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גליון 188 

בו, שמגיע  כמו מספר המבקרים  כמעט  רבות  כלל  בדרך  הן  בקאן  על פסטיבל הסרטים  הדעות 
לעשרות אלפים. מצד אחד, תשמעו מנהלי פסטיבלים המתפעלים ממה שהציגו בפניהם, בעיקר 
משום שמצאו מספיק חומר לאירועים שהם עצמם עומדים לארגן מאוחר יותר. מצד שני, עיתונאים, 
ובעיקר מבקרי קולנוע, מגיבים בהרמת גבה ובמשיכת כתפיים שאומרות כי לצד שניים או שלושה 
סרטים יוצאי דופן ומרשימים, הרמה הייתה בינונית עד משעממת, והבחירות זהירות עד כדי חוסר 
עניין. בגרמניה מוכנים כבר מזמן להטביע את קאן בכוס מים, כתגובה להתעלמות השיטתית של 
הפסטיבל הצרפתי מן הקולנוע שמֵעֶבר לגבול. במזרח הרחוק מדברים כבר הרבה זמן על כך שהוא 
אינו זוכה לייצוג הראוי, וכאשר כבר בוחרים סרט שנעשה שם, בוחרים את הסרט הלא נכון. לעומת 
זאת, בישראל ודאי יטענו שזאת הייתה המהדורה המפוארת ביותר של הפסטיבל אי־פעם, כי לא 

פחות משישה סרטים תוצרת הארץ הוצגו שם, ולידם עוד סרט קצר אחד. 
>

הקולנוע  ביותר של  הייצוגי  הראווה  חלון  זאת  בכל  הוא  קאן  נפש,  עושים חשבון  זאת  בכל  אם 
שעושים היום בעולם, לטוב ולרע. ואם מתעקשים לבדוק מה אפשר לקחת הביתה מכל הסרטים 
ומה נזכור בעתיד, יש להניח שרוב הנוכחים בקאן יציינו בראש ובראשונה את הסרט שזכה בדקל 
הזהב, "שנת החורף" של נורי בילגה ג'לאן, ואת סרטו של אנדרי צוויאגינצב, "לוויתן". אלה היו 
שני השיאים של הפסטיבל, מעל ומעבר לכל השאר, שנתון לוויכוח ודיון, בין אם זה "מר טרנר" של 
מייק לי, שהוקדש לצייר הבריטי הגדול בהרבה הוקרה ובלא פחות אקדמיּות צפויה, או "אמא'לה" 
של קסוויה דולן, שבו ילד הפלא הקנדי, שרצה לחסל את אמא שלו בסרט הראשון שעשה, חוזר 
בתשובה ומקדיש לה סרט שלם במפנה שהוא מבקש להציג כמעָבר מתקופת התבגרות לבגרות 
של ממש. אפשר עוד לברך על "טימבוקטו" של עבדרחמן סיסאקו, המציג תמונה מקוממת של 
המהפכה האיסלאמית באפריקה ודמותה המכוערת של הקנאות הדתית, ועל "הגלריה הלאומית" 

של פרדריק וייזמן הוותיק, סרט תיעודי רב־היקף על המוזיאון הבריטי הגדול בכיכר טרפלגר. 
>

בגיליון זה אנחנו מציעים לכם להיפגש עם עוד כמה מן היוצרים שהיו השנה בקאן: רונית ושלומי 
קרוננברג  דייוויד  "גט",  בסרטם  אמסלם  ויויאן  של  הגירושין  טרילוגיית  את  שהשלימו  אלקבץ 
שמחסל חשבונות עם הוליווד השנואה עליו ב"מפת הכוכבים", רובן אוסטלונד השבדי, המתעכב 
על חולשות אנושיות מבזות ב"תיירים", ונשיאת חבר השופטים, ג'יין קמפיון, שהיא נושא לספר 
חדש ומפורט עליה, שראה אור תוך כדי הפסטיבל. לצד אלו אנו מביאים קטעים משתי כיתות אמן, 
האחת של כוכבת הקולנוע האיטלקית סופיה לורן, שחוגגת בימים אלה יום הולדת 80, והשנייה 
של הבמאי הצרפתי ז'אק אודיאר, ששני סרטיו האחרונים, "הנביא" ו"חלודה ועצם", זכו בפרסים 
במהדורות האחרונות של הפסטיבל. ולבסוף, קטעים מתוך אחד הראיונות האחרונים של אסי דיין 

המנוח, שנמשך במקור 10 שעות, ומתוכו דלה המראיין, מרט פרחומובסקי, קטעים נבחרים. 

קריאה מהנה לכולכם.
עדנה פיינרו

< לסקירה מפורטת של הפסטיבלים 
הגדולים בעולם, אנא היכנסו לאתר 
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< מנשה נוי, רונית אלקבץ

הטרילוגיה שהתחילה עם "ולקחת לך אשה", על משבר הנישואין של ויויאן אמסלם, הושלמה. 
אחרי שנים של מאבק היא מגיעה סוף סוף לבית הדין הרבני, שמנסה לעשות הכל כדי לעכב את 
שחרורה מנישואי הגיהינום שלה ואינו מוכן לוותר עד הסוף. אם זה נגמר במעין הפי אנד, זה לא 

בזכות הרבנים.
רונית ושלומי אלקבץ הציגו את הפרק הראשון של הטרילוגיה, המבוססת על דמות אמם, במסגרת 
שבוע הביקורת של פסטיבל הסרטים בוונציה לפני עשור, וזכו בפרס. החלק השני, "שבעה", נחשף 
במסגרת  נלהבת  פנים  לקבלת  זכה  השלישי  החלק  והשנה,  קאן,  פסטיבל  של  הביקורת  בשבוע 
משנית אחרת של הפסטיבל, "שבועיים של הבמאים". הוא התקבל במחיאות כפיים סוערות, פרט 
ליוצא דופן אחד. מישהו, כנראה נציג הקהילה היהודית במקום, ביקש לתבוע את עלבון מוסדות 
הדת בישראל. הוא תפס את המיקרופון בפגישה שנערכה אחרי הסרט עם היוצרים, ונשא נאום 
משולהב בו טען שהסרט מסלף את המציאות, משמיץ את כבוד בית הדין הרבני, ומעוות את האמת 

על הדת היהודית. נאום ההגנה שלו על המסורת נפסק רק אחרי שנטלו ממנו את המיקרופון.

גיבורה 
בעל כורחה

< "גט", הפרק המסיים את פרשת הגירושין של ויויאן אמסלם >
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תזכורת למי ששכח. כבר בסרט ראשון, "ולקחת 
לך אשה", החיים המשותפים של ויויאן אמסלם 
עם  יחד  חיים  הם  גיהינום.  הם  אלישע  ובעלה 
של  אמו  ועם  לו  ילדה  שהיא  הילדים  ארבעת 
בסצינת  כבר  קטנה.  חיפאית  בדירה  בעלה, 
גט,  מבקשת  היא  הראשון  החלק  של  הפתיחה 
ואילו אֶחיה כופים עליהם לנסות שוב לחיות עם 
בעל שהוא בעצם מסור למשפחה, מביא את כל 
פרנסתו הביתה, איש דתי ושומר מסורת שאינו 
מתחצפת  כשהיא  גם  לעולם,  אשתו  את  מכה 
הגיע  הזוג  לדעת,  יש  זאת  כי  פיו.  את  וממרה 
ממרוקו לישראל, ויויאן רוצה לחיות כמו שכולם 
חיים סביבה, וזה בדיוק מה שהוא מסרב לשמוע. 
הוא בקושי מדבר עברית, אינו רואה שום סיבה 
להתאים את עצמו לחיים חדשים, רוצה שאשתו 
אינו  הוא  כמוהו,  מצוות  ושומרת  חסודה  תהיה 
חדל לבקר כל מה שהיא עושה, ומבקש שתהיה 
בצד  שיושבת  החותנת  למרות  ונתונה  כנועה 
ורוטנת כל הזמן במרוקאית על הכלה הסרבנית. 
מתפרצת  היא  בלתי-פוסקים,  העימותים 
פחות  לא  רועמת  שתיקתו  ואילו  קולות,  בקולי 
הבית,  את  עוזבת  היא  הסרט  בסוף  מצעקותיה. 

ועוברת לגור בחצר הבית של אחד האחים. 

"שבעה" מחזיר את ויויאן לחיק כל המשפחה, 
אחרי מות אִחיה הבכור. תמונה רחבה וכוללת 
המזרח  עדות  נוסח  נישואין  של  יותר  הרבה 
ובמיוחד  לטוב,  הזה,  במוסד  הכרוך  כל  עם 
קטן  תפקיד  כאן  יש  אמסלם  לאלישע  לרע. 
יחסית. הוא בא לנחם אבלים, אבל ברור גם מן 
הפגישה הקצרה יחסית עם ויויאן, שהוא עדיין 
רוצה להחזירה הביתה, ושהיחסים בין השניים 

עכורים כפי שהיו. 
"גט, משפט  השם  את  שנושא  השלישי,  הסרט 
עוד  סגפני  הוא  ויויאן אמסלם",  של  הגירושין 
יותר מ"ולקחת לך אשה". הוא צולם כולו בתוך 
קצרות  יציאות  כמה  עם  דין,  בית  של  אולם 
לחדר ההמתנה מחוצה לו. קירות עירומים, בלי 
קישוט, בלי צבע, שום דבר שיסיט את תשומת 
הלב מן השחקנים, מהבעות הפנים, מן המבטים 
מדי  להסתיר,  שמנסות  המילים  ומן  הזועפים 
מתחת  שנצבר  והתיסכול  הזעם  כל  את  פעם, 

לפני השטח, ופורץ מדי פעם החוצה. 
אין פלא שחלק גדול מן ההסברה שמלווה את 
אותם,  מכיר  שאינו  למי  להבהיר  נועד  הסרט 
את המנהגים שמהווים חלק בלתי-נפרד מחוקי 
המסורת  שולטת  בהם  ישראל,  של  האישות 

הדתית ללא שום ערעור. בעיני זרים זה נראה 
שעבר  מעולם  ששרדה  אקזוטיקה  פיסת  כמו 
מתקשטות  בעולם  פינות  הרבה  אמת,  זמנו. 
זאת  אבל  פחות,  לא  מוזרים  במנהגים  היום 
ודאי אינה יכול להיות נחמה. הקורא הישראלי 
אינו זקוק כמובן להסברים כדי להבין מה קורה 
ברית  את  שם  מקדשים  ואיך  רבני,  דין  בבית 
ובעיקר  לזכויות האדם,  ומעבר  הנישואין מעל 
כשהבעל  בשישים  שבטלות  האשה,  זכויות 
מסרב להיעתר לבקשותיה. לעומת זאת, מעניין 
)שמגלמת  רונית  הצמד,  עבד  איך  לשמוע 
כמובן שוב את התפקיד הראשי( ואחיה, שלומי 
אלקבץ, על הפרק המסיים של הסאגה העגומה 
והאנושית הזאת, כפי שהם תיארו את הדברים 
לקראת הצגת הסרט בפסטיבל קאן. התשובות 

הן מתוך ריאיון שערך איתם ז'אן-לוק דואן.

נקודת המוצא
ראשית כל, לפני שמתחילים לביים סרט שכולו 
דיון משפטי, צריך להבין מה המעמד של שני 
כלומר  הדין,  בית  בפני  המופיעים  הצדדים 
הבעל והאשה, ומה היחסים ביניהם. משום כך 
החלטנו כבר מהתחלה שהמצלמה לא תציג אף 

< מנשה נוי, רונית אלקבץ
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פעם את נקודת המבט של הבמאי, אלא רק את 
המצלמה  בסרט.  הדמויות  של  המבט  נקודות 
אחת,  דמות  של  המבט  נקודת  את  משקפת 
פונים  שלא  דמויות  באחרת.  מתבוננת  כשהיא 
על  נראות  אינן  נתונה,  שיחה  כדי  תוך  אליהן 
כופים התייחסות  איננו  הבד. אנחנו, הבמאים, 
לסרט מנקודת המבט שלנו, אלא מנסים להציג 
השונות  הדמויות  כל  של  המבט  נקודות  את 
סובייקטיבית  התבוננות  זאת  מולנו.  הניצבות 
של  היכל  להיות  צריך  שלכאורה  במקום 
אובייקטיביות. בחלק הראשון של הטרילוגיה, 
העיקרי  הקונפליקט  שבו  אשה",  לך  "ולקחת 
רוב  השתמשנו  עצמה,  לבין  הגיבורה  בין  היה 
הזמן בקלוז־אפים. החלק השני, "שבעה", צולם 
בעדשה רחבת זווית שתכלול כמה שאפשר יותר 
ה"שבט",  בהצגת  היה  משום שמדובר  דמויות, 
לנחם. הפעם,  באה  שוויויאן  בני המשפחה  כל 
שהם  כפי  הדת,  חוקי  פני  מול  ניצבת  ויויאן 
היה  תפקידנו  הרבני.  הדין  בבית  עליה  נכפים 
לשחזר את האווירה המיוחד של בית הדין הזה, 
על נקודות המבט וההשקפות שמעלים בו תוך 
הזה.  הסגור  במרחב  כולו  הנערך  הדיון,  כדי 
זאת ועוד, רצינו שהדמויות תהיינה נקיות מכל 
ואין  עירומים  הקירות  ולכן  והסוואה,  קישוט 

עליהם שום עיטור לרפואה. 

השפה
האמת  דמות,  לכל  העיקר.  הן  המילים  כאן 
המרכיבים  עם  לשחק  ניסינו  במקביל  שלה. 
האחרים, שפת קודש )זאת שחובה להשתמש בה 
בבתי הדין הרבניים( מול שפה חילונית, רגעי 
הדרמה.  בתוך  ומשתלבים  שפורצים  קומדיה 
וכל  הדיינים  מדברים  שבה  הרשמית  השפה 
נשמעת  הרבניים,  הדין  בתי  שמופיעים  אלה 
זרה ומוזרה כשהיא עוסקת באירועים ובעובדות 
מן  נישאת  לדבר בשפה  החובה  היומיום.  מחיי 
אנשים  לעדים,  עלבון  כמעט  היא  הזה  הסוג 
פשוטים מן היישוב שמוזמנים להופיע מול כס 
המשפט. העיוות שמתקבל מן הכפייה להשתמש 
רק בשפה רשמית מאלץ את הדמויות להשלים 
את הכוונות שלהם בעזרת הבעות פנים ושפת 
ואינן  רוצות  שהיו  מה  את  מסבירות  אשר  גוף 
דבר  הנתונות.  בנסיבות  לומר  יכולות  תמיד 
כתיבת  כדי  תוך  מאוד,  לנו  חשוב  שהיה  נוסף 
הצופה  של  כנה  אהדה  ליצור  הוא  התסריט, 
לדמויות השונות. כך למשל, גם אם החוק דורש 
מן הדיינים להקשיח את עמדותיהם ולא לוותר, 
יש רגעים שבהם הם אינם יכול להסתיר הבזקי 

בספקות  אצלם  גם  להבחין  ואפשר  אנושיות, 
ובבלבול, שלא לדבר על החשד שכל מה שהם 
גם  לקרות  אולי  יכול  המשפט  בבית  שומעים 

להם ולבני משפחותיהם. 

הדמות
צריך להבין שתפקידם של הרבנים הוא לשמור 
משפחה.  בכל  הבית  שלום  על  המחיר  בכל 
הדרישה הנחרצת של אשה לקבל גט, לגיטימית 
של  התקין  המהלך  על  מאיימת  שתהיה,  ככל 
ובעיקר  בעיניהם,  נראה  שהוא  כפי  העולם, 
מוכנים  אינם  שהם  משום  עליהם,  מאיימת 
יד  שנתנו  עליהם  שייאמר  ואופן  פנים  בשום 
לפירוק תא משפחתי. ויויאן היא בסופו של דבר 
אשה, ובתור שכזאת אין לדבריה הרבה משקל. 
היא מצּווה לשים מחסום לפיה, זה מה שדורש 
הדיינים.  ממנה  שמצפים  מה  וזה  החוק  ממנה 
בזכות  ומשתמשת  מוותרת,  אינה  ויויאן  אבל 
היחידה שיש לה כדי לחזור ולהטריד שוב ושוב 
קץ  לשים  שמחים  שהיו  הרבנים,  מנוחת  את 
השתיקה  למרות  נתון.  רגע  בכל  הפרשה  לכל 
שנכפית עליה, כוחה הפנימי של ויויאן מתבטא 
בעובדה שאינה מרימה ידיים, וממשיכה לחזור 
לבית הדין שוב ושוב עד שתקבל את מבוקשה. 

< סימון אבקריאן, ששון גבאי
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בהחלטה  טמונה  ויויאן  של  הדמות  עוצמת 
לה  שיש  המוחלט  בביטחון  שלה,  הנחושה 
ברגע  הגיעה  שאליו  הנפשי  בשקט  בצדקתה, 
שהחליטה להיכנס לגוב האריות הגברי הסובב 
התפרצויות  הסוף.  עד  להיכנע  ולא   − אותה 
)כפי  ממנה  בלתי־נפרד  חלק  הן  שלה  הפתע 
אשה"(,  לך  "ולקחת  את  שראה  מי  כל  שיודע 
מלה  שכל  לכך  היטב  מודעת  היא  כאן  אבל 
מיותרת עשויה לעלות לה ביוקר, ולהחליש את 
מעמדה מול הבעל שמסרב לתת לה את הגט. 
אם לא תשלוט בעצמה, היא עוד תגורש מבית 
הבעל,  לצד  עומד  שהחוק  לה  ברור  המשפט. 
אלישע, שהוא מחזיק את גורלה בידיו, ומשום 

כך הוא יכול להיות כל כך בטוח בעצמו. 
אבל זה לא כל־כך פשוט, כי מעבר לשרירות הלב 
יש כאן  שבה הוא מתעקש לסרב לבקשת הגט, 
רוצה להמשיך  ובתמים  הוא באמת  נוסף.  מימד 
ולחיות איתה. העובדה הזאת מסבכת את מצבה 
של ויויאן עוד יותר. למרות שבית המשפט רואה 
ומתנכלת  במסורת  שמורדת  צרות"  "עושה  בה 
לקדושת המשפחה שמצווה התורה, בעלה מוכן 
להתעלם מכל מה שעשתה ואמרה ולקחת אותה 
הכבוד  את  שוב  עליה  להעתיר  כלומר  בחזרה, 
יותר את עמדתה  זה מחליש עוד  להיות אשתו. 
מורדת",  "אשה  בה  שרואים  הרבנים,  מול 

ובבעלה — צדיק שמוחל על כבודו. 

שתיקות והבעות פנים
הטוענים  שני  הם  במשפט  המרכזיים  הדוברים 
לטובת  השני  הבעל,  לטובת  האחד  הרבניים, 
בפניהם.  שמופיעים  והעדים  הדיינים,  האשה, 
הבעל והאשה הם אלה שכמעט ואינם מוציאים 
מזכירה  ביניהם  ההתנגשות  הפה.  מן  מלה 
כמעט עימות נוסח הסרט האילם. היינו מודעים 
בעזרת  להיווצר  שיכול  ולמתח  זו  להשלכה 
הבעות פנים בלבד, בעיקר כשמדובר על נושא 
מעול  להשתחרר  מבקשת  ויויאן  כך.  כל  טעון 
הנישואין, ובית הדין מסרב להיענות לה. האיש 
שתבעה לדין הוא היחיד שבכוחו להעניק לה את 
החופש, וזה מצב נתון ויוצא דופן. לדעתנו, כוחו 
של הקולנוע הוא בנקודת המבט שהוא מעביר. 
אצל  הלב  תשומת  את  שמושך  הראשון  הדבר 
הדמויות המופיעות על הבד, אלה עיניו. אנחנו 
מנסים להבין מתוך החלפות המבטים האלה בין 
השניים, מה מתרחש בהם פנימה. כאשר ביימנו 
במקום  טניס:  משחק  על  חשבנו  הסרט  את 
כדור יש דיאלוגים, והצופה עוקב אחרי הכדור 
העובר מדמות אחת לשנייה, כמו במשחק טניס. 

