוון  כישרון  בהחלט  לך  "יש  כתובה:  הייתה  שלא 
עלי".  זה  את  לראות  "אפשר  כתובה:  הייתה  לא  היא  שגם  תשובה  לו 
לנו  הרשתה  אפרון  שנורה  משום  רק  באה  הזאת  המאולתרת  התוספת 
זאת  ואנחנו חשנו  היא אהבה שחקנים,  נפשנו.  כאוות  להפליג בטקסט 
יותר מעצמך  נותנת הרבה  היטב. כשאת מרגישה שאוהבים אותך, את 
לתפקיד. זה קרה לי גם כאשר עבדתי עם רוברט אלטמן. אני יכולה עדיין 

לשמוע אותו מתגלגל מצחוק כשהוא מאזין להמצאות שלנו. 

< עם אילו שחקנים או שחקניות היו לך יחסים קרובים במיוחד?
לנו לעבוד  לילי טומלין. לא פגשתי אותה לפני שיצא  הזכרתי את  כבר 
יחד בסרט, אבל התיידדנו מייד. אני קרובה מאוד לסטנלי טוצ'י, והייתי 
מוסיפה לרשימה גם את קלינט איסטווד. מאוד נהניתי לעבוד איתו. גם עם 
רוברט רדפורד ועם קווין קליין. ואתה יודע מי עוד נראה לי מאוד סימפטי? 
ג'ף דניאלס, שהופיע יחד אתי ב"השעות", והייתה לנו יחד סצינה מסובכת 

מאוד. וכמעט שכחתי, טומי לי ג'ונס, שהוא פתוח ומוכן תמיד לעזור.

< האם היו תפקידים שחשקת בהם ולא קיבלת אותם?
כן, למשל התפקיד של פטסי קליין ב"חלומות מתוקים". בדיוק השלמנו 
אז את "אהובת הקצין הצרפתי", אבל מה לעשות שקארל רייז החליט 
לבחור דווקא בג'סיקה לאנג. היא הייתה טובה כל כך שלא יכולתי לבוא 
אליו בטענות. לא קיבלתי את התפקיד, אבל לעומת זאת קיבלתי בית נאה 
מאוד, הבית של קארל עצמו, כשצילמתי את "הכל ולא כלום" באנגליה. 

הייתי צריכה לקבל את התפקיד הראשי ב"אוויטה", עוד  יותר  מאוחר 
כאשר אוליבר סטון היה אמור לביים את הסרט, אבל המפיק פשט את 
הרגל, ואלן פרקר עשה אותו, בסופו של דבר, עם מדונה בתפקיד אווה 
פרון. אינני מצטערת, האמת היא שאינני מצטערת על שום דבר, בסך 

הכל היה לי הרבה מזל. 

< האם לא התפתית אף פעם להופיע בסרטים אירופיים?
עשיתי את "בית הרוחות" של בילה אוגוסט, זה הסרט היחיד שהציעו לי. 
העיתונות המקצועית,  את  קוראת  אינני  לבקש תפקידים,  נוהגת  אינני 
הכיסא  על  בסבלנות  שיושבת  הנערה  אני  אלי.  שפונים  עד  מחכה  אני 

שלה עד שמזמינים אותה לרקוד. 

< האם הושפעת, בתחילת הדרך, משחקנים או משחקניות מן העבר?
נפלאה  וורת, שחקנית  איירין  הייתי מזכירה את  בין שחקני התיאטרון 
עדיין  כשלמדתי  בריטית.  שחקנית  כמו  בדיוק  שנשמעה  מקליפורניה 
ב"ציפור  ווקן  כריסטופר  עם  הבמה  על  אותה  לראות  לי  יצא  מישחק, 
קולין  את  או  אשכח.  לא  שלעולם  חוויה  זאת  המתוקה",  הנעורים 
דיוהרסט במחזה של יוג'ין או'ניל, Moon for the Misbegotten. מה 
שנוגע לקולנוע, הסרטים שראיתי באותה התקופה לא סיפקו לי הרבה 
השראה, אבל ראיתי הרבה סרטים הוליוודיים קלאסיים בהצגות יומיות 
בטלוויזיה. התרשמתי במיוחד מקארול לומברד ב"להיות או לא להיות", 
ודיברתי על הסרט הזה כל כך הרבה עד שכל החברות שלי חשבו שיצאתי 
היה  רושם  באמת  עלי  ועשה  בקולנוע  הראשון שראיתי  הסרט  מדעתי. 
הייתה  לא  כבר  סיניורה  סימון  קרמר.  סטנלי  של  השוטים"  "ספינת 
מתחרה של אורסולה אנדרס, ולמרות זאת, כשהייתה לבושה בתחתונית 
בלבד היא הייתה לא פחות סקסית ממנה. זה פתח בעיני אופקים חדשים 

למה ששחקנית יכולה לעשות ומה ניתן להשיג בקולנוע. 

< האם העבודה בתיאטרון והמגע הישיר עם הקהל חסרים לך?
קשה  זה  ב-2008.  קוראז'"  "אמא  מאז  בתיאטרון  הופעתי  לא  בהחלט. 
יותר קשה כשהם גדלים. הם נמצאים  ועוד  ילדים קטנים,  יש לך  כאשר 
בבית בכל לילות השבוע, שעה שאת נמצאת על במת התיאטרון. לעומת 
זאת, כשהם בבית הספר, את בבית. את לא זוכה לראות אותם אף פעם. 
הקולנוע תואם יותר את האימהות, וזאת הסיבה שהקדשתי לו את כל זמני. 

