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 Iם הכל יתנהל כשורה ושום דבר בלתי-צפוי לא יקרה ,עתיד הבמאי האמריקאי
ג׳ון סיילס להגיע לישראל בתחילת חודש יוני ,בחברת בת זוגו והמפיקה של רוב
סרטיו ,מגי ונזי ,כאורחים של פסטיבל הסטודנטים בתל אביב .במקביל מתכוננים
הסינמטקים בתל אביב ,בירושלים ובחיפה להציג רטרוספקטיבה מלאה של כל
סרטיו .סיילס ,הדמות הבולטת ביותר בקולנוע האמריקאי העצמאי ,אחד מאחרוני
המוהיקנים שמסרבים להיכנע למכונת החנק של האולפנים ההוליוודיים המבקשים
לכפות את רצונם על עולם ומלואו ,איש שכותב את סרטיו ,מפיק אותם ,מביים
אותם ,ואחר כך גם יוצא להפיץ אותם כי אין לו על מי לסמוך בעניין ,סיילס הוא
דוגמא כמעט יחידה שנותרה לזרם אשר נדמה היה לרגע שיתפוס מקום של כבוד
בקולנוע האמריקאי אבל בינתיים דעך וכמעט שאין לו עוד נציגים ראויים בשטח.
מובן מאליו שעיקר הגיליון הזה מוקדש לגיון סיילס ולסרטיו ,ואנחנו חייבים חוב
גדול לפסטיבל הסרטים בסלוניקי אשר עשה עבורנו את רוב העבודה ואסף חומר
רב ,שחלקים ממנו אנחנו מפרסמים בגיליון הזה .בחודש נובמבר האחרון לא רק
הציגו בסלוניקי את כל  6ו הסרטים שעשה סיילס עד היום ,הם כמובן הזמינו את
סיילס ,רנזי וכן שניים מן השחקנים שהרבו להופיע בסרטיו ,דייוויד סטראתרן ודני
גלובר .ובפסטיבל שמכבד את עצמו ואת אורחיו)מה שאי-אפשך לומר על הרבה
פסטיבלים אחרים( הוציאו לאור ספר בשתי שפות ,יוונית ואנגלית ,ובו ראיונות עם
האורחים וניתוחים מעמיקים המוקדשים לסרטים ולעבודתו של סיילס בקולנוע.
הספר ,שערך וכתב קונסטנטמום קונטהראקיס ,היה המקור לרוב החומר שתמצאו
בגיליון הזה ,כאשר דני ורט אחראי לגירסה העברית ולמאמר המקרים שמציג
לקוראינו את ג׳ון סיילס .תודתנו נתונה לפסטיבל ולמחבר הספר.
ועוד בגיליון הזה :הריאיון המסורתי שלנו עם יוצר ישראלי מוקדש הפעם לשיחה
ארוכה של פבלו אוטין עם דרור שאול ,מי שהפתיע את חובבי הקולנוע בארץ,
ואחרי שתי קומדיות שנראו מסחריות לגמרי ,״מבצע סבתא" ו״סימה וקנין מכשפה",
חתם על סרט קודר ,מריר וחסר פשרות המוקדש לאמו ולילדותו בקיבוץ .״אדמה
משוגעת" ,שהתחיל כפרויקט לתסריט בפסטיבל סאנדנס ,זכה בינתיים לא רק
לפרס הגדול של הפסטיבל ,אליו חזר אחרי שהושלם ,אלא גם להכרה בכל העולם
ולהרבה פרסים בינלאומיים נוספים.
ולבסוף ,יבין הירש התכוון תחילה למלא את המשבצת של סרטי המופת במאמר
על סרט שונה לגמרי ,אבל הופעת גרסת  DVDישראלית של ״ניצחון הרצון״ של
הבמאית הגרמנייה לני ריפנשטאהל הזמינה התייחסות מסוג שונה לגמרי .זה הסרט
שיש מי שרואים בו יצירת מופת של הקולנוע הדוקומנטרי ,ואילו יכין הירש,
וכמוהו עוד רבים מאיתנו ,סבורים שאם כבר ,זאת תועבת מופת שצריך להוקיע
בראש חוצות.