העיניים עוקבות אחרי הכדור, המשחק יתפתח, 
יזכה  שני  צד  יזכה במערכה ראשונה,  צד אחד 
המשחק,  לסוף  שמגיעים  עד  הבאה,  במערכה 
ולמנצח במישחק כולו. כל מה שיכולנו לעשות, 
במקרה הזה, הוא לעקוב אחרי מלחמת המבטים 
של השניים. בעיני אלישע אפשר להבחין אמנם 
בסבל, אבל הן מלאות בביטחון עצמי, בנחישות, 
ובסירוב להיכנע. העיניים של ויויאן מעבירות 
כאב,  בהן  יש  מורכבת:  יותר  הרבה  תחושה 
חרדה, ייאוש, תיסכול, אבל גם רצון עז ועקשני 
סביבה,  פרט  לכל  ערנות  מטרתה,  את  להשיג 
שהייתה  מה  כל  את  בתוכה  לעצור  והמאמץ 

רוצה לומר אבל מעדיפה לשמור לעצמה. 
הם  והבעל  שהטוענים  משום  הסרט,  בתחילת 
היחידים שמדברים, אנחנו איננו אמורים לראות 
עצם  כי  היטב,  אותנו  שירת  וזה  עדיין.  אותה 
יותר את עובדת  העדרה מן המסך מדגיש עוד 
היותה שקופה מבחינתו של בית דין רבני, שבו 
רק לגברים יש מה לומר. מאוחר יותר, נוכחותה 
נלחמת,  היא  כי  הדרך,  אורך  לכל  תבלוט 
ולמרות  ושוב,  שוב  ונדחית  שואלת  מתעקשת, 
זאת אינה נכנעת, ומתייצבת שוב לפני הדיינים 
בפעם הבאה. רצינו שהצופים יראו אותה בפעם 
הראשונה כאשר היא שומעת את מילת הסירוב 
קמה  היא  "לא"  המילה  בהישמע  אלישע.  של 
לתחייה ומשתלטת על הסרט. לכל אורך הסרט 
היא בבגדים שחורים, פרט לסצינה אחת, שבה 
גם  היא  הסצינה  ובאותה  אדום.  לובשת  היא 

ייעשה  מפזרת את ׂשערה האסוף, מעשה שלא 
בבית דין רבני. המסורת היהודית רואה בשיער 
הזאת,  בסצינה  אבל  מסוכן.  פיתוי  כלי  האשה 
שום  לגמרי.  מיואשת  גם  אולי  תשושה,  ויויאן 
הזמן  למרות  שלה,  בתביעה  התקדם  לא  דבר 
הרב שהמשפט נמשך. השמלה האדומה צריכה 
נורמליים,  לחיים  לחזור  הצורך  את  לסמל 
ובמקביל את העייפות שירדה עליה. נמאס לה 
עליה.  כופה  הדין  שבית  המישחק  את  לשחק 
הזאת.  להרגשה  הוא  גם  מוסיף  השיער  פיזור 
מכאן ואילך היא אינה נכנעת עוד למשמעת של 
יודעת שהיא מֵפרה את המסורת  הרבנים. היא 
היהודית, אבל כבר לא איכפת לה. אבל הסצינה 
שלאחר מכן תחזיר אותה מהר מאוד למציאות 

שבתוכה היא נתונה.
האלמנטים  שכל  להדגיש,  חייבים  אנחנו 
בתסריט שלנו לקוחים מחייהן של נשים שהכרנו 
לא  מעולם  היא  אם  גם  אמנו,  מחיי  וגם  היטב 
ניצבה מול בית דין רבני ואף פעם לא ביקשה 
להתגרש, ואולי רק חשבה על כך. סיפורה של 
נשים  של  למצבן  מטאפורה  מעין  הוא  ויויאן 
רבות אשר מוצאות את עצמן ב"מאסר עולם" 
בשל חוקי הגט החלים על נשים בישראל. ולא 
רק בישראל, אלא בכל מקום בעולם שבו החוק, 

הגברים, סבורים שאשה נחותה מן הגבר.
 

< רונית אלקבץ
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כל מה שרציתם לדעת 
על ג'יין קמפיון

קאן
2014

מישל סימן, עורך כתב העת צרפתי "פוזיטיף", אחד הפרסומים המשפיעים יותר בעולם הקולנוע, 
כותב מדי פעם ספר על במאי שהוא מעריץ במיוחד. הבחירה קפדנית, המחקר מתפרס על תקופה 
ארוכה, והתוצאה לובשת תמיד אותה הצורה: ביוגרפיה מפורטת, מאמר הערכה מדויק של היצירה 
בכללה, ובעקבותיו שורה של ראיונות על כל סרט וסרט בנפרד. התוצאה המתקבלת בסופו של דבר 
היא מבט מעמיק, מקיף, מלא וגדוש אינפורמציה, ולכן, עד היום הספרים של סימן על ג'וזף לוסי, 

פרנצ'סקו רוזי, סטנלי קובריק או ג'ון בורמן, הם הפרסומים המהימנים ביותר על יוצרים אלה. 
קמפיון,  ג'יין  לבמאית  המוקדש  האחרון,  ספרו  על  לעבוד  שנים  כמה  לפני  סימן  התחיל  כאשר 
כתב  הקולנוע",  "מחברות  יהיה  הספר  את  לאור  יוציא  אשר  שהמו"ל  כל,  קודם  חלם,  לא  הוא 
העת המתחרה ל"פוזיטיף", שמלחמה מרה ביניהם ניטשת זה חמישים שנה ויותר. אבל "מחברות 
הקולנוע", שנרכש בידי מו"ל בריטי )חברת "פאידון"(, היה זה שגילה עניין בפרסום אלבום רחב 
ידיים, עמוס בתמונות ובטקסטים ארוכים, על במאית "הפסנתר", ילידת ניו זילנד שחיה כבר שנים 
רבות באוסטרליה. ועוד לא יכול היה סימן לחלום, שכאשר יהיה הספר מוכן להפצה, תהיה ג'יין 
קמפיון נשיאת חבר השופטים בפסטיבל קאן, והשקתו של הספר במהלך הפסטיבל תהפוך כמובן 

לאירוע המתבקש מעצמו. 

< ספר חדש של מישל סימן 
שהושק בקאן על נשיאת 

חבר השופטים >

< ג'יין קמפיון
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מן  יצירתה של קמפיון, החל  ומכסה את כל  הספר הוא באמת מרשים, 
את  וביימה  שהפיקה  הטלוויזיה  לסדרת  ועד  שלה  הקצרים  הסרטים 
מחציתה בעצמה, "קצה האגם" )Top of the Lake(. בסוף יש גם כמה 
הבריטי  למשורר  המוקדש  קטע  ביניהם  עצמה,  קמפיון  שכתבה  דברים 
הגדול ג'ון קיטס, ששתי שנות חייו האחרונות היו השראה לסרטה "כוכב 
בהיר" )Bright Star(, אחרי שהיא כבר ציטטה אותו קודם לכן בשניים 

מסרטיה הקודמים, "תשוקה חותכת" ו"עד שייצא עשן". 
שמו של הספר, "קמפיון על קמפיון", מעיד על רצונו של סימן להיות 
ה לכוונותיה של הבמאית. והתוצאה, למרות שהיא נראית כמו  בעיקר ּפֶ
על  פעם  לדעת  שרציתם  מה  כל  היא  ומפואר,  צבעוני  תמונות  אלבום 
בעיקר  בצרפתית,  אמנם  כתוב  הספר  שלה.  הסרטים  ועל  קמפיון  ג'יין 
נחשבת  אינה  קולנוע  על  עדיין הארץ שבה ספרות  היא  משום שצרפת 
לסרח עודף ויש עוד רבים שמתעניינים בה, אבל לדברי סימן, מהדורה 
באנגלית לא תאחר לבוא, אולי גם משום שהמו"ל עצמו בכל זאת יושב 

היום בלונדון. 
מתוך הספר בחרנו להביא כמה מן הדברים על שתי קצות היצירה של 
קמפיון. מצד אחד, הסרט הארוך הראשון שלה "סוויטי". קמפיון, שזכתה 
קודם לכן לתשומת לב רבה בזכות סרטים קצרים שהציגה בקאן וזכתה 
פתוחות  בזרועות  והתקבלה   1989 בשנת  לפסטיבל  הגיעה  בפרסים, 
משפחה  בתוך  היחסים  מערכת  את  סרט שמתאר  זהו  גדולות.  ובתקוות 
גם  )שהיא  מהן  אחת  אחיות,  שתי  בין  ובעיקר  בקושי,  רק  מתפקדת 
ומכל קשר  סביבה  העולם  מן  מבוהלת  עצמה,  בתוך  מכונסת  המספרת( 

ובלתי־ גדולה, שמנה, היפר־אקטיבית  )סוויטי(,  והשנייה  אפשרי איתו, 
צריך  שלא  מה  כל  שעושה  ממש,  מופרעת  אולי  משתוללת,  מרוסנת, 
לעשות ואין דבר שמרתיע אותה. זה היה סרט ראשון שבישר על קריירה 
יוצאות דופן, סרטים שונים זה  שלמה של סרטים אשר הוקדשו לנשים 
מזה, אבל בכולם שולטת נקודת המבט הנשית. השותף לכתיבת התסריט 
היה ג'רארד לי, שעתיד היה לחזור ולעבוד עמה שוב, כעבור עשרים שנה, 

בסדרה "קצה האגם". על כך, בהמשך.
כשהוצג "סוויטי" לראשונה בפסטיבל קאן, המבקרים נבהלו. הם פשוט 
ויצאו מן האולם באמצע ההקרנה. בסוף ההקרנה היה האולם חצי  קמו 
התגובות,  על  לעמוד  כדי  בשורות האחרונות  וקמפיון, שהסתתרה  ריק, 
מאוחר  חודשים  כמה  שנים.  במשך  ממנה  נפטרה  שלא  טראומה  עברה 
יותר, כאשר יצא הסרט להפצה מסחרית ברחבי אירופה, שינו המבקרים 
את דעתם, מפני שכבר היה להם זמן להתעמק בנושא. או אז הם הכתירו 
ה־80  שנות  של  החשובים  הסרטים  אחד  מופת,  כיצירת  "סוויטי"  את 
של המאה הקודמת, ועד היום הם משבחים אותו על העזתו, על נכונותו 
ללכת עד הסוף בדברים שהוא אומר על משפחות מתפוררות ועל היחסים 
בתוָכן, ועל חריגים שהחברה מקיאה מתוכה, פשוט משום שאינה יודעת 

איך להתמודד איתם. 
>>

מתפרסמת  שהיא  כפי  וקמפיון,  סימן  של  השיחה  מתוך  קטן  חלק  הנה 
בספר.

< מה עשית בשלוש השנים שהפרידו בין הסרטים הקצרים שלך ל"סוויטי"?
האופציות  על  חשבתי  בקאן,  שלי  הקצרים  הסרטים  את  שהציגו  אחרי 
הוא  לעשות  רוצה  שאני  הראשון  שהסרט  והחלטתי  בפני,  הפתוחות 
שעמד  ביותר  והמאתגר  המגרה  הפרויקט  בעיני  היה  זה  "סוויטי". 
לי שאפשר למצוא את  היה  נראה  כלכלית  עוד שמבחינה  לרשותי, מה 
המימון הדרוש להפקתו. חוץ מזה, חששתי שאחרי סרט רציני לא אוכל 
עוד לעשות סרט כמו "סוויטי", והרגשתי צורך נפשי, מה לעשות שיש בי 
מין דחף שכזה, להרגיז את הצופה בנושא מן הסוג הזה. התחלתי לפתח 
את התסריט של עם ג'רארד לי, שהוא איש שנון ופיקח מאוד. הוא הכיר 
היטב את החומר, אותו כתבנו יחד, והייתה לי הרגשה שאנחנו משדרים 
על אותו הגל. ההכנה של הסרט נמשכה שלוש שנים משום שבאותו הזמן 
עבדתי על שני פרויקטים נוספים, "הפסנתר", סרט רומנטי ברוח האחיות 
ברונטה, וסרט על הסופרת הניו־זילנדית ג'נט פריים, שהיה בסופו של 

דבר הסרט הבא אותו עשיתי )הכוונה ל"מלאך אצל שולחני"(.

< האם נתקלת בקשיי מימון של הסרט?
לא התקשינו למצוא את הכסף הדרוש לשלושת הסרטים האלה. מה שנוגע 
להפקה של "סוויטי", לא היו לנו בעיות של ממש, כי "סוויטי" היה סרט 
דל־תקציב, פחות ממיליון דולר. כבר בכתיבת התסריט חשבנו על הסרט 
בהם  שנתקלתי  ואירועים  מאנשים  מהרבה  באה  ההשראה  כזאת.  ברוח 
אישית. אני נוהגת תמיד להתחיל עם משהו קונקרטי, דברים שמּוכרים לי 
היטב, וגם אם אני מתרחקת אחר־כך מהחוויות המקוריות, יש לי תמיד 
מקום שאפשר לסגת אליו. במקור, הדמות של סוויטי הייתה דווקא גבר, 
אבל שינינו את השם ואת המין כדי לא להסתבך עם המשפחה. בהתחלה 
שותפי  לבקשת  נכנעתי  אבל  הזאת,  ההחלטה  מן  מאוכזבת  קצת  הייתי 
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הפוטנציאל  כל  היה  סוויטי  של  בדמות  במיוחד  שאהבתי  מה  לתסריט. 
הטמון בה וההתמוטטות שלה, למרות הפוטנציאל הזה. זה קורה בסופו 
של דבר לכולנו, מה שהיינו יכולים להיות אם היינו מנצלים את ההזדמנות 
שנקרית לפנינו, אבל ההזדמנות חולפת בן רגע, ואחר כך זה מאוחר מדי. 

בעיני, זאת דמות נוגעת ללב וחסרת תקווה. 

< האם התייעצת עם פסיכיאטרים לפני שהשלמת את התסריט או חקרת 
מקרים דומים בעבר?

עם  הרבה  ושוחחנו  חיות,  דוגמאות  מדי  יותר  סביבנו  היו  ממש.  לא 
אנשים שהיו במצב דומה. שלחנו את השחקנית הראשית, ג'נבייב למון, 
לעקוב  כדי  נפש,  בהפרעות  המטפל  סגור  למוסד  סוויטי,  את  שגילמה 
אחרי צורת ההתנהגות של המטופלים. רצינו שתחוש בעצמה את אותו 
איום שמרגישים בני אדם מן היישוב מול אנשים מן הסוג הזה. האמת 
היא שהיה לה קשה לעמוד במבחן הזה. אחד החולים שם איים עליה כל 
הזמן בתער שבידו. לא הייתי אומרת שעשינו תחקיר מעמיק, אבל לעומת 
זאת השתמשנו בדוגמאות חיות רבות שהיו מוכרות לנו היטב. פיתחתי 
את הנושא במשך שנה שלמה, ולא רציתי להיכנע לתכתיבים השגרתיים 
בסיפורים מן הסוג הזה, אלא להתרכז במצבי הנפש של הדמויות. רציתי 
שמסתתרים  יותר  אפלים  לזרמים  ולרמוז  לאהוב,  הקושי  על  להתעכב 

מתחת לפני השטח.

< האם עבדת עם השחקנים על הדיאלוגים?
חזרות,  מאוד  הרבה  עשינו  אבל  מראש,  כתובה  הייתה  בסרט  מלה  כל 
הגענו  וכך  בי,  ועזר להם לתת אמון  להכיר את השחקנים  לנו  עזר  וזה 
להבנה איך אנחנו יכולים לתמוך הדדית זה בזה. זאת הייתה גם הזדמנות 
מתאימה לבדוק את כל מה שאפשר למצות מן התפקידים שלהם. בעבודה, 
כל שחקן שונה מרעהו, ואל כל אחד צריך לגשת בצורה אחרת. ג'נבייב 
רצתה שאומר לה בדיוק מה אני רוצה שתעשה. לא פעם נאלצתי להערים 
עליה ולהעמיד אותה במצבים שבהם היא עצמה גילתה מה היא חייבת 
לעשות. קארן קולסטון, שגילמה את אחותה, הבינה על בוריה את הדמות 
שלה ואיך צריך לשחק אותה. כדי להשיג מקארן את התוצאות הטובות 
ביותר, הייתי שואלת אותה מה היא חושבת שהדמות שלה תעשה במצב 
נתון, והיא כמעט אף פעם לא טעתה. מוזר לציין שבחיים, דווקא ג'נבייב 

היא האישיות החזקה והנחושה יותר. 

< אחת הסכנות הגדולות בסרט כזה, העוסק כולו ביוצאי דופן, היא שהבמאי 
יסתכל על כולם מלמעלה.

תזכינה  הן  ולכן  מאוד,  וחשופות  פגיעות  שלי  שהדמויות  האמנתי  אני 
בסופו של דבר לאהדת הצופים. מאוד רציתי שהקהל יזדהה איתן. בחיים, 
אנשים יכולים להיות טראגיים ומצחיקים בעת ובעונה אחת, ואני אינני 
מהססת לצחוק גם כשהם נתונים במצב קשה. לפעמים הם אפילו מוכנים 
להודות לך על כך, כי אתה עוזר להם לראות את הצד השני של המטבע 

Top of the Lake-הולי האנטר )בשערות לבנות ארוכות( ב >
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יותר מדי ברצינות, ואסור  במצב שלהם. אנחנו מתייחסים לחיים שלנו 
להגזים בזה. יש מצבים שנראים לנו טראגיים רק משום שאנחנו רואים 
של  לצרות  בהחלט  רגישה  אני  כולה.  את  ולא  התמונה  של  אחד  חלק 
הזולת, אבל איני יכולה לומר שאני בהכרח מכבדת אותם. גם לי כבר קרה 

שהתלוננתי על מה שקורה לי, והאנשים סביב פרצו בצחוק. 

עשית  בעצמך  שאת  למה  קירבה  מרגישה  את  שבהם  סרטים  יש  האם   >
בחקר ההפרעות הנפשיות?

זה דבר מקובל בספרות, ואין שום סיבה שזה יהיה פחות מקובל בקולנוע. 
מספיק לרצות בכך, כמו שעושה דייוויד לינץ'. כדי להגיע לאמת, לא די 
השונים שהעלילה  המישורים  את  גם  לבדוק  צריך  עלילתי,  קו  בפיתוח 
מציעה לך. אינני רוצה לעקוב רק אחרי ההתנהגות של הדמויות שלי, 
כמו  אותם,  שמפעילים  הדחפים  ואת  התחושות  את  לגלות  גם  אלא 
ברומאנים של מרגריט דיראס או פלאנרי או'קונור, שהיא בעיני סופרת 
יוצאת מן הכלל, כנה עד הסוף וחסרת רחמים. מאוד אהבתי את העיבוד 
אוהבת  שאני  היא  והאמת   ,Wise Blood שלה,  לספר  יוסטון  ג'ון  של 
את רוב סרטיו של יוסטון. אני חושבת שהחיים הם רק לעיתים רחוקות 
מה שנדמה לנו שהם, הם למעשה מטאפורה ְלמה שהיו יכולים להיות. 
וזה אינו נוגע לתופעות חיצוניות בלבד, אלא גם למצב הנפשי. יום אחד 
כולה  הייתה  היא  ימים.  כמה  אצלי  לבלות  ובקשה  חברה  אלי  הגיעה 
זוכרת שהעולם  בין שני גברים. אני  ידעה להחליט  נסערת משום שלא 
בעיניה למטאפורה המתייחסת לשני הגברים שלה. כשהיינו  כולו הפך 

יוצאות לקניות והיא הייתה מבחינה בזוג נעליים אקסטרווגנטיות שמצאו 
חן בעיני, היא פירשה זאת כרצון להעדיף את הגבר ההרפתקני יותר, או 
שהגיבה להיפך — וסברה שבעצם היא עצמה הרפתקנית מדי, ולכן היא 

זקוקה לגבר הרציני יותר. 
>>

מהסרט הראשון של ג'יין קמפיון, לסדרת הטלוויזיה הטריה שלה, "קצה 
עבדה  הראשונה שקמפיון  הפעם  אינה  זו  ב־2013.  לאור  שיצאה  האגם", 
"שתי  בשם  מוקדם  סרט  עשתה  היא  "סוויטי"  לפני  הטלוויזיה.  עבור 
חברות" עבור הטלוויזיה האוסטרלית, והסרט שעשתה אחרי "סוויטי" הוא 
"מלאך אצל שולחני", גם הוא סידרה בת שלושה פרקים, בני שעה כל אחד, 

שהגיעו בסופו של דבר לאקרנים כמעט למרות רצונה של הבמאית. 
אחרי הטראומה של הסרט הראשון שלה בקאן, היא סירבה להזמנה להגיע 
הייתה  היא הסכימה, אבל לא  ולחצים  ונציה. אחרי תחנונים  לפסטיבל 
לצרכים  שולחני"  אצל  "מלאך  את  להתאים  ואופן  פנים  בשום  מוכנה 
של בית הקולנוע, והסרט הגיע בדיוק כפי שהוא נעשה במקור, כלומר 
בפריים של 1:1.33, ממדי התמונה הישנים שהיו מקובלים בטלוויזיה, ולא 
קוצצה ממנו אפילו דקה מתוך שלוש השעות של המקור, למרות בקשות 
הפסטיבל ומפיצי הקולנוע. יש להניח שההצלחה המהדהדת שבה זכתה 
בוונציה עזרה במידה רבה להשכיח את הזיכרונות המרים של "סוויטי" 
כל  עם  בפסטיבלים,  בקביעות  לבקר  ממשיכה  היא  מאז  עובדה,  בקאן. 

