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• מן העבר אל העתיד. מוסף ״בד בבד״ על מאה שנות קולנוע • • 
• בארץ, מכסה הפעם את התקופה שבין 947ו-928ו. מולו, • 

 הצהרת הכוונות של החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב לקראת
 פסטיבל סרטי הסטודנטים שייערך בחודש יוני הקרוב. בפתח הגליון,

 מפגש עם בימאי שמאחד את העבר, ההווה והעתיד של הקולנוע
 באורח מושלם. אלן רנה הוא בן 75, סרטו החדש ״החיים הם שיר״
 עוסק בבני ארבעים פלוס אבל שפת הקולנוע שלו רעננה, חדשנית

 ונועזת יותר מזו של רוב הבימאים הצעירים היום בעולם. מתוך
 ״מחברות הקולנוע״, אנחנו מביאים ראיון עם אלן רנה וביקורת על

 סרטו, שיוצג בקרוב גם בישראל.
 ועוד בגליון זה, שיחה עם דב שטויר, עורך סרטו החדש של יוסי

 זומר ״הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים״, הסרט שזכה לרוב הפרסים
 הטכניים של האקדמיה הישראלית לקולנוע לשנת 1997. וכן סקירה
 של שלושת הפסטיבלים החשובים הראשונים של השנה, רוטרדם,
 בודפשט וברלין, בחזקת הצצה לכמה מן הסרטים שאולי נזכה לראות
 בעתיד, אם וכאשר ירצו בכך מפיצי הקולנוע בארץ. קריאה מהנה.

 עדנה פיינרו

 תודתנו ל: ״אל על״, ״מלונות דן״,״ ICP ״,״פיליפ מוריס״, ״מפעלות
 דיסקונט״, ״מועצת הפירות", ״תבל״,שתמכו בהפקת מוסף ״בד בבד״.
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נמטק  סי

 שיר מן הקופסאות

 אלן רנה משוחח עם ״מחברות הקולנוע״
 על "החיים הם שיר״

 אנטואן לה-בק, ז׳אן-מאדק לאלאן / עמי 4
 תו<ו0: דן 3יינרו

 החיים אינם רומן

 מחשבות כמוסות בצורת פזמונים - ביקורת
 על "החיים הם שיר״

 סטפאן בוקה / עני׳ 0 ו
 תוגוס: דן פייכיי

 הדיבוק בשדה האפקטים הדיגיטליים

 דב שטויר על עריכת סרטו של יוסי זומר
 תמר ירון / עמי 2 ו

 קולנוע במצב של זרות

 האם יתכנו מפגשים בין תרבויות כישראל
 והודו

 דוני פרציק / עמי 7 ו

 עין העץ של כדיסטוף

 לקראת פסטיבל סרטי הסטודנטים
 הבינלאומי השביעי

 לידן עצמור, אלון כספי / עמי 9 ו

 המהפיכה הדיגיטלית

Digital Domain הכנה לסדנאת 
 בפסטיבל הסטודנטים

ו יוגב / עמי 20 ע  ס

ם י ל ב י ט ס  פ

 מי כאן המקצועןו

 פסטיבל רוטרדם

 דן פיינדו / עמי 22

 להונגריה יש (בנראה) קלינטונים משלה

 שבוע הסרטים ההונגרים בבודפשט
 דן פיינרו / עמי 24

 נעו הקצבים נגד הכנסיה

 פסטיבל הסרטים בברלין
ו / עמי 26 נו י  דן פי

 בד בבד - מוסף מיוחד מס׳ 2
 מאה שנים של סרטים בארץ

 כתב העת יוצא לאור בתמיכת משרד החינוך
 והתרבות, מינהל התרבות והאמנות
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 עיט מאוד לפגוש אותך אוזרי שראינו
 והתלהבנו כל כך מסרטן החדש, ׳׳החיים

 הם שיר״.
 אולי זה יישמע בהעמדת פנים לומר שאני
 מופתע מן המחמאות, אבל זה נכון. יש תמיד
 רגע, אחרי החשיפה הראשונה של הסרט בפני
 הקהל הרחב, שאתה חושש מפני כישלון ושואל
 את עצמך איך דבר מה יכול לעניין בכלל מישהו
 אחר מלבדך. שלא להזכיר את כל הטרדות
 הטכניות הכרוכות בהצגת בכורה, כמו עותק
 סופי שמשביע באמת רצון. אי-אפשר להימנע
 מחרדה מסוימת, אבל עכשיו זה כבר בסדר.
 מכל מקום, איני נמנה עם אותם במאים
 שמצלצלים ביום הבכורה לקופות הקולנוע כדי

 לברר כמה כרטיסים מכרו לכל הצגה.
 הסצינה הראשונה בסרט, שבח רואים את
 ה3»צי0 9וצ11יט 3שירה, היא מפתיעה 3מיותד.
 אתה מעמיד את הצו3ה בפגי אתגר רציני כבר
 מן הרגע הראשון, מעין מבחן שצריך לבדוק אם
 הוא מסוגל לעמוד במשימה של צפייה גסוט.

 זה נכון, אבל ההפתעה הזאת תקפה רק לגבי
 הקהל שבא להצגות הראשונות של הסרט. ברגע

 שמתחילה ההפצה המסחרית, אפקט ההפתעה
 ייעלם, במידה רבה. התקשורת ודאי תרחיב את
 הדיבור על השימוש שעושה הסרט בפזמונים.

 איך נולד הרעיון לסרט הזה?
 עוד לפני שיצא לאור ״אווירה משפחתית"
 (סרט של סדריק קלאפיש לפי מחזה של אניאם
 דז׳אוי וזא׳ן-פייר בכרי), היו שמועות רבות על
 כל מיני ההצעות לסרטים שהופנו לבכרי ודז׳אוי.
 צילצלתי אליהם ואמרתי להם שאם הם
 מעוניינים לעבוד איתי שוב, אחרי ״לעשן/לא
 לעשן״, כדאי שנחשוב יחד על רעיון חדש.
 התחשק לי מאוד ״לשחק״ שוב עם שניים אלה.
 מכיוון שלא רציתי שיאמרו לי ״לא העזנו להטריד
 אותך", פניתי אני אליהם. יש כל כך הרבה דברים
 בחיים שאינם מתגשמים רק משום שלא עושים
 אותם בזמן. פוחדים להעז ומצטערים אחר כך.
 לשמחתי, תשובתם היתה חיובית, וישבנו יחד
 לחפש, במשך שלושה או ארבעה ערבים. פתחתי
 בפניהם כמה מן"הקופסאות״ שלי. כמו לרוב
 הבמאים, גם לי יש קופסאות שבתוכן אני דוחס
 קטעי עיתונות על אירועים שונים, דפים קרועים
 מתוך ספרים, צילומי מאמרים ומכתבים, תמונות,

 שברי רעיונות, דעותי על מצבו של כוכב שבתאי
 את על הטבע האנושי. בקיצור, כל מה שעובר
 לי בראש על כל נושא שבעולם. בדרך כלל, לפני
 שאני מתחיל לעבוד עם תסריטאי, אני מציג
 בפניו את תוכן הקופסאות ומקווה שמשהו
 בתוכן יצית בו רעיון לתסריט או לפחות יעורר
 בו את החשק לעבוד איתי. במקרה האחרון הזה,
 אני צריך להוסיף גם את העניין הרב שיש לי
 בעבודתו של הסופר הבריטי ד3י© פוטר. האם

 אתם מכירים אותו?
 בקרוב עומדים להציג את ״אודם על צווארונו"

 בערוץ ״אדטה״.
 אני מקווה שיציגו את הגירסה המקורית
 באנגלית, כי הדיבוב הצרפתי הוא שערורייתי.
 מוזר שהסידרה הזאת הוצגה בפני התקשורת
 כהתגלמות ההומור הבריטי, מין המשך לקו של
 מונטי פייטון, שעה שמדובר בחומר קודר הרבה
 יותר, שהחרדה, המוות, המלחמה והטירוף של
 השחקן המגלם את הגנרל שולטים בה לכל
 האורך. גיליתי את עבודתו של פוטר לפני 15
 שנים, כאשר עיבד עבור הרברט רו© ו©טי3
 מרטין את התסריט של ״פרוטות משמיים".
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 הלכתי לראות את הסרט בלי לדעת מה צפוי
 לי. רוס הוא מסוג הבמאים שהביקורת הצרפתית
 אינה מחבבת במיוחד. טוענים נגדו שהוא
 תיאטרלי מדי, אבל אני דווקא מתעניין במיוחד
 בבמאים הקשורים לבמה, וזאת הסיבה שאני
 אוהב כמה וכמה מן הסרטים של דוס. חוץ מזה,
 מדובר בקולנוען שעבר מסלול מרתק: הוא היה
 רקדן, כוריאוגרף, והתפתח בניו יורק לפני שהגיע
 להוליווד. הוא גילה את פוטר והציע לו לעבוד
 אתו על ״פרוטות משמיים". מאוחר יותר התכחש
 פוטר לסרט, וזה נראה לי קצת מוגזם בהתחשב
 בעובדה שהוא כתב את התסריט ושהתוצאה
 הסופית אינה רחוקה כל כך מן העולם של פוטר
 כפי שהוא מצטייר מסרטיו האחרים. נקלעתי
 לסרט הזה כמעט במקרה, זאת תמיד הדרך
 הטובה ביותר לראות סרט. וכאשר הופיעו בסרט
 הפזמונים הראשונים, וראיתי כיצד שולבו בתוך
 מהלך העלילה, הייתי מופתע לגמרי, לא ציפיתי
 לכך. נדמה לי שהצופים בצרפת לא הבחינו
 בסרט הזה. בכל מקרה, כשאני ראיתי אותו היה
 באולם קולנוע עוד צופה אחד בלבד, רמו פורלגי
 (עיתונאי, סופר ובמאי קולנוע). הסרט מאוד
 מצא חן בעיני, אבל עם הזמן שכחתי אותו.
 שנים לאחר מכן, במלון ניו יורקי, ראיתי
 בטלוויזיה כמה דקות מתוך "הבלש המזמר״.
 זיהיתי מייד את מייקל גאמבון, שהוא מן
 השחקנים הבולטים של הבימה הבריטית ואני
 עוקב מקרוב אחרי הקריירה שלו, מה עוד
 שהירבה להופיע במחזות של אלן אייקבורן
 (מחבר "״לעשן/לא לעשן"). הדקות הבודדות
 מן הסידרה הזאת, שראיתי בטלוויזיה, עשו עלי
 רושם עצום וחיפשתי בקדחתנות, בשנתיים
 הבאות, אפשרות לראות את הסדרה בשלמות,
 עד שמצאתי אותה בקסטות וידאו. בהמשך

 התוודעתי לכל שאר יצירתו של פוטר.
 האם פגשת אותו?

 לא, באותו שלב הוא כבר הלך לעולמו. ראיתי
 בטלוויזיה את הראיון האחרון איתו, שבו סיפר
 שנותרו לו עוד חודשיים לחיות, שהוא סובל
 מסרטן עור, ראיון חושפני במיוחד, שבו הסכים
 לדבר בפתיחות מוחלטת על מותו הקרוב. הוא
 תיאר את מצבו בדייקנות רבה, בלי שום הגזמות
 או פאתוס. זה היה מרשים ביותר. הראיתי את
 הסרטים של פוטר לדז׳אוי ובכרי, והסברתי להם
 ששילוב פזמונים בתוך עלילה דרמטית מעניין
 אותי מאוד. ביקשתי מהם שיעזרו לי להשתמש
 בתחבולה הזאת, אבל במסגרת שונה. יש לי
 רושם שבהתחלה הם חששו שלא יצליחו למצוא
 תשובה מתאימה, אבל אחרי יומיים הם הסכימו
 להתמודד עם האתגר. העבודה התנהלה כמו
 ב״לעשן/לא לעשן״. במקום לבזבז את הזמן
 בהדפסת הטקסטים, הם הקליטו אותו והעבירו
 אלי את הקסטות המוקלטות, והטקסט, כפי
 ששיחקו אותו בהקלטה, קיבל מימד נוסף וחי
 יותר. לאחר מכן שלחתי אליהם את הערותי
 על מערכונים אלה, שכל אחד נמשך כ-10 דקות,

 והצעתי שינויים ושיפורים.
 מה רצית שיהיה שוגה גסרט שלך מן הסו־טי0

 של ^•טף?
 אצל פוטר, הפזמונים מושמעים בשלמותם.
 אנחנו החלטנו להשתמש רק בשברי פזמונים.
 כל חיי היה לי רושם שאני מאזין לחלקי פזמונים
 ולא לפזמונים בשלמותם. רק לעיתים רחוקות
 זוכרים היום שיר מהתחלה ועד הסוף. פעם,

 סביו ויוזמה ופייר ץורדיס׳

 כאשר נהגו לפצוח בשירה אחרי ארוחה טובה,
 ידעו באמת את השירים מהתחלה ועד הסוף.
 היום, כשכולנו שטופים במוסיקה שמושמעת
 בלי הרף בכל מקום ובכל זמן, רק משפטים
 בודדים נקלטים בזיכרון, ואיש אינו יודע איך
 ומאין. לפעמים זוכרים את הפזמון החוזר, ושאר
 המילים של השירים נמחקות מן הזיכרון. בסרט
 קודם שעשיתי(״החיים הם רומן״) ניסיתי לשים
 שירים בפי הדמויות שלי, אבל לא הייתי רוצה

 להצטייר כפרשן של סרטי עצמי.
 הרשה לנו להתמודד עם המשימה הזאת.
 הרעיון של פזמונים המשתלבים בתוך הדיאלוגים
 ומלווים, מסבירים או זורקים אור נוסף על
 ההתנהגות של הדמויות אמנם הושאל מפוטר,
 אבל יש לו גם קשר ישיר לסרטים האחרים
 שלך. השימוש בפזמונים ב״החיים הם שיר"
 מזכיר את הבועות בנוסח ספרי הקומיקס בסרט
 קודם שלך, "אני רוצה הביתה״. בשני המקרים
 הם חושפים את מחשבותיהן של הדמויות.

 דוגמא אחרת היא השימוש בסצינות קלאסיות
 מתוך הקולנוע הצרפתי, בהשתתפות דני^ל
 דדיה, ?׳אן גאנן או ז׳אן מארה, בתוך סרט אחר

 שלך, "הדוד מאמריקה״.
 זה חלק מן הניסיון שלי להעמיד את המציאות
 ואת הדמיון באותו מישור. כי הדמיון הוא כמובן
 לא פחות אמיתי מן המציאות, וכל מה שרואים
 בסרטים או שומעים בתקליטים שייך בסופו
 של דבר לחוויה הכללית המעצבת את האדם.
 זהו חלק בלתי נפרד מן העבר שלו, לא פחות
 מן הדברים שהוא חווה במציאות, והגוף האנושי
 מודע היטב לעובדה שאין הבדל של ממש בין
 המציאות לדמיון. פחדים או תשוקות דמיוניים
 עשוים לגרום לתופעות פיסיות זהות לפחדים
 או לתשוקות מציאותיות, וכדי להמחיש את
 העובדה הזאת, צריך היה להשתמש רק בחלקי
 פזמונים, לפעמים קטעים קצרצרים, שיפעילו
 את המודעות של הצופה במגע קצר אבל חריף,
 ויתקבלו כחלק בלתי נפרד בתוך השגרה



 היומיומית המוכרת לו. אם יש מדי פעם קטע
 ארוך יותר, זה כדי למנוע תחושה של מכניות.

 זה חייב להיראות טבעי, כאילו מובן מאליו.
 כפי שקרה גם ב״דוד מאמריקה״ ו״אני רוצה
 הביתה", גם בסרט הזה, הקטעים ששתלת,
 המשקפים את המחשבות האינטימיות של כל
 דמות, הם ביטוי לסוג של הגיגים ששייכים
 לכולנו, חלק מן הזיכרון הקולקטיבי של החברה.
 כי הרי כולנו מכירים בעל פה את השירים או

 את קטעי הסרטים שהשתמשת בהם.
 מובן, אחרת לא היה נוצר קשר עם הצופה.

 נדמה שאתה נהנה במיוחד לחפור בתוך
 התרבות הפופולרית הזאת, השייכת לכולם.

 הורי תמיד שיננו באוזני: "אלן, אתה בלתי
 נסבל, אין אצלך סולם עדיפויות, חסרה לך
 היררכיה של ערכים". זה נכון שהטעם שלי מאוד
 מגוון. מעולם לא טענתי שרק לתרבות
 הפופולרית יש ערך. עם זאת, איני רואה כל

 סיבה להסתיר את העניין שיש לי בה. אני זוכר
 שברכט חלם לכתוב מחזה שיעורר התרגשות
 המונית דומה לזו של קרב איגרוף או הופעת
 בידור. נחמתו של ברכט היתה שההתרגשות
 בקרב איגרוף או בהופעת בידור היא אמנם
 רבת-עוצמה אבל חולפת עד מהרה, שעה

 שההתרגשות בתיאטרון
 מאריכה ימים. אינני בטוח
 שהוא צדק. ההתרגשות
 שאחזה בי כששמעתי את
 פיאף או שאדל טרנה -
 בזכות גילי שמעתי אותם
 מתחילת הקריירה שלהם -
 היא התרגשות שלא נפגמה
 כהוא זה עד עצם היום הזה.
 האם יש לך יחס אישי לכל
 השירים שבהם השתמשת,
 או שסמכת על בכרי ודז׳אוי

 ״כמו לרוב הבמאים,
 גם לי יש קופסאות
 שבתוכן אני דוחס

 קטעי עיתונות, דפים
 קרועים מתוך ספרים,

 צילומי מאמרים
 ומכתבים, תמונות״

 שיבחרו עבורך את השירים?
 הצענו זה לזה שירים וניסינו להמנע מכמה
 סכנות. ראשית, אסור היה לחפש שיווי משקל
 בין התקופות השונות של הפזמון הצרפתי או
 לבחור את המבצעים הייצוגיים ביותר. אילו
 נהגנו כך, היינו מתחייבים לאנתולוגיה של הפזמון
 הצרפתי וזה היה מכביד ונורא. השתדלנו לא
 לבחור פזמונים מתקופה מוגדרת אחת בלבד.
 כמו כן, צריך היה להימנע מבחירת שירים רק
 משום שאנחנו אוהבים אותם. זה היה קל מדי
 והתוצאה היתה מתייחסת אלינו יותר מאשר
 אל הדמויות. העיקרון היה, מן הרגע הראשון,
 להשתמש בלהיטים מוכרים מאוד, כדי להבהיר
 היטב שלא מדובר במוסיקה שנכתבה לסרט.
 מדי פעם היו בינינו ויכוחים, וז׳אן-פייר היה
 מתייחס אלי בזלזול משום שהוא מתמצא מאוד
 בעולם הפופ. "אתה אולי מומחה גדול במוסיקה
 קלאסית, אבל אין לך מושג במוסיקה פופולרית״,
 היה אומר לי. אני, מצדי, טענתי שמזהים מייד
 להיט, בין אם שמעת אותו קודם ובין אם לא.
 כאשר הם הציעו לי את "מילים, מילים" של
 דלידה, שלא הכרתי קודם לכן ואני אוהב מאוד
 היום, הבחנתי מיד שמדובר בלהיט. מעניין
J 'ai la rate שז׳אן-פייר הוא זה שהציע את 
 qui se dilate, שיר ששמעתי בילדותי ונכתב
 ודאי בשנת 902 ו. במילים אחרות, הבחירה של
 הפזמונים נעשתה באמצעות אסוציאצות
 חופשיות של שלושתנו. אבל אין אף פזמון
 שניסינו לדחוף פנימה רק משום שהוא מצא חן

 בעינינו.
 מה קדה אחרי שהחלטתם על העיקרון של
 שימוש בפזמונים? האם הנחתם את הרעיון בצד

 וניגשתם לכתיבה רגילה של תסריט?
 לא ידענו מראש כמה שירים אנחנו רוצים
 בסרט או באיזו תדירות יופיעו. הם השתלבו
 בהדרגה, תוך כדי כתיבת התסריט. בכל מקרה,
 אין לנו שום מסגרת מלאכותית בנויה מראש
 שאליה אנחנו נצמדים תוך כדי כתיבה. המפיקים
 מעדיפים אמנם לקבל תקציר שיכיל כל מה שיש
 בסרט, עוד לפני שהוא נכתב, אבל במקרה שלי,
 זה לא הולך. לעיתים, גם אחרי שהכל כתוב,
 קשה לסכם את התסריט בכמה משפטים
 פשוטים. אני זוכר עד כמה קשה היה להכין
 תקציר של"הירושימה אהובתי" מתוך התסריט
 של מרגריט דירא. היא ביקשה מאחד הידידים
 שלה, גם הוא סופר, שיעשה זאת במקומה. סרט,
 בעיני, משול לצמח. במקור, גרעין שמכירים את
 טבעו אבל אחר כך הוא צומח, מקבל צורות
 שונות ומשונות, אי-אפשר לדעת איך ייראה
 בסופו של דבר. עיקר העבודה מתבצעת תוך
 כדי ויכוחים בינינו. התסריטאי מנסה לשכנע
 אותי שסצינה מסוימת היא
 בסדר גמור, ואני משתדל
 להסביר לו שזה לא עובד.
 לפעמים אני מציע לו פתרונות,
 אבל אם הוא מסרב לקבל
 אותם, איני כופה אותם עליו.
 אני זוכר היטב שז׳אן גדיאו
 היה אומר לי לעיתים: ״מה
 שאתה מציע הוא מטומטם
 לחלוטין". היינו פורצים שנינו
 בצחוק ועוברים לסצינה הבאה.
 במערכת היחסים עם
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 התסריטאי, כל אחד מן הצדדים הוא הקהל
 הראשון שיש לשני, והסצינות שנשארות בסופו
 של דבר בתסריט הן אלה שמשביעות את רצון
 שני הצדדים. החוכמה היא כמובן לנחש מה
 ימצא חן בעיני הקהל ללא כל קשר עם דעתי
 הפרטית או דעתו של התסריטאי. אילו הייתי
 משוכנע שבהזזת המצלמה מצד ימין לצד שמאל
 אביא עוד 50,000 צופים לקולנוע, כנראה לא
 הייתי מהסס לעשות את השינוי, אבל האמת
 שאינני מוכשר לניחושים. אני פשוט עושה

 כמיטב יכולתי.
 הזכרת קודם לכן את הקדרות האפלה ששורה
 בתסריטים של פוטר למרות החזות הקומית
 שלהם. גם ״החיים הם שיר" הוא מעין קפיצת

 ראש לתוך תהומות של חרדה ודיכאון.

 כן, ככה זה יצא. אבל איני יכול להוסיף הרבה
 בעניין. אינני יודע אם ההשפעה הכללית שהיתה
 לפוטר על כל הפרויקט הובילה לתוצאה מן
 הסוג הזה. בעיני הסרט הוא הבעת הערכה
 ואהבה לפוטר, אבל בשום אופן אין בו ניסיון
 להעתיק או לחקות אותו. לא ידעתי כלל אם
 סרט כזה, על כל שברי הפזמונים שבו, בכלל
 אפשרי. אמרתי לעצמי שמוטב למצוא מלחין
 שיוסיף כמה משפטים מוסיקליים ליד כל שיר
 כדי שההפסקות במוסיקה לא יהיו ברוטליות

 מדי. למזלי, בעזרתו של למ2רט
 ויל©ון מצאתי את ברונו
 פמטיין, שהתעניין בסוג זה
 של השלמת פס קול. לדעתי
 הוא הצליח למנוע תחושה של
 שבירת אכזרית מדי במוסיקה
 ולהוביל לשילוב הרמוני של
 כל הפזמונים: הגשרים שהוא
 כתב בין פזמון לפזמון הם
 לפעמים יצירות מוסיקליות
 בפני עצמן. מסתבר שגם אצלו
 אין היררכיה של ערכים, אין
 אצלו מוסיקה חשובה יותר

 ומוסיקה חשובה פחות. הוא אוהב את שנברג
 אבל גם את המיוזיק הול.

 הרשה לנו לשוב אל מוטיב הדיכאון. אתח
 עצמך ה33סת, מעבר למה שכתוב בתסריט,
 3וס9י@ של וזרדה, 3מו המדוזות

 המרחפות בסצינה הסופית.
 רציתי מאוד שזה יישאר בגדר תעלומה,
 שתוסיף למיסתורין אבל בעיקר שאי-אפשר
 יהיה לראות בה סמל. עם זאת, אין שום אפשרות
 למנוע מן הצופה למצוא לעצמו פרשנות לכל
 מה שהוא רואה ולהוסיף משמעות במקומות
 שהבמאי מבקש דווקא להימנע מאמירה פסקנית.
 מה שחשוב, במקרה כזה, שהמשמעות תהיה
 רחבה ככל האפשר. יש לי עיקרון שאינני סוטה
 ממנו: אם יש דימוי שאינו מניח לי, שרודף אחרי

 ללא הרף כשאני חושב על סצינה מסוימת, אני
 אשתמש בו גם אם אינני מבין את פירושו ולא
 נראה לי שהוא מוסיף כהוא זה לסצינה עצמה
 או לסיפור כולו. בעריכה יסתבר לי אם הדימוי
 הזה הוא במקומו או לא. בשלבים המוקדמים
 של הצילומים היו עוד דימויים זרים לסיפור
 שטיילו בתוך הסרט, אבל בסופו של דבר, רק
 הדימוי הזה, המדוזות, נשאר בפנים. אבל עיקר
 השיחות שלי עם צמד הז׳אבאקים (קיצור של
 רנה המשלב את שמות המשפחה של בכרי
 ודז׳אוי) נסבו על תפקידם
 הכפול בסרט, כתסריטאים
 ושחקנים. אני, מצדי, ביקשתי
 להפריד בין שני התפקידים.
 ביקשתי, למשל, שלא יהיו
 על בימת הצילומים בסצינות
 שאינם משתתפים בהן.
 נוכחותם בשעה שאחרים
 אומרים את השורות שהם
 כתבו היתה מלחיצה את כל
 הצדדים. אני חרד מפני
 מתחים על בימת הצילומים,
 לדעתי אין. בהם שום תרומה

 לסרט. לראיה, מה שקרה ב״פארנהייט ו45״
 כאשר ראו את גיבורו של טרי9ו מפנה את גבו
 למצלמה, כדי להסתיר את העובדה שאוסקר
 ור3ר רב עם הבמאי ועזב את הצילומים לפני
 שהסתיימו. למזלי, לא היו לי חילוקי דעות
 משמעותיים עם הז׳אבאקים, ואני צריך לומר
 לזכותם שהם השתדלו, כשחקנים, לעשות דברים
 רבים שלא העלו כלל על דעתם כשכתבו את

 התסריט.
 האם נושא הדיכאון לא עלה כלל בשעת

 הכתיבה?
 אני מבטיח לכם שלא.

 ואנחנו התרשמנו שכל סצינה בעצם מתארגנת
 סביב המוטיב הזה.

 אם יש נושא אבסטרקטי שהנחה אותנו, זה
 נושא ההתחזות. רצינו שכל אחת מן
 הדמויות הראשיות תסתיר משהו. בחיים
 מחליטים לא פעם להתנהג בצורה
 מסוימת כדי ליצור את הרושם הרצוי
 על הזולת. לדוגמא: ידיד שחקן שאתה
 מתכוון לצלצל אליו ולא יוצא לך אף
 פעם. ואז הוא זוכה פתאום להצלחה
 גדולה ואינך מעז עוד לצלצל אליו, כדי
 שלא יחשוד שאתה מבקש להתחנף. זה
 יכול להיות הרבה יותר חמור ולהגיע
 לממדים של אי-הבנות מטרידות באמת.
 כולנו רוצים לכוון כל הזמן את הדרך
 שבה אחרים רואים אותנו, מנסים לנחש
 מה עובר להם בראש כשהם מהרהרים
 בנו, ולא פעם אנחנו טועים. אבל על
 דיכאון, באמת שלא חשבנו כשכתבנו

 את הסרט.
 הדיכאון הוא אולי פועל יוצא מן
 המצב שאתה מתאר. אנשיט עושים
0 עצמם ם שפיר, ה ב צ מ  רזשם ש
 מאמינים בכך או משכנעים את עצמם
 להאמין בכך, ולפתע הם מגלים שהם
 מרגישים בעצם רע מאוד. לדוגמא קאמי,
 שנכנסת לדיכאון עמוק דווקא ברגע
 שנדמה כאילו הכל מסתדר לטובתה,
 הלימודים, האהבה, המשפחה האוהבת
 סביבה. הדיכאון מתבטא במה שהיא חושבת
 על עצמה, דברים שהתעלמה מהם קודם לכן.
 ייתכן מאוד, אבל אני חשבתי על דברים
 מוגדרים הרבה יותר. הראיתי לבכרי ודז׳אוי
Summer ,סרט ישן של ג׳זדי גדלנד וג׳ין קלי 
 Stock, שבו בעלת חווה עמוסת חובות
 שמתכוננת למכור את כל רכושה מארחת להקת
 שחקנים נודדים. הם מעלים הצגה באסם שהופך
 בידיהם לתפאורה. החוואית טוענת באוזני ג׳ין
 קלי שהתיאטרון הוא עניין מטופש מיסודו
 בעיניה משום שבחיים איש לא שר במקום
 לדבר. וג׳ין קלי עונה לה שדווקא המלאכותיות
 היא זו שמאפשרת לתיאטרון להעביר רגשות
 שאיש אינו מעז להביע בעל פה בחיי היומיום.
 הוא מסביר לה שאם יאמר לה ״אני אוהב אותך״
 זה יהיה חסר משמעות, אבל אם יוסיף לכך
 מוסיקה מתאימה, זה יישמע שונה לגמרי. ואז
 הוא מצהיר את אהבתו בפניה בשיר נפלא. שום
 דבר לא מסתדר בחייה, אבל הפזמון משכיח את
 המציאות ומעביר אותה לעולם קסום. אני מאוד
 אוהב את הסצינה הזאת, גם אם משמעותה
 הפוכה לכל מה שאני אומר בסרט. ב״חיים הם
 שיר״ הכל מתנהל למופת, אבל התחבולה של
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 השימוש בשירים חושפת את התדרדרות המצב
 האמיתי מדחי אל דחי. התחבולה הזאת היא
 שמובילה, כפי אתם מגדירים זאת, אל הייאוש
 והדיכאון. זה סוג הזכרונות שהנחה אותה בסרט
 הזה. העיקר היה למצוא תמיד פזמונים שיש
 בהם קשר הדוק לעלילה, גם אם הרשינו לעצמנו

 פה ושם חריגה או שתיים.
Vertiges d'amour הרגע שבו דוסוליה שר 
 לבוש במדי המשמר הרפובליקני הוא דוגמא של

 גלישה אל הפנטזיה המוחלטת.
 זאת אכן חריגה, כיוון שאם בשאר הסרט רק
 הפזמונים חושפים את מחשבותיהו האמיתיות
 של הדמויות, בסצינה הזאת באה התמונה
 ומשלימה את הפנטזיה של הדמות. את השיר
 לא היכרתי, אבל כאשר שמעתי אותו, חשבתי

 שיחד עם התמונה זה עשוי
 ליצור אפקט מעניין. ערכתי
 נסיונות מוקדמים בווידאו עם
 השחקנים כדי לבדוק איך הם
 מסתדרים עם הפזמונים. היה
 חשוב במיוחד שהשחקנים,
 תוך כדי הנעת שפתותיהם
 לפי מילות השירים, לא ינסו
 לחקות את התנועות של
 הזמרים. צריך היה להימנע
 בכל מחיר מן הסכנה שהסרט
 יהפוך לפרודיה על זמרים

 מפורסמים.
 הרגעים המושרים נכנסיס
 תמיד במפתיע, אין שום
 חוקיות שיכולה לרמוז מתי
 יתחיל מישהו לשיר או כמה

 זמן ישיר.
 המפיקים התלוננו שאיננו
 דואגים לשיווי משקל מתאים
 בין הדיאלוגים לקטעי
 הפזמונים. לדעתם, עוברים
 פרקי זמן ארוכים מדי שבהם
 הדמויות לא שרות ופרקי זמן
 אחרים שבהם הן שרות יותר
 מדי. השתדלתי להתעלם מן

 ההערות האלה. לדעתי, היינו מוכרחים לנקוט
 שיטה זו, לשבור כל חוקיות ולהפתיע את הצופה
 בכל פעם שדמות פוצחת בשיר. השתדלתי
 להישאר נאמן לעצמי: אם לא הרגשתי שיש
 צורך בפזמון, אז לא היה פזמון. בדרך כלל, היתה
 לי נטייה להשתמש בעודף של פזמונים. בסרט,
 כפי שהוא נראה היום, לא הוצאנו אף אחד מן
 השירים החוצה, פרט לאחד. היתה סצינה שבה
 הדמויות הלכו בגשם, הסתתרו מתחת למטריות,
 והמחשבה המיידית שעלתה היתה כמובן ״שיר
 אשיר בגשם". במדרכה שעליה צילמנו היתה
 חזית של חנות פרחים שנצבעה זה מקרוב בצבע
 כחול. הצבע הזה הזכיר מיד את הרחובות
 שנצבעו במיוחד לסרטים של זיק דמי. ואילו
 אני רציתי שלא יחשבו, בשום פנים ואופן, על
 מחזות מוסיקליים, דווקא משום שאני אוהב
 אותם יותר מדי. לצערי, אין לי היום הרבה
 הזדמנויות לראות הצגות כאלה. ניו יורק רחוקה,
 ואני נתקף לא פעם געגועים עזים כשאני חושב
 על כל ההצגות המוסיקליות שמעלים שם
 ושאינני יכול לראות. לעומת זאת, ברגעים
 האחרים, אני מאושר כשאני נזכר בכל אלה
 שהספקתי לראות. נכחתי, לדוגמא, בהצגת

 הבכורה של ״קברט״, וזה הותיר בי רושם עז
 ביותר. יש רגעים, בסרט, שבהם דמות אחת
 מתבוננת בדמות אחרת, ששרה, עם חיוך קצת
 קפוא על הפנים, חיוך אופייני למחזות
 מוסיקליים. אבל בכל מקרה, לא רציתי שיהיו
 בסרט עקבות של כוריאוגרפיה. כשיצא סרטו
 הקודם של וודי אלן, "כל אחד אומר שאני אוהב
 אותך", התמלאתי חרדה עד שהלכתי לראות
 אותו, והבנתי שלמזלי, מדובר בעיקרון שונה.
 הז׳אבאקים גם הם עודדו אותי, והסכימו שאין
 שום קשר בין מה שאנחנו רוצים לעשות לבין

 הסרט של אלן.
 ולמרות זאת, יש רגע שבו כל הדמויות
 מצטרפות יחד, כאשר משמיעים את השיר של
 להקת ״טלפון״, ואז מתקבל מעין בלט שאינו

 לנזברס ו־מסון

 דחוק ממחזמר.
 הרעיון הוא לקבוע עיקרון ולהכניס מדי פעם
 "יוצא מן הכלל" כדי להפר את הציפיות
 שמתעוררות מול שיטתיות מוגזמת. עם זאת,
 אילו מדובר היה במחזמר, המעברים היו יצירתיים
 יותר מכפי שהם בסצינה הזאת כשכולם
 מתארגנים במעגל סביב דמותה של קאמי. כאשר
 צילמנו את הסצינה, רציתי להבטיח שהדמויות
 ינועו בצורה מאורגנת היטב, שלא ייווצר רושם
 של בלגן. אבל לא צריך להגזים, לא מדובר
 בעבודה של באלאנשין. הרי לכם עוד אחד שאינו
 מכיר היררכיה של ערכים וקופץ מיצירות
 קלאסיות מפוארות לג׳רום רובינס ולמחזות

 מוסיקליים על בימות ברודוויי וחוזר חלילה.
 ביטוי לההתכחשות שלך להיררכיה של ערכים
 אפשר למצוא בסרט בדמותה של קאמי. מצד
 אחד היא מכינה עבודה מלומדת על
 אבירימ-איכריס משנת 1000, ומצד שני היא
 מדריכה קבוצות תיירים. ההיסטוריה במדע
 מדויק ונושא למחקר, ומולה, הוולגריזציה של
 ההיסטוריה לצריכה המונית. תדבות גבוהה

 ופופולרית זו לצד זו.
 ודאי. אבל אני צריך לומר שהסצינות של

 הדרכת תיירים הן פועל יוצא של העניין האישי
 שיש לי בנושא הזה. זה כעשר שנים אני מחפש
 הזדמנות לצלם מדריך שמוביל טור של תיירים
 מאחוריו. השתתפתי בסיור כזה ביער שבו עברה
 כביכול ז׳אן ד׳אדק, וזה היה מרתק. לכן הצעתי

 לז׳אבאקים להוסיף את הסצינות האלה.
 יש עוד סצינה שמזכירה מחזמר. זה המעמד
 שבו למברט וילסון ואניאס דז׳אוי מבקרים
 לראשונה בדירה הריקה והמצלמה נעה סביבם

 בתנועה מעגלית.
 כאשר הגעתי לבימת הצילומים עם
 התרשימים שהכנתי לי מראש, ידעתי כבר
 שתהיה בעיה לבצע את התנועות המעגליות
 הללו. ואכן, עבדנו יממה שלמה ולא הצלחנו.
 אבל למחרת, כאשר חזרתי לבימת הצילומים,
 גיליתי שהבעיות נפתרו.
 שניים מן הטכנאים שעובדים
 אתי בקביעות, שם שניהם
 הוא אנדרה, המציאו מן
 מסילה מעגלית, הנחנו עליה
 את המצלמה והצלחנו לצלם
 את הסצינה. עכשיו אני
 מרוצה, נדמה לי שהסצינה
 עובדת טוב, אבל אני מודה
 שעד שלא ראיתי אותה על
 שולחן העריכה, לא הייתי
 ^ בטוח בכך. מה לעשות, צריך
 * ״ ״ מדי פעם לקחת סיכונים
 בצילומים. אני מאמין גדול

 בנושא הזה.
 האם תוכל לומר לנו משהו
 על הפסל הסביבתי שמתחת
 לדירה החדשה של אודיל, פסל
 שמתואר לסירוגין כערימה של

 צלחות ואוסף של קונכיות?
 זאת התרומה של התפאורן
 שלי, ז׳ק סולניה. רציתי פסל
 לסרט הזה ולא מצאתי. חשבתי
 על משהו דומה לפסל שנמצא
 בעיר הולדתו של אלן אייקבורן,
 שעשוי מגזע של עץ. זה נראה
 כמו כד שהמים הנוזלים מתוכו יוצקים גזע של
 עץ. ניסינו לקבל זכויות להעתקת הפסל, אבל
 אז בא סולניה עם הפסל הזה. רציתי שזה לא
 ייראה כמו סאטירה על אמנות מודרנית לא

 פיגורטיבית. האם הוא מגוחך בעיניכם?
 צחקנו, משום שכמה מן הדמויות מלגלגות
 עליו, ועם זאת, צירוף השכבות הזה, אחת מעל
 השנייה וצורתו חסרת שיווי המשקל כביבול,

 מזכירים קצת את הסרט עצמו.
 אכן, אפשר תמיד להתווכח על המשמעות
 שלו. קאמי וסימון אוהבים את הפסל הזה, וגם

 אני אוהב אותו.
 מה הרעיון הבא שאתה עומד לשלוף מן

 הקופסאות שלך?
 מעולם לא התחשק לי לעבד רומן או מחזה
 ("מלו" הוא יוצא דופן מבחינה זאת), משום
 שברגע שאני יודע מה אני עומד לספר, אין לי
 עוד עניין לספר את זה. אני חייב לגלות את
 הנושא תוך כדי בנייתו, אחרת זה לא משעשע.
 זאת הסיבה שאינני מדבר אף פעם על תוכניות
 העתיד שלי. אני חושב כרגע על שלוש אפשרויות,
 אבל אם אספר לכם מה הן, אינני בטוח שיהיה
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 החיים
 על ״החיים הם שיר׳
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B עצם, אין זאת הפתעה. כלם יודעים שאלן רנה מחליף צורה ומבנה V 
B מדי סרס.בסרט, מעוות 1*ת חוקי הסיפורת, משגה את־מחוקים להצגת I 
 העלילה. אבל גם חסידיו המושבעים ביותר נותרו המומים ברגע הראשון
 למראה סרטו החדש"החיים הם שיר". המומים - משום שהסרט מזעזע את
 כל עקרונות המקודשים בעיניהם לשיפוט אמנותי: האם הסרט הזה הוא
 באמת כישלון מוחלט, כפי שנדמה למראה הסצינה הראשונה שלו, המוגזמת
 כל כך? לכאורה נדמה שאין ברירה אלא להודות בצער שאכן זה כך. כעבור
 כמה דקות מתחיל להתגנב ספק שמא רנה בכל זאת יודע מה שהוא עושה.
 אחר כך מגיע הרגע שבו ברור כי הוא בכל זאת החמיץ את המטרה. רק כאשר
 חולף שלב ההתאקלמות, מגיע הצופה סוף סוף למסקנה, שהאשמה אינה
 בסרט אלא בו עצמו. הוא תופס שההתייחסות שלו לסרט בטעות יסודה,

 שהוא עדיין שבוי בדעות קדומות שהוא גורר עמו זה שנים.
 אמנם צריך להודות שהעיקרון שעליו מושתת "החיים הם שיר״ הוא
 מסוכן ביותר: קטעי פזמונים מושתלים בתוך הדיאלוגים, לעתים משפט
 אחד או שניים מתוך השיר, לעתים בית שלם, אולי פזמון חוזר, אבל
 בשום פנים ואופן לא יותר מזה. הפזמונים מושמעים בביצועים המקוריים
 (אזנבור, סושון, אבל גם פואנס גל ודלידה), והשחקנים מניעים את

 השפתיים בהתאם. השימוש בטכניקה זו, המוכרת היטב מהצגות בידור
 למיניהן, בתוך המסגרת הריאליסטית של הקולנוע יוצר ניכור מכוון בין
 הצופה למתרחש על הבד. זה המשך ישיר לנטייה של רנה להשתמש בשפה
 תיאטרלית, נטייה בולטת אצלו בכל סרטיו האחרונים. העולם בסרטים
 אלה, מאז"אהבה עד מוות", הוא עולם מלאכותי וסגור. החיים כפופים
 לתכתיבים של שפת התיאטרון. אין זה אומר שרנה מצטרף לאסכולה
 הבארוקית הרואה את העולם כבמה ואת החיים כחלום או כרומן(כשם
 סרט קודם שעשה). לדעת רנה החיים הם מישחק, בין אם זה מישחק
 צורני(בסרטיו המוקדמים) או מישחק רגשי(בסרטים האחרונים). ואיש

 לא טען מעולם שכל המישחקים חייבים להסתיים בסוף טוב.
 הנאמנות שלו לאסתטיקה מלאכותית, שמעדיפה תפאורה של רחוב
 על הרחוב עצמו, באה לביטוי בסרט זה גם כשהוא מצלם אתרי התיירות
 בפאריס שמציגה מדריכת התיירים קאמי (אניאס דז׳אוי) ללקוחותיה.

 האתרים נראים כמו תפאורות קרטון למרות שהם אמיתיים לגמרי (אין
 ספק שהתאורה השטוחה והחיוורת של הצלם־רנטו־ברטה תורמת הרבה
 לעניין). ובהמשך לאותה הגישה, תפאורות הפנים בסרט הן סמליות,
 בעיקרן, ואינן מנסות אפילו להעמיד פנים שהן ריאליסטיות. הדירה שבה
 חיה ומשתעממת אודיל (סבץ אזמה), היא אפורה, לחוצה, אין בה אפילו
 חלון אחד שפונה אל נוף; לעומתה, הדירה שהיא חומדת ובה היא מאמינה
 שתזכה שוב בחדוות החיים שאבדה לה, היא דירה שטופת אור, שמבעד

 חלונות הענק שלה אפשר לראות את כל העיר פרוסה על כף היד.
 התיאטרליות באה לידי ביטוי לא רק בתפאורה, אלא גם בדרך שהיא
 מצולמת, אמנם המצלמה יוצאת מדי פעם לרחוב והדמויות נעות הרבה
 בין דירה אחת לשנייה, ממשרד לבית קפה, אבל כל סצינה מעוגנת במקום
 מוגדר אחד, קשורה לאתר אחד, כמעט כמו על בימת תיאטרון. רנה זנח
 בשנים האחרונות את סימני ההיכר שאיפיינו אותו פעם (צילומים ארוכים
 ואיטיים, שבירת מימד הזמן בעריכה), ומעדיף היום בימוי שבו המצלמה
 ניצבת במקום קבוע אחד, פונה ימינה או שמאלה על הציר המרכזי שלה,
 אבל אינה זזה ממנו. זה עולם סגור בפני עצמו שרגל הריאליזם אינה
 דורכת בו, עולם דמוי בימה שבו אנשים עומדים זה מול זה ומשוחחים.
 אכן, "החיים הם שיר" הוא סרט של דיאלוגים ולא של תנועות. השפעת
 התיאטרון המסחרי המורגשת היטב (רוב הדיאלוגים משעשעים מאוד)
 מצביעה על הכיוון הבולט השני בסרט, אימוץ התרבות הפופולרית, שלה
 נודע תפקיד חשוב ברבים מסרטיו של רנה. כאן זה מגיע לדרגה הצהרתית
 ממש, וזה ברור כבר מן ההקדשה לתסריטאי הטלוויזיה הבריטי הגדול
 דניס פוטר, המופיעה שבבכותרות הפתיחה. כל הפזמונים שבסרט נדלו

 מתוך הרפרטואר העממי ביותר. אין כאן פזמונאות אמנותית, מלבד אולי
 ליאז פדה, אם כי שירו, "בחלוף הזמן״, היה בין הצלחותיו המסחריות

 הגדולות. הסרט זקוק כמובן לשירים מוכרים היטב כדי להשיג כמה
 ממטרותיו החשובות. ראשית, שילובם בסיטואציות המתאימות או כליווי
 לתנועות הבעות פנים של הדמויות השונות, יוצר אפקט קומי במיוחד.
 עם זאת, הבחירה הקפדנית של שירים על טהרת הצרפתיות, העדר
 מוסיקה אנגלו-סקסונית - מתורגמת או לא - והתנזרות מכל מה שמכונה

 סביו ץוזמה CNNI• דזיץזו׳
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 הפזמון הצרפתי החדש (פטריסיה קאס, ז׳אן-ז׳ק גולדמן), יוצר תחושה
 מוזרה. לולא חששנו שזה יישמע כהתרסה של צעירים נגד הדור שקדם
 להם, אפשר היה לומר שמדובר ביצירת מופת של איש זקן. הכוונה איננה
 לסרט-צוואה, אלא לסרט שמתעקש לשמור על ערכי הזיכרון בעולם של

 עובדי פולחן החדשנות.
 הקירבה המשפחתית של סרט זה לקולנוע הצרפתי של שנות ה-30,
 כאשר כל סרט התהדר בשיר או בשירים משלו, בולטת לעין ואינה מקרית.
 דבר דומה אפשר לומר על השימוש כתפאורות או על גילם של השחקנים,
 שהם מבוגרים יחסית לסרטים הרומנטיים שעושים היום בצרפת, וקשה
 שלא להתפעל מן ההעזה של רנה, שבחר לנקוט גישה זאת. יש חיים
 אחרי גיל ארבעים וגם אחרי גיל חמישים, ששים ושבעים, ויש לחיים
 אלה קצב משלהם, גם אם ממדי הזמן שונים ותפקיד הזיכרון בהם שונה.
 לכן קאמי היא היסטוריונית במקצועה, וסימון (אנדרה דוסוליה) בקי
 מאין כמותו בתולדות העיר פאריס. הם מגלמים את משמעות העבר
 ומשקלו. עד כדי כך שקאמי, תוך כדי עבודת הדוקטורט שהיא מכינה,
 הוזה שהיא פוגשת את האבירים הכפריים מן המאה ה-ו ו שעליהם היא

 כותבת, רמז לממדי הזמן שבתוכם היא חיה.
 אם בעיותיהם של בני אדם דומות למדי בכל גיל שהוא, הפתרונות
 משתנים עם הגיל. מדובר תמיד באותם סיפורי אהבה שהזמן מכרסם
 בהם בהדרגה. סימון אוהב את קאמי אבל אינו משכיל להביע את רגשותיו.
 קאמי אוהבת את מארק (למברט וילסון), שמצידו אוהב את כל המין
 הנשי, בלי הבחנה. ניקולא (ז׳אן-פייר בכרי) אינו אוהב איש. אודיל עדיין
 אוהבת את קלוד (פייר ארדיטי), אבל הוא כבר אינו אוהב אותה. כולם
 אבודים, אינם יודעים איך להסביר מה הם חשים, לא לאחרים וגם לא
 לעצמם. הפזמונים ממלאים תפקיד של מטבעות לשון שימושיות. מאחר
 שתמלילי השירים קיימים מראש, אפשר לחזור עליהם מבלי שתהיה בכך
 איזושהי התחייבות אישית. זה גם מסביר את העובדה שהשחקנים אינם
 שרים בעצמם את השירים - כי שירים אלה אינם ביטוי של ה״אני״
 שלהם, אלא דרך נוחה להביע דברים בצורה כללית, באמצעות מוסכמות
 חברתיות מוקבלות על כולם. אבל בסופו של דבר, וזה היופי של ״החיים

 הם שיר״, החזית שמאחוריה מסתתרות הדמויות מתרסקת וחושפת את
 העגמומיות, החרדה והחולשה של בני האדם שהתחבאו מאחוריהן.

