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> דאנה איבגי ב"אפם ביחסי אנוש" של טליה לביא
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גליון 189
עיסוק בקולנוע נראה עניין הזוי בימים אלה ,כשהתותחים רועמים ,הטילים מעופפים ,מנהרות
נחשפות ,וקורבנות נערמים משני צדי המתרס .אבל אם צריך לשמור על מידה כלשהי של שפיות,
ולא לצאת מן הדעת מול מעגל הקסמים האלים הזה שבו אנחנו נתונים ,אין ברירה אלא לעסוק
במה שאנחנו מתמצאים בו ,ובמקרה שלנו ,זהו הקולנוע.
>
את הגיליון הזה אנחנו פותחים בסקירתה של יעל שוב על דמות האשה במדים כפי שהיא מצטיירת
בקולנוע הישראלי ,מתחילתו ועד היום .הצלחת "אפס ביחסי אנוש" של טליה לביא ,שצבר פרסים
בעולם עוד לפני שיצא להפצה מסחרית מוצלחת בארץ ,רומזת שזה נושא שראוי בהחלט שיטפלו בו.
פסטיבל הסטודנטים ,שנערך בתחילת חודש יוני ,אירח בין הייתר את התסריטאי והבמאי פול
האגיס ,שהציג ,בכיתת אמן שהינחה פבלו אוטין ,את סודות המקצוע המנחים אותו ,בעיקר
בכתיבה ,וכן את הדרך שבה הגיע אליהם במהלך הקריירה הארוכה שלו .מפסטיבל ירושלים,
שהתנהל כאשר הדרום כבר התחיל לעלות באש ,אנחנו מביאים פגישה עם מרין קרמיץ ,מפיק,
מפיץ ,בעל אחת מרשתות בתי הקולנוע היוקרתיות בצרפת ,שהתחיל את דרכו כצלם ובמאי ,והיום
ראוי בהחלט לתואר "מר סינמה".
>
ועוד בגיליון זה ,חן שיינברג בודק את השפעת קולנוע האוונגארד על הוליווד הממוסחרת ,דני
מוג'ה מביא רשמים מאחד הפסטיבלים המיוחדים ביותר שנערכים כיום בעולם ,ומרט פרחומובסקי
שולף עוד אחד מן הראיונות שערך במסגרת "מאגר הראיונות של הקולנוע הישראלי" ,הפעם עם
בועז דוידזון ,הבמאי האחראי להצלחה הקופתית הגדולה ביותר של הקולנוע בארץ" ,אסקימו
לימון".
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> נעמה שנדר וסמדר סייר ב"קרוב לבית" של וידי בילו ודליה הגר

פרט לאחריות הכבדה של הכנת קפה לקצינים ,חיילות בצה"ל נתונות בשיגרה חסרת תוחלת אשר
מבטלת את קיומן ומטריפה את דעתן .זאת האמת המרה המוצגת באופן כה מבדר ב"אפס ביחסי
אנוש" של טליה לביא .לא תמיד זה היה ככה .בסרטים שנוצרו בישראל בשנות ה– 50ותחילת שנות
ה– 60של המאה הקודמת ,ועסקו במלחמת העצמאות ,עדיין אפשר היה לראות חיילות אמיצות
אוחזות בנשק ואפילו נהרגות בקרב.
"כל ממזר מלך" של אורי זוהר ( )1967סימן את השינוי בדימוי של החיילת ,שהקולנוע הישראלי
החל להתאושש ממנו רק לאחרונה .הסרט ֶה ֱאדיר את גבורתו ואת גברותו של החייל הישראלי
בשדה הקרב ובמיטה ,וכדי שהוא יוכל להיות "גבר" ,היא הייתה צריכה להיות "אשה" .צבא ונשיות
הפכו למונחים סותרים ,והדימוי הקולנועי האופייני של החיילת הראה אותה במדים חלקיים,
מציצה מבעד לדלת חדרו של הקצין ,או ניבטת ממיטתו .משקוף הדלת ממסגר אותה כמו הייתה
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תמונה ,אובייקט סטאטי ואסתטי ,ולא גורם
מניע בעלילה .גם בעידן "הרגישות החדשה",
כשגבורתו של החייל נסדקה ותיפקודו בשדה
הקרב הפך נושא לוועדות חקירה ,הוא המשיך
ליישם את גברותו במיטה ,והיחלשות הדימוי
של החייל לא הניבה התחזקות של דימוי
החיילת שלצידו.
בין "הפוגה" (עמרם עמאר ,)1950 ,הסרט
הראשון שצולם במדינת ישראל ,לבין "נשיקה
במצ"ח" (סם פירסטנברג ,)1990 ,לא חלה
התקדמות של ממש .בשתי המלודרמות
הצבאיות האלה החיילות נחטפות ומאוימות
באונס .כל שנותר להן לעשות הוא לזעוק
לעזרה ולנפנף בידיהן בחוסר אונים עד שהחייל
הגיבור יבוא להצילן .ל"הפוגה" יש אף יתרון
מסוים ,משום שהאשה נחטפה בידי האויב
הערבי במהלך הקרב על ירושלים — כלומר,
היא הייתה לוחמת לפני שהפכה לקורבן .ואילו
ב"נשיקה במצ"ח" ,חיילת המשרתת במשטרה
צבאית (התגלית הקולנועית מיכל ינאי ,ככתוב
בכותרות הפתיחה) נשלחת לתפוס טרמפים
ולשמש פתיון לאנס סדרתי במדי קצין .לפני
שהיא יורדת לכביש לא מלמדים אותה הגנה
עצמית ולא מספקים לה כלי נשק .במקום זאת
מורים לה לשתף פעולה עם האנס ,עד שחייל
המילואים המשמש כשומר ראשה (יהודה ברקן)
יגיע להצילה .תפקידה הצבאי הוא להיות
קורבן ,והנערה ממלאת את משימתה בהקרבה
מלאה ,ונכנסת למכוניתו של האנס אף שהיא
יודעת שהאביר שמּונָ ה לה נמצא רחוק משם.
כלומר ,לא די שהצבא בוחר בה להיות קורבן,
היא בוחרת זאת בעצמה ,מרצונה החופשי,
ומתוך ידיעה שאינה מסוגלת לגונן על עצמה.
האשה כקורבן הוא אחד הארכיטיפים
התרבותיים העתיקים ביותר ,מאז שאנדרומדה
נכבלה לצוק וחיכתה למפלצת שתטרוף אותה,
או שפרסאוס יציל אותה — מי שיבוא קודם.
סטריאוטיפ פחות עתיק ,אך בעל שורשים
היסטוריים ותרבותיים עמוקים ,הוא היהודי
כקורבן .מדינת ישראל הוקמה כדי לבטל את
הארכיטיפ הזה ,וצה"ל הוא היהלום שבכתר
הדימוי החדש והגאה של היהודי .חיילי צה"ל
מחונכים לאור המיתוס "שנית מצדה לא
תיפול" ,אבל ההצהרה הזו של און ועצמאות
נעלמת כשמדובר בחיילת יהודייה .היא עדיין
קורבן ,בתפקיד.
כאמור ,ב"הפוגה" ,לפני שהפכה לקורבן
צווחני ,הגיבורה ניסתה להילחם לצד הגברים,

> תמי ציפרוני וחיים טופול ב"התרנגול" של אורי זוהר

אך לא עמדה באתגר .בעקבות כשלונה היא
מחליפה את מדיה במדי אחות רחמניה ,ושרה
שיר מרגיע לחייל הפצוע שהציל אותה.
בתפקידה החדש היא מגלמת ארכיטיפ נשי
אחר — דמות האם .ב"גבעה  24אינה עונה"
(תורולד דיקינסון )1954 ,וב"עמוד האש" (לארי
פריש ,)1959 ,מתרחשת אצל החיילות הגיבורות
טרנספורמציה הפוכה — מאחיות רחמניות הן
הופכות ללוחמות .שתיהן מוצגות כמניעות
את העלילה ,ויש להן תפקיד חשוב בעיצוב
עתידה של מדינת ישראל .אף ששני הסרטים
הם הפקות ישראליות ,הם דוברים אנגלית
וביימו אותם במאים זרים .אני מניחה שזה
מסביר ,ולו באופן חלקי ,את הדימוי המשופר
של החיילת .צופים זרים תמיד הוקסמו מן
הנשים הישראליות האמיצות ,בעוד הגברים
הישראלים חשו שהן בעיקר מפריעות.
בשני הסרטים ,החיילות/אחיות לשעבר
מציגות מּודעּות פמיניסטית אל מול התנגדות
מצ'ואיסטית .בתחילת "גבעה  24אינה עונה"
המפקד שולח שלושה גברים לכבוש גבעה,
ופונה אליהם כ"שלושתכם" .האחות מרים
(חיה הררית) דורשת להצטרף אליהם בטענה
שהיא מכירה את השטח טוב יותר מכולם.
המפקד מהסס אך מסכים ,ופונה אליהם

כ"ארבעתכם" — מרים כאחת מהחבר'ה.
בדרכם לגבעה מספרים שלושת הגברים
(אירי נוצרי ,יהודי אמריקאי ,וניצול שואה)
בפלאשבקים כיצד הגיעו עד הלום ,וכאן נבלמת
המודעות הפמיניסטית .רק הגברים מספרים
את סיפוריהם ,בעוד למרים אין סיפור משלה.
היא מוצגת רק כמרכיב בסיפור של המתנדב
האמריקאי .הם נפגשו כאחות ופצוע ,והאהבה
הניעה אותה להתנדב לשרת לצידו כחיילת .אף
שהיא הצברית היחידה בקבוצה ,ולכן מועמדת
טבעית להשתתף במאבק לעצמאות האומה,
היא הולכת בעקבות האהבה ,והגבר שלה הוא
המכתיב את דרכם האידיאולוגית המשותפת.
למרים אין קול משלה — היא רק משתתפת
משנית בסיפור של מישהו אחר.
הסצינה האחרונה בסרט מתרחשת מייד בתום
המלחמה .משלחת של האו"ם עולה על הגבעה
ומגלה את גוויותיהם של ארבעת החיילים .דגל
ישראל נמצא בתוך אגרופה הקפוץ של מרים,
ובשל כך המשלחת קובעת שהגבעה תימסר
לידי ישראל .כבוד גדול ניתן לחיילת אחרי
מותה ,אבל בחייה לא ראינו אותה נלחמת .אף
שבסצינות קודמות ראינו נשים פצועות בבית
החולים ,הסרט אינו מראה לנו נשים לוחמות
בפעולה ,רק את התוצאות ,וכך הן תמיד נראות
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> "הלהקה" של אבי נשר

סטאטיות ופאסיביות.
ב"עמוד האש" נצפתה החיילת הכי אמיצה
ואקטיבית בקולנוע הישראלי .אבל גם היא
אוחזת בנשק רק כשאין אלטרנטיבה אחרת,
כלומר כשהגברים סביבה אינם יכולים עוד
להגן עליה .רק כשהגבר אינו יכול למלא את
ייעודו ,האשה לוקחת על עצמה להחליף אותו,
ומתמודדת היטב עם המשימה .אבל הסרט
מבהיר שזו אינה סיטואציה טבעית ,אלא
זמנית ,עד שתוקם חברה נורמלית .הסרט נפתח
בדימויים שלווים של חיילים נחים במחנה
צבא בנגב .הנשים עסוקות בפעילויות נשיות
אופייניות — אחת מברישה את שערה ,אחרת
מתקנת גרביים ומלמדת את הגברים סביבה
לעשות זאת בעצמם .כשהמחנה מותקף ,הנשים
מצטרפות לגברים בשוחות ,ואוחזות כמוהם
ברובים ,אבל איכשהו רק הגברים נראים יורים
וזורקים רימונים .האחות רחל (נחמה הנדל)
מטפלת בחייל פצוע .בתום ההתקפה מתאספים
מפקד המחנה וכמה גברים כדי לתכן תוכנית
פעולה .רחל מצטרפת אליהם כדי להביע את
לאהובה שיצא למשימה ולא חזר .נדמה
ּ
דאגתה
שזה אחד מתפקידיה החשובים ביותר של האשה
בחברה גברית — להביע דאגה ,וכך לתת ביטוי
רגשי ומילולי לחרדות המופנמות של הגברים.
האשה מרגישה ,הגבר מחליט ופועל.
כמה חיילים יוצאים לחפש את החבר האבוד,
ורחל מצטרפת אליהם .אחד החיילים שואל

אותה אם הייתה זו הבחירה שלה להצטרף,
וכשהיא עונה בחיוב ,הוא נזכר ש"במחנות
הריכוז הנשים היו לעיתים קרובות אמיצות
יותר מהגברים" ,ולכן זה לא מפתיע אותו שהן
יכולות להיות חיילות טובות .אבל האחות,
המאוהבת במתנדב אמריקאי ,חוששת שהוא
יתקשה לחיות עם הסגולה הנשית הזאת.
כשהגברים מתפזרים לחפש אחר החייל הנעדר,
רחל נשארת בג'יפ ,מוגנת בין הגבעות .רק
כשהמאהב שלה חוזר ונפצע היא תופסת את
המושכות ,לוקחת את הרובה שלו והורגת את
הערבי שירה בו .אבל כשהגברים האחרים
חוזרים לג'יפ היא מוותרת על הנשק ,ושבה
ומאמצת עמדה פאסיבית .בהמשך הגברים
אהובה
ּ
נהרגים בזה אחר זה ,ורק היא נותרת לצד
הפצוע .עכשיו היא חייבת לחזור למחנה ולהזהיר
את באר שבע שהצבא המצרי מתקדם לעברה.
לפתע רחל מתגלה כחיילת מיומנת — היא נוהגת
בג'יפ ,יורה ורצה וזורקת רימונים תוך כדי טיפול
בחבר הפצוע ,והיא מצילה את הנגב במו ידיה,
אבל רק כי לא נותר גבר שיכול לעשות זאת.
"גבעה  24אינה עונה" ו"עמוד האש" מתארים
אירועים במלחמת העצמאות ,לפני שהפלמ"ח
פורק ובמקומו הוקם צבא הגנה לישראל.
במערך הכוחות החדש הודרו החיילות משדה
הקרב ,ונדחפו לתפקידים פקידותיים ולמיטת
המפקד .חלוקת התפקידים החדשה באה לידי
ביטוי בסרטים משנות ה– 60ואילך ,שקיבלו

לחלוטין וללא כל ביקורת את ההיררכיה
הצה"לית .לא רק זאת ,אלא שהנשים הודרו גם
מהמאבק הלאומי המאחד.
הקומדיה ( I Like Mikeפיטר פריי)1960 ,
מגוללת את סיפורה של צעירה (אילנה רובינא)
שמנסה להשתמט משירות בצה"ל באמצעות
נישואים .החתן המועמד הוא קצין בצבא
(חיים טופול) .האיחוד הרומנטי שלהם הוא
דימוי מובהק של חלוקת התפקידים החדשה
— "הטובים לטיס והטובות לטייסים"" .לא שם
זין" (שמואל אימברמן ,)1987 ,עיבוד לספרו
של דן בן אמוץ ,מאייר חלוקה דומה ,אבל כאן
אפילו אין צורך במהלך המורכב של השתמטות
מהצבא .בהגיעו לגיל  18מגויס רפי (איקה זהר)
לצבא ,ויוצא לתקופת אימונים קשה ,נשלח
ללבנון ,וחוזר על כסא גלגלים .וכל אותו זמן
החברה שלו ,נירה (ענת וקסמן) ,הולכת לשיעורי
ציור ,אף שגם היא הגיעה לגיל גיוס .וכשאינה
לומדת ציור ,היא מחכה לו במיטתו שבדירתו —
עוד דימוי ארכיטיפי של האשה הספונה בבית
ומחכה לגבר שיצא למלא את ייעודו כגבר" .היו
ימים שהייתי מאוהב בצבא כמעט כמו בנירה",
מספר לנו רפי ללא בושה .אחרי פציעתו הוא
משתוקק לחזור לחיות חיים נורמליים ,שאותם
הוא מתאר כך" :לאכול ,לשתות ,לרמות את
מס הכנסה ,ולבגוד קצת באשה" .הוא לא היה
מעז להעלות בדעתו לבגוד קצת בחבריו לקרב.
נראה שאילו נירה הייתה חלק מהצבא שרפי
כל כך אוהב ,עולמו היה מתבלבל עליו ,ולכן
יש הפרדה כה ברורה בין החווייה הגברית לבין
ההוויה של בת הזוג.
כאמור ,אורי זוהר תרם תרומה מהותית ליצירת
הדימוי החדש של החיילת בסרטיו "כל ממזר
מלך" ( )1967ו"התרנגול" ( ,)1971שבשולי
העלילה שלהם הופיעה מי שנתפסה בזמנו
כמייצגת המושלמת של החיילת הצברית —
תמי ציפרוני .בשני הסרטים היא גילמה חיילת
יפהפייה המושכת את עינו של החייל שבתפקיד
הראשי .בעוד "כל ממזר מלך" מסתיים בסצינה
שבה החייל הלוחם יהורם גאון ,שזה עתה ניצח
במלחמת ששת הימים ,והחיילת הקיבוצניקית
ציפרוני עוגבים זה על זה באמצעות אכילת
עגבנייה ,ב"התרנגול" היא נראית מחכה אי-
שם במידבר לבואו של החייל המאצ'ו חיים
טופול .כשהוא מגיע ,היא פושטת את מדיה
בזריזות לצורך זיון מהיר במטוס מקורקע.
היא בעצם מוגדרת כחיילת רק באמצעות
המדים ,ומשפשטה אותם היא הופכת לראשונה

 > .07כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב > יולי-אוגוסט #189 > 2014

בשרשרת של נשים תאבות סקס שמעטרות את
חזרו השעיר של טופול .תפקידה היחיד בסרט
הוא לאשר את גברותו.
אפשר היה לקוות ש"מסע אלונקות" (יהודה
ג'אד נאמן ,)1977 ,הסרט הראשון שסדק את
המסיכה הגברית של החייל ,יציע מבט חדש
גם על דמות החיילת .בתחילת הסרט נדמה
שזאת אכן הכוונה .הסמלת עופרה משתתפת
בישיבת המפקדים באוהל ,וכמו האחות רחל
ב"עמוד האש" היא מאמצת את תפקיד האם,
מביעה הבנה לקשייו של חייל שמתקשה
לעמוד בדרישות ,ומבקשת ממפקדיו לתת
לו הזדמנות נוספת .אבל כשהחיילים יוצאים
למסע אלונקות ,הסרט מדגיש את הוצאתה
מהחוויה הגברית בתמונה שבה עופרה נראית
עומדת בגבה למצלמה ,מביטה בגברים עוזבים
את המחנה .דימוי דומה מסיים את הסרט.
באותו שוט נראים החיילים עטויים באפוד מלא
עוזבים את המחנה ,ועופרה נשארת מאחור,
יושבת לשתות קפה.
תפקידה השני של עופרה הוא ,כמובן ,לספק
את צרכיו המיניים של המפקד .אחרי הישיבה
ההיא ,שבה נדמה היה שהיא משתתפת כשווה
בין שווים ,המפקד קורא לה .החיזור קצר למדי:
"עפרה ,בואי רגע" .בשוט הבא הם מזדיינים
במכונית שלו .עפרה היא סמלת הגדוד ,האשה
היחידה בין גברים במחנה .ייעודן של הפקידות
במפקדה הראשית מכובד עוד פחות" .תביא
לי את הפקידה שלך" ,אומר קצין אחד לאחר.
"למה ,אתה מעוניין?" "כן" .וכך ,במשא ומתן
קצרצר ,האשה מועברת מיד ליד" .מה את
עושה הלילה?" ,שואל הגיבור ,סגן יאיר (גידי
גוב) ,פקידה שחלפה על פניו .התשובה מגיעה
בשוט הבא — השניים במיטה .זאת הפעם
היחידה שהיא נראית בסרט ,ואפילו אין לה שם.
תמונה מעליבה לא פחות הצטיירה בסרטים
נוספים משנות ה– 70וה– ,80עד ש"אחד
משלנו" (אורי ברבש )1989 ,סוף סוף נתן
לחיילת תפקיד מרכזי בעלילה ,אך גם שילב
בה סצינה שמבהירה את המסר שהובלע
בסרטים הקודמים .האהבה הגדולה בסרט
היא בין שלושה גברים ,יותם ,רפא ואמיר,
שהתגייסו לצנחנים ביחד ועשו הכל לפי המוטו
של המוסקטרים" :כולם בשביל אחד ,אחד
בשביל כולם" .אהבתם זה לזה צבועה בגוונים
הומוארוטיים ברורים .הם מחבקים ומלטפים
זה את זה ברוך ומדברים בקולות נשיים
עדינים .הם אינם יכולים להרשות לעצמם

להיות רגשניים כגברים ,ולכן הם משחקים
בלהיות נשים .תפקידה העיקרי של תמר (דליה
שימקו) ,חברתו של יותם (אלון אבוטבול) ,הוא
בעצם להבטיח שלא נטעה לחשוב שהחיילים
הלוחמים הם לא סטרייטים .אחרי שאמיר (דן
תורן) נהרג ,תמר (בשמלה אזרחית) מכינה טקס
זיכרון ומקרינה על הקיר שקופית של שלושת
החברים .כשיותם חוזר מפעילות צבאית ,הוא
פושט את מדיו ורוצה להתפרק בזרועותיה .תמר
רוצה לדבר (היא מנסה להיות הקול המוסרי
של הסרט) ,אבל הוא אומר שהיא לא מבינה
כלום — היא הרי לא הייתה שותפה לחוויית
הביחד הגברית המעצבת — מפשיט אותה ,דוחף
אותה אל הקיר ,וחודר לתוכה .כשפניה נעלמים
כמ ְתנֶ ה אהבים עם
בצללי השקופית ,יותם נראה ַ
חברו המת.
סצינות דומות ,של גברים המתאבלים על
חבריהם שנהרגו בקרב באמצעות סקס אגרסיבי
עם אשה ,מופיעות גם בסרטים מאוחרים יותר
— "רכבת העמק" (יונתן פז )1989 ,ו"עונת
הדובדבנים (חיים בוזגלו .)1991 ,הנשים
מתפקדות כאן ככלי קיבול לכאבו ולזרעו
של הגבר — תחליפים נוחים לשק חבטות .הן
שוליות לחברּות הכמעט מיתית בין הגברים,
ואינן קיימות כאינדבידואלים.
קומדיות הן בעצם הז'אנר היחידי שבמסגרתו
זכו חיילות בתפקידים מרכזיים — מין עולם
הפוך שכזה" .מוישה וינטלטור" (אורי זוהר,
 ,)1965למשל ,הציג חיילת המניעה את