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לאחר קריירה קולנועית של שלושים שנה ,ג׳ון  © Wתופס מקום מיוחד
בהיסטוריה של הקולנוע העצמאי האמריקאי .יש שמכנים אותו"אבי
הקולנוע העצמאי" או"סנדק הקולנוע העצמאי" .סיילס עצמו ,בצניעות
אופיינית בריאיון עמו שמתפרסם כאן ,טוען שהתואר מגיע לגיון קס3ט.0
אכן ,הקולנוע של קסבטס תואם את מה שקרוי היום קולנוע עצמאי,
אבל כאשר קסבטס החל לביים סרטים )את סרטו הראשון ״צללים"
ביים ב ,(1959-שייכו אותו למה שנקרא אז קולנוע מחתרת ,או קולנוע
אוונגרדי ,או סתם קולנוע ניו יורקי שבין יוצריו נמנו בין היתר האחים
ג׳ונס ,אדולפס מקס והבמאית שירלי קלדק ,שפעלו החל משנות ה50-
של המאה ה.20-
אין ספק שלקולנוע הניו יורקי דל התקציב ,שפעל מחוץ למסגרות
המסחריות של הוליווד והציע אסתטיקה שונה ושאב השראה מהקולנוע
האירופי של אותה תקופה ,השפעה עמוקה על הקולנוע של סיילס .אבל
סיילס מושפע גם מהרנסנס הקצר של הקולנוע האמריקאי בין סוף שנות
ה 60-לאמצע שנות ה 70-של המאה הקודמת ,אותה הוליווד חדשה ,שעם
יוצריה נמנו במאים כמו אותור פן ,ס 0פקינפה ,דגיס הופר ,האל אשגי,
בוב רפלסון או רוגרט אלטמן ,שיצרו קולנוע נועז ,בוטה ,ער לבעיות
חברתיות ופוליטיות ,שגם הוא שאב את השראתו מקולנוע אירופי)הגל
החדש ,הקולנוע האיטלקי של שנות ה ;(60-אותו רנסאנס שכל הישגיו
נמחו כאשר הבלוקבסטרים של סטיבן ספילברג וג׳ורג׳ לוקאס הצעירים
)"מלתעות"" ,מלחמת הכוכבים"( שינו את פניה של הוליווד; אותה
מחיקה של יצירתיות והבעה אישית שתוצאותיה מעיבות על הקולנוע
האמריקאי עד היום .בעוד שקסבטס יצר את סרטיו האישיים במאמצים
רבים כשהוא די פועל בוואקום ,סיילס הפך לחלק ממה שניתן לכנותו
תנועה של קולנוע עצמאי הפועל מחוץ להוליווד ,שסרטו הראשון של
סיילס" ,שובם של השבעה מסקאקוס" ,היה פורץ הדרך שלה .כך שאם
בכל זאת נותיר בידי סיילס את התואר אבי הקולנוע העצמאי ,קסבטס
יוכל לככב בתפקיד הסבא.
ג׳ון תומס סיילס נולד ב 28-בספטמבר  1950בסקנקטדי במדינת ניו
יורק .ב972-ו סיים לימודי פסיכולוגיה בקולג' .במהלך לימודיו השתתף
בסדנאות כתיבה ומישחק בתיאטרון .לאחר סיום לימודיו עסק בעבודות
שונות ,בין הייתר כסניטאר ומוכר בשר ,וגם ערך מסעות בטרמפים ברחבי
ארצות הברית .ב 1975-פרסם את הרומן הראשון שלוThe Pride of the ,
 ,Bimbosובאותה שנה זכה סיפור קצר שלו בפרס או .הנרי לסיפורים
קצרים .ב 1977-יוצא לאור הרומן השני שלו ,Union Dues ,ובאותה שנה
החל לעבוד כתסריטאי של סרטי אקספלוטיישן בחברת New World
 Picturesשל המפיק רוג׳ר קודמן)ובכך היה לחלק מקבוצה מכובדת של
במאים שעשו את ראשית דרכם הקולנועית אצל קורמן ,בין היתר :פיטר
בוגדנוביץ' ,ג׳זנתן דמי ,מרטין סקירסזי ופרנסים פודד קופולה(.
תסריטיו הראשונים של סיילס היו לסרטי אימה ,מדע בדיוני ופשע
 "פיראנה״ )" ,(1978הליידי באדום" )" ,(1979תנין" ו״קרב מעברלכוכבים" ,גרסת מדע בדיוני ל״שבעת הסמוראים" של קורוסאווה.
כתיבת תסריטים לסרטי אחרים שימשה עבור סיילס מקור פרנסה וסיוע
למימון סרטיו כבמאי .היה מי שהגדיר את השימוש בכישרונו לכתיבת
סרטי  Bכטקטיקת"קח את הכסף וברח" ,מה שמזכיר ,שוב ,את קסבטס
שמימן את סרטיו בין הייתר מרווחיו כשחקן קולנוע.