< איך את שורדת, שנה אחרי שנה, את המירוץ לאוסקר?
זה  אולימפי.  לתואר  מירוץ  למעין  הפך  שזה  העובדה  את  שונאת  אני 
מגוחך להשוות בין מישחק של שחקנים בסרטים שונים בסרטים שונים. 
ברשימת  נמצאת  את  כאשר  מחמיא  מאוד  זה  קריטריונים?  אילו  לפי 
המועמדים, אבל זה מספיק, לא צריך להמשיך הלאה. שימטירו שבחים 
על חמשת או עשרת המצטיינים של השנה - ודי. אם יש רק אחד שמנצח, 
בחוויה  התנסיתי  כי  יודעת,  אני  מובסים.  עצמם  מרגישים  האחרים  כל 
כל משמעות.  זה חסר  לזכות,  או לא  לזכות  הזאת. הרי בסופו שלדבר, 
אין זה מעלה או מוריד מן הערך ומן הכשרון שיש לך כשחקנית או ממה 
שעמיתיך חושבים עליך. אנחנו השחקנים עוקבים זה אחרי זה, לומדים 

זה מזה, ומקבלים השראה זה מזה. ודי בכך. 

תירגם: דן פיינרו
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מילר  קלוד  כאשר   ,14 בגיל  שלך,  הראשונה  הממשית  הקולנועית  החוויה  מן  זוכרת  את  מה   >
 La petite( צעירה"  ב"עבריינית  כך  ואחר  )"החוצפנית"(,   L'effrontee-ב להופיע  אותך  הזמין 

?)voleuse
ולו רק משם שזאת הייתה ההתחלה.  אלה כמה מן הזיכרונות החזקים ביותר שיש לי בקולנוע, 
אמנם השתתפתי לפני כן ב"מילים ומנגינה" )Paroles et musique( של אלי שוראקי, אבל אז 
לא חשבתי כלל שזה יהיה העתיד שלי. קלוד מילר בא לראות אותו בפנימייה השווייצרית שבה 
למדתי אז. כאשר לקח אותי לסרט, הייתה לי הרגשה, אם אני זוכרת היטב, שאימצו אותי שתי 
בסרטים  עניין המישחק  כל  למען האמת,  הקולנוע.  ומשפחת  קלוד  יחד, משפחתו של  משפחות 
לא הדליק אותי במיוחד. אבל הרעיון שאני שייכת לקבוצה של מבוגרים, רחוק מן הבית, זה מה 
שהקסים אותי בעיקר. השתדלתי לשחק כל סצינה הכי טוב שאני יכולה, כי זה גרם לי הנאה וזה 
גרם הנאה לקלוד, וזה שיעשע מאוד את האנשים סביבנו. היו לי אתגרים, למשל סצינות שבהן 
שהיו  ודאי  קריירה.  לעשות  חלמתי  ולא  הקולנוע,  אש  בי  בערה  לא  אבל  לבכות.  צריכה  הייתי 
כבר סרטים שעשו עלי רושם, באותה התקופה. בהשפעת אבי הייתי חסידה של סרטי אימים כמו 
"הניצוץ", "מלתעות", "קארי". סרטים אחרים משכו אותי משום שהשתתפו בהם ילדים, למשל 
לי  ג'יי  של  ראייה"  "עד  קלמנט,  רנה  של  אסורים"  "מישחקים  בוניואל,  של   Los Olvidados

כוכבת מלידה:
ריאיון עם 

שרלוט גיינסבורג
- מראיינים: פביאן באומן ומישל סימן -

מתוך: פוזיטיף, יולי-אוגוסט 2012, גיליון 618-617

< "העץ" | במאית: ז'ולי ברטוצ'לי
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תומפסון, או "לחיי אהבותינו" של מוריס פיאלה. אהבתי קולנוע, אבל 
לא חלמתי בכלל לעשות סרטים. מה שענֵיין אותי הרבה יותר זה לנדוד 

בעולם ולחפש הרפתקאות. 

< איך עבדת עם קלוד מילר? האם הוא נהג לצלם הרבה פעמים את אותה 
הסצינה?

לאו דווקא, היינו חוזרים על סצינה רק אם הייתה טעות בטקסט. אם לא, 
הוא הסתפק ב"טייק" הראשון והיה עושה אחד נוסף, ליתר ביטחון. רק 
אם לא הצלחתי להתגבר על משהו או שזה לא מצא חן בעיניו, הוא עשה 
זאת שוב. לא היה אצלו שום עניין של התעקשות, הכל זרם ספונטנית, 
בחופשיות רבה. ב"החוצפנית" הייתה לי הרגשה שאני משחקת תפקיד, 
אבל שזה לא באמת אני. כל מה שנמצא בדמות בא מקלוד ולא ממני. 