העלילה ,שהיא גם היחידה שאי–פעם מילאה
תפקיד חשוב בצבא .אבל המינוי מתגלה כבדיחה
המרכזית בסרט ,ומוכיח על דרך ההיפוך את
חוסר האפשרות של מינוי דומה במציאות .הסרט
הוא פארודיה פרועה על סרטי ג'יימס בונד,
והרבה מהבדיחות מבוססות על הרעיון המגוחך
להפליא שבראש המוסד יכולה לעמוד אשה.
בדיחה מיגדרית אחרת מולבשת על סוכן האויב
הבלתי–מנוצח  ,000שמתחפש לאשה בנסיונו
לברוח .אבל לא מצאתי בסרט כל תובנות
לגבי זהויות גברים-נשים כמו אלה המנוסחות
ב– I was a Male War Brideשל האוורד
הוקס או ב"חמים וטעים" של בילי וויילדר.
גם הדרמה הקומית "הלהקה" (אבי נשר)1978 ,
העניקה תפקידים מרכזיים לחיילות ,ואף
הציגה אותן כשוות בין שווים .אחד הכללים
של הלהקה הוא שהנשים צריכות לסחוב
ציוד כבד בדיוק כמו הגברים .אבל מהר מאוד
אנחנו מגלים ששוויון כזה בין המינים אפשרי
רק בסרט שאינו עוסק בחיילים "אמיתיים" —
חברי הלהקה אינם נחשבים לגברים מן המניין,
וכדי לפתות נערות למיטותיהם הם מתחזים
ללוחמים אמיצים שנפצעו בקרב .כלומר ,רק
כשהגבר אינו גבר ,האשה יכולה להיות שווה.
קומדיה מאוחרת יותר" ,בנות" (נדב לויתן,
 ,)1985הייתה לסרט הראשון שבו זכו חיילות
בתפקידים הראשיים ,וחיילים ממין זכר הופיעו
רק בתפקידים קטנים בצד .הסרט מתאר את
קשייהן של חיילות שזה עתה התגייסו להסתגל

> מימין :אורנה רוטנברג ,עירית פרנק וחנה אזולאי-הספרי ב"בנות" של נדב לויתן
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> דליה שימקו ב"אחד משלנו" של אורי ברבש

לצבא ,ולראשונה בקולנוע הישראלי עסק
הסרט באחוות הנשים במדים .אבל "בנות"
לא ניסה ברצינות לתעד את החוויה הנשית
בצה"ל ,והתגלה כפארודיה מביכה על סרטי
צבא .הגיחוך מתחיל בשם המתנשא של הסרט
— השוו אותו ,למשל ,לשמות הגבריים "אחד
משלנו" או "מסע אלונקות" — ונמשך בליהוק
של שחקניות שכולן מבוגרות מכדי לגלם
טירוניות .וכך ,בסידרה של התחזויות מביכות,
נשים בוגרות מתנהגות כמו נערות מפונקות
הזוכות להערכה רק כשהם מעמידות פנים שהן
מתנהגות כמו חיילים גברים.
הטירונות של החיילות מוצגת ב"בנות" כמו
פנימייה .הבנות ,כך נדמה ,מתנדבות לשרת
בצבא רק כשזה משרת את האינטרסים האישיים
שלהן ,ולא משום שזאת חובתן על פי חוק .נערה
אחת רוצה להתגייס ללהקה צבאית כדי להיות
כוכבת ,אחרת רצתה לעזוב את בית הוריה ,ולכן
הם החליטו שהכי טוב בשבילה להתגייס לצבא.
הנערות מוצגות כחבורה צווחנית של מפונקות
המפחדות מזריקות .היחידה שרצתה להתגייס
מסיבות אידיאולוגיות היא עולה חדשה מקנדה
(קרוליין לנגפורד) ,והיא המגוחכת מכולן.
הסרט מתאר ,לכאורה ,את תהליך ההתבגרות
של הנערות ,שלומדות להתגבר על האנוכיות
ועל הפינוק שלהן ,ומפתחות אחווה הדומה
לזו של גברים בסרטי צבא .התהליך מגיע
לשיאו בפארודיה על מבצע צבאי ,כשהבנות
יוצאות להציל את חברתן מאונס .שבע נשים

באפוד מלא ,נושאות נשק טעון ,רימוני עשן
ומסכות גז ,תוקפות שלושה נרקומנים עירומים
למחצה שבקושי עומדים על הרגליים .לא
רק שה"אויב" אינו יכול להילחם בחזרה ,גם
מבחינה מספרית הסיכויים נגדם .וכך ,המיתוס
המרכזי שלאורו גדלנו — דוד מול גוליית ,נצחון
מעטים על רבים — משמש בסיס לעוד בדיחה
על חשבון הבנות.
לעומתן ,פקידת המפקד ב"מבצע סבתא" (דרור
שאול )1999 ,היא דווקא אחלה .רותם אבוהב
מגלמת את שירלי כחיילת נלהבת ,מוכשרת
ויעילה שמתפקדת כאשתו של הקצין — היא
דוחפת אותו להתקדם בקריירה ואורזת את
הציוד לפני צאתו למשימה .לכן ,כנראה ,הוא לא
שוכב איתה (זכרו את דברי החייל הפצוע ב"לא
שם זין") ,אלא מחזר אחרי מתנדבת בקיבוץ.
"קרוב לבית" ,סרטן של הבמאיות וידי בילו
ודליה הגר מ ,2005-היה הראשון שבאמת
ניסה להתמודד עם החווייה של חיילות ועם
הדינמיקה ביניהן כשאין מפקד זָ ָכר בסביבה.
בספרו על חיילות מג"ב שנדרשות לקטלג
עוברי אורח ערבים ברחובות ירושלים ,הסרט
מתאר את חוסר העניין וחוסר האונים אל מול
המטלה המאוד לא נעימה שהוטלה עליהן.
בהקשר הפוליטי הזה ,אין ֵת ַמה שהמפקדות
מאופיינות כמורעלות ומגעילות ,והסרט נוטה
באופן ברור לטובתן של החיילות העצלניות/
מרדניות שנוטשות את משמרתן.
ועכשיו ,התיסכול ,השיממון והעלבון של

השירות הנשי בצה"ל משמשים קרקע פורייה
לקומדיה החתרנית של טליה לביא על חיילות
בבסיס בערבה שדעתן נטרפת עליהן בהדרגה.
לא עוד קבלה כנועה של ההיררכיה הדכאנית
בצה"ל ,אלא חיווי מודע ,בועט ושורט .כמו
כל דבר בצה"ל" ,אפס ביחסי אנוש" מחולק
לשלושה פרקים המתמקדים בסיפוריהן של
שלוש פקידות שלישות ,שכל אחת מהן מציגה
פנים אחרות של שביזות — דפי (נלי תגר),
שתפקידה העיקרי הוא לגרוס מסמכים (דימוי
נהדר להוויה חסרת תוחלת) ,חולמת לברוח
מהמידבר ולעבור לקריה; זוהר (דאנה איבגי),
האחראית על הדואר ,קוברת את הראש
בדובון ומחכה שזה ייגמר; והקצינה רמה (שני
קליין) ,האשה היחידה בישיבות המפקדה שבהן
מדברים על יציאת החיילים למבצעים בשטח,
משתוקקת לקידום אבל לא מצליחה להשתלט
על החיילות שלה .בלית ברירה היא מכינה קפה
לקצינים שסביבה מתוך כניעה לא לגמרי מודעת
להיררכיית המינים בצבא" .יום אחד תתעוררי
ותביני שהיית שנתיים בצבא ולא תרמת כלום,
לא טבעת חותם" ,מדקלמת הקצינה לזוהר,
שעצלנותה היא המרד שלה .אבל הסרט
מבהיר היטב ,שהאפשרויות הפתוחות בפניה
מצומצמות ביותר (כפי שמתבטא באופן סמלי
בדו-קרב של אקדחי סיכות).
לביא שותלת בסרט סוגיות רלבנטיות וכבדות
משקל ,כמו הטרדה מינית ואחווה נשית במרחב
הצבאי ,ומטפלת בהן באופן מבדר ,ועם זאת
רציני ונוקב .כשחייל קרבי חמוד ,שהתגלה
כזאב בכסות טלה (הוא גורס שעדינות היא מנת
חלקם של ג'ובניקים) ,מנסה לאנוס את זוהר,
מי שמצילה אותה היא החיילת אירנה (תמרה
קליינגון) ,שמכוונת אליו רובה ומעניקה לו
שיעור זריז וממוקד ביחסי גברים ונשים .הפעם
הבדיחה היא על חשבונו.
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להזדהות
עם האויב
 -פבלו אוטין -

> פול האגיס
על הדרך הנכונה לכתוב
תסריט אמין <

> פול האגיס מביים את אדריאן ברודי ב"גוף שלישי"

לקראת הפצת הסרט "גוף שלישי" בישראל הגיע הבמאי-תסריטאי פול
האגיס ( )Paul Haggisלביקור בארץ .מורן אטיאס ,אחת המפיקות של
הסרט והאחראית על ההשראה והכתיבה עם האגיס ,וחברת "יונייטד קינג"
עזרו להביא אותו לארץ .בשיתוף עם משרד יחסי הציבור ופסטיבל סרטי
הסטודנטים הוא ערך סדנה לסטודנטים .כותב שורות אלה הינחה אותה.
>>
להצלחת הסדנה אחראי בראש ובראשונה פול האגיס עצמו ,שפשוט לא
רצה לסיים את המפגש והאריך אותו לשעתיים וחצי במקום השעה וקצת
שהוקצבו .אך נראה שתרמו לכך גם איכות השאלות והאנשים שנכחו

בסדנה — סטודנטים ויוצרים צעירים שבאמת רצו לשמוע את משנתו
של היוצר זוכה האוסקר ,מחברם של תסריטים דרמטיים מצוינים כמו
אלה של "התרסקות"" ,מיליון דולר בייבי"" ,בעמק האלה" או "גיבורי
הדגל" ,ועל הגדרתו-מחדש של ג'יימס בונד באמצעות הכתיבה של
"קזינו רויאל" .להאגיס קריירה ארוכת שנים .לפני שעבר לקולנוע הוא
כתב תקופה ארוכה עבור הטלוויזיה .בשלב כלשהו במהלך הסדנה פנה
סטודנט אל האגיס ושאל על "ווקר טקסס ריינג'ר" ,הסידרה המפורסמת
בכיכובו של צ'אק נוריס ( .)Chuck Norrisהאגיס מיהר להסביר שהוא
לא באמת קשור לסידרה ,למרות שהוא חתום עליה" :שלחו לי את

 > .10כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב > יולי-אוגוסט #189 > 2014

התסריט של הפיילוט כדי שאשכתב אותו ,צ'אק נוריס כבר היה חתום על
הסידרה .עבדתי על השיכתוב שלושה שבועות ,שלחתי להם את התוצאה,
ולא שמעתי מהם יותר .הם הפיקו את הסידרה במשך עשר שנים בלעדי,
אבל בגלל ההסכמים הקיימים עם האיגודים המקצועיים בהוליווד הופיע
השם שלי בכותרות מדי שבוע ,בכל פרק ופרק".
האגיס מוסיף סיפור אירוני-טראגי על כך ,שדווקא הקרדיט הזה ,על
סידרה שהוא לא העריך ולא היה קשור אליה ,היה לקרדיט הידוע ביותר
שלו" :יש סיפור שאני מספר שוב ושוב .לילה אחד התעוררתי מסיוט,
כולי מיוזע .התיישבתי ,ופתאום ראיתי לנגד עיני את המצבה על הקבר
שלי ועליה כתוב 'פול האגיס ,יוצר ווקר טקסס ריינג'רס'" .האגיס
הבין שלמרות כל הדברים שעשה בחייו ,עדיין לא עשה משהו שהיה
גאה לראות את כותרתו מתנוססת על המצבה שלו .החרדה הזאת היא
שהובילה אותו לבצע שינוי בחייו" :כתבתי את 'התרסקות' ואת 'מיליון
דולר בייבי' כדי לשנות את הכיתוב על המצבה".
את הסדנה פותח האגיס ברצף של עצות" :לפעמים אני חושב על רעיון
כלשהו ,ואני לא מבין למה זה חשוב .אבל אני ממשיך הלאה ,ואני
יודע שאבין את הדבר מאוחר יותר .בנוסף ,לא צריך לדעת מהו הנושא
שכותבים עליו כבר בהתחלה .מי שאומר לכם דבר כזה ,טועה .עם זאת,
זכרו שכל מה שאני אומר לכם פה בסדנה זה שגוי .כי אין חוקים ,כל אחד
צריך להמציא את החוקים של עצמו .אז בבקשה ,אל תעשו מה שאני
עושה ,תעשו מה שאתם חושבים שהכי מתאים לכם".
האגיס ממשיך לעבור מעצה לעצה ,ורק אחר כך מתחיל להתמקד ולפתח

את הרעיונות שלו" .לכתוב תסריט זה כמו להיות במערכת יחסים
רומנטית .בהתחלה ,אתה רוצה להיפתח רק כמה שנחוץ .אחר כך נפתחים
קצת ,כדי לראות מה התגובות של הצד השני ,ואז ,לפי התגובות ,אתה
חושף את עצמך קצת יותר ,ושוב רואים מה קורה ממול .בכתיבה קורה
דבר דומה .אתה רוצה להיחשף רק במידת הצורך כדי להתקדם בסיפור.
בשלב כלשהו הדמויות יאתגרו אותך ,ואם אתה מאפשר להן ,הן יעודדו
אותך לחקור אותן יותר לעומק עד שתרגיש מאוד לא בנוח .זה מה שאני
נותן לדמויות שלי לעשות — אני מאפשר להן לשאול אותי שאלות
שגורמות לי אי-נוחות".
> החשיפה העצמית היא אחד הנושאים המרכזיים בכתיבה .בסרט החדש
שלך" ,גוף שלישי" ,הגיבור כותב יומן אישי בגוף שלישי .אני חושב שזאת
התייחסות נאה לכתיבה בכלל ולתסריטאות בפרט ,ולמתח המתמיד בין
כתיבה אישית לבין המרחק שהכותב חייב לשמור מן הדמויות כדי לכתוב.
התחושה היא שיותר מדי מרחק יוצר כתיבה קרה ,פחות מעניינת ,אבל
מצד שני ,חשיפה מוגזמת עשויה לפגוע במבנה ,ביכולת הסיפורית ,ואולי
בסיכויים לתקשר עם הקוראים .איך מתנהלים בתוך המתח המתמיד הזה
ומוצאים את האיזון?
קודם כל אני חייב לספר ,שבמשך שנים כתבתי עבור סדרות טלוויזיה.
הייתי תסריטאי די גרוע גם כשהרווחתי יפה מאוד בתור שכזה .זה נמשך
שנים ,וזה איפשר לי ללמוד את המקצוע לאורך כל התקופה הזאת.
למדתי מאוד לאט ,אבל אחרי כל השנים האלה ,מבנים של תסריטים ושל

> טומי לי ג'ונס ושרליז תרון ב"עמק האלה" של פול האגיס

 > .11כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב > יולי-אוגוסט #189 > 2014

> מורן אטיאס ב"גוף שלישי" של פול האגיס

סיפורים כבר טבועים בי .חייבים להכיר טוב את המבנה ,וברגע שיש לך
הטכניקה הזאת ,אתה יכול לזרוק את הכל לפח .אבל אי-אפשר להתחיל
בכתיבה מן הבטן מבלי שאתה מכיר היטב את המבנה הנרטיבי .אתה
צריך לדעת שבשלב כלשהו אתה חייב להכניס נקודות מפנה ,לעשות
שינוי בדמות ,ולהפוך את הדברים לקשים יותר בשבילה .וצריך לדעת
שאחרי שמצאת את הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לדמות מסוימת
במצב מסוים ,אתה צריך להפוך את זה לעוד יותר גרוע .אתה מעמיד
כל הזמן את הדמויות שלך במבחן .אנחנו חושפים את עצמנו ,בתור בני
אנוש ,רק כשאנחנו במשבר .אתה מסתכל על האולם הזה ,וכולם נראים
אנשים נורא נחמדים ,נכון? אבל מה אם משהו נורא היה קורה עכשיו
בחדר הזה? מי יהיו האנשים שיקריבו את עצמם למען אחרים ,ומי יהיו
אלה שידרכו על אחרים כדי להגיע מהר יותר ליציאה? והתשובה היא,
שזה אף פעם לא יהיה מי שאתה חושב .הגבר החתיך והאמיץ שם מאחור
ידרוך על כולם כדי להימלט ,ודווקא הילדה הקטנה בפינה תציל את
כולם .צריך להביא את זה בחשבון כשאתה כותב — אתה חייב להציב
את הדמויות שלך מול משברים ,מול המצב הגרוע ביותר שאפשר לדמיין
עבורן במובן האישי .עד כדי כך רע ,שהן יהיו חייבות לבגוד בעצמן ובמה
שהן מאמינות .ורק במצב כזה תוכל לראות איזה מין בני אדם הן.
מה שנפלא בכל זה הוא ,שתסריטאי חוקר את עצמו לא פחות מאשר

את הדמויות שלו .לכן ,בין אם אתה תסריטאי ובין אם אתה במאי או
שחקן ,השאלות שניצבות בפניך צריכות לפקוח את עיניך לגבי עצמך.
הרבה שנים של תסריטאות רעה עברו עד שלמדתי את זה .כשעבדתי
לטלוויזיה ,ניסיתי במקביל לכתוב גם תסריטים לקולנוע .אם שמעתי
שב"פראמונט" עומדים להפיק סרט אימה ,ישבתי וכתבתי סרט אימה.
אם מישהו אחר חיפש דרמת מתח ,מיד כתבתי אחת כזאת ,בתקווה
למכור אותה .וזו הייתה טעות גדולה .כשכתבתי את הסידרה "שלושים
ומשהו" הייתה לי התפכחות .באותה התקופה הייתי "תסריטאי חכם".
אני שם את זה במרכאות כפולות ,משום שבעיני זה מונח מעליב .יכול
להיות שבתור "תסריטאי חכם" אתה מוצא פתרונות כאלה ואחרים
לבעיה בתסריט ,אבל אתה לא באמת מעמיק .כשהגשתי למפיקים את
התסריט לפרק הראשון ,הם באו ואמרו לי" :זה תסריט טוב מאוד ,פול,
אבל איפה אתה בתוך כל זה?" ואני הסתכלתי מופתע ואמרתי" :זה אמור
לבוא מתוכי?" לא היה לי שמץ של מושג שתסריט אמור לבוא מבפנים.
הייתי באמצע שנות השלושים לחיי ולא הייתי מודע לכך .אמרתי "וואו",
ומאותו רגע התחלתי להסתכל פנימה ,וזה הפך אותי לבן אדם מורכב
יותר ,ולתסריטאי טוב יותר ,לדעתי .זמן מה לפני כן פוטרתי מתוכנית
טלוויזיה .וזה היה דבר נפלא ,משום שלדעתי ,להיות מפוטר זו מתנה
ענקית ,כי אתה צריך לארגן מחדש את החיים שלך ,לחשוב מה עשית
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לא בסדר ,ומה לעשות הלאה .בפעם הראשונה שפיטרו אותי מתוכנית
טלוויזיה ,כתבתי והפקתי את "שלושים ומשהו" ,וזכיתי בשני פרסי
אמי .כשפיטרו אותי בפעם השנייה הלכתי וכתבתי את "התרסקות" ואת
"מיליון דולר בייבי" ,וגם עם זה הלך לי לא רע .אבל יכולתי לכתוב את
הדברים האלה רק כשהחלטתי שלא איכפת לי מה מסחרי ומה לא ,ושאני
אתמודד רק עם דברים שבאמת מאתגרים אותי .קחו למשל את "מיליון
דולר בייבי" .עכשיו כולם יודעים שזה סרט גדול ומצליח ,אבל תחשבו
עליו בשלב הכתיבה .זה סרט על אשה מתאגרפת ועל המתת חסד .מי
ירצה לראות את הסרט הזה? אף אחד .וידעתי את זה" .התרסקות" הוא
סרט על גזענות ועל הבדלי מעמדות באמריקה בלי דמויות ראשיות .מי
ירצה סרט כזה? אף אחד .אבל הייתה לי תשוקה גדולה כלפי הפרויקטים
האלה ,ומאז החלטתי לשמר את התשוקה הזאת בכל פרויקט שאני עושה.
> רציתי לחדד משהו בהקשר של מה שאמרת על תסריטאי חכם ותסריטאי
טוב .ג'וזף קונראד אמר ,שכשהוא כותב ומנסה להיות מודע למבנה
הסיפור ,הוא אינו מצליח ליצור משהו שבנוי נכון .לעומת זאת ,כשהוא
כותב מתוך אינסטינקט או מתוך הרגש ,המבנה מופיע שם מבלי שהוא
יקדיש לכך מחשבה .איך אתה מרגיש בנוגע לאמירה הזאת?
זה נכון ,כי ג'וזף קונראד הרגיש את המבנה שכבר היה טבוע בו ,ולכן
הוא יכול היה לא לחשוב עליו .אם אתה שואל אותי מהו המבנה הנרטיבי
ב"התרסקות" ,אני חייב להגיד לך שאין לי שמץ מושג .אחרים יבואו
ויגידו לי שהמבנה הנרטיבי של "התרסקות" הוא כזה או אחר ,אבל
כשכתבתי לא היה לי מושג .אני רק עקבתי אחר דמות מסוימת עד שהיא
נתקלה בדמות השנייה ,ועקבתי אחרי ההוא עד שנפגש עם ההיא .הבנתי
שיש משהו מעגלי באופן שבו הדמויות מתנהלות ,אבל זה כל מה שידעתי.
> ואתה לא שואל את עצמך על מערכה ראשונה ,נקודות מפנה ועוד?
רק אם אני ממש חייב ,אבל אני נותן לעצמי את החופש להאמין שאני
כבר מרגיש את הדברים האלה בתוכי .אני יכול לאפשר לעצמי לעבוד כך
משום שכתבתי מאות רבות של שעות-מסך ,תסריטים לטלוויזיה ולקולנוע.
אז אחרי כל הניסיון הזה אתה מפנים את המבנה הנרטיבי ,אתה מרגיש
בפנים מתי צריך לבוא איזשהו טוויסט ,שינוי או מהפך .אתה חש את זה.
עם זאת ,תסריטאי מתחיל יכול בהחלט לקרוא את הספר ולנסות לעקוב
אחר ההוראות ,או אפילו להעתיק ממישהו אחר .אם לומר את האמת ,אני
סבור שהדרך הטובה ביותר ללמוד היא להעתיק ממישהו אחר .אל תדאגו
למקוריות ,שתלך לעזאזל .צריך ללמוד איך לכתוב סיפור טוב ,ואם אתה
מכיר מישהו שכתב סיפור טוב ,פשוט קח את הסיפור הזה ותעתיק אותו,
פשוט תכתוב מלה במלה את הסיפור הזה .קרא את התסריט והקלד אותו
מחדש בעצמך .ואז תתחיל להבין מה בדיוק קורה שם ואיך מתפתח המבנה.
או לחלופין ,כתוב תסריט שהוא לגמרי שיכפול של משהו אחר וחסר כל
מקוריות ,אבל נסה תוך כדי כך להבין מה עובד ,ולמה .ואחר כך ,מאוחר
יותר ,תמצא את הקול המקורי שלך".