 הסרט הזה עוסק במחלות אמיתיות ומדומות, במלנכוליה תת-הכרתית,
 ומסתיים בנימה דפרסיבית גלויה. ההיפוכנדריה של ניקולא והדיכאון של
 קאמי הם סימנים ברורים למהומה הרגשית ששולטת בכל, ואין אלה
 הסימנים היחידים. בחנוכת הבית של אודיל, הגה רנה ראיון גאוני כדי
 לסמל את המועקה שעוברת מדמות אחת לשנייה, כמו במחלה מידבקת,
 מועקה שנובעת ממחלה, מחרדה, ממחנק, מדיכאון או מחנק. מדוזות (או
 משהו דומה להן) מרחפות ברחבי הדירה, מאורח אחד לשני. למדוזות
 האלה תפקיד כפול, מצד אחד זה כמו וירוס (שמזכיר את הסרטים
 המדעיים של ז׳אן פנלווה), ומצד שני, זהו דימוי של מעין חיזר החודר
 לתוך כל אחת מן הדמויות וגוזל את מנוחתן. משהו טורד את כל הנוכחים,
 והם אינם יודעים מה. למשהו הזה יש פנים רבות: זה יכול להיות פגע
 בריאותי, גם אם שולי, כמו ההצטננות של מארק, שממנה מסיקה קאמי
 שהוא בחור רגיש והיא תתאהב בו כתוצאה מאי-הבנה, תחילתה של
 מערכת יחסים המועדת מראש לכישלון; או השקר, שפורח לכל אורך
 הסרט ופוגם קשות ביחסים בין הדמויות השונות. קלוד משקר לאשתו,
 מארק מרמה את הלקוחה שלו, סימון מסתיר את האמת מן המעביד שלו
 ואינו מגלה את מקצועו האמיתי לאשה שהוא אוהב, ניקולא משלה את
 עצמו ומסרב להודות שהוא אינו רוצה את אשתו לידו. במידה כזאת או
 אחרת, הפזמון מתפקד כאן כשקר מוסכם, שימוש במילים ובלחן זרים
 שהפכו עם הזמן למטבעות לשון שחוקות, כדי לבטא את הלכי הנפש

 האינטימיים ביותר.
 מבחינה זאת, מחלק הסרט את הדמויות לשתיים: מצד אחד, המבחינים
 בחרדה שבחיים ומבינים שאין מנוס מהתמודדות איתה, הם פונים עורף
 לנוסחאות השדופות של הפזמונאות כדי לעמוד במשימות שאינן תמיד
 נחמדות, המשימות שמציבים בפניהם החיים. ולעומתם, כל השאר, רבים
 יותר, שאינם רואים או אינם רוצים לראות את האמת (קלוד אינו עוזב
 את קאמי, בסופו של דבר), וממשיכים לשיר, בלי להבין שבכך הם נכנעים

 לחיזר שבתוכם ומניחים לו להשתלט עליהם. ו
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E הדיבוק" שנכנס בחנן שנכנס בלאה הוא B 
I סיפור על אהבה בלתי אפשרית, סיפור B 
 של גורל ונדר שהותר ואב המסרב להינתק מבתו
 האהובה. מרכיבים קלאסיים, מיתולוגיים כמו
 תנ״כיים. המחזאי היהודי שלמה אנסקי יצק
 במחזה משנת 8ו9ו את המרכיבים המצרפים
 את החיים לכלל טרגדיה עסיסית, והופכים את
 הטרגדיה למצע לשם בדיקה מחודשת של ערכים
 ומוסכמות שבסיומה יוענק לקהל הקתרזיס
 מהול בדמעות טהרה. ייחודו של אנסקי בתקופתו
 היה השימוש בהווי חיי הקהילה היהודית כזירת
 האירועים לסיפור האהבה, תוך התייחסות
 לעולם פולקלוריסטי הולך ונעלם ומתוך משימה
 להנציח אוצרות תרבות אלה, מבלי לחסוך את
 ביקורתו על פניהן הפחות נעימים של הצביעות,
 תאוות הבצע והקנאות הדתית המצויים בחיי

 הקהילה*.
 בגרסתו המודרנית של הבמאי יוסי זומר,
 "הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים", מתרחשת
 העלילה בשכונה חרדית ירושלמית סגורה

 למהדרין. הסיפור נפתח ביום שבו, מכוחו של
 כוח בלתי ידוע, מגיע חנן היתום החילוני לבקר
 בשכונה שעזב בינקותו לאחר תאונת דרכים
 שקטלה את הוריו. חנן בכלל בדרך להודו, אך
 מבט חטוף בלאה היפה בת סנדר הקצב, שותפו
 של אביו המנוח, מרתק אותו למקום. חץ האהבה,

 כאשר נורה, רק אלוהים יכול לשחרר אותו.
 את הראיון הזה הזמנתי אצל עורך הסרט, ד3
 שטויר, כבר באוגוסט שעבר, כשסיפר לי על
 הניסיון המרתק של עריכת סרט המשלב אפקטים
 דיגיטליים, בשלב שבו המדומה עוד היה רב על
 הנראה. את השיחה ערכנו רק לאחרונה, כשהסרט
 כבר הוקרן באוסקר הישראלי ואסף את פרסי
 העריכה, פס הקול, הצילום, עיצוב אמנותי
 ועיצוב התלבושות. פרס עריכה שני לשטויר,
 אחרי "קלרה הקדושה" (996ו, במאים: אורי
 סיון ואדי פולמן), השנה שבה התחרה גם "לנגד
 עיניים מערביות" (במאי: יוסף פיצ׳חדזה)
 בעריכתו. שני סרטי בכורה דלי תקציב, סרטים
 של חברים (מהתיכון ומהאוניברסיטה) שבהם

 שטויר היה מעורב עוד בשלבי התסריט. "הדיבוק"
 היה עבורו גם ניסיון ראשון כעורך מקצועי,
 המקבל על כתפיו אחריות להפקה בהיקף של

 כמה מיליוני דולרים.
 מספר דב שטויר: "כבר בראיון העבודה שאל
 אותי דני גייטס, המפיק הבלגי(״טוטו הגיבור״):
 ׳אתה מבין שהסרט לא מיועד לקהל הישראלי
 בלבדי׳ היה ברור להם שהם לא יוכלו להחזיר
 את ההשקעה מהקרנות מקומיות בלבד, ושהסרט
 צריך לדבר אל צופים מחו״ל, כך שניואנסים
 מקומיים, כגון מריבות בין חסידויות שונות, לא
 יעניינו את הקהל הזר. בניסיון להגדיר את קהל
 המטרה, דיברו גם על קהל צעיר. מכאן נבעה
 ההחלטה על עריכה קצבית ושילוב של מוסיקת

 רוק בסרט״.
 אגב רוק, אני הרגשתי שגידסת הכיסוי
 ^'Knocking on heaven's doors״ היא
 מאולצת משהו, כאילו דוחפים לך בכפית את

 סופו הטרגי של הסרט.
 ברור שבהפקה בסדר גודל כזה יש מחשבה
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 על להיט שימכור את הדיסק של הסרט, אבל
 האמת היא שלשיר הזה הגעתי במקרה. חיפשנו
 משהו שילווה את בריחתו של חנן מסעודת
 ראש השנה אחרי הכרזת האירוסין של לאה.
 במקור כתב דילן את השיר לסרטו של סס
 פקינפח, "פט גארט ובילי הנער", שם מלווה

 השיר את הרגעים שבהם מבין בילי שגורלו
 נחרץ. גם כאן מדובר ברגע של תובנה מאותו
 סוג. "פט גארט ובילי הנער" הוא סרט שאני
 מאד אוהב, וההקבלה ההומאז׳ית הזו מצאה חן
 בעיני. לימים התברר שאחת הסיבות שווטרס
 הסכים לבצע את גרסת הכיסוי לשיר היתה,
 שגם הוא ראה את ההקבלה הזו. אני אוהב
 איפיונים, אוהב ציטוטים מקולנוע, הומאז׳ים
 לדברים. אני בא מקולנוע אישי; כילד ביימתי
 סרטים בחוגי קולנוע בחיפה, ובגיל 16 גיליתי
 שיותר מכל אני אוהב לערוך. הסרטים שהייתי
 מעורב בהם עד "הדיבוק" היו אישיים והיה לנו
 חופש פעולה. אני זוכר שב״לנגד עיניים מערביות"
 כולם אמרו לנו שהסוף ארוך מדי וצריך לקצץ
 אותו, ואנחנו אמרנו: "אפילו אם הם צודקים,
 ככה אנחנו אוהבים״. פריבילגיה של סרט ראשון.
 פה, ב״הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים", זה
 כבר היה סיפור אחר. הרבה כסף מושקע, אני
 עובד מול אנשי מקצוע מליגה בינלאומית-, והנה
 בכל זאת הכנסתי איזו קריצה לחובבי קולנוע
 שלא תפריע למי שלא מבין. אז אפילו אם רק
 שני אחוזים יבינו ויהיו מבסוטים יותר, עדיין
 המהות נשמרת - היצירה נהיית עמוקה ומורכבת

 יותר.
 בלומד, אתה דואה בעריכה בלי ביטוי יצירתי?
 ודאי, אחרת לא הייתי עוסק בזה. גם גודאר,
 ב״העריכה דאגתי היפה״, מדבר על כך. על אף
 שבעריכה, את יודעת, זר לא יידע מה נעשה
 ועל ידי מי. אם נדמה את העשייה הקולנועית
 למסלול עם תחנות, העריכה היא התחנה
 הסופית. בכל שלב משאירים דברים בלתי פתורים
 לשלב הבא, המפיקים אומרים "נציל את זה
 בעריכה״, והעריכה היא המקום שבו אין יותר
 ״התחנה הבאה״, וכל הנקודות שצריך לפתור
 מהוות גם הן כר לביטוי. בסך הכל גם קאט זה

 אמירה אישית.
 אני מתארת לעצמי שלא מעט עורכים התנחמו

 במאמר הנפלא הזה®*, שבו מתייחס ז׳אן לוק

 גודאר אל שלב העריכה באל בימוי בפעם השנייה.

 כשיצירת הקצב משולה לדופק הלב, העריכה

 היא מבשיר ההחייאה. אחת 59ט3ניקות הקצ3
 ב״הדיבוק בשדה הת9וחי9 הקדושים״ היא
 שימוש ב״פלאשים״, הבזקי שוט, בהחדרה של

4 פריימים בהירים עד שדופים, שעקב -  בין 2 ל

 מהירות הופעתם המות אינו מפענח את תוכנם

 ועל כן השפעתם עיצבית-רגשית, לא שכלתנית.
 3הטטנות מה ישבתי ודוקרתי את ה©צי3ות. על

 9י תובן הפריי0, גיליתי שנעשו בעריכה.
 כן, הפלאשים ב״הדיבוק בשדה התפוחים
 הקדושים״ בהחלט נעשו בעריכה, כדי לפתור
 בעיות דרמטיות. המחקר העלה, שלפי ההלכה
 דיבוק יוצא מהבוהן של הרגל השמאלית, אבל

 לך תבנה דרמה על בוהן. היה צריך להעצים את
 הרגע שלפני, את המאבק להוצאת הדיבוק, כך
 שתהיה דרמה שנבנית אל השיא, בו תופיע
 הבוהן. נזכרתי ב״בוני וקלייד", שסצינת הסיום
 שלו היא סצינת העריכה האהובה עלי ביותר
 (העורכת: דידי אלן). שיא הסצינה הוא החלפת
 המבטים ברגע שהם מבינים שהם עומדים למות.
 רציתי ליצור משהו דומה עם הרוח, שמיוצג
 בהבזקי שוט, שמביט במתרחש. לעומת עריכה
 רגילה של סרט פילם, כאן היתה לי האפשרות
 ליצור שוטים במחשב. בעזרת ה׳׳אינפרנו", מחשב
 המאפשר כל מניפולציה העולה על הדעת, בניתי
 שוטים הנעים אחורה או קדימה במהירות גבוהה
 במאות אחוזים ממהירות הצילום המקורית,
 שיניתי־את הצבעוניות ואת גודלו המקורי של
 הפריים, והוספתי פרטים שלא היו קיימים
 במקור. התהליך של יצירת רוב האפקטים בסרט
 כלל דגימה של השוטים, שצולמו ב-35 מ״מ,
 פריים אחר פריים לתוך המחשב, עיבוד דיגיטלי
 של השוטים במחשב, ולבסוף צריבת התוצאה
 על נגטיב 35 מ״מ. בתהליך הדגימה, העברה של
 פריים אחד לוקחת 25 שניות, זאת אומרת שכל
 שניית סרט לוקחת כ-10 דקות דגימה!
 הפלאשים היו האחרונים שבוצעו, ועד שהגענו
 אליהם כבר היה לחץ גדול מאוד של זמן, ופחדתי
 שלא נספיק לגמור הכל לפני ההקרנות של
 האוסקר הישראלי. לכן הצעתי שאת השוטים
 שישמשו כבסיס לפלאשים נדגום מהטלסינה
 של הראשס, כלומר מווידאו. הרזולוציה בווידאו
real time^ נמוכה בהרבה; לכן הדגימה נעשית 
 וגם זמן העיבוד במחשב קצר יותר. נוסף על כך
 נוצרה לפלאשים איכות ויזואלית ייחודית,
 שתיאורטית ניתן לומר שהיא מבטאת מימד
 נוסף של עולם הסרט, כך שמבחינה סגנונית,
 הסרט עובד בארבעה מישורים: המישור הריאלי,
 הסיפור שמצולם בפילם 35 מ״מ; המישור הלא
 ריאלי שנותנים האפקטים התמונתיים המשלבים
 פילם ועבודת מחשב ומצולמים מחדש על נגטיב
 באיכות תמונה גבוהה; חזיון גן עדן - אנימציה
 בתלת-מימד שנוצרה במחשב; ו״הרוח" -
 הדיבוק - המבוטא בפלאשים, כהעברה מווידאו
 לפילם שאיכותה אמנם נמוכה, אך מכיוון
 שעוברים בסרט במהירות, בעיית האיכות אינה
 משמעותית. כסגנון, העריכה עם הפלאשים
 נתנה את אלמנט התחושה הצעירה של הסרט,
 עקב שימוש בשפה עכשווית, קליפית באופיה.
 והיו חסלואומושיינ© של ה״ההת&המת״, 33ל

 פעם שהוא רואה אותה באקראי.

 כן. במחזה ובסרט חנן מתאהב בלאה ממבט
 ראשון, בלי שניתן לצופים הסבר. היתה תחושה
 שבתקופתנו הצינית ״אהבה ממבט ראשון״ זה
 כבר לא מובן מאליו, והיה צריך לחזק את זה.
 כבר בעריכה של הפרקים הראשונים של
 "פלורנטין״ ניסיתי לעבוד עם סוג של האטה
 שאתה ספק-מרגיש-ספק-לא-מרגיש, שזה
 גורם לתחושה של משהו - לא ממש מוגדר -
 אבל משהו. הבעיה היא שבגלל הביצוע הסופי
 באופטיקלס על הפילם יש רעידה, ומרגישים

 בזה. בכלל, כיוון שכבר השתמשתי בטכניקה
 הזאת בעבר, רציתי למצוא פתרון אחר, אבל
 כולם מאוד אהבו את זה ולא היה כדאי להתווכח.

 גם לא היה זמן.
 קראת את המחזה? עשית חכמת לקראת

 העריכה?
 לא עשיתי שום הכנות. ראיתי את "הדיבוק״
 של מיכאל וויזינסקי(פולין, 1938), סרט מייגע
 של 125 דקות שהוא קינה על הקהילה הנכחדת,
 אבל לא יכולתי ללמוד מהסרט שום דבר רלבנטי.
 במקרה ראיתי בתקופת העריכה את"ניצוצות",
 ואז הבנתי שגם ב״הדיבוק בשדה התפוחים
 הקדושים" ישנו המוטיב של אב שמסרב להיפרד
 מבתו האהובה, כך שנוספה לי עוד פרספקטיבה,
 בעניין של האפקטים, אפילו אין לי כבלים בבית,

 ככה שגם את MTV אני לא רואה.
 החזרה הגנרלית של "הדיבוק" במוסקבה,
 בינואר 1921, הותירה רושם עז על האליטה
 התרבותית שבאה לצפות בקולקטיב של שחקני
 "הבימה" מעלים בעברית (בתרגומו של ת.י.
 ביאליק), מחזה מודרניסטי רב הבעה. במהלך
 החזרות החליט וכטנגוב להרפות מרוח הריאליזם
 של מורהו, סטניסלבסקי, למען אמת תיאטרלית
 ייחודית לתיאטרון. ברוח התקופה הדגיש וכטנגוב
 את הערכים הצורניים של המחזה, ושילב
 בהעמדה את כל אמנויות הבמה למחזה ססגוני
 ומרשים (הצייר נתן אלטמן עיצב את התפאורה
 ואת התלבושות ברוח האקספרסיוניזם עם
 השפעות ממארק שאגאל, ונתן פרשנות מרחיקת
 לכת לדמותה של העיירה היהודית. ריקוד

 הקבצנים בוצע בכוריאוגרפיה מיוחדת).*
 הבחירה הסגנונית של הבמאי יוסי זומר,
 שעיבד את המחזה לסרט הישראלי הראשון
 המשלב אלמנטים דיגיטליים כחלק מהמצע
 הסיפורי של הסרט, נראית לי ראויה לכל שבח.
 אך בהשוואה למלאכתם של וכטנגוב ואלטמן
 בתחילת המאה, אפשר להצטער על פשטנות
 מה של הדימויים הוויזואליים, ובעיקר על
 ההשראה הברורה של מוטיבים מהאמנות
 הנוצרית על"הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים״,
 במקום להתמודד עם אמנות יהודית מודרנית.
 אבל זאת שאלה שיש להפנות לבמאי ולמעצבי
 התמונה הדיגיטלית, ואילו עיסוקנו כאן הוא
 במהלכים הטכניים הייחודיים לעריכת סרט

 המשלב בין טכנולוגיות.
 "ה׳דיבוק׳ נערך מהר", מספר דב שטויר.
 ״תיכננו 8 שבועות, ובסוף עבדנו כ-13 שבועות.
 אני הייתי אמור להיות העורך בארץ, כאשר
 בסוף שלב עריכת התמונה יועבר חדר העריכה
 לגרמניה, ושם יגיעו השוטים הסופיים של
 האפקטים. האפקטים בוצעו, במקביל לעריכת
 התמונה, על-ידי דורון פיטרמן ואפי ויזל
I n f e r n o s מ״גראוויטי״ עם צוות 
 (תוכנת-אחות של Flame-n, המאפשרת עבודה
 ברזולוציות גבוהות יותר) שלהם. מכיוון שזו
 היתה הפעם הראשונה שנאלצתי לערוך סרט
 שחלק מהשוטים שלו הייתי צריך לדמיין, נוצר
 איזה בלבול בשאלה מה בא קודם. אם למשל



 יש שוט שבו ציפור יוצאת מהגוף (ציפור
 שמושתלת כספיישל אפקט), אני רציתי לראות
 את התנועה כדי לקבוע את קצב השוט והסצינה.
 הם, לעומת זאת, רצו לקבל את הסצינה ערוכה,
 כדי להתאים את אורך האפקט לאורך השוט.
 ההפקה לא הביאה בחשבון פונקציה של אחראי
 פוסט פרודקשיין שמכיר את כל התהליכים
 ומתאם בין עריכת הסרט לבין ביצוע הספיישל
 אפקטס כבר מראשית העבודה. בתחילת העבודה
. אבל אחרי Infernos לא הכרתי בכלל את 

 שלמדתי מה שצריך במהלך
 העריכה בארץ, המפיקים
 הציעו לי לבוא לגרמניה
 לפקח על כל התהליך
 הסופי, הן של התמונה והן
 של הסאונד. לכן גם קיבלתי
post את הקרדיט של 
.production supervisior 
ט ר ס ת ב ו י ע ד ב ו ו ע  הי
 המשלב פילם עם מחשב,
ום. ד סי ע ו  בלחצים של מ
ט ק פ א , ש י ר ל ר ב ת  ה
מן הצפייה ז , שב  תחושתי
 הצטייר בעיני כרעיון מבריק
לד ו ב פס קול, נ ו צ י  של ע

 בכלל מטעות.
 בדרך כלל, המיקס של
 הסרט (ערבול כל ערוצי
 הקול לפס קול אחד) נעשה
 לאחר שהסרט כבר עבר
 חיתוך נגטיב, מול פרינט

 35 ללא סאונד, וכך ניתן לבדוק שאין יציאות
 מסינק (סינכרון בין פס הקול לתמונה). במקרה
 שלנו, עקב לחץ הזמן, כשהגענו לעשות את
 המיקס, עבדנו מול עותק 35 שהיו בו קטעים
 שחורים במקומות שבהם האפקטים (שעדיין
 לא היו גמורים) היו מיועדים להשתבץ.
 הפרה-מיקסים והמיקס ארכו כ-3 שבועות,
 ובמהלכם הבלאקים הוחלפו בהדרגתיות בשוטים
 הסופיים של האפקטים. יש כ-80 שוטים של
 אפקטים מיוחדים בסרט, ואפילו עד סוף המיקס
 הגיעו רק כשני שלישים מהם. עריכת פס הקול
,AVID של Audiovision נעשתה במערכת 
 שהכילה את Digital Cut-n (עותק העבודה
 של עריכת הסרט שמועבר מהמחשב), ובו היו
 סקיצות הווידאו של האפקטים. במהלך המיקס
 הקרנו על המסך הגדול את התמונה מהפילם,
 ובמסך המחשב רצה במקביל התמונה הדיגיטלית.
 בסוף סצינת יציאת הדיבוק ישנו שוט שבו
 הציפור, שמסמלת את הנשמה, עולה השמיימה
 תוך שהיא מנפצת את החלון שבתקרה. צליל
 הניפוץ אינו בסינק, מפני שהיתה טעות של 4
 פריימים בשוט, שהגיע רק אחרי המיקס, ביום
 היסטרי של עבודה. אז על סטינבק שהיה
 במעבדה הארכתי את השוט של הציפור, אבל
 שכחתי את הסינכרון. המצחיק הוא, שבזמן
 עריכת הקול ניסינו המון אפקטים של שבירת
 זכוכית כדי לתת את הרושם הדרמטי, ואף אפקט

 ״המחקר העלה, שלפי ההלכה
 דיבוק יוצא מהבוהן של הרגל

 השמאלית, אבל לך תבנה
 דרמה על בוהן״

 ״כשביקשתי שהמיקסר של
 ׳מלאכים בשמי ברלין׳ יעבוד
 איתנו, מייד התקשרו אליו.
 מפיק ישראלי היה אומר לי:

 ׳אתה תשלם לו׳״

 לא נשמע נכון. נפץ דרמטי לא התאים לגודלה
 הפיסי של הציפור, ושבירה קטנה נשמעה חלשה
 מדי. ופתאום, האיחור הזה שבין ראיית הזכוכית
 מתנפצת בסלואו מושן ובין שמיעת הנפץ נתן
 את התחושה המתאימה. בעיקרון יכולתי לתקן
 את הטעות ולסנכרן את התמונה עם הקול, אבל
 האפקט היה כל כך מוצלח, אז זה נשאר. אז
 לפעמים גם מטעויות יוצאים דברים נפלאים.

דוקציה  מגע ידה החוצלארצי של הקו-פרו
ת עושה לסרט שראלי צדית- גרמנית -י י י ו  השו
 רק טוב. העלילה ברורה,
ס ת, פ ירה אסתטי ו  האו
ת שו ג ל מנחה להר  הקו
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ו י ת ו ד ו ק ט אל נ ר ס  ה
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מד  הגראפיים מוסיפים מי
, ת ו א י צ מ י ל ט ס ט נ  פ
 והסיפור עובד. אני, מה
 לעשות, בכיתי במקומות

 הנכונים.

 לי היתה חוויה עצומה
 לעבוד עם אנשי מקצוע
ם בדי מכו ם ו סי ו  מנ
 (המפיקים: פי. סי. פוטר,
 שזכה באוסקר הסרט הזר
 ו99ו על "מסע של
 תקווה״, אדי הובשמידט
 שזכה בדקל הזהב בקאן
 ו98ו על"יולי, ודניגייטס
 שזכה במצלמת הזהב בקאן 1992 על "טוטו
 הגיבור״), והנה הם יושבים ומקשיבים לי כלאיש
 מקצוע בעל דעה. יש משהו בהקשבה הזאת
 שחסר כאן בארץ. על כל דבר אמרו ״נברר״,
 וחזרו עם תשובה. גם הסטנדרטים המקצועיים
 גבוהים מראש, והם לא ניסו לחסוך עלינו. הרי
 גם בהפקה של מיליוני דולר חסר הדולר הנוסף,
 אבל בזכות הקשרים שלהם יכולנו להשיג את
 התנאים הכי טובים. אני זוכר שמגי רדפורד,
 המפיקה של פס הקול (״מלך האריות״, ״הפצוע
 האנגלי״), עם רקורד של תקליטי זהב שנמכרו
 במיליונים, שהיא שותפה של ג׳ורג׳ מרטין,
 המפיק של החיפושיות, באה לארץ לראות את
 הסרט ולהחליט אם היא לוקחת אותו. היא
 התחילה להציע שמות של מי יכתוב את
 המוזיקה: פיטר גבריאל - מתאים או לא?
 ופתאום כל השמות שאני מכיר מעטיפות
 התקליטים הם חברים שלה. נוצרה תחושה
 מאוד נעימה, שאתה יושב פה ואתה יכול לעבוד
 עם הגדולים, ומפיקה שיושבת על רקורד של
 מיליונים מדברת איתך כעם עמית מקצועי,
 שואלת, מקשיבה. עם הקשרים האלה השיגו
 את רוג׳ר ווטדס (פינק פלויד), שהסכים לעבוד
 במחיר עלות בלבד. או למשל, ביקשתי שהמיקסר
 של ״מלאכים בשמי ברלין׳״ יעבוד איתנו. אמרו
 לי ״אין בעיה״, והתקשרו אליו. אמנם בסוף זה
 לא יצא לעו׳על, אבל »ע׳/ן ישראלי־ מיד היה
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 אומר לי"בסדר, אתה תשלם לו״.
 המפיקים בארץ עובדים בדוחק כספי רב. זה

 משאיר מעט מקום לחלומות.
 זאת לא הבעיה. גם כאן היה חסר כסף. הבעיה
 היא שהם לא תמיד מאמינים בסרט או לפחות
 לא נותנים את ההרגשה שהם מאחוריך. כאילו
 רוצים לצאת עם מינימום הוצאות ודי. אדי
 הובשמידט, שהוא מבוגר ממני ב-8ו שנה, אמר
 לי, שבתקופה שהוא התחיל לעשות סרטים,
 לעשות סרט נחשב כאמנות, והיום זה מוצר.
 אז תקרא לזה סרט, תקרא לזה מוצר, אבל גם

 אם אתה לא מאמין בזה, תתאמץ
 כאילו אתה מאמין. בארץ,
 כשהתעקשתי לעשות פסקול דולבי
 ל״לנגד עיניים מערביות״, ופיץ׳
 ודוגי בדון הלכו איתי והיו מוכנים
 להשקיע, אמרו לי ״יופי, מצאת
 פריירים״. כאילו פסקול בדולבי זאת
 גחמה שלי. וכשראיתי אח״כ את
 הסרט Zoo Palatze-1 בתחרות
 של פסטיבל ברלין, שזה איצטדיון
 ענק עם מערכת סאונד מתאימה,
 ושמעתי את תגובת הקהל על פס
 הקול, זה הצדיק את ההשקעה.
 ברור לי שהצורה המרשימה שבה
 הסרט נשמע היא אחת הסיבות
 שהוא התקבל לפסטיבלים וזכה
 בתחרויות. כלומר, הבעיה בארץ
 היא שאין מפיקים שמבינים את
 חשיבותן של איכויות מוצר גבוהות.
 לפיץ׳ יש משפט: ״לא יכול להיות
 שבארץ יש ספרות ומחול ותיאטרון
 שמצליחים בעולם, ורק בקולנוע
 מתרכזים המפגרים״. זאת אומרת,
 שסטטיסטית לא יכול להיות שאין
 אנשים מוכשרים בקולנוע. אז אני
 טוען שאין מה לעשות - לצד
 האמנות יש בקולנוע צד טכני ויש
 עבודת צוות, והשילוש הקדוש הזה
 צריך הרכבה. לעשות את הטוב
 ביותר לא בהכרח אומר עלויות
 גבוהות מאוד. ב״לנגד עיניים

 מערביות״, בגלל התפרנות עשינו תחקיר מעמיק
 מאוד, ויחד עם אולפני"די.בי.״(שיצרו את פס
 הקול) החלטנו ללכת דווקא על האולפן הכי
 יקר בלונדון, כי ידענו ששם נעשה את זה הכי
 מהר. מובן שגם עשינו עבודת הכנה מאוד
 יסודית, עד כדי כך שאורי רשף, טכנאי הקול
 הראשי של הטלוויזיה, חזר מכינוס בלונדון
 וסיפר לי שהבדיחה שהסתובבה שם היתה על
 כמה ישראלים שהגיעו לפיטו־ מקסוול(המיקסר
 של"2ו הקופים״ ושל"לנגד עיניים מערביות״)
 כל כך מוכנים, עד שאפילו פיידים הוא לא היה
 צריך לעשותו. וכמובן, החפיף המקומי של ״ננסה
 ונראה" ושיטת ה״יהיה בסדר״ גם הם בעוכרינו

 בארץ.
 33לל חסרה §ה ש9ה קולנועית. אני מקווה
 שעם התרחבות העבודה לטלוויזיה, במאים

 יתאמנו וישתכללו 3ה3עה שלה0. אז גם י3«או
 לעריכה מיגוון רחב ונכון יותר של שוטים, במקום
 להגיד לך תעשה 3מו NYPD, כי צילמו את זה

.DV הכתף במצלמת® 
 כן, אנשים לא מספיק רציניים פה, והארץ

 לא מספיק גדולה.
 אילו תגובות קיבלת על הסרט?

 הסרט הוקרן בינתיים רק בהקרנות לקראת
 האוסקר בסינמטקים של תל אביב וחיפה. בתל
 אביב שמעתי גם דברים רעים. אמרו לי שלא
 מצלמים את מאה שערים כמו סרט פרסומת

 הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים
 הפקה: חברת CONDOR FILMS, שווייץ

 במאי: יוסי זומר
 תסריט: יוסי זומר ואיל שר

 צלם: מנו קדוש
 ניהול אמנותי: יעקב תורג׳מן

 עורך: דב שטויר
 מקליט: יואב שריג

 אפקטים דיגיטליים: חברת גראויטי קלן
AIR-EDEL-LONDON מפיקה מוסיקלית: מגי רודפור 

 פס קול: יואב שריג, מנואל לבל, דב שטויר
 מלחין ומנצח: ריק וונט׳רות׳

 שחקנים: איילת זורר, יחזקאל לזרוב, אורנה פורת, אלון דהן,
 יגאל נאור, משה איבגי, יובל זמיר, אלברט אילוז, שבתאי

 קונורטי, גילי שושן, ענבר סויפרמן

 תהליכי עריכה:
 70 ימי עריכה (פילם על AVID ובמקביל אפקטים דיגיטלייים)

 כ-200,ו קאטים
DOLBY SRTHX :פס קול 

MIX הקלטת מוסיקה בלונדון: 3 ימי הקלטות ו-2 ימי 
RUHR SOUND STUDIO - GERMANY—עריכת קול בוצעה ב 
 וכללה: 5 שבועות עריכה על AUDIOVISION, שבוע של הקלטת
 FOLLYS (אפקטים קוליים לאינטרנשיונל טרייק), 70 ערוצי

MIX שבוע ,PRE MIX קול (לסטריאו), 2 שבועות 

 ושריח המסחריות נודף מהסרט. הקהל בחיפה
 נהנה. אנשים התרגשו איפה שצריך ובכו, זה
 קהל פחות ביקורתי, ובעצם זה קהל של צופי
 קולנוע ולא של אנשי התעשייה. לקהל בחו״ל
 באמת לא משנה איך מאה שערים נראית
 במציאות, כמו שלי לא איכפת איך נראית באמת
 לואיזיאנה מ״ליבו של אנג׳ל" ואם עורכים את
 טקסי הוודו עם תרנגול מה או אחר. אלו שאלות
 לא רלבנטיות למהות הגדולה, שמבחינתנו היתה,

 שאם בסוף בוכים, אז זה סרט.
 אני חושב שבאוסקר השאלה הזאת לא
 נשאלה. העבודה של יוסי זומר לא קיבלה את
 ההערכה הנכונה. הרי בהתחלה הציעו לזומר
 לצלם את הסרט בניו יורק ובאנגלית. אבל הוא
 התעקש על הארץ ועל העברית, ולכן הסרט לא
 נופל במלכודות הקו-פרודוקציות שדיברו אנגלית

 (״החולמים״, ״מרקו פולו"), ומצליח להעביר
 מציאות אמינה מסוגה. ״הדיבוק בשדה התפוחים
 הקדושים״ לא אתיימר לקבוע סטנדרטים
 עולמיים חדשים. אם אני משווה אותו עם
 "רומיאו ויוליה" של ג&ז להרמן, שזה סרט עם
 הצהרה סגנונית מובהקת מבחינת העיצוב
 והמודרניות והצבעוניות, אבל את הסיפור הוא
 החמיץ, ״הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים״
 אולי לא הלך עד הסוף עם הפרשנות המודרנית,
 אבל לעומת זאת הסיפור נשמר והוא מצליח
 לרגש. אז מה עדיף, כישלון מכובד או סרט

 שעובד?
 גם איילת זורר, ששיחקה מצוין, לא
 זכתה ליחס הוגן.-שלא לדבר על־זה
 שלא הביאו בחשבון מה פירוש הדבר
 להיכנס לנעלי לאה המיתולוגית של
 חנה רובינא. גם אם היא היתה רק
 ״יוצאת מזה טוב", זה כבר היה הישג
 מכובד כשלעצמו. באקדמיה לא העריכו

 את זה.
 בכל זאת קיבלתם כמה פרסים.

 ובצדק לדעתי, למרות שהאשימו
 אותי שהזכיות שלנו הן הוכחה שהכסף
 השתלט על האוסקר, כאילו הגענו
 להישגים רק בזכות התקציב הגבוה.

 ״אשמה״ שכל אחד מהקולנוענים
 כאן היה מוכן לחלוק. בסך הכל עשית
 כברת דיך, מעריכת סרטי פוסט
 סטודנטים עד לסרט עתיר תקציב

 במושגים הישר8ל«ם.
 בלימוזינה שלקחה אותנו משדה
 התעופה בלונדון אל האולפן שבו
 הקליטו את המוסיקה, יוסי ואני נורא
 התרגשנו. הנה הוא, שלמד קולנוע
 בלונדון, חוזר עם לימוזינה, ואני נזכרתי
 איך בזמן המיקס ל״לנגד עיניים
 מערביות" פיתחנו שיטה להתפלח
 לרכבת התחתית שם, כי לא היה לנו
 כסף. ופה מסיעים אותנו בלימוזינות
 ובצהריים מביאים סושי. אז נכון,
 אפשר לעשות יותר כסף בעבודות
 אחרות, אבל יש בקולנוע הרגעים
 הקטנים האלה וההישגים, שהם בנוסף לאמירה
 וליצירה. או, כמו שהרגשתי בברלין, כשעלינו
 אחרי ההקרנה של ״לנגד עיניים מערביות" לקול
 תשואות הקהל אל אותה הבמה ששנה קודם
 לכן עמד עליה 3רוס ויליס ואני הייתי בקהל
 שהריע לו. אז אולי גם זאת המהות של העשייה
 הקולנועית, מין ילדותיות. אני מהאנשים שגדלו
 על זה, כמו הילד ב״הלילה האמריקאי״ של טריפו
 קיץ״. שגונב מבית הקולנוע את התמונות של"האזרח

 * המידע על המחזה וההצגה ״הדיבוק״ נאסף מתוך ספרה
 של כרמית גיא על חנה רובינא ו״הבימה", "המלכה נסעה

 באוטובוס", הוצאת עם עובד.
 ** המאמר מופיע ב״על במאים כאנשי קולנוע״ בעריכת

 איתן גדין, הוצאת עם עובד.
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 מפיק: אלון גרבוז
 מערכת: יעל אוננר, יוסי הלחמי,

 הלל טרייסטר, עמרם קליין
 עריכה: עדנה ודן פ״נדו

 עיצוב גרפי: דניאלה לונדון

 תודתנו למרים קוליק - ארכיון הסרטים היהודיים
 ע״ש סטיבן שפילבדג על עזרה באיסוף החומד.

 מקףץן לתוזרינים:
 11. בכל פסקה שמוזכר בה עיתון, הת1זהיך הו1ז יום

 ההדפסה בנתב העת. נר תו־וריך דוחף הוזז זמן ממת.
 הדבר נעשה נדי לנוון וזת הקורח דול המקורות ועם

 זה, ל1ז להכביד 11ל הטקסט ברב מלל.
 ב. ת»ףיכים עבריים - כשהעיתון השתמש רק בהם.

 ווזף כחן שניתי מתוזריך ״שנים לחורבן״ לתוזריד
 ״לבריות העולם״. למשל, חיתת־מ לחורבן הווח

, תלוי בחודש) = 1908 למנינם שהוץן i n 6 9 ) 1840+68 
 תרס״ח in תרסיס

 (תלוי בחודש העברי).
 נ. כמובן של1ז ף,בויזת׳ 1זת נל פרטי המידע ונסית׳
 לבנות מעיו רונף של דברים רוזשונים בשילוב עם

 סימון ״תהלינים״
 יוסי הלחמי

 איחולים בארץ
 * ייסוד נתניה

 * סר ג׳ון צ׳נסלור מתמנה לנציב העליון הבריטי
 בארץ ישראל

 ינואר - שלטונות המנדט מכירים ב״כנסת ישראל״
 כארגון המייצג של היישוב היהודי בארץ ישראל
 דצמבר - שלטונות המנדט הבריטי קובעים, כי
 רחבת הכותל המערבי היא בבעלות ערבים, אך

 ליהודים מותר להתפלל שם

 בקולנווצ
 8.3ו - ידיעה ראשונה על סרט תעמולה
 דתי-לאומי. ״הפועל המזרחי״, ״מזרחי הצעיר״
 ו׳׳החלוץ המזרחי״, מפיקים סרט על נוער ״המזרחי"

 (״דואר היום")
 21.3 - הנוער והראינוע. כדי לפתור את השאלה
 של התאמת סרטים ומחזות לתלמידים מנסה
 הסתדרות המורים לארגן הצגות מיוחדות

 ומבוקרות לנוער (״הארץ״)
 30.3 - יומן כדורגל ראשון. ראינוע ״עדן״ מודיע
 על הצגת ״התחרות כדורגל בין חשמונאי למשטרת

 א״י בחסות סיר אלפרד ממד" (״הארץ״)
 1.9 - לא זה הדרך. שושנה בר-יוסף, חלוצה,
 מושבניקית ועסקנית פועלים, מבקרת את הדרך
 שבה מוצגת הגשמת הציונות רסרנז של קרן
 היסוד (״הפועל הצעיר״). השגה פומבית ראשונה

ran חמשד בעכו׳ 

 JUI• רחשונ׳ם: נתן חקסלרוד וברוך ץזו,דת׳, 1928

 (״ה1זרץ״, 28 בספטמבר 1928)
 הפילם החדש של קרן היסוד

 העגות הפילם ״מחיי הארץ ומראותיה״ שהיו בירושלים כיוס ג׳, עכרו בהצלחה בלתי רגילה.
 ההצגה הראשונה לתלמידי בתי הספר נהפכה ממש לחג: אלפי ילדים, בפיקוח המורים, נהרו
 לראינוע. עם כל הצפיפות שהייתה כאולם, שרר סדר ושקט מופתי והילדים התבוננו בהתעניגות
 רבה לתמונות, והראו במיוחד סימני התלהבות כשראו את התמונות המראות את תלמידי
 בתי הספד בטיולים, במשחקים, בעבודה בכפר ועוד. ההצגות לגדולים היו מלאות עד אפס
 מקום. מפעם לפעם עוררה התרגשות מיוחדת תמונת הכותל המערבי. אחרי ההצגות פנו לקרן
 היסוד בבקשה לסדר הצגות נוספות, כיוון שחוגים
 שלמים לא הייתה להם את האפשרות לראות את
 התמונות. אולם הפילם נשלח עכשיו להצגות במקומות

 אחרים.
 אמש היה אולם בית-העם ברחובות מלא עד אפס
 מקום בשתי ההצגות של הפילם החדש של קק היסוד.
 באולם שדרה כל הערב התעוררות בלתי רגילה.
 לפני ההצגה השנייה נאם הד״ר מ׳ הלפמן ודבריו עשו
 רושם על הקהל. בימים אלה תתחיל העבודה של

 קרן היסוד בעזרת העסקנים המקומיים.
 בחיפה יוצג ביום ד/ י״ז חשון. גם בחיפה תסודר העגה

 מיוחדה לתלמידי בתי הספר.

 (*rwn־. 22 בינוו־זר 1928)
 ב״ עדן"

 ביום ד׳ שעבר הוגדל הפרס,
 שהקציבה הנהלת ״עדן״
 להתחרות ב״בחירת מלכת
. ״ ב י ב א - ל ת  הפילמים ל
ה ר ו כתה ל ר ז א ו ת  ב
רסמת, ט המפו נ ל פ - ה  ל
 ובפרס - צלמנית קורק -
 זכה נתניאל מטלון, תלמיד
 המחלקה החמישית של

 הגימנסיה ״הרצליה״.
 [הערה: נתניאל הוא אביו של
 דני מטלון, איש צליל פעיל

 בסרט הישראלי]״

ר ־ פ י ל.ם  ז ה
 תי־*ני5• »י־ן־*ו*ל .

 גרסיס תלמיד

Z O H^K R - F* 
TSSJIVIV, ו 

 (nivr״, 21 במרץ 1928)
 העגות לתלמידים

 בחוגי ציבור שונים, וביחוד בין המורים
 וההורים, נתעוררה [ביקורת] על ביקור
 התלמידים בהצגות שונות של ראינוע, נשפים
 ובר, שאינם מתאימות, לפי תוכנן וצורתן,
 לתלמידים. ועד סניף המורים ניגש עכשיו
 לערוך בכל שבוע הצגות ראינוע בבית העם,
 המתאימות לתלמידים, בתנאים נוחים. כבר

 היו ארבע הצגות כאלו.

 ץ־רירוירז חרירזיך nrn• ףחד^ןךי]
 לשחלן!.׳ סרטים מיסודה 10ל

 ״זר,ר פילם״, 1929
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 על הכיוון הרעיוני והאמנותי של סרטי קה״ק
 וקהי״ס

 9.9 ו - צנזורה 4. תקנה חדשה לפי פקודת סרטי
 הראינוע חייבה את הקרנת טופס הרשיון להצגה
 (״צנזורה״) לפני הסרט (״העיתון הרשמי״).
 בעקבות הוראה זו התחיל אהרון סוטקר, צלם
 סרטים תל-אביבי, את פעולתו כ״צלם צנזורות

 ראשי״ בארץ
 20.10 - דרבי ראשון על הבד. ראינוע ״רנטה״
 מודיע על הצגת: ״תחרות הכדורגל בין"המכבי״

 ו״הפועל״״("דואר היום״)
 24.12-23.12 - צילום קולני ראשון בארץ. ערב
 חג המולד צילם צוות של חברת ״פוקס״, בראשותו
 של המלחין הידוע רודולף פרימל, סרט צליל, ובו
 קטעי מוסיקה שונים מבית לחם ומהופעת תזמורת
 המשטרה מול מגדל דוד בירושלים. אז נוצרה
Ton- מלה עברית חדשה: ״שמענוע״ במקום 
F הזר; קרוב לוודאי, חידוש של איתמר i lm 
 בן-אב״י, עורך העיתון("דואר היום", 31 בדצמבר

(1928 

ץ ר א  איחצים ב
 * תחילת העלייה החמישית
 * ייסוד תנועת ״בני עקיבא״

 יי נוסדת פרדס חנה

 * תיאטרון ״הבימה״ עולה לארץ ישראל
 אוגוסט - ערבים תוקפים ופוצעים יהודים שבאו
 להתפלל בכותל; תחילת מאורעות תרפ״ט:
 בירושלים ערבים תקפו יהודים, הרגו ופצעו,
 שוטרים בריטים לא התערבו, ההגנה התערבה;
 בחברון ערכו ערבים פרעות ביהודים: עשרות
 נהרגו ונפצעו; הותקפו גם תל אביב, חיפה וצפת,

 בצפת קורבנות רבים
לנוע  בקו

 שלמה בן-ישראל מייסד את ״זוהר פילם", חברה
 ״ליצירת סרטים בעלי תוכן רומנטי-לאומי״,
 ראשונה ששמה לה למטרה לעשות סרטי עלילה
 ״כמו בחוץ-לארץ״. הוא צירף אליו את הבמאי
 חיים הלחמי ואת הצייר-תפאורן צבי גולדין, והם
 החלו בניסיון מעשי לעשות דרמות קולנועיות

 ארץ-ישראליות
 4.2 - גם הוא במבקרים. ח״נ ביאליק, משורר
 לאומי וסוחר ממולח שלא פעם נתן את שמו
 לקידום מכירות, כתב לאחים קרסו, בעלי ״אופיר״,
 מכתב מלא שבחים על הסרט ״בן-חור״, והם
 השתמשו בו לפרסומת להצגות הסרט. נראה
 שביאליק היה ראשון מבין ״הסלבריטאים״ בארץ

 שנתן את שמו לפרסומת מסחרית
 6.2 - פתיחת קולנוע"אופיר" בת״א. בעל המקום,
 משה קרסו, הצהיר בגאווה: "הראינוע הוא בית
 ספר לקטנים ולגדולים כאחד, בית ספר לרגשות
 הנעלים העמוקים של האדם ושל האומה״(״דואר

 היום", 9 בפברואר 1929)
 24.2 - בשורת הטלוויזיה 2. ידיעה מברלין:
 פון-מיכאלי המציא מכשיר המעביר באמצעות
 הרדיו תמונות לבתי הצופים, ״1400 תמונות
 מתחלפות אחרי כל שניה ומופיעות על בד של

 21 על 23 ס״מ" (״דואר היום״)
 1.3 - כוכבות קולנוע תוצרת הארץ 1. התימניה
 ציפורה צברי, "אקס מלכת-תל-אביב״, לומדת
 בפראג משחק בסרטים לקראת השתתפותה בסרט
 ״האושר והיפוכו״, שנכתב במיוחד עבורה.