הייתי.  שאני  מי  לא  ודאי  וזה  הפועלים,  ממעמד  ילדה  שם  שיחקתי 
היה  שזה  מאחר  רבה.  במידה  השתנו  העניינים  הצעירה"  ב"עבריינית 
בונה  שאני  הבנתי  מיוחדות,  לתלבושות  זקוקה  והייתי  תקופתי  סרט 
דמות. באורח מוזר הרגשתי קרובה יותר לדמות שלי, למרות שגם הפעם 
העובדה  הייתה  עלי  הקל  שאולי  מה  הנמוך.  המעמד  בבת  היה  מדובר 
שאז הכרתי כבר טוב יותר את קלוד ואת משפחתו, שהמוצא שלהם היה 
זהה למוצא של גיבורת הסרט. במידה מסוימת, פשוט העתקתי מהם את 

הדמות שבניתי. 

< איך זה שהגעת לפנימייה בשווייץ?
להיות  ביקשתי  בהחלט  אבל  בשווייץ,  להיות  במיוחד  ביקשתי  לא 
אז  כבר  פרס.  היה  זה  בעיני  עונש.  בזה  רואים  כלל,  בדרך  בפנימייה. 
רציתי להתרחק ולמצוא משמעת שלא מצאתי בבית. הייתי שם שנה אחת 
בהמשך  אבל  ומוסיקה".  ב"מילים  להופיע  אותי  שהזמינו  לפני  בלבד, 
שכל  הרגשה  לי  הייתה  מקצועית.  כשחקנית  עבודה  למצוא  התקשיתי 

עניין הסרטים היה מקרי בלבד, שלא סבלתי עדיין מספיק או שמא איני 
בשלה משום שלא עברתי, כמו שחקניות אחרות, את המסלול הקלאסי 
של בית הספר לדרמה וקורסים למישחק. בכל מקרה, לא היה לי הרבה 

זמן להחליט בדיוק מה אני עומדת לעשות.

< באיזה שלב החלטת שאת רוצה להיות שחקנית?
אחרי שסיימתי את הבגרות, למדתי ציור במשך שנה. נהניתי מאוד מן 
הלימודים שם, אבל גם אז הרגשתי שאני עושה זאת רק כדי לדחות את 
המועד של ההחלטה הסופית. התקשיתי להשתכנע שאני יכולה להיות 
שחקנית במשרה מלאה. בעיני רוחי, הייתי עדיין ילדה שמשחקת בחופש 
הגדול עם החברות, הייתה לי בפירוש בעיה עם שלב ההתבגרות. אבי 
נפטר כשהייתי בת 19, והסוכן שלי, ברטראן דה לאביי, הודיע לי חגיגית 

עדיין  שאני  איתי  לעבוד  שרוצים  אלה  לכל  לענות  עוד  שאי-אפשר 
בחופשה מבית הספר. החלטתי להיות שחקנית, אבל אז נתקלתי בחור 
שחור, ובמשך תקופה מסוימת שום דבר לא קרה. קראתי תסריטים שלא 

שיכנעו אותי, ניסיתי, אך כל הזמן לא הרגשתי בנוח עם עצמי. 

< לדבריך, מצאת בעבודה עם קלוד מילר סוג של משפחה שחיבקה אותך. 
 La tentation אחרים:  במאים  של  בסרטים  גם  הופעת  במקביל,  אבל 
d'Isabelle שביים אביך החורג, ז'אק דואיון, "שרלוט לנצח" שבו הופעת 
הספקת  ועוד  בירקין.  אנדרו  דודך,  שביים  הבטון"  "גן  או  אביך,  לצד 
 Jane B.( להופיע לצד אמך, ג'יין בירקין, בשני סרטים של אנייס ורדה

.)Kung-fu Master-ו  par Agnès V
את כל הסרטים האלה שעשיתי עם בני משפחתי אני מניחה בצד, איני 
באמי,  בעיקר  עסקו  ורדה  אנייס  של  הסרטים  בנוח.  איתם  מרגישה 
יותר,  מאוחר  כשחקנית.  כישורי  בזכות  אותי  גייסו  שלא  והתרשמתי 
כאשר ז'אק דואיון הזמין אותי להופיע ב-Amoureuse, זה היה משום 

< "ב'מלנכוליה' פון טריר עבד עלי 
יומיים תמימים עד שהשיג מה שרצה. 

אני קצת מזוכיסטית, אז היחסים 
בינינו עובדים לא רע. 

אני אוהבת שיורדים לחיי 
והוא אוהב לענות אותי" >

< עם קיפר סאותרלנד ב"מלנכוליה" | במאי: לארס פון טריר
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שאבי מת באותה השנה והוא רצה לעזור לי. ב"שרלוט לנצח" הרגשתי 
נוח יותר כששיחקתי לצד אבי, זה נראה לי טבעי יותר. אבל בכל המקרים 
האלה הייתה לי הרגשה שלא זכיתי בתפקידים האלה בזכות עצמי, ולא 

משום שמישהו העריך את הכשרון שלי. 

< מה היו היחסים שלך עם אביך, סרז’ גיינסבורג, הן כששרתם יחד את 
Lemon Incest והן בהופעה המשותפת בסרט?

זה היה עניין עדין. תמיד התחשק לי לעבוד איתו, אבל התקשיתי מאוד 
איכשהו,  הסתדרתי  בצילומים  אחרים.  אנשים  בנוכחות  זה  את  לעשות 
באותה  עלינו.  מגינה  בינינו  שקיימת  שהאינטימיות  הרגשה  לי  הייתה 
תקופה הייתי ביישנית מאוד, והיו דברים שהביכו אותי. לא יכולתי יותר 
קלוד  בעזרת  פינה משלי  לי  בניתי  קולנוע שבו  עולם  באותו  להסתתר 
יותר קל היה לי  מילר. על יד אבא הייתי שוב ילדה קטנה, הבת שלו. 
בהקלטה של Lemon Incest, היינו לבד באולפן עם המוסיקה סביבנו. 