האחריות של האמן
הטיפים של האגיס ,שבא מאסכולה אמריקאית ועובד בתוך הוליווד,
מתאימים ליצירה בתוך תעשייה — כיצד לעבוד עם המודלים הקיימים
והידועים ,ובכל זאת לנסות לפרוץ אותם .אחד הדברים שמעסיקים אותו
שוב ושוב במהלך השיחה עם הסטודנטים הוא רצונו להעביר מסר ברור

בנוגע לאחריות המוסרית והפוליטית של האמן .מבחינתו ,חובת האמנים
לומר את הדברים שאף אחד לא רוצה לשמוע או לא נעים לאנשים לשמוע.
בסדנה הוא מעודד את הסטודנטים לעסוק בנושאים החשובים בחברה
שהם חיים בה .אבל חשוב להיזהר ממלכודות של דידקטיות ואמירות
שטחיות ,ולחפש תמיד את האנושיּות ואת העומק בכל מה שכותבים:
"מישהו שאל אותי הבוקר האם קל לי יותר להיות אמיץ עכשיו ,כשאני
מצליח ויש לי אוסקרים ועשיתי סרטים .הסברתי לו שהמצב הפוך .אתה
צריך להיות אמיץ בתחילת הדרך ,כשאיש לא מכיר אותך ,כי רק כך
יש סיכוי שתיצור משהו בעל ערך ,אבל הרבה יותר קשה להיות אמיץ
אחרי שאתה זוכה להצלחה .כי אז אנשים מצפים ממך שתתעלה מעל
הסרט הטוב ביותר שלך ,או לשבור את שיאי הקופה של עצמך .אחרי
"התרסקות" הציעו לי מיליונים כדי לביים או לכתוב כמעט כל סרט
גדול בהוליווד .ואני אמרתי לעצמי" ,הרגע פלשנו לעיראק ,ואני מאמין
שלאמנים יש אחריות מוסרית" .באותה התקופה ,כל החברים הליברליים
שלי אמרו" :צריך לעמוד מאחורי הנשיא שלנו ולהיות מאוחדים" .ואני
לא חשבתי כך .אז כתבתי את התסריט של "בעמק האלה".
> דיברת קודם על הצורך לאתגר את עצמך ,ושמעתי אותך אומר בראיונות
אחרים ,שאתה אוהב לעבוד ממקום של אי-נוחות ופחד מכישלון .אתה
מדבר על הרגשות האלה כעל דבר חיובי ,משהו שאתה ניזון ממנו ביצירה.
נכון .מה שהניע אותי בכתיבת "בעמק האלה" היה הרצון למצוא סיפור
על מלחמת עיראק דווקא מנקודת מבט הפוכה משלי .קל מדי לכתוב
מתוך נקודת המבט שלך ,אבל תסריטאי צריך למצוא משהו שהוא לא
מסכים איתו ,ולכתוב מנקודת המבט הזאת .אתה חייב לשים את עצמך
בנעליים של דמויות שאתה לחלוטין לא מסכים איתן ,ולראות את העולם
רק דרך הפרספקטיבה שלהן .במובן הזה ,תסריטאות זו מלאכה פסיכוטית,
והמקום ממנו באתי בכתיבת "בעמק האלה" היה הרצון לבדוק את עצמי
ואת האמונות שלי .זה גם מה שעשיתי ב"התרסקות" ,ביקרתי את עצמי
ואת האמונות שלי .כי קל מאוד להגיד "הוא אשם" או "הוא גזען" .אני
חיפשתי את הגזענות שבתוכי .ידעתי שיש גזענות חבויה בתוכי ושאני
צריך לכתוב עליה .את "בעמק האלה" החלטתי לעשות בידיעה שאף
אחד לא יבוא לראות את הסרט ,שישנאו אותי על כך ,ושאפילו החברים
הליברליים שלי יגידו שזה לא הזמן הנכון ושצריך לחכות לפחות 10
שנים לפני שמביעים ביקורת ,כמו שעשו אחרי מלחמת וייטנאם .אבל
אני מאמין שאת הסרט הזה הייתי צריך לעשות שנתיים לפני כן .כי
לדעתי ,אמנים צריכים להוביל את הדרך ,פוליטיקאים רק מחפשים כוח
אישי ,וזה לא משנה מי הם או באיזה צד הם .חובת האמנים היא להוביל.
בין אם זה היה סרט טוב ובין אם הוא היה רע ,הרגשתי אחריות מוסרית
לעשות אותו.
> אמרת משהו לפני רגע על כך שהאמן הוא יצור אנוכי מאוד ,ואולי אפילו
לא אדם טוב .רואים את זה גם ב"גוף שלישי" ,כשהסופר משתמש בחיים
של אנשים אחרים ובאנשים עצמם כדי ליצור את היצירה שלו .אפשר
גם לומר שהאנוכיות הזאת הופכת בסוף התהליך לנדיבות ,מתנה שהאמן
מעניק לקוראים/צופים שלו.
זה נכון ,אבל אני רוצה לרגע להיות אכזרי כלפי עצמי ולבדוק את
המניעים הפחות מחמיאים שלי בזמן הכתיבה .אני אומר שאני מאוד
אנוכי ,וזה באמת כך .כשהגעתי להוליווד ,במשך  4שנים עבדתי  8שעות
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> ליאם ניסן ואוליביה ויילד ב"גוף שלישי" של פול האגיס

ביום בהובלת רהיטים .הרמתי פסנתרים בשביל "משה הובלות" ,ומשה
שילם לי רק  5דולר לשעה ,אבל אני הייתי אסיר תודה .זה היה בגיל
 ,22והייתי כבר נשוי ואב לילד .וכשהייתי חוזר הביתה אחרי  10-8שעות
עבודה הייתי מתיישב וכותב שעתיים שלוש כל לילה .אז הילדים שלי
ואשתי שילמו את המחיר .ואנחנו האמנים אוהבים להגיד שאנחנו עושים
את מה שאנחנו עושים מתוך שליחות או מתוך אהבה לאנשים אחרים,
אבל זה בולשיט ,אנחנו עושים את זה עבור עצמנו .ואנחנו חייבים להבין
את זה .אנחנו מאוד אנוכיים ,ואנחנו חייבים להיות כאלה גם אם זה הופך
אותנו לאנשים לא כל כך טובים .אנחנו חוקרים נושאים ומצבים שדורשים
שעות וחודשים של חיטוט וחשיבה ומסירות .זה נכון גם לגבי שחקנים
שיוצאים לחקור דמות מסוימת לפני שהם מגלמים אותה .מורן אטיאס
גרה עם צוענים כדי להתכונן לתפקיד שלה ב"גוף שלישי" .אדם שפוי
יעדיף ללכת לחוף הים או לצאת לבלות ,היא הסתובבה בחברת צוענים,
לא התקלחה במשך חודש ועוד ,הכל כדי להבין את הדמות מבפנים .וגם
בתור תסריטאי זה כך .אם אני צריך לכתוב דמות של פדופיל ,אני צריך
לראות את החיים דרך עיניו ,ולחוש שהתעללות בילד יכולה להיות דבר
טוב ומענג ,בנסיבות מסוימות .ואני כתבתי דבר כזה .אתם יודעים כמה
זה חולני? אתה קם משולחן הכתיבה ,כולך רועד ,אבל ככה כותבים דרמה
טובה .זה הופך את הדמות שאתה כותב לעשירה יותר ,מורכבת יותר .עד
היום אני מזועזע מזה שכתבתי שורות מסוימות ,זה גרם לי בחילה ,אבל
זה מה שהייתי צריך לעשות בתור תסריטאי.

בעקבות תשובה זו ביקש סטודנט את האגיס להרחיב בנוגע לטכניקה של
כניסה לנעליים של דמות מאוד שונה ממך" .אתה צריך לשכנע את עצמך
שכל מה שאתה מאמין בו הוא טעות" ,מסביר האגיס" .זה לא אומר שבסופו
של דבר אתה משנה את דעתך או את עמדתך ,אבל לטובת הכתיבה אתה
צריך להיות פתוח וכן ,כדי לקבל נקודת מבט הפוכה משלך .מה שאני עושה
זה לנסות להכיר את נסיבות החיים של דמות מסוימת הכי טוב שאפשר.
למשל ,אני מדבר עם אנשים ואני קורא הרבה .אתה צריך להיות מוכן
להיכנס מתחת לעור של כל דמות שאתה כותב .ופתאום אתה רואה שאתה
מסוגל לראות את העולם מנקודות מבט שאתה לא ממש רוצה לראות.
וזה הדבר שהכי קשה לעשות .אם אתה יכול לכתוב דמות שהיא לחלוטין
ההיפך ממך ולגרום לה להיות צודקת ,זה נפלא ,כי למעשה כל הדמויות
צודקות במאה אחוז מנקודת המבט של עצמן .גם דמות שחושבת ההיפך
ממך ,מבחינה פוליטית או חברתית ,היא לגמרי צודקת ,לדעתה .לכן אתה
צריך להיות מסוגל לכתוב את שתי הזוויות ,שלך ושלה ,באותה הנאמנות.
אסור לך לשפוט ,ולו לשנייה ,את הדמות שלך".
"יש כל מיני טכניקות שאפשר להיעזר בהן" ,המשיך האגיס" ,הקושי
הוא לסנן את מה שאנחנו יודעים ומרגישים ,את נקודת המבט שלנו .כי
גם אם אנחנו 'מבינים' את הצד השני ברמה האינטלקטואלית ,כל עוד
אנחנו כותבים את הדמות מנקודת המבט שלנו ,אנחנו עדיין לא משיגים
את המטרה ,תמיד תהיה המסננת של התפיסה שלנו .הנה מה שאני מציע
לכם לעשות במקרה כזה .קודם כל ,לך לחבר שחושב ההיפך הגמור ממך
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> פול האגיס באוניברסיטת תל אביב

בנושא מסוים ,ונהל איתו ויכוח נלהב .הקלט בטייפ את הוויכוח ותמלל
אותו .ואז נסה לכתוב את הוויכוח הזה ,אבל מתוך הנחה שהצדק הוא
עם החבר שלך .כך תתחיל להבין את הצד שלו .הכוונה היא ,שאתה
צריך לחוות את הדמות השנייה ,להיות ממש בתוכה מבחינה רגשית .הצד
האינטלקטואלי לא באמת רלבנטי .קח את הרעיונות האינטלקטואליים
שלך והסתר אותם בתוך רגשות .אם אתה כותב דיון אינטלקטואלי בין שני
אנשים על שני רעיונות ,אתה תיכשל ,כי הוויכוח צריך להיות בעל מטען
רגשי ואישי .למשל ,שתי דמויות מתווכחות על נושא שבוער בעצמותיהן,
אבל יש גם סוד שמסתתר ברקע; למשל ,אחד שכב עם אשתו של השני.
כל הדיון נטען באלמנטים רגשיים ובאינטרסים נוספים .פתאום הדיון
האינטלקטואלי יהפוך למעניין הרבה יותר ,כי יש היבט רגשי שמקנה
רבדים ועומק לשיחה .צריך לחפש את המצב הרגשי שנמצא מתחת לפני
השטח של הדיון שאתה יוצר .אם יש עוצמה רגשית ברקע ,אתה יכול
לכתוב איזה ויכוח אינטלקטואלי שתרצה .אתן לך דוגמה מתוך 'קזינו
רויאל' .בתחילת הסרט יש סצינה שבה בונד צריך לפגוש אשה זרה
ברכבת .היא צריכה לתת לו כסף ,ולהזהיר אותו שישמור עליו ,והיא
הבוסית שלו .זו סצינה מאוד אינפורמטיבית לכאורה ,ואני ידעתי שבנוסף
יש לי רק סצינה אחת כדי לגרום לדמויות האלה להתאהב .שאלתי את
עצמי 'איך מתאהבים?' ,והתשובה היא ,שיש סיבות מאוד שונות להתאהב.
אחת מהן היא 'להיות שקוף' .לא משנה כמה מנגנוני הגנה יש לך ,האדם
השני רואה אותך דרכם .הוא רואה את כל הפגמים שלך וכל הכישלונות
שלך ,ובכל זאת מקבל אותך .הסרט הוא על כך שבונד משחק פוקר .אני
משחק פוקר ,ואני יודע שאתה לא משחק עם הקלפים שלך ,אתה משחק
עם היריב שלך .לא משנה אילו הקלפים יש לך ביד ,העיקר הוא להטעות
את היריב שלך .זה אומר שבונד יודע להתבונן באנשים ולקרוא אותם.
אתה רואה? ככה המוח התסריטאי עובד .אז מה שיקרה בסצינה הוא
שהאשה תיכנס בלבוש מחויט עם הכסף והוא יסתכל עליה כמי שמודד
אותה .היא הולכת להתגרות בו ,והוא יגיד לה בפנים בדיוק מי היא .הוא
קלט אותה ,והוא יאמר לה מה הוא למד עליה מאופן עמידתה ,תזוזתה
ודיבורה .אבל אז ...היא תשיב לו באותו מטבע .ולא יהיה לו עוד מה
לענות .הוא חשב שהוא שולט במישחק ,שהוא קלט אותה ,אבל פתאום
הבין שגם היא קלטה אותו ,וכך הם מתאהבים.

לקראת הסוף ,אחד התסריטאים בקהל שאל את האגיס שאלה שכנראה
יוצרים רבים שואלים את עצמם :לפעמים אתה עובד על פרויקט שפשוט
לא מצליח להתרומם או להשיג מימון ,ואתה מרגיש שאנשים לא מבינים
כמה הפרויקט שלך טוב .מה עושים במקרה כזה? איך יודעים מתי
להמשיך להתעקש ומתי הגיע הזמן לוותר ולעבור הלאה?
"צריך ללמוד להבחין בין ביטחון עצמי ובין אגו" ,מזהיר האגיס" .אלה
דברים שונים לחלוטין שלעיתים קרובות נוטים להתבלבל ביניהם .יוהרה
זה רגש שאומר לך שאתה צודק גם כשלמעשה אתה טועה .ביטחון עצמי
הוא תחושה שאומרת לך שאתה צודק כשאתה באמת צודק .אבל קשה
להבחין בין השניים .מה שחשוב לזכור הוא ,שאם אתה באמת תסריטאי,
אתה יכול לספר המון סיפורים ולא רק סיפור אחד ויחיד .אז אם אנשים
לא רוצים להפיק תסריט שכתבת ,כנראה שיש לכך סיבות ,וזה מה שאני
גם אומר לעצמי :אולי הפרויקט עדיין לא מספיק טוב ,אולי אני עדיין
לא מספיק טוב .והמלה 'עדיין' היא מילת המפתח כאן ,כי זה אומר שאני
עוד אגיע למקום שבו אהיה טוב .אל תייסר את עצמך ותגיד 'אני לא
טוב בזה' ,אלא 'אני עדיין לא מספיק טוב' .זה מה שהייתי אומר לעצמי
כשראיתי שהעבודות שלי לא נמכרו .אם איש לא קנה ,כנראה שזה לא
טוב מספיק — עדיין .ואז הייתי חוזר וממשיך לשכתב .כי אני מאמין שמה
שקובע אם אתה תסריטאי או לא ,זאת כמות השעות שאתה יושב וכותב.
אדם שיושב וכותב תסריט אחד אינו רשאי לקרוא לעצמו תסריטאי .הוא
צריך לשבת ולכתוב עוד ועוד .ורק אחרי שכתבת מספר תסריטים ,אולי
תוכל להגיד שאתה תסריטאי ,ואולי לא ,תגלה זאת בעצמך אחרי שעות
על גבי שעות של כתיבה".
"מה שחשוב" ,הדגיש האגיס" ,הוא לדעת שאם אתה מאמין שיש לך
כישרון ,חייב להיות לך יותר מסיפור אחד לספר .נקה את השולחן ,שים
את התסריט הזה בצד ,והתחל לכתוב משהו חדש .יש לי כל כך הרבה
דברים שכתבתי ושמתי בצד כי לא הצלחתי לעשות מהם שום דבר .אבל
אל תפסיק לכתוב .אתה צריך מייד להמשיך ולכתוב את הדבר הבא.
תסריטאי/כותב זה לא רק שם תואר ,זו פעולה ,אתה כותב .זה מה שאתה
צריך לעשות ,להמשיך לכתוב .אז אפילו אם אתה אוהב את מה שעשית,
שים את זה בצד וכתוב משהו חדש .גם זה לא מוכר? יופי ,שים גם את זה
בצד ותכתוב עוד משהו .אחרי ארבעה-חמישה כאלה ,אולי תוכל לחזור
למה שעשית ולהעריך את העבודה מחדש .אני כתבתי המון תסריטים עד
שאחד מהם הופק ,המון .ואתה יודע מה? הם כולם זבל .לא הייתי מוציא
אף אחד מהם מהמגירה ואומר לך שצריך להפיק אותו .אפילו לא אחד.
הם לא היו באמת טובים .זה רק היה נדמה לי".
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עד  105דקות
זה הכי טוב
> מרין קרמיץ על עקרונותיו של מפיק טוב <
 -דן פיינרו -

> מרין קרמיץ

הוא למד צילום ,היה במאי ,מפיק ,מפיץ ,בעל בתי קולנוע ,בעל חברת
הפצה בינלאומית ,מייסד ומנהל אימפריית קולנוע של ממש ,עד שהחליט
להעביר את המושכות לידי בניו ולעשות רק מה שמעניין אותו .מרין
קרמיץ ,שהיה השנה אורח כבוד בפסטיבל ירושלים ,ראוי בהחלט לתואר
"מר סינמה" .ברשימת הבמאים הארוכה שהפיק והפיץ את סרטיהם
נמצאים ז'אן לוק גודאר ,אלן רנה ,קלוד שאברול ,לואי מאל ,מיכאל
האנקה ,עבאס קיארוסטמי ,הונג סאנג-סו ועוד רבים וטובים .עם חלקם
הסתדר היטב ולאורך זמן ,עם אחרים התנגש מהר ולא המשיך הלאה ,אבל
להבדיל מרוב המפיקים האחרים ,הוא התעקש תמיד לעבוד רק עם מי
שנראה בעיניו אמן ראוי ומשמעותי ,ואם הניסיון לא צלח בסופו של דבר,
הוא לא חשש להודות בכך .זהו מפיק יוצא דופן שאין עוד רבים כמוהו.
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מרין קרמיץ ( )Marin Karmitzהוא נצר לאחת
המשפחות היהודיות האמידות ביותר ברומניה.
הוא נולד ב– 1938בבוקרשט ,ויחד עם משפחתו
היגר בגיל  10לצרפת .אחרי הבגרות נרשם
לאחד ממוסדות הוראת הקולנוע היוקרתיים של
אותה התקופה ,המכון ללימודי קולנוע גבוהים
( )IDHECבפאריס .הוא השלים לימודיו כצלם,
והחל לעבוד בתור שכזה ,אבל עד מהרה היה
עוזר במאי ליוצרים כמו אנייס וארדה וז'אן-לוק
גודאר ,והתחיל לביים בעצמו ,תחילה סרט קצר
לפי סיפור של מרגריט דיראס ,ועיבוד של אחד
ממחזותיו של סמואל בקט ,Play ,לקולנוע.
היות שלא מצא מפיק כלבבו שיפיק סרטיו,
הקים ב– 1966חברת הפקה משלו ,וקרא לה,
על–פי ראשי התיבות של שמו.MK2 ,
שנתיים לאחר מכן היה שותף פעיל בתנועות
המחאה של השמאל הקיצוניות שצמחו בצרפת
במקביל למהומות הסטודנטים של  .1968סרטו
הראשון באורך מלא" ,שבעה ימים במקום
אחר" ( ,)Sept jours ailleurs, 1969מספר
על מלחין צעיר שנחנק בשגרת עבודתו ,כמעט
עוזב את הבית ואת האשה ,אבל מתחרט ברגע

האחרון בשל אהבתו לבתו הקטנה" .חברים"
( )Camarades, 1970עסק בהתגייסות פוליטית
של פועל צעיר מן המעמד הנמוך שאינו מוצא
את מקומו בחברה .לסרטו הבא" ,מכה תחת
מכה" ( ,)Coup pour Coup, 1972המתאר
שביתה במפעל טקסטיל ועימות בין הפועלות
לבין בעלי הבית ,לא הצליח למצוא מפיץ מן
המניין ,ומאחר שהאמין מאז ומתמיד בעצמאות
מוחלטת (הוא עדיין דוגל בה גם היום) ,הוא חזר
שוב על תרגיל ההפקה ,כלומר פתח בית קולנוע
משלו בפאריס .שם התכוון להציג לא רק את
הסרט שלו ,אלא גם סרטים אחרים של שותפים
לצרה ,אשר נדחו גם הם על–ידי רשתות ההפצה
הרגילות .זה היה צעד משמעותי לקראת מה
שעתיד היה לצמוח לאימפריה ענפה ורבת–
שלוחות — בית הפקה ,חברת הפצה ,רשת בתי
קולנוע ,וסוכנות בינלאומית לרכישה ומכירה
של סרטים ,כל זה תחת הכותרת של .MK2
כחלק בלתי–נפרד מכל גל יוצרי הקולנוע שצמח
אז בצרפת ,והגדיר מחדש את הקולנוע הצרפתי,
הוא גילה מהר מאוד ,כאשר החליט להפיק את
סרטיו בעצמו ,את חומת הביורוקרטיה של