סרט חדש שהיא עושה.

Top of the Lake-פיטר מולאן ב >
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הסדרה "קצה האגם" החזירה את קמפיון לארץ מולדתה, ניו זילנד. היא 
כתבה את התסריט עם ג'רארד לי, אותו תסריטאי שעבד איתה על סרטה 
הראשון, שלאחריו נפרדו דרכיהם למשך 20 שנה. היא גם הייתה אחראית 
להפקת ששת הפרקים של הסידרה, אבל ביימה רק שלושה מהם, משום 
שכפי שהודתה בפני מישל סימן, "לביים את הכל זה יותר מדי עבודה". 
שהרוח  כדי  ביימה,  שלא  הפרקים  בצילומי  גם  נוכחת  הייתה  זאת,  עם 

שהיא הישרתה על החומר תישמר בשלמותה.
סימן מספר, שהסדרה מספרת על שוטרת בשם רובין גריפית )שמגלמת 
שנעלמה   12 בת  נערה  למצוא  מוטל  שעליה  מוס(,  אליזבת  השחקנית 
מייד לאחר שהתברר שהיא בהריון. העלילה בנויה סביב ארבעה מוקדים 
שבראשה  המשטרה,  הוא  הראשון  ביניהם.  הזמן  כל  ונעה  נפרדים, 
בענייניו  לעסוק  ופונה  רובין,  סגניתו,  בידי  החקירה  את  המפקיד  קצין 
ומעלה, שמתגוררת במקום שנקרא,  שלו. השני, קבוצת נשים בנות 45 
הדומות  ארוכות  לבנות  שערות  בעלת  אשה  ובראשה  עדן",  "גן  בלעג, 
להפליא לשערותיה של קמפיון עצמה. השחקנית היא הולי האנטר, מי 
שהופיעה כבר בכמה מסרטיה הקודמים של הבמאית. במוקד השלישי, 
גדרות  ומשפחתו, שגרים באחוזה המוקפת  )פיטר מולאן(  מאט מיצ'אם 
תיל וכלבי שמירה. למיצ'אם שני בנים, אחד מהם בילה שנים בכלא על 
סחר סמים, ובת אחת — אותה נערה בת 12 שנעלמה והמשטרה מחפשת 
אחריה. והמוקד הרביעי הוא הילדים שאליהם נמלטת הילדה אחרי שהיא 

בורחת מן הבית.

< האם הסידרה הזאת נעשתה לפי הזמנה או שזו הייתה יוזמה שלך?
אני יזמתי את הסידרה. עוד לפני שעשיתי את "כוכב בהיר" ידעתי שאני 
מבלה  אני  שבו  בית  לי  יש  שם  זילנד,  ניו  בדרום  משהו  לעשות  רוצה 

מדי פעם. כבר חמש שנים אני דוגרת על הנושא, בשלב מסוים חשבתי 
אפילו לכתוב רומאן. בסופו של דבר החלטתי לעשות סרט בן שש שעות 
שבמרכזו חקירה משטרתית, משום שאני מאמינה שהז'אנר הזה הוא מנוע 
יעיל מאוד לקידום עלילה. באותו שלב שוחחתי עם בן סטיבנסון שעמד 
בראש מחלקת הדרמה של הבי-בי-סי, והצגתי לו את הנושא. מה שראיתי 
שחוזרת  בלשית  כך  ואחר  אגם,  למימי  שנכנסת  נערה  היה  בדמיוני  אז 
מיסתורית  חקירה  בפרשת  ומסתבכת  ִאמּה  את  לבקר  כדי  לאוסטרליה 
שמסעירה אותה. חשבתי גם על מושבת נשים, וכמובן — על משפחתה 
ועל כל הרקע הפלילי מסביב לאביה ולשני אחיה  של הנערה הצעירה 

החורגים. 

< מדוע חזרת לעבוד עם ג'רארד לי, 20 שנה אחרי "סוויטי", שנים שבהם 
לא שיתפתם פעולה כלל. 

מן הרגע הראשון ידעתי שהתסריט צריך לנוע בין רגעים קיצוניים לבין 
רגעים קומיים. מכל מי שאני מכירה, ג'רארד הוא האדם היחיד שיש לו 
חוש הומור דומה לשלי. לא ראיתי אותו תקופה ארוכה, אבל ידעתי שהוא 
בהרבה  כרוכה  טלוויזיה  שעות  לשש  תסריט  כתיבת  מזה,  חוץ  בסידני. 
שעולם  מרגיש  הוא  כי  אלה,  בימים  מתוסכל  די  ג'רארד  עבודה.  מאוד 
הקולנוע זנח אותו. שוחחנו הרבה בינינו, אבל הסכמנו שנשתף פעולה. 
הנושא ענֵיין אותו, בעיקר החלק הנוגע למושבת הנשים ולאשה המוזרה 
העומדת בראשה. ידעתי שזה יהיה לרוחו, משום שהוא עוסק במדיטציה 

כבר 17 שנים, ואני מאוד רציתי לדעת מה זה עשה לו. 

< במה התבטאה תרומתו של ג'רארד לתסריט, מעבר לחוש ההומור שלו?
לג'רארד יש תכונות מיוחדות במינן, יש לו חוש הבחנה יוצא דופן, הוא 

< קארן קולסטון, ג'נבייב למון וטום ליקוס ב"סוויטי"
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נוסף לכך, המבנה של הסיפור מעסיק אותו  וגם מצחיק.  רגיש, מפתיע 
ללא הרף. אני נשענת הרבה יותר על אינסטינקט, בה בשעה שהוא נוטל 

את הרעיונות שאנחנו מעלים ומעניק להם את הצורה הנכונה. 

< איך את מסבירה את העובדה שכל כך הרבה במאים בולטים עברו לביים 
סדרות טלוויזיה? טוד היינס עשה את "מילדרד פירס", דייוויד לינץ' את 
"טווין פיקס" ועוד. האם את סבורה שהקולנוע היום אינו מציע עוד אותן 

האפשרויות לבניית סיפור ודמויות?
לאו דווקא, אני חושבת שהקולנוע מציע אפשרויות רבות ומגוונות לא 
פחות מכפי שהציע בעבר. לדעתי, עיקר הסיבה נעוץ במערכת הפיננסית 
להילחם  צריכים  שם  העצמאית.  בהפקה  בעיקר  הקולנוע,  תעשיית  של 
ממש כדי להגיע אל הקהל. כאשר צפיתי ב"דדווד" )סדרת טלוויזיה על 
עיירה אמריקאית במערב הפרוע, אכולה שחיתות וריקבון — המתרגם( 
הייתי פשוט המומה מן העובדה ש־HBO העזה להתמודד עם נושא קשה 
להשתנות.  עומדים  הדברים  פני  שאכן  לעצמי,  אמרתי  כל־כך.  ומורכב 
עצום,  לא  אולי  צופים,  קהל  לעצמה  מצאה  הזאת  שהסידרה  עובדה 
כל־  העצמאי  שהקולנוע  החופש  קיומה.  את  להצדיק  כדי  מספיק  אבל 
הזה  שהקולנוע  עובדה  אבסולוטי.  אידיאל  בהכרח  אינו  בו  מתגאה  כך 
נלחם כל הזמן כדי להגיע לקהל שלו. אנשים יושבים בביתם ומחפשים 
על מרקע הטלוויזיה סרט שיהיה מעניין ותפור היטב. רוב הקהל שלנו 
להשוות  אפשר  הבינוני.  למעמד  השייכות  בורגניות  ממשפחות  מורכב 
הספרות.  בעולם  פעם  שנכתבו  לרומאנים  היום  הטלוויזיה  סדרות  את 
זאת תעסוקה לסופי השבוע של בני המעמד הבינוני, אשר אוגרים מזון 
רוחני שימלא את המצברים לשבוע שלם. אנא נסה להבין אותי, אינני 
מנסה לשנות את העולם, אני מנסה להבין איך הוא מתנהל ולתעל את 

היום  חיים  ואנחנו  רומאנים  העבודה שלי בהתאם. מאחר שאני אוהבת 
בתקופה מרתקת, אני אוהבת להעמיק בתוך הדמויות שאני יוצרת. אני 
יותר מן העלילה. זאת  מאמינה שבעיני רוב הצופים, הדמויות חשובות 
ועוד. הסדרות נותנות לך אפשרות לסטות הצידה מן העלילה המרכזית, 
כפי שאנחנו עושים לא פעם גם בסידרה הזאת. כשיש לך שש שעות, אתה 

יכול להרשות לעצמך הרבה יותר. 

< מאחר שאת כתבת את התסריטים של כל הפרקים יחד עם ג'רארד לי, אין 
פלא שהעלילה אחידה והומוגנית. איך זה בא לידי ביטוי בעבודת הבימוי, 

שאותה חלקת עם גרת דייוויס?
האמת היא שגרת היה מוכן מן הרגע הראשון לעבוד תחת הפיקוח שלי. 
הוא מייד אמר לי שיעשה כל מה שאבקש ממנו, משום שאני אחראית 
כל  את  שצילם  אקאפאוו,  אדם  אחד,  צלם  לנו  היה  מזה,  חוץ  לסידרה. 
הסידרה והבטיח אחידות ויזואלית. לפני שהתחלנו לצלם אירגנו מפגש 
ואני  העבודה,  תתנהל  שבה  הדרך  על  לשוחח  כדי  הצוות  כל  של  גדול 
הימנעות  העיקריים:  המנחים  כקווים  שראיתי  מה  את  בפניהם  הצגתי 
מכל רגשנות מיותרת ומכל דרמטיזציה שלא במקומה; סיפור שמתפתח 
כאילו מעצמו, תופס תאוצה ועוצמה ככל שיתקדם, וזה יכול לקרות רק 
גרת,  יתייפייף.  ביקשתי שלא  מן הצלם  בו.  אם אנחנו באמת מאמינים 
והסתדר  הגובה  על  תמיד  היה  הפרסומת,  סרטי  בתעשיית  שהתחנך 
להפליא עם כל הצוות. מאחר שאני ליהקתי את כולם, בסוף יצא שאני 

הייתי זאת שצריכה הייתה להטיף להם מוסר בשעת הצורך, ולא הוא.
 

)כל קטעי הראיונות נלקחו מתוך ספרו של מישל סימן "קמפיון על קמפיון" 

בהוצאת "מחברות הקולנוע", פאריס, 2014(

< ג'נבייב למון ב"סוויטי"
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כאשר הסביר הבמאי קורנל מונדרוצו שסרטו האחרון, "אל לבן", הוא אזהרה מפני הנטייה ההולכת 
וגוברת לגזענות ולאי־סובלנות, לא רק במולדתו, הונגריה, אלא גם בכל המערב כולו, איש לא ידע 
עדיין שהבוחר האירופי, שהלך לקלפיות ביום שבו הסתיים פסטיבל קאן, עתיד היה לתת אישור 

מלא לכל מלה שיצאה מפיו. 
וגוברת של  ויותר לדאגה ההולכת  מה שקורה בשנים האחרונות בהונגריה מהווה סיבה מספקת 
מספר במאים מן האיזור הזה. לפני כשנתיים היה זה במאי הונגרי אחר, בנץ פליגאוף, שעשה סרט 
כמעט תיעודי על פרשה שהסעירה בזמנו את כל המדינה שם: סידרת רציחות של צוענים שגרו 
באחד מפרברי עיר שדה, סידרה שנמשכה הרבה זמן עד שהצליחו לבסוף ללכוד את האחראים לה. 
הסרט, "רק הרוח", תיאר בצורה כמעט תיעודית את החיים בפרבר העני, ואת סידרת מעשי הרצח 

שבאה ומכה בכל עוצמתה ואכזריותה, בסוף הסרט.

על סף 
המהפכה

< קורנל מונדרוצו מזהיר את 
המערב מפני מפלה קרובה >

קאן
2014

< קורנל מונדרוצו מביים את "אל לבן"
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להיות  מתיימר  אינו  מונדרוצו  של  הסרט 
תיעודי, ואינו מבוסס על פרשה שהייתה. מדובר 
כאן במטאפורה שפענוחה ממש מתבקש מאליו. 
לשלושה  נוסעת   ,13 בת  ילדה  לילי,  של  אמה 
הזוג  בעלה.  אצל  בתה  את  ומשאירה  חודשים 
בבודפשט,  מטבחיים  בבית  עובד  הבעל  גרוש. 
שהיא  והעובדה  לטעמו,  לא  בילדה  הטיפול 
את  גם  הביתה  אליו  איתה  להביא  מתכוונת 
הכלב שלה, האגן, מעלה את חמתו. התגובה של 
שכנה מרשעת כשהיא רואה אותו עולה לדירתו 
בו.  לזעם שמצטבר  מוסיפה  והכלב  הילדה  עם 
למרות  הכביש,  לצד  מושלך  הכלב  למחרת 
לחזרות  מוביל  הוא  אותה  לילי,  של  מחאותיה 
תזמורת בית הספר, שבה היא מנגנת בחצוצרה, 
שדרך אגב, תלווה אותה לכל הדרך, ממש כמו 
שלא  בחזרות,  מהמלין.  החלילן  של  החליל 
תהיה טעות לגבי זהות המקום שבו כל הסיפור 
הזה מתרחש, מנגנים את הרפסודיה ההונגרית 

מספר 2 של ליסט.

מן  בורחת  לילי  לשניים.  הסיפור  מתפצל  כאן 
העיר.  רחבי  בכל  כלבּה  את  ומחפשת  הבית 
העיר,  מכלבני  להימלט  מצליח  האגן,  הכלב, 
דבר  של  בסופו  נופל  אבל  אחר,  כלב  בעזרת 
לידי מהמר שמגדל כלבי מלחמה. הכלב החביב 
והחברותי לומד להיות אלים, עצבני ורע, הוא 
קרבות  מאותם  באחד  לחסל  אפילו  מצליח 
שמעמידים  הרוטוויילר  את  אסורים  כלבים 
חוזר  להימלט,  מצליח  הוא  אז  אבל  מולו, 
לרחובות בודפשט, ושם בכל זאת תופסים אותו 
העירונית.  לכלבייה  אותו  המובילים  הכלבנים 
לכלוב  אותו  לדחוף  שמנסים  שברגע  אלא 
מה  בכל  משתמש  השומר,  על  מתנפל  הוא 
שלמד באימוני הקרב, מפיל את השומר ארצה 
שיוצאים  האחרים,  הכלבים  כל  את  ומשחרר 
פלישת  מעין  הכרך,  לרחובות  אחריו  בדהרה 
הונים חדשה לאירופה, מטילים אימתם על כל 
ונוקמים נקמתם בכל מי שהתעלל  העיר כולה 
מעין  מבשרת  הסופית  התמונה  עתה.  עד  בהם 

בני  לבין  המורדים  הכלבים  בין  סטטוס־קוו 
בעזרת  שהושג  סטטוס-קוו  המותקפים,  האדם 
ביותר  הקטן  הניצוץ  אבל  לילי,  של  החצוצרה 

עשוי לחדש את המלחמה.
כמו  מונדרוצו,  של  שהמשל  להבין  קשה  לא 
ב"ציפורים" של היצ'קוק, הוא על גזע שנחשב 
תמיד לנחות ואימפוטנטי והופך לסכנה מיידית 
מונדרוצו  אצל  מהיצ'קוק,  עוד  ומאיימת. 
להכנסתם  מוגבלת  אינה  בכלבים  ההתעללות 
לכלובים או להפיכתם לחיות מחמד. כאן מדובר 
שהרי  מכוונת,  ובהשמדה  אכזרית  בהתעללות 
אומרת  רעל  זריקות  להם  המזריקה  הכלבנית 
רק  וזה  לטובתם,  נעשה  הכל  כי  בחיבה  להם 
יעזור לשים קץ לחיי הסבל שלהם ויעביר אותם 

לעולם טוב יותר.
ביותר  הטוב  לסרט  נבחר  מונדרוצו  של  הסרט 
הביקורת  בפרס  וזכה  מסוים",  "מבט  במסגרת 
מונדורוצו  מפי  הסרט  על  עוד  הבינלאומית. 

עצמו. 

עדים  אנחנו  בעולם  שמתרחש  הגלובליזציה  לתהליך  במקביל  לדעתי, 
היום ליצירת מעמדות מוגדרים היטב, שבהם העליונות שמורה לתרבות 
המערבית של האדם הלבן, ואין ספק שכולנו מנצלים את העובדה הזאת. 

כן, כולנו, כל אלה ששייכים למעמד הנישא הזה.

מי הוא האל הלבן? 
רציתי להציג את הכלב כסמל של המנודה והמוחרם הנצחי שעובד תמיד 
את אדוניו, שבעיניו הוא אל. תמיד שאלתי את עצמי מה הן התכונות של 
יש אלוהים משלו.  אלוהים. האם הוא לבן? או שמא לכל אחד מאיתנו 
זה  לעשות  מסוגל  שהוא  מה  שכל  הזדמנות,  בכל  הוכיח  הלבן  האדם 
לשלוט ולכבוש מושבות חדשות. הקשר בין שתי המילים בשם הסרט יוצר 

אסוציאציות רבות, וזה נראה מרתק בעיני. 

סרט שונה
הרבה  עסקתי  בעבר  שלי.  ההתבגרות  עידן  לסוף  שהגעתי  מרגיש  אני 
צופה  בנושאים הדורשים טיפול בצורות לא שגרתיות. אבל כאשר אני 
בהידרדרות התרבותית מסביב, אני חש היום בצורך לדבר בשפה שתפנה 
ניצבתי בפני כל מיני שאלות,  יותר. במהלך העבודה שלנו  לקהל רחב 
ועל  עצמי  על  לחזור  מבלי  לכולן,  פתרון  למצוא  שהצלחתי  והעובדה 
צריך  אני  הכל,  בסך  אבל  אותי.  מספקת  מאוד  קודם,  שעשיתי  דברים 

להדגיש שזה סרט של קורנל מונדרוצו מהתחלה ועד הסוף.

המצב בהונגריה
הסרט צריך להיות יותר מביקורת על המצב הפוליטי בהונגריה, שבה יש 
היום מיעוט קטן השולט על רוב גדול. אבל זה מתחיל להיות המצב בכל 
רחבי אירופה - מיעוט הרואה את עצמו כעלית, שומר לעצמו את הזכות 

< סופיה פסוטה עם הכלב האגן ב"אל לבן"
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להחזיק במושכות בשעה שכמו בתוכנית ריאליטי בטלוויזיה פוליטיקאים 
אלה  בעיני  המאזינים.  הצבעת  לפי  ויורדים  שעולים  לכוכבים,  הפכו 
נטיות מסוכנות ביותר, ואם לא ישימו לב ְלמה שמתרחש, ההמונים יקומו 

ויתמרדו בסופו של דבר.

הכלבים כסמל למנודה ולמוחרם
ספריו  נצחיות.  אמיתות  לתאר  כדי  חדשות  דרכים  למצוא  קשה  תמיד 
של הסופר הדרום-אפריקאי ג'ון מקסוול קוטזי הסבירו לי, שגם בסולם 
ביותר,  הנמוכה  לדרגה  מתחת  מישהו  תמיד  יש  והמוחרמים  המנודים 
שאפשר לנצל אותו. הוא התייחס לחיות בכלל, אבל אחרי שקראתי אותו, 
התחלתי להרהר באפשרות להשתמש לתפקיד הזה בכלב. זה היה מאתגר 
מצד אחד, ומפחיד מצד שני. רציתי לעשות סרט שבו הדמות הראשית 
היא ילדה על סף ההתבגרות, שמאבדת את תמימותה בדיוק כמו הכלב 
שלצידה. מדובר בשני סיפורם המשתקפים אחד בשני, וצד אחד אינו יכול 

להתקיים ללא השני.

עבודה עם כלבים
עם  במגע  לבוא  כמו  היה  זה  בשבילי,  עצמה.  בפני  חוויה  הייתה  זאת 
את  להתאים  צריכים  היינו  ההסרטה  אורך  לכל  עצמו.  הטבע  יסודות 
ומופת  דוגמא  הוא  שהסרט  לומר  אפשר  להיפך.  ולא  אליהם,  עצמנו 
מתקנת,  חוויה  גם  הייתה  זאת  שונים.  גזעים  שני  בין  הפעולה  לשיתוף 
כי כל הכלבים שבהם השתמשנו הגיעו מכלביות עירוניות, וכולם מצאו 

לאחר ההסרטה ְמַאמצים.

