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א להיות  חלומו הכמוס של כל כתב עת לקולנוע המכבד את עצמו הו
יתר דיוק, מה ש״המחברות״ היו בשנות  יום אחד ״מחברות הקולנוע״. לי
 ה־50 ותחילת שנות ה־60. כתב עת לוחם, אגרסיבי, שנאבק נגד
 השמרנות והבמאים המכובדים של האסכולה הישנה, לטובת קולנוע
 חדש ושונה. במקרה או שלא במקרה, מי שיצג את הזרם החדש הזה
 היו בדרך כלל חברי המערכת שהחליפו את עט הביקורת במצלמת
 הקולנוע. ״המחברות״ תמכו בהם ללא סייג, והתוצאה - ״הגל החדש״
א גם בצורת ההתייחסות ל ך שבה עושים סרטים, א ר ק בד א ר  ושינוי ל
 אליהם. ״מחברות הקולנוע״ חוגגים השנה את יום ההולדת ה־40, וזה

י לציון.  בהחלט אירוע ראו
 הקולנוע השחור הפך כבר למושג מקובל בעולם. מספר הסרטים של
רת י  שחורים או על שחורים הולך וגדל במהירות, ומסרטים אלה מצטי
 תדמית של הקהילה השחורה באמריקה, שאינה לרוח כל החברים בה.
ון־קולנוע שחור המרצה גם על ספרות אנגלית  אלברט גיונסון, היסטורי
ת טא לא פעם א ניברסיטת ברקלי ונחשב למומחה בנושא, בי  באו
ם מקיפים שפירסם בכתב העת  הסתייגויותיו - ולאחרונה בשני מאמרי
ן קאי FILM QUARTERLY. אנחנו מביאים בגליון זה את הראשו י  האמר

 שבין שני המאמרים; השני יופיע בגליון הבא.
י הנטיה של הקולנוע  ועוד בגליון זה, מאיר שניצר עוקב אחר
 הישראלי לשוב ולעסוק במלחמת לבנון, אחרי שנדמה היה כאילו עבר
ק האם אכן חלו שינויים א מנסה לבדו  כבר לנושאים אחרים. הו

 כלשהם בגישת הקולנוענים לנושא במשך השנים שחלפו.

 עדנה פיינרו
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 בלוז לקולנוע

 אלברט ג׳מסון

 PITS ריי£ןN U»3 שאותו ח1א 00גYMVS 0 עלי"

 אלבדט גיונסון הוא מרצה לקולנוע ולספרות

 אנגלית באוניברסיטת ברקל׳/ ומומחה בעל

 מוניטין עולמ* לקולנוע של העולם השלישי,

 במיוחד של אפריקה. הוא מבקר קולנוע,

 ונמנה עם מייסדי כתב העת האמריקאי

 היוקרתי FILM QUARTERLY. בעבר היה

 מנהל פסטיבל הסרטים בסן פרנסיסקו. חוץ

 מזה (פעם צריך היה אולי לומר: למרות זה)

 הוא שחור, והוא עוקב זה זמן רב בדאגה

 רבה אחרי התפתחות הקולנוע של אחיו

 ואחיותיו באמריקה, והנטיות השונות של

 קולנוע זה. את השגותיו על מה שראה הביע

 לא פעם בעבר, ואת בולן יחד קיבץ במאמר

 מקיף, בשני הלקים, על הקולנוע השחור

 באמריקה, או ליתר דיוק, על דמות האדם

 השחור בקולנוע האמריקאי. במאמר זח,

 שתתפרסם בגליתות החורף והאביב של

 film quarterly, הוא בוחן סדרה ארובה

 של סרטים, באשר נקודת המוצא שלו אינה

 דווקא הערך האבסולוטי של בל אחד מן

 הסרטים שבהם הוא דן, אלא ההתייחסות

 שלהם לנושא הספצים* שמעניין אותו.

 ההד& שמעוררים enw אלה ׳צאממט*

 הגיעו לשיא חדש בקבלות הפנים שנערכו

 בפסטיבל קאן האחרון ל״קדחת חגיונגל" של

 ספייק לי, ל״זעם בהארלם" של ביל דיוק,

 ול״הנערים מהוד״ של גיון סינגלטון, אם

 להזכיר רק במה דוגמאות בולטות(סרטים

 אלה אינם מוזכרים במאמר, שנכתב לפני

 הצגתם).

 שלא כמבקרים לבנים רבים באמריקה,

 הרואים עצמם ליברלים ומשום כך סבורים

 כי חובת ההתחסדות וההתפעמות הלה

 עליהם נוכח כל סרט של במאי שחור,

 לגיונסון אין שום התחייבויות מן הסוג ד,זדי־

 הוא בודק את הקולנוע השחור מנקודת

 המבט של מי שמכיר את המציאות הנתונה

 מבפנים, ואין לו שום התחייבויות המונע״*

 ממנו הבעת דעה כנה ובלתי-משוחדת



 מספר הולך וגדל של במאים אפרו־אמריקאיים
 זכו בשנים האחרונות לתשומת לב ניכרת מצד
 התקשורת הבינלאומית, שהחליטה לראות
 בסרטיהם תמונה אמינה ושלמה של כל שחומי העור
 באשר הם, גברים ונשים, החיים כיום באמריקה. עם
 זאת, התבוננות שקולה יותר בסרטים אלה מלמדת
 עד כמה צדק הסופר ג׳יימס נולדווין, שטען כי בתוך
 כור ההיתוך האמריקאי, אשר נועד למחוק את כל
 הבדלי הדת, הגזע והלאום, יש גם כאלה שמסרבים

 להיות מותכים.
 ההרהורים הבאים מבטאים את הדאגה
 שמתעוררת למראה הדרכים המוזרות שבהן ספג
 הקולנוע כמה מן התכונות הטובות ביותר והרעות
 ביותר של התרבות האמריקאית בת זמננו, ושל
 תת־התרבות השחורה בכלל זה. ההיבט החיובי
 ביותר של העניין הוא בכך שהממסד ההוליוודי
 הכיר, סוף סוף, בקיומם של הבמאים השחורים,
 ועתה מותר לקוות שיגיע הזמן שצבע העור של עושה
 הסרט יהיה חסר משמעות בהתייחסות אל הסרט

 שהוא עושה.
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 בכל עשור ועשור מגלה הקולנוע האמריקאי
 המסחרי מיעוט אתני נוסף המסרב להיטמע בתוך
 כור ההיתוך הלאומי. לא קשה היה לזהות את
 התופעה כאשר פניהם של שני קומיקאים שחורים,
 דיצ׳וד פוייאור ואדי מרפי, קישטו את שערי שני
 השבועונים הנפוצים באמריקה, ״טייס״ ו״ניוזוויק״.
 זה היה חלק בלתי נפרד מתופעה כוללת של חיפוש
 אחרי חידושים, ״איניות״ שבה משתלב חוש ההבחנה
 הדק של האינטלקטואל עם ההומור העממי של איש
 הרחוב. הפרשנות הקולנועית של פרייאור ומרפי
 לחיי השחורים באמריקה וההצלחה המסחרית של
 שניהם עוררו תקווה, שטרם התגשמה, שהקומדיה
 תהווה צעד ראשון לקראת יצירה דרמטית רצינית.
 כיום דמותם הקולנועית של השחורים באמריקה
 עדיין מעוותת, נעה בתוך מיגוון מוגבל של חוויות,
 ומתעלמת מן המציאות הנתונה שבה חיה רוב

 האוכלוסיה הזאת.
 פרייאור ומרפי, שניהם בעלי כישורים דרמטיים
 בלתי רגילים(לראיה הופעתו של פרייאור ב״אנשים
 בצווארון כחול״), כל אחד מהם, בדרכו, מגלם שילוב
 חריג בין המורד נגד החברה, השחור המופלה לרעה
 במשטר החברתי הנתון, והבדחן של בימת הבידור

 הקל.
 מעניין שהאיש האחראי לחיבור של שפה בוטה
 וביטויים גסים עם ביקורת חברתית נוקבת היה
 הקומיקאי האופנתי היהודי לגי גרוס. הוא אמנם
 שאב את השראתו מקומיקאי שחור, רד פוקס, אבל
 החריף את סגנון הסאטירה עד כדי כך שהיכה את
 קהל מאזיניו הלבנים בהלם. אפילו האפיפיור לא
 היה מחוסן מפני חיציו המורעלים, שהיו מלווים

 בניבולי־פה עסיסיים.
 עידן ״חופש הדיבור״ בקמפוסים של שנות ה־60
 יצר קרקע פוריה להומור הפרוע של לני ברוס, אשר
 הילקה בשוטים ובעקרבים את הערכים המקודשים
 של המעמד הבינוני באמריקה. עצם העובדה שהעז
 להשתמש, כבדיחה, בכינוי גנאי כמו ״ניגר״ רכושי״)
 כלפי השחורים, למרות שבפי אדם לבן זה נשמע כמו
 עלבון צורב, היכתה בתדהמה את הקהל השחור.
 אבל מאחר שהעיקר, באותו זמן, היה האופנתיות -
 וברוס היה באופנה - קיבל הקהל האמריקאי
 הבורגני, שלא היה לו כל מושג על חייים מתחת לקו
 העוני, את ההלצות הללו כהעזה מהפכנית ראויה
 לשבת: אם הם נהנים מן הבדיחה, סימן שהם

 משוחררים ומתקדמים לא פחות מן המתבדח.
 ריצירד פרייאור, בוגר אסכולת ההומור
 המחוספס תוצרת הארלם (הומור ששוכלל על־ידי
 בדרנים כמו רד פוקס וניפסי ראסל במועדון ״בייבי
 גראנד קפה״), חטף חזרה מלני ברוס את השפה
 הגסה ואת הגישה החצופה של נוכלי הרחוב
 השחורים. לטירוף של פרייאור, כמו לזה של ברוס,
 יש רבדים שונים. אצל ברוס הוא צמח מן החרדה של
 היהודי העירוני המתעמת עם האנטישמיות שפורחת
 סביבו. הפראנויה הציפה את המונולוגים שלו
 והיכתה בזעם לכל עבר, בכל הקבוצות האתניות
 באשר הן. לעתים נדמה היה שאילו משח ברוס קצת
 משחת נעליים שחורה על פניו, אי־אפשר היה
 להבחין בינו לבין דמות מצויה של שחור אמריקאי

 זועם מן העידן שלפני המרידות בגטו ואטס.
 אצל פרייאור אפשר אמנם למצוא משהו מן
 הטירוף המופלא של ברוס, אבל הזעם והתסכול
 חסרים בו. הביקורת החברתית של פרייאור,
 בנסיונה לשקף את המציאות השחורה באמריקה,
 היא לעתים קרובות בוטה מדי. הוא יודע שהקהל
 השחור קולט רובד נוסף בהומור שלו, לעתים מקבל
 אותו ולעתים דוחה אותו. פרייאור הוא נפלא בסרט
 המנציח את הופעותיו במועדוני הלילה, כשהוא גולש
 אל ההומור הפנטסטי(למשל בסצינות שבהן הוא
 מספר את רשמיו מאפריקה). לעומת זאת,
 ניבולי־הפה המשמשים אותו כדי לתאר את אורח
 החיים ״הממוצע״ של השחור ואמריקה סיפקו דפוסי
 חיקוי לצעירים שחורים רבים מדי, ויצרו תמונה
 מסולפת של חיים אלה בעיני הקהל הרחב. פרייאור
 מביע תרעומת וחוסר מנוחה בהתנהגותו ובמבטיו,

 אדי מרפי ב" לילו r הארלם"

 אבל יוצר דמות מנותקת ממנו עצמו - דמות שבה
 הצחוק מתקשה להסתיר את הפחד ואת החרדה.

 משום כך הקומדיות שלו מצליחות יותר
 כשעלילותיהן אינן חורגות מן הפארסה הפשוטה.
,YOUR PAST is CALLING ,סרטים כמו ״קו הכסף״ 
,JOJO DANCERS ,שגעון על תנאי, טיפול נמרץ 
 מציגים כולם דוגמאות של הקומיקאי השחור החצוף
 שמאבד את העשתונות. ״אנשים בצווארון כחולי׳
 ^SOME KIND OF HERO, לעומת זאת, מאפשרים
 לפרייאור להציג את האנטגוניזם החריף שלו לחברה
 אמריקאית מושחתת ושמרנית, ולהפליג בביקורת

 חברתית נוקבת במישור היחסים הבין־גזעיים.
 העליה המסחררת של אדי מרפי (קומיקאי בן
 המעמד הבינוני ולאו דווקא יליד גטו) אל פסגת
 ההצלחה המסחרית, באמצעות מספר סרטים
 מפוקפקים למדי מבחינה אמנותית, רומזת על
 האפשרות שקומיקאי שחור מוכשר יצליח, בתנאים
 מסוימים, לנצל הומור מתוחכם כנשק לביקורת
 חברתית ולבידור גם יחד. ״48 שעות״ כופה על
 העבריין השחור ״זיווג״ עם בלש בעל מראה ארי, מק
 נולטה, וההתנגשויות האלימות בין השניים משמשות
 הקדמה ליחסי הידידות והכבוד ההדדי שישררו
 ביניהם בסוף הסרט. דמות הפרחח המתחכם של
 מרפי מגיעה לשיא השחצנות המתגרה בסצינה שבה
 הוא מטיל אימה על המון בריונים לבנים, היושבים
 בתוך מסבאה עירונית פרועה. יש להניח שסצינה זו
 היא התגלמות משאלתם הכמוסה של צופים שחורים
 רבים (ומשקפת, כמובן, מידה רבה של גזענות

 במעמד הבינוני האמריקאי).
 בעיני הצופה הלבן היא נראית כפנטזיה משעשעת
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 ריאירד 3ר״א1.״ כ״׳צי׳צזד* הארלם"

ת של חלום, ו מ ש ג ת י ה ל ו א א ו ו ה ל ו ד כ מ ע מ תו לא. ה  ו

 שבמציאות היו! מסתיים, קרח: לוודאי, !:שמיכות
 דמים. אבל הפנטזיה עבדה, וזה מ״׳ביר מדוע גיבור
א ו ה ה י נ ב ל ל ו ע ת מ י ל א ה ומטי ר ג ת מ ף ה ו צ ח ר ו ו ח  ש

ו מ ם של מרפי, כ י ר ח ם א י ט ר ס ר גם ב ו מ ו ה ר ל ו ק  מ

ק גי). אלא ל ח ק א' ו ל ח י הילס״ ( ל ר ו ו ב  ״השוטר מ

ל ב ו ו של מרפי ג ת ו מ ד ב ן ש ח ה ה ל ם א י ר ק מ ב  ש

ת ו ג ה נ ת ה ה , ו ן ה לחלוטי נ י מ י א ת ל ב ה ו ע ו ר  בהגזמה פ

ו ל ו ם מ י ב צ י נ ם ש י ל ב נ ה י ו א ק י מ ו ק ת של ה י ד מ מ ־ ד ח  ה

. ה ר ו ט ק י ר ק , ל ב ו ט ה ה ר ק מ , ב ה ב ו ר  ק

ת ם א י ר ק ו ר ס ש א ד כ ח ו י מ ד ב י ר ט מ ה ש , מ  ואכן

, י א ק י ר מ ע א ו נ ל ו ק ר ב ו ח ש י ה א ק י מ ו ק ו של ה ת מ ו ר  ת

ה של ל ו ד ג א הפשטנות ה ו , ה ת ו נ ו ר ח א 5 השנים ה 0 ־  ב

ה י א ק י מ ו ק ה של רבים מ ד י ק פ ר שהוא מאיי. ת ו מ ו ה  ה

ת שהיו ו ר ו ט ק י ר ק ת ל ו נ ו ר ח א ר בשנים ה ד ר ד י ה ה ל  א

ד על מ ל מ ירים, מה ש ם מצו י ט ר ס י ל ל ו ת א ו מ י א ת  מ

ל מה שצריך כדי . כ ר ו ק מ ד ב י ק פ ת ת של ה ו י ח ט ש  ה

א ו ה ה י ד ל י ר ל ק ו ב ן ב ו ש א ת יום ר ו ר ד ס ם ל מ י א ת ה  ל

ר ד ג ו ! מ ת שבתוכו י ר א ת ה ו ל ו ב ג ־הפה. ה לי יבו ל נ ו ט י  ב

ר ת ו ד י ו ל 1 !׳אמריקאי ו ורהב אימאמו ע ה ק ו של ה מ ע  ט

, ו;ן ה ק י ר מ א ר ב ו ח ש ר ה ו מ ו ה  את הו גוזמה של ה
ע שגי ו ד  !:׳<n׳;u-v והן !:טלוויזיה. הה מסיביר מ
י ד 8 ד ו ו :׳יק גרגירי מ מ ם כ י ר ש כ ו  קומיקאים מ
ו לו.אל ח י ל צ ה ו שניהם לעולמו 1 לפני ש כ ל ׳ ה ג  קאמכדי