מנגנון התמיכה הממלכתית בקולנוע ,שבלעדיה
כנראה היה הקולנוע האירופי שוקע מזמן
בתהום הנשייה .חומה ,משום שכדי לקבל את
התמיכה צריך היה לנקוט תרגילים שקרמיץ,
אינטלקטואל אשר לקח את עצמו ואת הממסד
סביבו ברצינות מוחלטת ,התקשה להשלים
איתם ,כי בעיניו ,איכות הפרויקט והמסר שבו
הם העיקר .הנה תיאורו ביחס למפגש עם שר
התרבות של צרפת באותו זמן ,הסופר אנדרה
מאלרו ( ,)Andre Malrauxבריאיון לכתב העת
"ניו–יורקר":
"עמדתי לעשות את הסרט הראשון שלי ,ופניתי
למנגנון המוכר בצרפת בשם 'מקדמות על
הכנסות עתידיות' (,)Avances sur recettes
קרן התמיכה המרכזית להפקת סרטים ,באותה
התקופה .התבקשתי להכין תקציב משוער ,אבל
הקרן ,שהייתה אמורה לכסות  20אחוז ממנו,
הודיעה לי שלא תוכל לתת לי יותר מ– 15אחוז.
מאחר שזה לא הספיק ְלמה שהתכוונתי לעשות,
החלטתי לחתוך בבשר החי ,הכנתי תקציב קטן
יותר ,והגשתי אותו מחדש .הם בדקו אותו שוב,
והשיבו לי שמאחר שמדובר בסרט דל-תקציב,

> מרין קרמיץ מביים בתחילת שנות ה–70
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> טאדאשי אוקונו ב"כמעט מאוהב" של עבאס קיארוסטמי ,הפקה :מרין קרמיץ

התמיכה שלהם תצטמצם לשבעה אחוזים
וחצי .בעיני זה נראה אבסורד ,ובעצת חברים
פניתי לשר התרבות ,שצריך היה להבין ללב
אמן יוצר .התקבלתי אצלו ,והסברתי שאי-
אפשר לעשות סרט בתנאים כאלה ,שאני חייב
לזייף את התקציב ,להמציא הוצאות ושותפים
פיקטיביים ,אחרת לא אצליח לזכות בתמיכה
הולמת .מאלרו הסתכל עלי ואמר לי בשלווה
מוחלטת" :זייף ,חביבי ,זייף" .ואכן ,זייפתי ,וכך
השלמתי את הסרט הראשון שלי".
בשלב מסוים הניח קרמיץ לבימוי ,והחליט
לעבור להפקה ולהפצה .בעניין ההפצה הוא ידע
מראש שכוונתו לטפל רק בסרטים שנראים לו
איכותיים ומשמעותיים ,וכך גם בכל מה שנוגע
להפקה — הוא ייקח על עצמו סרטים שאף
אחד אחר לא מעז לגעת בהם .ניסיונו הראשון
בסרטים שאינם שלו היה ב"כל אדם לעצמו"
( ,)Sauve qui peut/La vieשל גודאר.
השניים הכירו היטב כבר זמן רב ,והספיקו
בין היתר להתנצח במהלך שנות ה– 70פעמים
רבות ,בעיקר על הדרך הנכונה לעשות סרטים
פוליטיים אפקטיביים באמת .עם זאת ,הם נמנו

עם אותו מחנה פוליטי והיו שותפים לאותן
המטרות .הסרט ,שהופק ב– ,1980זכה ,שלא
כרוב סרטי גודאר ,להצלחה מסחרית ניכרת.
בעקבות הצלחה זו הפך קרמיץ למפיק במשרה
מלאה ,אבל באותו מעמד הוא גם ניצב בפניו
דילמה ,שמצא לה פתרון רק כמה שנים טובות
לאחר מכן .הנה הסיפור ,כפי שקרמיץ סיפר
אותו לא פעם למראייניו בעולם ,וחזר עליו גם
בעת ביקורו בירושלים:
"אחרי שהשלמנו את הסרט ,פנה אלי גודאר
ואמר לי בסגנונו הבוטה הידוע' :אתה לא מפיק
טוב' .התפלאתי ,כי חשבתי שדווקא עמדתי בכל
הציפיות ,הסרט הצליח יותר מסרטיו האחרים
באותה התקופה ,והאמת היא שגם נעלבתי .מה
בדיוק הניע את גודאר לומר את אשר אמר ,לא
ברור לי ,והוא אישיות מסובכת מכדי שאנסה
לנחש .אני רק יודע שאחרי כמה שנים הוא
פנה אלי שוב והציע לי שנעבוד שוב יחד .בכל
מקרה ,אחרי ששכך קצת הכעס ,התחלתי לשאול
את עצמי מה זה באמת מפיק טוב .את התשובה
מצאתי  20סרטים לאחר מכן ,כשעשיתי את
'מלו' של אלן רנה (.")Alain Resnais

סיפור ההפקה של "מלו" ,גם הוא סּופר לא
פעם ,גם בגיליון "סינמטק" שהקדשנו לאלן
רנה אחרי מותו ,אבל כדאי לשמוע אותו שוב,
מנקודת המבט של המפיק.
"רנה רצה לעשות סרט לפי מחזה של הנרי
ברנשטיין שנכתב בשנות ה– 20של המאה
הקודמת .איש לא רצה לגעת בפרויקט הזה,
מה עוד שהסרטים שעשה רנה קודם לכן היו
כישלונות מסחריים חרוצים .אבל אני מאוד
רציתי לעבוד עם אלן רנה ,ואמרתי לו שבתנאים
מסוימים אני מוכן לקחת על עצמי את ההפקה.
התנאים היו שהצילומים לא יימשכו יותר מ–20
יום ,שהשחקנים יעבדו בשכר מינימום ,ושאורך
הסרט לא יעלה על  105דקות .האמנתי אז ואני
מאמין גם היום ,שזה האורך האופטימלי של
סרט .יותר מזה ,אתה מסתבך עם ההפצה ,פחות
הצגות ביום ,פחות הכנסות ,וזה בסופו של דבר
פוגע בסרט (תפיסת עולם אופיינית לקרמיץ
המפיץ ובעל בתי הקולנוע ,שחושב על היבטים
שבמאי לא תמיד רוצה להיות מודע להם — ד"פ).
להפתעתי ,רנה ,שהיה ידוע כבמאי קפדן ודקדקן
שאינו מוותר על קוצו של יוד ,הסכים .כדי לעזור
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> איזבל הופר ב"עסקי נשים" של קלוש שאברול ,הפקה :מרין קרמיץ

לו במשימה ,שכרתי את אחד האולפנים בפרברי
פאריס ,בנינו שם את כל התפאורה של הסרט,
שהיא למעשה תפאורה של הצגת תיאטרון,
ואיפשרתי לכל הצוות ,גם השחקנים וגם הצוות
הטכני ,לעשות שם חזרות במשך שלושה שבועות
תמימים ללא הפרעה .כולם ,בלי יוצא מן הכלל,
היו מודעים להגבלות ,ורנה אכן השלים את
הסרט במועד .אלא שכמה שבועות לאחר מכן,
בתום העריכה ,הוא צילצל אלי בטון מודאג' .אני
חושב שיש לנו בעיה' ,הוא אמר לי ,ואני כבר
ראיתי בדמיוני דרישה לצלם את הכל מחדש,
להחליף שחקן ,או מי יודע מה .הרי מדובר ברנה
שאינו מוותר על מאומה .שאלתי בזהירות מה
קרה ,והוא השיב לי" :גמרנו לערוך ועשינו
עכשיו תיזמון סופי .מתברר שהסרט ארוך ב–45
שניות יותר מכפי שהסכמנו".
קרמיץ ,שטוען כי רק אחרי "מלו" הרגיש שהוא
באמת מפיק טוב (אין פלא ,הסרט זכה גם
להצלחה בקופה) ,נוהג בדרך כלל לראות את
תפקיד המפיק כ"מיילד" של סרט .לסירוגין,
הוא גם משתמש במונח "מו"ל וסוכן מכירה".
תפקיד המפיק הוא לעזור לסרט לצאת לאור
העולם ,וזה אומר שהוא צריך להיות מעורב
בכל תהליך היצירה ,מכתיבת התסריט ,דרך
הליהוק ,בחירת אתרי הצילום ,הצילומים עצמם
והעריכה ,וכלה בהבאתו של הסרט למפגש עם
הקהל .ומאחר שמדובר בקרמיץ ,השלב הראשון

שעמו הוא
והחשוב ביותר הוא בחירת הבמאי ִ
עתיד לעבוד .זה לא תמיד הצליח לו ,היו כאלה
שהוא אינו מוכן לסלוח להם עד היום על מה
שעוללו לו (עבדלטיף קשיש הוא אחד כזה,
ואפילו דקל הזהב בקאן לא שינה את דעתו של
קרמיץ) .גם לואי מאל ,אותו גאל כשמצא את
עצמו בלי מפיקים לסרט "להתראות ילדים"
(שזכה מאוחר יותר במבול של פרסים) ,נמצא
אצלו ברשימה השחורה ,למרות כל הפרסים
והשבחים בהם זכה הסרט.
לעומת זאת ,היו במאים אותם ליווה בנאמנות
במשך שנים רבות ,כמעט לאורך כל הקריירה
שלהם ,כמו למשל קלוד שאברול ,שהיה ידיד
עוד מן התקופה ששניהם נמנו עם חבורות
המתמרדים של הגל החדש שהוציאו את הממסד
מן הכלים .הסרט הראשון שהפיק מרין קרמיץ
עבור שאברול ,כשהיה בשפל ואיש לא רצה
לעבוד איתו ,היה מותחן בשם "עוף בחומץ"
(:)Poulet au vinaigre, 1985
"התסריט מצא חן בעיני ,אבל כבר במבט ראשון
הבנתי שהוא תפור לסרט באורך של שעתיים
ורבע .אמרתי לשאברול שני דברים .ראשית,
שהסרט ישתפר אם יהדקו את התסריט .שנית,
שצריך להוזיל את מחיר ההפקה .בצורתו
הנוכחית ,יש צורך בשמונה שבועות כדי לצלם
את הכל .אם תסריט תפור היטב ,אפשר יהיה
להסתפק בששה שבועות .בתנאים אלה ,אמרתי

לו ,אני חושב שאני יכול להפיק את הסרט.
ועוד הסברתי לו ,שכדאי לטפל בתסריט לפני
הצילומים ,ולא אחרי שמשלימים אותם .אתגרים
מן הסוג הזה תמיד שיעשעו את שאברול .הוא
מייד הודיע לי שהוא עומד לעשות את כל הסרט
במחצית התקציב הממוצע של הפקה צרפתית,
וזה בדיוק מה שהוא עשה" .ועוד סיפור על סרט
של קלוד שאברול" ,עסקי נשים":
"אני יודע שקלוד שונא לחפש לוקיישן
ולהתעסק בתלבושות .כאשר עשינו את הסרט
שעלילתו מתרחשת במלחמת העולם השנייה,
בחרתי עבורו אתר צילום בעיר השדה דיאפ
שבצפון צרפת .ראשית ,משום שידעתי כי
הרבה יותר נוח לו לצלם בפרובינציה מאשר
בפאריס; שנית ,משום שכל צוות השחקנים היה
כל הזמן סביבו ,לא נעלם בערבים ולא הלך
הביתה ,כפי שזה עשוי היה לקרות אילו צילמנו
בפאריס .ואכן ,על בימת הצילומים הייתה אווירה
של להקת תיאטרון שעובדת על הצגה .חוץ מזה,
הצילומים נערכו בדירות דחוסות וקטנטנות,
כפי שדרש הסרט ,בחדרים של שני מטרים על
שלושה .והזהרתי את קלוד שבחדר כזה ימצא אולי
מקום לעצמו ,לצלם ,למצלמה ולשחקן ,וזה הכל.
האחרים יצטרכו לחכות בחוץ .האתגר מאוד קסם
לו ,והוא אכן עשה את הסרט בתנאים אלה".
במילים אחרות ,אומר קרמיץ ,מלאכתו של
מפיק היא להפוך מגבלות ליתרונות .הפתרון
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הוא לא להגדיל את תקציב הסרט בכל פעם
שיש מכשול בדרך ,אלא למצוא פתרון יצירתי
כדי להתגבר עליו .ממש ברוח הסיסמה של הגל
החדש — "יחי הדמיון".
בעיני קרמיץ ,תהליך הלידה של סרט אינו
מסתיים עם העותק הסופי ,שם רק מתחיל פרק
חדש ,שבו תופס אותו קרמיץ עצמו ,בכובע
המפיץ ,בעל בתי הקולנוע ,וסוכן המכירות של
הסרטים ,את מקום המפיק .ואכן ,הוא התמודד
עם האתגר הזה כבר בסרט הראשון שהפיק,
"כל אדם לעצמו" של גודאר .אולי גודאר סבר
שהוא אינו מפיק טוב ,אבל גם הוא צריך היה
להודות ,שכמפיץ ,קרמיץ עלה על כל מי שעבד
איתו ,לפני אותו הסרט ואחריו.
"כל אדם לעצמו" הוצג בפסטיבל קאן ,והתקבל
בקיתונות רותחין בידי הביקורת ששנאה אותו.
בקיץ שלאחר מכן צילצל קרמיץ אישית לכל
אחד מן המבקרים המובילים בצרפת ,הבטיח להם
שגודאר קרא בתשומת לב את הביקורות שלהם,
וערך את סרטו מחדש .הוא הזמין כל אחד מהם
להקרנה פרטית של הסרט בגירסתו החדשה ,ודאג
שבכל אחת מן ההקרנות האלה יצטרף לצופים גם
אחד התומכים הנלהבים של הסרט ,אנשים בעלי
משקל סגולי גבוה בחיי התרבות הצרפתית כמו
מישל פוקו ,מרגריט דיראס או ז'אן-פול סארטר.
המבקרים באו ,התרשמו ,וכתבו ביקורות חדשה
שבה שיבחו את השינויים שעשה גודאר אחרי
כל מה שנכתב עליו" .מיותר לומר" ,מוסיף
קרמיץ" ,שגודאר לא שינה אפילו פריים אחד
בסרט" .אבל עובדה היא ,שבעקבות שינוי עמדת
התקשורת נמכר הסרט הרבה יותר טוב מכל סרט
אחר של גודאר באותם ימים.
מלבד תקופה קצרה ,בימי שלטונו של סרקוזי
בצרפת ,כאשר שימש יועץ הנשיא לענייני
קולנוע ,קרמיץ לא הסתדר אף פעם עם הממסד,
גם אם מיקומו במפה הפוליטית והחברתית
השתנה מן הקצה אל הקצה מאז תחילת הדרך.
מאותו צעיר מרדן שתוקף את השלטון ,ולא
משנה מי יושב שם ,הוא הפך לבעל נכסים ,מפיק
ומפיץ רב–עוצמה ,בעצם מייצג של מעמד שהוא
עצמו נהג פעם לתקוף בשצף קצף .מצד שני,
הוא אינו מחמיץ הזדמנות להזכיר שהוא אינו
נעזר בקרנות ממשלתיות ,ושומר על עצמאות
מוחלטת למרות ההיקף הגדול של עסקיו.
הקשר ההדוק שהיה לו עם הקולנוע הצרפתי
הלך והתרופף במהירות רבה ,עד כדי כך
שהחברה שלו חדלה לשמש כבית הפקה מן
המניין ,ובחרה לעסוק רק בפרויקטים שנבחרו

> מרכז בתי הקולנוע של חברת  MK2בפאריס

בפינצטה .כאשר ניסו לומר לו שהקולנוע
הצרפתי העכשווי ,המופק בתקציבי מינימום,
הוא בעצם שיבה אל הימים של הגל החדש ,הוא
השיב למראיינת שלו באתר "גרניקה":
"זה לא אותו הדבר ,משום שברוב המקרים,
לקולנוע של היום אין פשוט מה לומר .יש אמנם
כותבים מבריקים שמוצאים לפעמים דברים
מעניינים ,בשפה מודרנית ,אבל זה קורה רק
לעיתים רחוקות .קחו לדוגמא את הסרט שזכה
בדקל הזהב לפני שנה" ,כחול הוא הצבע החם
ביותר" .קשיש משתמש בכל הגימיקים של
הטכנולוגיות החדשות ,מצלמה דיגיטלית ביד,
שעות על גבי שעות של צילומים ,הרים של
חומר גלם שצריך אחר כך לערוך במשך חודשים.
בעינַ י זאת הדרך הקלה לעשות סרטים".
הדוגמא של קשיש ,כאמור ,אינה מקרית.
קרמיץ הפיק סרט קודם של הבמאי" ,ונוס
שחורה" ,נכנס אתו לעימותים רבים ,גם בשלב
הצילומים וגם בעריכה ,משום שלדעתו הסרט
היה ארוך מדי ,חזר על עצמו ,גלש להגזמות
מיותרות וחסרות טעם ,והצילומים נמשכו
הרבה יותר זמן מכפי שתוכנן .קשיש סירב
להישמע לקרמיץ ,והתעקש לעבוד בדרכו-שלו
ולשמור על הסרט בצורתו המקורית .התוצאה
הייתה כישלון חרוץ ,כשרוב הביקורת הסכימה
עם קרמיץ ,שמדובר בטיפול מאכזב וצעקני
בנושא מרתק וחשוב.
מקרה הפוך קרה לקרמיץ במפגש מאוחר שהיה
לו עם גודאר ,שפנה אליו והציע לו להפיץ אחד
מסרטיו .קרמיץ בא לביתו של גודאר בעיירה
רול ,על שפת אגם ז'נבה ,ראה את הסרט ,והציע
מספר תיקונים וקיצורים שיכולים לשפר את

התוצאה הסופית .גודאר הבטיח לשוחח על כך
עם שותפתו לבימוי ,אן-מארי מיאוויל (Anne
 ,)Marie Mievilleוצילצל כמה ימים לאחר
מכן להודות לקרמיץ" .ניסינו את השינויים
שהצעת ,והתוצאה הייתה באמת טובה יותר",
הודה ,באופן יוצא מן הכלל.
"כדי להיות אמן בקולנוע צריך לחדש לא רק את
התוכן אלא גם את השפה שבה אתה משתמש",
אמר פעם קרמיץ בריאיון ,בדברו על הקולנוע
הצרפתי היום" .אני המום מן הבורות של במאים
צעירים רבים שאינם מכירים את תולדות
הקולנוע ,לא ראו את סרטים שעשו פעם,
וממשיכים לעשות את אותם הדברים שנעשו
כבר פעמים רבות ,אבל בצורה פחות מוצלחת".
במקום הבמאים הצרפתים ,שהוא מתקשה
לתקשר אתם בימים אלה ,בוחר קרמיץ לעבוד
עם זרים" .היום אני מעדיף יוצרים שיכולים
לתרום לי משהו" ,הוא מסביר .אין לו ציפיות
לגרוף ממון מן הסרטים שהוא עושה ,הוא
פשוט רוצה לעשות סרטים שטובים בעיניו.
אמנם ,הוא העביר כבר לפני כמה שנים את
ניהול החברה לשני בניו ,נתנאל ואלישע ,אבל
הוא כמובן ימשיך להפיק את הבמאים שהוא
אוהב; למשל ,את סרטיו של עבאס קיארוסטמי,
שבעיניו הוא אחד הבמאים החשובים ביותר
היום בעולם ,או את הסרטים של נעמי קוואסה
היפנית או קסאוויה דולאן הקנדי ,אותם הוא
מלווה כברת דרך ארוכה .ואין שמח ממנו כאשר
הוא שומע שמפיקים אחרים פנו לאחד הבמאים
שלו ,למשל קיארוסטמי ,והציעו לו הצעות,
וקיארוסטמי השיב" :בשביל מה אני צריך
מפיק? יש לי כבר מרין קרמיץ".
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הוליווד
והאוונגארד
> על מקורות השראה של
לוקאס ,לינץ' ועוד <

 -חן שינברג -

> מימין" :האיש עם מצלמת הקולנוע" של דז'יגה ורטוב" ,שלוש פנים למראה" של ז'אן אפשטיין" ,השטן הוא אישה" של ג'וזף פון שטרנברג

סידרת  OFFמציגה בשלוש השנים
האחרונות קולנוע ניסיוני בסינמטקים,
בעותקי  16מ"מ ו– 35מ"מ .החלק
הרביעי בסידרה זו ,שאוצר כותב
שורות אלו ,מתרכז בקשר שבין הקולנוע
ההוליוודי לקולנוע האוונגארדי .הוא
מוצג בסינמטקים של תל אביב וירושלים
החל מיולי  2014עד מאי  .2015הסידרה
מורכבת מ– 11תוכניות ,ומאמר זה יסקור
חלק מאלו שיוצגו במהלכה.
המתח והקונפליקט בין המימד האמנותי של
המדיום הקולנועי למימד המסחרי שלו קיים
כבר מראשית ימיה של האמנות השביעית.
את הצד המסחרי והרווחי של אמנות זו ייצגה
מאז ומעולם תעשיית הקולנוע ההוליוודית,
המבוססת על שיטת פס הייצור ,ואילו את הצד
האמנותי הרדיקלי ייצגה תנועת האוונגארד
הקולנועית ,המבוססת על עשייה אישית
המבקשת לפרוץ את גבולותיו של המדיום.
סידרת תוכניות זו מציבה במרכזה את קשרי
הגומלין וההשפעות ההדדיות בין שתי תפיסות
אלה ,בין הקולנוע ההוליוודי ובין "האחר"
של הקולנוע — הקולנוע האוונגארדי ,החל
משנות ה– 20של המאה הקודמת ועד ימינו,

דרך קשת רחבה של היבטים :השפעת המבע
הקולנועי והאסתטיקה החזותית של הקולנוע
האוונגארדי על סרטים עלילתיים באורך
מלא שנעשו בהוליווד ,ולהיפך — קולנוענים
אקספרימנטליים שמתייחסים להוליווד ,לזוהר,
או לשיטה ההוליוודיים ,או כאלה שהושפעו
מבמאים שעבדו בתוך שיטת האולפנים.
היבטים אחרים כוללים סרטים בעלי מאפיינים
צורניים ותוכניים אוונגארדיים שהופקו
בהוליווד ,ובמאים הוליוודיים שהחלו את
הקריירה הקולנועית שלהם באוונגארד.
מטרתם המרכזית של הסידרה ושל מאמר זה
היא לחשוף את הקהל המקומי לקולנוענים
שחלקם נדחקו לשולי ההיסטוריה ,וליצירות
פורצות דרך שאינן מּוכרות ,אך היו מקור
השראה והשפעה לבמאים ידועים שפעלו
ופועלים עדיין בתוך המערכת ההוליוודית.
עוד נראה את הפעפוע של רעיונות שהחלו
באוונגארד אל הקולנוע של הזרם המרכזי.
לאור זאת ,טבעי להתחיל את הסידרה דווקא
בבמאי ג'ורג' לוקאס (,)George Lucas
שמזוהה יותר מכל עם שיא עשיית המיינסטרים
ההוליוודית .לוקאס אמנם נחשב לאחד מאבות
ה"בלוקבאסטר" ,כשיצר בשנת  1977את
סרטו "מלחמת הכוכבים" ,אך בתחילת דרכו