כאשר סיילס החליט לביים את סרטו הראשון" ,שובם של השבעה
מסקאקוס") ,(1980כשהוא משקיע בסרט את כספו הפרטי)על פי מקורות
שונים בין  30ל 60-אלף דולר( ,הוא הבין שהאסתטיקה של סרטו תיקבע
על פי אמצעי ההפקה הצנועים .במהלך צילומי הסרט ,שנמשכו כחמישה
שבועות ,הוא החליט על תנועות מצלמה מינימליות ,צילום ב 16-מ״מ,
צוות שחקנים שאינם חברי האיגוד ,אנשי צוות מקצועי שניסיונם הקודם
היה סרטי פרסומת ,והוא עצמו החליט לערוך את הסרט בעזרתה של בת
זוגו8 ,גי ף?3י ,שתלווה אותו בנאמנות במשך כל השנים ,הן כשותפתו
לחיים וכן כשותפתו המקצועית ,המפיקה של מרבית סרטיו וגם שחקנית
משנה בכמה מהם.
תהליך העבודה על "שובם של השבעה מסקאקוס" היו עבור סיילס
ורנזי ,שלא למדו קולנוע ולא היה להם כל ניסיון בעשיית סרטים)מלבד
׳p o 0 3 4 0

התקופה הקצרה שסיילס התנסה בכתיבת תסריטים ומישחק לסרט
"פיראנה"( ,בית ספר לקולנוע ,וכבר כאן ,בסרט הביכורים ,נקבעו כללים
ואמצעי סגנון שילוו את הקולנוע של סיילט במהלך 8ד השנים הבאות.
כבר בשוטים הראשונים של הסרט ,שדן במורשת שנות ה ,60-ברור שלא
מדובר בהפקה הוליוודית נוצצת .העלילה בנויה על דיאלוגים ארוכים,
הסרט מצולם באתרים אותנטיים ,וחשים באותה תחושה פול חיים
ממשיים שאינה מצויה בהפקות הוליוודיות מהוקצעות.
מדובר במפגש מחודש ,בסוף שבוע בניו המפשייר ,שבו מתכנסים מי שהיו
לפני עשור סטודנטים רדיקליים אשר לחמו נגד המלחמה בווייטנאם.
במהלך הסרט מגלים בהדרגה את סודותיהם ,את השקפותיהם הפוליטיות,
את נטיותיהם המיניות ,ואת הקשרים והיחסים ההדדיים בתוך הקבוצה.
במידה רבה הסרט עוסק במות הרדיקליזם של שנות ה 60-והאיום של
הרייגניזם ,ועליית כוחו של הימין החדש על חשבון הדור האידיאליסטי
של אותו עשור .הממה העלילתי החופשי מתבסס על אירועים קטנים
הקורים לפרטים אינדיבידואליים במהלכו של סוף השבוע .במובן זה
הסרט מזכיר את הטקטיקה שנקט קסבטס בסרטו הראשון"צללים״,
אשר ויתר על כל אמצעי מלודרמטי שסרט הוליוודי היה נוקט אילו דן
בנושא דומה.

אחד ממקורות ההשראה העיקריים של סיילס בכל מה שקשור למבגו!
הסרט ,שכלל מספר רב של דמויות ,היה רוברט אלטמן .סיילס ,שהצביע
על"נשוויל" כמקור ההשראה המרכזי שלו ,חילק את העלילה למספר של
סצינות קצרות שבהן יכול היה לשנות את המיקום ואת הרכב המשתתפים,
ובכך להעניק קצב לסרט שאין בו הרבה התפתחויות דרמטיות .אפילו
הסצינה בבר ,שהיא הארוכה ביותר בסרט)6ו דקות! ,מחולקת לעלילות
משנה קצרות שכל אחת מתרכזת בקבוצת גיבורים אחרת .מכאן ואילך
העלילה המורכבת ,העוסקת באופן סימולטני במספר רב של גיבורים
ועלילות ,תהפוך לסימן ההיכר של סיילס" .עבודה שחורה,׳ ,־׳ההימור
המכור"" ,עיר של תקווה" או"כוכב בודד״ הם כמה הדוגמאות.
סרטו השני שלסיילס" ,ליאנה")983ו /שייי־ מי ייקניייר ^י״:ד_־״ -טל
סרטים אינטימיים יותר של סיילס ,סרטי הנשים של! " -מותק זו את",
״דג התשוקה" ו׳׳בית הילדים״)האחרון הוא סרט נשים שגס בעלילתו יש
מספר רב של גיבורים ,במקרה זה  -שש נשים אמריקאיות בעיר מרכז
אמריקאית המבקשות לאמץ תינוקות מקומיים( .גם במקרה של"ל׳יאנה״
מדובר בהפקה צנועה ביותר )עם תקציב גבוה יותר  300 -אלף דולר{,
וגם הפעם מטעמי חיסכון בחר סיילס לצלם ב6-ו מ״מ ,וגם כאן ננקטו
טקטיקות אסתטיות האופייניות לקולנוע עצמאי.