< אמא שלך, ג'יין בירקין, אומרת עליך: "יש בה מצד אחד גאווה בריטית 
לה  שבאה  לכאורה  הנכנעת  הרוסית  הפנים  והעמדת  מאמה,  שירשה 

מאביה". מה דעתך?
אני  בזה משהו.  יש  כך, אבל  אותי  לא שמעתי אותה אף פעם מתארת 
אוהבת את שתי הזהויות האלה שמסתתרות בתוכי. שתיהן חזקות באותה 
המידה גם אם הייתה לי תמיד נטייה חזקה יותר לצד הסלאבי, בעיקר 
כאשר סבתי מצד אבי הייתה עדיין בחיים. אחרי מותה התחזק אצלי הצד 
הבריטי. אבל נדמה לי שתמיד עשיתי רושם כאילו שתי הזהויות האלה 
קיימות בתוכי. האמת היא שהעמדתי תמיד פנים, כי לא ידעתי בדיוק מה 

לעשות עם עצמי. 

< כשהיית צעירה מאוד רצית ללמוד רוסית, קראת את גוגול והייתה לך 
חוויה מיסטית בבית כנסת.

מתוך  חלק  היה  זה  גם  אבל  מאוד.  אותי  משכו  האלה  הדברים  כל  כן, 
ואמי. תמיד טענתי  בעיני אבי  חן  ניסיון למצוא  אותה העמדת הפנים, 
שזאת אני, שזאת האישיות שלי, אבל היה לי רושם שאני מגלמת תפקיד, 
משחקת בזהות שאינה שלי. המשיכה הזאת לדת היהודית הופיעה אצלי 
עוד לפני שהופעתי ב"חוצפנית". שמרתי את זה בסוד, לא גיליתי לאיש, 
כי אבי שנא כל דת, ללא הבדל. הוא העניק לי במתנה מגן דוד - וזהו. 
אבל באותו הזמן נפגשתי גם עם קלוד מילר, שהיה יהודי, וזה דירבן אותי 

בדרכי. מה שברור הוא שחיפשתי זהות לעצמי. 

< אבא שלך הגדיר אותך אחרת: "זאת אורכידיאה שמתחפשת לעשב בר". 
איך את מפרשת את זה?

שהורי  הדברים  כל  כמו  כמעט  רב,  לתסכול  לי  וגרם  אז,  שהבנתי  מה 
הייתי  שלהם.  היופי  מושגי  את  הולמת  שאיני  הוא  עלי,  לומר  נהגו 
מופנמת, מחוספסת, מצוברחת, לא הרגשתי בנוח עם עצמי. קו ההגנה 
שהשתמשתי בו תמיד היה להסתגר בתוך עצמי פנימה. לא הייתי ילדה 
קלה. זאת הייתה הדרך היחידה שלי להילחם בסביבה ולהביע את עצמי. 
היו לי התקפות זעם תכופות, אבל אבי היה מסובב אותי על אצבע אחת, 
כי הוא תמיד קנה לי מתנות. הייתי הולכת לבקר אותו בסופי השבוע, 
וכמובן שהוא נתן לי כל מה שביקשתי. אבל עדיין הייתי מאוד סגורה 
בתוך עצמי. גרתי בקומה העליונה של הבית, היה לי שם טלפון משלי, 

עוזבת את השולחן, מסתגרת  לוקחת את הצלחת שלי,  הייתי  לא פעם 
בתוך החדר ולא פותחת לאיש. עבור אמי, זה היה סיוט של ממש.

היית צריכה להתמודד, בפעם  הזכרת את הביישנות שלך. מה קרה כאשר   >
הראשונה, עם שפה בוטה וגסה, כמו ב"תסלח לי שאני חיה" של ברטראן בלייה?
נערה  בעצם  שאני  האמינו  כולם  אז,  עד  הגסויות.  מכל  נהניתי  דווקא 
רגישה. אבל האמת היא ששום דבר לא הרתיע אותי מכל הדברים האלה 
והייתי  אותו,  מכירים  כולם  היה,  שהוא  מי  היה  אבי  לומר.  שנדרשתי 
רגילה לסוג כזה של ביטויים. גדלתי באוורה חופשית וקלילה, זה היה סוג 
ההומור המשפחתי אצלנו. זאת כנראה הסיבה שנהניתי כל כך מ"תסלח 

לי שאני חיה". 