שחקנים וכלבים
שזה  מובן  אבל  וכלבים.  אדם  בני  של  בשילוב  בעיות  שום  לנו  היו  לא 
הצריך גישה שונה ותשומת לב רבה מצד השחקנים. בכל מהלך הצילומים 
שמרנו באדיקות על כל הכללים של הקוד האמריקאי, עד כדי כך שאפשר 

לומר כי בסופו של דבר הכלבים היו השחקנים והשחקנים היו הכלבים.

תערובת של ז'אנרים
את  לפרש  חדשה  דרך  מין  אלא  ז'אנרים,  של  תערובת  בדוק  לא  זאת 
שבה  המתפרקת  המזרח-אירופית  שבחברה  רושם  לי  יש  המציאות. 
אנחנו חיים אפשר להדביק לחיים של כל אחד ז'אנר נפרד, יש שחיים 
כמו באופרת סבון, ואחרים חיים כמו בסרט מתח. יצירת הקשר בין כל 
הז'אנרים האלה כדי לשרת רעיון גדול יותר נראתה לי כרעיון שמעניין 

לפתח. 

צילום
בסרט הזה עבדתי עם צלם צעיר בשם מרסל רוו, וגיליתי שלתמונות יש 
בעיני משמעות שונה מזו שיש לבני הדור שלי. רצינו לספר את הסיפור 
הזה תוך הדגשת הממדים הריאליסטיים שלו, אבל הבנו שזה לא תלוי 
רק בנו. מאחר שהתנהגות הכלבים לא הייתה תמיד צפויה מראש, היינו 
צריכים להתאים את עצמנו כל הזמן ְלמה שהם עושים. חוץ מזה, אני חייב 
מעדיף  אני  משלי,  אישית  צורה  להמציא  חשק  הרבה  לי  שאין  להודות 

להתאים צורה לכל סרט חדש שאני עושה.

שחקנים צעירים
בני  לא מעט משום ששחקנים  צעירים,  מופיעים הרבה שחקנים  בסרט 
הדור שלי פשוט לא היו פנויים. הרעיון צץ אצלי לפתע, וכולם היו כבר 
עסוקים בסרטים אחרים. אבל גם אני השתניתי מאוד בשנים האחרונות, 
שחקנים  של  שונה  סוג  עם  שעבודה  וחשבתי  מרגיש,  אני  לפחות  כך 
תהיה מרעננת גם עבורי. וזה בדיוק מה שקרה. מה עוד שאיש לא צילם 
לפַני סרט שבו משתתפים 250 כלבים, וזה היה אתגר הן למאלפים והן 
לשחקנים שהופיעו לצידם. מה שנוגע להופעה שלי בסרט, כשחקן, אחרי 
שהופעתי גם בסרט הקודם )The Frankenstein Project(, זה היה רק 
מקרה: השחקן שצריך היה להופיע בתפקיד הזה לא הגיע בזמן לצילומים, 
והיה כבר מאוחר לחפש שחקן אחר. אני אוהב לשחק, אבל אני מעדיף 

לעשות את זה בסרטים של במאים אחרים. 

אות אזהרה
ברחובות  הדוהרים  הכלבים  עם  הסרט,  של  האחרונות  הדקות  ארבעים 
הצופים,  את  יפחיד  זה  המתמרדים.  ההמונים  את  לסמל  צריכות  העיר, 
ויש להם באמת סיבה לפחד. חשפתי תמונה מייצגת שתבהיר עד כמה 
אנחנו מסתכנים כשאנחנו מסרבים להעמיד את עצמנו במקום "האחר" 
ורואים בו את האויב. רציתי להראות את התהום שבפניה אנחנו ניצבים. 
ולהעמיד מרָאה בפני החברה  האמנות צריכה לרדת ממגדל השן שלה, 

שהיא משרתת.

העתיד
מאוד  הייתי  אבל  שלי,  הבגרות  עידן  פתיחת  את  הזה  בסרט  רואה  אני 
רוצה להמשיך לספר אגדות. האווירה השוררת במזרח-אירופה חשובה לי 
מאוד, משום שאני מאמין כי הנשמה המזרח-אירופית לא השתנתה עם 
הזמן, אבל העולם שבתוכו היא נתונה השתנה מאוד. אני מאמין שתפקידי 

הוא להתמודד עם המצב הזה.

< הכלבים דוהרים ב"אל לבן"
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ֵאלים 
תוצרת 
הוליווד

< דייוויד קרוננבג מחסל 
חשבונות עם עיר הסרטים >

מוזרים,  סרטים  לא  ממנהגו.  הפעם  סטה  הקנדי  קרוננברג  דייוויד 
לא  ואפילו  מטורפות,  הזיות  לא  אימה,  בסרטי  משולב  בדיוני  מדע  לא 
פסיכיאטרים מתקוטטים. בהשוואה לסרטיו הקודמים, "מפת הכוכבים" 
הניצוצות  את  מהוליווד  להסיר  להגיש  ניסיון  עוד  נורמלי.  כמעט  הוא 
והכוכבים ולהעמיד במקום זאת את האמת העירומה. משהו נוסח "יומו 
של הארבה", אבל מאחר שהסרט נכתב שנים רבות כל־כך אחרי הספר 
של נתנאל ווסט, והפקתו מגיעה כמעט 40 שנה אחרי הגירסה ההיסטרית 
של ג'ון שלזינג'ר לאותו הספר, לא קשה לנחש שמדובר בדברים בוטים 
הרבה יותר, מעין טור רכילות נוצץ שעל כל דמות פיקטיבית בו אפשר 

כנראה להדביק שם מפורש, אם מישהו מוכן לטרוח עד כדי כך. 
למראית עין, זה נראה כמו חיסול חשבונות של הבמאי או אולי התסריטאי 
שלו, ברוס וגנר, עם עיר שלא רווה בה הרבה נחת ועם אוכלוסייה שבה 
להתפעל  נטה  בצילה  או  בהוליווד  מי שחי  כל  הלב.  מעומק  בוחל  הוא 
בלבד  בסרטים  בצפייה  שמסתפק  ומי  הזאת,  האכזרית  הקריקטורה  מן 
ומתעניין פחות בחוטים שמושכים מאחורי הקלעים, עשוי להישאר בחוץ 
האלה.  המופרעים  היצורים  מכל  לו  איכפת  להיות  צריך  מדוע  ולתהות 
קופה  כוכב  כבר   ,13 בן  ילד  ברד(,  )איוון  בנג'י  ככה,  אז  המדובר?  במי 
שיודע בדיוק כמה מאות אלפי דולרים גרף סרטו האחרון ועומד לחתום 
על החוזה הבא, בתנאי כמובן שיוכיח כי תהליך הגמילה מסמים שעבר 
לאחרונה הסתיים בהצלחה ואין לחברות הביטוח מה לחשוש מפניו. אביו 
אוסטיאופת/ מעין  כוכבים,  הוא מרפא  קיוזק(,  )ג'ון  סנפורד  בנג'י,  של 
פסיכיאטר/סופר, מאותם מאחזי עיניים שהוליווד מתה עליהם. הוואנה 
עוד  נוצצת  כוכבת  ִאמּה,  שדמות  נוצצת  כוכבת  מור(,  )ג'וליאן  סגראנד 
יותר, עדיין רודפת אותה, והידיעה שעומדים להפיק גירסה נוספת לסרט 
הייתה  שהיא  משום  רק  מאוד  אותה  מטרידה  לפרסום  האם  זכתה  שבו 
רוצה בתפקיד הראשי, ויש סיכוי סביר שלא תקבל אותו. וזה עוד לא הכל. 
לרשימה צריך להוסיף גם את אגאתה )מיה ואסיקובסקה(, נערה צעירה 
שזה עתה נחתה בעיר הסרטים, והיא כבר עומדת להיות העוזרת האישית 
)רוברט פטיסון(, שחקן ותסריטאי, כך הוא  וג'רום פונטנה  של הוואנה, 
חושב, שממתין בסבלנות להזדמנות שלו, ובינתיים נוהג לימוזינות ומסיע 
כוכבים מפורסמים. כולם בסרט הזה רואים רוחות רפאים, גילוי עריות 
הוא מטבע עובר לסוחר, סמים ואלכוהול הם הדיאטה המועדפת, ויותר 
מדמות אחת עולה באש, מעמד סמלי שצריך אולי להזכיר מה שקרה בימי 

קדם לסדום ועמורה. 

קאן
2014

< דייוויד קרוננברג
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מכאן ואילך, זכות הדיבור לקרוננברג, על כל הסוגיות המטרידות בסרט 
החדש שלו.

מי הוא התסריטאי ברוס וגנר? 
ובלוס  רומאנים שרובם עוסקים בהוליווד  הוא כתב עד עכשיו כתריסר 
 Force שלו,  הראשון  הרומן  את  שפירסם  אחרי  קשר  יצרנו  אנג'לס. 
Majeure, ובשלב מסוים רצינו להפוך אותו לסרט. מאוחר יותר עבדנו 
יחד על סידרת טלוויזיה )Firewall(, שעסקה בעימות שבין "מייקרוסופט" 
כל  נהדר, אבל  פרויקט  היה  זה  גייטס.  לביל  ג'ובס  סטיב  בין  ל"אפל", 
רשתות הטלוויזיה שאליהן פנינו כדי להפיק את הסידרה דרשו שינויים 
רבים כל־כך בתסריט עד שוויתרנו על כל העניין. את "מפת הכוכבים" 
ואין  לעשות  חייב  שהוא  שהרגיש  כמשהו  אלא  כתסריט,  כתב  לא  הוא 
עשינו  יחד,  עבדנו  מייד.  לצלם  ורציתי  התפעלתי,  קראתי,  מנוס.  מזה 
כמה שינויים, צימצמנו — כי זה מה שאני תמיד עושה — וניסינו למצוא 
מור  ג'וליאן  הסכימה  אז  וכבר  שנים,  עשר  כמעט  לפני  היה  זה  מימון. 
את  להפיק  הייתה  היחידה  האפשרות  זמן,  באותו  אבל  בסרט.  להופיע 
לא  התסריטאי  כזה,  ובמבנה  קנדית-אירופית,  כקו־פרודוקציה  הסרט 
יכול להיות אמריקאי, אחרת לא מקבלים את הכספים מכל מיני קרנות. 
וכל  בגלל מחיר ההפקה שם,  אנג'לס  בלוס  יכולנו לצלם  לא  חוץ מזה, 
קו־פרודוקציה  חוזה  נחתם  כאשר  רק  בסרט.  פוגם  היה  אחר  לוקיישן 
בין גרמניה לקנדה יכולנו להשלים את הרכבת ההפקה. למזלנו, למרות 
שמונה השנים שחלפו, ג'וליאן מור הייתה עדיין מוכנה להצטרף לסרט, 
והתסריט תוקן בהתאם, כדי להביא בחשבון שהיא בינתיים התבגרה. זאת 
הפעם השלישית שסרט שלי עובר תקופת הכנה ארוכה כל כך, השניים 

האחרים היו "תאומי המריבה" ו"שיטה מסוכנת".

אמת, הסרט מלא רוחות רפאים
בתסריט המקורי היו עוד יותר רוחות, אבל ביטלתי חלק גדול, כי יש לי 
סלידה פילוסופית מרוחות רפאים. הן מחזקות את ההנחה של חיים אחרי 
המוות, שזו תפיסה דתית, ואני מתנגד לדת בכל צורה שהיא. זכר הורי 
רודף אותי כל הזמן, אני שומע אותם, רואה אותם, חש אותם, אבל אין 
זה אומר שהם ניצבים כאן, מול עיני. הם באיזשהו מקום, בתוך הראש 
שלי. כל זה על בסיס אהבה, פועל יוצא של זיכרונות וחוויות עבר. במובן 
מנהלים  אנשים  הרבה  רפאים.  רוח  של  המושג  את  לקבל  מוכן  אני  זה 
שיחות ארוכות עם רוחות, וזה קרה גם לי, אבל אין זה אומר שאני מקבל 
את המושג של רוחות כפי שהן מצטיירות במסורת הדתית. כבר נגעתי 
בנושא הזה בסרט קודם )"איזור הדמדומים"(, שם אמור הגיבור לנבא את 
כזה שניחן בתכונות  או  העתיד. קשה לדעת אם מדובר באדם פסיכוטי 
אל-טבעיות. הוא משלה את עצמו שהוא באמת נביא, והעלילה דורשת 
שהוא באמת יאמין בכך, הוא וכל הסובבים אותו. זה בערך קצה הדרך 
שלי בכל מה שנוגע לרוחות הרפאים ולמנבאי עתידות. מה שנוגע לרוח 
שרוח  במקום  שלה.  החרדות  את  להציג  צריכה  היא  הוואנה,  של  ִאמּה 
האם תאמר זאת, הוואנה יכולה הייתה לעמוד מול המראה ולומר לעצמה 
שאיש לא מעוניין לראות כוכבת ששדיה נפולים. לדעתי, זה עובד היטב 

מבחינה פסיכולוגית, וברוס הוסיף את זה לתסריט.

ומה עם גילוי העריות? 
מדובר כאן בגילוי עריות מיוחד במינו. כולם מודעים למערכות היחסים 
בין אבות לבנות ובין אמהות לבנים. עולם הקולנוע חוטא, מטבעו, בגילוי 
עריות, משום שלמרות הפצתו הגדולה בכל העולם, מדובר בעולם קטן 
הנפגשים  אנשים  של  קטנה  בקבוצה  מדובר  מכולם.  ניזונים  כולם  שבו 
בלי הרף, בהסרטות, במסעדות, במסיבות, בפסטיבלים, בהופעות אורח 

< קרוננברג מדריך את ג'ון קיוזק ואוליביה ויליאמס
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מכאן,  מאוד.  קטנה  קהילה  דבר  של  בסופו  היא  הוליווד  בטלוויזיה. 
הרגישות  מן  הזאת,  התעשייה  מן  בלתי־נפרד  חלק  הוא  עריות  שגילוי 
שלה והיצירתיות שבה. אם לשפוט לפי התוצאות, כל מי שעוסק בגנטיקה 
כל  את  נושאת  בהוליווד  גדולים  האולפנים  של  שהתוצרת  לכם  יאמר 

הסממנים של פירות היחסים האסורים בתוך המשפחה. 

ילד בן 13 כוכב עליון
האמת היא, שכאשר הוא יושב מול המפיקים של סרטו הבא, יש הרגשה 
ה היו מעדיפים שהוא  לא יהיה קיים כלל. הוא עושה יותר מדי צרות,  שֵאֶלּ
משתמש בסמים, מסתבך בפרשיות מכוערות, וכן הלאה. מבחינתם עדיף 
היה אילו יכלו להניח ידם על כוכב דמה, ולא להתעסק עם מתבגר חי. 
אנחנו יודעים שהטכנולוגיה מאפשרת היום להחזיר לחיים את האמפרי 
עם  לעבוד  יהיה  שאפשר  בנפשכם  שערו  מונרו.  מרילין  ואת  בוגארט 
כוכבת כמו מונרו שלא תאחר אף פעם לצילומים. אני מניח שרבים היו 
מעדיפים את האופציה הזאת. תשוקת חיי נצח חזקה מאוד היא תופעה 
דתית כמעט, הפרדת התדמית מן הגוף. הגוף מתכלה, התדמית נשארת. 

סרט אכזרי במיוחד? 
יכול להיות. עשיתי הרבה סרטים אכזריים בעבר, אבל הפעם האכזריות 
באה לידי ביטוי במישור הרבה יותר ריאליסטי. אני מאמין שהאכזריות 
היא אחת מתכונות היסוד של המין האנושי. אדם נולד כשהשאפתנות, 
האכזריות והצביעות טבועות בתוכו. גם מי שמדבר בשפה נעימה ורכה, 
יכול להיות אכזרי  ברגע שמעמידים מכשול בדרך לשאיפותיו, הפתרון 
ואלים מאוד. יש בסרט סצינה שבה הוואנה חוגגת כשמספרים לה שבנה 
הזה,  הסוג  מן  בתגובה  להודות  נהרג בתאונה. קשה  של המתחרה שלה 
אבל היא אנושית מאוד. הוואנה היא סמל ההצלחה, בית מהודר, משרתים 
לרוב, מכונית פאר, סוכנת כל־יכולה שיודעת הכל לפני כולם, אבל היא 
הרבה  עוד  כך  להמשיך  תוכל  לא  שמא  חרדה  והיא   40 לגיל  מתקרבת 
זמן. זה קורה להרבה שחקניות בהוליווד, שזכו אמנם להצלחות וליוקרה 
כמו  נצחית.  תהילה  על  חולמות  הן  מזה,  יותר  רוצות  הן  אבל  מסוימת, 
של  בסופו  אבל  בכוחות־על,  ומבורכים  נצחיים  העתיקה,  ביוון  האלים 

דבר אנושיים כל כך באמביציות האכזריות שלהם. זה בדיוק סוג המעמד 
ששחקנית כמו הוואנה שואפת אליו. 

המרפא כקוסם
וכמו כל הרמאים האחרים שמוכרים את עצמם  והוא ציני,  הוא מתחזה 
שהם  במה  מאמינים  עצמם  הם  אם  תוהה  אתה  ובתקשורת,  בטלוויזיה 
את  שימרו  מרשה  שאינו  אדם  היא  קיוזק  ג'ון  שמגלם  הדמות  אומרים. 
פיו. כשבתו אינה נשמעת לו, הוא מתנפל עליה, ובכוח הזרוע. הוא מאמין 
באמת ובתמים בכל העצות לחיי אושר שדחס בתוך ספרו האחרון, שאם 
היה  לא  ואז  רמאי,  מסתם  יותר  שאינו  להודות  נאלץ  היה  הוא  כן  לא 
מסוגל עוד למכור את מרכולתו. לכן הוא אינו יכול לסבול את התנהגות 
ילדיו, שעשויה לפגוע בשמו הטוב; כמו הכנסייה הקתולית שמתקוממת 

נגד פדופיליה רק משום שזאת פרסומת מזיקה. 

שחקנים
רייף פיינס אמר לי, אחרי שעשינו יחד את "ספיידר", שמעולם לא קיבל 
פחות הדרכה מבמאי. מבחינה זאת, אני מקבל את גישתו של וודי אלן 
שאמר פעם לשחקנית: "ליהקתי אותך לסרט שלי משום שמה שאת עושה 
פשוט מושלם, אז קדימה, תעשי את זה". אני אולי תוקפני פחות, אבל אני 
חייב לצטט שחקנית בשם שרה גאדון, שהופעה כבר בכמה מן הסרטים 
שלי: "דייוויד מצפה ממך שתדע בבירור מה אתה רוצה לעשות עם הדמות 
שלך כשאתה מגיע לבמת הצילומים". וזאת האמת. נכון שדיברתי הרבה 
עם ג'ון קיוזק על התפקיד שלו, אבל במהלך הצילומים הוא עשה דברים 
נהדרים שהפתיעו אותי, ואיני חושב שאני צריך להתערב רק כדי להטביע 
את החותם שלי. אני שמח מאוד לעמוד מן הצד אם הכל מתנהל כשורה. 
מיה היא שחקנית נפלאה, לכן בחרתי אותה. לפני שהתחלנו לעבוד, כל 
מה שאמרתי לה הוא: "גם אם תמצאי שיש בתסריט מרכיבים סאטיריים, 
אנא אל תגזימי בהם. אני רוצה שתגלמי את התפקיד שלך בטבעיות הכי 
ריאליסטית שאת יכולה". שיחה דומה הייתה לי עם איוון ברד, שמגלם 
את בנג'י בן ה־13. הוא הרגיש שהוא מבין היטב את הדמות שלו, ואני לא 

התערבתי יותר. עיקר העבודה הוא בליהוק הנכון. 