הגיבורה הראשית ליאנה)לינדה גריפית׳ס( ,היא אשה בשנות השלושים
לחייה ,המתגוררת בעיירה אמריקאית קרתנית ונשואה למרצה לקולנוע
בקולג׳ המקומי .תוך כדי המתחים המשפחתיים המתעוררים עקב יחסיו
המזדמנים של הבעל עם סטודנטיות ,האשה ,המשתתפת בקורס ערב,
מתאהבת במרצה לפסיכולוגיה ,מחליטה שהיא אוהבת נשים ,ומחליטה
לעזוב את הבית ולבנות את חייה מחדש .סיפור היציאה מהארון ,על
כל המשתמע ממנו באווירה הלוחצת של העיירה הקטנה ,הוא סיפור
הרבה יותר ליניארי מסרטו הראשון של סיילס ומסרטי המולטי-גיבורים
האחרים שלו .העלילה עוסקת בעיקרה בהתגבשות מיניותה החדשה של
האשה ותהליך הטרנספורמציה מעוצב בעידון רב ,בהי-יה כאב ,אבל גס
בהומור ,כמו למשל סצינת ההתערות ההדרגתית של הגיבורה בבר שכל
לקוחותיו הן נשים.
בכל מה שקשור לצד האסתטי" ,ליאנה" ,בדומה לסרסו הראשון של סיילס,
זועק שאין מדובר בהפקה הוליוודית .שלא כמו בסרט הניכויים ,בחר
סיילס הפעם בעריכה לא ריאליסטית ,כמו קטעי מחול שיי זיג רקדי-ם
המשובצים מספר פעמים לאורך הסרט ,שבאחד המקרים משולבים בתוך
סצינת האהבה של ליאנה עם המאהבת החדשה שלה.
:זוגו
תפנית מסוג שונה ערך סיילס בסרטו"א״ ייכובב אוזר"
בז׳אנר הפנטזיה שעד כה סיילס עסק בו פעמיים .סרט הפנטזיה האחר
שלו הוא עיבודו לאגדת הילדים הקסומה ״מדד האי הנעזב" .(•19941
ה״אח" שבשמו של הסרט הוא חייזר )נץ מורטון( ,שבאופן אירוני
נוחת באליס איילנד בניו יורק)המקום שבעבר הגיעו דרכו כל המהגרים
האירופים לארצות הברית( .במהלך העלילה משוטט החימר האילם
ברחובות הארלם ,ונפגש עם תושביה המשוחחים עמו על חייהם .הסרט
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אינו מספק רקע לחייזר או מסביר מה מטרת ביקורו על כדור
הארץ .ייתכן שהוא נמלט מכיוון ששני חייזרים נוספים,
"גברים בשחור" )דייוויד ©טראתרן וסיילס בעצמו( ,מעין
ציידי ראשים מיקום אחר ,נמצאים בעקבותיו ומנסים ללכוד
אותו.
הסרט האפיזודי מתכתב בעיקר עם סרטי הפנטזיה שנעשו
בשוליה של הוליווד ללא תקציבים גדולים והשקעה באפקטים
מיוחדים .סיילס ,שעבד כתסריטאי עבור קורמן ,השתמש
במודע ובאירוניה בכל מה שלמד אצלו .כפי שסיילס הכריז
על כך בעצמו" ,בסצינת ההתרסקות השתמשנו באפקטים
המיוחדים הזולים ביותר בעולם .זה נעשה בכוונה ,כאילו
ביקשנו לומר ,גבירותי ורבותי ,זה אינו ׳מלחמת הכוכבים',
זהו סרט על אנשים ולא על כלי המתכת שלהם״ .מצד שני,
במבנה העלילה נמנע סיילם משימוש באלמנטים אופייניים
לסרטי האקספלוטיישן כמו מין ואלימות ,ובמקום זאת בחר
להבליט את הצד האנושי שבמגעים של התושבים עם האחר
בקרבם,
שמסתובב
להבליט
ובאמצעותו
דמד־״ת"
את מצבם של האפרו־
בארצות
אמריקאים
ת ק  0 1׳  ) u 0׳ של ה ב ר ה
הברית של ימינו.