הקולנועית הושפע מאוד מקולנוע אקספרימנטלי
ומופשט ,ואף ראה את עצמו כקולנוען שעוסק
בתחומים אלה .השפעתו של קולנוען אוונגארדי
קנדי בשם ארתור ליפסט (Arthur Lipsett,
 )1936-1986הייתה גדולה במיוחד ,ואף חילחלה
לסרטי הקולנוע הארוכים שלו ,כולל "מלחמת
הכוכבים" .על כך אמר לוקאס" :במונחים של
הבנת הכוח של יחסי פסקול תמונה ,אין מישהו
שהוא טוב יותר מארתור ליפסט".
לוקאס החל את לימודי הקולנוע שלו
באוניברסיטת דרום קליפורניה ()USC
בשנת  ,1965ונמשך בתחילת דרכו למחוזות
הוויזואליים הטהורים של הקולנוע .הקורסים
שציין כי השפיעו עליו ביותר היו אנימציה
והמבע הקולנועי .האחרון התמקד ביסודות
הלא–נראטיביים של העשייה הקולנועית —
אור ,עריכה ,קומפוזיציה ,תנועה וצבע .המרצים
בקורס זה הקרינו סרטים דוקומנטריים ,סרטי
אנימציה וסרטים ניסיוניים שנעשו במכון
הקולנוע הקנדי ( .)NFBהסרט שמשך יותר מכל
את תשומת ליבו היה הסרט " "21-87שביים
ב– 1964הקולנוען הקנדי ארתור ליפסט .היה
זה סרטו השני של ליפסט ,שנולד במונטריאול
למשפחה יהודית ,והצטרף ב– 1958כעורך למכון
הקולנוע הקנדי ,שם החל ליצור סרטי קולאז'
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> מימין "21-87" :של ארתור ליפסט "THX-1138" ,של ג'ורג' לוקאס

ניסיוניים בזמנו הפנוי.
" "21-87הוא סרט ניסיוני קצר ,לא נראטיבי,
באורך  9דקות ,שעשוי ,כמו סרטיו האחרים של
היוצר ,במתכונת הקולאז' .ליפסט אסף קטעי
סאונד קיימים ושאריות של סרטים שהושלכו
על רצפת חדר העריכה ,וכמו מלחין של מוסיקה
מודרניסטית חיבר את הקטעים והרכיב מהם
יצירה חדשה .כמו בסרטי אנימציה ,החל ליפסט
את עבודתו עם הפסקול ,ורק לאחר מכן הוסיף את
התמונה .פרט זה חשוב ,מפני שהחידוש המרכזי
בסרטיו היה ההפרדה בין הפסקול לתמונה ,וכן
ההתייחסות אליהם כאל שתי יישויות נפרדות
המקיימות ביניהן יחסי גומלין ויוצרות מהות
חדשה .את ערוץ התמונה של הסרט הרכיב ליפסט
בחלקו מחומרים שצילם ,ובחלקו — מחומרים
שנלקחו גם הם משאריות של סרטים אחרים.
היחסים המורכבים בין הקול לתמונה באים לידי
ביטוי כבר בראשית הסרט ,שנפתח בסאונד
אלקטרוני מונוטוני (כנראה של מקדחה) ,הנשמע
על רקע דימוי של גולגולת שמתחלף לשוט של
אמנית טרפז המתהפכת באוויר.
השוטים הבאים הם של ניסור של גופה ,אדם
שמתנועע בצורה מכאנית ,וזרוע של רובוט
שאוחזת בבקבוק ומוזגת נוזל למבחנה .באף
אחד משוטים אלה לא נשמע הסאונד המקורי של
התמונה ,וחלקם אף אינם מתאימים במקצבם
לסאונד האלקטרוני .השוט הראשון אף מנוגד
באופיו לפסקול ,מפני שהוא מציג תנועה נשית
ומעגלית .אך גם כשהסאונד והתמונה כביכול
חופפים בכל האמור במשמעות (למשל סאונד
אלקטרוני ותמונה של רובוט) ,הם נשארים
חופשיים ובלתי–תלויים זה בזה .פתיחה זו
היא גם הצהרת כוונות אסתטית של הסרט וגם

הצהרת כוונות תמטית ,שכן אחד הנושאים
המרכזיים בו הוא כיצד הופך האדם ליצור
מכאני בחברת הצריכה המודרנית ,והקשר בין
הצד הרוחני והגשמי אצל האדם.
ליפסט ממשיך להשמיע בפס הקול סוגים
מגוונים של סאונד :נאומים ,שיחות העוסקות
במצבו של האדם ,ומזמורי גוספל של שחורים,
ובסיקוונס לקראת סוף הסרט הוא מביא לשיא
את הניגוד שבין פסקול לתמונה כשהוא משמיע
סאונד מטריד של נשימות והתנשפויות של אדם
שנשמע גוסס לצד שוטים של נערים ונערות
רוקדים .החיבורים בין קטעי הסאונד השונים
ובין הסאונד לתמונה אינם נענים להיגיון סיפורי
כלשהו ,אלא הם אסוציאטיביים ופואטיים.
קשת האפשרויות הקולנועיות שהציע ליפסט
בסרט זה ,ובמיוחד האפשרות ליצור מניפולציות
בין סאונד לתמונה ,היא זו שכה קסמה ללוקאס
הצעיר והשפיעה עליו .לוקאס ראה את הסרט שוב
ושוב ,עשרות פעמים ,ולמד אותו .את ההשפעה
ניתן לראות כבר בסרטו הראשון ,שעשה בעת
שעדיין היה סטודנט ,Look at life (1965) ,סרט
נטול דמויות והתפתחות עלילתית ,שגם הוא
עשוי כקולאז' .לוקאס עורך מונטאז' מהיר של
צילומי סטילס ובהם פוליטיקאים משנות ה–60
של המאה ה– ,20הפגנות על רקע גזעי ,נזירים
בודהיסטיים ,ותמונות אחרות ,כשבפסקול נשמע
תיפוף שבטי ומהיר .באותה תקופה ראה לוקאס
את עתידו כעורך סרטים תיעודיים שעושה מהצד
סרטי אוונגארד כמו ליפסט ,ולכן בילה שעות על
גבי שעות בחדר העריכה.
אך את ההשפעה המהותית ביותר ניתן לראות
בסרטו העלילתי הארוך ראשון של לוקאס,
) ,THX-1138 (1971סרט שהוא הרחבה של סרט

הגמר הקצר שעשה בסיום לימודיו ,גם הוא
הושפע מסרטו של ליפסט .על עריכת הפסקול
הופקד בן כיתתו של לוקאס ,וולטר מרץ'
( ,)Walter Murchמי שערך לימים גם את
פסי הקול של "השיחה" ( )1974ו"אפוקליפסה
עכשיו" ( )1979של הבמאי פרנסיס פורד
קופולה.
 THX-1138הוא סרט מדע בדיוני דיסאוטופי,
המתאר חברה עתידנית שבה חל פיקוח דמוי
"האח הגדול" על האוכלוסייה שבה שולטים
שוטרים אנדרואידים .האזרחים מחויבים לקחת
סמים שמדכאים רגשות ,כולל תשוקה מינית.
מרץ' מספר ,שהוא ולוקאס שאפו לעשות סרט
שבו הסאונד והתמונה יתפקדו כשני יסודות
עצמאיים ומשוחררים ,וזאת בהשפעתו של
ליפסט .ואכן ,מרץ' יצר פסקול רב–שכבתי
ועמוס מאוד ,שאינו תמיד מסונכרן עם התמונה,
ובמספר סצינות כל אחד מהם מתנהל בנפרד
ומעביר אינפורמציה או תחושה אחרת.
ניתן לראות זאת כבר בפתיחתו של הסרט,
שמורכבת מסידרת דימויים כמעט מופשטים
המצולמים מתוך צג של מחשב ,ובהם מוצגים
האזרחים של חברה עתידנית זו ,ביניהם גיבור
הסרט ששמו הוא  ,THX-1138ואותו מגלם רוברט
דובאל הצעיר .בפסקול ,לעומת זאת ,נשמעים
קולות אלקטרוניים מסונתזים של מחשבי "האח
הגדול" הפונים אל האזרחים האלה .אופיין
האבסטרקטי של התמונות ,הסאונד האלקטרוני
המונוטוני ,וסידרת הדימויים המקוטעת שאין
בה שוט מכונן שיבהיר את המרחב המצולם —
כל אלה מזכירים את רוח סרטו של ליפסט .כמו
כן ,לאורכו של הסרט ממשיכים להישמע ללא
הרף קולות לא–מזוהים שמקורם מחוץ לגבולות
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המסך ,המעבירים את הרעיון של פיקוח והאזנה
לאזרחים שאף פעם אינם באמת לבד ,ומחזקים
את הנתק בין הסאונד לתמונה.
אי–אפשר להתעלם גם מהדמיון בין שמותיהם
של שני הסרטים ,המכילים מספרים הקשורים
לעיסוק באובדן האנושיות .בסרטו של לוקאס
האדם ממוספר ומאבד את האינדיבידואליות
שלו ,ואילו כותרת סרטו של ליפסט היא בעלת
קונוטציה דומה ולקּוחה ממשפט המופיע
במהלכוThen the people say, your“ :
number is 21-87, isn’t it? Boy, does that
 ”.person really smileהיבט זה מתחבר גם
לאווירה האפוקליפטית ולעיסוק ביחסי אדם-
מכונה המשותפים לשני הסרטים.
לוקאס כולל בסרט גם מחוות ויזואליות
מפורשות לסרטו של ליפסט ,אך חשוב לציין
שהשפעה זו חורגת מגבולות הסרט הראשון
שלו ,והיא ניכרת גם בסרטו הידוע ביותר.
לוקאס הודה שהמושג  — The Forceהכוח ושדה
האנרגיה — המופיע בסידרת סרטי מלחמת
הכוכבים ,מקורו בביטוי הלקוח מתוך פסקול
" ."21-87מחווה מפורשת נוספת לסרטו של
היוצר הקנדי מופיעה גם ב"מלחמת הכוכבים
— פרק  :4תקווה חדשה" ( ,)1977הסרט הראשון
בסידרה ,במספר התא שבו מוחזקת הנסיכה
ליאה בכוכב המוות — תא מספר .2187
סרטיו של הבמאי דייוויד לינץ' מדגימים שילוב
מורכב בין מסורות וטכניקות שמקורן בקולנוע
האוונגארד ,בייחוד הקולנוע הסוריאליסטי,
ובין עבודה במסגרת של ז'אנרים הוליוודיים עם
כוכבים הוליוודיים וערכי הפקה גבוהים .לינץ'
החל את דרכו האמנותית כצייר ,ביים מספר
סרטים ניסיוניים קצרים ,את סרט הפולחן "ראש
מחק" ,ואז עבר לעבוד בתוך המערכת ההוליוודית.
בשנת  1987התארח לינץ' בתוכנית טלוויזיה
של ה– BBCבשם ","Ruth, roses and revolver

והציג סרטים אוונגארדיים שחשובים
ומשמעותיים ליצירתו .חלק נרחב מהסרטים
שהציג היו מתוך סרטו הסוריאליסטי של האמן
האנס ריכטר (Dreams that money )1947
 ,can buyאשר מורכב ממספר אפיזודות
שכל אחת מהן ביים אמן אחר :מאן ריי ,מרסל
דושאן ,מקס ארנסט ,פרנאן לז'ה ,אלכסנדר
קאלדר ,וכן ריכטר עצמו .האפיזודה המרכזית
בהקשר ליצירתו של לינץ' היא זו של האמן
הסוריאליסט מקס ארנסט — "תשוקה" .סרט זה
מציג אשה השוכבת במיטה שמוקפת בווילונות
אדומים ,וחולמת כשגבר אשר יושב ליד המיטה
צופה בה מבעד לסורגים.
השפעותיו של סרט-חלום זה ניכרות בקולנוע
העלילתי של לינץ' משנות ה– 70עד שנות
ה– 90של המאה הקודמת .פתיחת הסרט עם
תמונת הווילון האדום מזכירה את הפתיחה
של "קטיפה כחולה" ,המראה מסך קטיפה נע
באיטיות עם תנועות גליות על רקע הכותרות.
מיד לאחר מכן נראית האשה נושפת בכדור זהוב
קטן המתרומם כלפי מעלה ,ולאחר מכן בולעת
אותו ונרדמת .דימוי זה מזכיר את הדימוי מתוך
פתיחת "ראש מחק" ,שבו נראה הנרי מרחף
בחלל ובולע זרעון .המוטיב של הפה הפעור
מופיע בסרטים רבים של לינץ' ,כולל סרטיו
הניסיוניים הקצרים .לדימוי זה יש משמעות גם
בהקשר אוראלי-מיני המתקשר לתת–מודע ,וגם
ביחס לגוף חסר שליטה ולא–מתפקד שמופיע
בסרטיו.
ברקע נשמע קולה של האשה אשר מספר על
חלום שמופיעים בו זמירים עם חזה שעיר,
שמתקהלים ברחוב עמוס בצלליות ,גוררים
אותה למערה והורגים אותה .בהמשך נשמעים
קולות בהילוך לאחור שחוזרים ואומרים לאשה
החולמת לפתוח ולסגור את החלון ,לפתע
נשמעים קולות של סערה ויד של גבר מופיעה

מתחת למיטה ותופסת בשערה.
את הדימוי האמביוולנטי של הזמיר בעל החזה
השעיר ניתן לקשר לציפור הספק-מכאנית
בסוף של "קטיפה כחולה" ( )1986כביטוי של
קיטש ואימה מרומזת ,וכן להופעתם של אדומי
החזה בחלומה של סנדי (לורה דרן) בסרט זה.
גם השימוש ברקע האדום הוא אלמנט החוזר
בסרטיו של לינץ' — ובאופן ספציפי ,הלשכה
האדומה בסידרה "טווין פיקס" ,שבה מתרחש
גם דיבור בהילוך לאחור .נוסף על כך ,בסרט
"טווין פיקס — אש הולכת איתי" ( ,)1992לילנד,
אביה של לורה פאלמר ,נכנס לחדרה דרך החלון
הפתוח בלילה סוער ,ואונס אותה במיטתה.
האוונגארד הקולנועי לא רק השפיע על
הוליווד ,אלא גם הושפע ממנה .הדבר בא לידי
ביטוי במיוחד אצל הבמאי ההוליוודי ג'וזף פון
שטרנברג ( ,)1894-1969שהשפיע על מספר
קולנועני אוונגארד רבים ,ביניהם ג'ק סמית'
( .)1932-1989סרטו השערורייתי ופורץ הדרך
של סמית ,Flaming Creatures (1963) ,הוא
סרט מפתח בתולדות האוונגארד האמריקאי
ובתולדות הקולנוע בכלל .כשהסרט יצא
לאקרנים ,המשטרה פשטה על בתי קולנוע
שהקרינו אותו ,ולאחר שהוכרז כתועבה ונאסר
להקרנה ,הגיעה סוגיית הקרנתו אפילו לדיון
בבית המשפט העליון של ארצות הברית.
הסרט צולם בתקציב אפסי על גג של בית
קולנוע בניו יורק בחומר גלם שפג תוקפו,
ובמרכזו עומדת אורגיה פרועה ורבת–משתתפים
של טרנסווסטיטים ("היצורים" שבשם הסרט),
אשר בוערים באש של תשוקה דיוניסית,
אינפנטילית ,ובלתי–מרוסנת .אפשר להגדיר
את הסרט כחסר עלילה ,כהתפרצות אקסטטית
ואנרכית של גופות ודימויים ,חלקם כמעט
מופשטים .סמית' יצר עולם בראשיתי אשר
מטשטש את הגבולות בין זכר לנקבה ובין גוף
k

> מימין" :ראש מחק" של דייוויד לינץ'" ,טווין פיקס" של דייוויד לינץ'" ,תשוקה" של מקס ארנסט
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> מימין Flaming Creatures :של ג'ק סמית; מרלן דיטריך ב"השטן הוא אשה" של ג'וזף פון שטרנברג

אחד למשנהו ,על רקע של תמונות אקזוטיות.
סמית' היה אמן פרפורמנס ,צלם סטילס,
קולנוען מחתרת ,ודמות ידועה ,חריגה
וצבעונית בחיי האמנות של ניו–יורק .הוא
העריץ את כוכבת סרטי ה– Bההוליוודית מריה
מֹונטז ,ובמיוחד את סרטה "אשת הקוברה"
ֶ
( )1944שביים רוברט סיודמאק .סגנון משחקה
המוגזם והצעקני של מונטז זכה לקיתונות של
לעג והיא נחשבה לשחקנית גרועה ,אך סמית
ראה במשחקה פסגה של פואטיקה.
הבמאי ג'וזף פון שטרנברג היה דמות
הוליוודית נערצת נוספת על סמית .האחרון
הושפע מאוד מהאסתטיקה הוויזואלית של
פון שטרנברג ,ובשנת  1963אף כתב מאמר על
סרטיו בכתב העת של האוונגארד האמריקאי
Film Culture: "A Belated Appreciation
( "of von Sternbergהערכה מאוחרת של
פון שטרנברג) .העלילה ,כך כתב ,היא גורם
משני בסרטיו של הבמאי ההוליוודי ,ובמרכזם
עומד המימד הוויזואלי הטהור של הקולנוע.
מבין סרטיו של פון שטרנברג ,הסרט שהשפיע
במיוחד על סרטו של סמית' הוא "השטן הוא
אשה" ( )1935בכיכובה של מרלן דיטריך.
מלאכותיותו העודפת של סרט זה ,התפקיד
הבולט שממלאת בו התפאורה ,הקומפוזיציות
הדחוסות והעמוסות שלו ,והעולמות האקזוטיים
שהוא בורא — כל אלה ניכרים באסתטיקה
הוויזואלית של .Flaming Creatures
סרטו המקוטע של סמית' היה מורכב מסידרה
של תמונות בעלות מראה אקזוטי .המימד
המלאכותי והאקזוטי בא לידי ביטוי החל
מהסצינה הראשונה ,שמזכירה בהשטחה
ובהעדר הפרספקטיבה שלה את הקולנוע

האילם המוקדם של תחילת המאה ה–.20
בסצינה זו נראות שתיים מהדמויות הראשיות
כשהן נפגשות ונעות זו לקראת זו על רקע
התפאורה היחידה בו — ציור של אגרטל גדול-
מידות שמכיל עץ לבן דמוי שקדייה .אחת
מהדמויות חובשת לראשה טורבן — כיסוי ראש
מזרח אסייתי ,הדמות השנייה מניעה באופן
מסוגנן ומנייריסטי את המניפה שלה באופן
שמזכיר את דיטריך ב"השטן הוא אשה",
שבמספר סצינות נראית עם מניפה גדולת
ממדים הנוצצת באור.
בפסקול נשמע שיר רומבה פופולרי עם מילים
בספרדית ששרה דיאנה דרבין ( ,)Durbinזמרת
ושחקנית הוליוודית שהופיעה במחזות זמר
בשנות ה– 30וה– 40של המאה ה– .20בסצינה
אין התפתחות עלילתית ,והיא מדגישה את
הרכיבים שחשובים לסמית' בקולנוע שלו —
תלבושות ,טקסטורות ,מחוות גוף ,עירפול
מיני ,והתייחסות להוליווד .למעשה ,סמית'
לקח מרכיבים סגנוניים מתוך הקולנוע של פון
שטרנברג ומתוך "השטן הוא אשה" ,והוציא
החוצה את כל האלמנטים העלילתיים .בכך יצר
קולנוע שכולו מבוסס על סגנון.
פון שטרנברג היה ידוע כבמאי ששם דגש
מרכזי ומכריע בסגנון לא פחות מאשר בעלילה,
ולכן אין זה מפתיע שהוא צילם את "השטן
הוא אשה" .מבקר הקולנוע אנדרו סאריס אף
כתב במונוגרפיה שהקדיש לבמאי ,כי בסרטיו
של פון שטרנברג התפאורה אינה הרקע חסר
המשמעות של הדרמה ,אלא הנושא העיקרי
שלה ,והיא מופיעה באמצעות סידרה של
רשתות ,צעיפים ,וילונות ,תריסים ,סורגים,
כלובים ,ערפילים ובדים ,שתפקידם הוא לגרות

את הגבר עם הפנטזיות של האשה .השימוש של
פון שטרנברג במיזנסצינה ,לדבריו ,כמעט ולא
זכה להערכה ולהתייחסות.
"השטן הוא אשה" מתרחש ,כמו רבים מסרטיו
של פון שטרנברג ,מחוץ לארצות הברית ,על
רקע של טריטוריה אקזוטית — בסרט זה ,ספרד.
הסרט מתאר בסידרת פלאשבקים את קורותיו
של משולש אוהבים על רקע של קרנבל בספרד
בתחילת המאה ה– :20קפטן דון פסקואל (ליונל
אטוויל) מספר לאנטוניו גלבאן (סזאר רומרו)
שקונצ'ה פרז (מרלן דיטריך) שברה את ליבו.
הוא מזהיר אותו ממנה ומבקש ממנו לא להיפגש
ִעמה .למרות בקשתו ,אנטוניו מתאהב בקונצ'ה,
דבר שמוביל לדו-קרב ביניהם .אבל מה שחשוב
לדיוננו אינו הקו העלילתי המלודרמטי שלקּוח
מספרו של פייר לואיס ,אלא מקומו ותפקידו של
הקרנבל בסרט והאווירה הפרועה שלו ,הניכרת
לכל אורכו ומקנה לו מימד מיתולוגי שהוא
מע ֶבר לזמן .הפילוסוף הרוסי מיכאל בכטין
ֵ
( )Bakhtinמגדיר את הקרנבל כחציית הגבולות
המּוכרים והרגילים של היומיום והיפוכו ,כשהגוף
ופעולותיו הופכים להיות המרכז במקום השכל
וההיגיון .על רקע עולם יצרי זה ממקם פון
שטרנברג את העלילה של לואיס.
סצינות הקרנבל ,ובמיוחד אלה שנראות
בפתיחת הסרט ,יוצרות עולם אקסטטי,
משולהב יצרים ובלתי–ניתן לשליטה .בסצינות
אלה נראה הקהל הרב כשהוא מחופש ומקיף
בריקודים את השוטרים שאמורים לשמור על
הסדר .חלק מהאנשים מחופשים לחיות ,צעקות
ורעש מחריש אוזניים נשמעים מכל עבר.
פון שטרנברג מגבה תחושה זו ומעצים אותה
באמצעות קומפוזיציות עמוסות וצפופות ביותר
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שיוצרות עומס ויזואלי אצל הצופה .ריבוי
האנשים ופרטי התפאורה הססגוניים ,בכל
חלקיו של הפריים ,מקשים להבחין בין הדמויות
השונות ,שגם לובשות מסיכות המקשות על
הזיהוי .התוצאה שמתקבלת היא של כאוס ,מסה
אנושית חסרת צורה וחייתית ,שמתפקדת גם
כמטאפורה לתשוקה חסרת השליטה וההיגיון
העומדת במרכז העלילה.
סמית' מושפע מסצינות קרניבליסטיות אלה,
וניתן לראות זאת בסצינה המרכזית ב–Flaming
 ,Creaturesשבה מתנפלים הטרנסווסטיטים
על אחת מהדמויות הנשיות האמיתיות היחידות
בסרט (השחקנית שילה ביק — .)Sheila Bick
הם נצמדים לגופה מכל עבר ,מריחים את בית
השחי שלה ,ואונסים אותה .הסצינה מלּווה
גם בצווחות ובצרחות אשר הולכות וגוברות,
בחלקיקי טיח שנופלים למטה ,ובאפקט של
רעידת אדמה שמייצרת המצלמה הרועדת.
הצילום המקוטע מזווית גבוהה מקשה להבחין
בין הדמויות השונות ,ולשייך את האיברים
לגוף ספציפי .התוצאה נראית כהילולה חסרת
מעצורים ,ובהשראת סרטו של פון שטרנברג
יוצרת קקופוניה ויזואלית שבה המימד הגופני
הבראשיתי הופך לדומיננטי .סמית' יצר ,מצד
אחד ,סרט שבחוסר העלילה ורמת ההפשטה
שלו אין לו קשר עם הקולנוע ההוליוודי ,ומצד
אחר ,סרט שמקושר לגרעין המיתולוגי של
הוליווד ולסרטיו של פון שטרנברג.
יחסי הגומלין ההדדיים בין הוליווד לבין
האוונגארד החלו להתהוות כבר בימי הקולנוע
האילם בשנות ה– 20של המאה ה– ,20עת
נולד הקולנוע האוונגארדי במרכזי המודרניזם
בצרפת ,בגרמניה ,וגם בברית המועצות ,ובהן
גם התגבשה מערכת האולפנים של הוליווד.
הסרט ( Lonesome (1928של הבמאי פאול פיוש
( )Paul Fejos — 1963-1897הוא דוגמא טובה לכך.
ֶפיֹוש ,במאי ,אנתרופולוג וחוקר יליד הונגריה,
עבד ויצר בכמה ארצות ,בהן ארצות הברית.
הוא הגיע להוליווד בשנת  ,1926והחל לעבוד
על סרטו הראשון — סרט אקספרימנטלי
בשם  ,The Last Momentשנעשה בתקציב
זעום של  5,000דולר .הסרט מציג בסידרה
של פלאשבקים את סיפורו של אדם המתאבד
בטביעה ,ונזכר באירועים שונים בחייו שהובילו
אותו להחלטתו להתאבד .אף עותק של הסרט
לא שרד ,אך אנשים שצפו בו בזמנו מעידים
עליו שהוא הכיל סופר–אימפוזיציות מרובות
ותנועות מצלמה מסתחררות ומורכבות.