 3ד.ין אגדתי: »מן בקולגזע

 מכל הלוצי הקולנוע בארץ היה ברוך אגדתי(855ו-576ד) הפעיל ביותר
 גם באמנויות אחרווג לפני כניסתו לתעשיה ב-930ו, למד אמנות ב״בצלאל־״
 והתפרסם כרקדן ובזכות נשפי הפורים התל אביביים שלו. יתכן שאגרתי
 היה נוכח במפגש הגורלי בין חלוצי הראינוע מארי רוזנברג ויעקב בן דב
 בבצלאל, ב-1911, אך על פי ירושלים סגל, החלה התעניינותו בסרט לאחר
 שצולם עבור יומן ״מולדת״ כדמות מרכזית בחגיגות פורים. כמפיק עצמאי
 החל אגדתי ליצור סרטי מסחר ופרסומת ב-1930, וזמן קצר לאחר מכן

 החל להוציא לאור יומן, שיצא
 לאקרנים בצורה בלתי-סדירה
 במשך כל שנות ה-30. אגדתי
 הפיק את ה״מיקי מאוז״ העברי
 הראשון, ״הרפתקאותיו של גדי
 בן סוסי", את היומן הראשון
 שדובר עברית, וב-1935, את
 יצירת המופת שלו "זאת היא
 הארץ״, לאחר שנות השלושים לא
 היה פעיל בקולנוע, להוציא כמה
 סרטי 16 מ״מ בתחילת שנות
 החמישים, עבודות מזדמנות
 במסגרת אולפני גבע(שיסד אחיו,
 יצחק) וסרט גדול אחרון,

 ״האתמול של מחר״, ב-1964.

 גדולי הוליווד ויחסם לארץ

 החל מסוף מלחמת העולם הראשונה
 היו קשרים ונסיונות לקשריכדביך ־

 העוסקים בסרטים בארץ לבין
 היהודים הבולטים בתעשייה בחו״ל,
 כולל הוליווד. אומרים שציוני
 אמריקאי שיכנע את סמואל גולדווין
 לעשות סרט בארץ כבר ב-1922
 (תוכנית שלא יצאה אל הפועל). אבל
 עוד קודם לכן הקים ב.פ. שולברג
 (בכיר בפארמונט ובין הדמויות
 שעמדו מאחורי יסוד חברת יונייטד
סטס) ״חברת סרטים  ארטי
 ארצישראלית". גם חברה זו לא
 הצליחה ליצור סרטים. לרוב הסכימו

 המפיקים הגדולים לתרום מכיסם בנדיבות לציונות, אך הם לא נטו לסכן את
 עסקיהם ע״י פתיחת אולפנים בארץ. לעומת זאת, לא היססו לתת עצות מקצועיות
 כשנתבקשו וכנראה השתתפו נציגים הוליוודיים בוועידת סרטים ציונית שהתקיימה
 בוינה ב-927ו, אך טרם נתגלו פרטים אודות אירוע זה. קארל למלה, מייסד
 יוניברסל, היה בדרכו לביקור בארץ בשנות העשרים, כאשר נאלץ לסטות ללונדון,
 לניתוח חירום. סול לאסר מאולפני ״פרסט נשיונל״ רצה לבקר בארץ, אך נכנע
 להתנגדות אשתו. היחידי מבין מייסדי הוליווד הגדולים שמימש כוונות לביקור

 בארץ היה כנראה הארי וורנר, בשנת 1934.
 הלל טרייסטר

nuan ,בת-ענז׳ קולודנ׳ 
iwjnu i ,ב הקטנה  תל-הבי
 חת מועמדותה להיות
, n m שהקנית סרטים 
 בפוזה של כוכבת, 1930
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 צ׳ץןרל׳ צפלין

 על שער הדו שבועון
 ״כל נוע״. 1931

 שחקנים של סרס ערבי שנעשה ב1וףץ, ליד בית לחם, 1932

 חיים הלחמי, בנזו־ז• 0רס׳ העלילה
 הרץושונים שנעשו ב1זףץ: ויהי בימי״
 ויעודד הנודד״, 1932

 צוות ההפקה של הסרנו העלילתי תרו־ושון ״ויהי בימי-
 ן. צבי jולדין - מעצב ותפץ!ןףן

• ל  2. נתן 1זקסלףוד - צ
 3. חיים הלחמי - במחי

 4. דבורה הלחמי - שחקנית משנה
 5. צבי נבון - חובב תסרס תעברי ועוזר לעת מצוו־ו

 6. ישר1זל ספיבק - גריפ
 7. משה חור4ל - שחקו רץזשי

 8. ש׳ פוליבה - עוזר הפקה ושחקן משנה
 9. לץו מזוהה

ה  10. הילד סולומי1זנסקי הצעיר - שחקן משנ
ה  11. הילד סולומי1זנסקי הבכור - שחקו משנ

ו הצעיר של צבי  12. ו־ולכסנדר ו,ולדיו - מ
 13. ״לינה ססויזרניצקה - שחקנית ףץושית

 ״בינתיים״, מספר הכתב הגאה בבת עמנו
 המצליחה, ״לומדת הגברת צברי להחליק על
 הקרח ומבלה את זמנה בנעימים״(״דואר היום״)
 8.5 ו - כוכבות קולנוע תוצרת הארץ 2: ״הערב
 ב-9 בבית העם נשף לטובת המשחקת התימניה
 ברכה צפירה היוצאת לחו״ל להשתלם במשחק,
 וביחוד בפילם. ברכה צפירה היא התימניה
 השלישית היוצאת למטרה זו לחו״ל ואחריה יש

 עוד מועמדות״(״דבר״)
 22.5 - עברית בראינוע 3. ״בדרך ליומן ראינוע
 עברי. תיאטרון-אופרה מוגרבי פתח אמש בנסיון
 לתת לתל-אביב מחזות-יום משלה, מצילומי
 אגדתי שהתמחה בצילום סרטי ראינוע וקורא

 את תוצרתו אגא פילם״(״דבר״)
 5.8 - פולמוס השמענוע בין ״עדן״ ל״אופיר״ על
 השאלה מי מהם השתמש ראשון ב״שמענוע״.
 ״אופיר״ הודיע שהוא מציג סרטים ב״שמענוע״,
 ״עדן״ הגיב בבוז עמוק: ״עדיין אין שמענוע אלא
 גרמופון ומגפון הרצים יחד עם הסרט ואין זה
 שמענוע ומי שמפרסם כן שקרן. האמצאה עדיין
 בחיתוליה ועד שתשתכלל יש לחכות לסרטים
 קולניים״(״דבר״). ״אופיר החזיר בהודעה ״למען
 האמת״ (7 באוגוסט 929ו) והצהיר, כי הוא
 משתמש ב״גרמופונים משוכללים עד כדי שזכו
 להקרא בשם שמענוע״. בעקיצה חדה על מניעיהם
 הפסולים של מתנגדיהם מוסיפים בעלי ״אופיר״:
 ״[...] כשבעירנו היה רק ראינוע אחד, ולא ראה
 שום הכרח לעצמו להוציא הוצאות יתרות לשם
 הנאת הקהל, וע״י כך נחשבה ארצנו למפגרת.
 אולם מיום שהראינוע עבר לידי אנשים הרחוקים
 מצרות עין, ורגילים בעסקים רחבים, ואין ליבם
 מהסס אף לסכן את הונם במפעלים גדולים
 לטובת ארצנו עומדת ארץ-ישראל במדרגה גבוהה
 מכל שכנותיה במזרח״. ״עדן״ הסביר כי טענותיו
 של "אופיר" לא תצלחנה (9 באוגוסט 0929:
 ״הקהל בתל-אביב הוא מוסיקלי מאוד ובעל חוש
 אסתטי דק ויודע יפה להבדיל בין האמצאה
 הנפלאה של השירה, הדיבור והנגינה של הסרטים
 המדברימ-הקולניים, למין דיסק רגיל של גרמופון,
 שהנהלת ׳אופיר׳ כנתהו שמענוע״ (״הארץ״).
 ״אופיר״ לא נכנע והביא הוכחות טכניות לכך
 שבחדר המכונות שלו יש ״שמענוע לכל דבר״
 (״דואר היום״ ו-״דבר״, 6 באוגוסט 1929). בסופו
 של דבר זכה "עדן״ במירוץ אל הסרט המדבר
 כשהציג ראשון סרט עם פסקול ביום 3 במאי

.1930 

 2.10 ו - יומן תוצרת ״זוהר״, מיסודו של אהרון
 סוטקר, על ״כינוס הפועל בתל-אביב״, מוצג

 ב״עדן״(״הארץ״)

 אימוצים בארץ
 * ייסוד מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא״י) עקב

 איחוד הפועל הצעיר עם אחדות העבודה
 * מועצת הפועלות מקימה את ארגון אמהות

 עובדות
 * בעקבות מהומות הדמים בכותל המערבי נקבע,
 כי ליהודים יש זכות להתפלל שם, אך אסור
 להביא ספרי תורה, להעמיד ספסלים ולתקוע

 בשופר
 ינואר - הזכיון לכריית מינרלים מים המלח נמסר

 לחברת המהנדס נובומייסקי
 אפריל - ועדת שאו הבריטית קובעת, כי סיבת
mn 5 ף,משך בעמי 



 המאורעות של אוגוסט 1929: חששם של הערבים
 מפני השתלטות היהודים על הארץ

- נפתחת הספרייה הלאומית באוניברסיטה
 בירושלים

 אוקטובר - שר המושבות הבריטי, לורד פאספילד,
 מוציא ״ספר לבן״ שבו הוא ממליץ לקצץ את

 העלייה לארץ ישראל

 בקולנוע
 4.2 - איגוד מקצועי ו. מועצת פועלי תל-אביב
 ויפו, אגודת העובדים באמנות, מתנגדת בתוקף
 לפיטורי מנגנים בראינוע בגלל כניסת הקולנוע:
 ״צריך להיות מובן כי לא נפקיר את משפחותינו
 לרעב בגלל אמצאה טכנית שמבחינה אמנותית
 היא נסוגה לאחור״. בכך נפתח סכסוך עבודה עד
 שבעלי בתי הקולנוע הסכימו להעסיק מנגנים
 במשך זמן מסוים, גם כשכבר לא היה צורך בהם
 23.4 - עברית בקולנוע ו. חברת ״פאראמונט״
 מצלמת בתל-אביב פעולות תרבות, נוער ונאום
 של מאיר דיזנגוף ראש העיר, צילומי קול ראשונים
 בעברית, לסרט על ארץ-ישראל (״הארץ״, ״דואר

 היום״)
 2.5 - הכינו את המטפחות. פרסומת לקראת
 הצגת הסרט המדבר הראשון: ״הזמר המשוגע
 [״זמר הג׳אז״] הוצג שנה תמימה ומוצג עד היום
 בלונדון, פריס וברלין. כל הקהל - ילדים, נשים
 וגברים - בוכה בשעת ההצגה. סרג׳נט אנגלי
 כותב: ארבע שנים נלחמתי בחפירות, ראיתי
 נוראות, לא בכיתי. ראיתי את הזמר המשוגע -

 וגעיתי״(״דבר״)
 3.5 - הצגה ראשונה של סרט מדבר בשיטת
 הפסקול. ״בעדן״ תל-אביב הוצג ״הזמר המשוגע״
 [״זמר הג׳אז״]; ב״ציון״ בירושלים הוצג ״שגעונות
 פוקס״ (שהוצג שבועיים ימים, מקרה ראשון
 בירושלים). כתוספת לסרט הוקרנו הקטעים
 הארץ-ישראליים מהסרט המוסיקלי של פוקס

 שעשה כאן רודולף פרימל בסוף 1928
 4.5 - יהודה קרני המציא את המלה קולנוע ופעל
 להכניס אותה במקום השמענוע. טוענים אחרים
 לחידוש לשוני זה היו קדיש יהודה סילמן ואיתמר

 בן אב״י
 8.5 - מאמר עברי ראשון המנתח את הקולנוע
 ומהותו האמנותית בהשוואה לראינוע שעבר זמנו
 (״דואר היום״); הודעה על ״כפר ילדים״ של יעקב
 בן-דוב, לפי הזמנת קרן היסוד, סרט שהשתמש
 בעלילה ובשחקנים והיה שלב נוסף בדרך לסרט

 דרמה ארץ-ישראלי(״דואר היום״)
 11.5 - עברית בקולנוע 2. ״אויב חדש קם
 לעברית״, משא זעם מאת א׳ אמר, ייצג את חששם
 של קנאי העברית מפני השפעתו השלילית של
 הקולנוע, בגלל השפות הזרות המדוברות בו, על
ן והתרבות העברית המתחדשת  הלשו
 בארץ-ישראל. הוויכוח בעניין זה הקיף את הציבור

 היהודי ואת העיתונות העברית (״דואר היום״)
 16.5 - עברית בקולנוע 3. ״המוסדות החינוכיים
 המוסמכים בתל-אביב מיחו באופן רשמי נגד זה

 שהקולנוע אינו בעברית״ (״הארץ״)
 6.ו2 - ״מוגרבי" נהיה לקולנוע. הסרט הראשון
- "דיו ריטה״, סרט אמריקאי ״שיש בו הרבה

 זימרה, בדיחות וריקודים״(״הארץ״)
 2.7 - סרט כמסמך היסטורי. הסרט של רוזנברג
 מוגש לוועדת הכותל כהוכחה לצדקת טענות

 היהודים (״הארץ״)
 4.7 - צנזורה עצמית ו. צבי גרינשפון טוען כי
 "ההצגות היומיות של הראינוע גורמות נזק מוסרי

(1930 ,  (״דוור היום־/15 בספטמבר

0 וההעגה הז׳רגוגית 3קולגה£ י מי  המוסדות ה^ו
 גדוד מגיגי השפה בירושלים שלח לנו לפרסום את העתק המכתבים שנשלחו להנהלות
 הקולנוע ״ציון״ ר׳עדן״ בירושלים, ע״ד ההצגות הז׳רגוניות שאומרים להציג בירושלים.

 וזה נוסח המכתבים:

 ירושלים ״ב חלול התר־<)(7.9.30)
 כנסת ישראל,

 ועד העיר ליהודי ירושלים.
 טלפי? 203 - ת״ד 13

 לבב׳ האי י׳ מט, קלטד
 ראינוע ״עיון״, •עדך, כאן

 א׳נ׳

 העירו לנו בדבר הסרטים שבזירגק
 שכפי הנשמע מתבוננים להציג

 בראינוע בירושלים.
 בהיות שהננו חושבים שכב׳ מבין
 לא פחות ממנו את עדך ההפסד
 הלאומי שתוכלנה לגרום הצגות
 מעין אלו ובייחוד בירושלים, לכן
 מצאנו לנכון לפנות אל כבודו
 ולד,עיר את תשומת לבו לבך
 בתקוה שכב׳ ימנע בטח מהצגות
ם ו ר ג ה ל נ ל כ ו ת ו ש ל א  ב
 להתמרמרות בציבור ולהתפלגות
 ציבורית שאין לה מקום עכשיו
 ושיגרוס גס של>5 במתכוון אי

 נעימות לכבודו ולעסקו.
 לתשובתו התכופה נחכה.

 בכבוד רב,
 בשם ועד העיר ליהודי ירושלים
 על החתום: מושיוף - מזכיר

nn, 1.9.30 ד ויזלול -
 לכבוד הנהלות התיאטרון ״ציוך ויערך, ירושלים

 איני

 נודע לנו שיש בדעתכם לסדר אי אילו הצגות או הצגה
 אחת של הקולנוע ביידיש.

 אי? אנו יודעים אם הפעולה נעשתה או תעשה לאחר
 שיקול דעת מצדכם. רוצים אגו להפנות את תשומת
 לבכם לסכנה הגדולה הנשקפת לשפה העברית ולתרבות
 העברית בארץ, שאת יסודותיה; הנהגנו ולאחר מאמצים
 עצומים במשך עשרות בשנים: רוצים אנו לקוות שאין
 כל יסוד לשמועה שהגיעה לאוזנינו, וכי לא תעשו שום

 פעולה שיש בה משום נזק לעבודת התחייה בארצנו.
 אנו מבקשים מכם לאשר את קבלת מכתבנו זה.

 בכבוד ובברכה
 (עה״ח) אביעזר ילין, אשר ארליך

9.9.30 
 ברית תרומפלדור בא״י,

 גדוד 44, ירושלים
 לכבוד הנהלת הראינוע ״ציוך ו״עדך, באן

׳ ג  אי
 לרגל השמועות, שנפוצו בעיר בנוגע לנסיון להציג פילם
 מדבר בשפה הז׳דגונית, הגנו מפנים את תשזמת לבבם
 על ההתמרמרות שמעשה זה יבול לעורר בקרב היישוב

 ובייחוד בקרב הגוער.

 הננו מקווים שלא תסכימו להצגת פילמיט אלה בבית
 הראינע שלבם כדי לא לפגוע בזכויות שפתנו הלאומית.

 בברכת ״תל-חי״
 (עה״ח) ר׳ מלמד בשם ברית תרומפלדור

 (״עיתון קטר, כ״ט טבת תרפ״ט, שגה ב׳, גר• 11 1929,15)
 בלודז׳, ברחוב פיוטרקובסקה, יושב בלשן

ע ומלה זו לא ו נ י א  שלוט! פעמים אחדות קראתי בעיתון את המלה ר
.(Kino) מצאה חן בעיני. לי נדמה כי צריך להגיד כ י נ ע, כמו בפולנית 

 המערכת ענתה לנער מנחם מלודז׳

 החקרן עמנואל עונה למגחם הבלשן
 אם נקרא לראינוע כמו שאתה, מנחם, מייעץ: כ י נ ע (Kino) - אז ראשית
.Kina .מה בכך שהוא נע? ושגית: הלא בהברה הספרדית נקרא את זד 

 ראינוע זו המלה העברית הנכונה.

 עמנואל גינזבורג, לוצין, לוטביה.

ר 1930) ב מ ט פ ס  (״דהו היום״, 19 ב

 סוכן הסרט הז׳רגוני בירושלים מאיים במשטרה אם יפריעו את הצגתו בקולנוע
 מד יוסף דיבלין, סובן חברת הפילמים ייהודה״, פנה במכתב למוסדות הלאומיים שהביעו את יחסם השלילי
 להצגות בקולנוע זירגוני והודיע להם שאס גדוד מניני השפה ישתדל לעשות דבר מה נגד הצגת הסרט

 הז׳רגוני, ״האם היהודיה״, אזי ישתמש בכוח המשטרה נגד מי שיפריע בעד זה.
 במכתבו הוא מאיים ואמר: שמכיוון שאם לא יציגו את הפילם הזה יפסיד הוא כמה מאות לירות, ׳ובמובן
 שלזה לא נסכים/ לכן ׳הפילם הנמצא בארץ תחת השם •האם היהודיה* מוכרח על כן לעבור על המסך׳.



ד ביפה. 1932  תמונה מהסרט ״ויהי בימי״ ץןלינה סטרניצקר, בתפקי

 (יהד החינוך, ו תמוז, תרג־ב, נל׳ ח, ענד 158, 1932)
 מתוך הביקורת של י׳ דבוסיס, על
 ״מפינתי״, רשימות מתוך העבודה בכתה
 א׳, מאת איטה פקטורית, חלק ראשון,

 הוצאת ״פסיעות״, תל-אביב, תרצ״ב.
 ׳...תמה אני אם ראוי לקשור נושא מסוים ברושם
 מקרי...מעין זה שהסיפור על גן־ העדן יבוא
 בעקבות סיפורו של אחד הילדים על הראינוע
 ״עדן״ שראה בדרכו. כלום אין להזהר מסמיכות

 מבנית זו׳.

ט ״ויהי בימי ר ס  הכותרת הרחשית של ה

, 26 בינוויור 1930) nM.r־ ) 

 צילומי סרט א״י במקוה ישראל
 מאת: א׳ ס־ן

 ביום הרביעי, כ״ב טבת, ערכה הקינו-סטודיה ״אריאל פילם״(שקודם נשאה את השם ״מולדת״) צילומי
 סרט מחיי הארץ, שייצא לאור בעוד חודשים אחדים.

 עם עלות השחר באו למקוה ישראל הצלמים, ובעזרתם המסורה של תלמידי המקום ופועליו הכשירו את
 המקומות הנהדרים של הטבע בהתאם לקטעים מתוכן הסרט, שצילמו באותו יום. בשעה שמונה באו
 הח׳יסור והמשחקים ומיד החלה עבודה רתחנית: הועמדו התפאורות שהועמדו עוד יום לפני זה, המשחקים
 לבושים ומאופרים בהתאם לתפקידיהם, הצלמים משני הצדדים עומדים מוכנים ומזומנים ליד הצלמוניות.
 מסביב רעש, שיחות, צחוק. לתושבי מקוה היה זה יום חג. במעגל של שמונים או מאה איש עומדים הם
 מאחורי המכונות ומביעים את התלהבותם בקול רם. אך הנה מרים הח׳יסור את ידו ובין רגע השתרר
 השקט. מבטי השחקנים והצלמים נשואים אל היד המורמה. בעין בוחנת עובר הח׳יסור בפעם האחרונה
 על הכל והנה נזרקים מפיו המלים: ״להתכונן... להקשיב״...ופתאום תנופת יש חזקה למטה וצעקה:
 ״התחלנו!״ פולחת את האוויר. כאילו בתנועת מקל קסמים הכל מתחיל לפעול. המשחקים, שעד עתה
 היו דומים לבובות עץ, מתחילים להתנועע, להביע דבר מה. התפאורה, שעוד רגע לפני זה, הייתה מתה,
 מתחילה לחיות. הצלמים מתחילים ״לסובב״. כעבור רגעים אחדים והנה שוב מתרוממת היד ושוב צעקה:
 ״הפסקנו;״ הצלמים שואפים רוח והמשחקים, שזה רק עכשיו התרגשו, רצו רבר־מה וסבלו, מפסיקים את
 המשחק. וכך בצילומים ובהפסקות עובר הזמן עד הצהריים. הפסקה גדולה... המנהל הראשי של מקוה
 מזמין את בולם לאכול. לאחר הארוחה חוזרים לעבודה. עם חילופי התפאורות והמקומות שוב מתרוממת
uy, ורק בארבע והצי משסיקים את הצילומים. iwaa ויורדת היד. הזמן קרוב יארנע. מורגשת עיפות בעני 

 והסרט עדיין לא נגמר. רובו יעשה כמקוה. הקינו-סטודיה תשוב לכאן.

 בדגגד

 בחינוך הילדים, מפני חוסר ביקורת מוקדמת של
 הסרט על ידי מוסד חינוכי איזה שהוא״, ולכן
 ״מן החובה על המוסדות החינוכיים להפנות
 תשומת לב מיוחדת לתקן קלקלה זו״. הוא סיפר
 שבעמק יזרעאל בודקים המורים כל סרט לפני

 שיותר לבוא בקהל הנוער (״הארץ״)
 7.7 - דואגים לילידים. בריטניה מינתה ועדה
 שבין תפקידיה ״סידור צנזורה על סרטים
 במושבות, ארצות החסות והמנדטים״(״הארץ״)
 7.9 - עברית בקולנוע 4. בעקבות הכוונה להציג
 את הסרט האידי ״האם היהודייה״, מתחמם
 הוויכוח הציבורי על סכנת הקולנוע להתפתחות
 הלשון העברית בארץ-ישראל, שמדבר שפתיים

 עבר למלאכת ידיים
 27.9 - עברית בקולנוע 5. מהומה לרגל הצגת
 סרט באידיש בקולנוע ״מוגרבי״, כש״גדוד מגיני
 השפה העברית״ פוצץ את ההצגה. רק כוח משטרה
 מתוגבר בפרשים הצליח להשליט סדר. זה היה
 שיאו של הוויכוח על השאלה: האם הצגת סרטי
 קולנוע לועזיים פוגעת בהתפתחות השפה העברית

 ותרבותה (״הארץ״, ״דבר״)

 אירוצים בארץ
 6.4 ו - מתה המשוררת רחל (בלושטיין)

 8. ו - לרגל מיפקד האוכלוסין מכריזה ממשלת
 המנדט על ״ליגליזציה״ של כ-8,000 עולים

 ״לא-ליגאליים״
 ו 20.1 - ארתור ווקופ מתמנה לנציב העליון

 הבריטי בארץ ישראל

 בקולמול
 14.7 - דו-קיום. בוועידת ויצ״ו אומרת הגברת
 נדיה שטיין, כי השימוש התעמולתי והחינוכי
 ב״תמונה ובפילם" יכול להיעשות בארץ-ישראל
 ״בשביל ילדי היהודים והערבים כאחד״(״הארץ״)
 17.7 - סוף עידן הספר? מאמר מקצועי מעלה
 את הטענה כי הרדיו, הגרמופון והקולנוע הביתיים
 יתפסו את מקום הספר בחינוך ובתרבות בכלל

 (״הארץ״)
 1.8 - עברית בקולנוע 6. ״עדן״ מציג את ״הסרט
 הראשון המדבר ושר עברית 100%: ׳העם העברי

 בארצו', תוצרת ״פאראמונט״(״הארץ״)
 6.8 - קולנוע ״עין-דור״ בחיפה מציג ״שבועון
 קולני של פוקס״(״הארץ״, 7 באוגוסט 1931).

 8.8 - עברית בקולנוע 7. קולנוע ״מוגרבי״ נותן
 ״תוספת לתוכנית: היומן העברי של הקרן הקיימת
 לישראל המדבר ומזמר עברית 100%״ (״הארץ״)

 אירועים בארץ
 * נוסדו היישובים: כפר ביל״ו, נטעים, אביחיל,
 כפר אז״ר, אבן יהודה, רמת הכובש, כפר פינס,

 כפר ויתקין
 * רחה פראייר מתחילה את פעילות "עליית

 הנוער״
 מרץ - ״המכבייה״ הראשונה מתקיימת בתל אביב

 בהשתתפות נציגים מ-2 2 מדינות

 בקולמול
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 בארץ-ישראל״, גוף של ״משוגעים לדבר״ שניסו
 לקדם הקמתה של תעשיית סרטים בארץ (״דאר

 היום״)
 22.3 - נס פורים פאראמונט. ג׳ורג׳ דורה, מחברת
 ״פאראמונט" הגיע לארץ לצלם את העדלאידע
 (וגם המכביה). ההפקה נעשתה בעזרתה של קרן
 היסוד שרצתה להשתמש בחומר לתעמולה ציונית

 בעולם
 7.4 - נודע כי האווירון שנשא את צילומי
 העדלאידע, בדרכם לפיתוח בלונדון, נפל לים ליד

 נאפולי
 2.4 ו - נודע ״כי הסרט שבו צולם הקרנבל נמשה

 מן המים והובא בשלמותו ללונדון״(״הארץ״)
 29.4 - ״צבר״ ו. זאב מרקביץ', קולנוען יהודי
 מפולין, מכריז על ההכנות להפקת הסרט ״צבר״
 ועל רצונו להקים בארץ תעשיית סרטים(״הארץ״)
 4.6 - הצגת הבכורה של ״ויהי בימי״, סרט העלילה
 הארץ-ישראלי הקצר הראשון שנועד לקהל של
 קוני כרטיסים ונוצר כולו בכוח אדם ובציוד
 מקומי. תוצרת חברת פא״י, במאי: חיים הלחמי,

 צייר [מעצב]: צבי גולדין, צלם: נתן אקסלרוד
 6.6 ו - ״צבר״ 2. צילומי הסרט נמשכים ליד
 גדרה, בהשתתפות חברי "הבימה" וכוחות

 ״לא-מקצועיים״(״הארץ״)
 1.7 - צנזורה עצמית 2. לנוכח ההתעוררות
 בתעשיית הסרטים המקומית טוען שמואלי,
 במאמר"לשאלת הפילם בארץ״, ש״החומר ההווי
 הנאסף כאן, צירופו, עיבודו והארתו יכולים לשמש
 גורמים מועילים או מזיקים, הכל תלוי בידי יוצר
 הפילם. ומשום כך אסור לנו להתחמק מן
 הקונטרולה״. דברים אופייניים לתפיסה שסרט
 הנעשה בארץ-ישראל חייב לשרת את מפעל

 התחייה הציוני(״דבר״)
 1.7 - עברית בקולנוע 8. מודעה על הצגת "ויהי
 בימי״ בירושלים קוראת לו ״הסרט הקולני
 הארץ-ישראלי הראשון״, בזכות הפסוק הראשון
 ממגילת אסתר שהוקלט במיוחד להצגתו(״דואר

 היום״)
 26.7 - איגוד מקצועי 2. 14 מקרינים ועוזריהם,
 בבתי הקולנוע בתל-אביב ובנותיה, התארגנו

 בהסתדרות (״דבר״)
 10.8 - נרשמת חברת פא״י, יוצרת סרטי העלילה

 הראשונים, ״ויהי בימי" ו״עודד הנודד"
 26.8 - ״צבר״ 3: ״בני תל-אביב השתתפו ביצירת
 הסרט העברי המדבר הראשון ״צבר״. כל אשר
 ירצה להיות מצולם בסרט העברי המדבר הראשון
 יואיל לבוא ביום ראשון 28.8.32 שעה 3 אחר
 הצהרים לקולנוע אופרה מוגרבי. יצולם קטע מן
 הסרט המתאר קונצרט. על המוזמנים לבוא
 בתלבושת ערב. הכניסה חופשית. לילדים הכניסה

 אסורה״(״הארץ״)
 30.8 - סקירה ראשונה של תולדות בתי הראינוע

 בארץ, בכתבה של אורי קיסרי(״דואר היום״)
 5.9 - צנזורה עצמית 3. הח׳ שלמה שלה טוען
 במכתב למערכת: ״בכל העולם משתמשים
 מחנכים, פסיכולוגים ומדינאים בסרטים
 לצורכיהם, ואצלנו אין איש שועה ודואג לכך [...]
 דרושה, איפוא, ביקורת מתמדת שתחנך את
 הקהל. ביקורת סרטים - דבר שהזמן גרמו״

 (״דבר״)
 22.9 - ״צבר״ 4. העיתון הערבי"אל איסלמיה"
 מוחה על הצגת ״צבר", שהוא: "תעמולה ציונית
 מסמרת שיער״. הכתב הערבי מוחה על הגרסה
 הציונית של תולדות הארץ, הצגת ״הפלאחים
 בצורה מכוערת״ ודמות הערבי הקורא לשיתוף

 (״כמתך, 30 בספטמבר 1932)
 מכס פלנברג - כן, זהו משחק לא דע!

 (משאל קטן וקצר)
 תשאל מיוהד בפינו ערבתי פעם על פתחו של ביי! הקולנוע
 ׳׳אופירה מוגרבי״. בית קולנוע זה המצטיין בטוב טעמו
 ובהצגת סרטים מן המעולים הציג לפני זמן-מד; או נ התמונה
 ״החוטא האמיץ״(Der brave sunder), עם מכס פלנברג

 בתפקיד הראשי.

 עמדתי על יד היציאה, ושאלתי את האנשים שירדו
 במדרגות, לאחר ההצגה הראשונה: ״איך מצא הסרט הזה

 חן בעיניכם?׳׳

 והנה, בערך, התשובות שקבלתי:
 א. משעמם עד מות!

 ב. ישנתי כל הזמן זלא דאיתי דבד.
 ג. ככה... לא טוב ולא רע.

 ד. אל תלך, יא חביבי, חבל על הכסף!
. 1 0 0  ה. גועל נפש מזמר ומדבר %

 ו. זפת!
 ז. אינני מבין ולא כלום!

 ח. שעמום, שעמוט, שעמום.
 וכוי, וכוי, וכר.

 ורק אחד שאני מכירו כאחד המבקרים הוותיקים רהמבינים״
 באמנות הבימה והבד, הביע דעה חיובית: מכס פלנברג?

 כן, זהו משחק לא רע!

 כל הביאורים מצדי יהיו מיותרים לחלוטין. המשאל עצמו
 מעיד מפי מאות עדים ?יל טעמי העדין של הקהל ״הרחב״.
 אך, למרות הכל, ארשה לעצמי לפנות בשמי וכשם קבוצה
 אחת קטנה ועניה, אל בעלי בתי הקולנוע שלנו בבקשה:
 תנו לנו סרטים כאלה כסרטו של מכס פלנברג הגאוני.

 חנכו את הקהל בטוב טעם אמיתי.

 (וחרכיון תעבורה)
 ההסתדרות הכללית של השבדים

 העבריים בוו״׳
 מועצת פועלי תל-וזביב ויפו, חגורת

 השבדים בוזמנות
 וי שבס תר־ג, 4 בפברווור 1930

 לכב׳ הנהלת אולם ועדת התרבות
 כאן

 א״נ
 בקשר לשמועות המגיעות אלינו
 בדבר הכנות להכנסת סרטי
 שמענוע בעיר הננו מוצאים לחובתנו
 להודיעכם בעוד מועד על
 התנגדותנו הנמרצת לדבר.

 _צריך.להיות מובן,_כ_י_ל4!.נסבים.
 להפקיר את משפחותינו לרעב
 בגלל המצאה טכנית, שמבחינה
 אמנותית היא נסוגה לאחור.
 בהתנגדותנו זו תומכת בכל תוקף
 גם מועצת פועלי ת״א ויפו, המוסד
 העליון של הסתדרות העובדים

 בעיר.

 אנו מזהירים אתכם, לבל תשכירו
 את אולמכם לאיזה שהוא סידור
 או אינסטלציה בכיוון זה, בלי משא
 ומתן והסכם מוקדם אתנו.

 עי ינון

( 1 9 2 ר 8 ב מ ט פ ס 2 ב  (״הווריד, 2

 מ״חיי הארץ ומראותיה"
 (מאת לשכת קרן היסוד)

 לבקשת הקהל יוצג שוב פעם בראינוע ״עדן״ הפילם החדש של קח היסוד ״מחיי הארץ ומראותיה״,
 שעורר בהצגתו הראשונה התענינות יוצאת מגדר הרגיל. הפילם הזה מתאר את חיינו בעיר
 ובמושבה, בימי עבודה ובימי חגים ומועדים, כיצירת עמדות כלכלה ותרבות. המחירים מחלים:
2 פרוטות. הצגה אחת מיוחדת לתלמידי בתי הספר והמחיר בשבילם: 5 פרוטות.  10 פרוטות, 0

 [זה הוא סרט של יעקב בן-דוב. פרוטה היא מיל ארץ-ישראלי]
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 הממשלה והראיגוע

 לונדון. ה׳ אמרי מינה ועד שתפקידו לדאוג להשבחת אספקתם של הסרטים לראינוע
 ולסידור הצנזורה על הסרטים ״במושבות, ארצות החסות והטריטוריות המנרטוריות״.
 הועד צריך לרון: 1) על האפשרות להשתמש בראינוע כמכשיר לחינוך. 2) על
 האפשרות להשפיע בכל מקום שישתמשו יותר בסרטים בריטיים, בי הדבר רצוי

 מטעמים פוליטיים וכלכליים.

 שמעון פובזנר בתפקיד ״עודד הנודד״, 1932

 ההזמנה להצגת הבכורה של ״עודד הנודד״

 71 בבד

 פעולה עם היהודים ("הארץ")
.6ו - ״משפט ציבורי״ לקולנוע נערך ו  ו
 בתל-אביב, בהשתתפות אנשי רוח ידועים
 ובנוכחות קהל רב. השאלה היתה: "מה עדיף
 בקולנוע: החיוב שבו או השלילה״. הוויכוח היה
 ער וחריף, הקהל הגיב בקריאות ביניים עד 30:ו
 אחר חצות, (״הארץ״, 8 ו בנובמבר 1932). היו
 תגובות רבות בעיתונות ובציבור בכלל. למשל,
 אורי קיסרי(״דואר היום״, ו2 בנובמבר 932ו)
 מסכם את משפט הקולנוע, ומצהיר כי על אנשי
 הרוח והחינוך בארץ להבין כי הקולנוע הוא אות
 של קידמה, כמו "החשמל, המכונית ותנור
 הפטרוליום״, ואינו סכנה לעברית ולתרבותה:
 ״את הקולנוע לא נחריב. לא נוכל לו. בשום אופן
 לא נצליח להטות את ליבות הנוער מן הקולנוע.
 נחוץ איפוא שהסופרים והעיתונאים שלנו יהיו
 פחות אנשי תמול ויותר אנשי היום. אז יוכל
 הנוער לקולנוע הזר. המזון העברי של התקופה

 יעכל גם את הקליפה הזרה".
 6.12 - גועל נפש בראש חוצות ו. מר אב׳ ראובני
 מוחה על שילדיו נאלצים לראות את"התמונות
 המוצגות על פרשת דרכים", מפני שהן"בגדר
 קלקלה מוסרית, ועל קלקלה זו יש להתריע״

 ("הארץ")
 23.12 - המאבק לקיום היומן העברי. ברוך אגדתי
 פונה בקריאה נרגשת אל הציבור, המחנכים, בעלי
 הקולנוע, סוכני הסרטים, סוחרים ותעשיינים
 ומשקיעים בכוח, שיתמכו ביומן העברי: "כל יומן
 חדש הוא הוא נצחון בתוצרת הפילם העברי
 הארצישראלי, בואו בהמוניכם לראות את הישגי

 הטכניקה המקומית המשוכללת״ ("הארץ")
 2ו.29 - הצגת הבכורה למוזמנים ועיתונאים של
 ״עודד הנודד", סרט העלילה הארץ-ישראלי
 הארוך הראשון, תוצרת פא׳׳י, בקולנוע "עדן"

 ("דבר")

 אירוצים בארץ
 * נוסדו היישובים: צופית, גבעת חן, גני עם, בית
 עובד, כפר החורש, כפר חיים, כפר הס, משמר
 השרון, מעברות, קריית חיים, כפר פינס, רמות

 השבים
 * נוסד הוועד האולימפי של ארץ ישראל

 6.2 - הזמר הרוסי פיודור שאליאפין מופיע
 בקונצרט בארץ

 11.3- נשפי פורים מפוארים של אגדתי ושל
 ״המטאטא״ נערכים בתל-אביב

 אפריל - "הבימה״ מציגה בחול המועד פסח את
 "הגולם״, ״הדיבוק״, ״עמך״, ״יום השישי הקצר״

 ו״כתר דוד״
 מאי - יצא לאור ״שירים ופזמונות לילדים״ מאת
 ת.נ. ביאליק מצויירים ע״י נחום גוטמן בהוצאת

 "דביר״
 יוני - על שפת ימה של תל אביב נרצח חיים
 ארלוזורוב, יו״ר הנהלת הסוכנות היהודית ומנהל

 המחלקה המדינית; במקומו נבחר משה שרת
 24.8 - הצגת בכורה ״האחים אשכנזי״ ב״אהל״

 מאת: ישראל זינגר, במאי: מוריס שוורץ
 אוקטובר - הוועד הערבי קורא לערבים

 בפלשתינה-א״י לקיים שביתה כללית
 19.10 - הצגת בכורה באופרה הא״י - ״ריגולטו"

 מאת ורדי
 22.10 - ברכה צפירה ונחום נרדי מופ׳׳ג׳ע׳
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 בתוכניתם החדשה
 25.10 - הצגת בכורה בתיאטרון ״המטאטא״,

 ״במהרה בימינו״
 7.12 - הופעת הרקדנית תהילה קטלר לצלילי

 מוצרט, שוברט, צ׳ייקובסקי ואחרים
 בקזלעצ

 יומני חדשות תוצרת ״מולדת" (מפיק: ירושלים
 סגל) ו״אגא״ (מפיק: ברוך אגדתי) ממשיכים

 להיות מוקרנים מדי פעם על המסכים
 14.1 - הצגת בכורה של ״עודד הנודד״ בקולנוע
 ״עדן״ בתל-אביב. הפקה: חברת פא״י. במאי:
 חיים הלחמי. צלם: נתן אקסלרוד. יזמים בתחום
 האמנות והעסקים נוכחים לדעת כי ניתן להפיק

 בארץ סרטים באורך מלא
 13.4 - הסרט "ילד יהודי" תוצרת ארה״ב מוקרן
 ב״מוגרבי״ לרגל חג הפסח. לפי הפרסומות ״מדבר

 אנגלית ואולם מובן לכל יהודי ויהודי"
 21.5 - חב׳"קול אור" מודיעה בעיתונות כי היא
 נגישת "לצילום הפילם המזמר הא״י הראשון"
 ("חלום עמי" בהשתתפות החזן הנודע יוס׳לה

 רוזנבלט)
 17.6 - החלה הקרנתו של הסרט "קול ישראל"
 באורך מלא, תוצרת ארה״ב שכלל שידי חזנים
 שונים וכונה במודעות "סיפורם של ששה מליון

 יהודים״
 18.6 - החזן יוסל׳ה רוזנבלט נפטר מהתקף לב.
 הצילומים נעצרים אך הסרט הושלם לאחר מכן

 אירזצים בארץ
 25.1 - הכנר ברוניסלב הוברמן מופיע בקונצרט
 בת״א לטובת התזמורת הפילהרמונית הנמצאת

 בשלבי הקמה
 8.2 - רקדנית הבלט רינה ניקובה מופיעה "עם
 קבוצת התימניות שלה" בבאלטים תנ״כיים,

 מזרחיים וכוי"
 מרץ - ברחובות נפתח מכון דניאל זיו; לימים -

 מכון וייצמן
 26.3 - מסיבת פרידה בירושלים לרגל יציאת

 תיאטרון ה׳׳אהל" לסיבוב הופעות בארה״ב
 אפריל - מתחיל משפטם של החשודים ברצח
 חיים ארלוזורוב - אברהם סטבסקי, צבי רוזנבלט

 ואבא אחימאיר
- מתחיל לצאת לאור "הירדן", בטאון

 הרוויזיוניסטים
- בתל אביב נפתח "יריד המזרח"

 מאי - מכסת רשיונות העלייה עד סוף ספטמבר:
 5,600 עולים, מהם 5,115 גברים ו-485 נשים

- אבא אחימאיר מזוכה מאשמת רצח חיים
 ארלוזורוב

 12.5 - חוה יואלית ודוד ורדי, מראשוני ״הבימה",
 מופיעים ב״אהל שם״ ב״נשף להומור וסאטירה״
 יוני - אברהם סטבסקי הורשע ברצח חיים

 ארלוזורוב ונידון למוות; צבי רוזנבלט זוכה
 יולי - בית דין לערעורים ביטל את פסק דין

 המוות נגד אברהם סטבסקי
 4.7 - נפטר בווינה המשורר חיים נחמן ביאליק.

 אבל כבד בארץ ישראל
 28.8 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, "פרוספריטי״,
 במאי: יצחק נוז׳יק. פזמונים: נתן אלתרמן.
 הפרוספריטי נוצר בעקבות הון רב שהגיע ארצה
 והביא גם להקמת כמה חברות סרטים חדשות

 13.10 - הכנר שלמה בור, שעתיד להיות בין

* 
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 ?לילה פוזיי הבחור
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1 יי S S .ת המח־יד ו צ ו  ח
 לני• «םדו של צבי ליברמן

ת ו כ י ע ה מ 3 1 ם ש 3 
 בלוית מוסיקה מתאמה לסרט

s במוזחיזת ד־םיית־ ־ t n a 
1Hמבירה ©קדמת של כרכדסיס סידס די 32׳ 

 מודעה על הצ01 ״עודד הנודד; 1933

 (״רדוף היום״, 7 בספטמבר 1930)
 חדשות משדה הקרב: העברית נגד הקולנוע

 כרוניקה קטנה, ירושלים
 פשטה שמועה שמאמריקה הזמינו סרטים קולניים מ׳רגון [יידיש]. מן הראוי שהמוסדות הלאומיים

 המוסמכים יאחזו באמצעים תכופים כדי למנוע בעד שערוריה עיבודית זו.
 נודע לנו שסרטים באלה הוצעו לבעל ראינוע ״ציוך, מר גוט, והוא סרב בהחלט להציג בבית

 הראינוע שלו סרטים ז׳רגוניים.
 [הערה: ז׳רגון- מצרפתית ־ שפה נמוכה, בזויה, קלוקלת. שם גנאי ליידיש בפי אויביה.]

 (־חזר היום; 12 בספטמבר 1930)
 לשאלת הקולנוע

 בנוגע לשאלת הקולנוע ביידיש, שהתעוררה במאמר ״היתק?״ שנתפרסם כגליון יו0 ג׳ ש׳׳ז, אני
 מודיעילז:

 א) «מע«*ר.ינ וזזןמעיי• על ׳״ד״::ר.זי ?זזו; נעלו u»10<a אוודי0 בלו נ׳ ונדבותייס בנוגע ליידיש.
 ב) המערבת מצטרפת לדעה שעלינו להתנגד בכל תוקף לקולנוע ביידיש, כי ביידיש בתור שפה
 המדוברת בפי המונים רחבים יש יותר סבנה מאשר בכל השפות הזרות לגבי היצירה של העברית

 בארץ-ישראל.
 המערכת

 בנידון זה עלי להונזיף כי אינני יבול להצטרף לדעתם של שאי• תברי המעי •כת. אי &פ7זר, לדעתי,
 שכוחה של היידיש ושל הזמר היהודי העממי היהודי יהיה גרוע אצלנו יותר מכוחה של צרפתית,
 גרמנית ואנגלית, והזמר הקברט׳ הזול הקיים עבשיו על כל שפתיים ברחוב, בייחוד מביק שמאנגלית
 צפויה בבר סכנת התבוללות ממשית אצלנו, כמו למשל בחוגים ידועים בירושלים. כל זמן שאנשים
 אינם מוצאים בהם אומץ לדרוש בכלל הנזרות מן הקולנוע הזר, אין בשום פנים להתנגד לקולנוע

 ביידיש דווקא.
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ר הקולנוע ב״כלנוע״ ל מדו אר ש  מתיבת הדו
 (״כלנוע״, 2 בדגמבו׳ 1932)

 לשושנה מירושלים:
 קשה מאוד לענות על שאלה זו. אבל עד במה שידוע
 לנו, ישנן שתי משחקות שאינן גזוזות שיער: הנני פורטן

 ואדלה סנדרוק.

 {״כהועי; 20 בינוץור 1933)
 לאריקו:

 לא טעית. בסרט ״קוויק״(כשבי המסכה) אנו רואים את
 ליליאן כשהיא תוחבת את הכרטיסים אל תוך הנעל,
 כשרגליה לבושות בגרביים קערות וכאשר היא מוציאה
 את הכרטיסים - הרי הגרביים אינן. הסיבה היא פשוטה:
 כשצלמוה בפעם השנייה (וזה יכול לקרות כעבור ימים
 ושבועות אפילו) שכחה על דבר הברכיים שלבשה לפני

 כן. אבל מי שם לב לשטויות כאלה?...
 לחנה פי, פ״ת:

 טעית טעות גדולה. אדלה סנדרוק איננה יפיפיה, כי אס
 אשה זקנה מאוד, ההיפך הגמור מיפיפיה. התכוונת בוודאי
 לימשחקת אחרת. כתבי באיזה סרט ראית אותה ונענה

 לך על שאלותיך.

mny: 1 במרץ 1933) 0 ) 
 למאנסי מבתי אונגארן, ירושלים...