< באותה שנה הופעת גם בסרטו של ז'אק דואיון, Amoureuse, ופגשת 
עם  התמודדת  איך  השחקנים.  עם  לחלוטין  שונה  בצורה  שעובד  במאי 

החוויה הזאת?
לא כל כך טוב. העבודה עם דואיון הייתה כל כך שונה בעיני, עד שלא 
הבנתי בדיוק ְלמה הוא מתכוון, במיוחד לא את הצורך בכל ה"טייקים" 
הרבים. אבל היינו קרובים מאוד, והוא באמת ניצב לצד השחקנים. מה עוד 
שבאותה התקופה פגשתי את איבן אטאל )שחקן-במאי ומי שעתיד היה 
להיות בעלה של שרלוט גיינסבורג - המתרגם(, והדבר היחיד שהתחשק 
לי זה להיות בחברתו. נדמה לי שז'אק דואיון קצת כעס עלי בגלל זה. 
האישיים  מחיי  פרטים  להרבה  התייחסו  בסרט  הדיאלוגים  מקרה,  בכל 
והזכירו את אבי, וכל זה העמיד אותי במבוכה. מה עוד שהיו שם כמויות 
עצומות של טקסט שצריך היה ללמוד בעל-פה, כמו בתיאטרון, ולא היה 

לי שום ניסיון קודם מן הסוג הזה. 

< זמן קצר לאחר מכן התבקשת, בפעם הראשונה, לשחק בשפה האנגלית 
בסרט "גן הבטון" של דודך, אנדרו בירקין.

היה לי תפקיד של בריטית בכל רמ"ח אבריה, אבל את המבטא הצרפתי 
שלי אפשר היה לחתוך בסכין. עד אז הייתי מאוד עצלנית בלימוד השפה 
זוכרת שבכל הנסיעות הקודמות  זהות. אני  האנגלית. דיברנו קודם על 
נאלצתי  בתפקיד,  להופיע  כדי  צרפתייה.  שאני  הדגשתי  לאנגליה  שלי 
להיגוי.  ולעבוד עם מדריך  חודשים  כמה  באנגלית במשך  קורס  לעבור 
בסופו של דבר, גם אם האנגלית שלי לא הייתה מושלמת, זאת הייתה 
הפעם הראשונה שהצלחתי לבטא את עצמי בשפה הזאת. לולא הסרט 
הזה, איני יודעת אם הייתי זוכה לשחק לעיתים תכופות כל כך בסרטים 
דוברי אנגלית. חוץ מזה, אני אוהבת את "גן הבטון", את הגישה, ואת 

העולם שבתוכו הוא קיים.

< אם איני טועה, בכל הסרטים שבהם את מדברת אנגלית את משתמשת 
תמיד באותו המבטא.

זה נכון. אינני מכירה מבטאים אחרים. הצורה שבה אני מדברת היא זו 
ששמעתי בבית, מנגינת השפה היא זאת שהתנגנה באוזני כל החיים.

< זה המבטא בו השתמשת גם ב"אנטיכריטס" למרות שווילם דפו דיבר 
במבטא אמריקאי.

לארס פון טריר ניסה, חמישה ימים לפני תחילת הצילומים, לעבוד עלי 
הייתי  כך.  לשם  מדריך  הביא  אפילו  הוא  אמריקאי.  במבטא  שאדבר 
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מיואשת עד שלארס החליט לוותר ואמר: "תעזבו, זה מסובך מדי".

< החל מאיזה שלב בקריירה שלך היית מודעת לנוכחות של המצלמה?
זוכרת את מערכת היחסים הנפלאה וההבנה ההדדית שהייתה לי עם  אני 
המצלמה בתקופת "עבריינית צעירה". אהבתי מאוד את דומיניק דיפואי, 
שהפעיל את המצלמה, ואני חייבת להודות שהעין הזאת שעקבה אחרי כל 
הזמן אף פעם לא הפריעה לי. הכל נראה לי מובן וקל, אז. הביישנות באה 
בשלב יותר מאוחר, אחרי שכבר היה לי כבר ניסיון מסוים. בהסרטת "תסלח 
לי שאני חיה" כבר לא הייתה לי הרגשה של משפחה. עבדנו עם הרבה יותר 

אנשים, כל הצוות היה גדול יותר, ואז התחילו להופיע התסביכים שלי. 

מלבד קלוד מילר, איזה במאי השפיע עליך?
קודם כל, איבן. הוא דחף אותי, לימד אותי מתי ללחוץ ומתי לא. בשלב 
עוצרים  שלי  שהתסביכים  הבין  הוא  להגזים.  ממני  מבקש  הוא  ההכנה 
בעדי. אחרי שמשתחררים, אפשר לעבור לעיצוב משהו מעודן יותר. חוץ 
מזה, צריך לפעמים אומץ להיות קצת מגוחכת. אני חוששת שלא העזתי 
להיות כזאת ב"אשתי השחקנית", אם כי הבנתי את הכוונה. ב"21 גרם", 
המידה שבה שון פן היה חופשי במישחק שלו עזרה לי הרבה. היה רושם 
כאילו הוא משוחרר לחלוטין, ויחד עם זאת תמיד בשליטה. נדמה היה 
שאין לו בכלל מעצורים. חוץ מזה, אינאריטו עמד כל הזמן לרשותו. אם 
הוא האמין שלדמות שלו אין חשק להדליק את האור, שון לא ראה שום 

סיבה שיעשה זאת. כל תנועה שעשה הייתה חייבת להיות טבעית לדמות.

< שני הסרטים שעשית עם בעלך, איבן אטאל, "אשתי השחקנית" ו"הם 
נישאו והיו להם הרבה ילדים", נשענים על חייכם הפרטיים.

הרגע  באותו  שהיינו  מה  בכל  השתמש  באמת  איבן  הראשון,  בסרט 
פחות  הוא  נישאו..."  ש"הם  מקווה  אני  התנסינו.  שבהם  ובמצבים 

אוטוביוגרפי )ולו רק משום שבסרט יש לאטאל פילגש - פ"ב, מ"ס(. 