ט !:מלואו. ה ל ל ש א י צ נ ט ו פ  את ה

ה ר י ט א ר למרכיך: של ס כ ן שום ז י  בינתיים א

ו ס נ ) ר ו א י י ר ו פ ם של מרפי א י ט ר ס ת ב י ל א ו ט ק ל ט נ י  א

ר היה ו א י י ר ו פ ל י ה א ר ו ה היה ק ם מ כ מ צ ע ן ל י י מ ד  ל

ו טה של לינה ס ת ל י א ק י ר מ ה א ס ר י ג  מופיע ב

ן ו ר א ו ו צ ק "אנשיי T ב ר ד ״פיתויו של מימי״), ו ל י מ ט ר  ו

ד עם ד ו מ ת ה ל ל ג ו ס ן מ כ ר א ו א י י ר פ ד ש מ ל  כחול" מ

ח י ל צ ג .יילסזי, ה י ל , פ ר ח י א א ק י מ ו ד רציני. ק י ק פ  ת

ה ר ו ח ש ח את דמותה של גירלדין, הנערה ה ת פ  אמנם ל
ן לו; שום י א ה ו י ת ו מ ו ל ח ת שמפליגה ב ב ה ל ו ש מ  ה

ה א י צ מ ך להשגת מבוקשה, כשהיא מ ר ד ם ב י ר ו צ ע  מ

ת ק א י ד צ ה ם ביותר כדי ל י ע ו ר פ ם ה י צ ו ר י ת  את ה
א ת ל א ז ת ה י מ ע פ ־ ד ח א שהדמות ה ל . א ה ת ו ג ה נ ת  ה

ק ו ד ב ם ניסה ל ם א ו ביל קוסבי, ג ל י א ה להמשך. ו ת כ  ז

ני השחור, שקע ד הבינו מ ע מ ו של ה ב צ ת מ ו א י ט ר ס  ב

ת ו ר ד ס א מפגין ב ו ה ל ש ק ר ה ו מ ו ה ר ב ב ו של ד פ ו ס  ב

א ם ל י ט ר ס ו האישיות. ב י ת ו ע פ ו ת ב ת שלו ו ו י מ ו ק  ה

ו ותי י . התפתלו ה ר ו ט ק י ר ק ל ה ו ב ג ף מעם מ ג א ר  ח

ם של סידני י ט ר ס ה ב כ ו ב ו מ ר ר ו ת ע ו כ ח ו ג מ  ה

ו ר על ״מלון בקליפורניה״ א ב ד א ל ל  פואטייה, ש

ק 6". ר נרד, פ  ״לאו

ד מן ח . כל א ו ם הלל י ר ק מ  הבעיה זהה 1:כל ה

ם - ל ו ע ם ב ו י ם ה י ח י ל צ מ ם ה י ר ו ח ש ם ה י א ק י מ ו ק  ה

ת י מ ד ם ת מ צ ע ו ל ב צ י י - ע ב ס ו ו ק י א פ ר , מ ר ו א י י ר  פ

ר ב ם ולמפיקיהם. ד ה ה מיליונים, ל ס י נ כ מ ת ה י ר ח ס  מ

ר ו מ ו ה ל ב ו ל כ ה ל ד פ ק ה ר להם: ה ס  אחד ח
 האוניברסלי הזו. משהו מ! המורשת עתיקת הימים

 של השחורים באמריקה.
 הבסיס של ההומור האמריקאי השחור נמצא
ת הלבוש, וגר© ר ו צ ב ת, בשפה ו ו  !:רחוב, בהתנהג
ו ת ע פ ו ה ב ב ל ש ל ן ו נ ו ב ת ה  הגדול, שידע ל
 מרכיבים אלה, המוכרים היטב לכולם, סחט
 בחוקיה עוד לפני שפתח את הפה. זה סוג ההומור
 שקומיקאי כמו לנגזזטין יו? מנשה להעביר בדמות
ן ויל ח הפשוט, מעי ר ז א ל גיסי סימפל, פיתוח של ה  ש

ם השוטפים י ע ו ר י א ל ה ו ע ע דעותי י ב מ  רוג׳רס שחור, ה
זר ר שעו ו מ ו ה . זהו ה ת י א ק י ר מ א ה ה ק י ט י ל ו פ ל ה ע  ו

. ן ו ר ח א ת נ:ל הקשיים, עד יומנו ה ו ר מ ת ל ו י ח ו ל נ ל ו כ  ל

ה מן מ כ , ו ׳ ג גודפרי קמברי רי ו ז דיק גרגו א ל מ ב  א

א השכיל גיח שלהר! !:תחילת שנות ה״50, ל לו ו ג  ההו

ת הצופה ד א י מ ע ה ל ו ו ל ל ת ח ו ר ו ק מ ר ל ו ז ח  איש ל

י של ת י מ א ב האנושי ה צ מ ל ה  השחור, כמו שעשו הם, ע

. ה ק י ר מ א ם ב י ע ז ג ן בין ה ו ז י א ר ה ס ו  ח

ם ו ח ת ה ם א י ר ס ר ומרפי ח ו א י י ר ם של פ י ט ר ס  ה

ק ו ח צ י גלי ה ר ו ח א מ ל שני קודמיהם, ו  והאנושיות ש

. וזה ת ו ר י ר ד מ א ה מ ב ר ת ה ר ת ת ס ם מ י ר ר ו ע  שהם מ

ם ב״48 שעות״ או י ע ג ר ם ה ת ו לו לגבי א ן אפי כו  נ

ף עין מנסה ר ה ר כ ש א י הילס״, כ ל ר ו ו ב  ״השוטר מ

ה של ידידות לשותפיו ו ו ח מ  מרפי להושיט יד ב

ר ב״הצעצוע״, ו א י י ר ו של פ ת ו מ ו לגבי ד  הלבנים, א

ת ו ע ד ו מ ר ו ש ו ה א ב י ב ת ס ו ר ש ה ה ל כ י ר צ  דמות ש

ל זה עניין של ת חדשה. אולי, בסופו של דבר, כ י מ צ  ע

ם עדיין י נ י מ א מ ם השחורים ה י פ ו צ ם ה ת ו ל א ב  טעם. א

ת מופתית, ו נ י מ א ב ב ו ו ם ט ע ט , ב ר אמיתי ו מ ו ה  ב

ם הללו י א ק י מ ו ק ן של ה ו ר ש כ א ה מ ת ש ו ה ת ם ל י א ש  ר

א פחות ר שבו הם משתמשים, ל מ ו ח ת ה מ ר א כ ו  ה

א יותר. ל גם ל ב  א

ע של צ ו מ מ ר ה צ ו מ ה ה א ר מ  לעתים נדמה, ל

ם לו י א ר ח א , שהאנשים ה ת י א ק י ר מ א  התעשיה ה

ט כמו ״לילות ר ת עשתונותיהם. ס י א ר מ ג ו ל ד ב י  א

ת גדולה משוס י ר ח ס ה מ ח ל צ ה ה ל כ ז  הארלם״, ש

ר תהיות רציניות לגבי ר ו ע י מרפי, מ ד ו של א ת ו ח כ ו  נ

ן של ת ו . ההשלמה עם מ י א ק י ר מ א ר ה ו מ ו ה ת ה ו ה  מ

ע ו לנ ה השנונה בקו ר י ט א ס ה ת ו פ ר ו ט מ ה ה י ד מ ו ק  ה

ה של ר ק מ ל ה ב , א ת י ג א ר י ט ל ו א א י י ה א ק י ר מ א  ה

א ידע ע ל ו נ ל ו ק ה יותר. ה ב ר ר ה ו מ ״ ח ם ל ר א  ״לילות ה

ט ר ס ם יותר ב י ב ה ר פ ־ י ל ו ב י נ ר ו ת ו ת י ל כ ל כ ו ל  שפה מ

, ומרפי יכול ר ב ד מ ע ה ו נ ל ו ק ת ה ל י ח ז ת א ד מ ח  א

יות השליליות ביותר ב הדמו ו צ י ת ע ו א ת ב ו ח ף ל  לזקו

י ד נ א ס ו ו מ ר ע ש א ז 1930, כ א ד מ ב ם על ה י ר ו ח  של ש

CHECK AND ט ר ס ר ב ו ח ש ת פניהם ב ו א ח ר  מ

•DOUBLE CHECK 

ו הנערי מ ס ת ק ר מרפי א כ ״ מ ם ל ר א  עד ״לילות ה

ה ר י ט א ס ת ה י נ כ ו ת ת אישיותו החצופה, שפיתח ב א  ו

נית SATURDAY NIGHT LIVE בסידרה ו י ז י ו  הטלו

ו יותר ("48 ם פחות א י ב י ב ם ח י י ר ח ס ם מ י ט ר  של ס

ה ל ג מ י הילס״, ר ל ר ו ו ב י ״השוטר מ ק ר  שעות", שני פ

א גולש לשפת הביביס ו ת אמריקה״). והנה, לפתע, ה  א

ה השחורה, תחילה ק י ר מ ר של א ת ו י ת ב מ ה ו ז מ  ה

ת הופעתו הפומבית, ד א ע ת מ ט ה ר ס  ב״בגסות״, ה

ש להציג ק ב א מ ו ך ב״לילות הארלם״, שם ה ר כ ח א  ו

, כמפיק י א מ ב , כ ת כשחקן ו א ל פ ו מ ו ה י ת ו ל ע ת מ  א

ת מחפירות. ו א צ ו ת ה י - ו א ט י ר ס ת כ  ו

ת ויקרה, שאין לה צ צ ו ה נ ד ג א א ו " ה ם ל ר א  ״לילות ה

ר או בהווה. זה עולם ב ע , ב ם ל ר א ה ל קשר ל  כ

ו מ צ ת ע ו א ר ש ל ק ב מ י מרפי, ה ד יות של א  הפנטז

ן ם תחתו ל ו ע ה ב מ ם עור השולט ביד ר ו ח ס ש י נ ו ד א  כ

ם המוסיקליים י ט ר ס ה מן ה ל ו א ו ש ת ר ו צ  פיקטיבי, ש

ק של ריצירד ו ה י ל ת אר.קיי.או. ה ר ב ל ח  הישנים ש

ה חשיפת ר ו א כ ח ל י ט ב ט ה ר ס ד פוקס ב ר ר ו ו א י י ר  פ

ר העירוני ו מ ו ה ב ה ט י ל מ ת שונים ש ו ר ו  שלושה ד

א כיסוי, מפני שמרפי, ל ר ל ט  השחור. היה זה ש

ה והמרירה ד ח ת השנינות ה ר א ס , ח י ז כ ר מ ד ה י ק פ ת  ב

ל פוקס, ת השורשיות ש ו י ו צ ר פ ת ה ת ה א ר ו ו א י י ר  של פ

ת החסר. א א ל מ ה ל ל ר לשניים א ש פ א ו מ נ  ואי

ה ב ת ר ו נ ח ל ה גילתה ס נ ב ל ת ה ר ו ק י ב  עט זאת, ו ו

ם רבים י י א ק י ר מ ם א י ר ק ב ט הזה. מ ר ס  כלפי ה

ת ע ד ת ה ו ו ח ם שחורים, ו י א מ ת ב י נ ו ר ק ם ע י ד ד ו ע  מ

ם שלהם י ט ר ס ן ה ם מ י ד ח ו על א מ ס ר י פ ת ש ו י ב ו י ח  ה

ם היתיי א . ו ת י ר ח ס מ ם ה ת ח ל צ ה ה ל ב ה ר ד י מ ו ב ר ז  ע

פים השחורים, א בין הצו ק ו ו ת ד ר ו ק י ו ב גות א י  הסתי

ר ב ת ס ה הפלא, מ ב ר מ ם רב. ל ו ס ר פ ה ל ת כ א ז א ל י  ה

ה ל ם א י ט ר ס ת הפנטזיה ב ם מפרשים א י נ ב ל ה  ש

ת ר ו ק י ב ת ה ה א ב ה א ם ב י ל ב ק מ זם, ו  בריאלי

5 



ן ובלש צמא הנקמה ב״העד•• ט מטו י נ ו  (11985 של י
, הוא הצטרף במרץ לחבורת י  « ״י
ר(11986 של לורנס קסדו והיה ד א ר ב ל י ס  הרוכבים ב״
ן בשני פרקי ״נשק קטלני״  שותפו החביב של מל גיגסו
 19871׳י®^• חלק נכבד מהצלחתם של כל הסרטים
 הללו טמון במערכת היחסים האנושית ובידידות
 הבירגזעית האמיצה שנקשרת בין הדמויות שמגלם
 גלובר לבין הדמויות הלבנות. בכלל, מסתבר שזיאנר
 "סרטי שותפים״ (BUDDY MOVIES) קיבל בברכה
 שחקנים שחורים בתפקידים מרכזיים, הן בקומדיות
 והן בסרטי פעולה. מאחר שהמסורת ההוליוודית
 קשרה את דמות הגבר השחור אל העולם התחתון,
 לא קשה היה להסתגל לזיווגים ביו־גזעיים של
 שוטרים וסוכני חרש, כאשר שומרים במקביל על
 התדמית המקובלת של סוחרי סמים, גנגסטרים

 וסרסורים צבעוניים.
 אחת הדמויות המאיימות ביותר של סרסור כושי
 בקולנוע היא זו של מויגן פיימן ב״עתונות שחורה״
. זהו תפקיד בעל מורכבות ג  (1987) של גייי שאצבי
 פסיכו־סקסואלית בלתי רגילה, והמשחק של פרימן
 הצליח להבליט את הצדדים השונים שלו במידת
 הצלחה כזאת שזיכתה אותו במועמדות לפרס
 אוסקר אבל למרבה הצער, דמויות מן הסוג הזה
 תורמות לעיצוב תמונה בלתי־שקולה של האוכלוסיה
 השחורה באמריקה בעיניהם של צופי הקולנוע
 המימד המבדר שבאלימות, בשילוב עם כשרון
 המשחק של פרימן, משכיחים את העובדה שאין זו
 כלל בבואה של השחור האמריקאי המצוי. מסתבר
 שבאולימפוס של הוליווד אין עדיין מקום ל״כלאדם״

 בצבע שחור.
 מערכת היחסים מורה־תלמיד, שהתבטאה
 בתקופת טרום ״זרע הפורענות״ בהטפות מוסר
 פושרות לדרדקים תמימים, הרקיעה שחקים בשנים
 האחרונות, והגיעה להתנגשויות אלימות ולעימותים
 פיסיים חריפים. מה שבולט עתה הוא מצד אחד
 הרכב התלמידים, שהם כבר בני כל הגזעים
 והצבעים, ומצד שני, דמותו של האיש השחור כמורה
 מחנך ומכתיב משמעת. האלימות היא מובנת מאליה
 בימים אלה, ואין כלל צורך להסביר את הסכנות
 האורבות בבית הספר התיכון. (כך לדוגמא, ״נעורים
 במקצב מהיר״ מהווה דוגמא מאלפת לקומדיה
 נאו־ריאליסטית, ואילו ״מחזור 84׳״ הוא תמונה

 כמעט בדיונית של גיחוך ואלימות של מתבגרים)
 "אדוני המנהל"(11988 של כריסטובר קיין מתרכז
 בבעיות שבהן נתקל מנהל לבן המתמודד עם
 אוכלוסיה מעורבת ופורעת חוק של תלמידי תיכון
 בשכונה ידועה לשמצה. בעזרת איש בטחון שחור(לו
 גוסט ג׳וגיור1 הוא מצליח לגבור על טרור שמטיל

 ויקטור(מייקל רייט), אחד התלמידים השחורים, על
 כל תלמידי בית ספר. תוך שימוש באמצעים אלימים
 ובסחר בסמים מגיע ויקטור למעמד שבו הוא רואה
 עצמו שליט יחיד במקום, ועיקר העלילה מתאר את
 מאבק המנהל ואיש הבטחון כדי לחסל את השפעתם
 של ויקטור וכנופייתו. הסרט מלא וגדוש בתלמידים
 פוי־קי־עול ומקללים, בריבוי מקרי הריון של נערות
 מתבגרות, בשימוש נרחב בסמים, בהחלפת מהלומות

 ובהתפרצויות ברוטליות על כל צעד ושעל.