הסרט האילם ונטול הכתוביות יצא לאקרנים
בשנת  ,1928וזכה להצלחה מסחרית וביקורתית
רבה .צ'ארלי צ'פלין ,למשל ,שיבח אותו
בשעתו כאחד הסרטים יוצאי הדופן ביותר
שהוצגו אי-פעם על המסך .הצלחתו של הסרט
הובילה כמה אולפנים הוליוודיים להציע
לפיוש חוזים ,והוא חתם בסופו של דבר על
חוזה עם אולפני "יוניברסל" ,חוזה שהבטיח
לו חופש פעולה ושליטה אמנותית מוחלטת
על סרטיו ,Lonesome .הסרט הראשון שביים
ב"יוניברסל" ,גם הוא כאמור ב– ,1928הוא אחד
האוצרות הנשכחים של תור הזהב של הוליווד.
הסרט מספר על גבר ואשה החיים בדירות
סמוכות בניו יורק ,אך אינם מכירים זה את
זו .השניים נפגשים במקרה בקוני איילנד,
מתאהבים ,מתחילים לנהל רומאן ,אך מאבדים
זה את זו .העלילה רבת החן והקסם מסתייעת
במאפיינים סגנוניים ובטכניקות עריכה
של הקולנוע האוונגארדי של שנות ה–,20
במיוחד האוונגארד הצרפתי והסובייטי .בכמה
סיקוונסים משתמש פיוש בעריכה אינטנסיבית
של ריבוי ופיצול מסכים ובאפקטים של סופר–
אימפוזיציה כדי לתאר את המרקם העמוס וחסר
המנוחה של הכרך הגדול .באמצעות טכניקות
אלה מאזכר הסרט את סרטי "הסימפוניה
העירונית" ,שהופקו באירופה בשנות ה–20
ותיארו יום בחייה של עיר תוך התמקדות
במקצב האורבני" :ברלין :סימפוניה של
עיר גדולה" ( )1927של ולטר רותמן (Walter
 ,)Ruttmannו"האיש עם מצלמת הקולנוע"
( )1929של דז'יגה ורטוב (,)Dziga Vertov
שסרטו של פיוש הקדים בשנה את השימוש
המהפכני שלו בעריכה .פיוש השתמש
בטכניקות אלה כדי לתאר את שיגרת עבודתן
של שתי הדמויות הראשיות ,האשה שעובדת
כמרכזנית והגבר שעובד במפעל ,וכיצד הן
שבויות בתוך המערכת האורבנית וכלואות
בתוך הזמן שהוא מכתיב.
לצד סיקוונסים של מונטאז' מסוג זה מכיל
הסרט סיקוונסים מנוגדים המצולמים בשוטים
ארוכים וממושכים של פעולות יומיומיות
שגרתיות ,שבעטיין הגדיר היסטוריון הקולנוע
הצרפתי ז'ורז' סאדול את הסרט כ"מבשר
הניאו–ריאליזם" .במובן דומה ,הוא גם מבשר
את האוונגארד של שנות ה– 70ואת הסרטים
שנעשו בו ,בהם מציגים פעולות ארוכות בזמן
אמת ,כמו סרטיה של הבמאית שנטל אקרמן.
 Lonesomeהוא יציר כלאיים ,בין קולנוע

אילם לקולנוע מדבר .בתום ההפקה ,בעקבות
הצלחת הסרט המדבר הראשון" ,זמר הג'אז"
( ,)1927הוספו לו שלוש סצינות מדברות .כמו
כן ,הסרט מכיל כמה סצינות בצבע ,שנצבעו
ידנית ,בדומה לנוהג בתקופתו המוקדמת של
הקולנוע האילם ,בעשור הראשון של המאה
ה– .20פיוש ,שהתאכזב ממסחריות–הייתר של
הוליווד ,עקר בשנת  1931לצרפת.
>
חן שינברג הוא אוצר של קולנוע אוונגארדי ואוצר
סידרת " — OFF 4הוליווד והאוונגארד" שתוצג
בסינמטקים של תל–אביב וירושלים .לפני כל הקרנה
הוא ישא הרצאת מבוא.
>>
רשימת התוכניות:
תוכנית מס'  :1ג'ורג' לוקאס ,סטנלי קובריק
והאוונגארד
 24.7סינמטק ת"א |  28.7סינמטק ירושלים.
תוכנית מס'  :2עץ החיים והשפעת הקולנוע
האוונגארדי המופשט
 21.8סינמטק ת"א |  25.8סינמטק ירושלים.
תוכנית מס'  :3דייוויד לינץ' והאוונגארד
 11.9סינמטק ת"א |  15.9סינמטק ירושלים.
תוכנית מס'  :4הקולנוע של קרטיס הרינגטון
— בין אוונגארד ל"דיינאסטי"
 23.10סינמטק ת"א |  27.10סינמטק ירושלים.
תוכנית מספר  :5ג'ק סמית וג'וזף פון
שטרנברג.
 24.11סינמטק ירושלים |  27.11סינמטק ת"א.
תוכנית מספר  :6פאול פיוש בהוליווד —
סימפוניה עירונית רומנטית ושמה .Lonesome
 25.12סינמטק ת"א |  29.12סינמטק ירושלים.
תוכנית מספר  :7אוונגארד בתוך הוליווד
— העולם האקסצנטרי והחתרני של טוד
בראונינג .ינואר 2015
תוכנית מספר  :8באסטר קיטון ,האוונגארד
וסמואל בקט .פברואר 2015
תוכנית מספר  :9הקולנוע של רוברט דאוני
סניור .מארס 2015
תוכנית מספר  :10הוליווד החדשה והשפעת
האוונגארד —  Headשל בוב רפלסון.
אפריל 2015
תוכנית מספר  :11הוליווד ופאונד פוטג'.
מאי 2015
הסידרה נערכת ביוזמת המרכז לאמנות
עכשווית ( )CCAובתמיכתה של קרן משפחת
אוסטרובסקי.
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הנווד
בן 100
 -דני מוג'ה -

> הפסטיבל בבולוניה
חוגג  100שנה
לגיבור של צ'פלין <

מדי שנה מפיק סינמטק בולוניה פסטיבל
המציג סרטים שנדלו ממרתפי ארכיוני הקולנוע
ברחבי העולם" .איל ִצ'ינמה ריטרֹווָ אטו"
( )IL CINEMA RITROVATOקוראים לו —
"הקולנוע שהתגלה מחדש".
השנה קדם למהדורה ה– 28של הפסטיבל
כנס בינלאומי שנועד לציין את שנת המאה
לעלייתה הראשונה של דמות הנווד בגילומו
של צ'ארלס ספנסר צ'פלין למסך הקולנוע.
למסיבת יום ההולדת הזו ,שנקראה "צ'ארלי
"( "100שארלו  — "100עבור הקהל האיטלקי
שאימץ את הכינוי הצרפתי שהוענק לדמות
הנווד) הגיעו רבים ,בני משפחה ,חברים,
חוקרים ,ומעריצים ,ביניהם מייקל ,בנם של
צ'פלין ואונה אוניל ,קלייר בלום (קורנת
ממרום  84שנותיה) ,ששיחקה ב– 1952את תרזה
הרקדנית הצעירה ב"אורות הבמה" ,דייוויד
רובינסון ,הביוגרף הרשמי של צ'פלין ,הבמאי-
היסטוריון קווין ברנלאו ,ובמאים בעלי שם
דוגמת מישל הזנוויציוס ("הארטיסט") ,מייק לי
("עירום") ,ואלכסנדר פיין ("נברסקה") .משמח
לגלות שהקולנוע של צ'ארלי צ'פלין עדיין
מעורר עניין רב בקרב חוקרים והיסטוריונים,
והתרגשות של ממש אצל הצופים ,מבוגרים
וצעירים כאחד ,שהתכנסו בבולוניה והגיעו מכל
רחבי העולם.
את הכנס פתחה הקרנה המונית בכיכר המרכזית
של העיר .לצלילי התזמורת של התיאטרון
העירוני הוקרנו "מירוץ מכוניות ילדים" (,)1914
"לילה בהצגה" ( ,)1915המהגר" ( ,)1917ו"הכתף
שק" ( ,)1918ארבעה סרטים שאורכם נע בין
 7דקות ל– 45דקות ,והם מייצגים נאמנה את
התפתחותו האמנותית ואת התקדמות הקריירה
של צ'פלין תוך שעבר בין ארבע חברות הפקה:
"א ֶסנֵ יי"" ,מיּוצ'ּואל" ,ו"פירסט
"קיסטון"ֶ ,
נשיונל" .על התזמורת ניצח טימותי ברוק,
מוסיקאי שמקדיש עצמו לחקר המוסיקה בימי
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הסרט האילם ,לשיחזורה ,ולהלחנת פרטיטורות
חדשות המנסות להיות נאמנות ככל הניתן
למוסיקה המקורית שליוותה את הסרטים בעת
הקרנתם בשנות העשרה והעשרים של המאה
ה–.20
ההפנינג הושלם במסיכות שחולקו לקהל
הצופים :אלפי צ'פלינים צפו בצ'ארלי הולך
ומשתפר מסרט לסרט ,ונדמה היה שהימים חזרו
לימי הצ'פלינמאניה של סוף שנות העשרה של
המאה הקודמת .בתום ההקרנה הוזמנו הצופים
לצאת עם המסיכה אל המקומות האהובים
עליהם ביותר בעיר ,ולשלוח משם תמונה אל
מסופי הפייסבוק והווטסאפ של הפסטיבל.
צ'פלין כבש את בולוניה.

צ'פלין הצועני
שמונה ילדים הביאו לעולם אונה או'ניל
וצ'ארלס ספנסר צ'פלין .הבן השני ,מייקל (נולד
ב– ,1946שנתיים אחרי ג'רלדין הבכורה) ,הגיע
לכנס כדי לספר לקהל על שורשיו הצועניים
האם ,סיפר,
של אבא צ'פלין .לאחר מותה של ֵ
חולקו רהיטי האחוזה של ההורים בין האחים
והאחיות .ויקטוריה קיבלה את המכתבה
הפרטית של האב .אחת המגירות הייתה
נעולה ,וכשפתחו אותה ,בסיועו של מסגר
מדופלם ,התגלה בה מכתב שנשלח אל צ'פלין
בשנות ה– 70של המאה ה– .20הכותב היה
צועני בשנות השמונים לחייו ,בשם ג'ק היל,
שקרא את האוטוביוגרפיה של צ'פלין ,וביקש
להשלים עבורו פרטים ביוגרפיים" .לא נולדת
בבית עניים בדרום לונדון ,כפי שאתה חושב,
אלא בתוך קרון שהיה שייך לדודתי הצוענייה,
בבלק פטץ' ,שכונת צוענים לא הרחק מהעיר
בירמינגהם" ,כתב לו .סיפור זה ,שיהווה נקודת
מוצא לסרט דוקומנטרי על עץ המשפחה של
צ'פלין ,שופך אור על נסיבות לידתו של צ'פלין.
תעודת הלידה של צ'ארלס מעולם לא נמצאה,
ואמו ,האנה ,אכן הייתה נצר למשפחת נוודים.
בהחלט ייתכן שצ'פלין נולד במערב המידלנדס,
באיזור שבו התרכזו בני רומה רבים בסוף המאה
ה–.19
לא ידוע איך הגיב צ'פלין על המכתב ,אבל
עובדה היא שהוא נעל את המכתב ושמר אותו.
דם צועני הוא לא דבר שאירופאים ובריטים
מרבים להתגאות בו .הרצאתו של מייקל צ'פלין
נועדה להוציא מהארון את הצד הצועני של
צ'פלין .הצוענים באנגליה היו תמיד מיעוט
נרדף .הם גורשו ממנה באמצע המאה ה,16-

והשהות באי נאסרה עליהם .לעיתים הם הוצאו
להורג ,ובימי סחר העבדים נתפסו ונמכרו
לעבדות בארצות הברית ובאיים הקאריביים
(מחקרים מצאו קירבה גנטית בין תושבי
האיים הקריביים לבין בני קהילות צוענים
אירופאיות) .גם לאחר ששהותם בממלכה
המאוחדת הפסיקה להיות עבירה על החוק,
הצוענים באנגליה התגוששו כל העת עם
השלטון המרכזי ,בעיקר סביב סירובם לשלוח
את ילדיהם ללמוד במערכת החינוך הפורמלית
המחייבת .הצוענים ניסו להסתיר את ילדיהם
מעיני שירותי הרווחה ,וכוחות המשטרה נהגו
לפשוט על מושבות הצוענים על מנת לאסוף
את הילדים בגיל חינוך חובה ולהביאם אל בתי
הספר .עד היום חיים הצוענים של אנגליה לא
יה ,אלא גם בהתנגשות
ובשול ָ
ֶ
רק מחוץ לחברה
מתמדת איתה.
מייקל צ'פלין מוצא חיזוקים לסיפור הצועני
בקטעי זיכרונות ובביוגרפיות הרבות
שהתפרסמו על צ'פלין .הוא נזכר שבמפגשים
אקראיים של צוענים עם אביו הם נהגו לפנות
אליו בשאלה" :אתה מהעולם?" — פנייה
המשמשת מעין קוד זיהוי פנימי חשאי של
הצוענים .צ'פלין נהג להנהן בהסכמה סבילה.
בפני ילדיו נהג להצהיר ,בספק לצון ,שהוא
בכלל צועני ,אבל איש לא ידע מה משמעות
הידיעה הזו עבורו .מיי ריבס ,אהובתו שנכנסה
לתמונה לאחר הגירושין הקולניים מליטה גריי,
מספרת בספר הזיכרונות שפרסמה ב–1935
אהובה לעשות סרט
ּ
בצרפת כיצד עודדה את
צועני ,מאחר שהנושא העסיק אותו כל כך.
לטענתו של הבן ,ההתבדלות של הצוענים
ותחושת הנרדפּות המתמדת ניכרות בדמותו של
הנווד .את תגובת הבריחה האינסטינקטיבית
שמבצע צ'רלי כל אימת שהוא פוגש בשוטר
בסביבתו הקרובה קושר מייקל צ'פלין
להתנהגות צוענית מובהקת" :זו אינה תגובה
של נווד או קבצן בריטי מן השורה ,זו תגובה
של צועני שמפחד מכל מפגש אקראי עם
החוק ,שהרי עצם שהותו במרחב הציבורי
יש בה משום עבירה .אם מקשיבים למוסיקה
שכתב אבא ,אפשר בקלות לאתר מקורות
צועניים .וחוץ מזה ,אבא דיבר רק על פילוסוף
אחד — ארתור שופנהאואר ,אבי הפילוסופיה
האי–רציונלית שמצא עניין רב בעולם המאגיה
הצוענית ובתפיסת הצוענים שלדומם יש נשמה
משלו — האם זה לא מה שעושה צ'פלין לחפצים

בסרטיו ,מקים אותם לתחייה?"

צ'פלין סופר-סטאר
בסוף שנות ה– 20של המאה הקודמת כבר
היה צ'פלין האדם המפורסם ביותר בעולם.
כבר ב– 1915הוגדרה ההיסטריה סביב צ'פלין
כמגיפה .ב– 12בנובמבר  1916טענו יותר מ–600
איש שפגשו את צ'פלין במקומות שונים ברחבי
אמריקה .כשהגיעו סרטיו של צ'פלין לסין
ב– ,1919הם כבשו אותה מייד .האהדה לצ'פלין
שרדה את כל התהפוכות הפוליטיות שהתחוללו
בסין הגדולה .השלטון הקומוניסטי ראה בו
אמן המזדהה עם מעמד הפועלים ,ורגיש תמיד
למצוקות המדוכאים .הרדיפה אחריו בימי
המלחמה הקרה והניסיונות שנעשו בארצות
הברית להאשימו שהוא כקומוניסט ,ולבסוף
הרחקתו ממדינה זו ,רק היטיבו את מעמדו של
צ'פלין בסין הקומוניסטית ,והוא זכה להיות
האמן המערבי היחיד שהשלטון הקומוניסטי
הכריז על מותו כעל אובדן לסינים ולאנושות
כולה.
ביפן היה מעמדו של צ'פלין מורכב יותר .סרטיו
הוקרנו שם בהצלחה עוד בימי הסרט האילם,
והם השפיעו רבות על התרבות היפנית .לראיה,
"אורות הכרך" זכה לגירסה תיאטרלית בסגנון
קאבוקי כבר ב– .1931אלא שהתנגדותו הנחרצת
והקולנית של צ'פלין לכל סוג של דיקטטורה
המאיסה אותו על חלקים מן האוכלוסייה
ביפן .עד כדי כך ,שתוכנית ההתנקשות בראש
הממשלה אינוקאי טסויושי ,שהוצאה לפועל
ב– 15במאי  ,1935כללה במקורה גם את רצח
כוכב הקולנוע האנגלי .צ'פלין ,שהגיע יום
קודם לכן ליפן ,היה אמור להשתתף בקבלת
פנים שערך לכבודו ראש הממשלה .המטרה
הייתה לחולל מהומה גדולה ,לדחוף את יפן
ואת ארצות הברית למלחמה ,ובעקבותיה לכונן
שלטון חדש ביפן .אבל צ'פלין העדיף לצפות,
בחברת בנו של ראש הממשלה ,בקרב סומו ,וכך
ניצל ככל הנראה.
ביפן ,שהייתה בעלת בריתה של גרמניה ,לא
הקרינו כמובן את "הדיקטטור הגדול" ,והבכורה
שלו התקיימה בטוקיו רק ב– .1960הסרט התקבל
באהדה עצומה ,והוא עורר מחדש את ההערצה
לכוכב ,שנמשכת עד היום .אם שואלים את
המעריצים ,המכונים "אוטקו" ,על הקשר של
צ'פלין ליפן ,הם ימהרו לספר שהוא החל כבר
ב– ,1916כשטוראיצ'י קונו התקבל לעבוד אצל
צ'פלין כנהג האישי של הכוכב .קונו התקדם עם
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השנים ,והפך להיות עוזר אישי נאמן ואיש סודו
של צ'פלין במשך  18שנה .האמריקאים סברו
אחרת :הם האמינו שהוא בכלל מרגל ,ועצרו
אותו עם כניסתה של יפן למלחמה.
באדיפור שבמערב הודו חוגגים מדי שנה בשנה
את יום הולדתו של צ'ארלי צ'פלין ,החל ב–16
באפריל .חברי "מועדון צ'פלין" מתאספים
מקרוב ומרחוק ,מתאפרים ומתחפשים לנווד,
ומשוטטים ברחבי העיר .ההזדהות עם דמות
הנווד היא ארוכת-שנים ,והשפעתו ניכרת
בקולנוע העממי ההודי .אין זה סוד שראג'
קאפור פסע לא פעם בנתיב שפילס לו
הקומיקאי האנגלי ,בעיקר בסרטיו "הנווד"
( )1951ו"הנודד" ( ,)1955ובאי הכנס זכו לצפות
בתיעוד נדיר של מפגש בין השניים בביתו של
צ'פלין בשווייץ ,תיעוד המעיד על הערצתו של
הכוכב ההודי ועל ההשפעה המודעת שהוא
סיגל לעצמו.