< מה הם התפקידים הרחוקים ביותר ממה שאת באמת, בחיים?
ביותר  הזה. התפקיד הרחוק  הסוג  מן  נוטלת על עצמי תפקידים  אינני 
ממה שאני באמת זה כנראה אותו תפקיד שגילמתי לאחורנה בסרט של 
איבן, שבו אני מנהלת רומאן חופשי עם אסיה ארג'נטו. הסרט הוא גירסה 

.Humpday חדשה לקומדיה של לין שלטון בשם

< מי הם השחקנים שלצידם הרגשת שאת יכולה להרחיק לכת ולפתח את 
המשחק שלך?

עצמו  של  התפקיד  גילום  כדי  שתוך  איבן,  את  שוב  לציין  חייבת  אני 
כדי  בי  התגרה  פעם  לא  הוא  האחרים.  השחקנים  את  להדריך  המשיך 
להשיג את התוצאה הרצויה. זה נכון גם במקרה של הית לדג'ר המנוח, 
עמו הופעתי ב"אני לא שם" של טוד היינס, ובמיוחד וילם דפו. אם יש 

במאי נוסף שהשפיע עלי מאוד, זה לארס פון טריר. הוא לימד אותי 

< "פון טריר ניסה, חמישה ימים לפני 
הצילומים, לעבוד עלי שאדבר במבטא 
אמריקאי, ואפילו הביא מדריך לשם כך. 
בסוף הוא החליט לוותר ואמר: 
'תעזבו, זה מסובך מדי'". >

< עם וילם דפו ב"אנטיכריסט" | במאי: לארס פון טריר
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שאפשר לא לשלוט בעצמך ובכל זאת להמשיך ולשחק. להיות גמישה. 

< בריאיון איתו, אחרי "מלנכוליה", הוא אמר שאת ביישנית, שלפעמים 
לא הוצאת מלה מהפה במשך ארוחה שלמה. ולמרות זאת, למחרת בבוקר 

אוננת מול המצלמה. 
זאת המעלה העיקרית שלי, בעיניו. 

< אפשר לומר שהביישנות שלך, גם אם היא נפשית יותר מפיסית, הועמדה 
במבחן קשה מאוד ב"אנטיכריסט".

זה נכון שהייתי יותר נבוכה נפשית מאשר פיסית. אם כי אינני מישהי 
שנוהגת להתפשט בקלות, ואני סך הכל די מתוסבכת. אבל זה היה חלק 
מפורט  כולו  היה  הסרט  הראשון.  הרגע  מן  הסכמנו  שעליו  החוזה  מן 
ב-storyboard )סידרה מפורטת של איורים המתארים מה מתרחש בכל 

סצינות  בו  שיש  לגמרי  ברור  היה  ולכן  המתרגם(,   - הסרט  בתוך  שלב 
במת  מראש,  ברור  היה  זה  אבל  במיוחד.  נועזים  וצילומים  אוננות  של 
וכל  שם,  להיות  היה  חייב  שלא  מי  כל  בפני  סגורה  הייתה  הצילומים 
הסצינות  עם  להתמודד  יהיה  שאפשר  כדי  התקיימו  הדרושים  התנאים 
האלה בתנאים הנוחים ביותר האפשריים. סצינות האבל בתחילת הסרט 

היו הרבה יותר קשות. 

< האם לארס פון טריר היה שונה כשעשיתם את "מלנכוליה"?
בהחלט, הוא נראה מאושר יותר, שולט בעצמו ובכל האמצעים הטכניים 
שהפעיל. הוא מאוד קרוב אלי, אם כי אני חייבת להודות שאיני מכירה 
אישית,  בי  מטפל  שהוא  הרגשתי  ב"אנטיכריסט"  טוב.  באמת  אותו 
ב"מלנכוליה" נאלצתי להתחלק בתשומת הלב עם צוות גדול מאוד. היו 
שלמה,  משפחה  בתוך  חלק  הייתי  כבר  אני  המובנים.  בכל  חגיגות  שם 

מצטנפת יותר בתוך הפינה שלי.

< האם הצוות קורא את התסריט בצוותא לפני הצילומים?
שאלות  אלפי  עם  אליו  באתי  הסרטים,  בשני  הצילומים,  תחילת  לפני 
שנגעו לתסריט, אבל הוא סירב לענות עליהן. לא איכפת לו בכלל אם את 
מבינה את הפסיכולוגיה של הדמות או תופסת את משמעות הסצינות. כל 
מה שהוא עשה, לפני שצילמנו את "מלנכוליה", הוא לשוחח עם קירסטן 
דנסט ואיתי על מערכת היחסים בינינו, יחסים שבין מטפלת למטופלת. 
שיחקנו מערכונים קצרים שבהם טיפלתי בה, חזרנו על מצבים שאותם 
לבחון  רצה  גם  הוא  לדיכאון.  מדיכאון  עבר  שבה  בתקופה  חווה  הוא 
מראש את החלק הנוקשה שבדמות שלי. בדיוק ההיפך מ"אנטיכריסט" 
אצליח  שלא  חשש  הוא  אז  להבעת-יתר.  הנטייה  את  לנצל  רצה  שם   -
להשתחרר מן המעצורים שלי. אבל האמת היא שהוא התעייף מהר מאוד 
מן התרגילים האלה, ובעיני זו דווקא תכונה חביבה. ברגע שהוא מבין 

שהוא יכול להשיג את מה שהוא רוצה, הוא אינו ממשיך לחטט סתם.