 ״זה הצעיר המשחק מצחיק נורא״ הוא ארנסט ורבש,
 משחק יהורי-הונגרי שעבר אל הבימה הגרמנית. לדאבוננו

 הנהו נשוי ולא נוכל לעזור לך...
 לאלקה מחיפה

 דולורס דל־ריאו איננה ״בתו של יצרן האבטומכילים,
 המיליונר ריאו״. אס אין אנו טועים, הרי ״ריאד הוא שם

 מורכב מר׳׳ת ולא שם בעל בית החרושת.
 יתכן שגרי קופר אוהב בלונדיניות. האומנם כה חשוב

 הדבר בעיניך?
 לציונה גלילית

 הארי פול אינו בלש המשחק בפילם, כי אם משחק
 המשתתף בסרטים ביישיים. בחייו הפרטיים הנהו חובב

 ביצים שלוקות, ספורט, כלבים ומאסף בולים. נשוי.

 (נתן יזלתרמו, 1934)

ו נ מו ך פז  מתו
א והיא על הגג״  "הו

 הוא: את המן תלו על עץ גבוה,

 את ומתא על עציץ...

 אגדתי במכונת קולנוע

 את הקרנבל מרביץ.

 היא: אויה, איזה מין ימים,

 גם אותנו מצלמים...

 אל נהיה כגלמים!

 השתמש במימיקה

 והעיף לי נשיקה

 כל עפולה תתפקע.

 קולנוע ו־וביב בירוע1ל״ם, 1929

 מיסדי הפילהרמונית והיה נגן ידוע בתזמורות
 הראינוע, מופיע בישראל. על יד הפסנתר פאול

 בן-חיים
 27.10 - ״הבימה" מציגה לרגל חג הסוכות את
 ״היהודי הנצחי״ ברחובות ואת ״היהודי זיס״ בתל

 אביב
 16.11 - יצא לאור כרך ראשון מתוך שלושה של
 מילון השפה העברית מאת יהודה גור (גחונבסקי)
 4.12 - שתי הצגות בכרטיס אחד ״מעשה כשפים״

 ו״יום שישי הקצר״ ב״הבימה״

 בקולנוצ
 במרוצת השנה הופק הסרט ״עבודה״ (״חלוצים״)

 באורך מלא. במאי: הלמר לרסקי
 יומני החדשות של ״מולדת״ ו״אגא" חדלים להופיע

 על המסכים
 פברואר - החלה הפקת"זאת היא הארץ". במאי:

 ברוך אגדתי
 3.3 - הקרנת בכורה של ״שירת ישראל"
 (״חלום-עמי") ב״עדן״ ת״א. למגינת ליבם של
 המפיצים, הוקרן במקביל בקולנוע ״אופיר״ הסרט
 האוסטרי"שירת האביב״ עם הזמר-חזן יוסף

 שמידט שזכה להצלחה גדולה יותר
 9.6 - הוקרן ב״גן רינה״ בתל אביב הסרט
 ״החלוצים באים ארצה". זאת גרסה של הסרט

 "צבר" שקוצצה ע״י הצנזורה הבריטית
 8.7 ו - סרט קצר, "לוויית ביאליק בווינה״, מוקרן
 לפני הסרט העלילתי בקולנוע ״עדן״ בתל אביב

 8.9 - "שירת ישראל" עם החזן יוסל׳ה רוזנבלט
 מוקרן ב״אדיסון״ ירושלים לרגל החגים. זאת
 מסורת שהשתרשה בארץ - ישראל מראשית
 המאה ובה הצגות של ״יידישקייט״ לרגל החגים
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 אימוצים בארץ
 * נוסדו: אשדות יעקב וכפר ידידיה

 * הנחת אבן הפינה לבית תיאטרון ״הבימה״ בתל
 אביב

 * הקמת מוסד ביאליק לשם הפצת ספרות
 9.3 - תיאטרון ה״אהל״ מציג"ויצמן השני" -
 חלום ליל פורים עפ״י אהרון אשמן. בין הדמויות:

 בן גוריון, ז׳בוטינסקי, ולהבדיל - גם היטלר
 13.3 - הכיתוב: התאחדות בעלי הקולנוע בא״י

 מופיע על מודעות קולנוע
 16.4 - נפתחה תערוכת תרבות מקיפה ״ימי
 ביאליק" במגרשי התערוכה בת״א. בין עשרת
 מדוריה: יצירת ביאליק, ציור ופיסול, העיתונות

 העברית, הפלקאט העברי ועוד
 31.7 - שנתיים אחרי עליית הנאצים לשלטון
 בגרמניה מתפרסם ב״דבר" שיר מאת חיים
 טרלובסקי, איש יגור, המסתיים בשורות הבאות:

 "אדם ישחט, יטבח אחיו
 כבבית המטבחיים,

 בשם תרבות מאת שנים
 ירוטשו מעיים.

 ושוב פולחת לב עולם
 בשורת הדם

 האיומה
- מלחמה!״

 20.9 - לפי כתבה ב׳׳דבר" עלו ההכנסות ממכירת
 ספרות מקור בעברית בארץ ובחו״ל בתרצ״ד פי

 9.3 לעומת עשר שנים קודם לכן
m n המשך בעמי 
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 21.9 - הפסנתרנית הצעירה פנינה זלצמן מנגנת
 באולם "ישה חפץ״

 23.10 - הצגת בכורה ב״האוהל״ ״מן המיצר״
 מאת ר. רושינסקי, במאי: פרידריך לובה

 7.11 - הצגת בכורה בתיאטרון"קומדיה א״י",
 "המכשפה", של א. גולדפדן, במאי: מיכאל גור

 27.11 - "בפעם הראשונה הרקדנית המפורסמת
 גרטרוד קראוז עם קבוצת הרקדניות שלה
 ב״מוגרבי״ ת״א" (מפיק: מ.ק.ב.ל. - משרד

 לקונצרטים בין-לאומיים)
 22.12 - הצגת בכורה ב״אוהל״ - ״החייל האמיץ
 שוויק״ עפ״י ירוסלב האשק. במאי: פרידריך לובה.

 בתפקיד הראשי: מאיר מרגלית

 בקולמצ

 ״סרטי תקופה״ בהנהלת ולטר קריסטלר ואריק
 בראון, עולים חדשים מגרמניה, מפיקים את

 ״מוואד חווארת לעמק חפר״.
 9.2 - כתבה ב״דבר״ במדור "שיחות בטבע

 ובטכניקה״ ״איך עושים סרטי מיקי מאה״
 23.2 - מאורע כפול - פתיחת קולנוע ״מגדלור״
 בת״א והקרנת בכורה של יומן ״כרמל״.
 במאי-מפיק-צלם: נתן אקסלרוד. סרטי כרמל
 הפיקו בשנה זו 46 יומנים בהם קטעים על "50
 שנה לגדרה״, "המכביה השניה״, ״עולי תימן
 מגיעים לתי׳א", וטקסי הקמת ישובים וחגיגות

 יובל עם הרבה אח״מים.
 היומן ימשיך את פעילותו ברציפות (למעט
 1943-1942) עד 1956. בין המברכים את קולנוע
 "מגדלור״ מעל דפי העיתון גם ״ארגון מפיצי
 סרטים״. מעבר לכביש, בקולנוע ״מוגרבי" נערכה
 הקרנת בכורה של "זאת היא הארץ", הסרט
 הארץ-ישראלי המדבר הראשון. במאי: ברוך

 אגדתי
 10.5 - הסרט הקצר "תערוכת ימי ביאליק"
 תוצרת סרטי אלכסנדר (מפיק סשה אלכסנדר)

 מוקרן בקולנוע אופרה מוגרבי בתל אביב.
- פרידריך דונקל עולה מגרמניה ומקים את חברת
 פא״י(פילם ארץ ישראלי) וכן מעבדה לפיתוח
 סרטי קולנוע בצבע (חברה באותו השם חדלה

 לפעול בשנת 1933)
 5.8 - הוועדה המאוחדת לחרם על תוצרת גרמניה
 מבקשת לאסור הקרנת סרטים מתוצרת גרמניה

 ואוסטריה
 20.8 - הסרט ״לחיים חדשים״, שהופק ע״י קרן
 היסוד, זוכה בפרס מיוחד בפסטיבל הסרטים

 בוונציה ומוזמן לפסטיבל נוסף בעיר בארי
 7.10 - הצגת בכורה ב״מגדלור׳ בתל אביב לסרט
 התיעודי באורך מלא "הקונגרס הי״ט בלוצרן״.

 מפיק: העיתונאי בן-ציון פט
 21.10 - הצגת בכורה ב״מגדלור״ בתל אביב
 לסרט ״לחיים חדשים". במאי: יהודה ליהמן,
 בהפקת חברת ״אורים" בהנהלת ליאו הרמן עבור

 קרן היסוד

 איתצים בארץ
 ינואר - משרד המושבות הבריטי מודיע על
 הגבלת מכירת קרקעות ליהודים; ארגוני היהודים

 מוחים על כך
- מודעה ב״דבר": ״כבר הופיע הספר לורנס

 בחיים ובאגדה״ מאת מיכאל אסף

 nrirrl*, 4 ביולי 1930)
 ההצגות היומיות
 (מ3ת3 למער3ת)

 מאת: צבי גרינשפון
 לפני שנים אחדות העיר מישהו ב״האר׳ך כי הצגות
 יומיות של הראינוע גורמות נזק מוסרי בחינוך
 הילדים, מפני חוסר ביקורת מוקדמת של הסרט
 על ידי מוסד חינוכי איזה שהוא. קלקלה זו לא
 מצאה את תיקונה, המורים וההורים התרגלו
 למצב, ויש אשד האם משדלת את הילד, כדי
 להפטר ממנו בבית, שילך לראינוע ותוקעת לידו

 את הגרוש לקנות כרטיס.
 אולם מי שביקר פעם בהצגות אלו והקשיב לשיחות
 הילדים נוכח לדעת כי הילדים קולטים קלקול
 מידות מתוכנו של הסרט ומהסביבה של^זמאים,
 תוכן הסרט הוא לפעמים מאורעות גנבים ושודדים
 רצופי אהבה ומלווים באפקטים מגרים והתמונות

 על הבר מזעזעות את רגשות הילד ער היסוד.
 באחת ההצגות היומיות שמעתי שיחה זו בין שני

 ילדים בני 8-7 שנים:
 ילד א׳: זה השודד גיבור, חזק כמו אבא, אני
 אהיה גדול אז אהיה שודד. יהיה לי הרבה כסף

 ואגנוב אחת האישות (נשים!).
 ילד בי: ואני אקנה אקדוח ואניה גדולה, אסע
 לאי זה ואהרוג את כל האנשים ואקח את הכל!
 ילד אי: זה הכושי, טח שמו(ימח שמו) רקד את
 הגיבור בבטן וזרק אותו לים. את זה נתפוס ונרביץ

 לו בראש...
 ילד בי: זה לא טוב, הוא חזק ממך, צריך להרביץ
 בו בתותח והוא יעוף לים... את סוף השיחה לא

 כדאי כלל להביא. לא יאומן...
 בזמן האחרון(בעיקר כיום ראשון) מרבים לבוא
 להצגות אלו ערבים צעירים מיפו שלמדו לפטפט
 עברית רצוצה, ודברי נבלה בשתי הלשונות
 נשמעים בין כותלי הראינוע, וילדינו שומעים
 ולומדים את הברכות המשולשות בלשון הערבית,

 וכרי בזיון...
 לדוגמה למוסדות החינוכיים בערים ישמשו מורי
 העמק, במקום שם השפעת המורה ניכרת גם
 ברחוב. שם בא כוח המורים מבקר את הסרט,
 ואחרי הסכמתו מציגים אותו לפני הילדים. היו
 מקרים שבעל הראינוע עבר על ההסכם והאולם

 היה באותו יום ריק...
 מן החוכר, על המוסדות החינוכיים להפנות תשומת

 לב מיוחדת לתקן קלקלה זו.
, סופר ״הארץ״ בעמק, P 19 צבי גרינשפון, אז] 

 מזכירה הראשון של תנועת המושבים]

 (״ממזנ״ט״, 24 בנובמבר 1932)
 מש0ט 8גודת ה0ו8רי0 על הקולנוע

 המשפט על הקולנוע , שנערך על-ידי אגודת
 הסופרים בי״ז חשק ב״בית העם״ אשר בתל־ אביב,
 עורר התענינות עצומה בקרב הציבור. קהל רב,
 של אלפי אנשים, מילא את בית העם ואת מבואיו
 הצדדיים והקשיב בהקשבה מרובה במשך ארבע
 שעות רצופות למהלך המשפט המעניין, אשר
 גולל את כל פרובלימות הקולנוע אצלנו והפך
 כה מכל צדדיה. נשיא המשפט היה ד״ר ב״צ
 מוסינזון, השופטים: אשר ברש, יעקב פיכמן,
 יהודה קרני ויעקב רבינוביץ. היועץ המשפטי:
 העו״ד יעקב בן־מאיר. הקטיגורים: דוד לוין, ר״ר
 ד׳ א׳ פרידמן ויעקב קופילביץ׳(זה האחרון נעדר
 מפאת מחלתו וכתב הקטגוריה שלו נקרא מן
 ה3תב)ז-הסניגורים: יהוחדבורלא, ד״ר־בן־יהותך
 ומנשה רבינוביץ׳. העדים: ד״ר ברכיהו, עמנואל
 הרוסי וגניאל פרסקי. ב״כ הנאשם: ירוחם ורדימון.
 מהלך המשפט נמשך ער אחת וחצי אחרי חצות,
 ומפני השעה המאוחרת לא הספיק חבר השופטים
 להוציא את פסק דינו. פסק הדין יתפרסם
 כ״מאזניים״ [בטאו? אגודת הסופרים], והפרוטוקול
 המפורט והמלא ייצא בחוברת מיוחדת.

 (־ה»ףץ־, 28 בספסמבר 1930)

 מהומה מסביב להעגת קולנוע
 התרגשות בקהל הקנאים לעברית
 עודדה הידיעה שבדאינוע ״מוגדני״
 יוצג במוצאי שבת הסרט הקולנועי
ת ״האם היהודיה״. כל י ד  בעי
 ההשתדלויות למנוע את הצגת הסרט
 שנעשו בימים האחרונים על ידי ״גדוד
 מגיני השפה״ ומוסדות החינוך (עיין
 המכתבים של מחלקת החינוך של
 ההנהלה הציונית, של הועד הפועל
 ועוד, שנתפרסמו ב״הארץ״ מיום וי)
- לא הביאו פרי. מביאי הסרט לארץ

 התעקשו להציגו ויהי מה.
 בליל שישי לוכלכו בידי אלמונים רוב
 המודעות שהודיעו על ההצגה. אולם
 למחרת בשבת הודבקו מודעות

 חדשות על גבי המלוכלכות...
 המון רב של סקרנים בא במוצאי
 שבת ״לראות במחזה״ ליד רחבת
 בית מוגרבי, שבו הוצג הסרט הפסול.
 המשטרה גייסה שומרים רבים,
רהארסט ו ! (ומימי בר  ובראש!
 והקעיניע שיר וט«:מ״ י, כדי לפק(!
 על הסדר. או J ונחילת ההצגה(כרכה
 לעליה חופשית, וכן את האפילוג שבו שדד, מקהלה או/ תפילת ״כל נדרי״) קיבל ?;קהל במחיאות
 כפיים. אבל אחדי כן, כשהתחילו הדיאלוגים ביידיש, התחילו הפרעות בקריאות וצפצופים מעד
 הקהל. ההפרעות גברו בייחוד במערכה השלישית. קם שאון רב, ורבים עזבו את האולם. היה
 גט מקרה התעלפות של אשה. בקושי נמשכה ההצגה עד סופה. אדכעה צעירים שהסדרניט

 הצביעו עליהם כעל מפריעים נאסרו.

 ״שמאליים״ השתמשי ביגמיי!! בשעת המהומה והבו בקו;;' העומד בוווץ שהביע את דעתו נגד
 הצגת הסרט ומציגיו בקריאות בוז. שוטרי• רוכבים פזרו את הקהל שהצטופף מסביב לראינוע.

 ההצגה השניה בוטלה ואלה שהזדיינו ככרטיסים באו לקופה לדרוש את כספם חזרה.
 אנשים שהיו במקום מספרים כי לפני ההצגה השניה נזרקו מן היציע העליון חול, סיד ואבנים.

 נפגעו אחדים ובהם שוטר אהד.
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 גד 111

uouim 1935 4 (החניון היסטורי של עידית תל-הביב) 
 מאת אגודת הסופרים העברים בארץ-ישראל, הועד המרכזי

 לכבוד: מחלקת החינוך של עירית תלי-אביב
 הנידון: השגחה על התרגומים בסרט ״קול-הנוע׳׳.

 א׳ נ׳
 ידועה למדי התקלה הבאת לעיבור כאן ע״י התרגומים של הסרטים בבתי קול-הנוע, שנעשים ע״י
 אנשים חסרי ידיעה בלשון. התרגומים הללו מגיעים לרוב לידי גיחוך ולידי חילול הלשון והס מקלקלים

 את הדיבור בפי ההמונים.
 אנו מועאים לנחוץ להביא את הפרץ הזה לידי תיקון. ואנו מציעים להנהלת העיריה לחייב את בעלי
 קול-הנוע למנות על חשבונם מבקר מומחה לתרגומים בסכום 10 לא״י לחודש, שיחולק בין בתי

 קול־הנוע. אפשר למסור את התפקיד הזה לסופר ידוע שיהא ממונה על זה מטעם העיריה.
 אנו מציעים גם את הסופר, הראוי מכמה בחינות לעניין זה, הוא מר אביגדור המאירי.

 הושבנו שהעיריה תכיר בחשיבות התקנה הזו לשמור על טוהרת הלשון ועל השפעתה הטובה על
 העיבור.

 לתשובתכם החיובית אנו מחכים.
 בכבוד רב
 יהודה בורלא

 אל הקהל!
 בסשר עם הכנסת השמענו? לארי? והחששות השונים לתקלה
 שהדבר עלול לנחם להשלטת השפר! העברית, הננו פתים מה

 אל הקהל בדברינו הבאים:
pא) השמענוע עלול לשמש מכשיר להפצת שפות זרות בא 
 ועל ידי כך להפריע ״־השתלטותה של שפתנו אנו. דבור ושירד,
 לועזיים שישמעו בקביעות מעל נכי הבד בבתי הדאינע, עלולים
 להשפיע על הכוהל וביחד עי־ הנער. יש לחשוש ששירים לועדים
 שישמעו בבתי הראיני; יושרו אחר כך עיי הסהל נם בחוצות ובבתים.
 ם כאמצעי רציני יחיד* למלחמה בשמענוע הלועזי יכול לשמש רה פילם
 עבדי לבשיוצר• לעת עתה יש לאחת בבל האמצעים האפשריים להקטנת

 הסכנה שהפילמים הזרים עלולים לגרום לשפתנו ולתרבותנו•
 a אחר• משא ומת; pea- שה־ה מועם בעל־ בתי הרא־נע בעיר הבינו מאתם
 התחיבות מורשת שרב ד&־לפשש־ובאו •היו 0ז0ר־ס ויא מדברים. הננו חושבים
ד א  אד. הדבר לגעד אחד כדרך ידמטנת ד&כגה. על ומהל ,לעשות את ה ש

 עד ?דעי־ פילס עבדת
 •מור הקהל את סגבגו, את חפלחפד. iimxr ליחסת יהשוזלפותד. זד,
 r;־c ואת ומוש״ט ש:0לח0ד. זו. •הא orr ההד,ל אל הפ־למ־ם הזד־ס שיש0ע באל צדה
 זמנ״ת.שא־זלה»עם«ה-,חנטנםאת;בולת־ד. בתיך בתל• בת• ד״־א־נע כלבד!

 בל ;וצ־אד. פחד? לבת־ הדאינע!

 ידע כל אחד ואחד ששידר. לועדת ברחובות חותרת תחת יסודית
 שירתנו העברית! אי תתנו לשירים הלועזיים• להשתרש בתוכנת

 א ל תשירו ברחובות את המנגינות והשירים
 שתשמעו בבתי הראי־נע! הנהגת גדוד מגני השפה

 ו- א״ד י1ר־1 תל־אבע•

 מודעה מסעם הו.הו,ת ו,דוד JJD• השפר,. 1930

 10.1 - ועדת פרס ביאליק לספרות מפרסמת את
 החלטותיה: אין זוכה בפרס הראשון. בפרס השני
 מתחלקים אליעזר שמאלי (״אנשי בראשית״)

 ואנדה פינקרפלד (״שירי ילדים״)
 מרץ - ״קול ירושלים״, שירות השידור הממלכתי,
 החל לפעול; מ-1948 שונה שמו ל״קול ישראל״
 אפריל - תחילת מאורעות 1939-1936: ערבים
 התנפלו על יהודים בגבול יפו-תל אביב, כמה
 הרוגים ועשרות פצועים: לאחר מכן נפתחה
 שביתה כללית של הערבים בארץ, בוצעו מעשי
 טרור, ושובשה תחבורת היהודים ברחבי הארץ;

 עד סוף 1939 נהרגו יותר מ-600 יהודים
 21.4 - ״תיאטרון עברי״ בחיפה מציג"אותלו״

 מאת ויליאם שיקספיר
 מאי - נפתח נמל תל אביב

 30.5 - הצגת בכורה ב״הבימה״ ״ילדי השדה״
 מאת פרץ הירשביין, במאי: ליאופולד לינדברג

 1.7 - נשף תלבושות חוף על גג קזינו בת גלים.
 פרסים מובטחים לשזופים/ות ביותר ולתלבושות

 המקוריות ביותר
 אוגוסט - בעקבות מעשי טרור של ערבים כלפי
 יהודים בתל אביב וביפו בוצעו מעשי תגמול של

 ההגנה ושל אצ״ל נגד ערבים
 ספטמבר - בעקבות המאורעות מוכרז בארץ

 משטר צבאי
 10.9 - יצא לאור הספר ״מתוך הלהבות", שמונה
 שירים מאת ש. שלום, בהשראת המאורעות,

 בהוצאת"אודים"
 נובמבר - ועדת פיל מגיעה ארצה ומתחילה

 ללמוד את המאורעות
 7.11 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״עולים

 ויורדים״
 דצמבר - ניר דוד, יישוב ראשון בשיטת "חומה

 ומגדל", מוקם בעמק בית שאן
- נפתחה תערוכת אמנים לזכר דיזנגוף
 בהשתתפות61 פסלים וציירים, בין היתר:
 סטימצקי, גליקסברג, נחום גוטמן, חנה אורלוף,

 משה ציפר ואחרים
 5.12 - הצגת בכורה ב׳׳הבימה" - ״קשה להיות

 יהודי" עפ״י שלום עליכם, מאת י.ד. ברקוביץ
 26.12 - קונצרט בכורה של התזמורת
 הפילהרמונית הארץ-ישראלית בניצוחו של
 ארתורו טוסקניני, בתוכנית: ובר, ברהמס, שוברט,
 בטהובן. סולן: הכנר ברוניסלב הוברמן, מייסד

 התזמורת
- ממשלת המנדט מפרסמת את מאזן ההרוגים
 ב-936ו: 255 יהודים, 1,503 ערבים, 77 בריטים

 בקולנוע
 במרוצת השנה הוקרנו 23 יומני"כרמל", ביניהם
 על ״עדלאידע בת״א״, ״שטפונות בת״א״, ״חנוכת

 ביה״ח בלינסון״ ועוד
 13.3 - קולנוע ״מוגרבי״ מודיע כי התקשר עם
 יומן ״כרמל״ לשם יצירת יומן עברי ארץ ישראלי

 מזמר ומדבר 100% בעברית
 אפריל - מוקרן יומן"כרמל״ מסי 60 הראשון
 עם פסקול בעברית. מעבדת סרטי כרמל מסוגלת
 מעתה לתת את כל השירותים הטכניים לצילום

 סרטים בארץ ללא צורך בשירותים בחו״ל
 18.7 - מוקרן הסרט ״היהודי הפולני״ עם השחקן
 הרי באור ע"פ ספרו של אקרמן, מדבר צרפתית

- החלו צילומי הסרט העלילתי"מעל החורבות"
 בהפקת סרטי ״כרמל", וכן שני סרטים קצרים:
 ״מאיר דיזנגוף'׳'• ו"׳!ימ טוב וחולין בארץ-ישראל"

 המשך בעמי הב״ 3



t m i ? ; 

 אירוצים בארץ
 31.1 - ״תיאטרון עברי״ מציג את "קיסר ג׳ונס״

 ב״מוגרבי״ ת״א
 מרץ - עקב המשך המאורעות מוענקות סמכויות

 חירום לנציב העליון בארץ ישראל
 27.3 - ״הבימה״ מציגה בחול המועד פסח
 בירושלים "קשה להיות יהודי", ״הדיבוק", "עלי
 כינור״, "מסעות בנימין השלישי"; קונצרט יחידי

 של הרקדנית המימיקנית דבורה ברטונוב
 5.5ו - מוריס שוורץ המכונה במודעות ״גדול
 השחקנים היהודיים בימינו" מופיע בארץ בתוכניתו

 "דמויות וחזיונות"
 יוני-יולי - חמישה יישובי ״חומה ומגדל״ עלו
 לקרקע: טירת צבי, מולדת, עין השופט, מעוז

 חיים ועין גב
 15.6 - נפתחת תערוכת הצייר ישעיהו קלויאנסקי

 במוזיאון ת״א עם ציורים על ליטא מולדתו
 יוני - יצא לאור ״מאורעות תרצ״ו״ בעריכת ברכה

 חבס, בהוצאת ״דבר״
 יולי - מתפרסם דו״ח ועדת פיל. המלצתה: הקמת
 שתי מדינות בארץ ישראל; הערבים והיהודים

 כאחד דוחים את ההמלצות
 7. ו - הצגת בכורה ב״האוהל״, "יושה עגל", מאת

 ישראל זינגר. במאי: מוריץ שוורץ
 אוג׳ - בחיפה פועלת "העטלף״, במה להומור,
 ביקורת ופיטפוטים, כל ערב בקפה ורנר ברח׳

 הרצל
 אוגוסט - ועדת המנדטים של חבל הלאומים
 מציעה קנטוניזציה של ארץ ישראל - הקמת שתי

 מדינות נפרדות תחת שני מנדטים שונים
- מתחדשים מעשי הטרור של הערבים

 21.8 - הצגת בכורה ב״הבימה״, "שומרים״, מאת:
 עבר הדני, במאי: צבי פרידלנד

 11.9 - הצגת בכורה ב׳׳המטאטא", ״יעקב או
 כריסטיאן" מאת סמי גרונימן, במאי: ריכרד

 רוזנהיים
 אוקטובר - בעקבות רצח המושל הבריטי של
 הגליל, לואיס אנדרוז, הכריז הנציב העליון על
 הוועד הערבי העליון כעל גוף לא חוקי; המופתי
 הודח ולאחר מכן נמלט ללבנון, ראשי הוועד גורשו

 מן הארץ
- המשך התקפות הטרור: ירי על אוטובוסים,
 התקפה על נמל התעופה בלוד, חבלות ברשת

 הטלפונים, חבלה בפסי רכבת ובצינור הנפט
 נובמבר - אצ״ל מבצע שורת מעשי גמול נגד

 ערבים

 בקולנוצ
 ינואר - "נמל ת׳׳א", סרט בן חצי שעה בבימוי
 נתן אקסלרוד מוצג בארץ כתוספת לפני הסרט

 הארוך
 7.1 - משפט ספרותי נערך באולם ״מוגרבי"
 בנושא ״התיאטרון נגד הקולנוע" עקב עליית מספר
 צופי הקולנוע על חשבון מספר צופי התיאטרון
 ורמתם הנמוכה של סרטים רבים. פסק הדין: יש

 מקום לשתי אמנויות אלה זו בצד זו
 6.2 ־ מוקרן לראשונה הסרט ״גבר אחד ונשים
Rel) ״שבו הדמות ief  שתיים״ בשיטת התבליט (
 השטוחה הופכת לבולטת״ בקולנוע ״אופיר״ בת״א
 29.5 - הסרט ״מופים וחופים״ מוקרן בקולנוע
L u m p e n -גן רינה״ בת״א תרגום חופשי ל" 

 Kavallere עם הקומיקאים פט ופטשון
 ספטמבר - סרטי "תקופה" מפיקים את "טיול

ד ויושתו דל n,n״u וי־ולינה ססרניצקה בתפקי ד מנ נה מר,סרס ״ויהי בימי״ משר• חורו-ל בתפקי  תמו
 המרשעת ציפה. 1932
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(1930 ™ , 19 ב ״ n n a j 
 הטיימס על הקולנוע בתל-אביב

 באחד הגליונות האחרונים של הטיימס מובאת ידיעה זו:
 ״סופרנו בארץ-ישראל מודיע, שהציגו
ל את א ר ש י - ץ ר א  בפעם הראשונה ב

( . F 933׳ma 3 *ם (״נלנוע י ב מ ס י מ ם ה " כ י נ י ח ז ת ז ו ד ס ו ם • ה * * ? P * 
ד הקולנוע של •בלנוע• מ מ ה מכתבים ל ד ז ג ' נ ם ש ' ר פ ו א ו ב ח י ב מ  בתל־אבי

 שהקולנוע אינו בעברית״. לקורא מס׳ 42:

 התשובה שניתנה בגליון מסי 1 למר
רר  א׳ ברוידס אינה מכוונת למשו
 אברהם ברוירס, ותמהני שכב׳ יכול
 לחשוד במשורר עברי על התענינות

 ב״כוכב׳ סינמה״.

 בד בבד

 לאורך הירדן"
 המפיק והצלם טים גידל מפיק את"ארץ ישראל
 בבנינה", ״תל-אביב עיר בחולות" ו״נבי מוסא"

 המפיק-צלם ארנסט מאייר מפיק את ״הדרך
 להגשמה״ ואת ״ברית הנוער"

 2 ו.ו ו - הקרנת בכורה של הסרט ״האדמה
 הטובה" עם פול מוני ב״עדן״ ירושלים. הקשר
 של האיכר הסיני לאדמתו מרשים את הצופים

 2ו.2ו - הקרנת בכורה של"חיי אמיל זולה״ עם
 פול מוני בי׳עדן" ת״א. במודעות: "רג׳יוסורה

 עילאית של וילהלם דיטרלה"
 סרטי ״כרמל" הפיקו במרוצת 937 ו 52 יומני
 כרמל שכללו קטעים על ״עולים מגרמניה מגיעים
 לחיפה", ״דליקה בשבי מונטיפיורי", ״נערים
 מתנועת בית״ר עולים לקבר טרומפלדור בי״א

 באדר", וכן סרט קצר ״חזון ומציאות"
- נמשכים, בהפסקות, צילומי הסרט "מעל

 החורבות"

 @13נ§נו

 אירוצים בארץ
 * במסגרת ההעפלה מגיעות ספינות ועליהן
 מעפילים אל חופי הארץ, שם הם מורדים ונבלעים
 ביישובים סמוכים. בין הספינות הללו"אף על
 פי 3", "פוסידון", "ארטימיזיה״, ״דראגה״,

 ״אטראטו", ״גיפו״, "אלי״, ״דלפא"
 ינואר - נפתח מוזיאון רוקפלר בירושלים

 פברואר - נמל תל אביב נפתח לתנועת נוסעים
 מרץ - הרולד מקמייקל הוא הנציב העליון הבריטי

 החדש בארץ ישראל
- מוקמת חניתה, עוד ישוב בשיטת ״חומה
 ומגדל״; בו בלילה מותקף היישוב החדש על ידי

 ערבים
- יצא לאור ״מבחר הסיפור הארץ ישראלי״
 בעריכת ד״ר רפאל פטאי וצבי וולמוט בהוצאת
 ראובן מס. במודעות: ״אין לך ספר נאה מזה

 למשלוח מנות"
 24.3 - קול ירושלים משדר תוכנית שירים
 ופזמונות בהשתתפות אסתר גמליאלית ויעקב

 טימן בחסות הוועדה לפרסום מיצי פרי ההדר
 אפריל - כוחות אצ״ל מחבלים ברכבת של חברת
 הנפט האנגלית-עיראקית ומתקיפים ערבים בעיר

 התחתית בחיפה
- שלושה חברי בית׳׳ר - שלמה בן-יוסף, אברהם
 שיין ושלום ז׳ורבין - מתקיפים אוטובוס של
 ערבים; בן-יוסף ושיין נידונו למוות; בן יוסף

 נתלה ועונשו של שיין הומר במאסר עולם
 29.4 - נפתחה תערוכת שמונה ציירים במוזיאון
 ת״א: אהרון אבני, אריה אלווויל, נחום גוטמן,
 חיים גליקסברג, שמשון הולצמן, שמואל עובדיהו,

 ראובן רובין וציונה תגיר
 3.5 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״ארץ זבת חלב

 ונפט״ מאת יוסף הייבלום, במאי: יצחק נוז׳יק
 יוני - מתחילות לפעול ״פלוגות הלילה המיוחדות״

 בפיקודו של אורד וינגייט
 6.ו - נפתח בית קפה ״שלושה כושים״ בתל-אביב
 ברח׳ אלנבי פינת ביאליק שיהפך למקום מפגש

 של המשורר יעקב פיכמן וחבריו
 4.6 ו - תיאטרון ״הבימה״ מסיים סיור בן שמונה
 חודשים ברחבי אירופה. קבלת פנים לשחקנים

 נערכת בקפה ״גינתי״ בת״א
 יולי - כוחות אצ״ל מתקיפים ערבים ואוטובוסים

 של עדרים במבואות תל אביב
t 5 r m הנזע1ך בעמי 



- אנשי אצ״ל ממקשיס את השוק בעיר התחתית
 בחיפה; עשרות הרוגים: מיקושים נוספים היו,

 פעם נוספת בחיפה ובירושלים
- נרצח אלכסנדר זייד, ממייסדי"השומר״

- "הוועד הלאומי״ יוזם את ״כופר היישוב",
 מגבית שמטרתה השגת כספים לביצור יישובים
 והגברת בטחונם; המקור לכספים: הטלת מס על
 שעשועים, דמי נסיעה, סיגריות, ארוחות במסעדות

 ועוד
 30.10 - הצגת בכורה ב״הבימה״ ״אבות ובנים"

 מאת י. ורנר, במאי: צבי פרילדנדר
 8.11 - הצגת בכורה ב״אוהל״, ״הקמצן״ מאת

 מולייר, במאי: פרידריך לובה

 בקולנוצ
 8.1 - הסרט ״הדיבוק״ מוקרן ב״מגדלור״ ת״א
 בהשתתפות טובי השחקנים של הלהקה הווילנאית.
 המפורסמת בראשותו של אברהם מורבסקי; מדבר

 עברית
 22.2 - שחקן הקולנוע היהודי פול מוני (ויזן
 פרויד) ורעייתו מגיעים לביקור בן שבועיים בארץ.

 יומן כרמל מצלם את האירוע
 9.7 - הקרנת בכורה של ״מעל החורבות״
 ב״מגדלור״ ת״א, במאים: אלפרד וולף ונתן

 אקסלרוד, תסריט: צבי ליברמן
 ״סרטי כרמל״ הפיקו במרוצת השנה 52 יומנים
 ובהם קטעים על ״העלייה לחניתה", "חנה
 מאירצ׳יק (מרון) שרה ׳שרוכי נעליים׳״, ״הנציב
 העליון מקמייקל מגיע ארצה״, ו״קטעים מהצגת

 ׳היער׳ עם מאיר מרגלית״

 אירוצים בארץ
 * ספינות מעפילים שהביאו יהודים השנה: ״איה
 דזוני", ״אסתור", ״קטינה", "סנדו", ״איוס
 ניקולאוס״, "לאס פרלוס״, ״אסטיה", ״פנגיה
 קוניפטריה", "אסימי", "ניקו", ״קולורדו״, "דורה",
 "פאריטה", ״טייגר היל״, ״נעמי יוליה״; מקצתן
 הצליחו להוריד את המעפילים בארץ, חלקן נתפסו
 ונעצרו בידי הבריטים, כמה מהן נשלחו, על

 נוסעיהן, חזרה ללב ים
 * בעקבות פילוג באצ״ל נוסד ארגון ״לוחמי חרות
 ישראל״(לח״י) בהנהגת אברהם שטרן(״יאיר״)
 21.1 - הצגת בכורה בתיאטרון ״כל הרוחות״,
 במה להומור והווי, בתכנית אי, "כוסות דוח״,

 באולם ״ישה חפץ״
- יצא לאור ״יומן ארץ ישראל" מאת קולונל פ.ה.
 קיש (שהיה יו״ר הנהלת הסוכנות בשנים

 1931-1924) בהוצאת אתיאסף
 ינואר - חברי הוועד הערבי העליון הוחזרו לארץ
 פברואר - נערכת ועידת סיינט ג׳יימס על בעיית

 ארץ ישראל
 27.3 - "האופרה העברית״ מציגה את ״סיפורי
 הופמן" מאת אופנבך ב״אהל שם" בחסות ראש

 העיר, ישראל רוקח
 מאי - בריטניה מפרסמת ״ספר לבן״ חדש; בין
 הוראותיו: מדינה יהודית ומדינה פלשתינאית
 יוקמו בעוד 0 ו שנים, תוגבל מכירת קרקעות,
 במשך 5 שנים יינתנו 75,000 רשיונות עלייה,
 ואחר כך יותנה הדבר בהסכמת הערבים; היישוב

 מוחה ומגיב בשביתה כללית
- ועידת סיינט ג׳יימס מסתיימת בקריאה להקים
 תוך עשר שנים מדינה דו-לאומית בארץ ישראל
 6.5 - הצגת בכורה ב״האוהל״, "סדום״ מאת ה.

 (mitr־. 24 מזפריל 1930)
 צילומי קולנוע עבריים ראשונים בארץ-ישראל:

 תל-אביב בשמענוע
 אתמול צילמו בתל-אביב צלמי חברת הפילמים ״פרמונט• תמונות בשביל ד,שמנוע. בבוקר צילמו
 את חגיגת הילדים הגדולה שנערכה בק-רינה לכבוד פתיחת בתי הספד. בצד,דיים צילמו בגימנסיה

 ״הרצליה״ את ההתעמלות הכללית של התלמידים.
 בארבע בצהריים התקיים על מגרש ה״מכבי• מפקד כללי של כל הסתדרויות הנוער(חסר ״הפועל").
 שריקות חצוצרות והרמת הדגל התכול־לבן ואחרי כן נאום קצר של של ראש העיריה מאיר
 דיזנגוף. אחר נאומו של ה׳ דיזנגוף עברו הצעירות והצעירים בסך, כשתזמורת הכבאים מנגנת
 שיר לכת. לא חסרו גם משחקים ככדודגל, רוכבי אופניים, אופני מניע ואפילו רוכב סוס. ה׳
 דיזנגוף נאם גם לפני המתעמלים. יפה ומעודדת דייתה תהלוכת הצופים הקטנים. אחר המפקד

 עברו כל המשתתפים בסך ברחובות.

 (מנחם חוסישקיו 1זל ״נרנזל פילם״, 1937)

 ליומן מקולנוע העברי
 מברך אני את חברת ״כרמל״ להתחלה הנאה, שהיא מתחילה להתקין בפעם
 הראשונה פילם עברי המדבר עברית. עד היום הראיתע בארצות הגולה את

 ארץ-ישראל, מעכשיו תשמיעו לגולה ג0 את שפת ישראל.
שראל ושפת ישראל משולבות זו בזו ורוח אלוהים מרחפת מעל שתיהן. י ־ ץ  אר
 ארץ-ישראל בלי שפת ישראל פגומה במהותה ובתכנה, כשם שהגולה, אם גם

 שפת ישראל תהא שלטת בתפוצותיה, תשאד תמיד גולה ולא אדץ-ישדאל.
 ודווקא בימים אלה חשיבות מיוחדת תהא נודעת למפעלכם, שאתם מראים בו את
 הו5י־ץ ואת עבודת בנינה - הידיש ידי יעקב •י ומשמיעיט גם את שפת ישראל -
 הקול קול יעקב. ויהא בזה משום עידוד לכל בני הגולה, שיראו וישמעו שהישוב
 לא זז מעמדתו והוא עומד איתן באמונתו ותקוותו לסוף הנצחון והגאולה השלמה.
 לא פסקה העבודה ולא נדם קולנו. בני
 הישוב כשהם לעצמם אין להם לנהל
 מלחהדז בעד קיימם, כי הוא 65יתן ובנוי
 על יסודות מוצקים. על מה עלינו
 להלחם ולעמוד בפרץ? - על בני
 הגולה, שהארץ תהא פתוחה להם ושגם
ץ ר א  הם יוכלו לבוא ברבבותיהם ל
 ולהשתתף בכנינה. הישוב רואה את
 עצמו לא כעם ישראל כולו, כי אם
 כחלוץ האומה. אנחנו מפנים דרך לבני
ראו  הגולה ומחכים לבואם. ואז י
 וישמעו, לא על ידי פילם, כי אם
 בעיניהם ובאוזניהם ממש את אשר

 פעלנו כאן.

 (יהד ירושלים״, 18 בפברוץור 1944)
 באגודת חו33י הסרט העברי

 באספת החברים שהתקיימה
 השבוע הוחלט לסדר ״ערב הסרט
 העברי״, בו יוצגו קטעים נבחרים
 מסרטים עבריים הקיימים מכבר.
 למען הפצת הרעיון הזה שערכו
 החינוכי ברור לכל, אפשר להרשם
ן הקונסרבטוריון י י (בבנ ן  במועדו
 הא״י למוסיקה, רחוב יפו) בימים

 א׳ גי, כשעות 6-ך בערב.

 (זדה mm לורד פיל״, 1937)
. 3 י 3 ת י ד י  מתוך עדותו של ישראל רוקח, ראש ע

 לורד פיל: סיר הורס הזכיר את הגידול המהיר הבלתי-רגיל של
 עירכם. זה מזכיר את גידולן כמה מערי אמריקה.

 ישראל רוקח: לוס-אנג׳לם.
 סיר הורס רמבולד: עם עסקי קולנוע וכדומה?

 ישראל רוקח: לא, בלי עסקי קולנוע, אנו רוצים בתרבות ולא
 בסינמה.



 מעשה נורא שקרה לסרט פודים
0 הפיאנד ת ע ש מערבו ו ל ש  ב

f t j w m n ה כ ר ע ץ 1932) מ ר מ , 22 נ ״ n u n ״ ) 

 חכרת פאדאמונט תעלם את חגיגות פודים
 אתמול הגיע לירושלים ה׳ ג׳ורג׳ דורה, שליחה
 המיוחד של חברת ״פאראמונט״, כדי לעלם את
 חגיגות פורים בתל-אביב ובייחוד את ״המכביה״,

 בשביל היומן המדבר של ״פאראמונט״,
 ה׳ דורה נמעא עד עכשיו בפינלנד, בקשר עם
 המאורעות שם, וקיבל הוראה טלגרפית מאת החברה

 שלו למהר לארץ-ישראל.
 ה׳ דורה יעלם את הקרנבל בפורים ביום די.

יה) ה שני כ ה ע , מ H״ IN .T ) 

 הפילם של פאדאמוגט גפל הימה
 העלם המיוחד של חברת הפילמים ״פאראמונט״
 השוהה בארץ בקשר עם ״המכביה״, והתערוכה
 ואשר עילם גם את הקרנבל בפורים, קיבל טלגרמה
 ממרכז החברה כי עילומיו מהקרנבל כפורים אבדו
 באוירון שנפל המימה בניאפול(הוא שלחם ללונדון

 באוירון).

( ת י ש י ל ה ש נ ה ע ך, מ י ׳ ־ההו ) 

 הסרט "פודים בתל־אביב, ניצול
 הלשכה הראשית של קרן-היסוד מודיעה: מר דורה,
 בא-כוח חברת הסרטים ״פאראמונט״ מניו יורק,
 אשר ערך את העילומים בתל-אביב בשביל ״ידיעות
 פאראמונט״ מן הקרנבל בפורים, מן המכביח
 ומפתיחת יריד המזרח, הודיע ללשכה הראשית של
 קרן־היסוד, כי הסרט שבו צולם הקרנבל ואשר
 נשלח על ידי אוירון ללונדון ונפל המימה נמשה מן
 המים והובא בשלמותו ללונדון. כפי הידיעות
 שנתקבלו זה עכשיו, לא ניזוק הסרט במאומה ויוכלו
 להציגו בכל אירופה ובארצות הברית כעבור ימים
 מספר תחת השם ״פורים כתל-אביב״. לאחר הסרט
 הזה יבואו הסרטים של המככיה ויריד המזרח. כל
 הסרטים האלה יוצגו באירופה ובארצות הברית

 במשך שלושה שבועות רצופים.
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 ליוויק, במאי: משה הלוי
 יצא לאור הספר ״אחד רץ ואחד מהלך", רומן
 מחיי הפועלים בכפר, מאת: מ.ז. ולפובסקי, הוצאת

 ״דבר״
 12.5 - נפתחו תערוכות הציורים של חיים
 גליקסברג במוזיאון ת״א ואריה ארוך בגלריה כץ

 בת״א
 16.5 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״חיים וסעדיה
 הולכים העירה״, פזמונים: נתן אלתרמן, במאי:

 יצחק נוז׳יק
 יוני - שורת מעשי חבלה של אצ״ל: פיצוץ מרכזות
 טלפונים, תאי טלפון, טרנספורמטורים חשמליים
 ופסי רכבת; מתקפות על ערבים בחיפה ובירושלים
 19.7 - הצגת בכורה ב״הבימה", ״מירל׳ה אפרת״

 מאת: יעקב גורדין, במאי: צבי פרידלנד
 אוגוסט - אצ״ל מפוצץ את אולפני הרדיו

 בירושלים
 ספטמבר - עם פרוץ מלחמת העולם השנייה
 מחליט היישוב להתגייס לצד הבריטים בלי לוותר

 על המאבק למען הבית הלאומי
 2.9 - קול ירושלים משדר תוכנית ״מלכויות
 וזכרונות״ על הפולקלור היהודי ברוסיה מאת

 מיכל רבינוביץ
- יצאו לאור הספר ״אורח נטה ללון״ של ש״י
 עגנון בהוצאת שוקן וספר השירים "שיבולת

 ירוקת העין" של לאה גולדברג
 אוקטובר - ראשוני המתגייסים מן היישוב יוצאים

 למחנות האימונים של הצבא הבריטי
 24.10 - הצגת בכורה ב״אוהל״, "מנחם מנדל
 בעל החלומות״ מאת: י.ד. ברקוביץ, במאי: משה

 הלוי
 7.10 - מתקיים ויכוח תיאטרוני על המחזה

 "מירל׳ה אפרת״ באולם "מוגרבי״
 7.11 - הצגת בכורה ב״המטאטא״ ״כי תצא
 למלחמה״, פזמונים: נתן אלתרמן, במאי״ יצחק

 נוז׳יק
 15.12 - בוועידת הסופרים נבחרה, אחרי דיונים
 ממושכים, הוועדה המתמדת: ארבעה מסיעת

 "הצעירים״ ושלושה מסיעת"הזקנים״

 בקזלמע
 1.4 - ״שיר השירים״ סרט באורך מלא הכולל
 מערכונים מהצגות ״המטאטא״, טקסטים מאת
 אביגדור המאירי. מוצג שבוע אחד ויחידי בארץ

 לרגל הפסח ב״עדן" ת״א
 16.12 - בקולנוע ״אורה" בחיפה מוקרן הסרט
 הדובר רוסית "משפחת אופנהיים" על הטרגדיה
 של יהודי גרמניה לפי רומן של ליאון פוייכטוונגר
 ״סרטי כרמל״ הפיקו במרוצת השנה 39 יומנים
 ובהם קטעים על"משלוח מיצי הדר בנמל ת״א",
 "קציר בעמק יזרעאל", ו״תערוכה על נושא

 התגוננות״
- נתן אקסלרוד החל בהפקת סרט עלילתי ״קול

 מקרב״ אך זו הופסקה ולא הסתיימה מעולם
- ברוך אגדתי מפיק את ״אל טירת צבי״, ואת

 ״שמואל רודנסקי ותזמורת מנשה בהרב״
- הלמד לרסקי מפיק סרט קצר, ״ילדי השמש"

1948 

 איחצים בארץ
 * ספינות המעפילים שהגיעו השנה: ״הילדה״,
 ״זכריה״, ״ליברטד״; מעפילי הספינות שנתפסו

 נכלאו במחנה בעתלית
 החשך בעם׳ הג» 7 1



 ינואר - המשטרה הבריטית פושטת על יישובים
 שונים בחיפוש אחרי נשק

 פברואר - מתפרסם חוק הקרקעות, האוסר על
 יהודים לרכוש קרקע ברוב חלקי ארץ ישראל

 0.2 ו - פתיחת קפה ״גינתי״ בבני-ברק
 בהשתתפות יוסף גולנד ומרים ברנשטיין כהן

 20.2 - הצגת בכורה ב״המטאטא", "לאורך כל
 החזית"

 4.4 - הצגת בכורה ל״בתיה", מחזה מהווי הארץ
 מאת פאול הלפרין ובבימויו

 29.5 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, "האוסטרלים
 בעיר", כתב וביים: יצחק נוז׳יק

 יוני - ברחבי הארץ מונהגת האפלה
- בשל המלחמה יש קשיים באספקת נייר, ועקב

 כך יוצאים העיתונים במתכונת מצומצמת
 1.6 - הצגת בכורה ב׳׳הבימה", "ראובני שר
 היהודים" מאת מכס ברוד, במאי: יצבי" פרידלנד

 8.6 - תיאטרון"כל הרוחות" בתוכניתו החדשה,
 "אנחנו נשארים ניטרליים". המחברים: אביגדור

 המאירי, יוסף הייבלום ורפאל קלצ׳קין
 10.6 - הצגת בכורה באופרה הא״י, ״יהודה״.