 בסרטו של ג׳ון אבילדסן "סמוך עלי" (1989)
 משחזר מורגן פרימן את נסענו של מחנך שחור, ג׳ו
 קלאיק, לשקם בית ספר נודע לשמצה בניו גירסי,
 תוך כדי שימוש במשמעת חמורה, כלפי התלמידים
 והמורים גם יחד. ״המשמעת אינה מונעת התלהבות״,
 הוא מכריז אחרי שהוא מתמנה למנהל. הוא מגרש
 מבית הספר את כל הבטלנים וסוחרי הסמים,
 ״הפירות הרקובים״ כפי שהוא מכנה אותם, ומסרב'

 להיכנע ללחצים שמפעילים עליו ההורים והמערכת
 הפוליטית. היה זה אחד הסרטים המשכנעים ביותר
 על היחסים הביךגזעיים במערכת החינוך
 האמריקאית, ופרימן מגלה בו מידה רבה של הבנה
 לצדדים האנושיים והרגשיים שמאחורי הפגנת
 הסמכותיות של הגיבור. שני הסרטים הללו מצביעים
 על הרצון של הוליווד לחרוג מן הדפוסים המקובלים
 ולהציג שני טיפוסים, פעם לבן ופעם שחור
 המתמודדים עם בעיות שונות בכלים שהם לא פעם'
 דומים. ואכן, בשני המקרים נדרשים הגיבורים
 לצאת למאבק על עקרונותיהם כשאלת בייסבול
 כל־אמריקאית בידם, מול אוכלוסיה יצוגית

 הכוללת את בני כל הגזעים באומה.
 שלושה סרטים שיצאו לאור לקראת סוף שנות
 ה־80 מציגים גירסאות חדשות של הדרום, כפי שהיה
 בעבר הרחוק וכפי שהוא נראה בעבר הקרוב. זאת
 למרות שהתזכורת המצולמת המרשימה ביותר של
 המאבק לזכויות האדם בשנות ה־60 עדיין מצויה
 בסרטי התעודה שרוכזו יחד בטלוויזיה תחת השם
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 הבשורה על כוונתו של אלן פרקי לעשות את
 ״מיסיסיפי בוערת״(1988) הפתיעה ועוררה ציפיות
 רבות. פרקר הציג בצורה ריאליסטית את החקירה
 המסתייגת תחילה של האפ.בי.איי. בפרשת רצח
 שלושה פעילים לזכויות האדם במדינת מיסיסיפי.
 הוא מרחיב את הדיבור על העוינות הגלויה כלפי כל
 מי שמנסה לשנות היררכיה גזעית עתיקה יומין
 בדרום, והחלטה לצלם את הסרט באתרים
 אותנטיים הוסיפה הרבה לאמינותו. שני חוקרי
 האפ.בי.איי. (דמויות שהומצאו לצורך הסרט)
ילס דנו), מייצגים את ו (ג׳ץ הקבע) ווארד( ן  אנדרסו
 ההשלמה של הדרום עם המצב הקיים מול הצדקנות
 הצפונית, הדורשת אכיפת חוק בכל מחיר. התהליך
 שבאמצעותו הם חושפים את האלימות המרושעת
 של הקו־קלוקס־קלאן עזר לצופים להבין את
 משמעותה של נקודת המפנה ההיסטורית הזאת

 בתולדות האומה האמריקאית.

 היו שביקרו את הסרט על שהציג את אנדרסון
 ואת וארד כגיבורים, ורמז כאילו האפ.בי.איי בלבד
 אחראי להשלטת חוק ולדיכוי הבריתות הגזענית
 בדרום. המדקדקים התלוננו אפילו על חולצות
 הפסים של שני הגיבורים, המנוגדות, כך טענו לצווי
 האופנה של הסוכנות הפדרלית. אבל למרות הכל
 אי־אפשר להתכחש ליעילות שבה העביר הסרט אתי
 המסר שלו. הדמויות של אנדרסון ווארד נכתבו
 וגולמי היטב. ובמיוחד אמור הדבר לגבי הזעם
 ההולך וגובר באנדרסון כלפי בני הדרום(שהרי גם
 הוא אחד מהם), המפגינים זלזול מוחלט בחוק
 שימוש שרירותי בכוח ואדישות רצחנית כלפי חיי׳
 האוכלוסיה השחורה. השערוריה של משפטי הצדק
 בלב היער, פניהם הבלתי־נשכחות של המוני הגזענים
 המוחאים כפיים לכל גילוי של ״כוח לבן״, חשיפת
 גוויותיהם של הקורבנות שנרצחו - כל אלה סצינות
 שקשה לשכוח. אשר לוארד, הוא נראה כמשיח קודר
 כשהוא צועד, לבן בודד תוך ים שחור של תהלוכת

 מפגינים מתאבלים.

 היחסים בין לבנים לשחורים בדרום זכו לא פעם
 בעבר לתיאורים פיוטיים, בעיקר בעיבודים של
 הצגות תיאטרון נוסטלגיות המשחזרות את ימי
A MEMBER הזוהר של הדרום. סרטו של פרד זממו 
 OF THE WEDDING היה כזה, ו״הנהג של מיס
י אורי, צועד י ־ ל  דייזי" (1989), לפי המחזה של א
 בעקבותיו. הסרט עוקב אחרי הידידות הנקשרת בין
 אלמנה יהודיה מבוגרת לבין נהגה השחור. דייז!
 ורטן(ג׳סיקה טנדי) מסרבת תחילה להאמין שאינה

 מסוגלת עוד לנהוג את מכוניתה בעצמה, ומתנ
 בתוקף להחלטת בנה, השוכר את שירותיו של
 קולבורן(מורגן פרימן). הסרט חושף בהדרגה
 האופי המיוחד של שתי הדמויות המרכזיות, תוך
 הצגת הקודים הגזעניים המאפיינים את הדרום

 שנות ה־50 וה־60 וקעקועם.
 דייזי היא התגלמות השמרנות של האשה הלג
 החושדת בכל כושי שמגלה סממנים של איש
 עצמאית. היא אינה ששה לקבל עליה שינויים כל
 במושגי החיים שלה, ומשום כך הסכמתה הסת
 לראות בהוק את ידידה הטוב ביותר מהווה מ
 רמז לסוג ההבנה האפשרית שאליה יכולים לה!
 שחורים ולבנים, למרות האווירה הגזענית סביב
 גם דמותו של הוק חורגת מן הדפוסים המקובל׳
 מורגן פרימן(בן הדרוס בעצמו), מכיר היטב אוו
 מורשת אבות המודעת לגינונים של הלבני
 הנוהגים להתייחס אל השחורים בפטרנליזם של ג
 עליון שמבין בדיוק מי הוא הגזע הנחות• אח!
 עשרות שנים של ניתוק חברתי הוק יודע בדיוק 0
 הוא סוג הנימוסים שאדם כמו מיס דייזי מצג
 ממנו, והנאמנות שהוא מפגין מאפשרת לו להשפ<
 עליה ועל עמדותיה ברגעים הנכונים. חוש ההומו
 שלו מסייע לו להתגבר על גילויי חוסר הסובלנו
 המתנשאים שלה (כאשר בנה של מיס דייזי מבל
 שביעות רצון על שאמו השתכנעה מהר כל כך להיעז
 בנהג פרטי, משיב לו הוק: ״זה לקח רק ששה ימיב
 בדיוק כמו בריאת העולם"). ההתנקשות בבי!
 הכנסת שבו נהגה מיס דייזי להתפלל, ובמקביל הטו
 השקול שבו מספר לה הוק על מעשה לינץ׳, הם רגע!
 מפתח שמזכירים לצופה את הברית הקושרת בין שנ|
 העמים הללו. ואילו הסצינה האחרונה, כאשר הול
 מגלה דאגה עמוקה כל כך למיס דייזי הישישה!

 גדושה ברוך ובאנושיות שנוגעים ללב כל צופה
 סרט בלתי צפוי נוסף, הפונה אל העבר, הוא
ד צוייק, אפוס המשחזר ר א ו י  עלורי"(1989) של א
 את מעללי גדוד מסציוסטס 54, יחידת הלוחמים
 השחורה הראשונה שגויסה במלחמת האזרחים
 סרט זה, החושף פרק שאינו מוכר לרבים
 בהיסטוריה האמריקאית, העלה על בד הקולנוע את
 הישגיהם של שחורים במאה הקודמת, שנלחמו שכם
 אל שכם עם הלבנים במאבק לביטול העבדות
 עוצמתו של הסרט טמונה לא רק בסיפור, אלא גם
 באמינות הגדולה שמשיגים הצלם (פרדי פראנסיס)
 ומעצתב התפאורה(גורמו גארווד). הבימוי של צוויק
 מצביע על יכולת מגוונת במיוחד, מה עוד שהסרט
 הקודם היחיד בבימויו היה קומדיה בלתי מחייבת

 בשם "הרומן של אתמול בלילה״.

 המפקד של גדוד 54 היה קולונל לבן צעיר רוברט
ק, בטוב שבתפקיידיו עד י י ד מ י ב י ת א מ )  גולד שאו
 היום), אבל הסרט מתרכז בעיקר במגויסים
 השחורים שהשתדלו כל כך להוכיח את עצמם
 כחיילים. מדובר באנשים שביקשו לעצמם לא רק
 חופש אלא גם כבוד עצמי, וכמה מהם זוכים לתשומת
ל וושינגטון) ז מ  לב מיוחד במסגרת הסרט. טריפ (
 הוא עבד משוחרר, הרואה במלחמה נגד
 הקונפדרציה את הדרך לנקום את כל העלבונות
 שספג בדרום. באחד הרגעים המרגשים ביותר דן
 הקולונל הלבן את טריפ הסורר לעונש של מלקות
 שעה שהשוט מכה על גבו מראה המצלמה את פניו
 של וושינגטון המביעים לסירוגין שינאה זעם
 תרעומת ובושה, תוך שהוא משקיע מאמצים'
 על־אנושיים לא לחשוף את הכאב הפיסי או להזיל

 דמעה.
 המשחק של וושינגטון בסרט הזה רומז על
 פוטנציאל של כוכב במלוא מובן המלה. מי שעשוי
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 החברתית על היבטים שונים של גזענות, למרות
 שבמקרים רבים היא מרירה וקיצונית עד כדי
 קנאות מאיימת. מאחר שגם שחורים וגם לבנים
 באמריקה משתדלים תמיד לחקות את דפוסי
 ההתנהגות ואת פילוסופיית החיים שמציגים בפניהם
 בקולנוע ובטלוויזיה, הדוגמאות שצריכים הכושים
 לעצב על הבד כבר אינן ברורות די הצורך.
 אבות־טיפוס חדשים השתלטו על הקולנוע
 האמריקאי השחור - והגיבורים שלו לובשים תדמית
 שאינה פחות מסוכנת והרסנית מזו של כתבי השיטנה
 הגזענים, גם אם תחפושת בידורית מנסה להסתיר

 את הכוונות.
 אי־אפשר להתעלם מן העובדה שהחינוך הקולנועי
 של אדי מרפי מקורו בשנות ה־70, בשיא אופנת
 סרטי BLACK EXPLOITATION, שהצטיינו בטעם
 הרע שלהם (הכוונה לסרטים גסים, שטופי אלימות
 ומין נוסח ״שאפט״ או ״קליאופטרה גיונס״ שהוכיחו
 כי שחורים יכולים להיות לא פחות גרועים מן
 הלבנים). ביטול הצנזורה שיחרר מבול של סרטים
 המתארים את הרפתקאותיהם חסרות־השחר של
 גיבורי־על שחורים ושל אלילות מין בצבע קפה הפוך,
 סרטים שהכניסו, במשך שנים מספר, ממון רב

 לכיסיהם של המפיקים.
 אדי מרפי העתיק את כל התכונות האופייניות של
 אותם הסרטים תוך גל ההתעוררות החדש של
 סרטים שחורים בהוליווד. וכך קורה ש״לילות
 הארלם״ מרחיב את כל הצד המלאכותי של זיאנר
 סרטי הגנגסטרים. הוא מציג מועדון לילה שבו
 לבנים ושחורים שותים, רוקדים ומהמרים יחד,
 בחליפות־ערב, לצלילי תזמורתו של דיוק אלינגטון.

 גנגסטרים שחורים עורכים פגישות ליליות
 במשרדים מפוארים, וקולות של מכונות יריה

 מהדהדים בלילה.
 גירסתו של מרפי ללילות הארלם 1918 (בהתחלת
 הסרט) ריאליסטית יותר, במושגים של ימינו,
 מדמותה של הארלם נוסח 1938 (שבאה המשך
 הסרט), דמות מסולפת במיוחד, משום שבמשך כל
 שנות ה־30 לא היה בהארלם מקום מהודר ונוצץ
 שיזכיר ולו במקצת את ״לילות הארלם״. זוהרם של
 המקומות האופנתיים באותה התקופה היה שונה
 במהותו ומרתק הרבה יותר. בכל מקרה, איש לא
 היה מעז לפלוט בנוכחות אשה משפט כמו ״סתום את

 הפה המזוין שלן״, כפי שעושה זאת רד פוקס.
 אפשר אולי להבין את מרפי המנסה ליצור אווירה
 שתזכיר במקצת את ״מועדון הכותנה״ של קונולה,
 אבל בשום פנים ואופן אי־אפשר להסכים לעיצוב
 דמויות הנשים בסרט הזה. אפילו ״קופי", "שיבה
 בייבי״ או ״קליאופטרה גיונס״ התייחסו בייתר כבוד
 לגיבורות שלהם. שלוש הכוכבות בסרט הזה, דלה
 ריז, לילוז רושון וג׳סמין גאי , מגלמות גירסאות

 משפילות במיוחד של ״פאם פאטאל״. שלא לדבר על
 העובדה שריז וגאי, זמרות על פי מקצוען, אינן זוכות
 כלל להדגים את כשרונותיהן. על דלה ריז הוטל
 תפקיד של מנהלת בית בושת עבת־בשר, תוקפנית,
 גסת רוח, נטולת מין, המקללת בקולי קולות. היא
 נדרשת להתמודד בקרב אגרופים עם מרפי עצמו,
 בסימטה אפלה, קרב שהוא פרודיה על סצינות שבהן
 הופיעו פעם שחקנים לבנים כמו ויקטור מקלאגלן

 ופרד קוהלי.
 מרפי סבור, מן הסתם, שהפיכת בריון אלים מסוג

 זה לאשה שחורה משתוללת, חייבת להצחיק. יש בכך
 רמז לגישתו, המעדיפה דיגדוגים במגרפה על פני
 אירוניה מתוחכמת. אשר לאתיקה המקצועית של
 הגברת ריז שהסכימה להופיע בתפקיד הזה, קשה
ט ו ב ו  שלא להיזכר בסצינה מתוך סרטו של ר
 טאונסנד ״הוליווד בשחור״: שחקן שחור מסרב לגלם

 דמות מעליבה לשחורים, ומייד נמצא שחקן שחור
 אחר שחוטף את התפקיד. אין ספק שהתדמית של
 ריז כזמרת מצליחה (היה בהחלט סביר לראותה
 מזמרת במועדון הלילה שבסרט) נפגעה קשות מן

 ההרפתקאה הזאת.
 שני התפקידים הנשיים האחרים הם לא פחות
 חד־ממדיים. לילה רושון כ״סאנשיין״, יצאנית צמרת,
 היא צעירה יפה שעיקר כוחה באיבר מין המשול, בפי
 מעסיקתה, לאור השמש. רושון מעצבת ערפדית
 לוהטת בנוצות ובשמלה צהובה הדוקה, המעכסת
 באיטיות לקראת קורבנותיה. כמוה גם גיסמין גאי,
 ושתיהן מחקות אב־טיפוס של זוללת הגברים שחורת
 העור, שנקבע לפני שנים רבות על־ידי שחקניות כמו
CABIN IN THE נמה מאי מקמי ולינה הורן, בתקופת 

 SKY. גאי, עטורת יהלומים, נוצות ופרוות, היא מעין
ן דישייך בסרטיו של פון ל י א  העתק זול של מ
 שטינברג. במונחים קולנועיים אין שום קשר בין

 היצורים הללו לבין הנשים השחורות של הארלם
 בשנות ה־30, שהעדיפו את סגנון הלבוש של

 סקיאפרלי, ללנוג, האטי קאינגי ושאנל.