< ג'וליאן מור ב"מפת הכוכבים" של דייוויד קרוננברג
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יצר האדם 
נקלה מיסודו

"משחקים",  הקודם,  סרטו  אחרי  רבה  לב  תשומת  משך  אוסטלונד  רובן 
שהציג מרָאה סאטירית ומדאיגה מאוד מול פני החברה המודרנית ומנהגיה. 
לכאורה, תמונה של תלמידים בבתי ספר בעיר גותבורג וסביבתה. הסרט 
התמקד בכנופיה קטנה של נערים שסחטה כספים וטובות הנאה מילדים 
אחרים, בני עשירים, לא באמצעים אלימים, אלא באמצעות הפעלת לחץ 

פסיכולוגי חברתי שרבים מן הילדים לא עמדו בו.
אחרת,  חברתית  תופעה  בודק  "תיירים",  אוסטלונד,  של  החדש  סרטו 
המּוכרת לרבים גם אם מעטים מוכנים להודות בקיומה: האם אדם יודע 
לשמור על עקרונותיו ועל חובותיו החברתיות בכל הנסיבות הנתונות, או 
שמא ברגעי חירום ולחץ שבאים בהפתעה, מאבדים רבים את המכנסיים 
וחושבים בראש וראשונה איך להציל את עורם, ורק אחר־כך על מה שהיו 

צריכים לכאורה לעשות. 
זה  את  לעצמו  לבחור  יכול  אחד  וכל  שמות,  שני  למעשה  נושא  הסרט 
שמתאים לו יותר. בשבדית הוא אכן נקרא "תיירים", בקאן הוא הוצג תחת 
השם "מצב חירום", ולמעשה החיבור בין השניים הוא זה שמספק תיאור 
למשפחה  שקורה  מה  אחרי  עוקבת  העלילה  כולו.  לסרט  ומתאים  מלא 
שיוצאי  ילדיהם,  ושני  אבה,  האם,  תומס,  האב,  השורה,  מן  שבדית 
לספורט  שמכור  אוסטלונד,  הצרפתיים.  האלפים  בהרי  סקי  לחופשת 

< רובן אוסטלונד על חולשות 
האדם הנחשפות ברגעי משבר >

הגלישה על השלג ועשה כבר שלושה סרטים שבמרכזם הסקי, בחר רקע 
הוא  בסרט  מה שקורה  בספורט.  לעסוק  כדי  לא  אבל  היטב,  לו  שמּוכר 
שתוך כדי סעודת צהרים על מרפסת של בית מלון המשקיפה אל ההר 
מאיימת מפולת שלגים לרגע על חיי כל היושבים שם. תומס, אחוז בהלה, 
נמלט. אבה מנסה להבטיח את שלום הילדים וקוראת לבעל, אבל הוא 
כבר ברח מזמן מן במקום. החרדה הופכת בסופו של דבר לבדיחה, כאשר 
מסתבר שהמפולת הייתה איום סרק בלבד, אבל חיי המשפחה של תומס 
ואבה עומדים בפני שוקת שבורה. כל מעמדו של הבעל כראש המשפחה 
מתערער, ויחד איתו כל מערכת היחסים בינו לבין רעייתו והילדים. ככל 
שהחופשה מתקרבת לסופה, נראה שעתיד הזוגיות הזאת להתמסמס, אם 

תומס לא יצליח להשיג לעצמו את כבודו שאבד. 
בעבר  שראה  למי  שתזכיר,  ומתוחכמת,  צוננת  חברתית  סאטירה  זו 
בפסטיבל חיפה את The Loneliest Planet, סרט של במאית אמריקאית 
בתפקיד  פירסטנברג,  חני  ישראלית,  שחקנית  עם  לוקטב,  ג'וליה  בשם 
הראשי. גם שם היה הסרט בנוי על רגע אמת אחד, שאחריו יחסי הזוג 
אוסטלונד.  אצל  גם  קורה  הדבר  אותו  מתהפכים.  גרוזיה  בהרי  המטייל 
החיים  שבשגרת  אמת  אדם,  על  האמת  את  לחשוף  יכול  אחד  משבר 

הבורגנית לא תיחשף אולי לעולם, אם לא יקרה משהו מיוחד במינו. 

< רובן אוסטלונד )מימין( עם המפיק אריק המנדורף
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עוד על הסרט ועל מה שהוליד את הפרויקט כולו, מפי הבמאי רובן אוסטלונד.

הרעיון המקורי
מול  עומדים  כשהם  אדם  בני  מתנהגים  איך  עצמי  את  שאלתי  תמיד 
שלי  בסרט  התיירים  לקרות.  שעשוי  אסון  כמו  צפוי,  ולא  מפתיע  מצב 
מתביישים אחרי שמתברר כי נבהלו כל כך ונכנעו לפחד הקדמון המקנן 
בכל אחד מאיתנו. התסריט עצמו מבוסס על סיפור ששמעתי על זוג שבדי 
בדרכם  שהופיעו  בריונים  בחבורת  נתקלו  הם  אמריקה.  בדרום  שטייל 
ופתחו באש. הבעל נס אינסטינקטיבית על נפשו, מבלי לחשוב כלל על 
שלום אשתו. אחרי ששבו הביתה, לשבדיה, בכל פעם ששתו כוסית אחת 

או שתיים, אשתו הייתה נוהגת לספר שוב ושוב את הסיפור. 

התחקיר
וגיליתי שבמצבים  לחקור,  הסקרנות שלי. התחלתי  הדליק את  הסיפור 
ואנוכית במיוחד.  יכולה להיות מפתיעה  בני האדם  קיצוניים, התנהגות 
מטוסים  חטיפת  כמו  אסונות  שבעקבות  שונים,  מחקרים  לפי  מתברר, 
רעידות אדמה, זוגות שנשארו בחיים מתגרשים בסופו של דבר. הסיבה 
העיקרית היא, שגברים אינם מתנהגים באבירות הצפויה מהם, ולא פעם 
חושבים רק איך להציל את עורם ולא על אף אחד אחר. וזה מעלה גם 
ועל  האשה  על  כמגן  המשפחתי  בתא  הגבר  של  המעמד  לגבי  שאלות 

הילדים בעיתות סכנה. 

חופשת סקי
שבה  דרך  מעין  המשפחה,  לכל  בילוי  מקור  היום  מהוות  סקי  חופשות 
בשל  עליו  הנכפית  ההעדרות  על  המשפחה  בני  שאר  את  מפצה  האב 
שמודעים  האירופאיים,  הסקי  באתרי  השנה.  ימי  שאר  בכל  עבודתו 
לעובדה הזאת, מבטיחים לאשה אפשרות להרפות את הלחץ היומי של 
חיי המשפחה, להניח לבעל לטפל בילדים, ולהשתחרר מעול הבישולים 
במטבח. מי שמתנכל להם בסרט זה הוא הטבע בכבודו ובעצמו, והבעל 
צריך להתמודד עם האינסטינקט הטבעי הטבוע בו, שמדרבן אותו להציל 
את עצמו, ולא חשוב מה יקרה לאישה ולילדים. בסופו של דבר הוא נאלץ 

להודות שהאינסטינקט מנצח. 

אחרי הביזיון
בני  בין  הקשרים  בגופו,  נפגע  לא  שאיש  למרות  הפניקה,  חלוף  עם 
המשפחה מתרופפים, כשכל אחד מהם מתחיל לשאול את עצמו שאלות 
שהתשובות להן נראו עד אז מובנות מאליהן: מה התפקיד שכל אחד מהם 
המבחן?  בשעת  אלה  בתפקידים  עמדו  הם  איך  המשפחה?  בתוך  ממלא 
ומה היחס הראוי לאב שכשל בנסיבות האלה? האב עצמו צריך להשלים 
נטש  חייבת לקבל את העובדה שבעלה  ואשתו  הדימוי החדש שלו,  עם 
אותה ברגע המשבר. כל זה לא היה קורה אילולא בהלת המפולת שלא 
ומוגנים כל־כך מפני  התממשה. מאחר שחיי המעמד הבורגני מסודרים 
רחוקות  לעיתים  נדרש  גבר  המערבי,  בעולם  אלימות  של  התפרצויות 
בלבד לשמש מגן לבני המשפחה, אבל יש מוסכמה חברתית הקובעת שזה 
מה שמצפים ממנו לעשות. המחקרים מלמדים שברוב המקרים המוסכמה 
נשכחת, וסטטיסטיקה העוקבת אחרי הניצולים מאסונות מראה, שמספר 

הגברים שנשארו בחיים הוא גבוה משמעותית ממספר הנשים. 

ההפקה
בצילומים  עוצמתו, השתמשנו  בכל  מפולת  להשיג את האפקט של  כדי 
השחקנים  הבריטית.  בקולומביה  שצולמו  כזאת  מפולת  של  תיעודיים 
מאוחר  הזאת.  המפולת  את  הקרינו  שעליו  ירוק  בצבע  מסך  מול  ניצבו 
ותנועות מצלמה  הזאת אפקטים  בסצינה  הוספתי  בחדר העריכה,  יותר, 
באמצעות תוכנות מחשב כמו פוטושופ ואפטר אפקטס. באותה השיטה 
גם  דיגיטליים  באפקטים  השתמשתי  שלי.  הקודמים  בסרטים  גם  נהגתי 
 Les כדי להדגיש את התכונות המיוחדות של האתר שבו צילמנו )העיירה
Arcs באלפים הצרפתיים(, ושל בית המלון שבו מתרחש חלק נכבד מן 
העלילה. מובן שהשתדלנו להסתיר את העבודה הדיגיטלית, כדי שהצופה 
לא יחוש כלל בקיומה. השימוש במצלמת סינמסקופ עזר לנו לקרב אלינו 
הנוף  את  לאבד  מבלי  קלוז־אפים  לעשות  לנו  ואיפשר  הדמויות,  את 
ראשון,  יום,  סקי.  חופשת  זה של  בדיוק  הוא  העלילתי  שברקע. המבנה 
שני, שלישי... עד ליום החמישי, בו נוסעים הביתה. מבנה חמשת הימים 
מאפשר לחזור על כמה פעולות שגרתיות, כמו ארוחת בוקר או צחצוח 
שיניים לפני השינה, כמסגרת להתפתחות יחסי המשפחה לפני הבהלה 

הגדולה ואחריה.

< "תיירים" של רובן אוסטלונד
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שיעור בקולנוע
- הביאה לדפוס: עדנה פיינרו -

<  הבמאי הצרפתי ז'אק 
אודיאר מדבר על סרטיו >

ז'אק אודיאר, בנו של אחד התסריטאים המצליחים 
אחרי  הצרפתי  הקולנוע  של  ביותר  והפוריים 
נולד  אודיאר,  מישל  השנייה,  העולם  מלחמת 
בשנת 1952. בנעוריו החליט שאין לו שום עניין 
בקריירה  בחר  זאת  ובמקום  אביו,  בדרכי  ללכת 
אקדמית והלך ללמוד פילוסופיה וספרות בסורבון. 
כדי לממן את לימודיו הוא השתכנע לעבוד כעורך 
שעבד  הסרטים  ובין  הקיץ,  בחופשות  סרטים 

עליהם היה גם "הדייר" של פולנסקי. 
לפני  הלימודים  את  שהפסיק  הייתה,  התוצאה 
מלא  לעיסוק  בהדרגה  וגלש  תואר,  שקיבל 
בקולנוע. מעריכה הוא עבר לכתיבת תסריטים, 
זכה להצלחה לא מבוטלת, ובין הבמאים שִעמם 
שיתף פעולה היו גם מישל בלאן וקלוד מילר. 
לסרט  כסף  לגייס  הצליח  הוא   1994 בשנת 
 Regarde( "הראשון שביים, "ראו אותם נופלים
שבו  מתח  סרט   ,)les hommes tomber
צרפת,  של  הגדולים  השחקנים  אחד  השתתפו 

ז'אן-לואי טרינטיניאן, ואחד הכוכבים העולים 
שלה באותו הזמן, מתייה קאסוביץ. הסרט זכה 
פרסי  ובשלושה  מבוטלת,  לא  יוקרה  להצלחת 
העריכה,  עבור  הצרפתי(,  )האוסקר  "סזאר" 

סרט ביכורים וכוכב קולנוע חדש )קאסוביץ(.
בעלייה  אודיאר  של  הקריירה  נמצאת  מאז 
הוא  הראשי,  בתפקיד  קאסוביץ  עם  מתמדת. 
)1996(, שהוצג  בזכות עצמו"  "גיבור  עשה את 
בשבוע הביקורת בקאן, סיפור על מתחזה שטען 
כי היה לוחם מחתרת במלחמת העולם השנייה. 
אחר כך בא "על שפתי" )2001( עם ואנסן קאסל 
ועמנואל דבוס, סיפור אהבה מעורב בפשע, בין 
רווקה מתבגרת לצעיר מושך בעל עבר פלילי 
שלישיית  ובהמשך,  פעם.  מדי  ועולה  שצץ 
אותו  הציבה  אשר  שלו,  האחרונה  הסרטים 
"לבי  בצרפת.  המצליחים  הבמאים  ברשימת 
החסיר פעימה" )2005(, עיבוד צרפתי לסרטו של 
ג'יימס טובאק, "אצבעות", שהתקבל בתשואות 

בפסטיבל ברלין, היה סיפור על פסנתרן שצריך 
לשוב הביתה ולעזור לאביו שהסתבך עם העולם 
 ,)2009( "הנביא"   — הבאים  השניים  התחתון. 
שהעמיד זה מול זה את המאפיה הקורסיקאית 
צרפתי,  בכלא  אפריקאית  הצפון  המאפיה  מול 
גבר  בין  אהבה  רומן   ,)2012( ועצם"  ו"חלודה 
שתי  את  שמאבדת  לווייתנים  למאלפת  תלוש 
קאן  בפסטיבל  בפרסים  שניהם  זכו   — רגליה 
ובהפצה מסחרית רחבה בכל העולם. היה זה רק 
לו להופיע  יציע  זמן עד שהפסטיבל  עניין של 
במסגרת "השיעור לקולנוע", בו התבקש להציג 
שזה  כפי  שלו,  הקולנועי  מאמין"  ה"אני  את 
לקולנוע",  "השיעור  מנחה  בסרטיו.  משתקף 
כמו בכל השנים הקודמות, היה גם הפעם מבקר 

הקולנוע הצרפתי, מישל סימן. 

< ז'אק אודיאר בקאן

< "כשאני מתעורר בבוקר, אינני 
שואל את עצמי מדוע אני מחייך. 
באותה הצורה, איני מחליט במודע 
איזה סרט אני רוצה לעשות. הבחירה 
היא תוצאה של הטעם האישי שלי" >
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< בדרך כלל, שנותיו הראשונות של אמן מעצבות את חייו בעתיד. אתה אמנם 
למדת ספרות, אבל התחלת כעורך. האם זה באמת סייע לך בהמשך דרכך?

 ,8 ר  בסּוּפֶ סרטים  צילמתי  סטודנט.  עדיין  הייתי  לערוך  כשהתחלתי 
שמכנים  מה  מאז,  נעלמו  שכבר  ידי,  במו  שעשיתי  רבים  דברים  ועוד 
התחלתי  למציאות,  נאמן  להיות  אם  אבל  יד".  בעבודת  "קולנוע  היום 
בעבודתה.  גם  עניין  מצאתי  ואז  בה,  שהתאהבתי  עורכת  בגלל  לערוך 
היה  וזה  בקורס עריכה,  אותי. במהלך חופשת הקיץ למדתי  ריתק  הכל 
בעיני אטרקטיבי ומגרה בעיקר הודות ליחס הבלתי-אמצעי והמגע הפיסי 
עם הצלולואיד, שהיום כמעט אינו קיים. היום כל דיגיטלי. המראה של 
העורך החותך פילם בידיים שייך לעבר. באותו זמן שימשתי גם כעוזר 
במאי, ופגשתי את העורכת הנפלאה, זוכת האוסקר, פרנסואז בונו, ואז 

עברתי לדרגה אחרת של הבנת הסרט דרך העריכה. 

< האם מקובל עליך לשנות מבנה של סרט באמצעות העריכה?
על אף שלמדתי מפרנסואז בונו שאפשר לבנות סרט בעריכה, אני בעצמי 

איני חסיד של העניין הזה. 

< אתה בדרך כלל עובד עם אותם עורכים וגם עם אותם מוסיקאים, ויש 
קשר טבעי בין עריכה למוסיקה, כי שניהם קובעים את קצב הסרט.

נכון, עבדתי עם ז'ולייט ולפלינג. התחלנו יחד, למדנו יחד, היינו שנינו 
כבני 24, וכך התפתחנו ונשארנו ביחד. אלכסנדר דספלא הוא סיפור שונה 

שכדאי להגיע אליו אחר כך. 

< בשלב הבא התחלת לכתוב תסריטים. מה שמזכיר לי סיפור קצר על בילי 
יותר לכתוב  ויילדר כאשר התחיל לביים בעצמו. הוא טען שאיננו רוצה 
תסריטים, כי נמאס לו להציע את המיטה כדי שמישהו אחר יתעלס בה. 

הוא רצה לקפוץ למיטה בעצמו.
עם כל הכבוד לבילי ויילדר, אצלי זה לא כך. לדעתי, זה נאמר בדרך כלל על־
ידי תסריטאי מתוסכל. אני עברתי לבימוי כי יש לי רעיונות משלי ותפיסה 
שלי של הקולנוע, ואני רוצה לבטא אותם במו ידי, לא מכיוון שאני מחבר 
לסרט  מילר,  לקלוד  תסריט  לדוגמא  כתבתי  בכתיבה.  מאסתי  או  מתוסכל 
בשם "מרדף רצחני" )Mortelle Randonee(, רק משום שאהבתי מאוד את 
הוא מדבר  יש למישל סרו סצינה שבה  הקולנוע שהוא עשה. באותו סרט 
עם עצמו כאילו היו אלה שני אנשים שמשוחחים זה עם זה. זאת מטאפורה 
שקופה לבמאי, ואם להתחשב בחיים הפרטיים של כולנו, זו הייתה תקופה 
יחד עם אבי,  וכשהיינו באבל כתבתי את התסריט  שבה איבדתי את אחי, 
אבל לא היה לנו לא מפיק ולא במאי. עשינו ליהוק תיאורטי, והצענו את 
התסריט לפאטריס שרו, לאלן קורנו, ולבסוף לקלוד מילר. באותם ימים הוא 
והוא האמין שבאמצעות  ורצה לעבור לסגנון חדש,  עשה הרבה פרסומות, 
הסרט הזה יזכה לתקציב יותר גדול שיאפשר לו לבנות תפאורות עשירות. 
בו בזמן, אני ראיתי מול עיני סרט פשוט הרבה יותר. עשר שנים לאחר מכן 
היינו חבורה של שלושה תסריטאים, וראינו שמפיתוח תסריטים לא נתפרנס 
על  חשבנו  משהו.  יזוז  אולי  סרט,  בעצמנו  נעשה  חשבנו שאם  אז  לעולם. 

רעיון, ואני בטיפשותי הרמתי את היד — וכך יצא "ראו אותם נופלים".

< האם זה לא מפריע לך לכתוב תסריטים על אחרים?
לבד,  כותב  ספר אתה  לא ספרות.  זה  חושב שלכתוב תסריט  עדיין  אני 
כשאתה כותב תסריט אתה צריך לנסות את הסצינה על מישהו אחר. אני 

אחד  כותב,  כשאחד  נוספים,  אנשים  עם  ביחד  לעבוד  נפלא  שזה  חושב 
ח, ואתה לא מודע יותר למי אחראי על מה, זה הופך לתהליך משותף,  ְמַפּתֵ
והכל זורם. תמיד ישנם אנשים שיאמינו בפרויקט יותר ממך, ולכן יש סיכוי 
הרבה יותר גדול שהרעיון שלך ייצא לפועל. בכתיבת הסרט הזה, יום אחד 
קמתי בבוקר וחשבתי שלעולם לא אצליח להוציא אותו לפועל, כי המבנה 
לא  שבהתחלה  מקבילים  סיפורים  שני  אלה  מאוד.  מסובך  היה  המקורי 
מצאתי דרך לשלב אותם יחד, עד שביום אחד החלטתי שלא יהיו יותר עבר 
והווה, אלא ההווה צריך להיות חלק מן העבר. בחזרות, עבדתי בהתחלה 
עם שניים משלושת השחקנים הראשיים, טרינטיניאן וקאסוביץ, ואחר כך, 
בנפרד, עם ז'אן יאן. השחקנים כלל לא פגשו זה את זה בצילומים, פרט 

לפעם אחת בודדת, מה שהוליד תוצאה מרתקת יותר. 