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סרטו הבא ,״עבודה
שחורה") ,(1987פרויקט
שסיילס חשב עליו עוד בסוף שנות ה ,70-היה הראשון
שהציג את ההיבטים ההיסטוריים-חברתיים-פוליטיים
על ארצות הברית )אם כי גם בסרטו הראשון ניתן לגלות
את ההיבטים הללו( .הסרט עוסק בהתרחשויות האלימות
בעיירה מייטוון בווירגייניה המערבית במהלך שביתה
של כורי פחם בשנות ה 20-של המאה שעברה ,כשחברת
הפחם הביאה לעיר עובדים אפרו-אמריקאים כדי לשבור
את השביתה .סיילס בונה כאן פסיפס מרתק של תנועת
העובדים ותהליך השילוב בין הקהילות האזוריות השונות
)פועלים שחורים מהדרום ,מהגרים איטלקים ויוגוסלבים
ותושבי האפלציים( ,המעמדות והמפלגות הפוליטיות .דרך
ההתבוננות המרקסיסטית על המאבק המזוין מזכירה את
סרטו של מייקל צ׳ימינו" ,שערי החופש").(1980
אירוע היסטורי נוסף שוחזר ב״הימור מכור״ ) ,(1988שם
היה מדובר בשערורייה שפרצה בעקבות מכירת אליפות
העולם בבייסבול על-ידי שחקני קבוצת ה״ווייט סוקס"
משיקגו .ההיסטוריה של ארצות הברית בת-ימינו זכתה
להתייחסות מרתקת ב״עיר של תקווה״) ,(1991שבו מגיע
לשיאו תהליך הפרגמנסציה בהשפעת אלטמן .כ 50-דמויות
בערך יוצרות מארג מרתק וסימבולי של חברה אורבנית
אמריקאית מודרנית .הסרט דן לא רק בשחיתות חברתית
ופוליטית וניצול לרעה של כותנות ,אלא גם במפגש מורכב
בין מיעוטים וקבוצות חברתיות .מבחינה זאת היה בסרט
גם אלמנט נבואי ,שבישר על המהומות שפרצו בלוס אנג׳לס
שנה לאחר שהסרט נעשה.
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המתח בין החלום האמריקאי לבין החיים האמיתיים
בארצות הברית הוא נושא שכיח בסרטיו של סיילס .הוא
הכריז לא פעם שכוונתו לדון בבניית חברה שתיאבק
במצוקות חברתיות ופוליטיות ,דבר שבולט בכל סרטיו ,בין
אם מדובר בהתאגדות של קהילות שונות כנגד אויב משותף
ב״עבודה שחורה״ ,ובין אם בכוכבת הטלוויזיה המפורסמת
ב״דג התשוקה״ ) (1992שחייבת להתקבל מחדש בעיירת
הולדתה בלואיזיאנה ,לשם היא חוזרת כדי להתמודד עם
השיתוק שלה.
ב״סילבר סיטי" ) ,(2004שצולם בקולורדו ,אתר קלאסי
של מערבונים ,סיילס אינו חושש לחתור נגד המיתוס
האמריקאי שבמרכזו האינדיבידואליזם ,כשהוא מלהק את
קריס קריסטופרסון כגיבור מייצג של הניאו-מערבון כנגד
איש עסקים בלתי-מוסרי המאמין שרק יוזמה חופשית

תצעיד את המדינה קדימה .ההישענות על המערבון הקלאסי בולטת
גם ב״כוכב בודד" ) ,(1996שבו שריף )כריס קופד( חוקר פרשיית עבר
אפלה שהתרחשה לפני שנים רבות ,שבה היה קשור אביו ,השריף האגדי
של העיירה )מתיו מקונוהיי( .בסרט זה ,כמו ב״סאנשיין סטייט")(2002
שצולם בפלורידה ,הנושא הוא העבר שמעצב את ההווה .ב״כוכב בודד",
גילויו של שלד לא רק מטיל צל כבד על דמות האב ההירואית ,אלא גם
מאלץ את השריף בהווה לשנות את דעותיו לגבי החברה הרב-תרבותית
שבתוכה הוא חי .הסרט עורך דיון
בגבולות מסוגים שונים הנוגעים
בנושאים רגישים כמו נישואי
תערובת וגם גילוי עריות .טקסס,
המדינה השוכנת על גבול מקסיקו,
היא מקום מטאפורי של שלל גבולות:
בין דורות ,קהילות ,שפות ,תרבויות,
ובין גירסאות שונות של עובדות,
עבר והווה ,מיתוס והווה ,שיכחה
וזיכרון .העמדה הפוליטית של סיילס
מודגשת כאשר במהלך שוט אחד
ללא חיתוכים הוא עובר מההווה אל העבר ,טכניקה שניתן למצוא את
שורשיה ב״מסע השחקנים" של תיאו אנגלופולוס ,וגם שם היא שימשה
למטרות אידיאולוגיות דומות.

המדינה לא רק משום שדיקטטורה ומלחמות אזרחים נפוצות באמריקה
הלטינית ,אלא גם משום שהסרט נעשה במקביל למלחמה ביוגוסלביה
לשעבר ,וכמה אפיזודות בסרט הושפעו מסיפורי מקורביו של סיילס על
המלחמה בבלקנים.