 קשה לאתר בסרט הזה הומור שאינו נובע
 מניבולי־פה ומכינויי גנאי, ורק ארסגיו הול,
 קומיקאי שחור עולה בתפקיד משנה(גנגסטר בכיין
 המבקש לנקום את מות אחיו), חורג מן השיגרה. דני

 אדי מר0׳, גיסמין גא׳, טומ< בורד ומיגל «« ב״לילות הארלם"
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, שחקן מעולה שעליו מלבישים לאחרונה  איאלו

 בשיטתיות מדאיגה את אדרת הנבל בסרטים
 שחורים, מגלם בלש מושחת, ולזכותו מקפת סצינה
 מצחיקה אחת, כאשר הוא כלוא בתוך כספת של

 בנק.
 המשי בצבע השמיים שמאחורי כותרות הפתיחה
 של הסרט היה מתאים אולי לקומדיה חלקלקה
 ומשעשעת בסגנון ההוליוודי הישן והטוב, אבל
 מסתבר שאין זה הצד החזק של מרפי. מצד שני, מה
 איכפת לו הארלם, ומדוע ינסה להבין מה מתרחש
 שם, כאשר יש דרכים קלות יותר להצלחה מסחרית
 מהירה! פרייאור אולי מבין, וכן רד פוקס, אבל מרפי
 מונע מהם את האפשרות לבטא זאת בדרך כלשהי.
 אולי עכשיו, משבא על סיפוקו וזכה להיות גיבור
 רומנטי בקולנוע, מותר לקוות שמרפי יחזור לפתח
 את כשרונותיו הקומיים, וכי יפנה בעתיד לחיפוש
 האמת, במקום לגלוש לאותן הקלישאות השחוקות
 שבהן שחורים אמריקאיים מחקים, כמו קופים, את
 הלבוש ואת ההתנהגות של האדוויוז הלבמח. יש
 דרכיח מכובדות יותר למרש את היי השחוריח
 באמריקה, שהם עשירים בחוויות, תוססים

 ומרתקים כל p• בימים אלה.
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 בשנים האחרונות, יש בהוליווד סיכויים גדולים
 יותר לשחקן כושי המבקש לעצמו תפקידים שאינם
 סטריאוטיפיים, אם כי הקושי למצוא שחקנים
 דרמטיים שחורים שהם כוכבי קופה היווה תמיד

ד ר א ו ו  מכשול בפני הסוכנים והמפיקים בעיר. ת
 רולינס צריך היה להיות אחד כזה. אחרי הצלחתו

 בדמות פסנתרן־טרוריסט ב״רגטיים״ (1980) של
, הוא זכה לתפקיד במרכזי כ״סיפורו  מילוש גורמן

 של חיילי(1984). עיבוד למחזה המצליח של ציולס
. היה זה סרט כתוב ומלוהק היטב, בהדרכתו  פולי

ר בתיאור ב  של נורמן ג׳ואיסון, במאי שהתנסה כ
 עימותים בין־גזעיים ב״כחום הלילה״. רולינס גילם
 בבטחון רב את הקצין השחור הנתקל בגילויי גזענות
 בין חיילים שחורים בבסיס צבאי, אבל מרכיבים
 כמו האפליה בין שחורים לבין עצמם, המבוססת על
 גוני הצבע השונים שלחם, שאפשר היה למצוא
 במחזה, הולכים לאיבוד על וזבד. אלא שמאז לא
 נמצא עוד לרולינס תפקיד קולנועי בעל חשיבות

 דומה, ועיקר עבודתו היום בטלוויזיה.

י ״וולו׳ך ל ד  אחרי שהתגלה בסרטו של מייקל מ
 (1983), זכה הרקדן גרגורי וזיינס לאחד התפקידים
 הראשיים ב״מועז־ון !זכותנוז״ (1984) של פרנסיט
 קוז׳ולה, אג:ל הנטיון המפתיע גיוונו־ שלו לשבוו־
ו ילו  סטריאוטמ׳יו T וזיו! !:"לילות לבנים״ של טי
 וזאקפידד־. שח גילח רקדן כושי שערק לברית
 המועצות, נישא לרוטיה, ואמילו זכה בסוף הסרט
 להפי־־אגד, כל אלה דברים שעד לפגי זמן קצר
 אי״אפשר היוו לראות בסרט אמריקאי. אלא
 שהאקפורד, אולי לא במתכוון, מוביל את היינס דרך
 כמה מעמדים מביכים במיוחד, החל מן ההצגה
 העלובה של ״פורגי ובס״ בערבות סיביר, ועד לקטע
 מחול מהוסס שהוא רוקד יחד עם טינאיל

 גרישגיקוב לפי כוריאוגרפיה של טווייליז שארו

 (מוזר, אבל ברישניקוב מסתדר כאן טוב יותו
 מהיינס, שזוכה להפגין את כישוריו רק בקטע

 האימפרוביזציה שלו).
 אחרי תפקיד של בלש שחור באופרת משטרה
 שגרתית (״שחק אותה״ 1986), הוא זכה סוף סוף
 להפגין את אישיותו ואת כישוריו כרקדן(בייסטפס",
ל גיוגיור למסורת ט ס א  1989), המחווה של ניק ק
 ריקודי הסטפס הכושית. למרות דמות שיגרתית של
 אסיר החוזר למוטב, הקדיש הסרט תשומת לב
ד ל ו ו א ה  לכמה מן הרקדנים הגדולים של העבר (
 VA»V׳ 3יק קונז׳וס, סמי ד׳־וו^
 גיוניוו ועוד), והוא ראוי לציון כתזכורת לזיאנר

 הסרטים המוסיקליים, שהוזנח כל כך בשלושים
 השנים האחרונות.

 ״אח מכוכב אחר״(1987) של ג׳ון סיילס היה משל
 משעשע על שחור שמגיע מן החלל החיצון, נוחת
 במנהטן ומסתבך;:סדרת הרפתקאות בתוך הארלם,
 כשהוא מגסה להימלט מפני יצורי חלל אחריה
 שרודפים אחריו. נקודת המוצא של הסרט, גירסח
 שחורה של אי.טי., הבטיחה רבות, אבל נוצלה רק
 בחלקה הקטן. ההיבטים המשעשעים שאפשר
 למצוא במציאות של הארלם מנוצלים רק בקושי,
 והסרט היה זקוק להומוריסטן שחור שיידע למצות
ן הצטיין  את החומר כראוי. עם זאת, ג׳ון מורטו

 בתפקיד הראשי האילם.
י הוכיח את שליטתו במימון גדול של נ ו ל  דני ג

 תפקידים שונים. הוא היה עובד אדמה ב״מקוט בלב״
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! " ? י י ? ג 1 י ״ עי;' ס P A R ^ לתפוס ;:עתיד 
;־ו י  !־ייחרת ההוליוודית. לא נופל ממני י"ו
 כרולינס, קברן לשעבר שהקולונל שאו מעלה עדר.יז
 רס״ר האנטגוניזם של החיילים הלבנים בצבא
 הצפון כלפי השחורים נושא עמו מידה רבה של
א האמריקאי ב צ ה  אירוויה - לאור העובדה ש
 המשיך להפרח- דין יחידות הלבניה והשחוריח עד
י י ל ™  אחרי מלחמת העולה השניה. הגבייה ש
ל ריאלי ם  השחור מוצגת במיד־ח ,:לתי־רגילה ש
 כשהם צועדים היישר אל תון־ אש התותחים של
 האויב, במאמץ של התאבדות לכבוש מבצר

ד להישגיו האחרים מוכיח •גלורי׳י שבמלחמת ב ל ™ 
י 1ל ל ג י ׳ מ״ט ר י ד מ י  האזרחים באמריקה גלום ח

 היחסים בין לבנים לבין שחורים. כך למשל הקשר
ן קולונל שאו לבין תומאס סרלן (אנדרה י ב  ש
 בואוהר) ידיד־ילדות שחור שגדל והתחנך כאיש
 חופשי מצד אחד, מתקשה תומאס להתקשר עם
 שחורים בורים המצטרפים לגדוד, ומצד שני הוא
 נפגע מן היחס הצונן של שאו כלפיו, יחס המוכתב
. ״גלורי״ הוא סרט אצילי אי ב צ  על־ידי הפרוטוקול ה
 ופיוטי שבו גילויי ההבנה הביךגזעית בולטים
 דווקא׳ באותן הסצינות הטרגיות כאשר החיילים

ת ־ א ™ י ר ^־ לול: הסיט י ד ״ ע . . 
J .״»*״, עח שילון: קטעי תעודה של מהומות רה. 
 וצילוח שחיר־לדן מחוסהס. המחאה הפוליטית
ל קירותיה ע  זועקת מן העיצוב של דירת הגיבורה, ש
ט ל ו ק ל א  מתנוססות כרזות המציגות את פניהם של מ
 איקס ומדטין לותר קינג ובתוכה מפוזרים רמזים

 לאורנה האפריקאית של שנות ה־60.
 ההתנפלות המינית האלימה והשרירמנית של
 שוטר לבן על בתה של הגיבורה מובילה לרצח
 השוטר בידי האם, בשיאה של הדרמה המשקפת את
 חוסרת התוחלת ואת הדיכוי בחיי הגטו, דימויים
 שגרימה חוזר ומשתמש בהם בתיאור אורח חייהם

 של שחורי הכרך.
 אחרי סרט תיעודי על עיוות דינם של פעילי תנועת
< עלילה עם ט ר ס ה ל מ י ר ך ג ז ת ח י ט י ל ן ה פ א ח  מ

 ״גחלים ואפר״(1984). הפעם מדובר בחייל שחור,
 כעוס וממורמר אחרי מלחמת וייטנאם, והעימות ביו
 רגשותיו לבין האווירה הפסטורלית שהוא מוצא
 בבית סבתו. גם אם יש מידה מסוימת של בלבול
 בעימות הזה, הרי ברגע שהתסכול המצטבר בגיבור
 המתקשה להשתלב חזרה בחברה מתפרץ החוצה,

 סם הסרט כולו לתחיה ומקבל משנה משמעות.
 לפני הופעתו של ספייק לי היו השמות הבולטים

 ד(< 3ל31! ־״י״לזיז"

 השחורים מוכיחים לחבריהם הלבנים שכולם שווים
 מול נצחיות המוות.

 רבות התקוות שתולים היום בסידרה של במאים
 אמריקאים שחורים, העובדים ברובם בתוך מסגרות
 של דזו׳קה עצמאית ומחמשים לעצמם דרכי הפצה
 חדשות ויעילות יותר, או לוזליפין, שואפים להשתלו:
 גתוךהאולפנים הגדולים. לצד הזרם המרכזי אפשר
 לציין את הבמאי האתיופי הגולה, •?אילת גרימה,
 הנמנה היום עט הצוות של אוניברסיטת הווארד,
 מוסד חינוכי מרכזי בוושינגטון הבירה. אחרי
 שהתגלה בסרט מוקדם שעשה במולדתו, ״קציר
 3000 השנה״(1975), עבר גרימה לארצות הברית,
BUSH MAMA וסרטו הראשון ביבשת החדשה 
 1976)), עסק במאבקה של אשה לא נשואה על מנת
 להגן על בתה מפני סכנות הגזענות בואטס, הגטו

 כקולנוע הניו יורקי השחור במאי תעודה כמו סגט
. ן ן האדלי נס ווארינגטו , ויליאם גדי ן ו ו  קלד ג

 האדליו אחד המייסדים של ״קרן הקולנוע השחור",
 משך תשומת לב בשנות ה־70 עם סרט בשם ״סיפורים
 של קרן רחוב״, שבו הביא בסגנון נאו־ריאליסטי
 מראות וצורות דיבור המאפיינים שכונות של
 שחורים ומשקפים את האווירה השוררת בהן•
ק HOUSZ PARTY שביים אחיו, י פ ה ״ נ ן ר ׳ ן א  ל

 מדי קיגג ג׳וגיוד, בסרטו •הלילה הבודד־(1977),
 עוקב דרך עיניו של ילד אחדי בעיות אביו, חייל
 משוחרר שחזר מווייטנאם ואינו מוצא עבודה•
 התיעוד של חיי השחורים מרשים גם אם הוא נאלץ,
 במקרה זה, לשרת את המבנה המלודרמטי של
ו מתאר ב״קלארנס ואנחל״ נ ד ד א  העלילה. דוגדש ג
 (1979) את הידידות הנקשרת בין שני בני 11 בבית
 ספר בהארלם. זהו סרט רגיש ונבון, המרשים בין כל

R ,תאי את S M הנסיונות הנארריאליסטיים 
 תסגיבח למיוחדת CM .r,x?n מ־.׳״ אנאלפכתיות
 בקרב שורו־ים, אדישות המורים לבעיות תלמידיהם,
 והתלות של הנער חפורטרריקני אנהל בחברו הכושי
 קלארנס, משתלבים יחד לאגדה עירונית עשירה
 בגוונים. אין פלא שהסרט זכה להצלחה גדולה בכל
 מקום שהוצג. .
 הקריירה של סטאן לאתאן מצביעה על
 האפשרויות הפתוחות בפני במאית שחורים(דוגמא
א «״קל שולץ), המוכנים לפלס את דרכם י ת ה ר ח  א
 בסבלנות במסלול הארוך והמפותל של ההפקה
 המסחרית. אחרי שנים של עבודה על סרטי טלוויזיה
 מוזמנים פרקים של סדרות אינסופיות ותוכניות
 בידור הם עשויים לזכות, בסופו של דבר, להזדמנות
 לבטא את עצמם בסרט שהם אמנם מעוניינים בו.
 AMAZING GRACE, קומדיה שביים לאתאן
 בהשתתפות ג׳וי מאבלי, היתה לא יותר מסבירה,
 אבל גירסתו לספר המפורסם של ג׳יימס בולדווין
,1984) GO TELL IT ON THE MOUNTAIN 
 שהופקה במקור לטלוויזיה) מצביעה על כישוריו
 לטפל בחומר דרמטי בעל עוצמה רבה. הספר
 האוטוביוגרפי למחצה של מלדווין מגולל את סיפור
מ במד!11), שאביו ׳ ג  התבגרותו של נער, ג׳ון גריימס(
 החורג(3ול ומ3ילד) הוא מטיף ומנהיג של קהילה
 דתית קטנה בהארלם. ההתנגשות בין שאיפתו של
 הנער להיות סופר לבין יסורי המצפון של האב
 החורג, המקווה לגאולת נפש אשר תכפר על עברו

 ההולל, הם לב הסרט• .
 השליטה של לאתאן בשחקניו מעוררת התפעלות,
™ ; ; ל ב ^ ט י ס ח ה י ל צ ב מ י צ ק ת ת ה י ל נ ג  ולמיית מ
° ״V״ י ס נ מ ם ה ' י י ע ל צ  המאבק היומיומי ש
™ ' ״ ב ק " • ב ר י ח ש ך משלחם בתיך חגטי ה ו  ד
 הסרט, בסדרת פלאשבקים, את גילויי הגזענות
 בדרום של תחילת המאה ה־20, ועושה זאת באורח
 הרבה יותר משכנע מ״צבע הארגמן״,למשל. הפאתוס

ו על כל רמז של רגשנות. א  גובר כ

2 ' י י ' ה  סרטליהבא של לאתאן, •במקצב מ
 הוא כבר הפקה הוליוודית שמימן 8לא««יון,
 ועיקרה פולחן לסגנון מחול אתלטי שפיתחו לעצמם
 נערים פורטו־ריקנים קשוחים בפרברי ברונקס מאז
 1982 במאי לבן זריז, צ׳אולי אהרן, הספיק עוד
WILD קודם לכן להקדיש לנושא הזה סרט בשם 
 STYLE (1983), ויצר את הקשר בין העוני וההריסות
 של ברונקס לבין העליה המטאורית של אופנת
 הגראפיטי והברייקדאנס כביטוי אמנותי לתרבות

 עממית של שכבות המדוכאים.
 שנה לאחר מכן כבר היה הברייקדאנס לאופנה,
 וסרטיהם של ג׳ואל זילבוג(״ברייקדאנס״) ושל סט!