< איך אתה מביים שחקנים?
עם  שעבודה  זה  הזה,  הראשון  הסרט  על  העבודה  מן  שלמדתי  מה 
לדבר  צריך  אתה  כל  קודם  זרה.  לתרגם שפה  כמו  כמעט  היא  שחקנים 
טרינטיניאנית, אחר כך קאסוביצית, ולבסוף יאנית, ובכל פעם אתה צריך 
לשנות את אוצר המילים שלך. לפעמים ההתנהלות של השחקנים הייתה 
הצד  את  לו  שאסביר  ביקש  למשל,  טרינטיניאן,  לי.  הפריע  וזה  קשה, 
לשמוע  רצה  לא  יאן  ז'אן  פרטים.  בפרטי  שלו  הדמות  של  הפסיכולוגי 
הוא  לאן  לו  שאראה  רצה  רק  הוא  פסיכולוגיה.  על  ואופן  פנים  בשום 
צריך ללכת, ואם הוא צריך לזוז לחלון או לדלת. הייתי צריך להבין זאת 
במהירות, אחרת הבימוי היה הופך לבלתי־אפשרי. הרבה דברים למדתי 
חייב  ואתה  רגישים,  יצורים  הם  ששחקנים  הבנתי  הזה.  הסרט  מבימוי 
לדבר אליהם רק בשפה שלהם ולא באחרת, אם אתה באמת רוצה לעבוד 
איתם. אהבתי מאוד את שלושתם, אבל אני חייב לומר שהעבודה איתם 

הייתה קשה מאוד.

ר ברקע, ובכותרות שהיו אמורות להסביר את  < יש בסרט שימוש בקול של ְמַסּפֵ
התפתחות הסיפור. אולי זה היה מקורי לפני 20 שנה, אבל איך זה נראה לך היום?
קרוב  נעשה.  הוא  שבו  הזמן  רקע  על  לראות  צריך  סרט  כל  לדעתי, 
לי  נדמה  לאחור,  במבט  אחרים.  בפתרונות  בוחר  הייתי  שהיום  לוודאי 
שלא היה לנו הרבה כסף, איני בטוח שצילמנו אותו נכון, וכל השיטות 
אהבתי  בזמנו  התמונה.  את  להשלים  מיועדות  היו  השתמשנו  שבהם 
לכלוא שחקנים במרחבים סגורים, כדי ליצור הרגשה שהם אסירים בתוך 

הסביבה שבה הם נתונים. אבל עם הזמן זה השתנה אצלי.

יכול  אתה  שנה.   20 כבר  יחד  עובדים  אתם  דספלא.  לאלכסנדר  נחזור   >
לתאר את התהליך?

אנחנו מתייחסים אחד לשני כאל בני משפחה, היינו מדבר על התסריט 
מתוך  בעצמנו.  עליהם  ועונים  שאלות,  השני  את  אחד  שואלים  והיינו 
הראשונה  בפעם  המוסיקה.  את  מלחין  אלכסנדר  היה  הזה  התהליך 
שהראיתי לו ממש תמונות מן הסרט והוא הציג לי דוגמא של המוסיקה, 
זה היה ב"גיבור בזכות עצמו", סיפור על שקרן שטוען כאילו היה לוחם 
בסרט  לנו  היו  במחתרת.  באמת  שהיו  אנשים  פוגש  שהוא  עד  מחתרת 
כמה וכמה במאים שהופיעו כשחקנים, כמו קאסוביץ, שהיה אז כבר אחרי 
ההצלחה הגדולה של "השנאה", טרינטיניאן שביים בעצמו כמה סרטים, 
ועוד כמה נוספים בתפקידי משנה כמו אלבר דיפונטל, פיליפ הראל ועוד. 
זה כמעט מקרה שעבדתי שוב עם מתייה, שהופיע בתפקיד הראשי, אם 
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כי, כאשר אני מתבונן היום בסרט, אינני מרוצה. נדמה לי שהדברים קפאו 
במקומם, כאילו לא היו מספיק דינמיים וגמישים. בעיני, "גיבור בזכות 
עצמו" הוא כאילו ההיפך מהסרט הקודם. באותו הסרט הראשון לא יכולנו 
להרשות לעצמנו תפאורות, לא היו לנו אמצעים, יצרנו לעצמנו את כל 
הדברים שהיינו זקוקים להם. אני זוכר שהייתה לי הרגשה יותר נוחה, היה 
לי כיף לשחק עם כל הדברים שהמצאנו. גם התאורה הייתה שונה לגמרי, 
בסרט השני לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה להשיג, והאור היה בוהק כמו 
בתיאטרון. אבל כשאני רואה שוב את "ראו אותם נופלים", אני מבין עד 
כמה מתייה קאסוביץ הוא שחקן מדהים. הוא אמר לי אז: "אני לא שחקן 
ואני לא אהיה שחקן, אני רוצה להיות במאי". ואז אני אמרתי לו: "גם אני 
לא רציתי להיות במאי, ואני כל זאת במאי". לכן אני חושב שמתייה הוא 
שחקן בעל יכולת יצירתית גדולה מאוד. הייתי בטוח שהוא יסרב להופיע 

ב"גיבור בזכות עצמו". להפתעתי הגדולה, הוא הסכים מייד.

< האם אתה עושה חזרות עם השחקנים?
אני זוכר שבסרט הראשון הייתי מאוד לחוץ, והשתחררתי רק בהדרגה. 
אני עושה חזרות כדי לראות איך הדברים משתפרים, אבל למען האמת, 
אם תשאל אותי מה עשיתי כל סרט, אני בקושי זוכר למרות שעשיתי רק 
שיטה,  איזושהי  לעצמי  לאמץ  צריך  שאני  פעם  חשבתי  סרטים.  שישה 

אבל לא הצלחתי למצוא שום דבר שמתאים לי. 

< מה הסיפור מאחורי "על שפתי", סרט שיש בו ליהוק מפתיע למדי?
זה סרט שעבדתי עליו ארבע שנים, ואני לא גאה בתוצאה. בסרט הזה הייתה 
האובססיבית  בקפדנות  הכלים  מן  אותי  שהוציאה  תלבושות  מעצבת  לי 
שלה. הכל צריך היה להיות מדויק עד הפרט האחרון. עבדתי עם שחקנים 
שאני אוהב מאוד, שאני יכול בקלות לדעת אם התלבושת מתאימה להם או 
לא. דרך הלבוש אפשר לראות איך הדמות קמה וקורמת עור וגידים לנגד 
עיניך. היה מדהים לראות כיצד וינסן קאסל לובש את הבגד והופך להיות 
דמות שהוא צריך להיות, עבריין צעיר שמנסה לחזור למוטב. אני עצמי לא 

הצלחתי לדמיין את הדמות נכון, לפני שראיתי אותו בתלבושת.

< נוהגים לומר שאתה עושה סרטים גבריים. האם אתה מלהק ובונה את 
דמות הגבר והאשה בסרטים שלך בדרכים שונות?

אני לא חושב על כך בשעת הכתיבה, אבל במקרה הזה, ברגע שסיימתי, 
עליה,  חשבתי  רב  זמן  במשך  דבוס.  עמנואל  להיות  חייבת  שזאת  ידעתי 
וידעתי שיגיע יום בו נעבוד יחד. ראיתי אותה הרבה בתיאטרון ובסרטים של 
דפלשן, והוקסמתי מאישיותה. אהבתי לעבוד איתה כי היא מאוד סמכותית, 
כלומר היא מקבלת החלטות בעצמה. בהתחלת הסרט ישנה סצינה שבה 
מרגישה  היא  ופתאום  קפה,  עליו  שפך  שמישהו  כיסא  על  יושבת  היא 
שיש עליה כתם נורא, היא עומדת מזועזעת ומתעלפת. לא ידענו אם היא 
באמת מתכוונת לזעזוע או שהיא מתחמנת ומעמידה פנים. כשדיברנו על 
וכשהגענו  נבחר".  ואז  הגרסאות  שתי  את  נעשה  "בואי  לה:  אמרתי  כך, 
לצילום הסצינה, שאלתי אותה: "את זוכרת מה אמרנו?". היא הביטה בי 
ואמרה: "החלטנו שנעשה את הקטע התמים". היא אמרה זאת כך שהצורה 
האחרת נראתה בעיני בלתי־אפשרית לגמרי. היא כבר עיצבה את הדמות 
שלה באורח עצמאי, וברגע שהיא החליטה מה היא רוצה, הכל נעשה ברור 

ופשוט. כבר לא הייתי צריך לחפש את העיצוב הסופי של הדמות. 

< נעבור ל"לבי החסיר פעימה".
הסרט הוא גירסה חדשה לסרטו של ג'יימס טובאק, "אצבעות", שהשפיע 
עלי מאוד. הכרתי את הסרט הודות לריאיון שערכת בניו יורק עם טובאק, 
ושהדברים  נפלא  שהמישחק  חשבתי  הסרט.  את  לראות  אותי  דירבן  וזה 
מתמזגים באופן מעורר התפעלות, והאמת היא שכאשר עשיתי חזרות עם 
השחקנים שלי, החלטתי לא לתרגל איתם דיאלוגים מן הסרט, אלא לעשות 
חשבתי  התסריט.  את  לייבש  רציתי  לא  כי  לסצינות,  מסביב  אילתורים 
של  תוצאה  הייתה  זאת  וקלילים.  רעננים  להישאר  צריכים  שהדיאלוגים 
אילתורים, כשהשחקנים כאילו בונים סיפור מקביל, ויוצרים תוך כדי כך 

את הדמויות שלהם, תהליך שמקל עלי מאוד כשאני מתחיל לצלם. 

< הרעיון לסרט "הנביא", שזכה בפרס הגדול של צוות השופטים בקאן, הוא 
לא בדיוק מקורי. איך אתה בוחר את הנושאים שעליהם אתה עושה סרטים?
כשאני מתעורר בבוקר, אינני שואל את עצמי מדוע אני מחייך. באותה 
כל,  קודם  לעשות.  רוצה  אני  סרט  איזה  במודע  מחליט  איני  הצורה, 
הבחירה היא תוצאה של הטעם האישי שלי. תמיד אהבתי סרט ז'אנר עם 
איזשהו ניצוץ חברתי. כשעלה בדעתי לעשות את "הנביא", שאלתי את 
עצמי איך אני יכול לפשט את הדברים ולעשות אותם כפי שהם קורים 
בחיי היומיום. חשבתי בהתחלה לצלם בבית כלא של ממש, ביקרתי בבתי 
הראשונה  הפעם  הייתה  זאת  ובפאריס,  בבלגיה  בשווייץ,  רבים,  כלא 
שראיתי כלא מבפנים. ואז התחלתי להבין שאם היינו מצלמים בבית כלא 
אמיתי, זה היה מוביל למעין סרט תיעודי, דבר שרציתי להימנע ממנו. 
החלטתי שעלינו לבנות סטים, ואז הסרט יהיה קולנוע עלילתי טהור, לא 
תעודה. מצאנו אתר רחב ידיים עם בית חרושת עזוב, והמנהל האמנותי 
שלי שאל אותי: "איך אתה רוצה את התקרה ואת התאים?". הסברתי לו 
שצריך לבנות את התאים מחומר קל, כדי שאפשר יהיה להזיז אותם. ואז 
וצריך לעשות בדיוק את ההיפך, צריך משהו שלא  הבנתי שאני טועה, 

יוכל לזוז, מחומר אמיתי יצוק. כך שיצרנו בסופו של דבר כלא אמיתי. 

< מדוע ליהקת רק פנים חדשות בסרט, פרט לנילס ארסטרופ, שהוא שחקן 
תיאטרון ידוע, אבל משחק פחות בקולנוע?

רציתי שכל הדמויות בסרט יהיו כאלה שלא תהיה להם תדמית מובנית 
בעיני הצופים. נילס ארסטרופ הוא מצד אחד שחקן מעולה, אבל מצד שני 
הוא לא מזוהה עם סוג מסוים של דמות קולנועית, הוא יכול היה להתאים 

לתפקיד בסרט, והוא אפילו למד קורסיקאית לצורך ההסרטה.

< איך היה המעבר מ"הנביא" ל"חלודה ועצם"?
אחרי "הנביא" רציתי סרט מלודרמטי עם הרבה שמש ואור. הרעיון של 
אשה נכה שמצליחה להחזיר מישהו למוטב מצא חן בעיני. זה אולי יישמע 
מוזר, אבל אני חושב שהכי קשה זה לצלם אהבה. אם יש אשה קטועת 

רגליים, יש כאן איזשהו מימד ארוטי הנוגע ללב. 

< איך בחרת במריון קוטיאר?
אותה  ראיתי  דבוס.  עמנואל  של  לזו  דומה  בחירה  בעיני  הייתה  מריון 
בתפקידים שונים, אבל היא הרשימה אותי בסרט על אדיף פיאף בגלל 
שחקניות  הרבה  מכיר  אינני  לתפקיד.  שלה  הטוטאלית  ההתמסרות 
המסוגלות להפגין מחויבות שכזאת. בסופו של דבר, לדעתי, קולנוע זה 

עניין של חלומות ומאוויים.
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העיתוי היה מושלם. בכרזת הפסטיבל התבונן מרצ'לו מסטרויאני מעל 
למשקפי השמש שלו, בתמונה מתוך "שמונה וחצי", ועל השטיח האדום 
צעדה סופיה לורן כדי להשתתף בהקרנה המיוחדת של שני סרטים. באחד 
מהם הופיעה יחד עם אותו מסטרויאני שעל הכרזה, היה זה ב"נישואין 
נוסח איטליה", ואילו הסרט השני היה "הקול האנושי", מחזה במערכה 
ובבימוי  לוקה  דה  ארי  האיטלקי  הסופר  בעיבוד  קוקטו,  ז'אן  של  אחת 
בנה של לורן, אדוארדו פונטי, עם לורן עצמה בתפקיד הראשי. מכאן, 
שהמפגש המיוחד של הכוכבת שאירגן הפסטיבל לאחר מכן לא יכול היה 

אלא להתחיל משני הסרטים האלה.
לורן: אני חושבת ש"הקול האנושי" הוא מחזה קצר בעל חשיבות רבה, 
פנינה של ממש. ואם לעשות עיבוד למחזה כזה, חשוב לדעת שהאחראי 
מאז  היטב.  אותה  ומכיר  היצירה  את  מאוד  מישהו שאוהב  הוא  לעיבוד 
ומעולם חלמתי להעלות את המחזה על הבד, ורקמנו, בני ואני, תוכנית 
להגשים את הרצון הזה ביחד. לבסוף, כשראינו אתמול את התוצאה ואת 
התגובה של הקהל, כל מה שחשבתי, כשאני עוד מאוד מתרגשת ומפוזרת, 
"הקול  את  לשחק  בחרתי  גם  לכן  חיי".  חלום  את  הגשמתי  "הנה  היה 
האנושי" כולו בדיאלקט נפוליטני, או אולי נכון יותר לומר, באינטונציה 
נפוליטנית. כי אני במקור באה משם, וזו השפה של ילדותי. זאת הסיבה 
שכאשר הייתי צריכה לבטא משהו אישי מאוד, חשבתי שרק אם אעשה 

זאת בשפת אמי אוכל להגיש את המקסימום מעצמי.

ביישנית 
בגיל 80

< סופיה לורן עדיין אינה בטוחה בעצמה >

אם אני מדברת כאן צרפתית, אין זה משום שאני שולטת כל כך טוב בשפה 
הזאת. תמיד דילגתי בין איטלקית, אנגלית וצרפתית והעמדתי פנים כאילו 
אני מסתדרת בכל אחת מהן, אם כי למעשה אני חשה חוסר ביטחון רב 
כשאני מופיעה בציבור, ויחד עם הביישנות שלי זה גורם לי, כמו עכשיו, 

לעבור מצרפתית לאיטלקית וחוזר חלילה בלי שארגיש בכך בכלל. 
אם לקשור את התחלת הקריירה שלי לפסטיבל קאן, הרי אין ספק שזה 
היה בסרט "שתי נשים" של ויטוריו דה סיקה, שבזכותו קיבלתי את פרס 
המשחק ב־1961. באופן מצחיק ביותר, הייתי נשיאת צוות השופטים חמש 
שנים לאחר מכן, ב־1966, כשלידי סוללה של סופרים נכבדים, ביניהם 
מרסל פניול, אנדרה מורואה, מרסל אשאר ופיטר יוסטינוב, שהיה הכל, 
סופר, במאי ושחקן גם יחד. הפסטיבל היה אז בן 20, ובפרס הגדול, דקל 
הזהב, זכה קלוד ללוש עבור "גבר ואשה". בין הסרטים האחרים באותה 
השנה הוצג גם סרטו הענק של פייטרו ג'רמי, Signore e Signori, ואני, 
שלא יכולתי להביע את עצמי כמו חברי לצוות השופטים, והייתי צעירה 
מאוד בשנים, פניתי למנהל הפסטיבל, רובר פאבר לה ברה, ואמרתי לו: 
"איך אפשר לתת את הפרס הגדול לללוש ולא להעניק אותו לג'רמי?" 
וכולם  הסרטים,  שני  בין  לשניים,  הדקל  חולק  דבר  של  בסופו  ואמנם, 

דיברו על כך ש"סופיה נלחמה כהוגן את מלחמתו של פייטרו ג'רמי". 
לואיג'י  של  הנשים"  "סחר  בשם  סרט  ל־1952.  חוזרת  אני  למעשה, 
קומנצ'יני, בו היה לי תפקיד קטנטן, אבל פרץ עבורי את הדרך לעשות 

< סופיה לורן ב"הקול האנושי" של אדוארדו פונטי )שנת הפקה 2014(
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בעולם  רגל  כוחי להציב  בכל  ניסיתי  כל שנה חמישה סרטים.  כך  אחר 
באותו  האיטלקי.  לקולנוע  וגם  לי  גם  קשה  שהייתה  בתקופה  הקולנוע 
הייתה  שרקדתי,  פעם  בכל  להתקיים.  כדי  פרוטה  לנו  הייתה  לא  הזמן 
הבטן שלי מקרקרת. ואם היה לי מזל שפגשתי מישהו שעזר לי לעבוד, 
ברגע שרק נמצא בידי מעט כסף הייתי הולכת לאימא — באותו זמן אבי 
כבר לא גר איתנו, הייתי מכינה צלחת גדולה של ספגטי — לה, לאחותי 
ולי. המעבר מנפולי לרומא היה הרגע הכי עצוב בחיי. לא הכרתי איש. 
אבא היה אי־שם, לא ידעתי בכלל איפה, ולא הייתה לנו פרוטה בכיס. 
צריך  בלבד.  חלומות  עשויים  אינם  החיים  אבל  וולגרי,  נשמע  זה  אולי 
לחשוב גם על מזון, כי אם אתה לא אוכל, לא יהיה בך הכוח לעשות את 

המאמץ הקטן ביותר כדי להתקדם. 
דה  ויטוריו  עם  שלי  הראשונה  הפגישה  הייתה  זאת  הנס.  קרה  ב־1954 
סיקה, שאיתו עשיתי 14 סרטים במהלך 20 השנים הבאות. "זהב נפולי" 
היה התפקיד הראשון שלי אצל דה סיקה, שפגש אותי ברומא וסיפר לי 
לי שלדעתו,  הוא אמר  זה.  ג'וזפה מארוטה בשם  על הספר הנפלא של 
אפיזודה אחת ממש תפורה לפי מידותי, אפיזודת הפיצאיולה. "את באה 
לנפולי ואנחנו עושים את הסצינה הזאת בנפוליטנית רהוטה", הוא אמר 
תמיד  כי  כלל,  יפה  שאינני  וחשבתי  הססנית,  ביישנית,  הייתי  אני  לי. 
יותר מדי גדול. האף שלי ארוך, השפתיים  נהגו להגיד לי שאצלי הכל 
גדולות מדי, והעיניים מגיעות עד האוזניים, בקיצור, לא העליתי בדעתי 
שאני יפה או מושכת. כשאמרתי את זה לדה סיקה, הוא הגיב: "אני חושב 
האפיזודה  את  לעשות  מתאימה  את  האלה  הדברים  כל  בגלל  שדווקא 
הזאת". ובאמת, בזכות האיש הנפלא הזה באתי לנפולי ועשיתי את הסרט 
שבו התחיל שיתוף פעולה בהרמוניה מושלמת. מעולם לא הלכתי לבית 
ספר למישחק, כך שדה סיקה היה בעצם בית הספר שלי. הוא בנה אותי, 

לימד אותי את רזי המקצוע בדרך המיוחדת שלו, ועל כך נשארתי אסירת 
תודה לו כל ימי חיי. כל הסרטים שעשיתי איתו היו הצלחות גדולות.