 מוסיקה: פי הלוי
 אוקטובר - בירושלים נחשפת "חומת אגריפס"
 14.8 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, "אורות
 באפלה". פזמונים: נתן אלתרמן וסמי גרונימן,

 במאי: יצחק נוז׳יק
 7.9 - יצא לאור הספר "בארץ לובנגולו מלך

 זולו". כתב וצייר נחום גוטמן, הוצאת"דבר"
 12.11 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, "הגייס
 העליז״, פזמונים: נתן אלתרמן, במאי: יצחק נוז׳יק
 24.11 - הצגת בכורה ב״להקת העץ״(תיאטרון

 בובות) בבימוי ד״ר פאול לוי - ״שלפוחיות״
 25.11 - 1,700 מעפילים משתי ספינות, "פסיפיק״
 ו״מילוס", מועברים לאונייה ״פאטריה", שלאחר

 מכן מתפוצצת עקב טעות של אנשי ההגנה
 דצמבר - הבריטים תופסים את אוניית המעפילים
 ״אטלנטיק״ ומגלים את האנשים לאי מאוריציוס

 שלחופי אפריקה
- בתאונת דרכים נהרגים רב הוז, מראשי היישוב,

 רעייתו, בתו ושתי בנות משפחה נוספות
 13.12 - הצגת בכורה בתיאטרון ״אף-על-פי",
 ״תל-אביב וצ׳יקגו״ בהשתתפות מיא ארבטובה,

 יוסף גולנר ומיכאל גור

 בקולנוע
 ״סרטי כרמל" הפיקו בשנה זו 5 יומנים וכן סרטים
 למוסדות הלאומיים ולמחלקת הסרטים של

 ממשלת המנדט

 אירועים בארץ
 11.1 - הצגת בכורה ב״הבימה״, ״מיכל בת שאולי,

 מאת: אהרון אשמן, במאי: ברוך צ׳מרינסקי
- יצא לאור ספר שירים ״ראיון״ מאת יוכבד

 בת-מרים, הוצאת ״דבר״
 מרץ - הרב הראשי עוזיאל מבקר במחנה המעצר
 לפליטים בעתלית, ובעקבות פניותיהם דואג

 לאספקת מזון כשר למחנה
- לראשונה מוטל בארץ מס הכנסה; ייגבה החל

 משנת הכספים 1941/42
- העיתון ״הארץ״ נסגר בהוראת השלטונות
 ליומיים כיוון שלא העביר חומר לבדיקת הצנזורה
 26.3 - הצגת בכורה ב״הבימה״, "ירושלים ורומי״,

 ״המרץ־, 6 בוווו.וסס 1929) קטע 1

ת מ א ן ה ע מ  ל

 מאת: הנהלת ״עדן״
 מעדרים שונים פונים אלינו, בכתב ובעל פה,
 ושואלים: כיעד התאחר הראינוע ״עדן״ בהשגת
 מכונת השמענוע, בה בשעה שבית ראינוע אחר
 הקדים אותו וזיכה בבר את קהל תל-אביב

 בהמצאה חדשה זז.
 הנהלת הראינוע ״עדן״ מועאת לעצמה חובה,
 בתור מוסד אחראי וישר, להודיע כאן מפורש
 לקהל הנכבד שהיא קגתד, כבר מכונת שמענוע
 באירופה, אלא שהאינסטילציה שלה תעא
 לפועל בזמן אחד עם האינסטילציה במערים

 ובסוריה.

 השמנוע איננו בארץ-ישראר לעת עתה! ויותר
 מזה, אפילו במצרים המפותחה והעשירה יותר

 מארצנו במובן הראינוע טרם הובא השמענוע,
 זה שדרכו מעבירים את הסרטים, שהנגינה

 והדיבור נקלטו אל גוף הסרט.
 כל מיני מכונות אחרות אינן אלא צעצועים של

 אחיזת עינים. גרמפונים פחות או יותר משוכללים,
 שעליהם נלווה מגפון רגיל. במלה אחת, אמצעים
 זולים לעוור את עיני הקהל. למכשירים אלה

 אין כל ערך וקשר עם השמענוע.
 כל המעניין בשאלת הסרט הקולני והמדבר, כל

 העוקב את התפתחותו יודע להבדיל בין האמיתי

 ובין המזויף.

 לחיזוק דברינו אנו מביאים בזה את תרגום

Cinematographic-המאמר שנדפס ב 

 Francaise שהוא העיתון רשמי של התאחדות

 בעלי התעשייה הראינועית בצרפת. המאמר

9 ואלה דבריו: ־  נדפס בגליייז 557, בעמי ה

 יכולנו מהרהרים בסרט הקולני, כולנו מתכוננים

 ומחכים. כבר אמרנו שלא תהיה לנו בל אפשרות

 לצעוזיכדרך החדשדרהזו לפניישהחברה ״טובי׳ס״

 תהא מוכנה והחברה ״וסטרן אלקטריק•

 תתחלנה בהבאת המכונות שלהן והאינסטילציה

 הדרושה. אומנם האינסטילציה דורשת רק

 שמונה ימים, אך מה התועלת במכונה אם אין

 לנו עוד סרטים קולניים מדברים?

 עלינו לחכות איפוא. מה שאפשר לסדר לעת

 עתה זהו מגפון שיהא מורכב על גרמפון. כך

 אפשר להרגיל את אוזנו של הקהל למוסיקה

 המיכנית ולפטור אותו מדפיקת הפסנתר. זהו

 אמצעי מסוכן. מסוכן בידיהם של הבלתי זהירים.

 אסור לקרוא לסרט שמלווים אותו על ידי נגינה

Film בשם סרט קולני מדבר Synchronise 

 Sonore et Parlante. הזהרו שלא לדמות

 את הקהל! זו תהיה הדרך הכי שטותית ומזיקה!׳

 עד כאן דברי העיתון. כל פירושים מיותרים הם.

 יוצא איפוא שפאריס עודה מתחבטת בשאלת

 מהפכה בעודכם האמנות והטגניסה
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 מלחמת הנייר של ״עדן״ ב"אופ<ר"

 השמענוע, עודה מחכה, מחמת גם מערים וסוריה,
 ובתל-אביב יש ככר שמענוע!

 הקהל ישפוט בעצמו. גרמפון פחות או יותר גדול,
 בלווית מגפון, אינו שמענוע. לאמצאות טכניות

 מסוג זה זכינו עוד בפורים שעבר בנשפי המסכות...
 לו היו מעמידים בחוץ-לארץ גדמפון ממין זה
 וקוראים לו שמענוע, כי אז הייתה העיתונות מוחה
 והקהל מתרגז. אצלנו אין עדיין הקהל בקי בהמצאה
 הטכנית החדשה הזו הנראת שמענוע, ובזה

 משתמשים בעלי ראינוע ידועים ומנצלים אותו.
 הנהלת ״עדך מחזיקה לרשות הקהל את גליון
 העיתון הנ״ל. הקהל מתבקש לסור אל משרדנו

 ולהוכח באמיתת הדברים.

 (־החיץ״, 7 בוזונוסט 1929) קטע 2

 למען האמת?
 הנהלת ״אופיר״ עונה להנהלת ״עדן״

 בעלי הראינוע ״עדן, פונים לקהל בעיתון:הארץ״
 מיום 29.8.6 בהסברה ״למען האמת״. ״כוונת,
 בעלי ראינוע ״עדן״ ״גלויה לכל״: הם ״המוסד
 האחראי והישר״ דואגים מאוד לקהל הישר לבל
 ירמוהו חלילה. לכאלה אנו אומרים טול קורה
 מבין עיניך. רק שבוע אחד עכר מיום שאותו מוסד
 ישר ואחראי ניסה להכריז על הצגת המת החי ואף
 כתב את השם המקורי ברוסית, רק משום שאנו
 הודענו על הצגת המת החי האמיתי מאת ל׳
 טולסטוי בהשתתפותו של פודובקין. אולם הנסיון
 לא הצליח ובבושת פנים נאלצו בעלי ״עדן״ לכסות
 על מודעותיהם את השם הרוסי, לאחר שנבהלו
 בעצמם מהתוצאות שיושר זה עלול להביא להם.
 בעלי ״עדן״ מביאים ראייה משכנתנו מצרים, שהיא

 עשירה ומפותחה יותר במובן הראינוע מארצנו.
 אבן כך היה לפנים, כשבעירנו היה רק ראינוע אחד,
 ולא ראה שום הכרח לעצמו להוציא הוצאות יתרות

 להנאת הקהל, ועל ידי כך נחשבה ארצנו למפגרת.
 אולם מיום שהראינוע עבר לידי אנשים הרחוקים
 מצרות עין ורגילים בעסקים רחבים, ואין ליבם
 מהסס אף לסכן את הונם במפעלים גדולים לטובת
 ארצנו, עומדת ארץ-ישראל במדרגה הרבה יותר
 גבוהה מכל שכנותיה במזרח, והסרטים הרבים
 שהוצגו בארצנו לפני שהוצגו במצרים ובסוריה

 יוכיחו.

 כמו כן, אין שום בניין ראינוע בכל המזרח אשר
 ישוה ביופיו וסידורו הנוח לראינוע שלנו,
 בתל-אביב, וטרם עברו שבועיים מיום שביקרו
 באולמנו בעלי ראינוע מהארצות השכנות
 שאולמיהם נחשבו לאולמים היותר מפוארים במזרח

 והתפעלו ממראה עיניהם ואף הזמינו סרטים מאתנו.
 ׳כל מיני מכונות אחרות׳, כותבים ״כעלי המוסר
 הישר והאחראי• ׳אינם אלא צעצועים וגרמפונים
 פחות או יותר משוכללים׳. ופאריס עדיין
 מתחבטת... מצרים וסוריה מחכות... מלים אלו
 מוכיחות עד כסה אין בעלי יעדן• בקיאים בכל
 אשר מתרחש בעולם הגדול. וכי אין לך המכשירים

 שנוצרו עד כה ושעליהם הרבתה כל כך עיתונות
 העלם להתריע, וכי אין כל אלה גרמפונים

 משוכללים עד כדי כך שזכו להקדא כשם ״שמענוע?״
 ונמצא בידנו מכתב מיום 3-7.29 מחברת ״וסטרן
 אלקטריק״, שבעלי ״עדן״ מזכירים במאמרם, ובו
 מודיעים לנו בעלי החברה הנ״ל, כי היות וטרם
 קבעו עדיין את המחיר עבור מכונות לפילמים
 מדברים לארץ-ישראל, לכן מציעה לפנינו חברת
 וסטרן אלקטריק מכונת שמענוע הדומה בכל
 למכונת הפילם המדבר ושחלקים רבים ממנה

 משמשים לשתי המכונות גם יחד!
 ומכונה כזו בדיוק הבאנו וסדרנו באולם הראינוע
 שלנו, ובפאריס ביקר מר קרסו בעצמו בבתי

,Aubert, Madeleine, Paramont הראינוע 
 המשתמשים כבר במכונת השמענוע מהטיפוס של

 ״וסטרן אלקטריק״.

 אנו לא חסנו על שום הוצאות עד כה ובלי שום
 ספק נתקדם גס הלאה תמיד, להיות הראשונים,
 הן בטיב הסרטים והן בשכלול ההצגות וסידור כל

 השכלולים המתחדשים במקצוע זה כעולם הגדול.
 בנוגע לעצם המכתב של העיתון הצרפתי שבעלי
 ״עדן״ מסתמכים עליו, יספיק רק אם הקהל יקראנו

 במקורו ולא בתירממו המכוון לרצון הכותבים.

 (״nun״, 9 בו-וונוסט 1929) קטע 3

 מאימתי געשה
 הגרמופון הפתעה?

 מאת: הנהלת ׳יעדן״
 בתשובה להודעתנו הגלויה יצאה הנהלת ״אופיר״
 בפטפוט ארוך ובגיבוב דברים. תחת לענות לעניין
 נכנסה הנהלת ״אופיר״ בחשבונות פעוטים שלא
 כאן מקומם. אולם דבר אחד בולט מכל שפעת
 המליצות והפראזיאולוגיה והוא: השמענוע שלה

 אינו שמענוע אלא גרמופון, כפי שהנהלת ״אופיר״
 מודה בעצמה בהגירה שאלה הם גרמפונים
 משוכללים שזכו להקדא ״שמענוע״. רצוי שתדע
 הנהלת ״אופיר״ כי הקהל בתל-אביב הוא מוסיקלי
 מאוד ובעל חוש אסתתי דק, ויודע יפה להבדיל
 בין ההמצאה הנפלאה של השירה, הדיבור, והנגינה
 של הסרטים המדברים הקולניים. למין דיסק רגיל

 של גרמפק, שהנהלת ״אופיר״ כנתהו בשם ״שמענוע״.
 והוכחה לכך כי בינתיים ביקר הקהל ונוכח עד כמה
 כל הרעש בדבר השמענוע כביכול אינו אלא רעש
 של פורים וההפתעה הגדולה יש בכוחה להפתיע
 לכל היותר את הילדים. תודה לאל נמצאים
 בארץ-ישראל הרבה אנשים שביקרו באירופה
 בזמן האחרון ושמעו שם את השמענוע ומובן שאינם

 יכולים להתייחס ברצינות אל הגרמפון של ״אופיר״.

 באשר לדברי הנהלת ״אופיר״ שכבתי הראינוע
 של פריס כגון ״פרמונט״, מדלק״ ו״אובר פלס״
 עומד אותו הגרמפון אשר אצלה, חושבים אנו
 שהיא בעצמה אינה מאמינה בדבריה וכתבה זאת

 רק מתוך התלוצצות

 בד בגד

 מאת נתן ביסטריצקי, במאי: צבי פרינלנד
 אפריל - בוגרי הגימנסיה העברית בירושלים

 נקראים להתגייס לצבא
- לרגל חג הפסח משחררים השלטונות למעלה

 מ-900 מן העצורים בעתלית
- משלחת מיהודי יוון מגיעה ארצה, ויחד עם
 הרב הראשי עוזיאל מבקשת מן השלטונות להקל
 על עליית יהודי יוון בשל הסכנה הנשקפת להם
 מאי - בשל המצב נקטה ההסתדרות צעדים כדי
 ששבתון ו במאי לא יפגע במאמץ המלחמתי:

 העיתונים הורשו להופיע במתכונת מצומצמת
- נוסד רשמית הפלמ״ח, פלוגות מחץ של ההגנה;
 עשרות אנשי פלמ׳׳ח מצטרפים לכוחות הבריטיים

 הפולשים לסוריה
- 23 לוחמי פלמ״ח יוצאים בסירה לשם ביצוע
 חבלה בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון: עקבותיהם

 נעלמו
 4.5ו - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״נשק סודי״
 יוני - בשל המחסור בארץ מחליטים נציגי ענף
 המסעדות ובתי הקפה, יחד עם נציגי ועדת
 האספקה, להגיש לאורחים רק קוביית סוכר אחת

 עם כוס התה או הקפה
- הפצצות על חיפה ועל תל אביב; אלפי בני
 אדם מערים אלו נמלטו לערים אחרות, רבים
 מהם לירושלים; העיתונות מתריעה על הפקעת

 מחירי שכר הדירה שנגבה מפליטים אלה
 יולי - חיפה מופצצת

- מועלית הצעת חוק למניעת שביתות והשבתות,
 כדי למנוע הפסקת הייצור שנועד למאמץ
 המלחמתי; עקב כך נפתח משא ומתן בין
 ההסתדרות לבין התאחדות האיכרים על הנהגת

 בוררות חובה
 אוגוסט - חיפה מוכרזת כאיזור נגוע בדבר

 9.10 - הצגת בכורה ב״אוהל״, ״בסמטאות
 ירושלים״ מאת יהושע בר-יוסף, במאי: משה

 הלוי
 27.10 - הצגת בכורה ב״הבימה״, ״הסוחר

 מוורשה״. כתב וביים: רומן ברנדשטטר

 בקולנוע
- נפסק יבוא סרטי צילום לקולנוע בשל המלחמה
- נתן אקסלרוד מפיק סרטי הדרכה למיגזר
 הערבי עבור מח׳ ההסברה של ממשלת המנדט
 כמו: "שיטות עיבוד זית״, ״שיטות דייג״, ״טיפול
 בעיניים״ ו״גידול עופות״ וכן חמישה יומני כרמל
 ובהם קטעים כמו ״תמרוני אזעקה״, "דבורה
 ברטונוב בהופעת יחיד״, ו״פליטי חרב מארצות
 הבלקן מגיעים ארצה״ ועוד. היומנים הופקו
 מעודפי הפילם שבו השתמש אקסלרוד להפקות

 של ממשלת המנדט.
 0ו.26 - הצגת בכורה מפוארת לסרט ״חלף עם

 הרוח" בי׳עדן" בירושלים
 13.12 - הקרנת בכורה של ״צבר״, כנראה בגרסתו
 המלאה, בהשתתפות חנה רובינא ב״אדיסון"

 ירושלים לכבוד חג החנוכה

 אירועים בארץ
 ינואר - התחיל הגיוס לחיל הנשים הבריטי

- בארץ מונהג קיצוב מזון
- אנשי לחייי הורגים 5 בני אדם בשני מעשי
 טרור בתל אביב; כעבור ימים אחדים פושטת
 המשטרה הבריטית על מקום מחבוא של אנשי
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 לח״י, הורגת שניים מהם, ופוצעת ואוסרת שניים
 אחרים

 פברואר - המשטרה הבריטית מגלה את מקום
 מחבואו של מפקד לח״י, אברהם שטרן שכינויו

 "יאיר״, והורגת אותו
 24.2 - בים השחור טובעת אוניית המעפילים
 ״סטרומה", שהשלטונות הבריטיים גירשוה מחופי
 הארץ; רק אדם אחד ניצל מבין 770 הפליטים

 שהיו על סיפונה
 27.3 - ״נשף האופטימיסטים״ לכבוד פורים
 בחדרה בהשתתפות יעקב טימן, שושנה דמארי

 ושמואל רודנסקי
 20.3 - הצגת בכורה בתיאטרון"אף-על-פי"

 לתוכנית ״צרכניה"
 26.3 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״אשת חייל״.

 פזמונים" נתן אלתרמן, במאי: יצחק נוזייק
 26.3 - יצא לאור ספר ״עזרה ראשתה״ בחרוזיכר
 מאת דייר אריה אלוטין וחנניה רייכמן, במסגרת

 תוכניות ההתגוננות האזרחית
 מאי - פועלי ארץ ישראל תורמים שכר חצי יום

 עבודה למאמץ המלחמתי
- פורסמה ״תוכנית בילטמור״, על שם המלון
 בניו יורק שבו התקבלה, בדבר הקמת מדינה

 יהודית בארץ ישראל
- הוקמה ״המחלקה הגרמנית״ של הפלמ״ח

 לביצוע פעולות מיוחדות
 7.5 - קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הארץ
 ישראלית בניצוח מיכאל טאובה, "איפיגניה
 באואליס״ מאת גלוק, הסימפוניה התשיעית

 מאת בטהובן
 יוני - בארץ ישראל מוכרז גיוס כללי לבני

 7ו-45; מתגייסים כ-20,000 איש ואשה
 29.7 - הצגת בכורה באופרה הא״י העממית

 ״באל בסאבוי״ מאת פאול אברהם
 3.9 - שתי הצגות של האופרה"טוסקה״ מוצגות
 בו זמנית, האחת באופרה הא״י ב׳׳אדיסון"
 ירושלים, שרה בתפקיד הראשי הזמרת אסתר
 נאחר, והשנייה בתיאטרון האופרה ב״מוגרבי״
 תל-אביב, שם שרה בתפקיד ראשי הזמרת אירן

 זולטן
 19.9 - הצגת בכורה ב״הבימה״ ל״האדמה הזאת״

 מאת: אהרון אשמן, במאי: ברוך צ׳מרינסקי
 ו 26.1 - קונצרט של ברכה צפירה. בתוכניתה
 החדשה שירים, פזמונים, פיוטים, שירי ילדים

 ועוד

 בק1לג1צ

 לא ידוע על פעילות ״סרטי כרמל״ וחברות הפקה
 אחרות בשל חוסר בפילמים לצילום

 איחצים בארץ
 קמים היישובים: גבולות, רביבים, בית אשל,
 כפר עציון, בית קשת, כפר בלום, ניר עם, כפר

 סולד, גליל ים.
 ינואר - יצא לאור "קול דמי אחים״, על השואה

 באירופה, מאת ברכה חבס, הוצאת ״דבר"
 9.1 - הצגת בכורה ב״אוהל״, ״שלמה המלך
 ושלמי הסנדלר״, מאת: סמי גרונימן, במאי: משה

 הלוי
 פברואר - "ילדי טהרן״, 800 ילדים שנמלטו
 מאירופה ועברו, בין השאר, דרך פרס, מגיעים

 לארץ ישראל

 j הנהלת קולנוע אופרה מוגדבי
 נענתה לדרישת המוסדות
 המקומיים ועירית תל־ אביב
 והוציאה את כל הדיאלוגים

 ושירה בדרגוץ
 בסרט

 האם היהודיח
! 
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 לחה 4״נסלי, מועמדת לשחקנית של
 חברת הסרטים ״1זופק״, 1933

 (niirr״, 6 בינווור 1932)
 הילדים בקולנוע

 מאת: אפריים עורף
 [אפריים עורף, מורה וסופר ילדים, הפיק סרטונים חינוכיים לפנס קסם]

 עובדה מעציבה מאוד, הורים שוקדים על בתי הקולנוע בלויית ילדיהם! הורים קובעים ימי ״סינימה״
 לילדיהם. מדי שבוע בשבוע. אין מבחינים בתכני הסרטים ואינם חלים על גודל הנזק המוסרי והנפשי

 והגופני הנגרם לבניהם.
- לדעת ההורים כל סרט מפתח את הילד...

 אולם התוצאות הן אחרות לגמרי. המראות והמאורעות הנגלים על הבד, עם כל הסתום והמעורפל
 שבהם להשגת הילד, חורתים רשמים בל ימחו בנפשו•, התעלסות, עניני אישות, קטטות, שוד ורצח וכל

 אותם הענינים הדראמטיים העזים נוסכים ארס בילד.
 ויש גס שילדים יושבים עד שעה תשע בבתי הקולנוע ושבים

 הבייתה בשעה עשר.
 הנה לעג המציאות. המחנכים מתלבטים כיצד לכסות ולהאפיל
 ככל מיני מסוות ועלי תאנה על הריקנות שבחברה ובחיים,
 על זוהמתם, יגונם וטראגיותם. ולבסוף באים האבות ומסייעים

 לגילויים לעיני בניהם.

 הילד הבלתי מאושר בחיי הילדות שלו, גם בלאו הכי, הרי
 מגבירי• בו עוד את אסונו ומעירים את נשמתו. מכאן
 העצבנות, חוורון הפנים, חוסר התיאבון, הירידה במשקל,
 ועל בולם - תנודות משונות כמצבו הנפשי ובהתפתחותו

 הרוחנית של הילד.
 לא אחת נתקל המורה בתלמידים לאים, מפהקים, פזורי
 נפש. המורים נדהמים בפני התלמיד המוכשר שנטמטם לפתע.

 כך מתנדפים והולכים כל הטיפול והטיפוח שהשקיעו בו המחנכים.

 החוויות השליליות העזות שהעמיקו בשעת ההצגות, עושות שמות במודע ובבלתי מודע. המלחמות
 הפנימיות של המתבגרים הולכות ומתחדדות ונעשות תכופות. אירעו התפרעויות של בכי אעל הקטנים
 בבית ובבית הספר, וחושבים שאין להן שחר. אולם בעעם דמויות שונות ומשונות ועלילותיהן מחוללות

 כל זה בתוך תעתועי הדמיון המפזז.

 מעשה בילדה בת שש שראתה את הסרט ״מגילת הגט״, שבה הבייתה ואמרה: ״אמא, כשאת תעזבי
 את אבא, כמו אותה האמא שבקולנוע, אל תשאירי אותי אצל אבא, אלא תיקחי אותי עמך״.

 ועוד מעשה בילד השרוי בפחד מדי ערב בערב, לאחר שראה אילו סרטים (דוגמאות באלו יש הרבה).
 לא קשה כלל לשער כי הרהורים דמדומים אפלים נוגים מדריכים את מנוחתם של רואי הקולנוע הקטנים

 כחלום ובהקיץ.

 העובדה הזאת קשה שבעתיים בייחוד מפני שהנכשלים בתקלה זו אינם רק מאנשי ההמון, אלא גם מן
 הספירות העליונות: פקידים גבוהים ^ובעלי השכלה גבוהה, המשמים בכך לדוגמה ולמופת.

 יש להשתומם איפוא על אדישותם של המוסדות האחראיים לכך, כגון: מחלקת החינוך של הממשלה,
 של הסוכנות היהודית, מרכז המורים ואחרים ־ על שאינם משפיעים על מנהלי בתי הראינוע שימנעו

 כניסת הילדים לסרטים, שאינם הוגנים להם - דבר הנהוג כמעט ככל העולם.
 כמו כן צריכים המוסדות הנ״ל לבוא כדברים עם מנהלי בתי הקולנוע שיציגו סרטים למען ילדים.

 הסרטים האלה ישמשו תרים בפני הסרטים הגרועים והמזיקים, לא יגרמו הפסד לבתי הקולנוע וגם
 ישברו את צמאון הקטנים לתמונת הקסמים.

 (״וזו-וריד, 30 ברגמבר 1932)
 "עודד הגודד״

 אתמול הוצג כקולנוע ״עק״ בפני
 קהל מוזמנים הסרט ״עודד
 הנודד״ שנתקבל בלבביות רבה.
 הרושם הכללי היה: צעד ראשון
 וחשוב לקראת יצירת סרטי
 ארץ-ישראל בקנה מידה רב

 (הערכה תבוא).
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 מרץ - אצ״ל תוקף את משרדי הבולשת הבריטית
 במקומות שונים בארץ

 9.3 ו - יצא לאור הכרך הראשון של"הידעת את
 הארץ״, מאת יוסף ברסלבי, בהוצאת הקיבוץ

 המאוחד
 אפריל - ראש ממשלת בריטניה, וינסטון צ׳רצ׳יל,

 מודיע שלא יוגדלו מכסות העלייה
 5.ו ו - נשף באלט עם הרקדנית יהודית אורנשטיין

 ולהקתה ב״מוגרבי״ ת״א
 19.5 - יצא לאור ״שמחת עניים" מאת נתן

 אלתרמן בהוצאת מחברות לספרות
 25.5 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״מיסטר
 קיבוץ״. מאת: מרטין רוסט, במאי: יוסף אוקסנברג
 27.6 - התזמורת הפילהרמונית הארץ ישראלית
 מופיעה בקונצרט מיוחד בתיאטרון המעלות של

 האוניברסיטה בהר הצופים
 30.6 - הצגת בכורה ב״הבימה״, "בת יפתח" מאת

 חווה בושביץ, במאי: ברוך צ׳מרינסקי
 יולי - מתחיל לצאת לאור ״על המשמר״, עיתון

 יומי של השומר הצעיר
 30.7 - כינוס סופרים עבריים בקיבוץ מעלה

 החמישה בסימן ארץ ישראל והשואה
- אוקטובר-נובמבר - הצבא הבריטי פושט על
 יישובים בחיפוש אחר נשק; נערכו חיפושים

 בקיבוצים חולדה ורמת הכובש
 12.10 - נפתחה תערוכת ״הספר העברי בשנות

 המלחמה״ במועדון ״ביתנו״ בחיפה
 4.10ו - נפטר המשורר שאול טשרניחובסקי.

 אבל כבד בארץ ישראל
 נובמבר - עשרות חברי לח״י שהיו עצורים במחנה
 המעצר בלטרון נמלטו ממנו באמצעות מינהרה

 שחפרו
 2.11 - המשורר אברהם שלונסקי מצטרף לוועד

 הלשון העברית

וע לנ  בקו
 18.2 - ילדי טהרן מגיעים ארצה ברכבת ממצרים,

 נתן אקסלרוד מצלם
 30.4 - ב״מוגרבי" מוצגת בכורה של הסרט
 התיעודי הארוך "ניצחון במדבר". בתפקיד ראשי

 גנרל מונטגומרי

 אירוצים בארץ
 ינואר - אצ״ל ממקש מכוניות של השלטון ביפו
 18.1 - הצגת בכורה ב״המטאטא", ״עליה פנימית".

 פזמונים: נתן אלתרמן, במאי: יצחק נוז׳יק
 12.2 - הצגת בכורה באופרה הא״י העממית,

 "כרמן", מאת ביזה
 מרץ - קבוצת צנחנים מארץ ישראל, ביניהם
 חנה סנש, חביבה דייק, אנצו סירני ויואל פלגי,
 יוצאת לאירופה בניסיון להציל יהודים; כעבור
 כמה חודשים הם מוצנחים במקומות שונים
 ונתפסים; חנה סנש וחביבה רייק מוצאות להורג,

 ואנצו סירני מת במחנה ההשמדה דכאו
 1.3 - הצגת בכורה ב״אוהל״, ״ביערות פולין״,

 מאת יוסף אופטאשו. במאי: משה הלוי
 9.5 - הצגת בכורה ב׳׳הבימה", ״לא אמות כי
 אחיה", מאת דוד ברגלסון, במאי: צבי פרידלנד

 25.7 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, "ויתרוצצו".
 פזמונים נתן אלתרמן, במאי: יצחק נוזייק

 אוקטובר - כ-250 עצורים מוגלים מבתי כלא
 בארץ למחנות מעצר באריתריאה, ולאחר מכן

 21 המשך בעמי הבץן
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דאן ובקניה  בסו
ן הקאמרי בהצגת בכורה  0ו.24 - נוסד התיאטרו
וסף עד עתה״, במאי: י בץ מערכונים ״מאז ו ל קו  ש

( א ו ל י מ ) י ק ס ב ו ס  פ
ו - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״מלך למפדחה" . ו  ו
, ״ לי-לה-לו ן חדש"  ו 2.1 - הצגת בכורה בתיאטרו

. ן ורדן ים זנו ב״. כתב ובי  ״הספר מתל-אבי
שי הו חכים, אנ אלי י ו ר הו בית צו  6.11 - אלי

ן י רד מו ו  לח״י, רוצחים בקהיר את הל
צאת להורג ש מו  ו 7.1 - חנה סנ

ל ההגנה נגד ת ש לו ל ה״סזון״, פעו  21.11 - מתחי
די הבריטים לל הסגרתם לי  אנשי אצ״ל, כו

 24.12 - הצגת בכורה ב״הבימה״, ״בנים לגבולם״,
דלנד : צבי פרי ר ביילין, במאי ש ת א א  מ

 בקולנוע
לנוע א סרטי צילום לקו בו ש י ד ח ת - מ

ם בו קטעי מן אחד ו ו - ״סרטי כרמל״ מפיקים י
עדים בתל-אביב", צו  כמו ״מתגייסים לבריגדה״, "
ם ש נת דיג חדשה ב צמן מבקר בנהלל״, ״ספי י ו " 

״ ן  נצחו
 12.2 - קולנוע ״רקס״ בירושלים מציג ״ספיטפייר״

ד ניבי י ו ו י י ד וארד ו ת לסלי הו ו  בהשתתפ
ן י י קלשט נ י פ ) ״ י ד הו  28.5 - הקרנת הסרט ״ידי י
״ ן נגר ב״אמפיתאטרו טו פרמי ם או ) ע טלר  נגד הי

 בחיפה
 17.6 - הקרנת הסרט ״טחן נגד הנאצים״ ב״עדן",

 ת״א

 איחצים-בארץ
ת י י ן על פה לארג ו ר שי פלמ״ח נשלחים לאי  אנ

 יהודים
הו חכים נידונים רי ואלי ת צו הו בי אר - אלי ו נ  י

ת ו ט בקהיר למו פ ש  בבית מ
, ״ ן ״לי-לה-לו ו ר ט א י ת .8 ו - הצגת בכורה ב  ו

ן ה ולי ש ״. מפיק: מ ן בלי-לה-לו ו  ״ראי
 7.2ו - הצגת בכורה באופרה א״י העממית, ״דן

ת מרק לברי א  השומר״, מ
 28.2 - הצגת בכורה ב״אוהל״, ״בר-כוכבא״ מאת:

י , במאי: משה הלו  י. ורכלובסקי
ם עלי רי ואליהו חכים מו הו בית צו  22.3 - אלי

ר  לגרדום בקהי
י ל י ת חי ת לבקר א א צ ו נא י בי  24.3 - חנה רו
 הבריגדה באירופה. הצגת ״פדרה״ שבהשתתפותה

ד שובה  נדחית ע
ל האצ״ל ברחבי הארץ ת חבלה ש ו ל ו  מאי - פע

 8.5 - הסתיימה מלחמת העולם השנייה באירופה
 יולי - אצ״ל ולח״י, בפעולה משותפת, מפוצצים

ד יבנה ר לי ל בקו חיפה-קהי לת הברז ת מסי  א
 3.7 - הצגת בכורה ב״המטאטא", ״הילד המושחת״,

סף אוקסנברג ו : י , במאי ן אשמן  מאת: אהרו
ם יום", מאת חיים ו ר ״ביאליק י  20.7 - יצא לאו

 גליקסברג בהוצאת הקיבוץ המאוחד
גלו לי האונייה ״אטלנטיק״, שהו סט - מעפי ו ג  או
ס, חוזרים ארצה ו צי רי ל ידי הבריטים לאי מאו  ע

ת גלות ו י כחמש שנ  אחר
 30.9 - נחנך בית ״הבימה" בתל אביב

רצת למחנה ל הפלמ״ח פו ר - פלוגה ש ב ו ט ק ו  א
רים משחררת כ-200 מהעצו ת ו  המעצר בעתלי

ל בעשרות נקודות ח  נובמבר - מפוצצות מסילות ב
ל ״תנועת המרי תפת ש  ברחבי הארץ בפעולה משו
 העברי", שבה שיתפו פעולה ההגנה, אצ״ל ולח״י

 על*את
 ידיעות על הפקת הסרט העלילתי

 היהודי המדבר הראשון נאחן

 (־היזריר, 29 באפריל 1932)
 תעשיית סרטים בא״י

 (שיחה עם מנהל ״ליאו־פילם״
 ה׳ מרקביץ׳)

 [זאב (ווק) מרקביץ היה המפיק
 של ״עבר״. הוא תרם לארץ 3
 'דברים: הפיק את הסרט ״עבר*,
 יסד את הגוף הידוע כיום כאקו״ם,
 והשיא את אחייניתו לשלמה
-ישראל, מחלועי הסרט  בן
 העברי בארץ ו״אבי הבלש

 העברי״.]
 סופרו של ״הארץ״ ביקר אצל
ע ו נ ל ו ק ת ה ר ב ל ח ה נ  מ
 ״ליאו-פילם״, הי מרקביץ׳, וקיבל
 מפיו אינפורמעיה מלאה בקשר
 עם עבודת החברה הנ״ל בא״י.

 ה׳ מרקביץ׳ כבר ביקר פעם
 בארץ, וגם הכין את הסרט של
 פתיחת האוניברסיטה בתרפ״ה.
 הוא מכיר תנאי הארץ ואינו

 ״חדש״ כאן.
 ה׳ מרקביץ׳ הוא עיוני ותיק,
ת י  הרועה להגשים בתעשי
 הסרטים הא״י שני מומנטים:
 תעמולת הרעיון העיוני באומות
 העולם והעמדת תוערת עברית
 ארעית חדשה. הסרטים שהייתה
 נוהגת להכין עד כה הקח הקיימת
 לא השיגו לדבריו את מטרתם,
 באשר הפילמים הללו עם תמונות
 הנוף הדוממים בלבד ומחוסרי
 כל אינטריגה חיה ומענינת לא
 משכו כהצגתם את ההמונים
 הרחבים. ושוב היה בא לבית
 הראינוע אותו הקהל העיוני
 שאינו זקוק לתעמולה מיוחדת.
 ואילו ה״רחוב״ נשאר דומם

 ואדיש כשהיה.
 ה׳ מרקביץ׳ שם לו למטרה
ה ש ד ל כתקופה ח  להתחי
 בתעשיית הפילמים העברית. הוא
 אומר להתחיל בתעשיית סרטים
 על סרטים על נושאים אנושיים
 כלליים, אשד רקע ישמש להם
ם י י ח ה ע ו ב ט , ה י ו ו ה  ה

 הארץ־ישראליים.
 אומנם אין ארץ-ישראל בלבד
ן י ל ו פ ו ר ט  יכולה לשמש מ
 לתעשיית הפילמים שלה, באשר
 חישוב דמיו של כל פילס מסתמך
 בעיקר על ארץ תעשייתו. וכמובן
 אין ארענו הקטנה יכולה להגיע
 בזמן הקרוב למדרגה זו. לכן יש

ת הפילמים י  הכרח לתעשי
ל א ר ש י - ץ ר א ת ב י ר ב ע  ה
 להתקשר עם עוד מדינה אחת.

 במקרה זה עם פולין.
 מלכתחילה התייחסו בחוגי
 הפילם בפולין באי־ אימון גמור
 לעבודת תמונת קולנוע עברית:
T ארץ-ישראליתךאולם i n מק ו 
 לאחר השתדלויות במשך שנה
 שלמה הצליח ה׳ מרקביץ׳ ליצור
 אוירה מתאימה והתענינות
 כדבר. וכעת הוא ניגש להוציא

 לפועל את רעיונו.
 עבודתו הראשונה בארץ הייתה
ל קולנוע את  לצלם בשבי
 ה״מכביה*. לכתחילה חשב
 להכניס את ה׳׳מכביה״ כאפיזודה
 בתוך הסרט הגדול, אשר לשמו
 בא לארץ. אולם הואיל וסרט
 ה״מכביה״ תפס מקום יותר מדי
 גדול - סופו לשמש סרט כפני
 עצמו. ואשר לסרט הדרמטי, הרי
 הוא ניגש בימים הקרובים
 לעבודה. תנאי התנה, אומנם,
 עם הקונים שאין לקנות סרט
 ה״מכביה״ בלעדי הסרט הדרמטי
 ולהיפך. עצם הופעת שני הסרטים
 האלו בהצגה אחת צריך לשמש
 אמצעי של תעמולה אמנותית

 כבירה כעולם הרחב.
 ממדינות שונות הגיעו כבר לירי
 ה׳ מרקביץ׳ מכתבים מלאי
 התענינות רבה בקשר עם הפילם

 הזה.

 אס יצליח הנסיון הזה תתחיל
 פעולה מתמדת ורחבה. ה׳
 מרקביץ׳ בטוח שיהיה ביכולתו

 להכין שני סרטים בשנה.
 מובן שה׳ מרקביץ׳ חושב
 להשתמש בכוחות הדרמטיים
ם י י ת ו ר פ ס : ה ם י י מ ו ק מ  ה

 והשחקניים.
 חבריו לעבודה של ה' מרקביץ׳
 הם: הרזייסור אלכסנדר פורד
 (את הסרט האחרון שלו ״לגיון
 הרחוב״ נראה בקרוב כא״י), ה׳
 וויינרייך - המשגיח האמנותי,
 וה׳ ווימאר - עלם הסרטים. שני
 האחרונים הס מעוברי הקולנוע

 בעלי המקעוע מגרמניה.
 ״אני ניגש״, אמר ה׳ מרקכיץ׳,
 ״בחרדה ובאחריות לעבודתי וו,
 כי בהצלחת הנסיון הזה תלויה
 התחלת תעשייה חדשה ומענינת

 בארץ־ישראל״.

 בסוף דבריו ציין ה׳ מרקביץ׳ את
 היחס האדיב מצד בני הארץ,
 את עזרתם ועדותם לעבודתו

 ולנסיונותיו.

, 16 ביוני 1932) ״ n w r ) 

 בתוצרת־הסדטיס
 באדץ-ישדאל

 מודיעים לנו: אחרי צילום חג
 הפורים באיצטדיון התל־אביבי
, נסעו ר ר  על יר הבמאי פו
 הסרטאים: היצרן מרקביץ׳,
 הבמאי פורד, המהנדס וויינרייך,
 הצלמאי ויימאר, בליווי להקה
 של 15 איש לצלם את סביבות
 גדרה. מלבד אחדים משחקני
 ״הבימה״ שעליהם הודענו,
 ישתתפו בסרט זה גם ד׳ דוידוב,
 מי שהיה מנהל ״התיאטרון
 העברי״ והמשחק מאיר תאומי
 [אבי עודד]. מן הכוחות הלא
 מקצועיים ישתתפו: ה״ה בר-אדון
 וש׳ צייטלין והגב׳ ווירה צייסלר

 ועליזה הורוויץ.

rnnn: 2 ביול 1932) 2 ״ ) 

״ ר ב ע ט " ר ס ת ה ר צ ו ת  ב

 מודיעים לנו: אחרי צילומים
 בסביבות גדרה, הולך ונבנה
 עכשיו במושבה גופא בית-קהוה
 בסגנון מזרחי לשם תצלומת.
 בקרוב יוזמנו עיתונאים מא״י
 ומחדל, ותנתן להם הזדמנות
 להיות נוכחים בשעת ההסרטאה.
 בהכנה לצילומים עוזר מר י׳

 חנקין.

 (־היזריך, 29 ביוני 1932)

 עגף תעשייה חדש הסרט"צבר״

 בשבוע שעבר הוזמנו למושבה
 נדרה כאי כוח העיתונות בא״י
 ומחו״ל ומאנשי הקולנוע בארץ
 להיות נובחים בעילום קטע
 מהסרט ״צבר״. אחר התבוננות
 בעבודת החיי והצילום, בלוחות
 האור וברקדניות המזרחיות
 שהראו את אמנותן לעין
 הצלמניה, נתקיימה מסיבה קטנה.
 ה׳ ו׳ מרקביץ׳ מנהל התוצרת,

2 2 
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 והי אלכסנדר פורר הבמאי, ענו

 לנוכחים על השאלות. מתוך כך

 נתברר, כי מר מרקביץ/ בתורת

 ציוני, החליט לעשות נסיח, על

 אף המכשולים הרבים, ולהכשיר

 את הקרקע לתעשייה פילמאית

 בארץ-ישראל. עידור מוסרי

ל ד ח  וכספי רב לא מצא, לא ב

ל הוא מקוה ב  ולא בא״י. א

 להוכיח לעולם כי תכניתו היא

 אפשרית. כל עבודות הצילום

 יעשו בא״י, בל המשחקים וכל

 אנשי הטיפג׳ יוקחו מא״י, ואילו

 הקולות(הסינכרוניזציה) והפיתוח

 יעשו בפולין. ואס כי בלוח

 ההכנסות נוטלת א״י דק 3%, הרי

 בהוצאות נופלים בחלקה קרוב

 ל־33%• הסרט הזה צריך לשמש

 רק פתח דבר לשורת סרטים על

 נושאים שונים, הרי אין הכרח

 שכל סרט הנוצר כאן יהיה דווקא

 על נושא א״י. לפנינו הולך ונוצר

 לא רק מפעל אמנותי אלא גם

 כלכלי חשוב מאוד. לכתחילה

 הייתה כוונה לצלם רק את

 ה״מככיה״, ולשם כך בא בלווית

 הבמאי פורד(מי שהציג את ״לגיון

 הרחוב״ ו״דופק המנצ׳סטר

 הפולני״), הצלם וויהמאיר

 והמהנדס וויינרייך הבונה את

 התפאורות לסרט זה. אבל כאן

 נתברר כי יש מקום לצילום סרט

ל הראוי לשמו וצילום ו ד  ג

 ה״מכביה״ ישמש רק מעין יומן

 מורחב. הסרט ״צבר״ יכיל בקירוב

2 מטר. 5 0 0 

 אחריו מילא מר פורר וסיפר כי

 לדאבונו לא היו הפעם מחזות

 המוניים המדברים יותר אל לב

 המסתכלים מן הצד, מכל מקום

 ישמח לתת ביאורים לכל דורש.

 כשניגש להכנת הסרט הזה עבר

 בארץ, הסתכל וניסה לעמוד על

 אופי האנשים החיים כאן,ועל טבע

 הארץ. ע״כ הסתכל ולמד את

 הדרוש ללמוד בעיר ובכפר,

 מושבה וקבוצה, כחודשיים עד

 שהעיז לגשת לעבודה. מכל

 התכניות שהוגשו לו משכתהו זו

 של מר קוליקוביץ׳ [מנחם

 קולקוביץ׳ קול-ארי, ממיסדי ״זהר

ע ו נ ל ו ש ק י , א ״ ם ל י  פ

 ארץ-ישראלי], כי נוכח שבמרכז

ת עומדת בארץ זו, ו ל א ש  ה

 הגובלת במדבר, שאלת המים.

 מיס זו הברכה, זו הפריחה, אלה

 הם החיים. אכן, שאלת הבאר

ת המרכז בסרט ל א  היא ש

 שהחליט לכנותו בשם ״צבר״.

 ״צבר״ הלא הוא הצמח המדברי

 המסמל את טבע הארץ. הרי גם

 ילידי הארץ מהמתישבים החדשים

 נקראים ״צבר״, והלא וה דור

 התקוה הגדולה. אכן, יש בשם

 זה גם מגמת הסרט הרוצה

ר לפני העולם את י ב ע ה  ל

 התנגשות שתי התרבויות, את

 מלחמת התרבות בבערות, את

 נפתולי הדור החלוצי (במובן

 האנושי הכללי ולא רק המקומי)

 המזיע ונחנק ונופל חלל על מזבח

ת י ת ו ב ר ת ה ה א י ד י א  ה

 הכלל-אנושית, ולבסוף מנצח.