ת י ר ח ס ה מ י  לאתאן היו לאטרקצ
 אצל לאתאן נראית השכונה המטה ליפול והעוני
 המחפיר שבו חיים הפורטו־ריקנים והשחורים באור
 רומנטי יותר ממאיים. שני האחים שהם גיבורי
ט שיילוד) חולמים, ו ב ו ר ) לי  הסרט, קני(גאי דיוויט) ו
 האחד להיות דיסק רוקי, והשני רקדן ברייקדא ס
 מהולל. נראה שלחינוך אין שום מקום בשיגרת חייס
 שלהם, למרות שלי הוא בפירוש קטין. ידידם הטוב

» ן  גיותר של השניים הוא הפורטדריקני ראמו
 שאדדיאט) מובטל ונשוי, ששאיפתו בחיים היא

 לצייר גראפיטי צבעוניים ברכבת התחתית• ,
 הפרשנות של סרטים מסוג זה, גראפיטי ה<א סמע
 לכיוון חדש באמנות המודרנית. ציירים אלה, הסיוט
° ד ל י ש ק׳ י י ' ־ ו ' נ 3 ם י ' י ו ב רההצי לאמצעיהתחבו  ש
 מלאכתם בחשכת הלילה, מהווים, לדעת הסרט,

ם, י כ ו  אסכולה אמנותית של המעמדות הנמ
ל קשה ב ׳ א ל ו ח מ י ה ע ט א נק ו  העניין בסרט ה
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 an׳ גולדברג ודני גלובר ב״צבע הארגמן"

 להתעלם מן הנסיון להציג את העליבות של שכונות
 העוני השחורות באור פסטורלי כביכול; עובדה היא
 שמאחורי המחולות הנוצצים מסתתרות זעקות של

 סבל וכאב אמיתיים.
 יש משהו אירוני בעובדה שהסרט היחיד בסגנון
 סרטי הנעורים, אשר הגיע כמעט לרמה של הסרטים
 המוסיקליים הקלאסיים, היה לכשלון קופתי חרוץ.
FAST הכוונה לסרטו של סידני פואטייה 
 FORWARD (1985) - סיפורם של שמונה צעירים
 מפרברי העיר סאנדסקי שבמדינה אוהיו היוצאים
 לניו־יורק כדי להשתתף בתחרות ריקודים. המחולות
 של שמעיה זו, בת כל הגזעים, שואבים את השראתם
 מווידאו־קליפס ומסגנון התנועה של מייקל ג׳קסון,
 ובאים לידי ביטוי מלא, בסופו של דבר, בתחרות
 גמר נגד קבוצה בעלת הרכב דומה. הסצינה שבה
 שתי קבוצות אלה מתעמתות זו מול זו בתוך
 דיסקוטק היא הישג מרשים בתחום הריקוד,
 בקולנוע המודרני, וראויה להיכלל במוזיאון

 המנציח את סגנונות הריקוד של שנות ה־80.
 תכונה מאפיינת אחרת של הסרט היא התדמית
 השקולה של שמונת גיבוריו. נושא הגזע אינו מהווה
 בעיה לגביהם. הם מסתדרים היטב זה עם זה, אינם
 צורכים סמים, הם אינטליגנטיים, שקדנים,
 והמיניות שלהם מבוקרת בהחלט. שני הגברים
 בחבורה, אחד לבן השני שחור, נאים, חזקים
 ובטוחים בעצמם, אם כי צריך לציין שרק הלבן
 מגיעה לסצינה רומנטית. עם זאת, מצליח דון
, בתפקיד הרקדן השחור, לעצב דמות  פמקלין

 משכנעת, סמכותית וחסרת פשרות.
 סרט שעורר מחלוקת רבה במיוחד בשנים

ן נ י ט  האחרונות היה ״צבע הארגמן״ (1985) של ס
, המוקדש לחייהם של עובדי אדמה ג  שפילבו

 שחורים בדרום. מעניין שדווקא המבקרים הלבנים
 ביטלו את הסרט כבגידה ממוסחרת בספרה של
 אליס יוקר, שנחשב בעיני רבים ליצירה פמיניסטית

 במהותה, המתארת את כוח ההישרדות של האשה
 השחורה למרות דורות של קיפוח ודיכוי בידי הגבר
 השחור. גישתו הרומנטית של שפילברג לספר מעידה
 על נטייתו לראות בקולנוע בראש וראשונה בידור.
 הסרט גורם הנאה, במובן הפשוט ביותר של המלה,
 לקהל צופים לבן ושחור גם יחד, משום שהוא
 משתמש בנוסחה הקלאסית של גיבורה־קורבן
 היוצאת בסופו של הסרט כשידה על העליונה.
 מסתבר ששפילברג לא התכוון כלל לגירסה
 ריאליסטית של הדרום בשיא ימי הגזענות
 (1937-1909). "צבע הארגמן״ הוא מלודרמה
 רומנטית, וכישוריו של שפילברג כמספר, אולי ברוח
 דיקנס, מסייעים לו לפרוס על נימי הנפש של הצופים

 בדיוק ברגעים הנכונים.
(מפי גולדברג, בתפקידה  סבלה של הגיבורה סלי
 הדרמטי היחיד עד היום), נוגע ללב במיוחד בשתי
 סצינות. האחת, כאשר היא נפרדת מאחותה נטי
 (אקוסיה בוסואה); השניה, כשהיא מגלה את

 מכתביה של האחות, שהוסתרו במשך זמן רב. קשה
 להתעלם מן היעילות שבסצינות אלה ומהעוצמה
 הרגשית שלהן, גם אם הן שייכות למסורת הקלאסית
 של המלודרמה הקולנועית והנוסטלגיה הרגשנית.
 אין ספק שהסרט גדוש פגמים, שרובם נובעים
 מזלזול באינטליגנציה של הקהל בכלל, והקהל
 השחור בפרט. דירתה של סלי נקיה מדי, בגדיה נאים

 מדי, השדות סביבה פורחים מדי, פס הקול של
 קווינסי ג׳ונס דומה מדי(אם לא לומר במידה בלתי

 סבירה) לקופלאנד, ואווירת גיז מזויפת בסצינות
 שבהן מופיעה ידידתו של סלי, שג(מרגדט אוורי),

 היא בלתי נסבלת.
 צורמת ומעליבה במיוחד היא הסצינה שבה
 מובילה שג את מעריציה לאורך דרך כפרית כדי
 להצטרף לקהילה של זמרי דת. תחושת הזמן אובדת
 לחלוטין, ודמותה של בת התערובת סקוויק
ן צימג) בלתי מובנת ו א י ד א  (בגילומה המוזר של ו
 לחלוטין. הלבנים המעטים בסרט אינם יותר
 מקריקטורות מרושעות, ואופרה ומפרי מרשה
 לעצמה להגזים ולחזר אחרי צחוקים ודמעות בלי
 שום בושה. המשמעות שצריכה להיות לדמות
 הטראגית שהיא מגלמת מוחמצת, והידרדרותה
 אינה מפריעה להפי אנד המתקתק, לאיחוד מחדש
 של סלי עם ילדיה ועם אחותה, ולשיקומו המוסרי של

 מיסטר.
 הסערה הביקורתית שקיבלה את פני הסרט היתה
 ביטוי לאכזבה על ביזוי הפוטנציאל הטמון בספר.
 החלטתו של שפילברג לביים את הסרט הזה הולידה
 מחלוקות רבות. קשה לדעת מה יכול היה במאי
 שחור להוציא מן הספר. אולם עתה, מששככה
 הסערה, נדמה ש״צבע הארגמן״ מצא את מקומו
 אי־שם בתוך הפולקלור הפסבדו־פאסטורלי, עוד
 מוצר בתעשיית החלומות, המציג תמונות ומעמדים

 ורודים בהרבה מן המציאות. •

 תירגם: דן פיינדו
 חלקו השני של המאמר יפורסם בגיליון הבא
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 ןחג •
 לביקורת

ן פייגדו  ד

 ״מחברות הקולנוע״ בני 40. שמחה גד1לח

!*stiff ftftstf:הקךל13ע, כ* הר* אי 

 מהישרדות כתב העת הזה לזכות הקיום של

 מבקרי הקולנוע, לכך שיש להם חקים ויש

 להם תפקיד חשוב באמ:.ית הש^יעיה.

 עובדה, ירחון אליט*סט<, לוחם

 ובלתי-מתפשר, שנאבק מעמדת מיעוט

 והצליח במידה רבה להביא לשינו* כני

 הקולנוע, הביקורת והקהל גם יחד, עדיין ח*

 ונושם, למרות המלחמות, היריבויות,

 השנאות והסכסוכים שפקדו אותו, מבפנים

 ומבחוץ. עם זאת, וכך דרכו של עולם, כל ח*

 שמגיע לגיל מופלג כזה, נם אם במקורו ה*ה

 שונא מימסד מושבע, מהפכן זועם ומשמיץ

 חצוף, זוכה בסופו של דבר למעמד רשמי. על

 p משתתף עתה משרד התרבות הצרפתי

̂ ל* * י ? ^ ̂.י ***  ̂̂? ההולדה, * ׳ F̂FTSI 

 מתגייסות להביא את בשורת החג לכל רחבי

 העולם. וכך יזכו הס*3מטק*0 בארץ להצ&רף

 למס«בה. מסיבה ששום כתב עת המוקדש

 לקולנוע, לא חשוב היכן ולא חשוב באיזו

 שפה, אינו יכול להיעדר ממנה

CAHIERS DU) אין ספק ש״מחברות הקולנוע״ 
 CINEMA) הם תופעה מיוחדת במינה. פרסומי
 קולנוע אחרים, גם המצליחים שבהם, מאושרים
 כאשר הם יכולים לזקוף לזכותה תוספת מודעות
 לקולנוע, הכוונת צופים לסרטים הנכונים, חשיפת
 כשרונות חדשים או התעניינות בנעשה הרחק מן
 הבית. לעומתם, "מחברות הקולנוע״ הוא אולי כתב
 העת היחיד שיכול להתפאר ביצירת אסכולה
 קולנועית חדשה, בשינוי מפת הקולנוע וביקורת
 הקולנוע, לא רק בארצו שלו, צרפת, אלא כמעט בכל
 רחבי העולם. וגם אם לא הכל הסכימו עם מה שנכתב
 ב״מחברות״ - שלא לדבר על הרוגז שעוררו מדי פעם
 כמה מן הקביעות הבוטות שלהם, שחלקן בוטלו
 מאוחר יותר באותם דפים עצמם - כבודו במקומו
 מונח. אוות "המחברות״ הוליד את הגל החדש, רקח
 את תיאוריית ה״אוטר״ הנערצת והידועה לשימצה
 גם יחד, וחשף את המעלות הנסתרות בקולנוע
 המסחרי האמריקאי. כל ההתייחסות לביקורת
 הקולנוע השתנתה מן הקצה אל הקצה בגלל חבורה
 קטנה של משוגעים לדבר אשר התקבצו יחד תחת

 אותו גג.
 הגליון הראשון הופיע ב־1 באפריל 1951, עם
 הקדשה לזכרו של ז׳אףזיורז׳ אוריול, מבקר קולנוע
 חשוב בן הדור הקודח, שהוציא לאור בשנות הי30,

 ואחרי הפסקה שוב בשנות ה־40, עתון קולנוע
 יוקרתי בשם LA REVUE DE CINEMA. העורכים
 הראשונים של ״מחברות הקולנוע״ היו ז׳אק־דוניול
 ואלקרה ולו דוקה, שניהם עבדו בעבר עם אוריול
 המנוח. אבל דווקא את שם השותף העיקרי שכחו
 לרשום בגליון הראשון (הוא הופיע רק החל מן
 השני). המונה, כמובן, לאצדוה נאזן, בכיר מבקרי
 צרפת באותה התקופה - ויש אומרים, בכל הזמנים.
 מה שלא נשכח באותה ההזדמנות, היה מאמרו של
 באזן על עומק השדה של התמונה בקולנוע, המאמר
 התיאורטי הראשון, שבעקבותיו יבואו רבים

 ומפורסמים, שהתפרסם ב״מחברות״.
 לצד השלישיה המובילה הצטרפה עד מהרה
 כנופיה של צעירים זועמים, שביקשו לטלטל את
 הקולנוע טלטלה עזה. אלפסגדר אסטדוק כותב מן
 הגליון הראשון. פייר קאטט מן השני. אריק רזתנזי,
 החותם בינתיים בשם מורי® שור, מופיע בגליון
 השלישי עם מאמר על הצבע בקולנוע, שפותח (איך
 לא) בציטטה מפאסקל. ובאותו גליון, אנדרה נאזן
 מקדש את מקומו של ר,ינר ברסון, אחרי *יומנו של
ו ק ו א  כומר כפרי״, בין הגדולים ביותר. קדיס מ
 מוביל מחקר על הקולנוע הגרמני החדש בגליון מסי
 4. באותו גליון אפשר למצוא את הראשון ממכתביו
ן עוטרגגרג  של הרטן וייגנרג, הביוגרף המהולל של פו
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 עד נס ו אד, טריעי ואריק ד«ד,מי

 ועורר סערת רוחות. לצד הדיון, הכרזה חגיגית על
 הולדת הקולנוע המודרני נולד או לאי ״אוונטורה״
 מגיע לקאן כעבור שנה, שערוריה מקדמת את פניו,
 במאים חותמים על עצומת תמיכה, אבל ב״מחברות״
 הדעות חלוקות. האם זה קולנוע למפונקים (ז׳אן
 דומארקי), או יצירת מופת בהתהוותה (אנדרה ס.

 לאבארמ)?

 ביוני 1961 (גליון מסי 120) מודיעים ״מחברות
 הקולנועי׳ על תמיכתם המלאה והבלתי מסויגת
 בקולנוע האמת של ז׳אן ווש, הודעה שהביכה אותם
 לא מעט כמה שנים לאחר מכן, כאשר רוברטו
 רוסליני בכבודו ובעצמו, סמל התבונה, האתיקה
 הקולנועית והמחשבה הבהירה בעיני ״המחברות״,
 מתראיין אצלם ומביע תמהון על חוסר הטעם

 ושיקול הדעת של המערכת בהחלטה זו.
 בסוף 1961 (גליון מסי 126) עורכים ביימחברות"
 חשבון נפש. מה קורה לכתב עת שכל כותביו
 הבכירים נושרים בזה אחר זה, כדי לעשות סרטים!
 גם זה שכר הנצחון. בדצמבר 1962 (גליון מסי 158),
 מודים שאברול וגודאר שהמטרה והחלום הכמוס
 של כל חבורת ״מחברות הקולנוע״, להוציא אחד -
 אנדרה באזו - היתה לביים סרטים. זה היה אחד

 ופון סטרוהיים, הכותב ל״מחברות״ מניו יורק. גליון

 לאחר מכן, גם קולנוען המחתרת האמריקאי קנת
ו נמנה עם החברים. עוד קולנוען אמריקאי חריג ג  אנ

 בעמודי ״המחברות״, קוטיס הארינגטון, כותב בגליון
 השישי על יוזף פון שטרנברג.

ד עורך הופעת בכורה בגליון א ד לוק מ ־  ז׳אן

 השמיני, חותם בשם האגס לוקאס (ז׳אן־לוק
 בגרמנית), כותב ביקורת על ״אל תשירו לי שירים
 נוגים״ של רודולף מאטה, ומתחיל במסורת גאולת
 סרטי בי תוצרת הוליווד. מאטה היה מגדולי הצלמים
 של הקולנוע האקספרסיוניסטי בגרמניה של שנות
 ה־20, אבל רק אדם כמו גודאר היה מוכן להתייחס
 בכובד ראש לעבודתו כבמאי בשנות ה*50. הגליון,
 אגב, מוקדש כמעט כולו לז׳אן רנואר, אחת הדמויות

 הנערצות ביותר על ״המחברות״ בכל הזמנים.
 ז׳אק ריווט פורץ פנימה בגליון מסי 20, עם מאמר

 שבו הוא מודיע כי הבמאי הסובייטי החשוב ביותר
 אחרי אייזנשטיין הוא בוריס נארנט(ולא קולשוב,
 דובז׳נקו, פודובקין, קוזינצב ואולי ורטוב, כפי
 שסברו אחרים). שלושה חודשים לאחר מכן קובע
 אותו ריווט את האליל הבא בפנתיאון ״המחברות״,
 כשהוא כותב מאמר המתקרא בצניעות ״הגאוניות
ה טריפי(שמדי פעם נהג א ו ס מ  של הוארד הוקס״. פ
 לחתום גם רוברט לאשנאי, כשם ידיד נעורים שלו)
 יוצא בהתקפת מחץ ראשונה על ה״סינמה דה פאפא״
 בגליון מס׳ 21. תוך כדי כתיבתו על ״פחד פתאומי״
 של דיוויד מילר הוא שולח חיצים מורעלים לעבר

 תסריטאי המימסד ז׳אן אורנש ופייר בוסט.
 בגליון מסי 26 מכריז הצוות על תיאוריית
 ה״אוטר״, הבמאי כמחבר יחיד ומיוחד של הסרט,
 ומדגימים אותה באמצעות שלושה סרטים: "כרכרות
 הזהב״ של רנואר, ״אירופה 51" של רוסליגי ו״אני
 מתוודה״ של היצ׳קוק. התיאורטיקן הוא מוריס שרר
 (הלא הוא אריק רוהמר). הכיוון של "המחברות״
 מוגדר, ואליליו נחשפים בזה אחר זה. לא במקרה,
 בשער אותו גליון, תמונה מתוך"הירח הוא כחול" של
 אוטו פרממג׳ר. עוד במאי־כוכב באולימפוס

 החדש.
ל בפנים ־ עם  בגליון מסי 28 גס קלוד שאברו
 מאמר על ״שיר אשיר בגשם״, כשהוא דווקא מפליג
 בשבחי הסרט המוסיקלי. ובגליון מסי 31, הכרזת
 המלחמת הרשמית. פרנסואה טריפו כותב את
 ״מגמות מסוימות בקולנוע הצרפתי״, משחיר את

 (בחרת ת<ל תחדש 03סט<בל קאן 1959

, ז׳אן א ר א ל ־ ן ט ו ד א  פניהם של יקירי תעשיה כמו קלו
 דלמאה, איו אלגיה, רנה קלמן, קריסטיאן ז׳אק
 ומארסל פאליירו, מפרט את חוסר הכשרון של

י ו נ ד או א י ו ג  תסריטאים כמו אורנש, בוסט, סי
 מכן, בדצמבר 1958 (גליו מסי 90), עם סקירה נרחבת
 של הקולנוע הצרפתי הצעיר, זה ש״המחברות״
 דוגלים בו. עוד קודם לכן(גליון מסי 85) עולה גם
 אמגמר ברגמן כיתה ובא בקהל הנבחרים, בזכות

 מאמר של גודאר בשם ״ברגמנורמה״.
 בינואר 1959 מוקדש הגליון כולו (מסי 91)
 לאנדרה באזן, האב הרוחני של כל החבורה, שזה
 עתה הלך לעולמו. חודשים מעטים אחר־כך מסתבר
 שהבשורה שהתבשלה תחת חסותו יוצאת מנצחת
 בפסטיבל הסרטים בקאן. ״400 המלקות״ בשער
 (גליון מסי 95), זוכה לפרס הבימוי היוקרתי. הגל
 החדש הוא עובדה קיימת ולא רק מיתוס של
 הביקורת. חודש לאחר מכן מתקבצים חברי
 המערכת ועורכים שולחן עגול כדי לדון ולהסביר את
 "הירושימה אהובתי״, שהוצג גם הוא בקאן, לא הובן

 הגליונות שאספנים מחפשים עד היום: ״המחברות״
 מדברים על עצמם בשלושה ראיונות ארוכים עם
 טריפו, שאברול וגודאר, שעד אותו זמן נהגו לראיין

 אחרים.
 עכשיו, כשעברו לצד השני של המצלמה, כמה
 מנקודות ההשקפה שלהם משתנות במקצת. מה שיש
 להם לומר על כתב העת אינו תמיד מחמיא. הכתיבה
 אינה בהירה די הצורך, עולים פחות על באריקדות,
 מתלונן שאברול. גם אם אינו אומר זאת במפורש,
 ז׳אנסון, ומוצא את כולם עילגים ועלובי נפש מול

ו ורובר ברסון. ועוד באותו ק  זיאן רנואר, ז׳אק ב
 גליון, רשימת האלילים מתרחבת ונוסף בה שמו של
 פריץ לאגג. שוב טריפו: ״צריך להמתין בנשימה

 עצורה לכל סרט חדש שלו, וכאשר הוא מגיע - לקבל
 אותו בקריאות חדווה״.