היו בינינו יחסים של ידידות בעבודה, ובמיוחד כבוד הדדי. בשעתו הוא 
אנשים,  לפגוש  התחלתי  ושם  לורנטיס,  פונטי-דה  של  החברה  עם  עבד 
ולאט לאט הצלחתי לעשות סרטים שיגרמו לאנשים להבין שיכול להיות 
קומיים  דברים  מגוונת של הבעה, שאני מסוגלת לעשות  לי קשת  שיש 

אבל גם טראגיים. לימים פגשתי שם גם את בעלי, קרלו פונטי. 
"הגאווה  את  לצלם  לאיטליה  שבא  קרמר,  סטנלי  את  הכרתי  ב־1957 
)The Pride and the Passion(, על מלחמת השחרור של  והתשוקה" 
הפקות  הרבה  הגיעו  תקופה  באותה  נפוליאון.  של  הכיבוש  מן  ספרד 
כדי לחסוך כסף. קרמר ראה אותי, החליט שאני  אמריקאיות לאיטליה 
פלמנקו,  ריקוד  של  ארוכה  סצינה  לי  ונתן  חואנה,  לתפקיד  מתאימה 
כשאני רוקדת לעיני פרנק סינטרה וקרי גרנט. אז לא ידעתי שאני עושה 
היסטוריה, שהרי זו בושה וחרפה לרקוד פלמנקו כשביציע יושבת רקדנית 

הפלמנקו הידועה ביותר בספרד. 
הסרט ששינה את חיי היה "שתי נשים" של ויטוריו דה סיקה. זאת הייתה 
קפיצה רצינית קדימה עבורי. סיפור נפלא על אלמנה שבורחת עם בתה 
אותו  אידיאליסט,  צעיר  ופוגשת  הכפר,  אל  המופצצת  מרומא  ה־13  בת 
גילם ז'אן-פול בלמונדו. כשבעלי שם לי את הסיפור בידיים, אמרתי לו 
שאי־אפשר להוסיף עוד 25 שנים על 25 השנים שהיו לי כבר, כדי שאיראה 
שהתפקיד  אני,  וגם  סיקה  דה  גם  חשבנו,  למעשה,  הסרט.  גיבורת  כמו 
מתאים הרבה יותר לאנה מניאני. הייתה לה אישיות מיוחדת במינה, והיא 
כלל לא הייתה מרוצה מן התסריט וסירבה להופיע בו. כשעמדה ודיברה 
עם דה סיקה בכניסה לביתה, היא אמרה לו: "למה לא תעשה את הסרט 
עם סופיה?" והוא ענה לה: "תודה רבה, נתת לי רעיון גדול". כך התחילה 

< סופיה לורן ב"נישואין נוסח איטליה" של ויטוריו דה סיקה )שנת הפקה 1964(
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שלי  הקריירה  פני  את  ששינה  הזה,  בסרט  שלנו  המשותפת  ההרפתקה 
והמתאים  ביותר  הגדול  הבמאי  היה  סיקה  שדה  ספק  אין  כי  לחלוטין, 

מכולם לעשות אותו.
המקסימום  את  להגיש  יכולנו  משותפת,  שפה  לי  הייתה  סיקה  דה  עם 
במינימום של מילים. הייתה בינינו קומוניקציה טבעית, כי שנינו היינו 
נפוליטנים. הוא היה איש מקסים בעל אישיות בלתי-רגילה. לי לא הייתה 
בעיה להבין מה הוא רוצה ממני, והוא ידע בדיוק מה הוא רוצה להפיק 
היה  והמעניין  אחת,  התנגשות  אף  בלי  עברו  שלנו  השנים  כל  ממני. 
ביותר היה מבקש לעשות רק פעם  שדווקא את כל הסצינות החשובות 
אחת, אף פעם לא ביקש לעשות טייק נוסף של אותה הסצינה. הוא תמיד 

נתן בי אמון מלא.
נכון ש"שתי נשים" זיכה אותי בפרס האוסקר בשנת 1962, אבל לא הייתי 
והרגשתי כל־כך לא  שם כדי לקבל אותו. כל כך פחדתי מהאירוע הזה 
אני  ביכולת שלי להתמודד בתחרות, עד שאמרתי לעצמי שאם  בטוחה 
צריכה להתעלף, עדיף לעשות את זה אצלי בבית ולהתבייש לבד, במקום 
בבית  מאוד,  ארוך  היה  הלילה  כולם.  לעיני  בהוליווד,  זה  את  לעשות 
לישון  הלכנו  נגמר.  הכל  בבוקר  שבשש  השעות,  הבדלי  בגלל  חשבנו, 
לי: "סופיה,  גרנט שבישר  כשפתאים צילצל הטלפון, על הקו היה קרי 
זכית". התחלתי לקפץ בכל המדרגות, כל העיתונות הגיעה אלי הביתה, 
יוכל  לא  אחד  אף  גדולה.  באמת שחקנית  אני  לעצמי שעכשיו  ואמרתי 
יותר להתחרות איתי ולהביס אותי. באותה השנה זכיתי בעוד 21 פרסים 
אותי  הזמינו  ב-1963,  זה,  אחרי  שנה  נשים".  ב"שתי  שלי  ההופעה  על 
גם  קיבלתי  ההזדמנות  ובאותה  האוסקר,  פרס  את  פק  לגרגורי  להעניק 

את האוסקר שלי. 
עמד  בהוליווד  והקהל  שלי,  הקריירה  כל  על  אוסקר  קיבלתי  ב־1991 
מצליחה  אינני  היום  שעד  כיוון  דמעות  עד  התרגשתי  ואני  הריע,  כולו 
להשתחרר מן הביישנות שלי. אולי אני נראית בטוחה בעצמי, אבל בתוכי 
פנימה יש סערת רגשות עצומה. אני תמיד מודעת לעובדה שאני עלולה 
להיכשל, אולי משום שלא הייתה לי אף פעם השכלה רשמית, דיברתי 
הרבה עם עצמי אבל לא הצלחתי אף פעם להשתכנע שאני אכן שחקנית 
מוצלחת. תמיד ניסיתי לחנך את עצמי, והייתי מוקפת באנשים שאהבו 
אותי. היה לי הרבה מזל. החיים כל־כך קשים, ובעיקר בעיקר כשחיים 
כל־כך הרבה. אבל אני גאה מאוד ב־80 השנים שלי, ואני מרגישה שעם 
הזמן, כל דקה וכל שנייה מקבלות משמעות גדולה פי אלף. איני מוכנה 
לוותר על שום דבר, ואני בן אדם מרוצה כי הצלחתי לחיות את החיים 
שאהבתי כמו שאהבתי, עם משפחה נפלאה ועם הנכדים הכי יפים בעולם. 
ואנרגיה  עידוד  מאוד  הרבה  לי  נותנת  בני  עם  שעשיתי  הסרט  הצלחת 

להמשיך ולעשות דברים נוספים.
מרצ'לו  ועל  הפסטיבל  הכרזה של  על  והסתכלתי  לקאן  השנה  כשהגעתי 
מסטרויאני, התרגשתי מאוד. הוא ליווה אות בכל הפעמים שהייתי כאן, 
סרטים,   12 יחד.  הנפלאים שעשינו  הדברים  כל  את  לי  הזכירה  והתמונה 
לא פחות. כולם אהבו את השחקן המופלא הזה, ואחד המעמדים הבלתי־
נשכחים שבו היינו שותפים היה סצינת הסטריפטיז ב"אתמול, היום ומחר", 
כאשר מרצ'לו נכנס לאקסטזה מוחלטת. כעבור 30 שנה חזרנו על אותה 
לומר  צריכה  אני  ועוד,  אלטמן.  רוברט  של  ללבוש"  ב"משהו  הסצינה 
שהסרט היפה ביותר שעשיתי מאז "שתי נשים" היה עם במאי נפלא באמת, 

אטורה סקולה, וכמובן עם מרצ'לו, אני מתכוונת כמובן ל"יום מיוחד". 
זיכרון מצחיק יש לי מסרט אחר לגמרי, שצילמתי בזמנו עם גדול  עוד 

במאי הקומדיה של התקופה, סטנלי דונן, "ערבסק". זאת הייתה הפעם 
היחידה שאני זוכרת שלא הבנתי בכלל את הסיפור של הסרט. אבל כל־

כך אהבתי לעבוד עם גרגורי פק עד שוויתרתי על ההבנה. 
מהונג  "הרוזנת  צ'פלין,  צ'רלי  של  האחרון  הסרט  הגיע  זה  אחרי  שנה 
ללונדון  צ'פלין  הגיע  פק,  גרגורי  עם  הסרט  את  בזמן שצילמתי  קונג". 
והודיעו לי שהוא רוצה להיפגש איתי. אז הוא סיפר לי שבמשך הרבה 
שנים הוא רצה לעשות את הסיפור הזה עם פולט גודאר, ואני לא האמנתי 
שאי־פעם אוכל לעשות זאת במקומה. מרלון ברנדו היה בזמנו ֵשם ענק, 
הוא  לצילומים  הראשון  ביום  יחד.  התסריט  את  לקרוא  הוזמנו  ואנחנו 
יחד  הבן,  צ'פלין  גם  להופיע  היה  צריך  סצינה שבה  הייתה  זאת  איחר. 
ברנדו  מאוד.  עצבני  היה  צ'פלין  צ'ארלי  וחיכינו.  ישבנו  ואנחנו  איתי, 
הגיע אחרי 45 דקות, כאילו לא קרה דבר. ואז שאל אותו צ'פלין: "אתה 
מתכוון לאחר כך כל יום?" מרלון ברנדו השיב בקול דקיק וחלוש: "בעצם 
לא". אז אמר לו צ'פלין: "כי אם אתה חושב לאחר כך כל יום, אני אקח 
שחקן אחר, ואתה יכול ללכת הביתה". ברנדו היה המום, ולא איחר יותר 
אף־פעם אחת. האמת היא, שהוא מעולם לא היה סימפטי במיוחד, אבל 
הוא היה שחקן גדול. בשבוע הראשון לצילומים, לצ'פלין היו בעיות רבות 
עם הצלם. במשך שנים רבות, הייתה לו בעיה להסתכל דרך המצלמה, 
הוא היה אחוז פחד שרק לאט לאט הצליח להתגבר עליו, ובסופו של דבר 
הוא היה מאושר ואמר לי: "את דומה לכינור, הוא מצלצל הרבה יותר טוב 
כשנגן גדול מנגן בו". בשבילי זאת הייתה חוויה גדולה, לעבוד עם האיש 
הזה ולשמוע מפיו מחמאה כזאת. חשבתי לעצמי: "מה עוד תצטרכי כדי 
להשתכנע שאת מיוחדת באמת?" מעולם לא השתכנעתי. לדעתי, צריך 

להתאמץ לעשות את מה שאתה יודע שאתה עושה הכי טוב. 
ב־2009 עשיתי סרט מוזר עם רוב מרשל שקראו לו "תשע", והוא היה 
מבוסס על מחזה מוסיקלי שהיה עיבוד של "שמונה וחצי". רציתי לראות 
מה אפשר לעשות מפליני, אבל כמובן, למרות שזה היה משעשע, מעט 
מאוד מפליני נשאר בסרט. אני שיחקתי את אמו של דניאל דיי-לואיס, 
והייתי יכולה לשחק כבר את סבתא שלו, והאמת היא שהסכמתי לשחק 
את התפקיד הזה רק משום שרציתי לדעת איך זה לשחק מול דניאל דיי-

לואיס, שבעיני הוא השחקן הגדול ביותר שחי היום. 

< סופיה לורן ב"ערבסק" של סטנלי דונן )שנת הפקה 1966(
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הריאיון עם התסריטאי, הבמאי והשחקן אסי דיין, שקטעים ממנו מובאים כאן, נערך במשך 10 
שעות בשנת 2009, והיה אמור להתפרסם בגיליון קודם של "סינמטק", אך פרסומו התעכב. היות 
שהוא רואה אור עתה, כשאסי דיין כבר אינו בין החיים, הוא הופך, כמעט בעל כורחו, להספד על 
אחד היוצרים החשובים בקולנוע הישראלי בכל הזמנים, ולכן מצאתי לנכון לפרסם הקדמה קצרה, 

שהיא בעצם דברי סיכום. 
אסי דיין היה איש של סתירות. מצד אחד, צבר יפה בלורית, מלח הארץ, חביב הנשים. מצד שני, 
אמן מיוסר, רדוף שדים, בעל יצר הרס עצמי. מצד אחד איש מקסים, שידע להשרות קסם על כל מי 
שפגש, ומצד שני פרא אדם, מבקר ארסי ומשתלח. מצד אחד קומדיאנט שנון, ומצד שני נביא זעם, 
החושף את המוגלה המבעבעת מתחת לפצעי החברה הישראלית. מה שבטוח, הוא הצליח להפוך 
לאגדה עוד בחייו. גם כשהקהל לא נהר לסרטים שלו, עדיין היה לו מעמד־על בתרבות הישראלית.
הדואליות  עם  פנים  אל  פנים  אותי  הפגיש  שנים  כחמש  לפני  איתו  שערכתי  הארוך  הריאיון 
דיין  קיום הריאיון,  ומתן הארוך לקראת  גברו במהלך המשא  שבדמותו. למרות החששות, שאף 
וכן  בנדיבות שבה אירח את הצוות,  ובאחריות שגילה כשניגש למשימה,  אותי ברצינות  הפתיע 
ביסודיות ובעומק של תשובותיו. אין ספק, דיין כבש את לבי, כפי שכבש את לבם של רוב אלה 
שפגשו בו פנים אל פנים. כולי תקווה שמשהו מדמותו האמיתית יעבור אל הקוראים בין השורות 

של כתבה זו.

מאגר 
העדויות: 
אסי דיין

- מראיין: מרט פרחומובסקי -

>
לפרסם  ממשיך  "סינמטק"  העת  כתב 
במסגרת  שנערכו  מהראיונות  מבחר 
מרט  של  התיעודי  הניו-מדיה  פרויקט 
"מאגר   - בקרמן  ואביטל  פרחומובסקי 
הישראלי".  הקולנוע  של  העדויות 
לאחרונה הגיעה הפקת הפרויקט לסיומה 
עם השלמת 50 ראיונות מצולמים באורך 
אלה  בימים  שעות.  כ-300  של  כולל 
אינטרנט,  אתר  על  העבודות  נשלמות 

שיכיל את כל חומרי הפרויקט.
< אסי דיין ב"זמן אמת" של אורי ברבש )1991(
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צעדים ראשונים

ההורים  היו  מי  נולדת?  ומתי  איפה  מוקדמת.  ביוגרפיה  ממעט  נתחיל   >
שלך?

אתה צוחק? נולדתי בנהלל בנובמבר 1945. אבי היה משה דיין, רמטכ"ל 
ואחר־כך שר ביטחון ושר חוץ. אמי היא רות. שניהם היו חקלאים בזמנו. 
כשנולדתי, היה להם משק קטן בנהלל, אז הייתי מעין בן איכרים. הייתה 
לומר  צריך  נהלל,  על  מדבר  שאני  זה  כל  עם  אגב,  נפלאה.  ילדות  לי 
מרחב  למפקד  התמנה  אבי  כך  אחר  שלוש.  גיל  עד  רק  שם  שנשארתי 
כשהוא  הארץ.  בכל  נדדנו  ובהמשך  בירושלים,  לגור  ועברנו  ירושלים 
היה אלוף פיקוד צפון גרנו בטבעון, כשהתמנה לרמטכ"ל עברנו לרמת 
חיי  רוב  את  ביליתי  שם  אביב,  בתל  צהלה  בנווה  התיישבנו  ובסוף  גן, 
כמתבגר. בכל הקשור ללימודים, תמיד הייתי התלמיד הרע ביותר בכיתה 
לי  אמרו  לכיתה,  שנכנסתי  פעם  כל  ממש  בכיתה.  ביותר  המיותר  וגם 
"אתה מיותר, צא החוצה". בגיל 14 גם ברחתי עם חבר שלי לקפריסין, 
המשטרה תפסה אותנו, נכנסנו לבית סוהר, ונדרשו מאמצים ממשלתיים 

כדי לשחרר אותנו.

< איזה מקום תפס הקולנוע בחייך בתקופה הזאת? האם חשבת שתעסוק 
בו אי־פעם?

ועוד  החייל,  קולנוע ברמת  בית  היה  קולנוע במסגרת המקובל.  אהבתי 
נניח  או  אלביס  איזה  היה  אם  אליהם  והלכנו  ברוך,  בתל  קולנוע  בית 
ג'יימס דין. אני כל חיי התהלכתי במעין חיקוי של ג'יימס דין: העגמומיות, 
לי  הייתי שחקן "שיטה" של  אז  ההליכה עם הראש למטה. בעצם כבר 
שטרסברג. מה שבטוח, ראיתי הרבה יותר סרטים ממה שאני רואה היום. 

לא הלכתי לסרט כבר חמש שנים, ואין לי טלוויזיה. בכל הנוגע לעיסוק 
בקולנוע, זאת ממש לא הייתה פנטזיה מבחינתי. אולי היה איזה חלום 
נעורים להיות "האיש ההוא" במערבונים האמריקאיים, לרכוב על סוס 
ולירות, אבל לא מֵעֶבר לזה. גם לא השתתפתי בשום חוג שקשור לדרמה. 
ובמלוא  הרצינות  בשיא  פילוסופיה  לקרוא  התחלתי   14 מגיל  שכן,  מה 
העניין, וגם לכתוב שירה. כבר בגיל 16 פרסמתי שירים שלי ב"קשת", 
שהיה אז כתב העת המרכזי לספרות בישראל, לצד יצירות ראשונות של 

עמוס עוז וא"ב יהושע. אחר כך גם הוצאתי ספר שירים.

< איך לדעתך קרה שגם אתה וגם חלק ניכר מבני המשפחה שלך פיתחתם 
נטיות אמנותיות? 

קצת  וצייר  שירה  כתב  אבי  גם  כי  כלשהו,  גנטי  קשר  כאן  יש  כנראה 
כשהיה צעיר. סבתא שלי מצד אבי הייתה ממש סופרת. בזמן האחרון אני 
זה המצב האנושי שבו אנחנו  ומסתבר שהדמיון  לומד הרבה על המוח, 
לא  שלי  המשפחה  שלבני  מכיוון  אחרת.  חיים  צורת  לכל  ומעבר  מעל 
נוחי דנקנר,  יהיו  היה כנראה מספיק דמיון לשאוף לכך שיום אחד הם 
הדבר התבטא בעשייה אמנותית. במקרה שלי היה גם עניין של מטפלת 
כורדית, אשה שהתחתנה בגיל 12, ובאה לעבוד אצלנו אחרי שבן שלה 
נהרג במלחמה. אני עד גיל 14 לא הייתי מוכן ללכת לישון מבלי שהיא 
תעשה שני דברים — אחת, תכין לי פרוסה עם מרגרינה ומלפפון ירוק 
חתוך עם מלח, קצת כמו אצל פרוסט נניח; שתיים, שתספר סיפור. האשה 

< אסי דיין ב"זמן אמת" של אורי ברבש )1991(

< אסי דיין 
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הזאת לא ידעה קרוא וכתוב, אבל לעומת זאת הייתה שומעת כל היום 
במיליון  ולילה"  לילה  "אלף  את  שם  מספרים  היו  הם  בגדד.  קול  את 
הוואזיר  על  הדברים  כל  את  ידעתי  שלה  הסיפורים  ובעקבות  גרסאות, 
הגדול, הוואזיר הקטן, הארון אל-ראשיד וכן הלאה. לפי דעתי, הייתה לזה 

משמעות עצומה לגבי צמיחת הדמיון אצלי.

< איך הגעת לשחק בסרטים?
ונרשמתי  אהרונה,  לעתיד  אשתי  עם  בירושלים  לגור  עברתי  ב־1966 
ללימודי ספרות אנגלית ופילוסופיה באוניברסיטה העברית. היה לי מרתק 
ומעניין, וגם העיר הייתה מאוד חילונית באותה תקופה. בלימודי ספרות 
אנגלית בחרתי כי מצד אחד, כאמור, רציתי להיות סופר, אף על פי שבסוף 
לא יצא לי שם של סופר, וחשבתי שאין על האנגלים בתחום הספרות. 
לגבי פילוסופיה, אני הייתי ממליץ שילמדו את זה כבר בבית ספר תיכון. 
לא ייאמן כמה זה נותן לך. זאת מעין עין שלישית, שבאמצעותה אתה 
יכול להשקיף על הדברים מהצד. הרקע שלי בפילוסופיה בא בסופו של 
דבר לידי ביטוי בטרילוגיה הקולנועית שיצרתי בשנות ה־90 — "החיים 
על־פי אגפא", "שמיכה חשמלית ושמה משה" ו"מר באום" — שאני קורא 
לה בשלמותה "הטרילוגיה הפילוסופית". בסופו של דבר למדתי רק שנה 
ולא סיימתי את התואר. מה שקרה הוא, שאחותי יעל הייתה חברה טובה 
של הבמאי היווני מיכליס קקויאניס, והיא אפילו עבדה כנערת תסריט 
בסרט זוכה האוסקר שלו "זורבה היווני". אחרי "זורבה", קקויאניס עשה 

סרט נוראי בשם "היום שבו צפו הדגים", ואחותי סידרה לי להשתתף בו 
בתור מעין ניצב. נסעתי עם אהרונה למקום שנקרא גלאקסידי, שנראה 
בדיוק כמו לפני אלף שנה. הייתי שם חלק מקבוצה, לצד כמה שחקנים 
מצוינים כמו טום קורטני וקנדיס ברגן, וכולנו יחד חיפשנו אחרי פצצת 
אטום שהלכה לאיבוד. היו הרבה ימי צילום, כי כל הזמן הסתובבתי עם 
הקבוצה הזאת, וברגע שהגיע תורי להגיד משהו, קקויאניס נאלץ לעשות 
חוץ  האפשריות  האינטונציות  בכל  הדברים  את  אמרתי  כי  טייקים,   16

מהנכונה.