צ'פלין ומלחמת העולם הראשונה
קווין ברנלאו ,יוצר הסדרה הדוקומנטרית
המפעימה "צ'פלין הלא ידוע" ,ריתק את הקהל
בהרצאה והקרנה שהתקיימו בכיכר פאזוליני
שבחצר הסינמטק .הוא סיפר על החוזה שחתם
צ'פלין עם חברת "מיוצ'ואל" ,שבו הוכנס סעיף
שאסר על השחקן לעזוב את גבולות ארצות

על
הפסטיבל
>
עם כל הכבוד לקאן ,לברלין ,לוונציה
או לטורונטו ,המשוגעים האמיתיים
לקולנוע מעדיפים את Il Cinema
 ,Ritrovatoפסטיבל מיוחד במינו
שנערך מדי קיץ בעיר בולוניה .לעומת
מיעוט ההישגים של הקולנוע העכשווי,
בבולוניה מציגים את הפנינים של
הקולנוע הקלאסי ,ודנים בכל המאמצים
לשימורו במצב אופטימלי .דני מוג'ה
ביקר השנה בבולוניה ,והוא מדווח.

הברית ללא הסכמה של האולפן .העיתונות
הבריטית ראתה בעובדה זו ניסיון של צ'פלין,
שהיה גבר צעיר בן  ,27לחמוק מחובת הגיוס
שחלה על כל הצעירים הבריטיים גם אם שהו
מחוץ למולדת .כשצ'פלין חתם על חוזה מיליון
הדולר עם "פירסט נשיונל" ,הביקורת הגיעה
מצד העיתונות האמריקאית ,לאחר שארצות
הברית כבר נכנסה למלחמה .גם כשהצבא סירב
לגייסו בשל תת–משקל ,עדיין — משני עברי
האוקיינוס — ראו בו משתמט.
למרות הביקורת בעיתונות ,החיילים אהדו
את סרטיו ,ומש"קי התרבות הירבו להקרין
אותם כדי להעלות את מוראל הלוחמים
בחזית .רופאים צבאיים אחדים סברו שלסרטי
צ'פלין יש סגולות מרפא ,והם נהגו להקרין את
הקומדיות הקצרות על תקרת מחלקות האשפוז
כדי לאפשר לחולים המרותקים למיטותיהם
לצפות בסרטים .ברוח זו ,במוזיאון צ'פלין אשר
עתיד להיפתח ב– 2015באחוזתו השווייצרית
של צ'פלין ,מתוכנן אולם שבו יוקרנו הסרטים
על התקרה ,והצפייה תתקיים בהם בשכיבה על
הגב.
ב– 1916השתתף צ'פלין בסרטון תעמולה בריטי
לצידו של הקומיקאי הסקוטי הארי לאודר.
האחרון התגייס למאמץ המלחמתי לאחר
ששכל את בנו במלחמה .בסרטון הוא נראה

לבוש בחצאית סקוטית ,משוטט ברחובות לוס
אנג'לס ומנגן בחמת חלילים .הוא פוגש באקראי
את צ'רלי צ'פלין ,שמזמין אותו לביתו .על
מדרגות הבית מונחים לאיוורור בגדי העבודה
של השחקן הגולה :הכובע ,המקל והנעליים.
בהמשך מלמדים השניים זה את זה את סודות
הקומדיה .הם מחליפים אביזרים ,פוסעים יחדיו
מול המצלמה ,מחליפים תפקידים ,ומבצעים
שורה של מערכונים.
ב– 1918התגייס צ'פלין למאמץ המלחמתי .יחד
עם שותפיו ב"יונייטד ארטיסטס" הוא יצא
למסע התרמות (חלקו מתועד) ברחבי ארצות
הברית ,ואף יצר סרט תעמולה הומוריסטי בשם
"בונד" (אגרת חוב) .חודש לאחר הקרנתו של
"בונד" יצא לאוויר העולם "הכתף שק" ,הנחשב
בעיני האמריקאים לסרט הארוך הראשון של
צ'פלין (והקצר ביותר ,רק  46דקות) .ברנלאו
התעכב על הפרטים הריאליסטיים שבסרט
ועל תנועות המצלמה שביצע צ'פלין בתעלות
הלוחמים ,תנועה שתחזור על עצמה במרבית
סרטי מלחמת העולם הראשונה שיבואו
בעתיד .בניגוד למציאות ,צ'ארלי מתגייס
לצבא (הצרפתי) ונלחם בחזית .כזכור ,מצליח
צ'פלין לשבות את הקייזר הגרמני ולהכניע את
גרמניה .אבל מתברר שהיה זה רק חלום .כמו
במציאות.

עשרים ושמונה שנים מפצירים בי מארגני
פסטיבל הסרטים של סינמטק בולוניה
להגיע אליו .השנה נעניתי סוף סוף
להזמנתם ,ומייד הצטערתי שלא עשיתי
זאת קודם לכן .במשך שמונה ימים מציגים
באולמות הסינמטק ובבתי הקולנוע
הוותיקים של בולוניה (שבמהלך השנה
כמעט ואינם פועלים) סרטים ישנים אשר
נשלפו מארכיוני הקולנוע ברחבי העולם.
גולת הכותרת של הפסטיבל היא אסופת
הסרטים שזכו לשיחזור .התוכנית ,המוצגת
בתקופה של מעבר מימי הצלולויד לעידן
הדיגיטלי ,מהווה עדות לדיסציפלינות
השיחזור השונות שמתפתחות במעבדות
הקולנוע הפרטיות והציבוריות ברחבי
העולם .הוצגו בה ,בין השאר ,גירסאות
משוחזרות של "פנטומאס" (לואי פייאד,
" ,)1913הקבינט של דוקטור קאליגרי"
(רוברט וינה" ,)1920 ,נישואים נוסח
איטליה" (ויטוריו דה סיקה,)1964 ,

ו"צבע הרימון" (סרגיי פרג'אנוב.)1968 ,
נשיא הסינמטק הצרפתי ,קוסטה גבראס,
הציג בגאווה שני סרטים של ז'אן רנואר,
"הכלבה" ( )1931ו"מסיבה בכפר"
( ,)1936שזכו לשיחזור דיגיטלי קפדני.
מי שצפה בסרטים כבר פעמים רבות
יצא מן ההקרנה הזו בתחושה ברורה,
שלמעשה הייתה זו הפעם הראשונה שהוא
באמת ראה את הסרטים .הפוקוס העמוק,
שמגיע עד אחרון הפרטים שברקע,
פלטת הגוונים שבין הלבן והשחור,
שרנואר מעצב במסורת שירש מאביו
האימפרסיוניסט ,והתנועות הקטנות
של המים והעלווה ,זכו לתחייה מחדש
בזכות שיחזור קפדני מדוקדק ששאף
להחזיר את הסרטים לגירסתם המקורית
ככל שניתן.
עבודת שיחזור מקצועית מתחילה תמיד
בתחקיר רציני ,שמטרתו לגלות קודם
לכל מה הייתה הגירסה שיצאה מתחת
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ידיו של במאי הסרט ,ואילו קטעים
נשמטו מן הסרט במהלך השנים בשל
התערבות של מפיקים ,מפיצים ,גורמי
צנזורה ,וסתם רשלנים .השלב השני
מורכב עוד יותר — זהו הניסיון לגלות
את איכויות התמונה המקורית.
בהרצאה מאלפת של אחד מעובדי
המעבדות בבולוניה נחשף הקהל
לתחקיר המעמיק ולעבודה המקצועית
שהיו כרוכים בשיחזורו של "בעבור חופן
דולרים" ( )1964של סרג'ו ליאונה.
לסרט הוחזרו מספר דקות "אלימות
מדי" ,שהצנזורה האיטלקית השמיטה
ממנו בשעתו ,ואחר כך נעשה מאמץ
קפדני שלא לאבד את הצבעים המקוריים
בתהליך תיקוני התמונה הרבים .כדי
להציג את ההישגים הוקרנה לעיני הקהל
סצינה שלימה מתוך הסרט ,תוך מעבר
לסירוגין ממקרנה דיגיטלית למקרנת
 35מ"מ — והקהל יכול היה לאמוד את
איכות השיחזור הדיגיטלי.
השלים את התמונה חוקר התרבות
הפופולרית כריסטופר פריילינג ,ששפך
אור על תהליך הפקת הסרט ,ובעיקר
על המשא ומתן שבין אקירה קורוסאווה
לבין מפיקי הסרט .לאחר שצפה בסרט
שלח קורוסאווה מכתב לסרג'ו ליאונה,

ובו כתב'" :בעבור חופן דולרים' הוא
סרט מצוין ,אבל זהו הסרט שלי"
(הכוונה ל"יוג'ימבו") .ליאונה הציג
את המכתב בהתרגשות בפני המפיקים,
וקרא" :קורוסאווה כתב לי מכתב
אישי"" .נהדר" ,הם ענו לו" ,האם הבנת
את המשמעות?" בסופו של דבר קיבל
קורוסאווה את זכויות ההפצה המלאות
של הסרט ביפן ,בפיליפינים ,ובמדינות
אחרות ,וכן  15%מכל הכנסות הסרט
ברחבי העולם .היו אלה  15האחוזים
של ליאונה ,שבסופו של דבר לא הרוויח
אגורה מן הסרט.
הפסטיבל מאפשר לצופים מסעות
מרתקים בזמן .כך למשל ,התוכנית
"היום לפני מאה שנה" הוקדשה לסרטים
שהופקו בכל העולם ב– ,1914השנה שבה
התרחש בקולנוע תהליך של גלובליזציה
עם צמיחתו של כוכב הקולנוע העולמי,
ופריחתה של עיתונות מקצועית אשר
ליוותה את הקולנוע והפיצה את שבחיו
בין אירופה לאמריקה.
תוכנית אחרת הוקדשה לבמאי האיטלקי
ריקרדו פרדה ,במאי להיטים איטלקים
בשנות ה– 50של המאה הקודמת ,שזכה
להכרת הביקורת הצרפתית ,איך לא,
בשנות ה– 60של אותה מאה .פרדה,

הנערץ על טברנייה וטורנטורה ,היה
מלך הקולנוע העממי האיטלקי שלאחר
מלחמת העולם השנייה ,והקרנת סרטיו
הייתה תזכורת מצוינת לכך שהניאו-
ריאליזם לא היה חזות הכל באיטליה
שלאחר המלחמה .פרדה ,ממשיך נאמן של
הקולנוע האסקפיסטי הפאשיסטי ,לקח
את הקהל שלו להרפתקאות שלא היה דבר
בינן לבין המציאות החברתית הפוליטית
של איטליה באותם ימים .שפילברג
האיטלקי של אותם ימים רקם סידרה של
מלודרמות וסרטי פעולה ,מרביתם על
בסיס רומאנים מצליחים אשר לוקחים
את הקהל להרפתקאות המתרחשות
במחוזות רחוקים בזמן ובמקום.
מיפן הגיעו לפסטיבל בבולוניה
הסרטים המדברים הראשונים ,מהודו
— להיטים משנות ה– ,50מאיטליה —
סרטי האפיזודות של שנות ה– 60וה–,70
ומפולין — סרטי הגל החדש הפולני
של שנות ה– 50וה– ,60מרביתם סרטים
נפלאים במצב טכני ירוד ,שעומדים
בתור לשיחזור מקצועי.
ואיפה אנחנו ,הישראלים ,בכל הסיפור
הזה? נוכרים של ממש .לא משחזרים ,לא
מקרינים ,סתם אדישים.

> למעלה מימין" :הקבינט של ד"ר קליגרי" של רוברט וינה" ,הבן היחיד" של יאסוז'ירו אוזו" ,מסיבה בכפר" של ז'אן רנואר
למטה מימין" :הנשר השחור" של ריקרדו פרדה ,אנרי לנגלואה מצטלם לסרט תיעודי" ,אורות הבמה" של צ'ארלי צ'פלין
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הליצן
שמאחורי הבמאי
> ריאיון עם בועז דוידזון:
קטעים נבחרים מריאיון בן  6שעות ,שנערך בשנת < 2013
 -מרט פרחומובסקי -

> בועז דוידזון

>
כתב העת "סינמטק" ממשיך לפרסם מבחר מהראיונות שנערכו
במסגרת פרויקט הניו-מדיה התיעודי של מרט פרחומובסקי
ואביטל בקרמן " -מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי".
לאחרונה הגיעה הפקת הפרויקט לסיומה עם השלמת 50
ראיונות מצולמים באורך כולל של כ– 300שעות .בימים אלה
נשלמות העבודות על אתר אינטרנט ,שיכיל את כל חומרי
הפרויקט.
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יש פער כמעט בלתי–נתפס בין הפופולריות העממית העצומה
והמתמשכת שלה זוכה יצירתו הקולנועית של בועז דוידזון לבין היחס
ועיתונאי קולנוע
ֵ
המסויג ,שלא לומר מזלזל ,שהיא זוכה לו בקרב חוקרים
לאורך השנים .החשיבות המובנת מאליה של במאי שיצר כמה מהסרטים
הישראליים האהובים ביותר של כל הזמנים — ביניהם "צ'רלי וחצי",
"סנוקר"" ,אסקימו לימון" ו"אלכס חולה אהבה" — עומדת ביחס הפוך
להיקף העיסוק ביצירתו .העובדה שבסוף שנות ה– 70עבר דוידזון לפעול
בארצות הברית ,ומיעט לבקר בישראל ,תרמה גם היא להעדרו משיח
הקולנוע המקומי .ההזדמנות לתקן עוול של שנים הפכה את הריאיון
עם דוידזון במסגרת "מאגר העדויות" לאחד מרגעי השיא של הפרויקט,
עוד לפני שנערך בפועל .לשמחתנו ,דוידזון לא רק שלא איכזב ,אלא
אף הפתיע כל פעם מחדש בגילויים מפתיעים ובתובנות שנונות על
עבודתו .זה היה ,ללא ספק ,אחד הימים המרתקים והמרגשים על הסט
של הפרויקט.
מרט פרחומובסקי

שידעתי להתפלח אליהם בלי לשלם כסף .בשלב מסוים הקמתי עם
החברים שלי בית קולנוע במגרש ריק ליד הבית שלנו .שכרנו סרטי 8
מ"מ ,בעיקר קומדיות אילמות של צ'ארלי צ'פלין ,לורל והארדי ובאסטר
קיטון .זה היה קולנוע בלי גג ,שנפתח כשהגיע הערב .עשינו פלקטים
לסרטים ,שבהם כיסינו את כל השכונה ,ואפילו מכרנו כרטיסים .זה נמשך
כמה ימים מוצלחים ,עד שאמא שלי גילתה שהחשמל להפעלת הקולנוע
מגיע מהבית שלנו .באמצע ההקרנה היא באה ,צעקה "מה אתה חושב,
שאני רוטנברג?" ,כי רוטנברג היה אבי החשמל בארץ ישראל ,וניתקה
לנו את הזרם .ככה המפעל שלי קרס.
באותה תקופה גם הצלחתי לעשות סרט קצר במצלמת  8מ"מ ,דבר שהיה
משימה בלתי–אפשרית אז .הסרט היה על אונייה שנטרפת בים ,והניצול
היחיד שנשאר שוחה לחוף .המצלמה הייתה שייכת לשכן ,שהמשפחה
שלו הייתה יותר מסודרת משלי ,והבעיה הגדולה שלי הייתה איך ליצור
את אפקט הטביעה .הייתה לנו אוניית צעצוע מפלסטיק ,והחלטנו שהדרך
הכי טובה להטביע אותה היא שריפה .אז הלכנו לים ,שמנו באונייה קצת
בנזין ,והצתנו אותה .אחר–כך פיזרנו בים קרשים ,שנראו כמו שברי
אונייה ,והשחקן ששיחק את הניצול שחה בתוכם.

>>
> נתחיל ממעט ביוגרפיה מוקדמת .איפה ומתי נולדת? מה אתה יכול לספר
על הילדות שלך?
נולדתי בשנת  ,1943בתל אביב ,למשפחה פולנית מסורתית .מסורתית
לא מהבחינה של הדת ,אלא מהבחינה של הפולניות .הוריי עלו לארץ
בשנות ה– .30הייתה לי ילדות מקסימה .גרתי בלוק אחד מהים ,אז כל
היום הייתי הולך לשם וחוזר משם .למדתי בבית הספר "תל נורדאו".
מצד אחד זה היה נהדר ,כי הוא היה קרוב לבית ,אבל מצד שני זאת הייתה
בעיה ,כי אמי הפולנייה המגוננת הייתה עוברת דרך בית הספר בכל גיחה
שלה למכולת ,ומוודאת שאני בסדר ולא עומד בשמש .בתיכון למדתי
בגימנסיה "הרצליה" .תל אביב הייתה אז בליל של שפות ,אנשים וריחות
שונים .זה היה דבר שאהבתי ,הוא מרגש אותי עד היום ,והשתמשתי בו
הרבה בסרטים שיצרתי.
> איך נוצר החיבור שלך לקולנוע?
הקולנוע תמיד היה עבורי קסם .אמנם לא רק עבורי ,כל אחד היה מוקסם
אז מקולנוע ,אבל אולי אני הייתי מוכה בחיידק הזה קצת יותר מאחרים.
הקולנוע היה בית המקדש .לא היה בשבילי דבר יותר מעורר התרגשות
מאשר ללכת לקולנוע .היה שווה לעמוד בשביל זה בתור ולהידחק,
וכשאתה ילד קטן ,האנשים גם מעיפים אותך ,זה לא דומה ְלמה שקורה
היום במרכזי הקולנוע רבי–המסכים .אבל כשהיית נכנס לבית הקולנוע
הענק ,מסתכל על המסך ורואה קלוז–אפ ענק של השחקנית שאתה הכי
אוהב בעולם אומרת " ,"I love youוידעת שהיא אומרת את זה רק לך,
זאת הייתה רווחה עצומה .חוץ מזה ,הסתובבתי הרבה בין פחי האשפה
באזור רחוב פינסקר וקולנוע מוגרבי ,שם היו ממוקמים משרדי הפצת
הסרטים ,ומחפש בפחים חתיכות פילם ,תמונות סטילס ,כרזות .הכי
התקנאתי בבחור אחד ,שעבודתו הייתה להחליף את הכרזה הגדולה של
הסרט בבית הקולנוע ולהדביק את התמונות של הסרט בתצוגה .חלמתי
שכשאהיה גדול אני אעשה את מה שהוא עושה .כמעט הצלחתי.
כמובן ,הייתי גם הולך הרבה לסרטים .היו לפחות ארבעה בתי קולנוע

> אילו סרטים או יוצרים השפיעו עלייך באותה תקופה?
כמובן שכמו כולם ,הייתה לי תקופה שבה הערצתי מערבונים ,וחשבתי
שאם לא אהיה מדביק כרזות קולנוע ,אולי אוכל להיות קאובוי בארצות
הברית .עם זאת ,תמיד נמשכתי יותר לקומדיות ולדברים עם לב .צ'ארלי
צ'פלין הוא האמן שהערצתי יותר מכולם .השילוב שמתקיים בסרטים
שלו בין מלודרמה לקומדיה ,בין צחוק לדמע ,והכל בטיימינג מושלם,
גרם לי לחזור אליו שוב ושוב ,והוא השפיע מאוד על הסרטים שלי .אני
חושב שיש הרבה מה ללמוד ממנו במיוחד היום ,כשהטכנולוגיה מאפשרת
לעשות סרטים בזול וכל אחד יכול לעשות סרט .לצ'פלין הייתה בזמנו רק
מצלמה פשוטה ,והוא עשה דברים גאוניים .מובן שגם ארנסט לוביץ'
השפיע עלי מאוד ,מאותה סיבה .עד היום אני גם מאוד אוהב את פליני,
והסיבה העיקרית לכך היא שגם הוא תלמיד של צ'פלין בהרבה היבטים.
> מתי היה ברור לך שקולנוע הוא הדבר שתרצה לעסוק בו באופן מקצועי?
זה נראה לי חלום שאי–אפשר להגשים אותו בשום אופן .בטח שחלמתי,
אבל לא ראיתי שום דרך להגיע לזה .מה שכן ,באיזשהו שלב גיליתי
שאני "מספר סיפורים" .לא ידעתי את זה ,אבל פתאום שמתי לב ,שבבית
הספר ,כשאני מדבר ,אנשים מקשיבים ואפילו צוחקים .אז חשבתי שאילו
רק יכולתי לקחת את הכישרון הזה ולהניח אותו על המסך ,בבית המקדש
הזה ,זה יכול היה להיות נפלא .לקח זמן עד שהצלחתי לעבור מחלומות
להגשמתם .בתור נער כתבתי שירים ,שפורסמו ב"מעריב לנוער".
כשהלכתי לצבא רציתי לעשות משהו יצירתי ,לכן הדרך היחידה שחשבתי
שמתאימה לי הייתה להיות כתב צבאי .קיבלתי המלצה מ"מעריב לנוער",
הוועדה הצבאית הסתכלה עליה בעיון ,ושלחה אותי לקורס חימוש מטוסים.
אמנם הגעתי לקורס חימוש מטוסים ,ואני לא אלאה אותך ,אבל יצאתי
מממנו .מאוד לא אהבתי את הצבא ,אבל עשיתי את מה שהייתי צריך
לעשות ,והשתדלתי שהשירות שלי יהיה הכי קל שאפשר.
אחרי הצבא התחלתי לעבוד בתיאטרון הקאמרי ,כי זה היה הדבר הכי
קרוב לקולנוע שיכולתי להגיע אליו .הייתי מנהל הצגות ועוזר במאי,
אפילו צבעתי תפאורות .זאב רווח ,שהיה אז בעלה של בת הדודה שלי
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שולה והפך לחבר קרוב שלי ,עבד אז כשחקן בקאמרי ,והוא זה שסידר
לי את העבודה בתיאטרון .אני חושב שהייתי עוזר במאי מאוד גרוע,
והיו כמה מקרים שבהם הבמאים אמרו "או אני או הוא" ,וכמובן שאותי
העיפו .הסיבה לכך הייתה שתמיד אהבתי להשתטות ,אני בעד להיות
טמבל ,ועשיתי דברים שהרבה אנשים בתיאטרון לא קיבלו .אחר כך
המשכתי עם זה גם בקולנוע ,ועשיתי דברים ,שהיום ,במבט לאחור ,לא
הייתי עושה אותם .הייתי לוקח את נקודת התורפה של האנשים ומשתמש
בה .פעם החבאתי לצלם אדם גרינברג את המצלמה ,ופעם אחרת זרקתי
עליו נחש מגומי וצבטתי לו את הרגל .כשצילמנו את השוט ב"סנוקר"
שבו יוסף שילוח דופק על דלת ביתו של הרב ,סידרתי עם הצוות ,שכשאתן
להם סימן כולם יתחבאו .אז כששילוח דפק על הדלת הרבה זמן ,ובסוף
הסתובב וצעק "חלאס ,שמישהו כבר יגיד קאט" ,הוא לא ראה מאחוריו
אף אחד מהצוות .כשהייתי כותב תסריטים במלון "דן" בתל אביב ,הייתה
נכנסת בי רוח שטות .הייתי נעמד ואומר "בבקשה כולם לקום!" וכל
מי שהיה יושב בלובי נעמד .כשהבנות שלי היו צעירות הן כל הזמן היו
אומרות "אבא ,די!" .אז אני לא יודע מאיפה זה בא ,אבל זה מה שנתן
לי סיפוק .עד היום .ברור שהדבר בא לידי ביטוי גם בסרטים שעשיתי.