 בגליון מסי 39 מרחיב אריק רוהמר את היריעה,
 וקובע את עיקרי הפולחן לאלפרד היציקוק, ״לא רק
 הבמאי בעל השליטה הטכנית המושלמת ביותר״,
 מציין המאמר. ״כאשר דנים בסרטיו, צריך להמיר
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 m המחמיח הרגילים. לן* מדברים עוד על
 טראד.ליו.ג, על חו־יימינג, על עדשות ושאר המונחים
 הנוראים של שפת אולפני הקולנוע. אצל היציקוק
 עוסקים במקום זאת בנשמה, באלוהים, בשטן,

 בחרדה ובחטא".
 עוד חמישה גליונות, ותיאוריית ה״אוטר״ עומדת
 במבחן קשה. אנדרה באזך, שמעולם לא היה שלם
 איתה, והעז אפילו להגן על ״החיטה בצמיחתה״ של
 אוטן־לארא השנוא כל כך על עמיתיו הצעירים,
 תוהה ״כיצד אפשר להיות היציקוקו־הוקסיאני".
 לעומתו מחליט טריפו להוכיח שהתיאוריה מחזיקה
 מעמד גם כאשר עוסקים בסרט הקלוש ביותר של
 ״אוטר״ אמיתי, וכדוגמא לכך הוא בוחר ב״עלי

 באבא ו־40 השודדים״ של זיאק בקר.
 עוד פולחן מתבסס בגליון אפריל 1955 (מסי 48).
 ריווט רואה ב״מסע באיטליה״ של רוסליני סרט
 המשנה את כל המושגים של הקולנוע המודרני. על
 עטיפת הגליון מתנוססת תמונה מתוך ״לה
 סטראדה״, אבל העניין שמעורר פליצי בחברי
 המערכת בשלב זה כבר מוגבל יותר. רוסליני הוא
 המייסטר. ביולי 1956 (גליון 56), נפתחת חזית
 חדשה. אריק רוהמר, שוב הוא, לועג ל״פוזיטיף״, כתב
 העת המתחרה והדומה באופיו, היחיד שיכול היום
 לטעון למשקל ולאורך חיים דומה ל״מחברות״. הלעג
- בשל ההתמכרות האובססיבית של כמה מעורכיו,

, לזרם הסוריאליסטי. ד בנאמן ב  כמו מ
 אריק רוהמר, הלוחם הנסער (קשה למצוא
 בסרטים שעשה אחר־כך, המתורבתים עד קצות
 האצבעות, עקבות של איש מדון), מחליף את לו דוקה
 בשלישיה המובילה של המערכת החל ממרץ 1957,
 וחודשיים לאוזר מכן קובע ר*ווט ביליון מוקדש
 למצב הקולנוע הצרפתי, שהתפרסם ולקראת
 פסטיבל הסרטים בקאן: ״הם כולם רקובים, הכסף
י ח ל  ניוון אותם (הכוונה לאוטן־לארא, אגרי גיווג׳ ק
 ורנה קלמן). הקולנוע הצרפתי חייב למצוא שוב את
 רוח הצניעות, ורק רך יוכל להתמודד מחדש עם

 המציאות־׳.
 המשך לגליון הזה(מסי 71) יבוא שנה וחצי לאחר
 השקפתו ברורה: עולם הקולנוע הוא שדה קרב, כל
 מי שאינו בעדנו הוא נגדנו, במלחמה הזאת אין
 מקום לאבירים ולא לוקחים שבויים. עם זאת, עיקר
 הגליון מוקדש ללכסיקון המכיל 162 שמות של
 במאים צרפתיים צעירים, ולידו גם כמה נתונים
 סטטיסטיים. בין היתר, מסתבר שהצעירים בצרפת
 עושים לא פחות סרסיח מן הוותיקים (אם כי
 בתקציבים צנועים הרבה יותר), מספר ההצלחות
 המסחריות כמעט זהה בשני המחנות, וכך גם
 הכשלונות. אח כי, מחהרת המערכת להעיר, כשלון
 של סרט קטן כואב פחות מכשלון של הפקת יוקרה

 שעולה מיליונים.

 מהפכת־חצר נגד רוהמר במרץ 1963. ההודעה
 בפתח גליון 141 היא לאקונית משהו, על המשך
 המדיניות המסורתית ועל מעבר למערכת
 רבת־תשתתפים שגם שמו של רוהמר מופיע בה, אבל
 למעשה־ הוא מחוץ לשלישיה המובילה, וזיאק ריווט
 תופס את מקומו. אולי כתוצאת מן השינוי הזה
 אפשר לפגוש בחודשים הבאים ב״מחברות הקולנוע״
, את המלחין והמנצח ת ו א לאו ג  את הסמיולוג דו

. ס ו א ו ט ש י י ו  8ייר גולז, ואת הפילוסוף קליד ל
 וגליון 150/1. עוד גליון לאספנים. לכסיקון ובו
 121 במאים אמריקאיים, כאלה שנחשבים בעיני
 ״המחברות״, ולצידה רשימת אלה שנשכחו בכוונה
 (שניים שחסרים, ולא ברור מדוע, כי הם בהחלט
ש ט י ג ו ט ל ס נ ו  שייכים לרשימת הנערצים, הם א
 ואריק פון סטרוהיים. אין זה משום שהם נולדו

 באירופה, כי הרשימה כוללת אתרים במעמד דומה,
 כמו istii, יוזף פון שטרנברג,.-.׳!.״:• ?'.׳רמק

. (  ובילי ויילדו

 טיפול דומה ניתן ל־90 מפיקים, מקצוע שעד אז
 נטו לזלזל בו, במונחים יצירתיים. בין המפיקים
 חסרי העניין שאינם זוכים לתזכורת מפורטת
 מוצאים את אלכדכי יריקילי(מפיק סרטי גייימס
ן (״הרפתקאה בפוסידון״, יגג אל ו ו ו  בונד), ואת אי
 ״המגדל הלוהט״). ברשימת הבמאים שאין מה לומר
וי(שעשו יחד את ן לה ו י ו מ מ י ו ל ק ו י ג נ ס א  עליהם, ג
GOLDIGGERS OF המיוזיקל הקלאסי הראשון 
י היל ו  1933), ה.ס.פוטד (״הלזאפופין״), ג׳ורג׳ ו

 (שעשה מאוחר יותר את ״קיד וקאסידי״ ואת
 ״העוקץ״), ועוד. מלמד משהו על הטעם של

 העורכים.
 הזמנים משתנים ועמם הצורה הגרפית. חסידי
 היימחברות" הישנים, עם העטיפה הצהובה שבמרכזה
 תמונה, נדהמים לראות בנובמבר 1964 (גליון מסי
 160) עיצוב חדש, פחות חמור סבר, יותר אוורירי
 ונעים לעין. כאילו הוחלט לעבור מן העולם של
 ברסון לזה של אצטוציוצי. ואכן, טוניקה ויטי בשער.
 הנושאים המרכזיים הם גודאר ורנה (כמובן),
ניואל. בצורתו החדשה ירחיב ו נ  ולצידם אנטוניוני ו
 כתב העת את אופקיו במידה רבה. לא רק יוצריה מן
 הפנתיאון הפרטי בשילוב עם עמיתים מן הגל החדש.
 שמות חדשים חודרים פנימה: פאזוליני וברטולוצ׳י/
י ב ו א ל , סקולימובסקי, בלוקיו, ג ג י י ב א ק א  פורמן, מ

, נביא של קולנוע ג ו א ו ט ־מארי ש ׳אן ז וצ׳ה ו  ו

 דיאלקטי מסוג שונה שעתיד להיות חביב במיוחד על
 ״המחברות״.

? של : e s r o t 1e ?ou־־w קובע in גליון מסי 
 גודאר הוא הסרט החשוב ביותר של העשור (שלא
 יהיו טעויות, התאריך הוא עדיין אוקטובר 1965).
 ליד הצהרה זו מופיע מאמר תיאורטי ארוך ומרתק
 של פייר פאולו פאזוליני על הפיוט הקולנועי. רבים

 רואים במאמר זה בסיס רעיוני לקולנוע חדש.
 זאת תקופת הרימה ל״מחברות״. התאוצה עולה,
 והחומר שמתפרסם מעורר הדים נרחבים על כך,
 שבמשך תקופה מוגבלת(כשנתיים) מופיע כתב העת
 גס בתרגום אנגלי. מקום נרחב מוקדש בהם, בין
 הייתר, לאווסון מלס ולארנסט לוביטש, לאינגמר
 ברגמן ולקאול -דייו, לממואל ».ילו ולג׳ר•
 קאסאבטט, ללואיס בוניואל ולג׳וי לואיס (למרות

 ההערצה הגלויה שהמתחרים מ״פוזיטיף* רוחשים
 לשני האחרונים). והכל מופתעים כאשר שני יוצרים
 מעולם התיאטרון, שנראו תמיד עוברי אורח
ל פאניול וששח גיטוי, זוכים לקידה ס ו א  בקולנוע, מ

 עמוקה.
 ושוב מלחמות. גיוס כללי לביטול פיטוריו של אצוי
 לאצגלואה, המייסד האגדי של הסינמטק הצרפתי,

 האיש שבזכותו זכו חברי המערכת לדעת מה זה
 קולנוע. הפיטורין באו בעקבות אי־סדרים ניהוליים
 שנתגלו בסינמטק, אבל מעריציו של לנגלואה אינם
 מוכנים לשמוע על כך. בזכות אותם אי־סדרים
 ועקיפת חוקים ותקנות הצליח לנגלואה לאסוף
 בסינמטק שלו את כל האוצרות שמונחים שם, ובל
 יעז ביורוקרט חסר השראה לבוא אליו בטענות.
 במלחמה הזאת ההצלחה היתה חלקית. סמכויותיו
 של לנגלואה הוגבלו גם אם לא סולק סופית
 (הארכיון עבר לידיים אחרות), והוא נפטר זמן קצר
 לאחר מכן. רווח נקי אחד: במסגרת אותה מלחמה
 חנכו ה״מחברות״ מפעל ראוי לשבח, ״שבוע מחברות
 הקולנוע״ - הזדמנות לגאול סרטים שההפצה

 המסחרית הפנתה להם עורף.
 סוף שנות ה־60 מקרב את המשבר החמור שכמעט
 היסל את "המחברות״. מצד אחד, סכסוך גלוי של
 המו״ל, דניאל פיליפאקי, שלא יכול היה להשלים עם
 עקשנות המערכת שלא להתחשב בדרישות מסחריות
 מסוימות. מצד שני, ניצולי 1968 אינם מסתפקים עוד
 בשינוי פני הקולנוע. באותה ההזדמנות הם מבקשים



 לשנות גם את פני העולם. יש נטיה הולכת וגוברת
 לברוח לכיוון התיאורטי היבש. להכרזות
 מאואיסטיות חד־משמעיות כחלק בלתי־נפרד מן
 ה״אני מאמין״ הקולנועי המשופר של העורכים,
 התעסקות בעשיה ובסקירה של קולנוע שוליים,
 כחלק מאותה המחאה שהנהיגו גודאר וחבריו
 באותה התקופה. מחאה נגד הפקה, הפצה והצגה של
 סרטים בתוך המנגנון הקפיטליסטי של התעשיה. כי
 גם סרט מהפכני, כאשר הוא מוצג בבית קולנוע רגיל,
 משרת את האינטרסים של המכונה

 הקפיטליסטית.

 המאבק נגד ״הפורמליזם הבורגני״ בשיאו,
 כשבראש ניצבת ״החזית התרבותית המהפכנית״.
 אבל זה לא כל כך הולך. מסתבר שאין אופציה
 חליפית מתקבלת על הדעת למסלולי
 ההפקה־הפצה־הצגה הקונבנציונליים, אם מבקשים
 להביא את הסרטים הללו לידי מפגש עם קהל.
 חשיפתם הבלעדית ב״מחברות הקולנוע״, במסגרת
 דיונים ארוכים, מלומדים והרמטיים שרק מתי מעט

 מבינים את פשרם, ודאי שאינה מספקת.
 בשלב זה מתחילה פרישה המונית של המשוגעים
 לקולנוע, שנשארו נאמנים ל״מחברות״ בכל השנים,
 משום שראו בהם חברים לדרך והאמינו שיהיה אשר
 יהיה, הקולנוע קודם בעיניהם לכל. הם כועסים
 וחשים עצמם נבגדים. כתב העת ״שלהם״ עוסק
 במשהו דומה לאוננות רוחנית, ומתעניין בסרטים
 רק כשאלה משרתים את האידיאולוגיה ״הנכונה״.
 התוצאה הבלתי־נמנעת היא ירידה מהירה ותלולה
 במספר הקוראים, בעיות תקציב תמורות שאינן

 מאפשרות הופעה סדירה, וסכנת סגירה מיידית.
 החבילה המקורית שהקימה את ״המחברות״
 התפרקה לחלוטין. טריפו, שאברול, רוהמר וריווט,
 כל אחד בפינתו־שלו; גודאר נושא את נס המרד,
 ובראש המערכת - שניים מחסידיו: ז׳אן לואי קומולי

 וז׳אן נאובמי.

 במאי 1974 (גליון מסי 250) מרימים ידיים.
 המהפכנים העקשנים פורשים, והשניים שנשארים
ז׳ דאני(לימים מבקר הקולנוע של היומון  בראש, סו
ה (שהוא עדיין עורך נ א י ג ו ׳ ט ז  ״ליבראסיון״) וסו
 ״המחברות״), יוצאים בהכרזה נואשת שמשמעותה
 היא: רוצים לחזור להיות מה שהיינו, ״המחברות״
 שלפני המהפכה. חלומם המוצהר הוא הגדלת מכירה

 שתאפשר המשך הקיום. י
 החזרה אטית וכואבת, ומתבצעת בשלבים.
 לקראת סוף שנות ה־70 נראה שהמבצע מצליח.
 בפברואר 1978 (גליון מסי 285) עובר העימוד,
 שסורס לחלוטין בעידן המאואיסטי, שיפוץ כללי.
 גליון מסי 300 מכיל 130 עמודים באחריותו המלאה
 של זיאן־לוק גודאר, שהזמין את המאמרים ודאג
 לסדר ולעמד אותם. עורך בלעדי לגליון אחד, תרגיל
 שיחזור על עצמו מאה גליונות לאחר מכן, עם ויס

ס במקום גודאר. ר ד  מ

 מאז מתפקדים ״מחברות הקולנוע״ ככתב עת
 מכובד לכל דבר. בהחלט אינו נופל מרוב מתחריו
 בצרפת, ואולי אף עולה עליהם. עדיין רואים בו
 וב״פוזיטיף״ את שני הפרסומים המובילים בשטח.