< באותה תקופה השתתפת גם ב"סיירים" של מיכה שגריר וב"השמלה" 
של ג'אד נאמן. 

נכון, נדמה לי שזה היה לפני הסיפור עם קקויאניס. ל"סיירים" הגעתי 
מיכה  את  והכרתי  הירושלמית  "טעמון"  לחבורת  מסונף  שהייתי  כיוון 
שגריר. גם ב"סיירים" אמרתי שורה אחת בלבד — "זהירות, מוקש!" — 
וגם זה לקח הרבה טייקים. מה שכן, בסוף שמו אותי בקרדיטים כשחקן 
מרכזי בסרט, למרות שאני מופיע בו רק שתי שניות. הדבר היחיד שאני 
זוכר מ"השמלה" זה את ההקרנה שאירגנו בחצר של הבית שלי, והזמנו 
אליה את כל האלופים החברים של אבי. נדמה לי שזה היה סרט מאוד 
צרפתי. מֵעֶבר לכך, אני רוצה להגיד לך כבר עכשיו — מעתה ועד סוף 
הריאיון אתה לא מראיין אותי כשחקן, אלא כבן אדם שהתגלש למשחק 
בזכות אינטואיציה טובה. אני עובד עם אינטואיציות, זה הכל — מבין את 

< אסי דיין ב"חופשת קיץ" של דוד וולך
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ועושה את מה שצריך לעשות. ההתנסות היחידה שלי במישחק  העניין 
לפני השלב הזה הייתה בהצגת הסיום בבית ספר העממי, שבה שיחקתי 
ב"קשה להיות יהודי" של שלום עליכם, והאנשים התפקעו מצחוק. אבל 
זה לא שהיה לי כישרון מולד, ובטח שלא עניין מיוחד מצדי. גם שמעתי 

שהשכר הוא יפה. 

< מתי החלטת שאתה רוצה לביים סרטים?
 A( "למעשה, כבר אחרי ששיחקתי בסרט של ג'ון יוסטון, "הנאהבים לנצח
Walk with Love and Death(, ב־1969. אי אפשר היה באמת לדבר עם 
יוסטון על קולנוע, אבל בפעם הראשונה ראיתי במאי ששולט בסט ויודע 
לעשות את העבודה. יוסטון יצר תחושה כאילו הוא רואה את הסרט לפני 
שכולם רואים אותו, ושולט בכל פרט ופרט. הוא יכול היה לגשת לניצב 
היו  יכול ללבוש בגד אדום. ההחלטות שלו  לו שאינו  ולהגיד   16 מספר 
החלטות אופרטיביות, דברים שמצטלמים. הייתה לו גם ציניות שאהבתי 
בסרט, שנגמר אחרי שעה  מדובר  הכל  ההבנה שבסך  העניין,  כל  כלפי 

וחצי. אני חושב שג'ון יוסטון הוא הסיבה לכך שהחלטתי להיות במאי. 
כשקריירת המישחק הבינלאומית שלי נעצרה בעקבות ההיקלעות שלי 
וחזרתי לארץ, ביימתי כאן שני סרטים קצרים —  לפיגוע טרור במינכן 

"האיכרים" ו"סופר קרוגר". "האיכרים" היה סרט די מצ'וקמק בכיכובו 
חיי  על  סרט  לעשות  כדי  למשק  שמגיע  מישהו  על  הפנר,  אברהם  של 
איכרים. הדבר המרכזי שאני זוכר מהסרט זה את הפנר זוחל בין 20,000 
תרנגולי הודו במשק של אחי בנהלל. אני לא זוכר לגמרי את כל הסיפור 
בבית  אצלו  לעשות  שבאים  גבר  על  היה  זה  אבל  קרוגר",  "סופר  של 
צילם  אגב,  הסרטים,  שני  את  לביתו.  לחזור  לו  מאפשרים  ולא  חיטוי, 
יענקלה קלח, שבהמשך עבד איתי גם על הפיצ'ר הראשון שלי, "הזמנה 

לרצח", ועל שלושה סרטים נוספים.

< מה מאפיין את העבודה שלך בתור במאי?
אני חושב שמה שמאפיין אותי כבמאי זה חוסר סבלנות. בעצם כבר ראיתי 
את הסרט בזמן שכתבתי אותו, ואני בעיקר רוצה לגמור אותו כמה שיותר 
מהר. העניין הזה של להגיע לסט עם 50 אנשי צוות בחמש בבוקר ולענות 
על השאלות שלהם הוא די מייגע מבחינתי. אני מגיע לסט מאוד מתוכנן, 
ובדרך כלל בסרטים שלי המרחק בין הראף קאט לפיין קאט הוא מאוד 
קטן. למעשה, העורך בחדר העריכה בעיקר צריך לחתוך את ה"סלייט" 
טייקים,  אני מצלם מעט מאוד  והטייק(.  )לוח שמציין את מספר השוט 
אבל זה לא בא על חשבון האיכות. אני גם לא מצלם מכמה זוויות, כדי 
לא להשאיר אפשרויות שונות לעורך. מה שאני מצלם זה מה שיש. מה 
שכן, אני מגיע לסט אחרי שעשיתי הרבה חזרות עם שחקנים, שבעיני 
הם גם הטובים ביותר וגם יודעים ליצור את הדבר הספציפי שאני רוצה. 
אני מדריך שחקנים על־ידי הדגמה של מה שאני הייתי עושה במקומם. 
זה יכול להגיע אפילו לאינטונציה מסוימת, שבה אני רוצה שיגידו את 
הדברים. עם זאת, אני מצפה משחקן להיות אינטליגנטי. חשוב לי שאפשר 
יהיה להסביר לו את הדמות דרך הראש ולא על–ידי חיקוי או הדגמה. הוא 
צריך להבין את המהות של הדברים. ככלל, הדיאלוגים שאני כותב הם 
ולא להיות רק  דיאלוגים של מחזה. הם אמורים להעביר משהו לקהל, 

פונקציונליים כמקובל בקולנוע. השפה מאוד מרכזית בסגנון שלי. 

גבעת חלפון אינה עונה )1976(

צרות",  של  "יופי  שלך,  הראשון  המסחרי  הסרט  הצלחת  אחרי  מייד   >
ב־1976, יצרת יחד עם נפתלי אלטר את הסרט הכי אהוב שלך עד היום — 

"גבעת חלפון אינה עונה". איך נולד הסרט?
"גבעת חלפון" נולד במילואים. הייתה תקופה שבה היינו עושים מילואים 
במרחב שלמה בסיני, וזה לא היה כל כך מצחיק, אם כי יותר טוב מאשר 
לעשות מארבים בצפון. במרחב שלמה היית יושב על הים ורואה בנות 
ישראל  ַעם  שבו  המקום  זה  מילואים  כללי,  באופן  משבדיה.  עירומות 
נפגש ִעם ַעם ישראל, ולכן גם יצא מזה הסרט הכי ישראלי שיש. בזמנו 
כתבו שהושפעתי מ"מ.א.ש" של אלטמן, אבל חוץ מהסצינה שבה מסוק 
מרים לאוויר אוהל שנראית קצת דומה, אני לא חושב שזה נכון. באותה 
מושפעת  אקדחים  שני  נשלפים  שבה  סצינה  שכל  לומר,  אפשר  מידה 
מג'ון פורד. כתבנו את הסרט במיוחד בשביל שלישיית "הגשש החיוור", 
שאמנם הצליחה על הבמות, אבל עוד לא היה להם סרט מוצלח. הבעיה 
הייתה, שהגששים דרשו 100,000 דולר, כדי לעשות את הסרט, וזה היה 

סכום שאף שחקן בארץ לא קיבל, אבל אנחנו אמרנו להם "כן".

< אביטל דיקר ושרון אלכסנדר )משמאל( ב"החיים על פי אגפא"

< "ב'החיים על פי אגפא' צפו 
יותר מ-300,000 איש. הסרט 
עוסק בבדידות. אז מסתבר שהיו 
בארץ איזה 300,000 בודדים" >
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< מה תוכל לספר על צילומי הסרט?
הסרט צולם בדיונות של ניצנים, דרומית לפלמחים, איזור שמאוד דומה 
לסיני. שם בנינו את כל התפאורה של הסרט. גרנו שם כולנו בצריף אחד. 
שלא  דמויות  הגששים  של  לצדם  ללהק  חיפשנו  לשחקנים,  הנוגע  בכל 
היו מּוכרות לגמרי. את מיקי קם וחנה לסלו ראה מפיק הסרט איז'ו שני 
מהבחינה  לסרט.  אותן  לקחת  לי  והמליץ  התיאטרון,  במועדון  מופיעות 
הזאת הן התגליות שלו. גם משה איש כסית עשה בסרט תפקיד מופלא. 
יצא לנו גם זוג אחד מהסרט — דינה צבי, שהייתה נערת התסריט, וערן 

ריקליס, שהיה עוזר במאי. 

< המבקרים לא כל־כך אהבו את הסרט בזמן אמת, אבל בהדרגה הוא זכה 
למעין קונסנזוס. יש לך הסבר?

בגדול.  טעו  לכך שהמבקרים  ניצחת  הוכחה  הוא  הזה  לסרט  שקרה  מה 
הם אכלו את האמא של הכובע. הם לא הבינו את ההומור הזה אז, אבל 
זה  ישראלי שלא ראה את הסרט לפחות פעמיים.  אין לדעתי אף  היום 
אולי יישמע כמו אגו טריפ, אבל אני חושב שההומור של הסרט הקדים 
את זמנו. היה בו משהו אחר. עם השנים, ההומור של הישראלים התפתח 
מאוד  נעשתה  הצבאית  ההוויה  וגם  נונסנס,  להומור  התרגלו  והאנשים 
מרכזית בתרבות, אז גם הסרט הפך בהדרגה לאהוב מאוד. מדובר במקרה 

נדיר של סרט שאליו הגברים גררו את הנשים שלהם, ולא להיפך.

החיים ע"פ אגפא )1992(
מגיח  אתה  סרטים,  עשית  לא  שבהן  שנים  כחמש  של  הפסקה  אחרי   >
ב־1992 עם סרט בשם "החיים על פי אגפא", שבו מתגלה לעולם אסי דיין 

ר איך זה קרה. חדש, שהאנשים לא הכירו. ַסּפֵ
עשיתי את הסרט בחלקו על בסיס התנסויות שהיו לי במהלך כמעט שנה, 
שבה שרצתי במקום שנקרא "זיגל". זה היה מקום די קטן בדיזנגוף ליד 
באופן  נכנס  היה  קראוס  שמוליק  הבעלים.  של  חבר  והייתי  המשטרה, 
התבססו  "אגפא"  של  הטיפוסים  לתחנה.  ונלקח  מכות  מרביץ  קבוע, 
בחלקם על הטיפוסים של "זיגל". לדוגמא, הדמות של שולי רנד בסרט 
התבססה על איש שב"כ בשם גזר, שהכרתי שם, אבל בניגוד לשולי הוא 
לא שר. באופן כללי, רציתי לעשות סרט על פירמידה, שבבסיסה נמצאת 
הבדידות שלנו ובקצה שלה נמצא הטבח. בעצם, אנחנו מזמנים על עצמנו 

לא במודע התאבדות לאומית. 

< מה תוכל לספר על הפקת הסרט?
יואב  על־ידי  פנטסטי  באופן  צולם  הסרט  פרינציפים.  כמה  כל  קודם 
לסרט  שהעניק   ,fog filterל־  high contrast בין  נדיר  בשילוב  קוש, 
שחור- אלא  שחור-לבן,  סתם  לא  זה  קשה.  רוך  מעין  של  מיוחד  מראה 
לבן ספציפי, שדורש מומחיות והוא גם יותר יקר מצבע, כי להאיר אותו 
אווירה,  של  אחד  שוט  אפילו  בסרט  אין  לכך,  מעבר  אימים.  סיפור  זה 
במהלך  נעשה  הסרט  האנשים.  של  אלא  המקום,  של  סיפור  לא  זה  כי 
14 לילות, שזה קשה כמו 28 ימי צילום, כי האנשים מתמוטטים. בנינו 

< אסי דיין בריאיון עם מרט פרחומובסקי )צילום: הלן יאנובסקי(

< "מה שמאפיין אותי כבמאי זה חוסר 
סבלנות. בעצם כבר ראיתי את הסרט 
בזמן שכתבתי אותו, ואני בעיקר רוצה 
לגמור אותו כמה שיותר מהר" >
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החולים  לבית  המציא  קראוס  ששמוליק  הכינוי  שהיה  "בארבי",  את 
הפסיכיאטרי אברבנאל, בתוך מקום שעמד להיסגר באלנבי, במה שנקרא 
התחת של תל אביב. אני חושב שמֵעֶבר לכתיבה עצמה, שבמהלכה הייתי 
גדול של  יחד שישה סיפורים בצורה מרתקת, ההישג הכי  צריך לתפור 
הסרט היה הליהוק. גילה אלמגור הכניסה בתפקיד שלה את כל העוצמה 
שהייתה בה, שרון אלכסנדר עשה תפקיד נהדר, אביטל דיקר התעלתה 
על עצמה, וכמובן הגדול מכולם היה שולי רנד. הוא היה הגיבור הכל-
יכול, טיפוס של גרי קופר, שאחריו הלכת באש ובמים. העשייה הייתה 
קשה, אבל היה לי ברור שאני עושה סרט אחר. אגב, רפי בוקאי הוצב 
בגלל  הצורך,  במידת  אותי  להחליף  כדי  הקולנוע,  קרן  הסט מטעם  על 
ובעיני הסרט  השמועות על השימוש שלי בסמים. רפי היה איש חביב, 
והתקבל  נעשה  שהסרט  אחרי  מדהים.  סרט  היה  פופולו"  "אוונטי  שלו 
בהתפעלות, הייתה לי הרגשה שמכאן אין לאן ללכת יותר. אחרי שעשיתי 
כל כך הרבה סרטים מכל כך הרבה סוגים, סוף סוף מצאתי את הז'אנר 
שלי. הסרט גם הכניס אותי למעמד שיכולתי רק לחלום עליו — להיות 

שייך לסוג של אליטה, שמתחשבים בדעותיה ודעותיה חשובות.

< אני חושב שהדבר הכי מפתיע לגבי הסרט הוא העובדה שבנוסף לחיבוקו 
על־ידי המבקרים, "החיים על פי אגפא" הפך להצלחה קופתית עם יותר 

מ-300,000 צופים. יש לך הסבר?
נכון, זה היה מפתיע, במיוחד בתקופה באמת איומה לקולנוע הישראלי, 
שבה גם 15,000 צופים היו נחשבים לנס. אני חושב שהסרט הוא מרתק, 
ההשקפה  סביב  שנסוב  שלו,  הפילוסופי  לעומק  נכנס  לא  אתה  אם  גם 
ההגליאנית על תרבות הרוב ורוח ההיסטוריה. בעצם, הסרט אומר שהעם 
הזה מושך אל עצמו אש ונמשך אל מותו באופן טבעי. מצד שני, הסרט 
עוסק בבדידות. אז מסתבר שהיו בארץ איזה 300,000 בודדים, או לפחות 

כאלה שהיו בודדים באיזושהי תקופה בחיים שלהם.
 

> אסי דיין וקארין אופיר ב"מר באום"
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Cannes 2014 is over. Usually considered the barometer of world cinema, the 
opinions on the films shown there generally indicates the health and the level 
of the industry more than any other event of the year. As for the health, it may 
be interesting to notice that on the biggest film market in the world offered no 
breakthrough hit to signal, one additional hint of its condition being the feeling 
that less people were attending this year, suggesting that with the advent of 
DVD, streaming signals and all the other digital developments, festivals should 
consider changing their profiles. Of the films officially presented by the festival, 
the two that stood out were Nuri Bilge Ceylan's Golden Palm winner, "Winter 
Sleep", a splendid 200 minutes Chekhovian portrait of provincial Turkey, and 
"Leviathan", an under-rewarded visually stunning tale of greed, corruption and 
human fragility by Russia's Andrei Zviagyntzev. Next to them, there was the 
gloriously photographed biography of the British painter, "Mr. Turner" by Mike 
Leigh, "Mommy" by Canada's boy wonder Xavier Dolan, who finally claims 
adulthood with a film dedicated to his mother whom he wanted to kill in his 
debut picture )"How I killed my mother"(, "Timbuktu" by Mali's Abderrahmane 
Sissako, a terrible portrait of Islamist expansion in Africa, or "The National 
Gallery", a three hours survey by the veteran Frederick Wiseman on the famous 
London museum.
>
In our present issue, we chose to walk on the festival sidelines, and introduce 
some events that were probably a bit out of the highlights. Of the six Israeli films 
shown there )a record year(, we have echoes from Ronit and Shlomi Elkabetz's 
final part of their remarkable divorce Israeli-style trilogy, "Gett", next to it, some 
of David Cronenberg's remarks on his settling accounts with Hollywood in "Map 
of the Stars", Kornell Mundruczo's cautionary notes on his equally cautionary 
"White God", Ruben Ostlund's interpretation of the reasons behind his jaundiced 
"Tourist" )also known as "Force Majeure"(, also two master classes, one by Sofia 
Loren, about to celebrate her 80th birthday, the other by French director Jacques 
Audiard )"The Prophet", "De chair et des os"( and finally a new book presented 
in the course of the festival about jury president Jane Campion and her films. 
Finally, we offer our own private nod to the late Assi Dayan, a late interview 
with Marat Parkhomovsky on himself and his career.

Read and Enjoy. 
Edna Fainaru
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שירותי שליחת מאמרים אקדמיים וקטעי עיתונות סרוקים 
למייל האישי. השירות בתשלום.

שירותי מידע

tomerk@cinema.co.il • 03-6060815 • שפרינצק 2, תל אביב

הספרייה לקולנוע
נמטק תל אביב בסי

ובינלאומי ישראלי  לקולנוע  בארץ  ביותר  הגדול  המידע  מרכז 

לכל תלמיד / סטודנט יסופקו חומרים עיוניים שהתבקשו על פי 
הזמנה מוקדמת, יינתנו שירותי ייעוץ אישיים וסיוע במציאת 

חומרים ביבליוגרפיים, צפייה אישית או קבוצתית בסרטים / 
אורך הפעילות 4-6 שעות.

יום עיון לקהל הרחב לקבוצות עד 25 איש

• •ניתן•לעיין•בחומרים•נדירים•כמו:•מאמרים,•קטעי•עיתונות,•ספרים,•	
•צילומים•ותקליטים•מתחום•הקולנוע.•כמו•כן,•ניתנת•גישה•למאגר

•.Fiaf•מידע•בינלאומי•בתחום•הקולנוע

• ניתן•לצפות•בסרטים•מתוך•אוסף•נבחר•של•40,000•סרטים•בספרייה.	

מחיר כניסה: 20 ₪ • 10 ₪ למנויי 
סינמטק • הנחות לסטודנטים, תושבים 
ותיקים וחברי איגוד מקצועיים בתחום

 שעות קבלת קהל:
א, ג, ה 09:30-16:00

ב,ד 13:30-20:00

500000 
 מאמרים וקטעי
ת ו נ ו ת י ע

55000 
צילומים וכרזות

40000 
סרטים

11000
 ספרים

1000 
תקליטים



 מחפשים
 מקום לכנס 
או אירוע?

< המתחם החדש של סינמטק תל אביב כולל חמישה אולמות מפוארים בגדלים שונים, 
חדרי הדרכה, איזור לקבלות פנים, בית קפה ומסעדה.

< בסינמטק אמצעי מולטימדיה משוכללים, אפשרויות הקרנה מהטובות ביותר ושפע 
פתרונות לתכנים אמנותיים בהתאם לנושא האירוע. 

< בסינמטק מתקיימים מדי יום אירועי עובדים, כנסי לקוחות, אירועי השקה, ימי עיון, 
הקרנות פרטיות, ימי הולדת לכל הגילאים ועוד ועוד.
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*הסדרי חניה במקום