שבלול ()1970
> איך הצלחת להגיע לעשיית הסרט הראשון שלך" ,שבלול"?
בארץ לא היה אז איפה ללמוד קולנוע ,אז ב– 1967החלטתי לנסוע
ללונדון ,ללמוד ב– .London Film Schoolאלה היו שלוש שנים
קסומות .בחופשים מבית הספר הייתי חוזר לארץ ,ומפתח יחד עם חברים
שהיו לי כאן את מה שנודע אחר כך כ"חבורת לול" .היינו קבוצה של
אנשים מאוד יצירתיים — ביניהם שלום חנוך ,צבי שיסל ,יהונתן גפן,
יענקלה רוטבליט ואנוכי — שנדבקו לשני כוכבי–על — אורי זוהר ואריק
איינשטיין .בשלב מסוים ,שיסל ,אריק איינשטיין ואני החלטנו להקים
חברת הפקות בשם "הגר" ,שהייתה אמורה לעשות הכל אחרת והפוך.
החלטנו ,שמה שאחרים עושים לבן נעשה שחור ,מה שעושים יום נעשה
לילה ,ונהיה כמו הביטלס.
ברגע שסיימתי את הלימודים בלונדון ,הקמנו את החברה והלכנו לעשות
את "שבלול" .הכוונה כמובן הייתה לעשות מין "סינמה וריטה" .רצינו
לקחת חומרים מהחיים שלנו ,מהדברים שקורים לנו ,וזה מה שעשינו .אין
ספק שכשהתחלתי את דרכי בקולנוע הישראלי ,היו לי יומרות שהלכו עם
הגיל .רציתי לבעוט ,זילזלתי קצת בעשייה של אחרים ,חשבתי שהקולנוע
המקומי הוא מאוד מיושן ,וממש לא קיבלתי השראה ממנו .המטרה שלי
הייתה להביא לישראל את הרוח של "סווינגינג לונדון" ,כי הייתי מושפע
מזה .מצד שני ,מהתחלה חיפשתי דרך להביא את עצמי לתוך הקולנוע
שלי ,להבין איך אני מעביר את מה שיש לי להגיד למסך .במהלך העשייה
של "שבלול" גיליתי ,שאחרי שלוש שנים של בית הספר אני עדיין לא
יודע שום דבר ,וכל הלימודים היו בלבול במוח .גם היום אני מאמין ,שאם
אתה רוצה לעשות סרטים ,עבודה על סט של סרט ְּת ַל ֵּמד אותך הכי הרבה.
> "שבלול" אכן היה סרט מאוד שונה על רקע סרטי התקופה בקולנוע
הישראלי .מה תוכל לספר על תהליך עשייתו?
"שבלול" היה סרט די קשה ,כי בעצם הוא היה סרט מחתרתי .קיבלנו
משהו כמו מאה אלף לירות מאולפני הרצליה כדי לעשות אותו ,וזה
היה מעט מאוד .האנשים עבדו בלי כסף .הייתה לנו מכונית שברולט

> יהודה ברקן ב"צ'רלי וחצי"

גדולה ,ומספר אנשי הצוות היה בהתאם למספר הנוסעים שאפשר היה
להכניס לשברולט .כל הדברים בסרט הזה היו לא היו בדיוק מאורגנים.
לא היה תסריט ,לא היה לוח זמנים ,לא היה תקציב .הכל היה חפיף
כזה .רצינו להיות אחרים .יצאנו לדרך עם מין סינופסיס-טריטמנט-
אאוטליין ,אבל רוב הסצינות לא היו כתובות ונוצרו על המקום .שום דבר
בסצינות הדוקומנטריות לא היה מבוים .אני ממש מצטער על השעות על
גבי שעות של חומר גלם מצוין שנזרק לפח .אנחנו צילמנו הרבה בתוך
מסגרת קלושה ,הלכנו לדוג דגים ,ובעצם רק אחר כך ,עם העורכת ענת
לוברסקי ,עשינו את הסרט ובנינו משהו שנראה כמו סיפור.
בשבילי ,כיוצר של סרט ראשון ,היה מדהים לעבוד עם סופרסטאר כמו
אריק איינשטיין .הוא היה מקסים ,אחד האנשים המצחיקים שהכרתי,
אבל הוא היה סופרסטאר ,ולפעמים כשאתה ליד סופרסטאר אתה הולך
על קליפות ביצים .אתה לא תמיד יכול לבטא את עצמך ,כי לפעמים הוא
רוצה ככה ולפעמים הוא לא רוצה ככה .לדוגמא ,כשהתחלנו לצלם את
הסרט ,לאריק היה זָ ָקן ,אבל יום אחד כשבאנו לאסוף אותו בבוקר כבר
לא היה לו זקן .אז מה עם הקונטיניואיטי? זאת הסיבה שבגללה צילמנו
סצינה שבה הוא נמצא לכאורה בסוף גילוח ,כדי לתרץ את זה שפתאום
אין לו זקן .או לחלופין ,אתה בא לקחת את אריק ב– 7בבוקר ,כי זה מה
שנקבע ,והוא בכלל שואל למה לא לדחות את הצילומים למחר .כיוון
שהמסגרת של ההפקה הייתה כל–כך קטנה ,והאנשים עבדו בלי כסף ובלי
איגודים ,זה היה אפשרי.
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> איך הסרט התקבל?
הסרט כמובן לא היה הצלחה .הצגנו אותו בקולנוע "ארמון דוד" בתל
אביב .ניסינו לעשות רעש .הבאנו לבכורה להקת רוק ,נדמה לי את
"הצ'רצ'ילים" ,שינגנו לפני ההקרנה .לקהל זה היה מאוד זר .בימים ההם
היו עושים הפסקה בהקרנות של סרטים ,אז כשהייתה הפסקה בהקרנה
הראשונה של הסרט ,רצתי לבית השימוש כדי להתחבא מהקהל .פתאום
שמעתי את הקול של השחקן מרדכי בן זאב .מישהו שאל אותו" ,תגיד,
מי ביים את הסרט הזה?" ,והוא ענה "לא יודע ,אבל אם הייתי יודע הייתי
שובר לו את הרגליים ואת הידיים" .אז זאת הייתה ההתחלה .הסרט לא
עבד כשיצא ,אבל אחר כך התגלה והפך לסוג של קאלט .קבלת הפנים
הזאת הייתה קשה לאחד כמוני ,שהוא בן אדם רומנטי ,אם לא ידוע לך.
לרצות את עצמי ואת האנשים שאני אוהב .כשאתה מקבל
אני אוהב ַ
דחייה כזאת מהקהל ,זה דבר פוגע .אז אמרתי לעצמי שכנראה עשיתי
טעות .צריך להוציא את הדברים מהפריג'ידר ולעשות ארוחה חדשה.

צ'רלי וחצי ()1973
> בוא נפתח את העניין של "סרטי בורקס" ,מונח שמייחסים לך את
המצאתו.
בסך הכל אמרתי את זה בריאיון עיתונאי ,ואחר כך הוציאו את הדבר
מההקשר ועשו ממנו מטעמים .מה שאמרתי באותו ריאיון הוא ,שמאסתי
בניסיונות לחכות סרטים של הגל החדש ,סינמה וריטה וסרטים צ'כיים.
אמרתי שמעכשיו אני רוצה לעשות את מה שאני ,להמשיך להיות בסרטים
שלי אותו בועז הליצן ,מספר הסיפורים ,כמו שאני בחיים .אמרתי שאני
רוצה לעשות סרטים עלינו ,על הבלגן הישראלי ,על כאן ועכשיו ,וכאן
זה בורקס .באותו שלב הבנתי שמה שעשיתי לפני כן אלה היו שטויות,
ובהתפתחות טבעית גיבשתי רצון לעשות את מה שאני ,לא להתחפש
למשהו .מצאתי את הקול שלי ,והייתה לי הקלה.
> זה מאוד מעניין ,כי סרטי הבורקס נתפסים כקולנוע מסחרי .אלה היו
לרוב יוזמות של מפיקים ,במטרה לעשות כסף בקופות .הקולנוע המסחרי
לא נתפס לרוב כמקום שבו במאי מביע את חזונו האישי ,בעוד שאתה
מתייחס לסרטים האלה כסרטים אישיים ,שמבטאים אותך.
מאה אחוז .כשפנה אלי שמחה זבולוני ,שהייתה לו חברה קטנה להפצת
סרטי אקשן ,והציע לי לעשות את "צ'רלי וחצי" ,שהיה מבוסס על סרט
פרסי ,שאלתי את עצמי "איך אני אעשה עם זה משהו?" .אמנם ,מה שהביאו
לי כרגע הוא לא מעניין ,אבל יש שם איזשהו גרעין טוב .אז השאלה היא
איך אני עושה את זה "אני" .כך התחיל התהליך ,שבו אני והתסריטאי
אלי תבור עשינו בתסריט שינויים מרחיקי לכת .תבור היה מאוד מתאים
לי בגלל התכונות שלו :חריצות ויכולת להיות קהל נהדר .כשהייתי יושב
איתו ומתאר לו סצינה שאמורה להצחיק ,הוא היה מתפוצץ מצחוק ,בוכה
עם דמעות ,וידעתי שזה עובד .אני הייתי מביא יותר את השפה של הרחוב,
שהכרתי יותר טוב ממנו ,כי הייתי מסתובב בשוליים של החברה ,והגבול
בין האמנים לבין פושעים באותה תקופה היה מאוד דק .הכרתי את הרחוב
ואהבתי את הרחוב .אז הבאתי משם כל מיני דברים.
לאמנון סלומון ,הצלם ,הסברתי במונחים מאוד פשוטים מה אני רוצה
בסרט הזה .רציתי שכשאני עושה קלוז–אפ ,זה יהיה משהו שקראתי
לו "קלוז–אפ הודי" — כלומר ,שתהיה לו סיבה ומשמעות ,בניגוד למה
שקורה בסרטים האמנותיים יותר .רציתי שהכל בסרט הזה יהיה מגויס

לקומוניקציה עם הצופים .לא היה איכפת לי להיות מוגזם ,כי אני בעצמי בן
אדם מוגזם .אז אנשים אחרים קוראים לסרט שלי בשמות ומסווגים אותו,
אבל אני יודע שהגעתי שם למצב של עשיית קסם .דברים נולדו על המקום,
והשגתי את המקסימום שכל במאי חולם עליו :אמון מוחלט של השחקנים.
כבמאי אתה רוצה שהשחקן יתפשט ,ויהפוך לחתיכת חימר בידיך .שיאמין
שאתה המציל שלו ,ואתה תשגיח עליו ,והכל יהיה בסדר .זה קרה לי עם
יהודה ברקן ועם זאב רווח ,וב"סנוקר" — גם עם יוסף שילוח.
> במהלך השנים ספג "צ'רלי וחצי" ,כמו סרטי בורקס אחרים ,לא מעט
ביקורת על ייצוג נלעג של דמויות מזרחיות .מה עמדתך בנושא?
אני חושב שכל הדמויות בסרט הן נלעגות ,גם האשכנזים וגם המזרחים,
אז לא ממש הפליתי כאן .האמת היא שהייתי מאוהב בבני עדות המזרח.
המודל הזה לעומת המודל הפולני שאני הכרתי מהבית היה מבחינתי יום
ולילה .בכיתה שלי היה רק ילד אחד שהוריו הגיעו מעיראק ,וזהו .חייתי
בבועה פולנית-רוסית ,ופתאום נפתח בפני עולם חדש .לאחותי ,שהייתה
מבוגרת ממני ,היה חבר בן עדות המזרח ,וזאת הייתה טרגדיה גדולה
אצלנו בבית ,לפחות מבחינת אמא שלי .המפגש הראשון ,שבו המשפחה
הפולנית שלי נסעה לפגוש את ההורים המזרחים של הבחור בשכונת
שפירא ,היה בסיס לסצינת מפגש המשפחות בסרט .אני זוכר שנכנסתי
לבית עם מיליון אנשים ,שולחן ארוך מורכב מכל מיני שולחנות ,הרבה
שמחה באוויר ,חיוכים .כשגיליתי את זה — גיליתי עולם .אצלנו לא היה
דבר כזה .אצל פולנים אסור היה לשמוח ,אסור היה לצחוק .כך שקצת
נפגעתי כשאמרו לי שאני גזעני.

אסקימו לימון ()1978
> אנחנו מגיעים עכשיו לעוד מונומנט בקריירה שלך — "אסקימו לימון",
סרט שגם הפך להצלחה קופתית בינלאומית מפתיעה ,וגם הצליח לקבל
חותם של איכות עם קבלתו לתחרות הרשמית של פסטיבל ברלין ומועמדות
ל"גלובוס הזהב" .איך נולד הסרט?
יום אחד אמרתי ,שבא לי לעשות סרט על תקופת הנעורים שלי בשנות
ה– .50יורם גלובוס ,שהפיק את הסרט יחד עם מנחם גולן ,הוא פחות
או יותר בן גילי ,אז התקופה הזאת נגעה גם לליבו ,והוא החליט ללכת
על זה .במקרה הזה אמרתי לעצמי ולאחרים ,שעכשיו אני באמת עושה

> יהונתן סגל ויפתח קצור ב"אסקימו לימון"
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השיר " "Lonelyברקע ,וראיתי שיש לה דמעה בעין .אז אמרתי לעצמי,
יאללה ,סגרתי מעגל.
> ההצלחה הבינלאומית הפתיעה אותך?
ההצלחה הענקית של הסרט הייתה בשבילי פליאה .לא תיארתי לעצמי
שזה ייגע במיתר שיהיה משותף לכל כך הרבה אנשים .הסרט באמת מאוד
מאוד הצליח .מייד כשיצא העותק הראשון ,הבאנו אותו לשוק הסרטים
במילאנו ,והוא נחטף שם לכל המדינות הגדולות בעולם .אז שמחתי
שהמפיקים שלי מרוצים .בזמן אמת לא הבנתי כמה ההצלחה היא ענקית
ונדירה .אני לא יכול להגיד לך שבזמן אמת רקדתי ברחובות .אחר כך
הייתה דרישה להמשיך ולהמשיך עם הסרטים ,ואת זה כבר פחות אהבתי,
אבל בכל זאת עשיתי אותם למשך זמן מה .עדיין ניסיתי לדלות מיני
מעשיות שקרו לי בתקופת הנעורים ולהכניס אותן פנימה ,אבל זה כבר
לא היה דומה בשום דרך לכוונה המקורית.
> יהותנן סגל וענת עצמון ב"אסקימו לימון"

סרט אישי לגמרי .בניגוד לעבר ,הפעם אני לא לוקח סיפור שנותנים לי
ומכניס אליו את עצמי ,אלא שאני זה הסיפור .הסרט הוא פשוט זיכרונות
מתקופת ההתבגרות שלי ,ובגלל הסיבה הזאת לא ציפיתי להצלחה
קופתית ,אלא בעיקר קיוויתי שהסרט יכסה את עצמו .גם מנחם גולן
חשב שהסיכויים הקופתיים של הסרט הם פחותים לעומת סרטים אחרים
שלי ,כי מדובר היה בסרט לגמרי אשכנזי ,שמתרחש בחברה סלונית,
שלא כולם הכירו .לכן עשינו את הסרט מאוד בזול ,וניסינו לקצץ כמה
שאפשר .לדוגמא ,נאלצנו להשתמש באיזה עשרים סוגים שונים של
סרטי צילום ,שאריות שנשארו מכל מיני סרטים אחרים .אמנם הסרט
היה תקופתי ,מה שלכאורה מייקר את העלויות ,אבל באותה תקופה לא
היה קשה למצוא בתל אביב את המקומות שנראים דומים למה שהם נראו
 20שנה לפני כן.
מה שכן התעקשתי עליו בסרט היה מצלמת אריפלקס חדשה שבדיוק
יצאה לשוק ,והיתרון שלה היה שהיא לא הייתה זקוקה ל"בלימפ" (חוסם
רעשים) וגם הייתה קלה .זה היה חשוב ,כי בשיחות עם הצלם אדם
גרינברג החלטנו שאת רוב הסרט נצלם ביד ,ללא חצובה .זה היה הרעיון
של אדם ,שנועד לעזור לנו להתמודד עם חוסר הניסיון של השחקנים
הצעירים .ציפינו שהם יתחילו להתבלבל מהסימנים על הרצפה וכיווני
התאורה ,ועם המצלמה הזאת אדם יכול היה לתקן את עצמו לפי תנועות
השחקנים ,ולא להיפך .בסוף מנחם ויורם הסכימו להביא את המצלמה,
בתנאי שיהיה לנו עוזר צלם אחד במקום שני עוזרי צלם.
> אז כמה מהסרט הזה הוא אתה? כמה מהדברים באמת קרו לך?
מה זאת אומרת? בנצי זה אני 99.9 .אחוז מהסרט באמת קרו .ההורים
שלי ,החברים שלי ,סטלה המגמרת — הכל אמת .זה לא רק קולנוע אישי
לגמרי ,אלא פשוט סרט על התקופה הזאת בחיים שלי .אמרתי בסרט את
מה שיש לי להגיד .זאת הייתה חוויה משונה עבורי ,כי בעצם היה מדובר
בתראפיה נפשית דרך חזרה למקום הפשע ,כי הרבה מהדברים צילמתי
במקומות שהם באמת קרו .הפצע מהילדה שאהבתי והיא עזבה אותי היה
עדיין די טרי .אגב ,גולת הכותרת בשבילי הייתה כשהזמנתי להקרנת
הבכורה את הבחורה שעליה מבוססת הדמות של נילי בסרט .הסתכלתי
עליה מהצד בסצינה האחרונה ,שבה היא בוגדת בי ואני הולך ברחוב עם

> מיותר לציין ,שיש פער עצום בין הפופולריות של הסרטים שלך לבין
הביקורות שקיבלת במשך השנים ,והיחס של הממסד הקולנועי לעבודתך.
קשה לך עם זה?
המלה "מסחרי" הייתה פעם מילת גנאי בארץ .גם בבית שלי התפיסה
הייתה שעל כסף לא מדברים .אז גם העילית של הביקורת בעיתונות
ראתה בעובדה שהתחלתי מהשאיפות לעשות גודאר ומילוש פורמן,
ועברתי לעשות סרט לבנטיני כמו "צ'רלי וחצי" ,בגידה .גם יוצרי
הסרטים האמנותיים ,שפעלו בישראל במקביל ,כמו אברהם הפנר וצפל
ישורון ,לא רק שלעגו לסרטים שלי ,אלא גם הפכו אחר כך למרצים
באוניברסיטה ופשוט מחקו את הקולנוע שלי ושל אנשים אחרים כמוני,
כאילו הוא לא היה קיים .אישית ,אני חושב שסרט ,אם אין לו האימפקט
של הקהל ,הוא לא סרט .אני לא אומר שלא יכול להיות סרט מצוין שלא
רואים אותו ,אבל אז הוא לא באמת מגשים את ייעודו .סרט מבחינתי
זה אולם של  500כסאות ,שבו יושבים אנשים ,ואתה אומר להם משהו.
אתה לא יכול להילחם בקונספט של סיפורת ויזואלית להמונים ,שהוא
מהות הקולנוע בעיני ,ולהראות לקהל שני אנשים מדברים עם פאוזות
של שעה וחצי בין משפט למשפט .אז איך אתה יכול לבטל את הסרטים
המסחריים ולמחוק אותם כאילו הם לא היו קיימים? זה דבר שהרגיז
אותי אז ,והוא מרגיז אותי עד היום .למזלי ,אני התאהבתי בקהל והקהל
התאהב בסרטים שלי .זה היה פשוט סיפור אהבה .אז למרות שהממסד
לא התייחס לסרטים ,הקהל מאוד אהב אותם ,והוא מכיר אותם עד היום.

> צחי נוי ,יהונתן סגל ויפתח קצור ב"אסקימו לימון"
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It's sort of weird to talk about cinema these days, while bloody battles are going
on under our nose, missiles are flying through the air, underground tunnels are
revealed by the dozen, and we seem to find ourselves in a vicious circle of
destructive mayhem with no end in sight. Still, the only way to preserve some
semblance of sanity for those who are not holding arms in their hands is to do
what they know best, and in our case, that's cinema.
>
We're opening this issue with Yael Shuv's survey of Women in Uniform Israeli
style, as reflected in the Israeli cinema from its beginning until now. Now being,
of course, Talia Lavie's "Zero Motivation", which had won first prize in Tribeca
even before it was successfully released here.
One of the guests attending the Students Film Festival in Tel Aviv this year was
American writer/director Paul Haggis, who unveiled, in a masterclass he lead
with the help of Pablo Utin, some of the professional secrets he has acquired in
the course of a long Hollywood career. Moving to the Jerusalem Film Festival,
which took place as the South was already burning, we picked up an encounter
with Marin Karmitz, France's Mister Cinema, if you wish, a cinematographer
turned director, who then became a major producer, exhibitor, distributor, sales
agent and leader of the French industry. Karmitz spoke in Jerusalem mainly
about the meaning of the term "good producer", and coming from someone who
had worked with such different generations of filmmakers as Alain Resnais,
Claude Chabrol, Krzystof Kieslowski, Abbas Kiarostami, and with Canada's
wunderkind Xavier Dolan, these were opinions worth listening to.
>
Also in this issue, Chen Steinberg looks at the reciprocal impact of avant-garde
cinema and Hollywood products, Danny Muggia reports on a film festival like
no other, "Il Cinema Ritrovato" in Bologna, and Marat Parkhomovsky interviews
Boaz Davidson, the filmmaker who is responsible for Israel's biggest box-office
hit ever, "Lemon Popsicle".
Read and Enjoy.
Edna Fainaru
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מקום לכנס
או אירוע?

> המתחם החדש של סינמטק תל אביב כולל חמישה אולמות מפוארים בגדלים שונים,
חדרי הדרכה ,איזור לקבלות פנים ,בית קפה ומסעדה.
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הקרנות פרטיות ,ימי הולדת לכל הגילאים ועוד ועוד.
> בסינמטק אמצעי מולטימדיה משוכללים ,אפשרויות הקרנה מהטובות ביותר ושפע
פתרונות לתכנים אמנותיים בהתאם לנושא האירוע.
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