 שבחים רבים מרעיפים על הגליונות המיוחדים
 שהם מוציאים לעתים מזומנות. למשל: גליון
 היציקוק(כמובן) ב־1980, אחרי מותו; ״קולנוע המג
 קונג״ שיצא לאור ב־1984; ״הרומן של פרנסואה
 טריפו״ אחרי מות הבמאי (דצמבר 1984); שתי
 המהדורות עבות־הכרס של מאמרי ז׳אן־לוק גודאר
 שהופיעו תחת השם ״גודאר על גודאר״ (השניה
 ב־1985); או קובץ המאמרים על אורסון וולס

 והראיונות עימו, שיצא לאור ב־1986.
 אבל רוח התזזית, הכשרון למצוא בכל פעם פסגה
 חדשה כדי לטפס עליה ולו רק כדי להוכיח לאחרים
 שזה אפשרי, חדוות המאבק ורוח הצוות, כל אלה פגו
 במקצת. הם זכו ברוב הקרבות הישנים, לעתים אף
 בנצחונות מרשימים, ואין מי שיכניס את ראשו
 עכשיו למאבקים חדשים. משום מה, הבמאים

 שמסמלים כיום את הקולנוע של ״המחברות״, בין
 אם אלה בגואה זיאקו, אגדרה טשינה או ז׳אק
 דואיון, נשארו עדיין הרבה יותר אזוטריים

 מעמיתיהם, במאי ״המחברות״ של ימי הגל החדש.
 ילד הפלא לאוס קאואכס, נושא החיבה הטרי, עומד
 עתה בפני המבחן הגדול של חייו, כש״הנאהבים
 פון־נף״, ההפקה הצרפתית היקרה בכל הזמנים,
 תוצג החודש בפסטיבל ונציה. ובמה שנוגע לכוח
 השיפוט של המערכת, הרי העובדה שבין 20 במאי
 העתיד המבטיחים המוצגים בגליון היובל הם
 כוללים גם את לוק בסון (״הכחול הגדול״), עשויה

 להזקיף גבות אצל קוראים ותיקים.
 אשר לתיאוריית ה״אוטר״, נדמה ש״פוזיטיף״
, ג׳ון בורמן י ז  מוביל עתה בראש, כאשר פראנצ׳סקו מ
 וסטנלי קובריק תופסים אצלם את המקום ששמרו

 ״המחברות״ להיציקוק, לרוסליני ולהוקס. העולם
 השתנה, התעשיה השתנתה, וכתב עת מכובד בגיל 40
 אינו יכול להרשות לעצמו הרפתקאות חסרות
 אחריות. ובזה, אולי, הוא חוטא למסורת של
 ״המחברות״ דאז. כל קסמם היה בחוסר האחריות
 שבו קפצו אל המים. היום חוגרים קודם כל חגורת

 הצלה.
 עם זאת, אין להתכחש לעובדה שהקולנוע, בידיים
 שלהם, התרחב, התעשר בגוונים מגוונים שונים, היה
 לאמנות גאה, שהעזה להצהיר בקול ברור ורם על
 עקרונותיה ועל כישוריה, על מנהיגיה הרוחניים ועל
 העקרונות המנחים אותה. הסתבר לפתע שיוצרים
 אשר השלימו במשך עשרות שנים עם מעמד של בעלי
 מלאכה הם למעשה אמנים, אם יודעים כיצד
 להתבונן ביצירותיהם, ו״המחברות״ היו תמיד
 מוכנים להצביע על הזווית הנכונה. לא פעם נסחפו
 בהתלהבותם, לעתים בשבחים, לעתים בנאצות,
 השיפוט שלהם לא היה בדיוק מושלם(ולא פעם הם
 עצמם התכחשו לו כעבור זמן), אבל הקנאות היתה

 כנה כל כך, שהדביקה את הקוראים.
 הם השיבו לקולנוע את כבודו האבוד. הניחו בסיס
 למקטלגים ולמסדרים, ומעריציהם בכל רחבי
 העולם השתדלו לחקות אותם. לראיה ספר כמו
ו סאריס, שהיה י דו  ״הקולנוע האמריקאי" של אנ
 מבקר ה״וילג׳ ווייס״ ומן האדוקים שבמאמיני
 תיאוריית ה״אוטר״. הוא מחלק את הבמאים
 האמריקאיים לקטגוריות בדיוק לפי העקרונות

 והסיווגים שמצא אצל ״המחברות״.
 מעבר לאמנות, מדיניות ׳׳המחברות״ היתה לדבר
 כבר מן הגליון הראשון על מרכיבים נוספים
 וחיוניים באמנות השביעית - על הצדדים הכלכליים
 שבהפקה ועל אחיזת העיניים שמאחורי המספרים,
 על רזי הטכניקה הקולנועית וחידושיה האחרונים
 (ז׳אק ריווט טען במאמר על הסינמסקופ שהמצאתו
 לא פחות חשובה מהמצאת הקול), על סודות ההפצה
 ועל איכות בתי הקולנוע שלא פעם דורגו בדיוק כמו
 הסרטים שהוצגו בתוכם, על מנהגי צפיה ועל שיטות
 פרסום (אסור לשכוח שאנשים כמו קלוד שאברול
 וברטראן טאברגיה, שגם הוא כתב מדי פעם
 ב״מחברות״ לפני שערק ל״פוזיטיף״, עסקו בפרסום
 סרטים לפני שהיו לבמאים). כל זה, כמובן, כחלק
 בלתי־נפרד מן הדיון באמנות הקולנוע. כי הרי ברור
 לכל שאותו סרט המוצג פעם בחורבה עתיקה ופעם
 בבית קולנוע מידרני, הופך להיות שני סרטים שונים

 לגמרי.
 ואולי המפתיע ביותר. את כל זה הם חוללו למרות
 הפצה קטנה יחסית (בימים הטובים הגיעה
 ל־10,000, בתקופות משבר ירדה מתחת ל־2,000,
 וכאשר ביקשו לשקם, דיברו על 5,000 מנויים כעל
 חלום נשגב). נראה שבכל זאת, מה שחשוב הוא לא

 כמה קוראים יש לכתב עת, אלא מי קורא אותם. •
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 ציטטו גם את
I המשמיצים 

 אין דרך טובה יותר להתרשם מן העמדות

 של "מחברות הקולנוע", בתור הזהב שלהם,

 מן השפה המפותלת והמתחבמת שבה

 השתמשו, ומסגנון מלחמות-החורמה שניהלו,

 מאשר הצצה חטופה בלכסיקונים שנהגו

 לפרסם מדי פעם בגליונותיהם המיוחדים.

 כל לכסיקון כזה היה הצהרה, קודם כל

 בעצם בחירת האנשים שהוזכרו בו, וכמובן

 במה שנכתב עליהם. מתוך עיון ברשימות

ATX1E M NM<9 ״.VEX NIM 

 "מחברות הקולנוע" ומה שונאים שם, כאשר

 לא רק ההתייחסות הישירה לאדם היא

 משמעותית, אלא M חהיצים שנשלחו ת:ך

 כדי התייחסות זו בכל מיני כיוונים שונים

 ומשונים. בקטעים הנבחרים הבאים,

 הלקוחים משני הלכסיקונים המוכרים ביותר

 של "מחברות הקולנוע", צמודה לשמו של כל

 במאי או מפיק רשימת הסרטים שהספיק

 לעשות עד אותו זמן. מפתיע עד כמה חלק

 מן הניתוחים שנעשו אז על פי עדות חלקית

 בלבד קולעים גם היום למטרה (שתי

 דוגמאות אופייניות הן סטאנלי דונן וקלוד

 ללוש שטרם עשה אז את"גבר ואשה").

 לאור מה שקרה בהמשך ל״מחברות״, מעניין

 לגלות התפעלות גלויה מיוצרים שדעותיהם

 הפוליטיות עמדו בניגוד מוחלט לקו

 השמאלני הקיצוני שעתיד היה לשלוט, תוך

 כמה שנים, בעיתון. בסקירת הבמאים

 האמריקאים חתמו חברי המערכת בראשי

 תיבות על הקטעים שחיברו, ושמם מובא

 כאן במלואו. עיון ברשימת שמות אלה

 מוכיח שאכן מדובר במנהיגים הרוחניים של

 <3ת3 העת, כמו גזראר, ריווט, קומזל?,

 לאבארת, פיאסקי ואפילו טאברנייה, כשפרט

 לאחרון כולם היו בזמ3י0 שונים חברי

 מערכת העתון,׳גם &אברול ו3ירי2» תרמי

 ללכסיקונים). סיקור המפיקים והגל החדש

 הצרפתי אינו נושא חתימות נפרדות, אבל

 בעיקרו אחראי אותו הצוות גם לשני

 לכסיקונים אלה. יוצאים מן הכלל הערכים

 המוקדשים לחברי המערכת שהפכו לבמאים

 (לדוגמא גודאר ורוהמר). כדי להימנע

 ממשוא פנים בחרו במקרים אלה לצטט את

 המשמיצים הגדולים ביותר של הגל החדש,

 מתוך הנחה שהקורא הנאמן יבחין בוודאי

 בכוונה האירונית
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 ׳*ז״ד־ד
 הפיק בין הייתר: מעתה ועד עולם, גבעת האהבה,
 תחנת האוטובוס, אנסטסיה, דרום פסיפיק, פונדק

 האושר השישי.
, פליישר, יאלש לו ו פו מ  ממקבל הוושם שבמאים נ

ת ו ו מ ם מעניינים במחיצתו, ל י ט ו  ויוסטון, עשו ס

ת ו נ ח  שהוא חיה המפיק. האסתטיקה שלו יצוגית ל

ב את באדי״, קובע ב ח ו ל ו ס א ו ובהווה. ״ ב ע  פוקס ב

 ג׳וי לואיס.

ט ק א ר ס ב ל ו  צ א
 הפיק בין הייתר: סוף השבוע האבוד, עסקים
 בינלאומיים, שדרות סאנסט, ניאגרה, המלל ואני.

, יף. ניחן, כמו שותפו לשעבו י חו א ט י ו ס ת  מפיק ו

ה הצער, ב ו מ , במנה הגונה של שנינות. ל יילדו  בילי ו

ם הטוב (ואולי ע ט  הוא נכשל הן באומץ הלב והן נ

ד הסוף בטעם הרע).  באומץ ללכת ע

ט דיסנ• ל ו  ו
 מפיק סרטי אנימציה, סרטי תעודה וסרטים

 עלילתיים לכל המשפחה.
ם מעניינים. צובר י ט ו ה עשה שני ס ו ק מ  ב

. האידיאל שלו ו ח ו מפל מפיק א ת ו ת י ו פ ו ק ־ י ו ב ו  ש

א לעשות עסקים טובים. ו  בחיים ח

E'Hל גולי־־ א ! מ  ס
 בין הפקותיו הרבות: רחוב ללא מוצא, אנקת
 גבהים, איש המערב, שועלים קטנים, סרטי דני קיי,
 שנות חיינו היפות ביותר, ברנשים וחתיכות, פורגי

 ובס.
ע של המלה. ו  התגלמות המפיק ההוליוודי במובן ה

ו טעם ו ס ח ס ו מ ן הנכון, מ ו  שאפתן, אבל לא בכיו

ם אקדמיים י ט ו ה של ס ו ו י ס י ל א ו ח א א ו , ה ן ו ו ש נ  ו

 ומשעממים או לקומדיות מיושנות בהשתתפות דני

ית המכועת, גואה ו ת חשיבותו חהיסטו ו ו מ  קיי. ל

ת הקולנוע, ו ח ת פ ת ת תהליך ה  שלא הבין כלל א

ה תנאי ההפקה של ״פווגי ובס". קל לדמיין י א ו ל  ו

וים של טולסטוי והוגו, ממלא את א תקצי ו ו  אותו ק

ים מפווסמים, מאזין ו ו  ביתו בתע»י?ןיט של צי

. ו ס ק ל נ ו ד פ  למוסיקה של ליסט בעיבו

LITTJIRA ׳R>*1II 
 בין סרטיו: אשה בחלון, האקדוחן, שועלי

 המדבר.
 תסריטאי טוב, מפיק בינוני, במאי רע.

ג ד ב ל א ! ט , רח  אי
 המנהל האגדי של אולפני מ.ג.מ., האיש שלזכותו
 זוקפים את ההצלחות הגדולות של האולפן בשנות
 ה־30, נושא ספרו של סקוט פיצגיראלד ״הטייקון

 האחרון״.
ך ו3קוייתן, מ ^  הצעף, אין MANS׳, נ
 גינו לבין לואיס ב. מאייר (שהיה הבוס שלו). הייז

 אחראי לטבח שנעשה ב׳׳תאוות בצע" של סטוווזייס.

 נשא לאשה את נורמה שיירו וניסח להקנות לה גכויז

ת כוכב. אחראי לכמה מן הרגעים וזגחייג ד מ  ע

 מצחיקים בסרטים של האחים מארקס. את המוגיטיו

א חוסל עדיין). ם ל א ) ל ס ח  שלו צריך ל
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 הארוים וורנר
 מקימי ומנהלי אחד האולפנים הגדולים

 בהוליווד.
 צריך היה להקדיש להם את פל הלכסיקון הזה.
 הוליווד חייגת לזקוף לזכותם רבים מן הסוטים
 החשובים ביותר שיצאו משעריה. ועוד יותר מזה, את
 הרוח והסגנון שעיצבו את הקולנוע האמויקאי נמשך
 ובע מאה, לאמוו: מיעוט כוכבים, חשיבות עליונה
 לסיפור ולדיאלוגים (נמה מן התסויטאים הגדולים
 של הוליווד החלו דונם באולפן זה), ומפגש מרתק
 לא פעם נין הרפתקאות מטוופות לנין רקע
 ריאליסטי מדויק ובתי ספר לעבריינים צעירים,

 ג'ק תדנר

 מינוות, חוגי הפוליטיקה). אם הדומה והסוט
 המוסיקלי חייבים את הנל לאולפני מ.ג.מ. ולמפיק
ו פריד, המותחן והמעובון הם הרכוש הבלעדי  אותו
. ואול ואלש, דלמו דייבס, מייקל  של האחים מונו
 קוטיז והוואוו הוקס הגיעו לשיא במחיצתם. אצל
ונו נולדו האמפוי בוגאוט וויוג׳יניה מאיו, אוול ו  ו
 פלין ולורן בקול, נ׳ון גוופילד ובט דיוויס, פול הנויד
ט ו ג ו  ואידה לופינו, ג׳יימס קאגני, ג׳ורג׳ ראפט, ו
 מיצ׳ים, סידני גוינסטויט, ויטה הייוורת, גייין וימן,
ה סטאנוויק, אלנוט, האוי, סם ו נ ו נ  דווותי מלון ו
 וג׳ק הם האחים היחידים בהוליווד, מלבד האחים

 מאוקס, הואוייס להעוצתנו.

״ ם י א ק י ר מ • א י א מ 1 ב 2 1 ך ״ ו ת  מ
on 1 3 ן 8 ו י ל  ג

1 9 6 ר 4 א ו נ י ־ 1 9 6 ד 3 3 מ ג ן  ד

ז י ט ר  מ״קל• ק
 בין סרטיו: קפטיין בלד, הרפתקאות רובין הוד,
 מלאכים עם פנים מלוכלכות, יאנקי דודל דאנדי,
 קזבלנקה, מילדרד פירס, המצרי, חג המולד הלבן,

 אין אנו מלאכים
 הוא מדלג מקלילות מז׳אנו לז׳אנר, ממעובון
 לדומה משטותית, מדומה חברתית להרפתקאות
 של שודדי יס, ולא נודע ני עבו באף אהד מהם. חייל
, הוא מייצג את הסגנון האופייני נו  סדיו בהבות מו
ד שהוא מספו את העלילה ובאמצעים  של הבית, נדו
 הטנניים שנהם הוא משתמש... במקום אומן, הוא

 פועל מקצועי המתמחה ננינוניות: מאושו להופיב
 "קולאז׳ים" היסטוויים, מגוחך כשהוא מנסה להיות
 יומוני. מונשו בפיתוח ועימות של אחרים ובגיוס
 אוול פלין לצחצוהי חובות בסיסיים. הפוישה מנית
ונו גזלה ממנו את המקצועיות (לואיה ו  ו

 ״המצוי״).

 ברטראן טאבדנייה

 ז׳וד דאשן
 בין סרטיו: כוח אלים (BRUTE FORCE), העיר
,(HIGHWAY THIEVES׳) הערומה, שדירת הגנבים 
,(THE NIGHT AND THE CITY) לילה על העיר 

 ריפיפי, החוק, רק לא בשבת, פדרה, טופקאפי.
 זנח את פובוי העוני לטובת הטרגדיה היוונית.
 במקום אגדות שחווות, בהו בסופו־אשה שחקנית.
 אחד הואשונים שידע להואות את ניו־יווק נכל
 גדולתה ועליבותה (״העיר הערומה״), הוא היה
 קולנוען החמלה, שלא נזקק לצביעות נדי לאהוב את
 גינוויו. הוא עדיין אוהנ אותם, אנל אין אלה אותם
 הגיבווים, יוון אינה מסמלת אצלו שינה למקווות,
 כי כל המיתולוגיה שלו נאמויקה. נסוטים נמו
ו  ״שדיות הגננים״ ו״לילה על העיו״ הוא לא וק ש
 ואייו אגדות אלה, הוא גם יצו אותן במו ידיו. הנציר

 העדיף הוא 1950.