 בלא כוונה תחילה יכול סרט זה

 לשמש הוכחה מצוינת כי מאמצי

 היהודים בא״י ראויים להוקרה

 מלאה מהבחינה התרבותית

 הכללית.

 לכסוף הודיע מר מרקביץ׳ בי

א בעצם ל הזה הו ע פ מ  ה

 פולני־ארץ-ישראלי: בי אין היום

 אפשרות, מחמת הגבלות המכס

 של בל הארצות, ליצור פילם

 בארץ קטנה, ולשם שיתוף פעולה

 מתאימה פולין ביותר.

 (״nnn״ 26 ב1זוטסט 932ו)
 מסביב לפילם ״עבר״

 מאת: שמואלי

 המושבה גדרה הפכה למעין

 הוליבוד כביכול. כשלושים איש,

 ביניהם אמנים, משחקים וסתם

 ״ארטיסטים״ לעת מצוא, נמצאים

 בה כעת. מגלגלים בסרט ״צבר״

 במרץ ובאינטנסיביות רבה. יוס

 יום עם הנץ השמש מסיע אוטובוס

 גדול אחד את כל חבר המשחקים

 למקום עבודתם, מהלך שעה

 אחת מערבה מן המושבה לעבר

 הים.

(1932 UOIJICO 31 , T W ) 
 נסתיים עילום ״עבר"

 אור ליום ג׳ הוזמנו באי כוח

 העיתונות למסיבת הסיום של

 הסרט ״עבר״. במסיבה זו קיוו

 העיתונאים לקבל פרטים מפרשת

 הכנת הסרט ולשמוע מפי מייצריו

 על הסיכויים לתוצרת סרטים

 קבועה בארץ-ישראל בעתיד,

 אולם במקום זה הייתה המסיבה

 בולה ביקורת. בעל הסרט, ה׳

 מרקביץ׳, ציין את התנאים הקשים

ל דרכו  ואבני הנגף שהושמו ע

 בעבודה הרבה, והדגיש שבדרך

 כלל היה יחס הציבור לא אדיב

 ביותר ושל העיתונות קריר. אף

 על פי כן הוצא הדבר לפועל,

 והוא מקווה להצלחת הסרט.

 משחק הבימה, ה׳ ברטונוב, מתח

 ביקורת על הביקורת האמנותית

. השיב לו המשורר ל א ר ש י ^ א  ב

 א׳ שלונסקי. בויכוח סביב

 השאלה הנ״ל השתתפו גם ש׳

 יוריס, מ׳ וולמן, וה׳ ווינרייך(אחד

 מיוצרי הסרט). הסרט עצמו מכיל

2 מטר מלבד היומן, בן 5 0 0 

1 מטר בערך, (התערוכה, 0 0 0 

 המכביה, חגיגות פורים ועוד).

 הסרט נוצר ע״י קולקטיב בן

 עשרים וכמה משחקני ״הבימה״,

 ״האוהל״ ומשחקים בודדים. בכל

 טופסי הסרט (בארץ וחוץ לארץ)

 תהיה השירה בעברית ובערבית.

ל יועג א ר ש י - ץ ר א  ב

ת י ר ב לו ע  הסרט כו

 ובחוץ לארץ בעברית

 ובלשון הארץ בה יוצג.

 נוף הסרט נשלח כבר

 לווארשה ושם יושלם

 מצידו הטכני. ההצגה

 הראשונה תצא לפועל

 בווארשה בעוד חודשיים

 כערך. לארץ-ישראל

 יובא הסרט לאחר שיוצג

 בשתי ארצות אחרות,

 בקשר עם הכנת הסרט

ת ו ע ק ש ה ו ה ל  ע

ד ב ל ל ב א ר ש י - ץ ר א  ב

! לא״י. היום 5 0 0 

 עוזבים ה׳ מרקביץ׳

ס ״!נבר״ ר ס ו ב נ בי ה רו נ  ח

 וו.24 - הצגת בכורה ב״הבימה״, ״ורשה״ מאת
 שלום אש, במאי: צבי פרידלנד

 דצמבר - יותר מ-50 מאנשי אצ״ל ולח״י שהיו
 עצורים במחנה המעצר בלטרון מגורשים

 לאריתריאה
 3.12 - הצגת בכורה בתיאטרון ״לי-לה-לו״,

 ״זהירות! צבע טרי!״

 בקולנוע
- ״סרטי כרמל״ הפיקו במרוצת השנה 8 יומנים
 ובהם קטעים כמו ״יום אבל לאומי לזכר קורבנות
 השואה״, "שבויי מלחמה חוזרים ארצה", ו״מכת

 הארבה בארץ״
- הופק הסרט הארוך ״דמעת הנחמה הגדולה״,
 במאי: יוסף לייטס, תסריט: שולמית בת-דורי

 15.5 - ״דבר״: ״מדוע אין דריסת רגל ליומן
 העברי בעיר העברית הראשונה״, בעקבות תלונת
 נתן אקסלרוד כי ששת היומנים שהפיק הוקרנו

 רק בירושלים ובחיפה

 אירוצים בארץ
 ינואר - אצ״ל עורך פעולות ברחבי הארץ, בין
 הייתר תוקף רכבת ליד חדרה ולידיו נופל שלל

 של עשרות אלפי לירות ארצישראליות
- אצ״ל ולח״י תוקפים את בית הסוהר המרכזי

 בירושלים במטרה לשחרר את חבריהם
- הפלמ״״ח מפוצץ את תחנת המכ״ם בגבעת

 אולגה, שעקבה אחרי אוניות מעפילים
- פורסמו תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945,
 שבאמצעותן ניסו שלטונות המנדט הבריטי לדכא

 את ההתנגדות להם
- פברואר - הפלמ״ח מפוצץ את תחנת המכ״ם
 בכרמל כדי למנוע מעקב אחרי ספינות מעפילים
- אצ׳׳ל ולח״י תוקפים שדות תעופה בקסטינה,

 בלוד ובכפר סירקין
- חיילי אצ״ל פושטים על המחנה הצבאי הבריטי

 המרכזי סרפנד (צריפין)
 מרץ - ועדה אנגלו-אמריקאית מגיעה ארצה כדי

 לחקור את המצב
 16.3 - הצגת בכורה ב״לי-לה-לו", "כך כתוב

 בלכסיכון"
 17.3 - הצגת בכורה ב״הבימה״, "הבשורה" מאת

 אהרון אשמן
 אפריל - אצ״ל ולח״י מפוצצים גשרים ותחנות

 רכבת, ומחבלים במסילות ברזל
- הוועדה האנגלו-אמריקאית ממליצה להשאיר
 את המנדט הבריטי בארץ על כנו, עד כינון הסכם

 נאמנות בפיקוח האו״ם
- אצ״ל ולח״י תוקפים נקודות שונות של

 המשטרה והצבא הבריטיים
 6.6 ו - ״ליל הגשרים״: מפוצצים 11 גשרים
 ברחבי הארץ המחברים אותה לארצות השכנות
- אנשי לח״י תוקפים את בתי המלאכה של

 הרכבת בחיפה
 29.6 - "השבת השחורה״: הבריטים פושטים על
 יישובים בכל הארץ, מבצעים חיפושים ומעצרים;
 נעצרים כ-2,700 בני אדם, בהם חברי הנהלת

 הסוכנות והוועד הלאומי
 22.7 - אנשי אצ״ל מפוצצים אגף שלם במלון
 ״המלך דוד״ בירושלים, שם שכנו מיפקדת הצבא
 הבריטי ומרכז השלטון האזרחי; כ-80 בני אדם

 נהרגים וכ-40 נפצעים, בהם גם יהודים

nan 23 המשך בעמי 
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- יצא לאור ספר השירים של שמעון הלקין ״על
 האי״ בהוצאת ספרית הפועלים

 8.6 - הצגת בכורה ב״האוהל״, ״המכשפה״ מאת
 א. גולדפדן, במאי: משה הלוי

- בירושלים מוקמת ״בווינגרר״: חלק מהעיר
 מגודר בתיל, ומוצאים ממנו מוסדות, בתי מסחר

 ומשרדים של יהודים. על העיר מוטל עוצר
 14.7 - הצגת בכורה ב״הבימה״, ״המבול״ מאת

 ה. ברגר, במאי: צבי פרידלנד
 23.7 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״מלך אביון״

 מאת נ. יצחקי, במאי: יצחק נוז׳ק
 אוגוסט - הבריטים מתחילים לגרש מעפילים

 שנתפסו למחנות בקפריסין
 ספטמבר - אצ״ל מפוצץ את צינור הנפט בנמל
 חיפה, מחבל במסילות הברזל, ומפוצץ את משרדי
 הבולשת הבריטית בתל אביב; ראשי מוסדות

 היישוב מגנים את פעולות אצ״ל
 20.9 - יצא לאור ״החופש הגדול או תעלומת
 הארגזים״, מאת נחום גוטמן בהוצאת"עם עובד״
 אוקטובר - 11 נקודות יישוב עולות בחשאי
 לקרקע במוצאי יום כיפור: אורים, בארי, גלאון,
 חצרים, כפר דרום, נירים, נבטים, משמר הנגב,

 קדמה, שובל, תקומה
 5.11 - משוחררים אחרוני מנהיגי היישוב שנעצרו
 ב״שבת השחורה״ ממחנה המעצר בלטרון; דוד

 בן-גוריון ומשה סנה מורשים לשוב ארצה
 1.12 - הצגת בכורה ב״הבימה״, ״עלילת דרייפוס״,
 מאת: י. רהפיש וז. הרצוג, במאי: צבי פרידלנד

ן"לי-לה-לו״,  14.12 - הצגת בכורה בתיאטרו
 ״קצת מזה וקצת מזה״, במאי: זנון ורדן

 בקולעצ
 ״סרטי כרמל״ הפיקו במרוצת שנה זו 6 יומנים
 ובהם קטעים על ״עליית הקיבוצים עין הנציב
 וחצרים על הקרקע״, ו״ספינות המעפילים ׳אליהו

 גולומב׳ ו׳דוב הוז׳ מגיעות ארצה״
- הופק הסרט העלילתי ״בית אבי״, במאי: הרברט

 קליין, תסריטאי: מאיר לוין
- החלה הפקת הסרט ״קללה לברכה״ בהשתתפות
 תיאטרון הבובות, להקת העץ, בניהולו של ד״ר

 פאול לוי
 2.3 - הוקרן ״תקוותם האחרונה״, ב״אוריון״
 ת״א. סרט שוויצרי בבימוי ליאופולד לינדברג על

 גורל פליטי השואה
 20.4 - לרגל העוצר בוטלו הצגות הערב של בתי

 הקולנוע והתיאטרונים בתל-אביב
 28.9 - הוקרן ״קול ישראל״(שנקרא בעבר ״שירת
 ישראל״, ו״חלום עמי״) עם יוסל׳ה רוזנבלט

 בקולנוע ״עדן״ ת״א

y.:׳/? 

 אירוצים בארץ
 * נמשכים מעשי חבלה וטרור של אצ״ל ולח״י

 ינואר - דב גרונר, חבר אצ״ל שנתפס בעת התקפה
 על משטרת רמת גן, נידון למוות בתלייה

- הוועד הלאומי מסרב לגנות את ארגוני המחתרת
 אך המתיחות בינן לבין ״ההגנה״ נמשכת.

- תערוכת יוסף קסטל נפתחת במחיאון תל-אביב
 פברואר - שלושה אנשי אצ״ל שנתפסו וברשותם
 נשק - יחיאל דרזנר, אליעזר קשאני ומרדכי

 אלקחי - נידונים למוות
 מרץ - משה ברזני, איש לח״י שהחזיק רימון,

 נידון למוות בתלייה

ת חברי עין־חרוד, 1933 ו פ ת ת ש ה ט ״הביבה״, ב ר ס ה ה מ נ  תמו

 rag aotfl m נ0ומט חוגרב
־ "11• ^ ? H L 1  ן| 1

 היא זאת שם•־2א׳ ׳;:־ |
ס ״זהת היה החרץ״ בבימויו של ברוך ץוו,דתי. ר ס  מודעה על הצו,ת ה

ר הרהשון שנעשה בכוחות מקומיים. 1935 ב ד מ ט העברי הץזרוך ה ר ס  ה
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 (״המרץ״, 20 ביוני 1932)
 הענף החדש של תוצרת הארץ

 מודיעים לנו בי ההצלחה האמנותית

 והמסחרית של הנסיון הראשון

 ליצירת פילמים דרמטיים בארץ,

 ״ויהי בימי״ של הסטודיה ׳פא״י׳,

 עוררה מאוד את חלוצי התעשיה

 החדשה הזאת כארץ. הסטודיה

 גגשה במרץ רב ליצירת פילם גדול.

 הכסף הדרוש כמעט כולו מובטח.

 על יד הסטודיה מתארגנות שתי

 מועצות, אמנותית ופיננסית,

 בהשתתפות של כמה מומחים

 ועסקנים חשובים, המועצה

 האמנותית תכריז בקרוב על שורה

 של פרסים בשביל הרעיון הטוב

 ביותר בשביל פילם.

( d d u i e n 1932 31 ,״הוזריד) 
 בתעשיית הסרטים

 הסטודיה ״פא״י״ שהציגה בשעתה

 את הסרט ״ויהי בימי״, ניגשה

 לאחר הכנות מרובות לצילום סרט

2 מטר לפי 0 0  גדול כאורך 0

 סיפורו של צבי ליברמן ״עודד

 הנודר״(הוצאת קה״ק ־ אמנות).

 משתתפים בתפקידים הראשיים

 גנסין, פבזנר, גב׳ אשמן ואחרים.

 רוב הצילומים נעשים בעמק יזרעאל

 והסרט יובן במשך זמן קצר(מוזיקה

 מיוחדת התמנה לסרט). הסטודיה

 עשתה כמה מאמצים לשכלול

 עבודתה, ולשם כך השיגה מכונות

 יותר חדשות ומשוכללות, בנתה

ת נ ו כ ש ת ב ד ח ו י ה מ ד ב ע  מ

 מונטיפיורי וכוי. הסטודיה נרשמה

 בממשלה בתור שותפות מסחרית

 בשם ״שותפות פא״י״.

, 23 בדצמבר 1932) nnrv״ j 
 אגא פילם

 תוצרת סרטי ראינוע א״י מזמינה להצגת יומנה הרביעי

 את כל השופטים וכל הקהל שהשתתף במשפט על

ת משפטם הבלתי  הקולנוע והראינוע, למען יוציאו א

 משוחד על יומן ארץ־ישראל בהתפתחותו.

 את המורים וההורים

 למען יראו את התועלת החינוכית הרבה הכרוכה בסרט

 המגולל בצורה אוביקטיכית את חדשות הארץ בעלייתה

 וככנינה.

 את בעלי הקולנוע

 אשר שומה עליהם להקשיב לדברי הקהל ולציית לאלפי

 המבקרים הדורשים את הסרט המקורי ולתת מקום

 תמידי בהצגות ליומן עברי א״י.

 את סוכני הפילמים

 בדי שיבינו את החיוניות ביומן המקורי וכדי שיעזרו לו

 בפועל ויקבלוהו בתור אזרח ראשון בשוק הפילמים,

 ולא יעכבו את צאתו, עד שהאפיזודות שבו תאבדנה

 את בל האקטואליות.

 את בעלי האמצעים

 הרוצים להשקיע כספים בתוצרת מקומית שעתידה בטוח

 ומזהיר.

 את הסוחרים ובעלי התעשייה

 למען יראו את ערכו הרב של הראינוע המשוכלל,

 המפרסם את מפעלי המסחר והתעשייה העבריים באמנות

 רבה.

 ואת בל קהל האזרחים הרחב

 כדי שיראו את כל החדשות שהתרחשו במשך הזמן

 האחרון כארץ.

 למרות כל הקושיים ואבני הנגף ממשיכה חברת אגא

 פילם בעבודתה במשנה מרץ,

 כל יומן חדש הוא נצחון בתוצרת הפילם העברי

 הארץ-ישראלי.

 בואו בהמוניכם לראות את הישגי הטכניקה

 המקומית המשוכללת

 (״nrm־, 22 ביופריל 1932)
 סרטים של חגיגות פורים בתל-אביב

 מודיעים לנו כי חכרת ״אגא-פילם• תל-אביב גמרה את

 הסרט על חגיגות האביב, שהוזמן על ידי חברת הסרטים

 דיזנגוף ושותפיו, ונשלח על ידה לחברת הסרטים הצרפתית

 ״פוקס״, אשר תבחר את הקטעים המענינים ביותר בשביל

 כתי הראינוע בארצות שונות. העתקות הסרט נמכרו גם

 לסין ולסידניי. מתנהל גם מו״מ עם באי כוח חברות סרטים

 ברומניה ובצ׳כוסלובקיה בדבר רכישת הסרט שהוכן בצורת

 ״יומנים״. קבוצה מורכבת מחברי הסטודיות ״זוהר״ ו״מולדת״

 עומדת עכשיו לפני גמר פילם מימי פורים התל-אביב בשם

 ״ויהי בימי״.

ד ב ב ד  ב

 אפריל - מאיר פיינשטיין ודניאל אזולאי, חברי
 אצ״ל נידונים למוות עקב השתתפותם בהתקפה
 על תחנת הרכבת בירושלים; עונשו של אזולאי

 מומר במאסר עולם
 6.4 - הצגת בכורה ב״קאמרי״, ״יעקובובסקי
 והקולונל׳, מאת פרנץ ורפל, במאי: יוסף פסובסקי

 (מילוא)
 16.4 - בבית הכלא בעכו מוצאים להורג ארבעה
 אנשי אצ״ל: דב גרונר, יחיאל דרזנר, אליעזר

 קשאני ומרדכי אלקחי
 1.4?- מאיר פיינשטיין ״(חבר אצ״ל) ומשה
 ברזאני(חבר לח׳׳י) מפוצצים עצמם באמצעות
 רימון יד בבית הכלא בירושלים ערב הוצאתם

 להורג
 4.5 - אנשי אצ״ל פורצים לכלא עכו ומשחררים

 כ-40 אסירים אנשי אצ״ל ולח״י
 יוני - ועדה מיוחדת של האו״ם לעניין ארץ -

 ישראל מתחילה את עבודתה
 יוני - ועדת האו״ם מסיירת בארץ

 16.6 - הצגת בכורה ב״המטאטא״, ״העוצר הגדול׳
 מאת: יהושע בר-יוסף

 16.7 - הצגת בכורה ״אהבת ציון״ מאת אברהם
 מאפו, במאי: צבי פרידלנד

 18.7 - אוניית המעפילים ״אקסודוס״ נתפסת
 על ידי הבריטים; על סיפונה יותר מ-4,500
 פליטים מאירופה; אחרי מאבק ציבורי עז, בארץ

 ובעולם, מגורשת האונייה להמבורג, גרמניה
- בכלא עכו מועלים לגרדום שלושה חברי אצ״ל:
 יעקב וייס, אבשלום חביב ומאיר נקר; בתגובה
 חוטף אצ״ל שני סרג׳נטים בריטיים ותולה אותם

 ליד נתניה
 אוגוסט - ועדת החקירה המיוחדת של האו״ם
 ממליצה לסיים את המנדט הבריטי בארץ ישראל
 בהקדם האפשרי; חלק מחבריה תומכים בחלוקת

 הארץ לשתי מדינות ובבינאום ירושלים
 16.8 - הצגת בכורה באופרה העממית א״י:

 ״שמשון״ מאת הנדל, עברית: אהרון אשמן
 ספטמבר - הסוכנות מודיעה על הסכמתה

 לתוכנית החלוקה
 29 בנובמבר - עצרת האו״ם מחליטה על חלוקת
 ארץ ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית -
 תוך הענקת מעמד בינלאומי לירושלים; בהחלטה
 תומכות 33 מדינות, מתנגדות לה - 13, נמנעות
; באר_ץ פורצים המוני יהודים חוגגים - 0ו
 לרחובות; למחרת היום נפתחת שורת מעשי
 טרור של הערבים שהתנגדו לחלוקה, וזו תחילתה

 של מלחמת העצמאות
 8.12 - התקפת ערבים על שכונת התקוה בתל
 אביב; מארבים בכביש תל אביב-ירושלים ותחילת
 המצור על ירושלים; ההגנה מגיבה בפעולות נגד

 ערבים בכפרים בגליל העליון וליד לטרון;
 29.12 - טבח כ-40 פועלים יהודיים בבתי הזיקוק
 בחיפה יום אחרי ש-6 ערבים נהרגו מפצצה

 שהטילו אנשי אצ״ל
- על רקע פעולות הטרור וההרג מודיעה ממשלת
 בריטניה על תאריך סיום המנדט בארץ ישראל

- 15 במאי 1948

 בקולנוע
 ״סרטי כרמל״ הפיקו במרוצת שנה זו 7 יומנים
 ובהם קטעים על ״קיבוץ עלומים עולה על
 הקרקע", (דרומית לבאר-שבע) ״ביקור בביח״ר
 לסירים מאלומיניום ׳פלאלום׳״, ו׳׳ילדי מעפילים

 מגיעים מקפריסין״
- הופק הסרט ״אדמה״ על כפר הנוער בן-שמן.
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 במאי: הלמר לרסקי, תסריט: זיגפריד ליהמן,
 מפיק: אוטו זוננפלד

- החלה הפקת הסרט"לא תפתידונו" ("הבלתי
 ליגאלים), במאי: תסריט: מאיר לוין

- נמשכת ההפקה של"קללה לברכה"
 23.2 - התאחדות בעלי ענף הקולנוע בארץ
 פונה במודעות לקהל להימנע מרכישת כרטיסי
 קולנוע אצל ספסרים. הנגע הזה ילווה את בתי
דן שידורי  הקולנוע עוד כעשרים שנה עד עי

 הטלוויזיה
 3.9 ו - הקרנת בכורה ל״דמעת הנחמה הגדולה"

 ב״מוגרבי״ תל אביב לכבוד החגים

״ . ב ת ״ , ב ט ״ ף ס ך ף ן ת  מ

ס קליין. ר ב ר  במוחי, ה

 בתמונה: יצחק דנציגר ורוני כהן.
ת צ פ ה  ניצול המדיום הפילמ1ז• ל
לה ציונית  תעמו

 שנות פתיחה וסגירה של בתי ראינוע וקולנוע
 בשלוש העדים הגדולות וכן בתי ראינוע בעדי השדה

 1928 ירושלים, נפתח ראינוע קיצי "גן עדן".
 ירושלים, נפתח "אוריינט״ ב-1936 שינה את שמו ל״אפרת".

 נסגר באותה שנה. נפתח ב-1940 בשם "ריג׳נט" ופעל עד 1947.
 מאז 1949 נקרא"סמדר".

 חדרה, נפתח ראינוע "שומרון".
ן דור״(נסגר ב-944ו) נוע"עי  כפר-סבא, נפתח ראי

 1929 תל-אביב, נפתחו ראינוע "אופיר״(נסגר ב-985ו) ו״גן רינה"
.  (ו.סגר ג-960ד'

 1930 תל-אביב, נפתח קולנוע ״מוגרבי״(נסגר ב-986ו). ״עדן", "אופיר",
 "בית-העם״ ו״גן רינה״ הופכים לבתי קולנוע.

 ירושלים, "ציון" הופך לקולנוע. נפתח קולנוע"עדן״.
 מיפה, נפתח "עין דורי' (נסגר ב—1965).

 1931 חיפה, נפתח ״אמפיתיאטרון" (נסגר ב-987ו).
 1932 ירדשליס, נפתח"אדיסון" (נסגר ב-1991).

 1935 תל-אביב, נפתחים ״מגדלור״(נסגר ב-963ו) ו״רימון״.
 חיפה, נפתחים ״ארמון״ (נסגר ב-1987) ו״אורה״.

 1937 כפר-סבא, נפתח ״עמל".
 פתח-תקוה, נפתח "היכל״.

 1938 ירושלים, נפתח ״אוריון״ (נסגר ב-1985).
 תל-אביב, נפתח "שדרות״(נסגר ב-1973), "רימון" הופך ל״אלנבי״,

 "אולפנא" פועל ב״אהל שם״.
 1939 ירושלים, נפתח ״רקס״(נסגר ב-1947).

 תל-אביב, נפתח ״ככר דיזנגוף״.
 חיפה, נפתח ״אוריון״(נסגר ב-1983).

 1940 תל-אביב, "ככר דיזנגוף" הופך ל״אסתר״(נסגר ב-992ו).
 1941 ירושלים, נפתח ״תל-אור״ (נסגר ב-1970).

 1942 תל-אביב, נפתח ״אורה״(נסגר ב-1945).
 1943 תל-אביב, נפתח ״אוריון״. הפך ל״אורלי״ ב-1973 (נסגר ב-1993).

 חיפה, נפתח "מוריה".
 1944 ירושלים, נפתח ״סטודיו״(נסגר ב-1963).

 תל-אביג, נפתח "בלפוד" ב״אהל מומי׳ מטגד ג-946ד).
 צ94ד תל—אבי11, יפתה"עיסה" (יסוד .׳.׳—945י'.

 1947 תל-אביג, נפתחים ״התקוה״ מ-1964, ״דרום״(נסגר ב-1972).
 חיפה, נפתח "מאי" (נסגר ב-1971).

 נפתח מחדש ״אורה״(נסגר ב-1990).
 1948 תל-אביב, נפתח "זוהר" (נסגר ב-1978).

 1949 ירושלים, נפתח ״סמדר״(ר׳ אוריינט 1928).
 ירועיליבז, נפתח ״ימק"»״ (נסגר u—584;׳).

 יתר, נפתוזים '״יפאור'״ (נסגר ב-966ו), "נוגה״(נסגר ב-1986)
 ו״צליל״ (נסגר ב- 1991).

 חיפה, נפתחו"הדר" (נסגר ב-1952) ו׳׳מאיון" (נסגר ב-1960).
 1950 תל-אביב, נפתח "תמר״ (נסגר ב-1995).
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I >UJ שלנוע כסצב 
 ג׳ הטם היפנוטי״ של הישראלי מיק׳ ק/בלר והסרט ״PARDES״ של ההודי

 טובה א ש גיא׳, שני נסיונות קולנועיים לעריכת מפגשים בין-תרבות״ם,

 מדגישים יותר מכל את הקושי בקיומו של דיאלוג שכזה

ק ׳ צ ר י פ נ ו  ר

 תמיד כשאני מספר למישהו שעשיתי
 סרט השאלה שלו היא: יעל מה הסרט׳?
 לא תמיד אני יודע מה לענות, ואז אני אומר:
 ׳אני לא יודע. כי עוד לא קראתי את הביקורות׳״.
ו לפתוח את סרטו ל ב ו  במלים אלה בחר מיקי ק
 "גיהנום היפנוטי״. סרט על מסע אל תעשיית
 הסרטים של בומביי, מסע אל תרבות זרה, אל
י להיווצר בנקודת  הזרות, ואל הקולנוע שעשו

 המפגש בין כל אלה.
 ראשיתו של המסע התרבותי-קולנועי שמציג
 הסרט היא כמעט מקרית. לפני מספר שנים
 ביים קובלר את סרטו ״נזדרוביה". סרט קצר
 שגיבורו, גבר בגיל העמידה, מצוי בסוג של

 משבר קיומי. הסרט צולם
 בשחור-לבן, עם מקצב איטי
 ומצלמה סטטית. המיזנסצינות
 הציגו בית בודד שמוקם באמצע
 שום מקום, והריקות בוטאה
 בהרבה שתיקה ואי-ודאות.
 ״נזדרוביה״ התקבל לפסטיבל
 הסרטים של בומביי שנערך
 לפני שלוש שנים. קובלר, מצויד
 בהזמנה לפסטיבל ובמצלמה,
 נסע לפסטיבל לשתי מטרות:
 להציג את הסרט, ולעשות שם
 עוד סרט, הפעם כזה אשר ייצור
ע ד ו ת להתו ו ו אפשר ר ו  עב
 לתעשיית הסרטים המקומית.
 מה ידע קודם על הודו, מה
ית הקולנוע  ידע על תעשי
 המפוארת של תת-היבשת, מה
 חשב למצוא שם - כל זאת
 נעלם מן הצופים ב״גיהנום
 היפנוטי״. דבר אחד ידוע וברור:
 לפנינו איש עם מצלמה. גם
 נסיעתו של הבמאי לפסטיבל,

 תת-היבשת ההודית, עתידים היו להיות מתווכים
 באמצעות המצלמה, ומגובים במטרה החדשה
 שהציב לעצמו: עשיית סרט על אודות המסע

 להודו.
 בחירתו של קובלר לצאת להודו הזרה חמוש
 במצלמה עשויה למצוא הסבר במסותיה של
ג על אודות הצילום שמתבצע בידי א ט נ ו ן ס ז  סו

 תיירים כפי שהתפרסמו בספרה ״הצילום כראי
 התקופה": ״רוב התיירים חשים הכרח להעמיד
 את המצלמה בינם לבין כל הראוי לצילום שהם
 נתקלים בו. בלתי בטוחים ביחס לתגובותיהם
 האחרות הם ממהרים לצלם את מראה עיניהם.
 הצילום מעניק צורה לחוויה: עצור, צלם והמשך

 בדרכך״.
 הצילום במחוז זר עשוי להיות, על פי סונטאג,
 אקט של התגוננות, מתווך היוצר חיץ בין התייר
 לבין ההוויה הזרה, שעימה הוא מתקשה
 להתמודד. הצילום, גרסה סונטאג, הוא אמצעי
 של אישוש חוויית המסע, עדות לכך שהמטייל
 אכן שהה במחוזות שאליהם יצא, אך בו בזמן
 הוא גם אמצעי של דחיית החוויה הממשית של
 השהות במקום. החוויה מומרת בתמונה, במזכרת,
 והמרה זו נעשית כשלעצמה לעדות על תחושות

 המבוכה שמעורר המסע.
 קובלר מודע למבוכה שמעוררים בו המקום
 בכלל ועצם זרותו בו בפרט. הסרט מחולק

17 



ו ד ו  ה

 לפרקים, שכל אחד מהם מתחיל בברכת "בוקר
 טוב" שמהדהדת באוזני הבמאי המתעורר משנת
 הלילה במלון שבמרכז בומביי. ההתעוררות מן
 השינה - המעבר בין מצב תודעה אחד לאחר
- נעשית לאקט של הכרה בעצם הזרות, והתגובה
ש באי-הנותות  היא מועקה מפורשת: קל לחו
ש קובלר בחדר המלון. אבל המועקה לא ח  ש
 תוקל עם היציאה אל המצפה לו בחוץ, וקובלר
 מתוודה כי אינו רוצה לצאת. בחוץ - שהרי הוא
 ומצלמתו נכפים אחרי ככלות הכל לצאת -
 ממתינה לו, למצלמתו ולצופים, המציאות הזרה.
 כל אותם דברים שהם חלק בלתי נפרד מן
 היומיום ההודי, ולהבדיל - גם חלק בלתי נפרד
 מחוויית התייר המבקר במקום: אבק, תשתיות
 רעועות, נכים המדדים אנה ואנה על רגל אחת,
 נשים בודדות בבגדים בצבעים עזים, ממתינות
 בפתחי בתים וחומקות אליהם, רובעי זונות,
 קבצנים חסרי בית ופרוטה, כל אותם מראות
 מטלטלים שהבא מן המערב (נקודה למחשבה:
 האם ישראל נכללת בקטגוריה זו?) נחשף להם.

 גיהנום, מבארת הכותרת.
 גיהנום היפנוטי, כזה שצפונה בו לא רק דחייה
 אלא גם משיכה - יחס זה של כפילות כלפי
 הודו הוא אופייני במרבית העבודות שעשו זרים
 אשר ביקשו להתייחס באמצעותן לתת-היבשת.
, ״המעבר להודו״ ר א ו  "הנהר״(1950) של ז׳אן ת
הם ת סרטי מרבי ד לין, ו י ו ו י י ל ד  (1984) ש
 המשותפים של ג׳יימס אייבורי ואיסמעיל מדצ׳נט
 מסגירים עמדה כפולה זו, שהיא אולי בלתי
. סרטו  נמנעת בראשית המפגש הבין-תרבותי
, ני ל קובלר גם הוא עוסק במפגש הראשו  ש
ל המוצג בסרטים ף ע סי  ומבחינה זו אינו מו
 שקדמו לו. חבל, כי ניתן היה לנסות להציב את
 "גיהנום היפנוטי" ברמה רחבה ומעובדת יותר

ל מפגש ובקונטקסט ישראלי, למשל.  ש
 הבחירה להוסיף נדבך לסרט ולמסע גם יחד
ת הקולנוע י ד מסע אל תוככי תעשי - תיעו
 ההודי - גם היא אינה מעובדת. קובלר מתעד
ית הסרטים  נסיונות לחדור אל אולפני תעשי
ם גם תי ונות שלעי  הפופולריים בבומביי, נסי
 מצליחים. אז קולטת מצלמתו את רגעי השיא
, קטעי הפעולה ל הסרט ההודי הפופולרי  ש
 והקטעים המושרים, שמהווים חריגה אל מחוץ
יס ונתפסים כלב לבו של הסרט וכלב  לדיאגז
 לבה של ההוויה הקולנועית. אך גם ברגעים
 אלה לא נוצרת, כפי שניתן היה לקוות, אמירה
 בדבר המפגש הטעון ־ אולי גם המפרה - שבין
ת קולנועיות שונות. במקרה של "גיהנום ו  עשי
 היפנוטי" ניתן היה לעשות זאת למשל כדו-שיח
ע ו לנ ן המימד האסקפיסטי המובהק שבקו  בי
דד עם ן להתמו ו  ההודי הפופולרי לבין הניסי

ט תיעודי. ר  המציאות הזרה באמצעות ס
ו בין ג לנועי כמעט יחיד בסו ן-קו  מפגש בי
ת יה מערבי ן עשי לרי לבי פו ע הודי פו ו לנ  קו
" של י  התקיים בסרט "קולנוע בנוסח בומבי
רי ומרצ׳נט. עלילת הסרט הפגישה בין בו י  אי
 שחקנית מן המערב לבין אנשי תעשיית הסרטים
דרה של ה סי ש ר ן זה פ פ באו , ו י י מב ו  בב

 קונפליקטים שהסגירו את הפערים בקודים
 השונים של העשייה הקולנועית, וכן את הפערים
 בקודים של ההתנהגות החברתית והיחסים שבין

 המינים.
 אין זה מקרה, שאייבורי ומרצ׳נט בחרו לכרוך
 את היחסים בין המינים יחד עם שאלת העימות
 הבין-תרבותי. שני נושאים אלה נכרכים זה בזה
 לא רק במובן המיידי - פרשיית אהבים שדרכה
 מועלית שאלת אפשרות קיומו של מפגש בין

 תרבותי הרמוני - אלא גם
י  במובן הסימבולי. כאן עשו
 המדיום הקולנועי לקבל מעמד
 של כלי בעל משמעות מכרעת
 על לוח המשחק של הדיאלוג

 הבין-תרבותי.
 תיאורטיקנים מערביים של
ו על ד מ ר ע ב ע כ ו נ ל ו ק  ה
ת מ י י ק ת מ ת ה ו י ט ו ר י א  ה
 בבסיסו של המדיום הקולנועי
י ס ח ל י ם ש ס י ס ב ב  ו
 מסך-קהל. התשוקה עשויה,
 על כן, להיות גורם אימננטי
 בצפייה בסרט, ומושאה -
 נניח שתהא זו דמות נשית
ת ו ה להי י  על הבד - עשו
 מוכפפת הן לתשוקת הדמות

 הגברית של הבד והן לזו של היושבים באולם.
 בקונטקסט ההודי עשויים מושאיה של התשוקה
 להתרחב באמצעות המדיום הקולנועי ולכלול
 גם את המערב. זאת מפני שהמדיום נתפס ככלי
ות  שיובא מן המערב, ועל כן ככלי שהמערבי
 טמונה בו. וכפי שבמערב מתקיימת מגמה כפולה
 של משיכה ודחייה כלפי הודו, כך גם בהודו
 מתקיימת אמביוולנטיות כלפי המערב, ומגמה
 כפולה זו מוצאת ייצוג נרחב בקולנוע. במובן
 זה, נוכחותה של התשוקה במערך היא אלמנט
ל הזהות ר ע ע ר ע  מאיים, שכן ביכולתה ל

 התרבותית ההודית.

 עמדה מורכבת זו, הן כלפי המדיום הקולנועי
 והן כלפי הזהות התרבותית, הוא אחד הנושאים
 הטעונים והמרכזיים שבהם עוסק הקולנוע
 ההודי הפופולרי באובססיביות. שוב ושוב נעשים
 בו סרטים אשר מציבים את התשוקה כלפי הזר
 מול הצורך בזהות מוצקה ומסוגרת. כתמיד,
 ממלא הקולנוע בהקשר זה תפקיד כפול: מתן
קה מצד אחד, לי לאותה תשו  סיפוק סימבו

 ותיחומה הנוקשה, מצד שני.
ם י ש ד ו ח ו ב ד טי הקופה בהו  אחד מלהי
״ל) של  האחרונים הוא הסרט PARDES (חו
ש ג׳אי. ג׳אי, מהבמאים המבוססים של א ה ב ו  ס

 התעשייה, מגולל בסרט את אחת הנוסחאות
ון באפשרות י: די  האהובות בקולנוע של בומבי
ל מפגש בין הודו לבין המערב באמצעות  קיומו ש
 קשר רומנטי ביו־יבשתי. עלילת PARDES מציגה
 קונפליקט בסיסי: אשה מהודו מיועדת להינשא
 לבן למשפחת מהגרים החי בארצות הברית. היא
ודעת אל  נוסעת אליו לארצות הברית ושם מתו
ותר מכל  המערביות ואל מה שמקושר עימה י

 במרבית הסרטים
 שעשו זרים על הודו,

 ״הנהר״ של ז׳אן
 רנואר, ״המעבר

 להודו״ של דייוויד
 לין, ורוב סרטיהם
 של ג׳יימס אייבורי
 ואיסמעיל מרצ׳נט,
 צפון יחס כפול של

 דחייה ומשיכה

 בתודעה הקולקטיבית: מתירנות מינית; כלומר:
שא ש תשוקה כלפי כל מו ו מ י מ ת ל  האפשרו
 שהוא. ארוסה של הגיבורה, תוצרו של החינוך
ן לפני  המערבי, מבקש לקיים איתה יחסי מי
 נישואיהם. הגיבורה מזדעזעת, ומכאן היא נתונה
 בקונפליקט כפול: מחויבותה למערכת הערכים
ד - ג מנ ת, ו ו נ ר ת מתי ל ל ו ש ת ה י ת ר ו ס מ  ה
 מחויבותה כלפי מי שיועדה להינשא לו. בניגוד
י להשתמע, הקונפליקט אינו אישי;  למה שעשו
ע ו נ ל ה הקו ל ע מ  השאלה ש
 באמצעות זאת היא קודם כל
ת תי ו ב ל זהות תר  שאלה ש

 ושימורה.
ת דו היא תרבו ת הו  תרבו
 נוקשה מאד והיררכית, היחסים
ם פי נים בה כפו ן המי י ב  ש
 לנוקשות זו ומוסדרים, לרוב,
נים ו ם המכו כי ו ד די שי  על י
ר ד ס ע את ה ב ק ל ר ו מ ש  ל
 החברתי. בהקשר כזה מתפרשת
ת אל ת כהסתפחו ו נ ר  המתי
ר על  הסדר המערבי וכערעו
על הזהות חברתי ו ר ו  הסד
,PARDES התרבותית. גיבורת 
ת על נפשה, עושה ט ל מ נ  ש
ר את הזהות מ ש מ ה ה ש ע  מ
 והסדר התרבותי-חברתי ההודי, ובה בעת גם
 מערערת עליהם - בשל החלטתה העצמאית.

 גיבורי PARDES יוצאים אל מעבר לים, אל
 המערב. בנסיעה זו כרוכה האפשרות לפריצת
 גבולות ההתנהגות המינית הנאותה, דבר שעשוי
 לספק מימוש סימבולי של תשוקה כפולה: הן
 כלפי מושא מיני והן כלפי יישות תרבותית זרה
 המסמלת חירות במובנים רבים. הקולנוע ההודי
 ממלא תפקיד של סוכן תרבותי אשר בו בזמן
 מספק משאלה זו לחירות - אך גם מחזק את
ב את שחקניו לגבולות  המימד המסורתי ומשי

 הסדר החברתי הטוב.

ו גיבורי הסרט אל הסדר הטוב,  לאחר ששב
ט זה - וסרטי ר ל האם מנחיל ס  נותר לשאו
ו ז  נוסחה אחרים העוסקים בשאלה זו - אי
ב ניתן לומר ת ״המערב״. לרו  תובנה על תרבו
P ובסרטים אחרים משמש A R D E S  שלא: ^
ו אך לשמש ד  "המערב" כגורם עלום שתפקי
 כמראה שתוצב בפני הצופים, ואלה יוזמנו לחזק
- באמצעות המציאות המדומה שנשקפת בה

- את זהותם הנבדלת.
PARDES בנקודה זו מתקיימת קירבה רבה בין 
 לבין ״קולנוע בנוסח בומביי" ו״גיהנום היפנוטי״.
ם גיבורי הבד בתרבות הזרה טטי  בכולם משו
ן עבה שחוסם, בשלב זה, אפשרות ו טי שרי  עו
 של דיאלוג ממשי. בחירתו של קובלר לצלם את
 ביקורו הראשון במקום הזר מאירה את הצילום
 כאקט של ניכור. מילותיו בפתיחת סרטו מגלות
 את עמדתו המנוכרת כלפי הדבר שהוא עצמו
י בבסיס המפגש ר זה מצו כו י  יצר. אפשר שנ
 הבין-תרבותי, אפשר שהוא אימננטי לקולנוע
I .ונוכח במדיום מעצם טיבו 
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 עין העץ /11< קף₪ף
 לקראת הפסטיבל הבינלאומי ה-7 לסרטי סטודנטים

י פ ס ן כ ו ל א ר ו ו מ צ ן ע ר י  ל

ש מצלמה. ף י  קריסטו
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 לחצנים, תא להכנסת קלטת
 ואפילו ידית אחיזה. קריסטוף
 מצלם במצלמתו את חצר ביתו,
בבת  את התרנגולת המסתו
 באסם, את עצמו. אנו מתבוננים
 בקריסטוף מצלם, אנו צופים
נות הנקלטות בעדשת  בתמו
 מצלמתו. כל עולמו של קריסטוף
 סובב סביב המצלמה; המצלמה
 כאובייקט, וכמתווך בין המציאות

 לבין קריסטוף. בסצינה בסרט קריסטוף מסביר
 לצופים כיצד מורכבת המצלמה ואילו תיפקודים
 יש לה. בשלב זה נוצרת תמיהה אירונית בין
 הצופה לבין הסרט, שכן קריסטוף אוחז בידו
 חתיכת עץ פשוטה בלבד, ואילו הצופה בסרט
 מתפתה להאמין כי קריסטוף הוא זה שצילם
 התמונות הנראות בסרט. המצלמה עשויה כולה
 כפיסי עץ מודבקים ועליה שרטוטים צבעוניים
ן  של הפונקציות להפעלתה לכאורה. זוהי עי

 העץ של קריסטוף.

 זהו סיפורו של אחד ממאה ושמונים הסרטים
 שיוקרנו במסגרת הפסטיבל הבינלאומי ה-7
 לסרטי סטודנטים שיתקיים בסינמטק תל-אביב

 בתאריכים 3.6.98ו-6.
רף ו דן שבו סרט כמו ״טיטאניק״ ג  בעי
 בשליחותה הקטלנית של הוליווד את חצי כדור
 הארץ המערבי, ובתוך כך מטביע כל סיכוי
 ליצירה קולנועית אלטרנטיבית (תרבותית,
 כלכלית, חברתית) ואמצעי העשייה הופכים
 ליקרים ולמורכבים יותר ויותר, מוצא את עצמו
 בית המדרש ליצירת סרטי סטודנטים מתקשה
 לעקוב אחרי החידושים הטכנולוגיים והיקף
 התקציבים הדרוש כיום להפקת סרט ולו של
 כמה דקות בלבד. סטודנט לקולנוע נדון למאבק
 כלכלי בלתי נלאה, בניסיון להשיג את המשאבים
 הדרושים להפיכת החלום הגלום בתסריט כתוב
 לכדי סרט של ממש. סדרי גודל התקציב של
 ז׳אנר הסרט הקצר מתקיימים כיום בעולם
 בעיקר בשדה הסטודנטיאלי. מעטים הם היוצרים
 הבוגרים שבחרו מרצונם לחזור ולעסוק בז׳אנר

 הסרט הקצר. (גייס גידמוש, יגאל בורשטיין).
 לסרט הקצר אין קהל, אין מערכת הפצה, אין
 אולמות הקרנה ואין ביקורת מסודרת. היעדר
 תנאים הכרחיים אלה מעקר את צמיחתם של
 יחסים פוריים בין הסטודנט היוצר לבין הקהל
 הרחב, ובכך דוחק את יוצרי הסרטים לחממות
 הפסטיבלים. פסטיבלי סרטי הסטודנטים הם
 פינות גן העדן האחרונות שבמסגרתן צופה קהל
 בסרטים קצרים, ומזכה אותם בתהודה הראויה

 ליצירות חמד אלו.
 הסרט הקצר הוא בסיס לתירגול וללימוד
 ברוב האסכולות ללימודי קולנוע בעולם. אין
 הדבר מובן מאליו. המבנה הסגור כאמצעי לימוד
 הוא בחירה אשר לה חסרונות ויתרונות משלה
 בהתמודדות של היוצר הצעיר עם אתגרי המדיום
 הקולנועי. לכאורה ניתן היה להתאמן על הסצינה
 כאורגניזם בסיסי שהבמאי אמור להתמחות בו.
 הסצינה מכילה בתוכה את יחידת המבנה
 הבסיסית המרכיבה את הסרט הארוך. ואם
 היומרה היא סרט ארוך, ובמשך שנים נהוג היה
 לומר כי הפיצ׳ר היה ועודנו משאת נפשו של
 כל סטודנט לקולנוע, הרי שדי היה בהתמקצעות
 בימויית במסגרת הסצינה. או אז ניתן היה ללמד
 את מבנה הסצינה ולהכשיר תלמידים ביכולות
 הסצינה השונות: הדרמתית, הקומית, הפרודית.

 המיזונאבים, הסצינה המרכזית בכל סרט,
 הנושאת את המשקל הסגולי שלו, את תמצית
 רעיונותיו והגותו של הסרט, יכלה לשמש קרקע
 נוחה מאד לתירגול. אך הסרט הקצר הוא הוא

 במת הלימוד הראשית של
 הסטודנט לקולנוע. הסיפור
 הקצר הוא המסגרת הפופולרית
 ביותר ללימוד המדיום הזה.
 מה שמוכיח כי הסרט נמצא
 בסיפור, והחשיבות של הסיפור
 הסגור עומדת מעל הסצינה,
 מעל הבחינות המדיומליות
ם, לו ת: מישחק, צי ו נ  השו
 תאורה, עריכה וכוי. כל אלה
 נמדדים אך ורק מנקודת מבטו
 של מספר הסיפור הקולנועי,
 ומכאן חשיבותו של הפורמאט הקצר בתחום
 לימודי הקולנוע. מבחינה זו גולת הכותרת
 המגולמת בסרט הארוך אינה צירוף של כמה
 מסגרות יסוד(כמה סצינות) זו לזו, אלא הרחבה
 של אופן מסירת הסיפור הקולנועי למשך הארוך.
 בדיוק כמו שכתיבת פרק אינה משולה לכתיבת
 סיפור שלם, והסיפור הקצר מקביל לסיפור
ן ן מעי ) רק בהיות הראשו  הארוך (הרומאן
 שרשרת ד-נ-א מתומצתת ומרוכזת של השני.
 הסטודנט מכיר את המסגרת הקצרה מז׳אנר
 הסיפור הקצר. בשניהם, גם הסרט וגם הסיפור
 הקצר, יש משמעות מיוחדת במינה לאופן בניית
 הפערים אצל הצופה/קורא למשך הקצר. הריפרוף
 לאחור הוא בעל חשיבות עליונה במשך הקצר
ר ש א ר מ עו ן שי ו הן חזקות לאי דותי  ותהו
לתו ו . סג ( ר/רומאן צ׳ פי  בפורמאט הארוך (
 הראשית של הסרט הקצר היא ביכולת המיצוי

 של רעיון באופן האולטימטיבי.