סיילס ,המלך הבלתי-מוכתר של הקולנוע העצמאי ,האיש שפועל בעקביות
במשך שלוש עשורי יצירה מחוץ לשליטה הדורסת של האולפנים ,מעולם
לא ניסה ליצור בסרטיו סגנון אסתטי חדש כמו במאים עצמאיים אחרים,
למשל ספייק לי או ג׳ים ג׳ארמוש,
שביקשו ליצור בסרטיהם אסתטיקה
אנטי-הוליוודית .אצל סיילס בולט
פרגמטיזם אסתטי ,הוא משתדל
שהאסתטיקה לא תעיב על הסיפור
האנושי של בני אדם בשר ודם.
פואטיקה של סרט תיעודי תתאים
לתאר את הסגנון החזותי בסרטי
סיילס .אין זה מפליא שהמרצה
לקולנוע )ג׳ון דה פרים( בסרטו השני
של סיילס" ,ליאנה" ,דן בראשית
הסרט עם תלמידיו בסרטיו הדוקומנטריים של דובדט פלהדטי ובשאלה
אם הם אכן משקפים את האמת או שמא מדובר בבימוי.
סיילס שיתף פעולה עם כמה צלמים גדולים במהלך הקריירה שלו ,בראש
וראשונה עם הסקל וקסלד ,שצילם ארבעה מסרטיו ובו מצא סיילס
גם שותף לדעות פוליטיות ,ארנסט דיקדסון)"אח מכוכב אחר"( ,דוג׳ר
דיקינס )״דג התשוקה"( או סלוומיר איזדיאק )"גברים מזוינים"( ,הצלם
הפולני הנפלא שעבד בעבר עם קז׳ישטוף קישלובסקי.
היה מי שהגדיר את סרטיו של סיילס כגירסה העכשווית של ספרי
ההדרכה של ^ ,WPAפרויקט בתקופת השפל הכלכלי של שנות ה30-
של המאה הקודמת שהעסיק סופרים וצלמים מחוסרי עבודה שתיעדו
את מקום מגוריהם .סיילס עצמו רואה את אתר הצילומים כאחד
מגיבורי סרטיו" .הייתי רוצה שהערים שבהן אנו מצלמים יהפכו לדמות
בפני עצמה בסרט .עם השתלטות התאגידים על אמריקה קשה למצוא
מקום במדינה שהוא בעל אישיות ייחודית"  -ואת זה אומר במאי ש16-
הסרטים שעשה עד היום צילם בלא פחות מ 11-מדינות שונות בארצות
הברית ,החל בקולורדו וכלה באלסקה.

ב״מילבר 0י0י״ חותר 0״ל 0תחת
המיתוס האמריקאי שבמרכזו
האינדיבידואליזם ,על־״ד׳ הצבת ניאו-
מערבון כנגד האמונה שרק יתמה
חופשית תצעיד את המדינה קדימה

העבר ,בדמות איזור קבורה אינדיאני שמתגלה באתר המתוכנן להפוך
לאזור נופש לתיירים ,מופיע גם ב״סאנשיין סטייט" ,סרט שעוסק
בשימוש הציני בעבר בדוי שעושים תאגידי ענק ההופכים את פלורידה
לדיסנילנד" .אינך יכול לחיות בעבר" ,אומרת דמות הלבושה מדים של
חייל דרומי במלחמת האזרחים ,חלק מאטרקציה לתיירים.
שיעור בהיסטוריה מודרנית מעניק"גברים מזוינים") ,(1997סרטו השני
 ( T h e Secret of Roaninish;1994של סיילס
שצולם מחוץ לארצות הברית והראשון שאינו דובר אנגלית )סיילס שב
לאמריקה הלטינית בסרטו "בית הילדים" .(2003 ,המסע המטאפורי,
שיש בו הדים אוניברסליים ,אשר עורך רופא )השחקן הארגנטינאי
הנודע פדריקו ליפי( במדינה מרכז אמריקאית בלתי-מזוהה כדי לבקר
את תלמידיו החיים בכפרי האינדיאנים ,מעמת בין מיתוס למציאות ובין
הגירסה הרשמית של ההיסטוריה לבין האמת .סיילס אינו מציין את שם
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לפני שנעבור לשאלות על יצירתך ,הייתי רוצה לשאול מספד שאלות
על חייך .בוא נשוב לילדותך ,נולדת וגדלת במדינת ניו יורק במשפחה
אירית-קתולית.
כן ,הורי הם אירים למחצה ואמי היא קתולית ,כך שגדלתי כקתולי.