< איך הוא עובד עם השחקנים?
אילתור,  כמו  קצת  נראה  זה  הצילומים.  בזמן  בעיקר  מתרכזת  העבודה 
לכולנו יש הרגשה שאנחנו מגלים את עצמנו על במת הצילומים. ובשלב 
זה הוא הוגן מאוד. אם הוא לא מקבל ממך מה שהוא ציפה, הוא לא יכשיל 
אותך. לעומת זאת, צריך להיות מוכן לקפוץ למים כבר ב"טייק" הראשון 
בלי שום הכנה מוקדמת. אפילו הצלם אינו מקבל הוראה היכן להעמיד את 
המצלמה. אין לך מושג מה הוא בדיוק רוצה לראות, אם צריכים לעמוד 
כולם יחד או להתרחק זה מזה. אנחנו צריכים להחליט. אחרי זה הוא יכול 
לומר לנו שזה לא שווה כלום, אבל הוא מאשים את עצמו לא פחות מאשר 
את השחקנים. ה"טייק" הראשון עוזר להבין מה בדיוק לא דופק בסצינה. 
עד שזה  כל מה שצריך,  כך את  ומורידים אחר  מוסיפים  בעבודה עצמה 
נראה בדיוק כפי שהוא רוצה. ובסופו של דבר, בלי לפגוע בתרומה שלנו 
הרבה  עושה  הוא  העריכה.  בחדר  שלו  הסרט  את  בונה  הוא  כשחקנים, 
"טייקס", זז כל הזמן עם המצלמה, וכאשר יש לו רושם שהוא השיג בדיוק 
מה שהוא רצה, הוא עובר לחלק הבא בסצינה. בשביל שחקן, זה יכול להיות 

< "הדבר היחיד שהייתי רוצה, כשחקנית, 
זאת תכונה שאין לי, קצת יותר דמיון. 

תמיד החמיאו לי שאני 'טבעית'. זה נעים 
לשמוע, אבל זה לא מספיק" >

< "מסע אל החלום" | במאית: עמונאלה קריאלזה
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מאוד מתסכל, כי הסצינה אינה מבוצעת אף פעם מהתחלה ועד הסוף. 

< האם הוא לא עובד לפי התסריט והדיאלוגים שהכין קודם לכן?
ואותנטיות  חיים  הוא הולך לפי התסריט, אבל כל דבר שיכול להכניס 
על  ויתור  תוך  לשחק  ממני  דרש  הוא  לפעמים  עליו.  מקובל  בסצינה 
הרגיש  הוא  עוד  כל  משלי,  דיאלוג  להמציא  ממני  ביקש  או  הדיאלוג, 
שהוא יכול להאמין במה שאני עושה. הרגע הקשה ביותר ב"אנטיכריסט" 
הסצינה  הייתה  זאת  ב"מלנכוליה"  לכת.  קצת  החניקה, שהרחיקה  היה 
האחרונה. הוא עבד עלי יומיים תמימים עד שהשיג את מה שהוא רצה, 
אבל לי לא היה מושג מה הוא רוצה. זה לא היה ברור בכלל, איך אתה 
יכול לשחק את סוף העולם. הוא בא אלי עם חיוך קטן בקצה השפתיים 
ואמר לי: "נסי לחשוב על סרטי חיות, הן ממתינות שמשהו יקרה". מאחר 
אוהבת  די  אני  רע.  לא  עובדים  בינינו  היחסים  מזוכיסטית,  קצת  שאני 

שיורדים לחיי והוא אוהב לענות אותי. 

שרו.  פאטריס  של   Persecution את  עשית  "אנטיכריסט"  אחרי  מיד   >
האם זה היה מעבר מסוים, חזרה לשיטת הבימוי של ז'אק דואיון?

שרו צמוד לטקסט שלו, מקפיד על כל פרט, בדיוק ההיפך מלארס, שמצפצף 
על הכל. שני הבמאים האלה רחוקים מאוד זה מזה, כל אחד בקיצוניות 
שלו. ההנאה הגדולה ביותר שלי הייתה בחזרות. רומן דוריס כבר נבחר 
לגלם את התפקיד הראשי, אבל שרו לא היה עדיין משוכנע שאני מתאימה 
להופיע מולו. קראנו את התסריט וקטעים מתוך המחזה "רוברטו זוקו" של 
ברנאר-מארי קולטס. הוא כמעט נמרח עלי כדי להסביר לי מה הוא רוצה. 
היה לו מבט חודר ומעמיק כל כך, שפשוט אהבתי את זה. גם ל"21 גרם" 
נאלצתי לעשות מבחני בד לפני שקיבלתי את התפקיד. ואני אוהבת את 
זה, כי כך אני מרגישה שאני מקבלת את התפקיד בזכות עצמי. גם הסרט 
הזה היה חוויה מיוחדת עבורי. זה היה זמן קצר אחרי שילדתי, עוד הינקתי, 
איתי  צילם  אפילו  אינאריטו  ולילה.  יום  בתוכי  מתהפך  והרגשתי שהכל 

סצינה של לידה, שבסופו של דבר לא נכנסה לסרט, או לפחות כך נדמה לי.