 מה מייחד את ההמצאה של הסרט הקצר?
 ייחוד זה מגולם אולי במצלמתו של קריסטוף:
ניות ההברקה. ת האמצעים מול ראשו  פשטו
 קוצר היריעה אל מול עושר האמירה. היכולת
 להגיד את הכל בכמעט כלום. כלום זמן, כלום
 כסף, כלום אמצעים, לעיתים צוות של סרט
 סטודנטים מונה אדם אחד בלבד, והוא הכותב,
 הבמאי, השחקן, העורך והצלם. מול תנאי פתיחה
 בלתי אפשריים אלה בולטת ומתבלטת היצירה

 הסטודנטיאלית בראשוניותה ובתקדימיותה.
 מצב הקולנוע הסטודנטיאלי הוא אולי דבר
 כמעט מובן מאליו במדינות אשר מתקשות
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 להקצות סיבסוד וכספים וכספים לתרבות
 ולאמנות בכלל, ולמדיום יקר שכזה בפרט.
 בישראל היתה בשנים האחרונות פריחה של
 בתי ספר לקולנוע, וכיום, מעבר לארבעה בתי
 הספר המרכזיים לקולנוע ולטלוויזיה
 (אוניברסיטת תל-אביב, קאמרה אובסקורה,
 סם שפיגל ומעלה), פועלות בארץ עשרות מגמות
 לקולנוע במכללות, בבתי הספר התיכוניים ובבתי

 הספר הפרטיים.
 עם פריצתו של הערוץ השני לחיינו נוצרה
 לכאורה הצדקה לאינפלציה בכמות בוגרי
 מקצועות הקולנוע והטלוויזיה בארץ. הערוץ
 השני קלט לתוכו מאות בוגרי מקצועות הקולנוע

 והטלוויזיה בארץ. הערוץ השני קלט לתוכו
 מאות צעירים תאבים לעבודה בתחום. לרגע
 נדמה היה כי אכן היוצר הקולנועי הישראלי
 מצא לעצמו בית. ואולם מהר מאוד התברר, כי
 אותם יוצרים נועזים וכשרוניים נשאבו לתוך
 חוקי המשחק של העסק הכלכלי ששמו טלוויזיה.
 אין מדובר רק בכאלה שעזבו לחלוטין את
 העשייה הדרמטית-קולנועית-אמנותית, כדוגמת
 שחר סגל ואיילת מנחמי, אלא גם באלה אשר

 מצאו בחיקו החם של הערוץ השני מסגרת
 עבודה חלופית (חגי לוי, דוד אופק ואיתן פוקס).
 המסגרת הטלוויזיונית דחקה את מקומו של
 הסרט הארוך. הסרט הקצרצר (0ו-20 דקות)

 הוגלה למשבצות נידחות בשעות הקטינות של
 הלילה.

 עידן הטלוויזיה והמחשב יצר מציאות חדשה
 המחייבת שידוד מערכות בכל הנוגע להכשרת
 קולנוע וטלוויזיה. גם אם כיום ההבחנה בין
 טלוויזיה לקולנוע היא שרירותית, מבחינה
 טכנולוגית ברור שציוד הפילם מיועד בראש
 ובראשונה לקולנוע, בעוד שהטכנולוגיה הדיגיטלית
 שמה פעמיה לקופסה הביתית. ב״קאמרה
 אובסקורה״ הבינו זאת, ולאחרונה הוחלף ציוד
 הצילום והעריכה בבית הספר מאנלוגי לדיגיטלי.
 התחלופה הטכנולוגית הזו כרוכה במהפכה
 מחשבתית, אשר תוליד כבר בעוד שנה דור חדש

0 קבלת הפנים שנערכה אחרי הפרמיירה של הסרט "אפולו 3ו" • 
E הציג הבמאי רון הוואדד בפני אחראי האפקטים החזותיים בסרט, J 
 דוב לגאטו, אדם כבן 70, שהתרשם מאוד מהסרט. אותו גיינטלמן טען

 בהתרגשות שעד אותו היום היה בטוח שראה את כל החומר המצולם
 של נאס״א בחלל. כשלגאטו ענה שכל שוט חלל וכל שוט חללית ובכלל,
 כל צילומי כדור הארץ והירח, הם כולם אפקטים ויזואליים דיגיטליים,
 התרשם מאוד הג׳נטלמן המבוגר. הרשה לי להציג את עצמי, אמר, שמי

 3יל ארמסטדו25.
 אם בעבר, כשאמרו טכנולוגיה דיגיטלית בקולנוע, חשבו כולם על יצירת
 עולם סינמטי חדש, אחר ולא מציאותי, הרי שהיום, אחרי סרט כמו
 "טיטאניק", מסתבר שאפשר לעשות גם דברים שנראים ממש אמיתיים.
 המציאות כבר לא חייבת להיות "מדומה" או ״לא הגיונית". מה שנקרא

 virtual reality מאפשר לעשות הכל, המכשול
 היום הוא רק כסף. אם כך, ניתן דרור כמעט בלתי
 מוגבל לדמיונו של במאי הקולנוע ושל אנשי

 האפקטים שלו.
 המהפכה, ללא ספק, קבעה עובדות חדשות בשטח
 בעקבות הצלחתו המסחררת של הסרט"טיטאניק",
 שאלמלא הצלחתו בקופות, ספק אם היתה תהודה
 כה גדולה לפריצות הדרך הטכנולוגיות שנעשו בו.

 אך בהוליווד כמו בהוליווד, ובסופו של דבר היא זו שיצרה בעזרת קולנוען
 גדול, ג׳ים קאמדון, ספקטקל מרהיב שחלקים רבים ממנו נוצרו באמצעות
 טכנולוגיה. הסרט מעלה מחדש את שאלת הריאליזם בקולנוע, ובודק את
 הקשר שבין התיאוריה והפרקטיקה של הטכנולוגיה לבין המציאות. זאת
 אומרת, בעזרתה לא רק יוצרים עולם שהצופה מפקפק באמינותו ומודע
 כל הזמן לנוכחות ה׳׳מכונה", אלא ניתן ליצור עולם שמוכר לצופה, שהוא
 גם יכול להזדהות איתו, וגם, וזו הגדולה, עובר חוויה שספק אם ניתן

 היה לחוות אותה ללא השימוש במחשב.
 המהפכה עדיין לא חדרה לכל פריים ופריים, בגלל העלויות המאוד
 גבוהות, והשימוש בטכנולוגיה זו היום הוא לא שכיח מדי ונעשה בעיקר
 כשרוצים לחסוך זמן, והרבה, או כשרמת הסיכון לאנשי הפעלולים גבוהה,
 וכמובן - כשזו הדרך המוצלחת והאמינה להפוך חזון פילמאי מורכב
 ואפילו בלתי אפשרי לשוט חי וקיים. אך לדברי הבמאי ג׳ים קאמרון, תוך
 עשר שנים, רוב הסרטים שיצולמו יידגמו מיד לאחר מכן לתוך המחשב,
 שם יערכו אותם, יעבדו על תיקוני צבע, אפקטים, כותרות וכדומה,
 ובסופו של תהליך, בגלל השיפור הצפוי ברזולוציה של המחשב, יורידו

 ישר מתוכו סרט ערוך ומוכן להקרנה מבלי לאבד איכות.
 קאמרון ממשיך וטוען, שכבר היום ניתן, עם מספיק כסף ומספיק זמן,
 לעשות כל דבר העולה על הדמיון, וברמה כזאת, שהצופה היושב ורואה
 את הסרט נשבה באמינות של הדמויות ושל העולם הדיגיטלי, ומבחינתו
 אלו אינם פעלולי מחשב. מי היה מאמין, שאלפי האנשים באפיזודת

 הטביעה בסרט (80 דקות) נולדו במחשב? שאותם האנשים שצועקים
 וקופצים, מפוחדים ובעיקר מבוהלים, נוצרו בעצם בסיליקון גרפיקס

 (חומרת מחשב המשמשת ליצירת גרפיקות דיגיטליות מסובכות)?
 הטכנולוגיה הדיגיטלית הופכת להיות כלי נוסף וחשוב מאין כמוהו
 להצלחת הסיפור. זה כבר לא אפקט רק לשם האפקט, ותוך זמן לא רב,
 לכשיוזלו העלויות, היא תהיה מכרעת בתכנון הסרט ובעבודה עליו,
 וחשיבות רבה במיוחד ניכרת לשיתוף הפעולה ההדוק שנוצר בין הבמאי

 לבין אחראי האפקטים הדיגיטליים.
 אירוע שיעסוק בטכנולוגיה הדיגיטלית בקולנוע, שימושיה והתרומה
 שיש לה לשחרור הקולנוע מעוד אחד מאחרוני כבליו, יפתח את שבוע
 הפסטיבל הבינלאומי ה-7 לסרטי סטודנטים - שממילא עוסק ביחסי
 קולנוע-טלוויזיה-מחשב. במסגרתו יוצגו ההתפתחויות בעולם ובארץ,
 ותינתן אפשרות הצצה לעולם חדש זה, שכאמור
 גם מגדיר מחדש את מושג הריאליזם בקולנוע
 וגם בוחן את גבולות המדיום כולו. הדגש יהיה
 על תהליך היצירה, ובמיוחד על החיבור שבין במאי
 הקולנוע לבין אמן הדיגיטל, או: מה הם השלבים
 מהגיית הרעיון בראשו של הבמאי, דרך עיבוד
 הרעיון על-ידי אחראי האפקטים והאנימטורים,

 ועד הסרט הגמור.
 הרצאה על התפתחות האפקטים בקולנוע - מן האפקטים האופטיים
 הפשוטים ביותר ועז־ לשיאה של ההתפתחות בימינו - תהווה את ההקדמה:
 "ממלייס ועד טיטאניק". החלק הפרקטי של האירוע יביא דוגמאות ממגוון
 היצירה בתחום זה: על התחום הנראטיבי הבינלאומי יהיה מופקד ד״ר
 סטיבן פדדריקס, מנהל תפעולי של חברת Digital Domain מארצות

 הברית, שאחראית לאפקטים בסרטים כמו: ״טיטאניק", אפולו 3 ו״,
 ״האלמנט החמישי" ועוד כהנה וכהנה פרסומות ווידאו קליפים, שיציג
 שכבות עבודה של יצירות שעשתה החברה (חברה זו היא השניה בגודלה
 בארה״ב בתחום האפקטים). חברת ״גראוויטי״ ישראל, אולפן פוסט

 פרודקשן, תציג עבודות ותהליכי עבודה, בעיקר מתחום הפרסומות.
 יוסי זומר, במאי הסרט הישראלי"הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים״,

 שנחשב הסרט הישראלי הראשון ששילב סצינות שנעשו בעזרת הטכנולוגיה,
 ישתף את הקהל בתהליך היצירה, מה שישפוך אור על שיתוף הפעולה

 הייחודי שסרט מסוג זה דורש.
 העשייה הסטודנטיאלית תיוצג על-ידי סטודנטים מהמחלקה להדמיה
 ממוחשבת ב״קאמרה אובסקורה״, שיציגו סרטי גמר שנעשו בתוכנות

 תלת-מימד.
 כל הפרזנטציות יבחנו צדדים שונים של תהליך היצירה המעניין והאחר
 שבסרט כזה, הן מבחינת הבמאי, הן מבחינת אמן הדיגיטל, והן מבחינת
 האפקט על הצופה שהוא בעצם המרוויח העיקרי. בסופו של דבר נבין

 יותר ונחשוש פחות.
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 של יוצרים מעודכנים, ממוחשבים ומתוכנתים
 באופן לא ליניארי, מקביל וחסר גבולות בהשוואה

 למחזור קודם לו.
 ועם כל זאת, ברוב בתי הספר לקולנוע בארץ בכירי
 המורים צמחו בעידן הפילם. ה״סטודנט החדש״ הולך
 ומתרחק מהפילם ומהציוד הכבד, הוא עובר לווידאו
 ולמצלמה הביתית, הוא מתרחק מהלוקאלי ומתקרב
 אל הגלובאלי, הוא מתקשר עם העולם כולו, באופן

 מהיר, ישיר ונטול מתווכים.
 אלא שכל ההתפתחויות הטכנולוגיות הללו
 אינן מספקות בלי הניצוץ הצפון בתסריט. ב״עין
 העץ של קריסטוף" באים לידי ביטוי יתרונותיו
 המובהקים של הסרט הקצר. דווקא מתוך מגבלת
 הזמן בולט הרעיון המבריק והייחודי. הסרט
 משתייך למסורת הולכת וגדלה של סרטים קצרים
 מהז׳אנר ה״מוקומנטרי״. סרטים אלה מציגים
- ו ד ו ו ס ט דרמטי המבוצע בכלים פ י ר ס  ת
 דוקומנטריים. בארץ נעשו בשנים האחרונות
 מספר סרטים המשתייכים לז׳אנר זה: ״בית״,
 ״יונה סידס מורה דרך", ו״נחמן ליימינר״. לא
 במקרה הז׳אנר המוקומנטרי נפוץ בפורמט של
 סרטים קצרים. מגבלת הזמן משמשת בו כיתרון,
 בכך שהמתח הנוצר בין התכנים ה״מופרכים״
 לבין הצורה שבה הם מצולמים ממצה את עצמו

 בדרך הטובה ביותר בזמן קצר.
 הז׳אנר המוקומנטרי מהווה גם גישה חתרנית
 המאפיינת עשייה סטודנטיאלית אקספרימנטלית.
 גישה זו רואה בייצוג המציאות באמצעות מצלמה
 פיקציה, כיוון שהיא מצולמת. לאחרונה נדרשנו
 מחדש לסוגיית הקטגוריות השונות בתחרות
 פסטיבל סרטי הסטודנטים. התחרות מתקיימת
 בין הקטגוריות השונות בתחרות פסטיבל סרטי
 הסטודנטים. התחרות מתקיימת בין הקטגוריות
 המסורתיות: עלילתי, דוקומנטרי, אנימציה
 ואקספרימנטלי. מבחינה זו הז׳אנר המוקומנטרי

 לועג לחלוקות הקלאסיות הללו.
 רובנו כבר מבינים מזמן כי אין סרט שאינו
 עלילתי. המוקומנטרי לוקח כמובן מאליו שאצל
 רוב הצופים מקובלת האמונה, שאם דבר מה
 מצולם הרי שהוא אמיתי. הסטודנט בא לתקוף
 אמונה עיוורת זו ולשרש אותה. הוא עושה שימוש
 מניפולטיבי באמינות האוטומטית שמעניק הצופה
 לתמונה המצולמת, למנתה חמור הסבר, לפשטות
 האותנטית ולעובדות שאינן משתמעות לשתי
 פנים המוצגות לפניו באופן ויזואלי. הוא יושב
 מול המסך ואומר לעצמו: "הרי ראיתי במו עיני״,

 "הרי שמעתי במו אוזני״.
 קריסטוף מתעתע בנו דווקא בפשטותו התמימה
 לכאורה. הוא נראה כאילו נלקח מסרט בערוץ
 המדע על חיי חקלאים בפולין, הוא נשמע כאילו
 קריסטוף הוא אדם אמיתי, אשר חי במקום אמיתי
 ומצלם במצלמה אמיתית מציאות אמיתית. אלא
 שאף אחת מהנחות היסוד הללו אינה עומדת
 במבחן ההיגיון. כי אם קריסטוף מצליח לצלם
 במצלמת עץ, הרי שאולי גם ההיפך נכון, ואולי
"צולם במצלמת עץ", כלומר הוא  הסרט עצמו
 פיקציה מוחלטת, בדיון מושלם, אי-אמת מובהקת
 אשר ההיגיון אינו יכול לסבול את קיומם. זוהי

 אמירה קולנועית, אך לא רק קולנועית: גם אמירה
 פילוסופית תרבותית החותרת תחת מוסכמות
 ההיגיון, האמת והקליטה החושית הבסיסיות
 ביותר. על כן הפכה אמירה זו כה פופולרית בקרב
 הסטודנטים המבקשים ״לנקום" ולמרוד בתפיסות

 המוסדיות המקובלות.
 יתרה מזאת, הפורמט ה״מוקומנטרי" מתבסס
 על נגישות ציוד הווידאו ליוצר העכשווי. כל אחד
 יכול היום לעשות סרט על עצמו, על משפחתו.
 לא כל אחד יכול להמציא את עצמו מחדש ולספר

 סיפור מופרך בכלים דוקומנטריים.
 קריסטוף בורא עולם, ולא רק הוא, אלא גם
 הבמאי של הסרט הזה. הרעיון המבריק, על אף
 שאינו מבוצע בעושר רב, בולט בפיוטו וביופיו.
ף מצליח כאן לצלם  את הנס הזה, שקריסטו
 באמצעות מצלמת עץ, מגלם הסרט כולו, ואולי
 את עצם המאבק על המשך יצירתו של הסטודנט
 לקולנוע בכלל. הבריאה מתוך האין היא היא
 אשר הופכת את הסרט למייצג את עבודת
 הסטודנט-במאי קולנוע באופן כה משכנע ומרגש.
 הקלות הבלתי נסבלת שבה מצליח במאי סרט
 זה לבנות מציאות אמינה ומשכנעת מהמגוחך
 ומהבלתי אפשרי, היא קול קורא ליוצר הקולנועי,
 מחד גיסא, ללכת ולחפש את הרעיונות אשר עוד
 לא ראינו שכמותם, ולמשקיע, למורה ולמשדר,
 מאידך גיסא, לראות בסרטי סטודנטים קבוצה
 מובילה של יוצרים אשר בהם טמון הגרעין
 האמיתי של מקוריות, מחשבה ויצירה קולנועית

 יוצאת דופן.
 מצלמת העץ המגוחכת של קריסטוף היא
 צעצוע זול עשוי עץ. מצלמת הווידאו הביתית
 אינה רחוקה כל כך מהדימוי הנאיבי הזה. היא
 מאפשרת מבט מהיר, כמעט חטוף ומרושל,
 במציאות. היא מייצגת את קץ עידן ההילה,
 הגלוריפיקציה של האמנות, האמן או האמצעי
 (המצלמה). כל אחד יכול לבנות מצלמה כשל
 קריסטוף. כל אחד יכול לצלם את אשר קריסטוף
 מצלם לא רק בזכות האמצעי הזול והפשוט, אלא
 גם בהיבט של המצטלם. חצר בית, תרנגולת, אני
 ותו לא. אין צוות ענק, אין אולפן גדול, אין סט
 מורכב, אין פנסים כבדים. מצלמת העץ של
 קריסטוף אינה סרט עירום, והיא אולי הכיוון
 שאליו צריך לצעוד סטודנט לקולנוע באלף הבא.
 פסטיבל הסטודנטים מבחינה זו הוא חגיגה של
 מפגש הקצוות, מסרטים פשוטים אך מבריקים
 כדוגמת ״עין העץ״ של קריסטוף ועד להפקות
 ענק, עשירות ומרהיבות, מבית היוצר הגרמני
 והאמריקאי. זוהי נקודת מפגש של הלוקלי,
 מאבקים לאומיים, שפות שונות, מנטאליות
 מנוגדת, בתי הפקה מסוגים שונים, אסכולות
 לימוד יריבות והגלובלי; המחשב והאינטרנט
 כשפה אחידה וכלל עולמית, השאלות האנושיות
 הבסיסיות של מיניות, משפחה, דת, מוסר ומצפון,
 ומפגש יוצרים מכל העולם(כ-40 מדינות) במדינה
 אשר בה המקומי והקרוב נראה תמיד יותר חשוב
 מהכללי והרחוק. בואו לרגע של פסק זמן, של
 פרספקטיבות חדשות, ושל שינוי פוקוס בשבוע

I .הפסטיבל 

 המשך הארוך
 בתנועות נעות

LA LONGUE DUREE 

 H הפסטיבל הבינלאומי השביעי לסרטי
• סטודנטים יארח את הכנס השני של  ״
 אוניברסיטת תל אביב בלימודי קולנוע (8-ו ו
וני) בסינמטק תל אביב. הכנס יתמקד  בי
 באספקטים השונים של צורות ארוכות ומסגור

 של תנועות נעות.
, כפורמט ( SER IAL  הסידרה הנמשכת (
 טלוויזיוני, מסמלת שושלתיות מתמדת, או
 אפילו, למראית עין, כמעט אין-סופית, של
זר  פעולות ודמויות. באמצעות שימוש חו
 ונשנה של אלמנטים שונים, כמו אנשים,
 אירועים, מקומות, רעיונות או מוסדות, באה
 על סיפוקה התשוקה ל״יותר מאותו הדבר".
 ההתמדה וההמשכיות עם החזרות הבלתי
 פוסקות, הופכות את הסידרתיות עצמה
 לשוות-ערך או אף זהה, עם הטלוויזיה. לעומת
 זאת, הסידרה הקצרה (SERIES), שמורכבת
 ממספר ברור של חלקים בעלי נקודות מפגש
 והצטלבויות שחלקם אינם רציפים, מתמסרת
 לתבנית המוכרת של מוסיקה הג׳אז -
ך ״ - ההתקדמות בזמן תו  ״הפרוגרשן
 הסתעפות. הסידרה הקצרה מהווה, לכן, חיקוי
 מושלם או אף תואם של הנראטיב של
 היסטוריה כתובה. הסידרה הקצרה מחקה
 צורה מסוימת של כתיבת היסטוריה או אף
 מסמלת את הרעיון של פוקו, ההיסטוריה

 כמגילת יוחסין שושלתית.
 סידרה וסידרתיות הן בעת ובעונה אחת
 צורות ספציפיות מאוד ומיוחדות מאוד של
 מיסגור: מיסגור הנראטיב, מיסגור הדמויות,
 המיסגור כסוג מסוים של סיום, וכן גם חוסר
 סיום, המסגרת הכפולה של היסטוריה והסיפור
 ונקודת המפגש שלהם. הסידרה והסידרתיות
 יוצרות בעיה בנוגע לתפיסת המיסגור עצמו.
 המסגרת שלהם שוברת לחלקים מודגשים
 את המרחב הלא ממוסגר שנוצר בתוך

 המסגרות השבורות.
 בהתאם לכך המסגרת הופכת למושא
 להעלאת שאלות: כיצד היא מתפקדת בבניית
 נראטיב, דמויות, סיפור, תימה, היסטוריה
 וקומפוזיציה, וכיצד היא חותרת תחת מבנה
 זה בדיוק דרך הגבול שלה או כשהיא נשברת?
דות המפגש של נקו  כיצד ההמשכיות ו
 המסגרות, כמו חיבורן יחד, משפיעות על
 המבנה שלהן לשם תפקודן או חותרות
 תחתיהן? מה מתרחש "בין המסגרות"?
 ובקצרה, האם אנו מוכנים לשחק בסידרת
 המשחקים שאפשר לשחק בתווך בין המושג
 "מסגרת״ לבין התצורה של ״המשך הארוך"?
ן מ א ד נ א י  ג
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ל ב י ט ס  פ
 ו ם n ד ם ר

 פסטיבל רוטרדם 998ו - רשמים מפסטיבל
 דמוקרטי והתמודדות! עם סבם נ י הזמן

ו ר נ י י ן פ  ד

טרדם בל כמו רו ן לסכם פסטי ו  ל ניסי
. ן ש לכישלו א ר ד מ ע ו רה הוגנת מ  בצו
 ממדיו המפלצתיים השנה -612 סרטים בתשעה
 ימים - מרחיקים אותו במהירות ממעמד של
 פסטיבל ומקרבים אותו למעמד של שוק, כאשר
ש בחירה  ההבדל בין השניים ברור: בפסטיבל י
 קפדנית מוקדמת שבה צריך האחראי לתוכנית
 להחליט מה ראוי להציג ומה לא, בשוק מטילים
 את אחריות הבחירה על הצופה עצמו. מציגים

ר את הראש.  לו את הכל ושהוא ישבו
ב בר בפסטיבל כמו רוטרדם, שבו רו  כשמדו
 הסרטים הם כאלה שאיש לא שמע עליהם לפני
וור. ר עי ש הימו א ר  כן הרבה, הבחירה היא מ
בל ה בהחלט לשבח, הפסטי י זמה שראו ו י  ב
 מתעלם לחלוטין מסרטי האולפנים ההוליוודיים,
ג לעצמם ואינם  בהנחה שאלה מסוגלים לדאו
, כל מר . כלו ץ ו ח ב רה מ ם עז ו ש ם ל י ק ו ק  ז
ו ז ואי והר(  האינפורמציה של המדיה הנעולה על ז
והר?) היא חסרת כל  מדיה אינה נעולה על ז
 תועלת במקרה הזה. הסיכוי היחידי להאיר, ולו
 במקצת, את המיסתורין המוחלט של כל השמות
ק ל ח ה ש ד ב ו ע ץ ב ו ע ת, נ י כנ ם בתו י ש ד ח  ה
 מהסרטים הוצג כבר בפסטיבלים קודמים. אמנם
בר בפסטיבלים כאלה שאינם זוכים להדים  מדו
בלים ות של פסטי י  גדולים או במסגרות משנ
ש ביער ו ר קל ם יותר; זה אמנם או י קשר  מתו
 הגדול והאפל, אבל יותר טוב מחשיכה מוחלטת.
י שנה  האמת היא שהפסטיבל, הצומח מד
 בשנה, הרגיש כנראה שנשקפת לו סכנה רצינית,
 משני הכיוונים. מצד אחד, בעלי הסרטים יתחילו
ל צדק, כי בתוך ערב  לחשוד, ובמידה מסוימת ש
ל מוצרים מכל רחבי העולם - כי  רב כזה ש
ל טרדם אכן חורשת גם בפינות האפלות ש ו  ר
מת  הקולנוע העולמי - קשה יהיה למקד תשו
ט בודד אחד, כזה או אחר. מצד שני, ר  לב על ס
ם הולכים ם שגוהרים לשם במספרי רחי  האו
ים להסס י  וגדלים - השנה היו 400,ו - עשו
תר ו ד אם התוכנית לא תהיה קצת י י ת ע  ב
לי זאת היתה הסיבה שלפני כמה  ממוקדת. או
פר-דמוקרטי הזה,  שנים החליט הפסטיבל הסו

ף אחד א וה ו ו יש מעמד שו  שלכל הסרטים ב
ותר מאחר, לנקוט צעד חריג. הם  אינו נחשב י
 בוחרים 5 ו סרטים של במאים חדשים למסגרת
 תחרותית, שבה מעניקים שלושה פרסים שווים
ש בכך י  בערכם. נכון, מודים מנהלי הפסטיבל, ש
נות הדמוקרטיה. מצד מת בעקרו י  פגיעה מסו
י ד לכיסו ר מאו ז ו ל התחרות ע  שני, המתת ש
יע בהשגת ב לא פחות, הוא מסי  עיתונאי, וחשו
ן של מו ת המי ו ן הקלת בעי ש ו ר י פ ות ש י  חסו

 הפסטיבל.
 מי שאינם מתלוננים, מן הסתם, ואסור לשכוח
עד להם בראש וראשונה, אלה ו  שהפסטיבל מי
 הקליינטים המקומיים. הולנדים, שבכל ימות
 השנה הולכים לקולנוע פחות מכל אומה אחרת
 באירופה, נוהרים לרוטרדם מכל רחבי המדינה.
ש צפו י א חדש, 275,000 א  והשנה נרשם שי
ת בהצגות ר היה לראו ש פ א  כמעט בכל מה ש

ת 9:30 בו לו בסבי  שהתחי
ד בערך 02:00.  ונמשכו ע
, ח ו ר ה ם ו ש ג , ה ר ו ק  ה
 מרכיבים קבועים בפסטיבל,
 תרמו גם הם למלא את
ת היום. ו ע  אולמות בכל ש

 למרות כל ההסתייגויות,
 לכל מי שקצה נפשו בזרם
ע ו נ ל ו ק ל ה י ש ז כ ר מ  ה
 העולמי, שבהנהגת הוליווד
 מידרדר בשנים האחרונות
י , לכל מ  מדחי אל דחי
ם י י ל ר בשו בו ש לנ ק ב מ  ש
 ולמצוא סממנים מעודדים,
ת ק ז ח א ב ו ם ה ד ר ט ו  ר
, ת י ש א ל חובה. ר ב י ט ס  פ
 משום שברור, אחרי ביקור
ד קורה ו , שהרבה מא  בו
 בשוליים; שנית, משום שגם
 בבחירת מקרית של סרטים
ר י ב י ס ו כ י ש ס ן י י י ד  ע
ה מ כ ל בכמה ו ק ת י ה  ל

ם, לגבי מי שעושה סרטי ם מעניינים. ו  סרטי
ק ק הסרטים שם, שו ו  המפגשים במסגרת ש
ינו לא במוצרים מוכנים אלא בפרויקטים  שעני
ם י ש פ ח מ ם ש י נ מ מ מ ם ו י ם מממנ י ש פ ח מ  ש
י להיות צעד גדול בל עשו יקטים, הפסטי  פרו

 וחשוב קדימה לקראת הגשמת חלומותיו.
י ט ר ך המסה גדולה והסמיכה של ס ו ת  מ
 רוטרדם, הנה כמה סימני דרך שראויים לתשומת
 לב, ואולי אפילו יותר. כולם מגיעים מן המזרח
ד ם הקדישה לו מאז ומתמי ד ר ט ו ר  הרחוק, ש
 תשומת לב רבה. לדוגמא, סרט יפני בשם "בלוז
ל במאי אלמוני (בינתיים) בשם סאבו,  לדוור" ש
ט נוסף (ראה סקירת ר ת ס  שהספיק כבר לעשו
רות ור כסמל לנושא בשו ). הדו ן בל ברלי  פסטי
 שמחליט ביום בהיר אחד לחדול מן הנייטרליות
ל חלק פעיל בחייהם של ממועני טו י ל ו ו  של
ר בכמה וכמה סרטים בתקופה  המכתבים, חז
 האחרונה, אבל סאבו בחר
נה לטפל בנושא. ך שו ר  בד
ור שלו, בחור צעיר בשם  הדו
 סאוואקי, מבקש לעזור לכמה
ניהם חבר , בי ו י ת ו ח ו ק ל  מ
ת ו י ה ר ל מ י י ת מ ם ש י ר ו ע  נ
 יאקוזה, נערה בודדה שגוססת
 ממחלת הסרטן, רוצח שכיר
 שהגיל מאלצו לפרוש, ועוד.
ק ס ו ט ע ר ס ה ת ש ו ר מ  ל
 בנושאים עגומים לכאורה, הוא
 נראה כמו סאטירה חברתית
ו ב ף ש ו ס , עד ל ת ע ש ע ש  מ
ם הטובים של הדוור  המעשי
 מובילים להתרסקות מוחלטת
א היחיד ממנה הוא צ ו מ ה  ש
לוב המוזר של ות. השי  המו
ף ו ים עם ס מי ם קו י ב י כ ר  מ
 השחור והבלתי צפוי, הסרקזם
זרים י - אחד האבי ל ט ו ר  ב
ב במהלך שו ב ו ם שו י ר ז ח שחו ב ש ״ ל  צ.

 מלון קאקטום הסרט היא אצבעו הקטועה
ד מ ל ת מ ה ה ז ו ק א י ל ה  פחרקקי-יונג(קוריוזה) ש

 שלושת הנמרים

 הכפתודאים
ה) כ־ ׳ ג  פעור זלינקר. (

 סיבוב• ירח בץ אדמה לים
 ג׳וזפה גץוודינו(וזיטליה)

ת י ע י נ  יורט• ט
 סספו רוזוביצק׳(ו־ווססריה)

ס הקהל ר  פ

 הכלה מפול•!
 קרים סרץןידיה (הולנד)

 פרסי הביקורת הבינלוחומית

 כטור
יה) גרמנ ) ד קלמו ר  פ

 אהבה ראטונה, פולחנים אחרונים
ת הברית) ו צ ר ו n a (1 גיסי 
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 שפיספס עסקת סמים - ומולו הומור רגיש
 ומיואש בבית החולים שבו מאושפזת הנערה
 החולה, יוצר יחד קולנוע מפתיע ומרתק לעיתים

 קרובות.
 מעניין שאותו חיזיון של מוות כהגשמה
 אפשרית יחידה של משאלות חוזר בסרט אחר,
 "תוצרת הונג קונג", שכשמו כן הוא. זהו סרטו
 השני של פרוט צ׳אן, במאי יליד קנטון שבסין
 העממית אשר היגר עם עם משפחתו להונג קונג
 כשהיה בן 6 ו בלבד, ומאז עבד כאסיסטנט
 בתעשיית הסרטים הפוריה שם ורק בשנות
 התשעים החל לעשות סרטים משלו. שוב, השפה
 הקולנועית עומדת בניגוד גמור לטון המיואש
 לחלוטין של הסרט כולו. לכאורה זה סרט
 הרפתקאות רומנטי ומשעשע על נער ונערה
 המאוהבים זה בזו. אבל העלילה מתנהלת בתוך
 העוני המחפיר של שכונות המצוקה בעיר, בין
 אנשים שחיים מן היד אל הפה ומהלוואות שהם
 שוכחים להחזיר. הנער המאוהב, שהוא גיבור
 הסרט אם אפשר לראות בכך גבורה כלשהי,
 מנצל את שעות הפנאי הרבות שלו לגביית
 חובות מעניים מרודים עוד יותר ממנו. לנערה,
 בתה של אחת החייבות, יש גידול ממאיר במוח.
 החבר שמתלווה לצמד הזה כמעט ללא הרף
 הוא נער מגודל, מפגר בשכלו ומרטיב בלילות.
 תפקיד חשוב, במהלך הסרט, יש לשני מכתבים
 שמותירה אחריה נערה אחרת, לפני שהיא
 קופצת אל מותה מגג של בניין גבוה. המכתבים
 מתגלגלים לידיו של הגיבור, המנסה לחשוף את
 הסיבות להתאבדות הבלתי-מוסברת. הסרט
 גדוש לסירוגין בקסטות בין כנופיות שונות של
 גובי חובות אלימים וטיולים כמעט פיוטיים של
 השלישייה (הנער, הנערה והחבר) ברחבי העיר
 ובבתי הקברות שלה. בתוך התפרצויות
 בלתי-צפויות של אלימות בין מעשי הקונדס
 הנעריים השונים, נסוכה חרדה קיומית עמוקה
 שמאחוריה מצטיירת תמונה עגומה וחסרת
 תקווה של הונג קונג: מצד אחד עיר של מגדלי
 זכוכית ושיש הנראים כמו אקספרימנטים
 מטורפים של ארכיטקטים עתידנים, ומצד שני
 מאכלסת מעבר לפינה עוני ומועקה שאין מהם
 מוצא אחר חוץ מן המוות. קשה שלא להיזכר
 ב׳׳נשכחים" של בוניואל - אף אחד מן הגיבורים
 בשני הסרטים האלה אינו מלאך, אבל אין זה

 אומר שמגיע להם הגורל שנפל בחלקם.

 "מבוך החלומות״ של סוגו אישי היפני היה
 אולי אחד השלם, אבל גם המבלבל בין סרטי
 המזרח הרחוק. מצולם בשחור-לבן נקי ומבהיק
 שכמוהו לא נראה מאז הימים הטובים של הוליווד,
 זהו סיפורה של כרטיסנית באוטובוס (בימים
 שהיו עדיין כרטיסנים) המאמינה שהנהג שעובד
 איתה, צעיר ויפה תואר, חביבן של כל חברותיה
 לעבודה, היה אחראי למות ידידתה, כרטיסנית
 גם היא, בתאונת דרכים. היא מתכננת לנקום את
 מותה, אבל במקביל היא גם מתאהבת בנהג,
 ובמהלך הנסיעות שלהם לאורך המסלול הקבוע
 שחוזר על עצמו מדי יום, היא שוקעת בהזיות
 על הה שעשוי היה לקרות ואולי הלק מי ההזיות

 אמיתיות והדברים קורים הלכה למעשה. משחק
 הדמדומים הזה בין מציאות ודמיון נמשך לאורך
 כל הסרט בתחכום רב, ומחזיק את הצופים במצב
 של חוסר ודאות מתמדת עד הרגע האחרון. בימוי
 קפדני ועבודת עריכה למופת מאשרים שסוגו
 אישי הוא מן הבמאים המעניינים ביותר של הדור

 הצעיר ביפן.
 ומהודו, סרט בשם "מחול הרוח״ של ראז׳ן
 קוסה. הפעם מדובר בנושא שהעסיק לא מעט

 את התרבות המערבית לאורך
 הדורות: מה מידת ההתחייבות
 האישית של אמן לאמנות שלו?
 זמרת מצליחה, נשואה, מאושרת,
 ששמה הולך לפניה ורבים מתדפקים
 על דלתה ומבקשים ללמוד אצלה
 את תורת השירה המסורתית, עוברת
 משבר קשה בעקבות מות אמה.
 האם היתה בנעוריה זמרת מפורסמת
 עוד יותר, שלהבדיל מבתה, לא היתה
 סתם מבצעת, אלא אמנית שהשראה
 מיוחדת ויחידה במינה ציינה כל
 הופעה שלה. הבת שמודעת, בתוככי
 עצמה, למה שחסר לה, וחושדת
 שסירובה להקריב את פרטיותה
 לשירה היא הסיבה לכך, עוברת
 סיוטים ומשברים שבסופם היא
 מאבדת את קולה. כדי להשתקם,
 היא יוצאת לחפש את הגורו של
 האם. תוך כדי כך היא מוותרת על
 חיי המשפחה מתוקנים מבלי שתוכל
 אפילו להסביר לבעלה המסור מדוע
 היא עושה זאת, ומגלה אחרי נדודים
 רבים וחיטוטים אין-ספור שכל עוד
 אין לאמנות עדיפות ראשונה בחייה,
 לא תגשים את משאת נפשה -
 להידמות לאם. תפיסה רומנטית
 שאנשים כמו שוברט או בדליה היו
 ודאי מזדהים עמה מייד. חוץ מזה,
 יש בסרט התייחסות מעניינת
 לאספקטים שונים בשירה ההודית
 המסורתית שאינם מוכרים ביותר

 במערב.

 ״מלון קאקטוס״ של הקוריאני
 פארק קי-יונג מעביר ארבעה זוגות שונים דרך
 חדר אחד של מלון, אבל שלא כבמרשמים
 הבדוקים של הוליווד, הפעם מדובר בבדיקה
 כואבת של מערכת היחסים בין גברים לנשים
 במצבים שונים של החיים, החל מגיל ההתבגרות.
 זאת תמונה מייאשת המציגה מגבלות רגשיות
 רבות, עד כדי קיפאון מוחלט, אצל בני זוג בכל
 הגילים. התכונה הבולטת ביותר של הסרט היא
 טכניקת הצילום שלו, מפגן וירטואוזי של
 כריסטופר דויל, הצלם האוסטרלי שזכה לתהילה
 במזרח הרחוק, בעיקר בסרטים של וונג קר-וואי
 (״צ׳ונקין אקספרס״). האמת היא שדויל מרשה
 לעצמו כל כך הרבה תרגילים במצלמה שלו,
 שאינה נחה לשנייה אחת, עד שלעתים קשה
 4החלירג nN הר־וררו וו<\<א ומודד ה^יייי-יייייייייל

 הזאת, או שמא מרוב עיסוק בצלם נוטים לשכוח
 מה הוא מצלם.

 ומווייטנם, ״המסע הארוך״, סרט שמזכיר בכל
 את הסרטים הסובייטיים הצדקניים שלאחר
 מלחמת העולם השנייה. זהו סרט מסעות על
 לוחם שמבקש להחזיר את גופת ידידו משדות
 הקרב שבדרום לכפר מולדתו בצפון. הדרך מלאה
 תפניות (מלאכותיות חלוטין) ותקריות (לא
 אמינות), שבהן הצופה צריך להתרשם מן המראה

 ״חזעקת חירום״ של n־uj לם

 בלוז לדוור״ של סוזבו

 של מדינה משתקמת אחרי מלחמה ארוכה
 ועקובה מדם (זה החלק היותר מעניין בסרט),
 מדינה שבה כולם משנסים מותניים, כולם
 עוזרים, כולם טובים ויפים ואין יותר הבדלים

 בין גנרלים לטוראים (מי שירצה, שיאמין).
 ולסיום - סרט מהונג קונג שאפילו המפיצים
 המסחריים בישראל, אלה שפוחדים מכל מוצר
 לא אמריקאי כמו ממגיפה, היו יכולים להתעניין
 בו. שמו ״אזעקת חירום״, והוא מחזיר הביתה
 את רינגו לם, שחקן לשעבר ובמאי וירטואוזי
Maximum) שניסה כבר את כוחו בהוליווד 
 Risk עם ז׳אן-קלוד ואן דאם). העלילה מזכירה
 את הלהיט ההיסטרי של ג׳ון וו, ״עימות חזיתי"-
 במקרה זה מדובר בהתמודדות בין מפקח משטרה
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״  ו

 פ ס ־ ב ל
 ה ו J J ר י ה

 קל־נסונים משלה
 ה ש בוע ההונגרי ממשיך ל ה יאבק בפגעי

 התהפוכות הפוליטיות והכלכליות של השנים
 האחרונות. ובכל זאת, מתוך המיט חור הג0
 מבצבצים גם סרטים מתקבלים על הדעת

 העולם התחתון. הסרט מבוים בקצב מסחרר,
ות שיספקו את  מציע אלימות בכמויות מסחרי
 זוללי הבשר האדום המושבעים ביותר, ומכיל
ם ת על פני הכבישי ו י נ ף מכו ד ר תר מ ן הי  בי
ו נופל נ  העמוסים לעייפה של הונג קונג, שאי
ל ״הקשר מה מן המרדף הקלאסי ש  במאו
 הצרפתי״. ההבדל המשמעותי האחד הוא שלם
ן מן המשטרה, ו  צילם את הסצינה ללא רשי
 כלומר הוא ואנשי הפעלולים שלו נאלצו להתמודד
ן כמותה בשעות השיא,  עם תנועה סואנת מעי
 והשלימו את כל הסצינה ביומיים. ומחירו הכולל
 של הסרט הוא פחות ממחיר של סצינת מרדף
 אחת שגרתית בסרט הוליוודי. אז מי המקצוען

 האמיתי?
ף - ראו הוזהרתם: השנה ידברו של  ולבסו
 הקולנוע ההולנדי. ולפני שמישהו יפהק בחוסר
 נימוס, זכרו ש״שושלת אנטוניה״ בא משם, זכה
 באוסקר, ובינתיים יש להולנדים כבר פרס אוסקר
 נוסף, על ״קאראקטר״ של מייק ואן דים. זהו
ר י ש ר ע ת ו ראה הרבה י ם שנ י ש ר  מבצע מ
 כתפאורות, בתלבושות ובאמצעי ההפקה מכפי
ן דולר. ו לי ל 3 מי ת מהשקעה ש  שניתן לצפו
ת טי יה ברי ז י ו  התוצאה נראית כמו סדרת טלו
ס וקרתית המתרחשת במאה הקודמת, אפו  י
ל ח ושנוא שמטי  משפחתי על מנהל מכס קשו
 אימתו על כל הסובבים אותו, שכופה את עצמו
 על נערה ענייה, מכניס אותה להריון ומפנה לה
 עורף. הצעירה הגאה מסרבת לבקש ממנו עזרה,
 מגדלת את הבן בכוחות עצמה, וברבות הימים
נו  יבוא הבן הזה לנקום את נקמתו באב, שאי

 מכיר כלל את הצאצא שלו.
ן  "הכלה מפולין״ - הסרט ההולנדי הראשו
 שזכה אי-פעם לפרס הקהל ברוטרדם (ההולנדים
 תמיד העדיפו בעבר סרטים מיובאים), ממשיך
רופי - על לך ומתפתח בקולנוע האי  קו שהו
 תנועות האוכלוסייה בין מזרח ומערב והשתלבות
ות שונות. האשה הפולנייה מאמינה י  של תרבו
 שהיא נוסעת לעבוד בהולנד עבודה לגיטימית,
 אך כשהיא מגיעה לשם היא מגלה שמצפים
ק בזנות. היא נמלטת על נפשה  ממנה לעסו
ט,  ומסתתרת בחווה המרוחקת של איכר פשו
 בצפון המדינה. מערכת היחסים בין האיש השתקן
 לבין האשה המבוהלת על רקע האווירה הכפרית
ץ להולנד,  של חבל ארץ שכמעט אינו מוכר מחו
 מתוארת ברגישות רבה, אולי משום שגם הבמאי,
דיה, הוא מהגר שרואה את המקום אי  קרי@ סו
 בעיניים חדשות, עם מעט עזרה מקטעי השירה
ב על המקום  של אדה סטאל, שהירבה לכתו

 והיווה השראה ישירה לתסריט.

ט הולנדי אחר בשם ״הדרך״, של פרנק ר  ס
 שפד, הוא סרט תיעודי ששעוקב אחרי כתיבתה
ן  של יצירה מוסיקלית החל מן הרגע שהמלחי
 ל»1י0׳»3דוי©ן משרבט את המוטיבים הראשונים
ו חודשים לאחר עד להשלמתה, 0  של היצירה, ו
ן אופנתי יותר, בר במלחי  מכן. אילו היה מדו
 הסרט היה ודאי מטייל בין כל תחנות הטלוויזיה
 בעולם. אולם גם כך, חובבי מוסיקה וקולנוע

 ימצאו בו עניין רב. ו

ו ר נ י י ן פ  ד

יסר קשות. כמעט • קולנוע ההונגרי מתי H 
ר עבר מאז התפרקו המערכות ו ש • ע H 
 הישנות, ושום דבר יציב לא קם עדיין במקומן.
 פעם היה הכל ברור: המימשל החליט ואישר,
 ההפקה יצאה אל הפועל, ובין אם הסרט החזיר
 את ההשקעה ובין אם לאו, הבמאי יכול היה
 לעבור לסרט הבא בלי חשש, בתנאי שהמימשל
 שוב יחליט ויאשר. זה נכון שהמימשל לא היה
ן ר לא נמנה בי בו פש הדי חו ש ו מי  בדיוק ג
 השיקולים בהחלטה, אבל ככל עם שבילה דורות
ן זר, ידעו גם ההונגרים למצוא  רבים תחת שלטו
 שבילים עוקפים ולהשיג את מבוקשם, פחות
 או יותר. ומאחר שגם השיגו פרסים בפסטיבלים
 בינלאומיים, שפירושם יוקרה, נסלח להם הרבה.

 לא הכל, אבל הרבה.