היית מודע לקהילה המסוימת הזו ,ולמאפיינים המיוחדים שלה ,כשהיית
ילדי
לא .אני חושב שסקנקטדי ,המקום בו גדלתי ,הייתה עיר מאוד מעורבת.
זאת בעיקר עיר תעשייתית .המעסיק העיקרי שם ,במשך שנים ארוכות,
היו מפעלי"ג׳נרל אלקסריק" .הייתי מודע לתערובת אנושית גדולה :היו
שם לבנים ,שחורים ,כאלה שהיו קתולים וכאלה שלא היו קתולים; היו
שם מספר יהודים וגם מורמונים אחדים .מבחינה זו העיר הייתה מאוד
אמריקאית ,מקום מאוד מעורב .אני חושב שהייתי מודע גם לדברים שהיו
משותפים לכל האוכלוסיות האלה ולדברים אתרים שהבדילו אותן.
הלכת לקולג׳ ללמוד פסיכולוגיה .מתי נובחת לדעת שמה שאתה רוצה
בעצם הוא לעסוק בקולנוע?
אני חושב שתמיד ידעתי שאני אוהב לספר סיפורים .כתבתי סיפורים רק
לשם השעשוע כשהייתי ילד .אהבתי גם סרטים וטלוויזיה ,אבל לא היה לי
מושג כיצד עושים סרטים או איך מפרסמים ספרים .כשלמדתי בקולג' היה
ברור לי שאני חייב להשיג משרה כמו כל אחד אחר .עבדתי תקופת מה
כסניטאר ,ואחר כך כמוכר בשר באיזור בוסטון .אבל בשנותי המאוחרות
בקולג׳ שיחקתי וגם ביימתי בתיאטרון ,דברים שמאוד אהבתי .בשלב
מסוים ,כשעדיין עבדתי בעסקי הבשר ,התחלתי לשלוח סיפורים לכתבי
עת .מהוצאת  ,Atlantic Monthly Pressשהייתה חלק מכתב העת Atlantic
 ,Monthlyאמרו לי" :זה לא סיפור ,זוהי נובלה .אם תחלק את זה למספר
סיפורים ,אפשר לשלב את זה במגזין ,אם תרחיב את זה לרומן ,אנחנו
נוציא אותו לאור" .הרחבתי והפכתי את זה לרומן ,וכך פרסמתי רומן
ראשון בגיל .25
תמיד התעניינתי בסרטים ותהיתי כיצד אוכל לעשות סרט .לא למדתי
בבית ספר לקולנוע ,ולא הכרתי אף אחד מתעשיית הקולנוע ,כל זה היה
קצת ספקולטיבי באותה עת .כאשר כתבתי את הרומן השני שלי הופעתי
עם להקת תיאטרון קייצית בניו המפשייר ,רציתי למכור את הרומן
וחשבתי שאולי אני צריך סוכן ספרותי .התקשרתי לסוכן ושאלתי אם
הוא יכול לטפל במכירת הספר .הוא הסכים והוסיף שהם מייצגים כל
רומן שהם מוכרים גם בהוליווד מאחר שיש להם הסכם עם סוכנות שם.
כתבתי לסוכנות בהוליווד ואמרתי להם" :אתם מייצגים את הרומן הזה
שאני חושב שאי-אפשר להפוך אותו לסרט טוב .אבל אני מעוניין לכתוב
תסריטים ,מה עלי לעשות לשם כך?" הם ביקשו ממני דוגמא לתסריט.
באותו זמן קראתי את ספרו התיעודי של אליוט אסינוףEight Men ,
 ,Outוחשבתי שניתן להפוך אותו לסרט נהדר .כתבתי תסריט המבוסס
על הספר .הסתבר שמנהל הסוכנות בהוליווד היה גם הסוכן של אליוט
אסינוף ,שכתב את הספר  25שנים קודם לכן .הוא הכיר היטב את העלילה
ואמר" :עשית עבודה מצוינת .אם תגיע לחוף המערבי ,נוכל לעשות משהו
עבורך" .מגי ואני עברנו לגור בסנטה ברברה והתחלתי לקבל עבודות
כתסריטאי .תחילה כתבתי לדוג׳ר קורמן סרטים כמו"פיראנה"" ,קרב
מעבר לכוכבים"" ,הליידי באדום" ,ואחר כך כתבתי לבמאים שפגשתי
במהלך עבודתי עמו .כתבתי גם את התסריטים ל׳יתנין" ו״זעקת הדמים".
השכר המינימלי היה אז עשרת אלפים דולר ,וזה מה שקיבלתי לתסריט.