< כשאת משתתפת בסרט כזה, או ב"דלת הזהב" של קריאלזה, האם את 
מנסה לתאר לעצמך את עברה של הדמות?

הרגע.  באותו  מה שאני  עם  עובדת  אני  יותר.  לא  סכמטית,  בצורה  רק 
דרכי עם העובדה שלא למדתי אף פעם מישחק.  נאבקת מתחילת  אני 
אני מאלתרת כמיטב יכולתי, בלי שום שיטה שאפשר להישען עליה. כל 
סרט חדש הוא כמו סרט ראשון. כל הניסיון שרכשתי לא עוזר לי הרבה.

< האם את נוהגת לפעמים להשתמש בחוויות שבהן התנסית אישית, כמו 
שמלמדים בשיטת סטניסלבסקי?

בא חשבון  לא  זאת.  לעשות  סירבתי  במפורש  "אנטיכריסט",  את  כשעשינו 
ילדי. האמת היא שאין לי מושג מדוע  שאני אנסה לדמיין לעצמי את מות 

לארס פון טריר בחר דווקא בי. התפקיד הוא אנונימי לחלוטין, בתסריט אין 
לדמות הזאת שם, ואם כבר, אז נעזרתי בעובדה שאני "אף אחד". התחושות 
צפו ועלו, אבל אין לי מושג מאין. היה לי העונג להתנסות באמוציות של ממש, 
היו לי כאבים פיסיים ברגע ששיחקתי, כתוצאה מן ההתרגשות של אותו הרגע. 

< "העץ" של ז'ולי ברטוצ'לי הוא אחד הסרטים החביבים עליך. את מגלמת בו אם 
לכמה ילדים. האם עצם העובדה שאת אם לשלושה ילדים סייעה לך בתפקיד?

לא, אינני משתמש בשום דבר מן החוויות הפרטיות שלי. רק בתחילת 
לעצמי  לדמיין  מנסה  הייתי  צעירה",  וב"עבריינית  ב"חוצפנית"  הדרך, 
סיפורי זוועה נוראיים כדי להתמודד עם התפקיד, למשל שאבי מת כאשר 
הוא היה עדיין בחיים. הדבר היחיד שהייתי רוצה, כשחקנית, זאת תכונה 
שאין לי כלל, קצת יותר דמיון. תמיד החמיאו לי שאני "טבעית". זה נעים 

לשמוע, אבל לדעתי זה לא מספיק.

תירגם: דן פיינרו

< עם איבן אטאל ב"הם נישאו והיו להם הרבה ילדים" | במאי: איבן אטאל
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"Five Broken Cameras", a documentary made by Emad Burnat and Guy Davidi, 
has gathered this year more awards than any other Israeli film. First unveiled 
at Amsterdam's celebrated IDFA, where it collected two prizes )one of them 
the highly prized Audience Award(, moved on to Sundance, then London and 
Sheffield, picking up additional laurels at each one of them. Finally it landed 
at the Jerusalem Film Festival and once again, it walked away with the Best 
Documentary prize, confirming that some prophets get to be recognized at 
home, too. After all these journeys, the film will soon be released at the Tel Aviv 
Cinematheque. Yoad Earon met one of the two directors, Guy Davidi, for a long 
conversation not only on the film itself, which portrays the struggle of the Bil'in 
inhabitants against the Israeli authorities who systematically deprived them of 
their lands, but also on what it is like to make documentary films in Israel.
Last year's unique experiment "Life in a Day", which brought YouTube and 
Internet into the documentary world, could be credited to producer Ridley Scott 
or to the person who assembled it all together and took the directing credit, Kevin 
Macdonald but really, it is the work of the thousands of anonymous persons who 
sent their clips to the two British filmmakers, using the free services of YouTube. 
Shown earlier this year at the DocAviv Festival, it is now the turn of Shmulik 
Duvdevani to look closer at the options and innovations offered in the 95 minutes 
edit of countless hours of images collected from all over the world, combining 
together into a composite picture of one day in the life of Planet Earth. 
Kaneto Shindo, one of Japan's leading filmmakers, passed away this summer 
at the age of 100. A prolific and fiercely independent artist, responsible for such 
films as "The Naked Island" and "Onibaba" and went on working almost until the 
last minute despite all his frequent threats to retire. Rea Amit follows Shindo's 
long career, its ups and its downs, all the way from the early days when he 
was an assistant to Kenji Mizoguchi , down to his last film, "Postcard", which 
represented the Japanese cinema at the 2012 Foreign Language Academy Awards.
Jonatan Schreiber puts Batman on the psychologist's couch and takes apart the 
subconscious motives that make him click through its 70-odd years of existence. 
Finally, two interviews with two international stars, displaying the vast 
differences in their approach to the acting profession. Meryl Streep, the Queen 
of Hollywood, made her way in the traditional fashion, college, drama school, 
theatre, featured parts in movies which grew larger until she finally says she 
felt like a star only when she was past 60. Charlotte Gainsbourg, born a celebrity 
to a couple of famous parents, Serge Gainsbourg and Jane Birkin, was already 
playing leading parts at the age of 14, never stopped since, and yet, she still feels 
she misses the basic training that would have allowed her to tackle parts she 
feels are beyond her reach now.
Enjoy.
Edna Fainaru