 היום אין עוד גורם אחד ויחיד שצריך להחליט
 ולאשר. המימשל מחלק אמנם כספים, אבל
 הם אינם מספיקים אפילו להפקות צנועות,
לטת בחוק  בעיקר כאשר הכלכלה החופשית שו
 ופירושה העלאה תלולה של כל המחירים.
 החברות הממשלתיות לשעבר התארגנו לחברות
תר משהן ו ת י או צי  פרטיות, אבל אם הן מו
 מכניסות, מאיימת עליהן סכנת סגירה. חשבונות
 עתיקים, שלא נפרעו בעבר, מתחסלים היום
 בלי שום בושה, ובמאים כמו $&ישטו!8$ן סאבו
 ומיקלוש יאגצ׳ו יושבים בפינה כדי לפנות מקום
ם בעבר י ח פ ו ק שו עצמם מ י ג  לכאלה שהר
 וסבורים שהגיע תורם לעשות במלאכה - ולא
 חשוב אם אינם מוכשרים לכך במיוחד. ובכל
 זאת, הקולנוע ההונגרי לא הרים ידיים. לראיה

- הם קצרו לא פחות מ-20 פרסים בינלאומיים
 בשנה שעברה. לא רע, לפי כל קנה מידה שהוא.
 חלק מן ההצלחה הזאת צריך לזקוף לזכות
 אחת המסגרות הישנות המעטות שנותרו עדיין
 מן המשטר הישן, וכל הכבוד למי שמצליח
 לשמר אותה מפני פגעי השוק החופשי. הכוונה
ע הקולנוע ההונגרי, אותו אירוע, שחל  לשבו
בל הסרטים בברלין,  זה 29 שנים, ערב פסטי
 ובו מציגים לאורחים נבחרים מכל רחבי העולם
ל השנה ובכך  את כל התוצרת ההונגרית ש
 מבטיחים שהשמועה על מה שיש, לטוב או
 לרע, תגיע לארבע קצות תבל. כתריסר סרטים,
 כמו בכל שנה, חלקם מסחריים לחלוטין, חלקם
 הפקות יומרניות ובתקציב מועט, וכולם עדים
ת בקולנוע המזרח חז  לאותה המבוכה שאו
 אירופי מאז שגזלו ממנו את החומה שבה נהגו

 להטיח את ראשם בזעם.

ש י ל השנה הזאת, ו  הסרט הבולט ביותר ש
ץ בכל הפסטיבלים, ללא יוצא רו  להניח שהוא י
 מן הכלל(הוא כבר הוזמן לקאן) הוא ״תשוקה",
 סרטו השני של במאי ותיק בשם גיורגי 9הר.
 סרט קודם משלו, "השקיעה", זכה בישראל
 ליחס מיוחד במינו: הוא הוצג לפני כמה שנים,
 תחילה בפסטיבל חיפה ואחר כך גם בירושלים.
יך לקבוצה של קולנוענים הונגריים  פהר שי
פורת ת הסי סכמו ר את מו  שאוהבים לשבו
 המקובלת, בעיקר כשמדובר באורך הצילומים
 וכמובן באורך של הסרט כולו. ״השקיעה" היה
נמט ו  עיבוד לסיפור בלשי חריג של פרידדיך די
רש מן העבודה כדי ו  על מפקח משטרה שפ
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שמו של הסיפור המקורי הוא  למצוא רוצח (
ן בו כמעט , שאי ן ר-לב  ״הנדר״), סרט שחו
 דיאלוגים, סרט שמתרחש כולו בחורף קודר,
 במרחבי יערות קפואים ומושלגים בצפון הונגריה
 המאוכלס אך בקושי. העוצמה החזותית של
 התמונות, האווירה הדחוסה והשחקנית, שבה

ט ע מ ש כ ק ב ת  הצופה מ
 לנחש את העלילה - עד
 כדי כך חוסך פהר בפרטים
- והקצב האיטי שבו הכל
י נ ת לפ ח ת ש מ ח ר ת  מ
 השטח, כל אלה היו תכונות
ת ר ו ק י ב ו ל מ ס ק  ש
בלים, אבל, כפי  ולפסטי
 שקל להניח, לא לקהל

 בבתי הקולנוע.

ך י ש מ ״ מ ה ק ו ש ת  ״
לי אף או  באותה הדרך ו
 מרחיק בה לכת. הצילומים
ד הרבה יותר ארוכים,  עו

ותר ד י ותר איטי, הדיאלוגים עו ד י  הקצב עו
 קמצניים באינפורמציה, החורף על הבד הוא
 קודר וקר לא פחות, ואפילו ההוד וההדר של
 יערות העד השתקנים נעלם. בוץ, גשם ותשוקות
 שאינן מחמיאות למי ששבוי בהן. העלילה לקוחה

 מ״הדוור מצלצל פעמיים״
 של ג׳יימס קיין, שהועבר
 לאחד החלקים הפחות
 תיירותיים של הונגריה. כל
ב י ב ס מ ם ש י ט ו ש י ק  ה
ת י ז כ ר מ ה ה ל י ל ע  ל
 מסולקים, ומה שנותר זו
 המציאות הקשה - בעל
 המוסך האלים והבוטה,
 האשה המכונסת בעצמה
ר ב ו ך שנאתה, ע ו ת ב  ו
 האורח שנשכר לעזור לבעל
 הבית ובסופו של דבר רוצח
ה ש א ת ה ר ז ע ו ב ת ו  א
 ובדרבונה. התמונה היא
 שוב שחור-לבן, מחוספסת
ם של  וקרה גם ברגעי
 התפרצות תשוקה (שנות
 אור מפרידות בין הריאליזם
ן  כביכול של בוב ופאלסו
 בסצינת המשגל על שולחן
נה ן הסצי י ב  המטבח ל

 המקבילה בסרט הזה).

י  ביום מן הימים ראו
 שפסטיבל כשלהו יציג בזו
רסאות י ו את הג  אחר ז
 השונות של הסיפור הזה,
 החל מן ״הפנייה האחרונה״
 של פייר שנאל עם פרנאן
 גראווי ומישל סימון, דרך
 ״אוססיונה״ של ויסקונטי
ה ר א ל ק י ו ט ו ר י ׳ ם ג  ע

 האמריקאיים שמתמשים בשם המקורי של קיין,
י גארנט עם לנה טרנר וג׳ון ל טי ן ש  הראשו
, עם ניקולסון ן  גארפיד, שני בבימוי רפאלסו
 וג׳סיקה לאנג, ועד לגרסה החדשה ההזאת של

 פהר, הפחות זוהרת והיותר קשה מכולם.
 סרטו של פהר היה אמנם משכמו ומעל השנה
 בין כל הסרטים ההונגריים,
 וכל מה שהוצג לידו התגמד
 בהשוואה אליו, גם אם היו
ת ו נ ו סי ם כמה נ ש  פה ו
 מעניינים. למשל, ״אספרסו"
 של הצלם לשעבר טמאש
ו מונחת ט שב ר  סאס, ס
ם אחד  המצלמה במקו
 מהתחלה ועד הסוף, בתוך
דפשט. ו בר בבו ס ר פ ס  א
, התוכן ן י ן מעני ו קר  העי
ן ו אטר  נראה כהצגה בתי
 מסחרי לכל דבר, הוא נשען
 בעיקר על דיאלוגים, הרבה
 דיאלוגים, ומשחק מוחצן של כל המשתתפים.
ד להניח שהסרט יצליח מסחרית ר מאו  סבי
 בהונגריה, אבל יתקשה, בשל מחסום השפה,

 לחצות גבולות.
 "חוק הצוענים" של בנצי גיונגיושי, על מערכת

 היחסים בין איכרים הונגרים למיעוט הצועני,
ותר ברקע החברתי מאשר בעלילה ן י י  מצטי
 הצפויה למדי, שנשענת על נוסחת"המלך ליר".
 "דם על השושנה" של דזיה זיגמונד יכול היה,
 עם עלילה יותר ממוקדת, להיות מותחן לא רע
ץ להונגריה: נו מוכר מחו  העוסק בנושא שאי
 הברחת הדלק מעבר לגבול האוקראיני. מסתבר
 שהדלק באוקראינה זול יותר, וכל מיני כנופיות
ת על השליטה במסחר נלחמו ת ו ו נ ג  מתאר

 הבלתי-חוקי.
 ואולי כדאי להזכיר גם את שני להיטי הקופה
ן - "חדרים  שכבר הוכיחו את עצמם. הראשו
 להשכרה" של פטר טימאר, פעם במאי מבטיח
ות גסה, קומדיה דרדר למסחרי  ולאחרונה מי
 מביכה על נופשים ליד אגם בלאטון. השני, "לא
ד קומדיה, הפעם של אנדרש קרן  תקין״, עו
 ורוברט קולטאי, שמופיעים גם בשני התפקידים
 הראשיים. זה עיבוד למחזה האמריקאי על שר
ו י ד ן תפקי ן בי ת שמנסה לתמר ו ל מ דף ש ו  ר
 הפוליטיים לבין הפילגשים שהוא מזמן לחדרו
ים, אבל ן צורח לשמי . הרמז לקלינטו ן  במלו
ש כנראה גירסאות משלה לסוג זה  בהונגריה י
 של מדינאים. עובדה, בסרט צפו, בחודשיים
 הראשונים להפצתו, למעלה מ-350 אלף איש,

I .ולא בשל איכויותיו האמנותיות הנעלות 
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 בברלין 1998 הוקרנה, בין השאר,
 הרטרוספקטיבה של האחים רוברט וקורט

 טיודטק, אבל לא בשביל זה באים 7פטטיב?
 חשוב זה. העיתונות בבר זעקה ח00
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• בפסטיבל ברלין. מסתבר שזה בדיוק • 
 המקום המתאים לקולנוע שלנו. הכותרת, כמובן,
 פרס הביקורת הבינלאומית היוקרתי שהוענק,
ל רון נות מירושלים״ ש  ובצדק, ל״שברי תמו
 חביליו, פרס שהכתיר שנים ארוכות של עמל
ת) פן יצא סרט ארוך מאוד (6 שעו  קשה שבסו
ן דומה לו בעולם -  ואישי מאוד על מקום שאי
, ת ו י פ ר ג ו מ ת, הד ו י ר ו סט ת ההי ו י ע ב ל ה  ע
 הפוליטיות והכלכליות שבו. דווקא הכנות וחוסר
ות של הסרט הם שכבשו את הקהל  האמצעי
 בברלין, שהגיב בהתלהבות רבה. תגובות חיוביות
ו גם ל״שלוש אחיות״, סרט שהוא במידה  הי
בך  רבה המשך ליומן המשפחה של ציפי ר״בנ
 אחרי ״הבחירה והגורל״, ול״מר באום״ של אסי
ת אחידות היו הדעות על ״הדיבוק  דיין. פחו
 בשדה התפוחים הקדושים״ של יוסי זומר (ראו
 ראיון עם העורך, ד3 שטייר, בגיליון זה), ו״שביל
 החלב״ של עלי נאסר. בסך הכל נוכחות מכובדת,
יה שנמצאת במשבר קיומי חמור  ודאי לתעשי

 כל כך, כמו התעשייה הישראלית.

 ואשר לשאר הפסטיבל - כמו בשנה שעברה,
 גם הפעם זעקו כותרות העיתונים הגרמנים
 חמס נגד הפסטיבל. הם תקפו את ההנהלה, את
ם דבר לא  האירגון, את הסרטים, בקיצור שו

 מצא חן בעיניהם. לכאורה, לא קשה להבין את
 הביקורת. יותר מדי סרטים אמריקאיים, שחלקם
ד בזמן הפסטיבל,  יצאו להפצה מסחרית עו
 הביאו עמם מעט מדי כוכבים, תוכנית צפויה
 מדי, שגרתית מדי, חסרת שיאים, וכן הלאה.
 האמת היא שכאשר העיתונות רוצה להתלבש
 על פסטיבל, אפשר תמיד למצוא סיבות לכך.

 הפסטיבל המושלם עוד לא נולד.
 שלא תהיינה אי-הבנות. ברלין 1998 לא היה
 בשום פנים ואופן פסטיבל משובח, ובשורה
 התחתונה קשה להצביע על הרבה דברים שאפשר
י ל . או ך זמן ר ו ר לא ו כ ז ל  לקחת הביתה ו
 הרטרוספקטיבה של האחים ©יודמק (רו3רט
 הבמאי וקורט התסריטאי) היתה כזאת. רוברט
ודמק נמנים עם הכוכבים העולים  וקורט סי
 בקולנוע הגרמני של תחילת שנות השלושים
ות  (רוברט ביים את ״אנשים ביום א׳״ עם צו
 עוזרים מפואר שכלל את 3ילי ויילדר, פרד זיננזן
 והצלם יוג׳ין שו9טן). הם גלו מגרמניה עם עליית
 המשטר הנאצי, עברו תחילה לצרפת, ואחר כך,
 כמו חבריהם האחרים, התגלגלו להוליווד, שם
די תווך של סרטי בי.  היו עד מהרה בין עמו
א תמיד יחד) היתה ל ) ו ש ע  האיכות בסרטים ש
 פעמים רבות, עד כמה שיישמע הדבר מוזר, פועל
 יוצא של תקציב נמוך. כמו שסיודמק עבד, עם

 תפאורות שנשארו מסרטים אחרים ועם כוכבים
ט שני ר ד לא התחילו ס  שגמרו סרט אחד, עו
 והאולפן לא רצה לראות אותם מתבטלים, היה
 סיכוי סביר שהאולפן ייתן לו יד כמעט חופשית,
 בגבולות ההיגיון. וכך יצא לו לעשות מותחנים
ם ע ) ״ ס ו ר ס ק י קר "  וסרטי פעולה מעולים כמו
 ברט לנקסטר, שאותו טיפח במשך כמה שנים),
ות״(עם דורותי מקגווייר), ני י לי  ״המדרגות הלו
ם ברט ע ל "הרוצחים" (  הגירסה הראשונה ש
 לנקסטר ואווה גארדנר), וסרט ההרפתקאות
 שהפך את לנקסטר בסופו של דבר לכוכב של
 ממש וממשיך להיות, עד עצם היום הזה, בין
 הסרטים המהנים של הוליווד בשנות הארבעים,

 ״הפיראט האדום".
 אבל, מה לעשות, העיתונות אינה שולחת את
 נציגיה לברלין כדי לראות רטרוספקטיבה, מלאה
 ככל שתהיה ומעניינת ככל שתהיה, המוקדשת
 לסרטים בני חמישים שנה ויותר. התקשורת
 רוצה בשר טרי, ומה שהיה לברלין להציע בנושא
 הזה היה, בסך הכל, בסדר: אלא ש״בסדר" אינו
 מספיק לאחד משלושת הפסטיבלים המובילים
 בעולם. לדוגמא, כל המבקרים האירופים ראו את
 ״ג׳קי בראון״, את ״לכשכש בכלב״ ואת ״סיפורו
 של ויל האנטינג" עוד לפני שהגיעו לפסטיבל. זה
 אינו מעלה או מוריד מערך הסרטים, אבל זה
ש לכל מי שבא ד מן הצפייה שי רי  בהחלט מו
וח על האירוע ומרגיש שהוא בעצם טוחן  לדו
 מים, כי בשביל הבשורה הזאת לא היה צורך
ו י ת מו . ומה יעשה מי שרשי ן א לברלי ו  לב
 מתפרסמות בכתבי עת כמו ״סינמטק״, כלומר
 לא מייד אחרי הפסטיבל אלא תוך תקופת זמן
 מסוימת. מה יש לו להוסיף על שלושת הסרטים
גמאות דו ) ן ד י  הללו, או על ״המתאגרף״ של שר
 אחרות אינן חסרות), אחרי שיצאו כבר להפצה
 בכל רחבי העולם מיד אחרי הפסטיבל. לכן, כל
 מה שייכתב בהמשך מוקדש לאותם סרטים
 בברלין שהפצתם בארץ לא סודרה בינתיים, או
 שאין לסרטים תאריך יעד מיידי. על היתר תשמעו

 כבר ממקורות אחרים.

 מתוך כל מה שהוצג בתחרות, הסרט המעניין
ותר - על איכותו כדאי להחליט רק אחרי  בי
 צפייה נוספת - הוא סרטו החדש של ניל ג׳ורדן,
 "נער הקצבים". ג׳ורדן השתעשע ברעיון לעשות
 את הסרט הזה במשך כמעט עשור, מאז יצא
 לאור ספרו המצחיק והמפחיד גם יחד של 9טריק
 0קניי3 על נער בן 12 מעיירה אירית נידחת,
ז מלחמה על כל העולם משום שברור  שמכרי
 לו כי כל העולם נגדו. לגבי במאי כמו ג׳ורדן,
, גם אם לא בדיוק לנוע מסחרי סק בקו  שעו
 באמצע הדרך, ״נער הקצבים", עם הגלישות
ו לעולם הפנטזיה והסיפור השבור שתוקף  של
 את הצופה מכל הכיוונים, הוא בחזקת העזה
 מפתיעה. מעבר לתמונה סרקסטית ושחורה של
 הפרובינציה האירית, מעלה ג׳ורדן בסרט זה את
ויות ו  כל הסוגיות המאפיינות את אירלנד מז

 שלא תחבבנה אותו על בני עמו.

ל כתמונה חביבה של משובת  מה שמתחי
 נעורים ומעשי קונדס תמימים, מתקדם במהירות
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 והופך בסופו של דבר למשחק רצח מטורף,
 שנראה מאיים עוד יותר בגלל התייחסותו של
 הגיבור למעשיו החריגים, התייחסות חסרת כל
 יסוד מוסרי או חרטה נוצרית (לנצרות יש משקל
 נכבד, ולא תמיד חיובי, בסרט). הפרשה שהסעירה
 לאחרונה את ארצות ברית, של שני הנערים
 שרצחו כמה נערות מבנות כיתתם, כאילו באה
 להמחיש את המתרחש בסרט הזה. בעיניו של
 גיבור הסרט, בן לאב מוסיקאי שתיין ומובטל

 זהה לשם של מיליונר משותק המרותק לכיסא
 גלגלים. אשתו של המיליונר נחטפת בידי
 אלמונים, הזרוק הנצחי נשלח עם הכופר שצריך
 להציל את היפהפייה, ומכאן מתחילה סדרה של
 טעויות, השתלשלויות מוזרות ותפניות לא
 צפויות, שבסופן כמובן פותר לבובסקי (בין
 שכטה אחת לשנייה) את התעלומה הגדולה.
 כרגיל אצל האחים כהן, מדובר ברדיפת בצע
 כפייתית שאין מחיר גבוה מדי עבורה (זה חוזר

 העוסקת באמנות קונספטואלית. אבל האחים
 משקיעים כל כך הרבה מחשבה ואהבה בעיצוב
 הדמויות שלהם, עד שהעלילה (שאף פעם לא
 היתה החלק החזק בסרטים שלה) נופלת קורבן
 לכך, התוצאה נראית כאוסף התחכמויות יותר

 מאשר סרט מגובש.
 אכזבה גדולה עוד יותר היא סרטו החדש של
T לפי h e G inge rb read M a n ,  רובדט אלטמן
 עוד רב-מכר של גיון גרישם. צריך לומר שהחיבור
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 ואשה שדעתה נטרפה עליה מרוב
 ייאוש עד שהתאבדה, הידידות היא
 ערך עליון והבגידה בחבר היא חטא
 בל יכופר. ובעולם שכולם נגדו וצדק
 לא יכול להיות נחלתו, שום דבר לא
 ימנע בעדו להשיג את הצדק לעצמו,
 ולא איכפת לו כלל מה יקרה לו תוך

 כדי כך.
 יש בסרט הזה הרבה דברים
 שעשוים לקומם הרבה אנשים, ואין
 זה מפליא כלל שהצלחתו המסחרית
 היתה צנועה למדי(הסרט יצא כבר
 להפצה, הן באירלנד והן בארצות
 הברית). בין ההברקות של ג׳ורדן
 שהכנסייה ודאי לא תמחל עליהן, הוא
 הכניס לסרט סדרה של אנשי דת
 טמאים ומתחסדים, ובחר בשינייך
 או׳קונוד, הזמרת שיצאה חוצץ בעד

 זכות ההפלה לנשים ונגד הוותיקן, לתפקיד
 הבתולה הקדושה, המופיעה בהזיותיו של הנער
 וסולחת לו הכל. כאמור, יש בסרט הזה מהומה
 גדולה כל כך, שהחלטה פסקנית לטוב או לרע
 כמעט בלתי-אפשרית אחרי צפייה אחת בלבד.

 הסרט שכולם ציפו לו בכליון עיניים ויצאו
 ממנו פחות ממאושרים היה סרטם החדש של
 האחים כהן, ״לבובסקי הגדול״. מעשה בזרוק
 אולטימטיבי שלא התעורר עדיין מן הטריפים
 של שנות השישי• (גיף בר׳ג'0) ששמו, במקרה,

ל ניל j יורדו  ״מון חוונס ב״נער הקצבים״ ש

 אצלם מאז סרטם הראשון), והקריקטורות
 שלהם גדולות מן החיים ומשעשעות מאוד.
 בעיקר כשמדובר בג׳ון גודמן כגר צדק בוגר
 וייטנם ושומר שבת שפותר כל בעיה בכוח
 הזרוע, או, עוד יותר טוב, באמצעות הארסנל
 הקטן שהוא מחזיק בביתו. ממש חומר לנאמני
 הר בית. אבל לא רק גודמן מבריק; גם ג׳ון
 טורטורו כשחקן באולינג היספנו-אמריקאי
 (לבאולינג יש מקום גדול בסרט), סטיב בושמי
 שסותמים לו את הפה בכל פעם שהוא מעלה
 הצעה, ת׳וליאגה מור. כיורשת אקסצנטרית

 בין אלטמן לגרישם נראה בלתי
 אפשרי כבר על הנייר, ומה שקורה
 בסופו של הבד מוכיח שאלטמן יכול
 לעשות גם הוא סתם סרט פעולה,
 כמו כל במאי אחר בהוליווד. הסיפור
 על פרקליט דרומי, שנופל בשבי
 בחורה מיסתורית ונגרר לחקירה
 המסובכת שבסופה הוא מסכן את
 עצמו, מזכיר את ההרפתקאות
 השגרתיות שרואים בערוצי הכבלים.
 בחירתו של קנת בראנה לתפקיד
 הראשי היא לפחות תמוהה, כי אין
 לו באמת מה לתרום בעניין.
 על סרט אמריקאי אחר, "תקוות
, חבל ן ו קוארו ד ו פ ל ל א ת" ש לו ו ד  ג
 בכלל להכביר מילים. זהו עיבוד נוסף
 לדיקנס שאיש אינו זקוק לו, ודאי
 לא בתחפושת מודרנית, עם איתן
ים, דים הרומנטי ו בתפקי  חוק וגווינת פאלטד
 ועם אן בנקרופט בהצגת ראווה של עוויות
 והגזמות שמביישת את הישגי העבר שלה.
 התרומה הבריטית לפסטיבל הסתכמה במותחן
 פושר, "אני רוצה אותך", מבוים להפליא בידי
 מייקל וינטדבוטום ומצולם ביד אמן של סלבומיר
 אידז׳יאק, הצלם של קישלובסקי ב״לא תרצח״.
 החלק המעניין יותר בסרט הוא היחסים בין זוג
 מהגרים סרבים, אח ואחות, לבין בני עיר החוף
 הקטנה שבה מתרחש הסיפור. אבל, למרבה
 הצער, הנושא הזה נדחף הצידה שוב ושוב
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 על-ידי פרשת רצח ישנה שצפה ועולה שוב עם
בו של הרוצח דאז לעיירה.  שו

 הסרט הבריטי השני, ״ליל הנשים״, הוא
יונית לכל דבר, הנשען בעיקר ז י ו  מלודרמה טלו
לטרס ל שתי שחקניות, ג׳ולי ו תן ש ו שי  על אי
דות בלב ונפש, די  וברנדה בלתין. השתיים הן י
 וכאשר מסתבר שאחת מהן חולת סרטן סופנית
עט לחיות, מחליטה השנייה נותר לה זמן מו  ו
ו חלמה כל חייה, ללאס  לקחת אותה לטיול שעלי
וטשים השונים  וגאס. לא קשה לנחש את הקו
 השתולים בין החיוכים האמיצים של השתיים,
ו כל חייהן ד צעירות, אינן יפות, וחי ן עו נ  שאי
רת ת לבי עו י , כשהן מג רה שבה נולדו י  בעי
 ההימורים העולמית. על מרקע הטלוויזיה זה
ת התמונה על  בהחלט עובר, אבל כשמגדילים א
ר שלא להבחין בדלות ש פ א - י  בד הקולנוע, א

 החומר.
 הצרפתים שלחו לתחרות את סרטו החדש
 של ז׳ק דואיון ״מעט מדי אהבה", אחד מאותם
 הסרטים הכפייתיים שבהם היוצר רואה את
רו (הצרפתים  העולח כולו מסתובב סביב טבו
 קוראים לזה נומבריליזם). במאי קולנוע מזמין
 חברה של בתו לביתם בדרום צרפת, כדי שתעזור
י דם צעיר ט - בבחינת עירו  לו בכתיבת תסרי
 ליוצר ותיק. אלא שהנערה מחליטה מיד לפתות
ן בת זוגו  את האיש המבוגר ולהפריד בינו לבי
ש כל הזמן הרגשה  הקבועה. כפי שהסרט עשוי, י
ל צפייה בהצגה אקסהיביציוניסטית  לא נוחה ש
 ולא בדיוק אובייקטיבית מצד קולנוען שוודאי
 רואה בדמות המרכזית בסרט את בבואתו שלו.
 הדבר היפה ביותר בסרט הוא הנוף שבו מתנהלת

 העלילה.
 הסרט הצרפתי השני מביך לא פחות. זהו
 ניסיון לטפל בבעיית האיידס (שוב סיפור אהבה
 בין נשא הווירוס לצעירה בריאה), אלא שהפעם,
ת ו י רג״, עם דמו ת שרבו ו י  בכלים של ״מטר
ל דמי עבה  שמזמרות את צרותיהן. צל סרטו ש
ע בתפקיד פי ם שבנו, מתיה, מו וחד משו  במי
ן נראה י ת שכל העני ו ש ע . אבל מה ל  הראשי
של לגראן, למרבה ן אינו מי  מלאכותי, המלחי
וא להתחבא מאחורי  הצער, והסיפור מנסה לשו
 פס הקול כדי להסתיר את הרדידות השלטת

 בו.
ת אבודות" של ירון קראבה (שחקן ו ד ו ו מז  על"
ן כבמאי) אפשר  הולנדי ידוע שזה סרטו הראשו
ת נות טובות שנשארו ו ש בו הרבה כו י  לומר ש
 בגדר כוונות. נערה יהודייה מתבוללת מסכימה
 לעבוד כאומנת אצל משפחה חרדית באנטוורפן,
 כדי להשלים את הכנסתה החודשית. המפגש
 בין הצעירה החופשית בדעותיה ותנהגותה לבין
 המשפחה החסידית, ובעיקר הבן הקטן שמסרב
ב בכל פעם שהוא במבוכה, ן מרטי י עדי  לדבר ו
ש בו עלילת משנה  הם עיקר הסרט, אם כי י
ש פ ח ל הנערה מ ת - אביה ש ו ע מ ש  רבת מ
ח למצוא את שתי נו מצלי ת ואי ו בי בססי  באו
די דות שקבר באדמה לפני שנלקח על -י ו ו  מז
ו לפני י  הנאצים למחנות, ובהן כל עיקרי חי
 המלחמה. הסרט מבוסס על ספר מצליח מאוד,

 אבל מה שבא לידי ביטוי על הבד הוא בעיקר
 אוסף של סממנים חיצוניים למשברים נפשיים
ותר עמוקים שמסתתרים מתחת לפני  הרבה י
 השטח. בחירת השחקנים תמוהה (מקסימילי!&ן
 של ומריאגה זגגר3ט הם הורי הנערה, איזבלה
 הסליני היא הרבנית, קראבה עצמו הוא בעלה)
 והיא מכשול נוסף, ורק חיים טופול, בתפקיד
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ל־ י ז ת בד י ז כ  ׳תחנה מר

 וחלסר סחלס

ל )נוות השופטים ס מיוחד ש ר ף - פ 0  דב כ

 •לנטכט בכלב־
 בחרי לוינסון

 דב כסף - תרומה לחנזנות הקולנוע

 ־החיים הם עו״ר׳
 חלו רנה

 דב כסף - פרס הבימוי

 ״נער הקצבים*
ma ניל 

 דב כסף - עוחר!נית

 פרננדה מונטנגרו
 ״תחנה מרכזית ברזיל״

 דב כסף - שחקו

 כזמוטל ג׳קסון
, ברחו!״ DT 

 דב כסף - הישו, השנה

 מאט ד״מון
״ j j ' U j m ל ויל  ו/סרים ומישחק ״סיפורו ש

 פרס ר,מלחך הכחול - הסרט החירופי ף,סוב

 ׳מזוודות אבודות־
 ירוו קרחבה

ד בחווחר - לפתיחת חופקים חדשים ר פ ל ס ח ו  פ

 ״אחוז ב• חזק־
 ססחנל׳ קווחן

 צי1נים שבח

 א־זבלה רוסלע•(סישחק)
 ״מזוודות חמדות״

 אמו! אוונ0 (סעוחק)
 ״נער הקצבים״

ר איזיאק (צלם)  סלאבומי
 ״חני רוצה חותך״

 פרסי ביקורת

 תחרות

(  ־סאדה־(נובוהיקו אובאיאטי
 פנורמה

 ׳10־ (עמוס קולק)
 פורום

ן יוב׳ליו) ו ר ) ם׳ רוטלי  ״עובר• תמונות מי

 משנה, מרגיש חופשי ומשוחרר לגמרי. ישראלי
ם מן ישאר רעב, אבל רבי י  יראה את הסרט ו
ת ו ע מ ו להם ד ו שעמד  הזרים שצפו בו טענ

 בעיניים.
 מן המזרח הרחוק - שני סרטים מעניינים.
וון מתוק", שמגיע בדרך עקלקלה  האחד, "ני
ות  וסבוכה לכדי תיאור של מערכת גילוי ערי
 מרומזת בין אח ואחות. המגע של הבמאי לין
ל את  צ׳נג-שנג הוא כל כך עדין, והוא מתחי
 הסיפור מכל כך הרבה קצוות בעת ובעונה אתת,
 עד שרבים מן הצופים ייצאו מבולבלים לגמרי,
 גם אם יתרשמו מו הדרך שבה נרקמת העלילה
 ומעוצבות הדמויות. לין צ׳נג-שנג נקט אותה

 שיטה גם בסרטו קודם, "רחשי נעורים",_שזכת.
 בינתיים לפרסים בינלאומיים אחדים, ויש להניח
 שגם הסרט הזה יגיע לפסטיבלים רבים בכל

 רחבי העולם.
רה י בטחת לו קרי דאי מו ו ט אחד שו ר  ס
 פסטיבלית ארוכה הוא ״סאדה״ של נובוהיקו
 אוגאיאשי. ממש מתכון למבקרים. הסרט מגולל
 את סיפורה האמיתי של האשה שהפרק האחרון
 בחייה שימש השראה ל״אימפריית החושים״
ר-לבן וצבע,  של אושימה. הסרט משלב שחו
 מציאות ודמיון, תנועה מואצת ותנועה איטית,
 בקיצור בכל התרגילים שהמבקרים אוהבים,
א רק  תוך כדי פריסת יריעה רחבה המתארת ל
 את חייה של מאהבת מקצועית שלומדת להסתדר
 עם עיסוקה ועם עצמה עד שהיא מוכה לפתע
 בהלם של תשוקה תהומית, אלא גם את המצב
ם ות העשרי  החברתי והכלכלי ביפן של שנ

 והשלושים במאה הזאת.
 אשר לסרט שזכה ב״דב הזהב", זה אחד
ם לפי מרשם ואינם י  מאותם הסרטים שעשו
ש את לב הצופים. אחרי  יכולים שלא לכבו
 "קוליה" הצ׳כי ו״הגנב" הרוסי, הנה באה "תחנת
 מרכזית בברזיל" ומציגה שוב ילד ומבוגר(במקרה
 זה מבוגרת) שמתחילים כזרים ומגלים זה את
 זו במהלך הסרט. ילד בן 9 מופקד על-ידי הגורל
 העיוור בידיה של מורה בדימוס, שאינה ששה
 למעמסה. אבל ככל שהיא טורחת יותר להיפטר
 מן הילד המופנם והעצמאי, היא נקשרת אליו
 יותר. עיקר הסרט הוא המסע של השניים יחד
 אל תוככי היבשת, בחיפושים אחרי אביו של
ד לפני שנולד. החשדנות  הילד, שזנח אותו עו
 ההדדית העוינת של תחילת הסרט מתחלפת
 בהדרגה לאידיליה מושלמת, ככל שהשניים
 מתקרבים למטרתם מסעם. מיודענו ארתור 3הן
 הפיק כדבעי את סרטו של הבמאי הברזילאי
 ולטר סאלס. פרננדה מונטנגרו והילד ויניסיוס
 דה אוליביידה לוחצים על כל הדוושות הנכונות,
 וכבר אמר מי שאמר כי סרטים עם ילדים וכלבים
 הם תחרות לא הוגנת - הניצחון מובטח להם

 מראש.

 מן המסגרות המקבילות ראוי להצביע קודם
 כל, בפורום של הקולנוע הצעיר, על המחווה
ונג, במאי בן 78 פ קי-י  לבמאי הקוריאני קי
רים לפני תחילת למו ימים ספו  שהלך לעו
 הפסטיבל, כאשר הוא ואשתו נספו באש שאחזה



 בביתם. סרטים מוזרים, שמזכירים קצת את
 הארסיות של במאים מערביים כמו שאברול,
 ביחסם למעמד הבורגני, למוסר הכפול שלו,
 לצביעות, לרדיפת הבצע ובעיקר לניצול החלשים
 מהם. חבל רק שחלק מן העותקים שהוצגו היה
 במצב מחפיר ממש - זה כל מה שנותר מן
 הקולנוע בארץ שבה עושים הרבה סרטים אבל
 מתייחסים אליהם כאל חומר מתכלה. בתוך
 סיפורים שנראים לכאורה כמו מלודרמות לכל
 דבר, הוא מפליג לפתע לתוך הזיות פרועות
 לחלוטין(בעיקר בסרט בשם"Insect Woman״)
 כדי להדגיש את הבוז שהוא רוחש לצדקנות

 ז׳א זנג קה, ״שיאו וו". שם הסרט הוא כשמו
 של הגיבור, כייס במקצועו שמתאהב באשה
 צעירה ונחושה בדעתה. אבל לא העלילה היא
 העיקר בסרט זה, אלא דווקא הרקע - חייה של
 הפרובינציה הסינית, שינויי המעמדות (שותפו
 לשעבר של הכייס הפך עם הזמן לאיש עסקים),
 צורת ניהול המסחר, האווירה והיחסים בין
 מעמדות שונים, כשאחד המוקדים העלילתיים
 היא נישואיו של השותף, ששוכח - ולא במקרה
- להזמין את הכייס, כי לא נאה ולא יאה לשמור

 איתו על קשרים חברתיים.
 שבירת הסיפורת (הנראטיב, בלשון אקדמית,

 את הלקוחות לשפר את בטיחות בתיהם. התיאור
 האירוני של החיים באמריקה כמלחמת קיום
 אכזרית ובלתי-פוסקת מקבל משנה תוקף בזכות
 הבימוי שמזכיר סרט משפחתי לכל דבר (אלא
 שזה כמובן ההיפך הגמור), בימוי שעומד בסתירה
 מוחלטת לנושא, בין השאר בזכות משחקו של
 סטנלי טוצ׳י כסמל הקפיטליזם האגרסיבי

 בהתגלמותו.
 לסיום, "טוטו שחי פעמיים״. זה היה אולי
 הסרט הקונטרוברסיאלי ביותר בפסטיבל כולו
 (בינתיים נאסר על-ידי הצנזורה האיטלקית
 ושוחרר על-ידי בתי המשפט שם). דניאלה

m בלחיו וו׳׳ול׳ ולנ1רס ב״ליל Q'wjn״ m 4ודנזן 41־ף ברידו׳׳ס ב״לבובםה׳ הגדול״ של ר,ץוחי0 כהו II׳J 

 ולהעמדת הפנים של המעמד הבינוני. זה מפתיע
 במיוחד משום שמדובר בסרטים מסחריים לכל
 דבר שנוצרו במסגרת תעשייה שאינה מעוניינת
 בשום דבר שהוא פחות מברור מאוד לכל הצופים.
 כדאי יהיה לראות קצת יותר מארבעת הסרטים

 שהצליח הפורום להביא הפעם.
 ועוד בפורום - "קוף חסר מזל״ של סאבו,
 במאי יפני שהוזכר בהקשר לפסטיבל רוטרדם,
 המנסה שוב לשלב בין קומדיה, אולי אפילו
 קומדיית סלפסטיק, לטרגדיה המקרית שמכניסה
 את ראשה ומפרה את העליצות עד שהיא
 משתלטת על הסרט כולו. בהתחלה זה נראה
 כמו פארודיה על שוד בנק שמתפספס בצורה
 מגוחכת, אבל זה נמשך בהתנגשות בין נושא
 השלל לבין נערה שמוצאת את מותה כתוצאה
 ממכה בראש. המצוד הכללי של כולם אחרי
 כולם (כמה כנופיות מבקשות לעצמן את הכסף)
 שבהמשך הסרט, ממשיך להיות גרוטסקי ומאיים
 לסירוגין, והסיום, שבו כולם מתחסלים בזה
 אחר זה, נראה כמו מסר אפוקליפטי על גורל
 שאין ממנו מנוס. אי-שם, בין הסלפסטיק
 לאירוניה המקאברית של החיים, מחפש סאבו
 את עצמו, ואין ספק שכאשר יצליח לקשור את
 כל החוטים יחד, יהיה בין המובילים בארצו.
 סממנים ראשונים למשהו בנוסח
 הייאו-ריאליזם סיני מציצים מבעד לסרטו של

 אם תרצו) היא כנראה יקרה לליבם של
 הטייוואנים. מלבד"ניוון מתוק" שהוצג בתחרות,
 היה גם בפורום סרט טייוואני, ״זאב בפתח״ של
 במאי בשם הו פינג. הסרט מזכיר קצת, במבנה,
 סרט שעשה האיטלקי קונמצ׳יני לפני כמה שנים
 על פקק תנועה מפלצתי והתנהגות אנשים שונים
 בפקק הזה. בסרט הטייוואני מדובר בקטע של
 אוטוסטרדה שנסגר לתיקונים ובכל אלה
 שנאלצים לחפש לעצמם דרכים חלופיות: נערה
 זרוקה שגונבת מכונית ומתקשרת בפלאפון
 שבתוכה לבעל הרכב כדי לספר לו לאן מועדות
 פניה ברכב שלו, נהג לימוזינה שמאס במעבידו,
 או רוצח שכיר שחוטף אוטובוס כדי להימלט
 אחרי שחיסל בהזמנה פוליטיקאי. אלה חלק מן
 הדמויות שדרכיהן עתידות להצטלב בסופו של
 דבר, וכולן יחד מרכיבות את הפאזל ששמו

 טייוואן בסוף המאה ה-20.
 וקפיצה קצרה למסגרת מקבילה אחרת,
 הפנורמה. ״החיים בעת מלחמה" הוא סאטירה
 אמריקאית של איוון דונסקי המבוססת על מחזה
 של קית רדין, ובמרכזה בחור צעיר שלוקח את
 החיים ואת העבודה ברצינות גמורה. הוא מתקבל
 לעבודה בחברה להפצת מערכות אזעקה, הוא
 מתקדם בהדרגה, והופך להיות יקירו של הבוס,
 עד אשר הוא מגלה שהבוס הזה, כדי לקדם
 מכירות, עורך מדי פעם בפעם פריצה שמעודדת

 צ׳יפרי ופונקו מאדסקו, שני אנשי טלוויזיה
 שכבר יצרו שערורייה עם סרטם הקודם, "הדוד
 מברוקלין״, ממשיכים באותה הדרך - סדרת
 מערכונים מצולמים בשחור-לבן מלוכלך, שבהם
 שולט פולחן של כיעור קיצוני עד דוחה מאוד,
 מעשי תועבה והתעללות מכוונת לא רק בדמויות
 אלא גם בסמלים המקודשים של הכנסייה.
 סצינת הפתיחת היא ציטוט ההתחלה של הסרט
 הקודם: גבר מגודל ומכוער להחריד מקיים משגל
 עם אתון אחרי ששילם את האתנן הדרוש לבעל
 הבהמה. וזו רק התחלה. בהמשך ממיסים אדם
 בחומצה גפריתנית, לועגים לצלוב ולמרעיו,
 מאוננים על פסל הבתולה הקדושה, ועוד כיוצא
 באלו. אסכולה איטלקית אחת טוענת שמדובר
 ביצירת מופת, תמונה נואשת ומחרידה של
 המציאות האיטלקית אחרי שמסירים ממנה את
 שבעת הצעיפים שבהם היא ארוזה. אסכולה
 שנייה רואה בסרט השחתת מוסר חולנית וחוצפה
 תהומית, ודורשת לאסור אותו מייד. ואילו
 אסכולה אחרת מחזיקה בדעה שמדובר בסתם
 הומור בהמי של אנשים שלא התבגרו די הצורך,
 שמתיימרים לדון בסוגיות נשגבות כמו דיכוי
 האדם בידי הדת, האמונה והמוסר, והפיכתו
 ליצור אומלל ודוחה, אבל למעשה סתם מנבלים
 את הפה ומשתוללים כמו ילדים בגן שצועקים

I .זה על זה ״פיפי, קקה". מזה לא תצמח מהפיכה 
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The song is the thing... 
A l a i n R e s n a i s talks about "On 

connai t la chanson" 

Antoine Le Baeque, Jean-Marc Lalane 
(Cahiers du Cinema) /page 4 

...but life is not a song 
O n A l a i n Resnais ' "On c o n n a i t la 

chanson" 
Stephane Bouquet (Cahiers du Cinema) 

/page 10 

The Dybbuk in the digital fields 
D o v Sieut 

n e w f i l m 

D o v Sieuei״ uii editing Yossi Zorner's 

Tamar Yaron /page 12 

Christophe's woode eye 
G e t ready f o r the n e x t International 

S t u d e n t F i l m Festival 

Liran Atzmor, Alon Caspi /page 19 

The digital revolution 
Preparing the Festival's digital 

w o r k s h o p 

Sa 'ar Yogev /page 20 

Festivals 

The real pro 
Rotterdam F i l m Fest ival 

Dan Fainaru /page 22 

The postman rings once again 
H u n g a r i a n F i l m W e e k in B u d a p e s t 

Dan Fainaru /page 24 

From The Butcher Boy to 
Fragments of Jerusalem 
T h e B e r l i n F i l m Fest ival 

Berlin - Dan Fainaru /page 26 

1 9 r o m the past i n t o the future. T h i s t ime, our 

s u p p l e m e n t " 1 0 0 years o f l i fe and c i n e m a in the 

H o l y Land", covers the period b e t w e e n 1 9 2 8 - 1 9 4 7 , w h i l e 

the F i l m D e p a r t m e n t of the Tel A v i v Univers i ty presents 

a preview of the next Student F i l m Fest ival , due to take 

p l a c e in the m o n t h o f June. L e a d i n g this i s s u e o f 

"Cinematheque" is-a f i lm m a k e r w h o s e w o r k perfect ly 

integrates past, present and future, A l a i n Resnais. Resnais 

is 7 5 , his n e w f i l m , "On c o n n a i t la c h a n s o n " deals w i t h 

a variety o f m i d d l e - a g e d characters but try f i n d i n g 

a n y w h e r e a y o u n g director c a p a b l e o f m a t c h i n g the 

freshness and the innovat ive q u a l i t i e s o f his c i n e m a t i c 

language. F r o m "Les Cahiers d u C i n e m a " , w e h a v e an 

interview w i t h R e s n a i s a n d a r e v i e w o f h i s f i l m , s o o n to 

be re leased in Israel. 

A l s o in this month's " C i n e m a t h e q u e " , D o v Steuer talks 

about his edit ing c h o r e s o n "The D y b b u k o f the H o l y 

A p p l e Field", the f i l m that grabbed m o s t o f the technical 

awards distributed b y the Israeli F i l m A c a d e m y in 1 9 9 7 . 

A n d reports o n the first three l e a d i n g fest ivals of the year, 

Rotterdam, B u d a p e s t and Berl in, o f f e r a g l i m p s e at s o m e 

o f the films that w e m a y s e e later t h i s year, i f and w h e n 

the distributors w i l l s e e fit to s h o w them. 

Edna Fainaru 
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 מלונות ד!. שפשה שששכת נבר 50 שנה

ם המדינה ועד היום. ו ק  מ

 ממלון ״קמה דן״ בתל־אביב,

 לעשרה מלונות יוקרתיים

 באתרי התיירות היפים ביותר

 בארץ. מהפסיעה הראשונה

, ר ד בי המהו ך הלו  אל תו

ן ד ך ב ל ה ש ש פ ו ח  ה

. ה י ז ט ח ו ש א פ י  ה

 המלך דוד 02-6208888

 דן תל אביב 03-5202525

 דן כרמל 04-8306306

 דן אכדיה 09-9597070

 דן אילת 07-6362222

 דן קיסריה 06-6269111

 דן פנורמה תל אביב 03-5190190

 דן פנורמה חיפה 04-8306306

 פנינת דן ירושלים 02-6226666

 דביר חיפה 04-8389131

 כ<
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ף וגהרה ז מ מ ו ז גיווגר. * מ י נ י ט ץ ר ט ו » !זשלוטמז נומאמז *  וזו ההזדטטת שלך.• שלוז רץ 0,000ג שיח נמזוטץ, על היתרה <ןנל אשראי ע

 ט-הנחה של 000ל שיח או רדיו דמזץ טמנה לדגנז ה<זפורטיני-<ףרדונה sx. היכנסי עור היווז ל<זומות נזיאט הץרוכה לניתן ונחר לך אילופה אטיתית.
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,A.B.S הישועי טגטייס, מערכת ,(Sun roof.1 גג נפתה 
 מחשב דיך, צבע טכיאלי, מראות וחלונות השטלייס, לוח שעתינו

 כופורטיכי, פנטי י ערפל, !הגה כה, ט?ןדיטור, איטוכילייזר,
 1 כריות אויר, מזגו טץורי, נעילה טרכזית, 1 רלתות.

A.B.S, חישועי טגמיונו, טערכת ,(Sun roof) גג מיתה 
 1 הלמות וזשמלימו, הגה נח, ט<ןדיטור, איטובילייזר,

 1 כריות »ויר, טזגן, יעילה טרכזית, י דלתות.

 « מותנה באישוו הננק/הנרת המימון. היבוא! רעאי להנסיק או לשנות או! תנאי המנגו! והמחירים ללא הווווה מוקרמת. המחירים המם ע0״׳ 0חיר1ן 8/98 ובוללים ««״מ, ללא מז 11לי0 ואגדת רישוי.
״ וירך 1>שלו0 1 פינת יגאל !.לון 11״!•:. סל. 03-6090669. אילו! אלעד ת י ( נוא ושירות: צ׳מפיין מושורס נע״מ, שיווק: אלייך מוטורס, סניף מרמזי חדש ״s!>3 ג  י
. בקה אל גרביה רכב עירון  טל. 07-6378205. אשדוד רכב אטמור טל. 08-8562004. אשקלון אלירז שרותי רכב טל. 07-6723822. נאר-שנע ריטס טל. •07-628447
, חדרה קליל טל. 06-6322987. וזיפה  טל. 06-6384585. בת-ים צ׳מפיון מוטורס בת-ים טל. 03-5532859. הוד השרון סיידון טל. 09-7402320
x אלייד מוטורס חיפה טל. 04-8534587. ירושלים צ׳מפיון מוטורס ירושלים טל. 02-6712177, מוסך המכונית טל. 02-6783866. נצית מוסך הצפון ״ ™ S 5 > v 
יל טל. 07-863377. פתח תקוה הקר  ג׳ורג והנרי דור טל. 1-800-333-888, רכב נצרת טל. 06-6561555. נתניה ש.ר.ת טל. 09-8334019. עזה טאו
. . רעננה ג.ג.ג. טל. 09-7435706 . קד׳ת שמונה רכב הבשן טל.6944311->0. רחובות רכב הנגב טל. 08-9416223 ^ את מסלטון טל. 03-9309037 ^ 7  י
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