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אבל כתבתי כמה תסריטים בשרשרת  -אני כותב מהר מאוד  -והיו לי
פתאום שלושים אלף דולר בבנק .מעולם לא היו לי שלושים דולר בבנק
קודם לכן!
rnpxpvs
איך הגעת לבימוי של ״שובם של
לאיש שניהל את התיאטרון הקייצי בניו המפשייר היה רעיון לסרט ,והוא
שאל אם אהיה מעוניין לעשות את הסרט עם השחקנים של הלהקה .זה
צמח מתוך קבוצת אנשי התיאטרון שעבדתי עמם אז .זו הייתה אחת
מאותן פעמים נדירות שהתקציב היה בידי מראש ,ושאלתי את עצמי:
"מה אני יכול לעשות בתקציב הזהז ברור לי שיש דברים שאינני יכול
לעשות כי הם יקרים מדי ,אבל השחקנים הם זולים ,אני מכיר הרבה
שחקנים טובים וכולם בסביבות גיל השלושים ,אז אולי זה יכול להיות
סרט על קבוצת אנשים שמלאו להם שלושים .ואולי אני יכול למקם את
העלילה במקום בו ימצא תיאטרון הקיץ ,מפני שיש שם בקתת סקי ישנה
שבה כל אחד יכול לגור במחיר של כדולר ללילה .ומה כבר יש באותה
עיר? ובכן ישנו התיאטרון ,יש הרבה עצים ,וגם מקווה מים נאה .אנו
יכולים למקם את כל הסצינות שם" .כך יכולנו לעשות את ״שובם של
השבעה מסקאקוס" ללא כל ניסיון מוקדם בחמישה שבועות בלבד ,כשכל
אתרי הצילום היו במרחק חמישה מיילים מהמקום שבו גתו .כל אחד
קנה לעצמו את הבגדים שלבש בסרט ולא היינו זקוקים למחלקת ארט.
לא היו לנו מחלקות תלבושות או איפור וכל אותם דברים נוספים .באופן
בסיסי העלויות של הסרט הסתכמו בשלושים אלף דולר .בכנות המצאנו
הכל תוך כדי עשייה .לא הכרנו איש בתעשיית הקולנוע ,אנשי הצוות
הטכני היו אנשים שצילמו סרטי פרסומת בבוסטון ,וגם אותם הכרנו
דרך חברים .פשוט המצאנו את הגלגל .אני אומר בכנות שהסתכלתי דרך
מצלמת קולנוע רק פעם אחת קודם לכן ,כשהייתי על הסט של"פיראנה״,
שם גילמתי גם תפקיד קטן ,וגם זה היה למספר שניות .ולכן לא קיווינו
אפילו שהסרט יופץ בבתי קולנוע .חשבנו שהסרט יוצג בערוץ הציבורי או
בתחנת טלוויזיה אחרת .זה היה עניין של רכישת ניסיון .הגענו למספר
פסטיבלים ,וזו הייתה ההתחלה של תופעת הקולנוע העצמאי .היו אולי
ארבעה מפיצים בשוק שטיפלו בסרטים שלא השתתף בהם מישהו
מפורסם .עבדנו עם שני מפיצים מאוד קטנים שאינם קיימים יותר .כיסינו
את העלויות ואפילו נשאר רווח קטן .זה דומה לשמירה על טרו! ה בוערת
באמצעות זרדים .לא הייתה לנו מדורה גדולה אבל שמתו עליה כראוי.
מאז עברו עשרים ושמונה שנים וביימת שישה-עשר סוטים .כשאתה
מביט לאחור על אותם ימים מוקדמים ,האס תיארת לעצמך שזה יהפון
לקוייוה?
לא ,ממש לא היה לי כל מושג .שיערתי שאמשיך להתפרנס כתסריטאי.
ממש לא ידענו ,כיוון שלא היו הרבה תקדימים למה שניסינו לעשות.
אני חושב שמבחינה כלכלית היינו הכי קרובים לגיון קאסבטס ,שבדרך
כלל מימן את סרטיו לא בכספי אולפנים אלא מרווחיו כשחקן או ברך
שחישכן את ביתו .טוב ,אנחנו לא היינו צריכים למשכן את ביתנו .לט!לי,
כשנתקלנו בקירות ,כלומר שלא היו לנו משקיעים או די משקיעים ,היה
בידי כסף מהתסריטים .זה יתרון גדול לעומת יוצרי סרטים שמתחילים
מאניס והם נתקעים .הם אפילו לא יכולים לכתוב הרבה תסריטים כדי
לשלוח אותם למממנים.
מה שתיארת נשמע כמו התנסות ספונטנית שהייתה טובה לאותז זמן.
האט אתה מוצא שזה יותר קל או יותר קשה לעשות סרטים ביוסי