 לא חתום

 סטאנל־ דונן
 בין הסרטים שביים: יום אחד בניו־יורק(עם ג׳ין
 קלי), שיר אשיר בגשם (עם גיין קלי), שבע כלות
 לשבעה אחים, משחקי הפיגימה (עם גיורג, אבוט),
 היאנקים הארורים (עם ג׳ורג׳ אבוט), חידון

 בחרוזים.
 שיתוף הפעולה שלו עם ווה אלן, אודוי הפנורן,
 דוויס דיי וסוזי פוקר מצדיק אתהאימוה: ״הקולנוע
 הוא נשים יפות שעושות דבוים יפיס". הוא וקד פל
 הקיץ, והיה זה קיץ מופלא, אחו כך׳ נמו הצוצו, הוא
 נעלם בחן ונניסים ויקים. כיום הוא ילד פלא מזדקן
 הגולש במדוון האיוולת הנגולסקית (זיאן נגולסקו
 היה במאי הוליוודי ידוע במלודומות יצוגיות
 ווגשניות). נשותיו של אדום הזקן הווקדות על
 השולחן, העידן המופלג של מעללי דונאלד או׳קונוו
 בגשם, מאבק הפועלים בפיג׳מות מפוספסות,
 הקלישאות החינניות של דוגמנית פויסאית ושחקני
 הנייסנול הקונדסים, נעלמו ואינן. ונל מה שיימתו
 מגיוסה אמויקאית זו של ז׳אק נקו יהיו כמה סממני

 עליצות ששאל מן הקולנוע שלפני המלחמה.

 ז׳אן־לוק גודאר

 ם«ואל םולד
PICKUP ON SOUTH ,בין סרטיו: קסדת הפלדה 
,HELL AND HIGH WATER ,בית הבמבו ,STREET 
 מירוץ החץ, THE CRIMSON KIMONO, מסדרון

 ההלם, נשיקת הברזל.
 קולנוען המשלח נוקים נאיוולת, בנוחיות
 ונקונפוומיזס של הבינוניות. איש מוסו ומן הגדולים
 שנהם. נמקוס להטיף הוא מעדיף להצליח ולהתויס,
 ומשלים את חן טיעוניו נמהלומות האגווף. אין פלא
 שסטיוות הלחי הקולנועיות שהוא מעניק לימין
 ולשמאל גם יחד אינן מתעגלות בשני הצדדים.
 הניגודים אצלו הס ניטוי של כוח ולא של חולשה.
 הוא סמל הזויזות, מדלג מצד לצד ומלגלג על
 הפיסחים המתעקשים לגלות אצלו ליקויים שאינם,
 ני הוא לעולם אינו נמקום שהם סנווים שהוא נמצא
 בו. זעמו גדול משלוותו, הוא איש האפלה, עמוק יותו
 מבהיו. נושאים נועזים, עוזוים להסתיו את צניעותו

 (CRIMSON KIMONO), המהומה שבביטוי היא
 סמל למשמעת המוסוית. במצלמתו, השקו הוא בנות
 (PICKUP ON SOUTH STREET), השפלות היא
 אצילית(נית הנמנו). פועל יוצא מנל זה: השנינות
 שבה הוא נהנה לשטות נזולת, המנצעים החורגים
 מכל הנוומות. הוא מסוגל לעווך צילומי מוחק נקצב
 של מכונת יויה, לצלם נשיקה אנטי־קוממיסטית
HELL) באור אדום, וזיווג הניגודים הוא בידיו שיוה 
 AND HIGH WATER). כיום יושב לו סם העומומי,
 בטוח בעצמו, ליד האח שבו עולה באש הטיווף
 האנושי, ומנין את מזימותיו הבאות. בשום אופן לא
 יצא לגמלאות, כי הוא לא יניח את נשקו עד שהיופי

 לא ייכנע לתנופה.

 ז׳אוילואי קומולי

 ס מי אל ט<ד

 הוואו־־ד הוקס
 בין סרטיו: נערה בכל נמל, משמר השחר, פני
BRINGING UP ,צלקת, ויוה וילה, המאה העשרים 
BALL ,רק למלאכים כנפיים, סרגינט יורק ,BABY 
 OF FIRE, להחזיק ולאבד, השינה הארוכה, הנהר
 האדום, גברים מעדיפים בלונדיניות, ריו בראבו,

 האטארי.
 היום, כב״1928, ובשל אותן הסיבות, הוא עדיין
 ה״בוס". כולם מחפשים ורק הוא מוצא. ״נערה בכל
 נמל" כבו סיפק את ההוכחות לכך. ומאז ועד
 "האטאדי״ ועד בכלל, הוודאות שהוא אכן כזה
 מתחזקת עם כל סוט שהוא עושה. בכל ז׳אנו שלא
 יהיה. קולנוע ״כוללני״, הוא אינו מצלם פעולה או
 תנונה או מוטו, אלא פעולה, תנונה ומוסד גס יחד,
 כהינטים שונים של ואיית עולם אחת. זה נכון
BRINGING UP) בטוגדיות(פני צלקת) ונקומדיות 
 BABY), שנכולן שולטים הדייקנות הקפדנית
 וההגיון, ומתונן הוא שואג את עוצמת הדגשות
. מה שהיה חסו לו, ו נ  והאמונה ללא היסוס נדו
 הטיווף וההגזמה, הושלם נ״אוץ הפועונים״, סוט
 שנו הקולנוע הקלאסי מציג מלנודת מפתה לנארוק.
 לשנחו של הוקס ייאמו שצעד לתונה ללא מווא
 ופחד, ויצא משם גדול עוד יותו. אחו כך ינול היה
 לשוב אל המנוחה ואל הנחלה נ״האטאוי״.
 התקדמותו של הוקס משולה למננה הסצינות
 בסוטיו: שילוב של תנופה ומנוחה, של סיכונים

 והצהוות.

 ז׳אן־אכדדה פיאסקי
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PP׳S3־ST) UTLSRSM 
 בין סרטיו: סחיטה, האיש שידע יותר מדי, 39
 המדרגות, הגברת נעלמת, רבקה, חשד, צל של ספק,
 עולם השכחה, הנודעת, החבל, פחד במה, זרים
 ברכבת, אני מתוודה, החלון האחורי, תפסו את
 הגנב, מי רצח את הארי, האיש שידע יותר מדי
 (גירסה שניה), ורטיגו, מזימות בינלאומיות, פסיכו,

 הציפורים, מארני.
, היצירה ע האמריקאי ו נ ל ו ק S I M I A N 3 ת ו מ ד  ח

,C\M׳>M א ו ו AW לג3יה. היצ׳קוק ה נ  ש&ין ל

י ה9רש3ויות ו 3 י . ר ® ®3ירי@ 3ערכו י ג י י ת ^ מ ו ה ל י ^  א

ר ו ר . לנו ?ה 3 ת א ח ? י כ ו ה ו יכול ל י ט ר ^ 3 י 3 ה ס ו ה ר ו פ  ה

ר ח ח א ז 3 , ט אתרי סרטיו י ג ק ו ו ע נ ח נ ן כך. א ן כך ובי י  ג

א ו , שהיצ׳קוק ה ת 9 ס 0 מ ע 9 , ע ו 3 ק 0 ל י ל ו כ י  זה, ו

 היחיד שמצליף) געת ובעוגה אחת: (א) להפתיע
ל ; (ג) ליטו ת ו ח ת פ ר מ ו ר ו צ ; (3) להגיש לנ ו  אותנ

 מידינו את כל המפתחות 3זה אחר זה, ולהעמיד
 אותנו מול דלת פעורה לרווחה אל עבר עולה

 אגדרה ס. לאבארוג

 אלפרד הזיקוק

IIBDI' 
 בין סרטיו: הנץ ממאלטה, האוצר מסיירה
 מאדרה, קי לארגו, גיונגל האספלט, המלכה
 האפריקאית, מולן רוז; הכה את השטן, מובי דיק,

 שורשי השמיים, יוצאי הדופן, ליל האיגואנה.
לי 3 או ט ו ל IS שנוו5 אי״ה3גה. מ M ש M N ©קי® 

ר ש א ר מ ת ו ר ל$& י 3 ע ש י ל ח צ נ י ה א ט י ו © ת ת 3 ו א ר  ל

, ן ד ו ע מ  מ&ייר. יש המעריכי® MI שעטו הספרותי ה

M A ת ע נ ו ו אינה מ ת נ ו ג ת 0 ש י ר ע © צ ! 1 N U < § 9 

 ה8גת הטעם הזה לראווה. חוגבן ממאה אחרת
ר ו מ ו 0 3וגאר© וע© ה . ע ו N שלנ N M ו 3 ר ת ד ד א 3 י &  ש

ת ז י ה ה א ה ל!&הז ASS עי3י 53K א י ל 3  א@ור ה

ע ד ו , W W י ך § R 3 ל ® ה כע3יין ש ל ה ה  העי3יי@, ש

ן ד הזק 8 ה ו ה י 3 ר ות ה ף להי י ר , §י 3 ר ש ע ד 353?״ ל ו  ע

יר לו מנה 550K©. ר5וי3י י לההז ד ן הזה 3 ו ד ש  ה

. ף ו ^ ד ע ד ה י © ת ף ל ו ל ח 3 ש א § י ר ו ו 9 ל א י או ה ד  מ

ר י 3 ^ ה ל 3&י3ו ®ורה ל 3 ה א ק י 6 ק ל א י ד  MN מו8הדר 3

 אה תתלי9*מ, 3? אילו עשה זאת, היה מ3ל3ל את
ה שהיא, כ י ר 3 § 0 ג ז ו יהיה 0 ד הא«ורי@ 3©0רי ד © 

. ו ת ג א , עיקר ד ר 3 ל ד  19115A ש

 גי1ן ׳וסגוון

 ^טנל• ד,ו3ריט6
 בין סרטיו: פחד ותשוקה, נשיקת הרוצח, הרצח,
 נתיבי תהילה, ספרטקוס, לוליטה, דיר

 סטריינג׳לאב.
ת ח א ו ר ר ו ק ק ב י מ ע ה, מ ו ל במפגני ראו י ח ת  ה

 הצנועות המצלמה של אופולס ואת האליטות של
ו לסחר האינטלקטואלי, נ מ ת . אחר כך ה  אולדריץ,
 ויצא לועות בנתיבי התחילה הבינלאומית 3עק3ות
, ן ינגטטו ו ו ו ללי מ צ א השב ע ו י ק. אחד, ®AS ה ל נ ט ^ 

ת של 3ירנ3רג. ד 3 ו כ מ ל הכ3וה ה י § ע ה  ו

ניה של ©«33'י גיוניור י ה זריזותו ההקי ע 3 © , ו ה 0 ו ע  ל

ת ו א צ ו ת ת ה ל 3לי להשיג א ת ש ו צ י 3 3 

ה, ל9גי ו ל תקו כ ה להניוז ל י . MSJS{׳ 0י3יף ה ת ו י ו ג  ה

, ו י ה 2 M ו M ©לולי9וה״. ה9תעה: זהו ©ר" 

ך א 3 נ 3 י י ף ל ו י ו ו ל ל מ ה ע ל א ש ו © 3כו3י@, ה י ג ו ל א י ד  ה

ק אינו י ר 3 ו ק א ש ו . הלקח ה ה ק י ר מ א נ ׳מטין 3 ו ג צ ה 3 

ת ו י ו מ ד ד יעסוק 3 ו ע 3ל ע ל3ו  צריך ל9רוש 9ןן הקו

ך ו ת א 3מושגי@ מו3שטי© שנשל@ו 0 ל ת, ו ימו  קי

, 0 י נ ק ד ז ל ת©ריטאי@ 0 ת ש ו ק 3 ו א  מ3ירוה מ

ת השביעית. ו נ מ א ע הו$& ה ו נ ל ו ק ה  המא59יני@ ש

 ז׳אןילוק גודאר

 דו3ן מאמוליאן
 בין סרטיו: מחיאות כפיים, אהביני הלילה,
 המלכה קריסטינה, בקי שארפ, גיי דספראדוז, דם

 וחול, גרבי משי.
ו ג0 אופי. בנוסף, יש ל  9יקח/ משעשע, VWSI. ו

 3שמ§»ק ל!־MSM 8 לו 3לל לשלוח ל3ל

 הרוהוה את ״®ודגי ו3©׳׳ או ״קליאופטרה".

 הפנטזיה, שהיא דרך בהחלט רצינית לטיפול
, מקור ו י ט ר פ ס ל י ס 3  ®הווה ה

ו מ ט ר י 9 מ ש ו י ל ו ק ת ו ו י ת ו ז ת ח ו א צ מ ה  ל

ן י • זה 3ש3וו5 ה30°, ומש©שוו8 עדי J W S W R M M 

. 9!ו59חה י ל נ י ו 0  pri w3 א
@ י « ל 9 ו 0 © ה י ^ ל 3  3ןו!»יקליי@, 3יי@ 3!ן ה

ת ו ד ע ו ר א ©ן ה י ע. שרליקו־גו ה ו לנ ר שידע הקו ה ו י 3 

. די ו ו לי ר 3נשף ההו ת ו י 3 

 בין סרטיו: הקצין והקטינה, ביטוח כפול, סוף
 השבוע האבוד, עסקים בינלאומיים, שדרות סאנסט,
 סטאלאג 17, חטא על סף ביתך, סברינה, אריאנה,

 עד התביעה, חמים וטעים, הדירה, אחת שתים
 שלוש... הופ עברנו, אירמה לה דוס.

© להקל ו ק מ 3 ה החליט, ש ו ג ע שנות ה 3  3תו@ ש
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 לאמן צמרת.

 3<לי זיי׳צדד

 מרזד דימלן
 בין סרטיו: החיפוש, הגברים, טרזה, בצהרי היום,
 מעתה ועד עולם, אוקלהומה, כובע מלא גשם, הזקן

 והים.
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 ב״החיפוש״, או במחנות ריכוז (״הצבע השביעי״)?
 אנחנו נאמר שב״בצהרי יום" הוא הומניסט מרושע
 ופסיכולוג כושל, שהוא סמל הנייטרליות, חי בין
 פשרות, תהילתו מפוקפקת: מי שאינו מסבן מאומה,

 אינו זוכה במאומה.
 ז׳אן־לואי קומולי

• י א מ 1 ב 6 ך 2 ו ת  מ
ם י ש ד • ח י ת פ ר  צ

D M 1 3 ן 8 ו ־ ל  ג
1 9 6 ר 2 ב מ צ  ד

 מאו־סל קאמי
 בין סרטיו: אורפיאו נגרו, ציפור גן עדן.

 איך להיות משודר כשאינך מוכשר לכךז זה האתגר
 שמציבים חובבי הסמבה באירופה בפני הרפתקן זה.
 ספק אופרות סבון, ספק הצהרות הומניסטיות,
 סרטיו חומדים את זרי הדפנה של סנט אקזיפרי(כל
 אחד וטעמו שלו). מספקים לקולנוע תפאורות
 אקזוטיות, ובתוכן מעשיות עגומות של גלויות

 מצוירות, פרוור טרופי לעניים.

דאר ו  ז־אךלוק ג
 בין סרטיו: עד כלות הנשימה, החייל הקטן, אשה
.LES CARABINIERS ,היא אשה, לחיות את חייה 

 קו דק בלבד מפריד בין הקלילות לחוסר
 המשמעות, וגודאד דילג מעליו בעליצות רבה.
 האדונים החדשים הללו כבר הגיעו ״עד כלות
 הנשימה", וסרטים כמו "לירות בפסנתרן״ ו״אשה
 היא אשת" מוכיחים שיצא להם כל האוויר. ופך
 נחשפים מנהיגי המרד כחקיינים שאינם טורחים
 אפילו להסתיר את מקורותיהם. (זיורז׳ שארנסול,
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 t אן לוק ג1דאר

ש ו ל  קלח־ ל
LE PROPRE DE L׳HOMME :בין סרטיו 

 תסריטאי, כותב דיאלוגים, במאי, צלם, בקיצור
 ״אוטו״ במלוא מובן המלה. דוגמה טריה לאמן
 מטושטש. סופג חדשנות מגודאו ונשימה אווכה
 מז׳אן דוש. לוקח את מצלמתו לטיולים בכל מקום
 ובכל זמן, מצלם לא חשוב מה, לא חשוב איך. "אם
 זה לא מוצא חן בעיניך, אל תקלקל את הנאת
 הזולת״, בך סבווה הטלוויזיה האמויקאית שהציעה
 לו לצלם את אמויקה כמו שהוא מצלם את פויס.

 שיבושם להם.

ל א  לואי מ
 בין סרטיו: עולם הדממה(עם איוו קוסטו), מעלית
 לגרדום, הנאהבים, זאזי במטרו, חיים פרטיים, יחי

 הטור דה פראנס.
 הוא אוהב מבצעים: צילומים מתחת לפני הים,
 עבודה עם בוסון, האמת על באודו, הטוו דה פואנס
 ומלחמת אלג׳יו. חידושי השפה הקולנועית מותקים
 אותו, אבל הוא מחפש בראש וראשונה ״נושאים
 חשובים״. חרד, הגון, חרוץ, הוא מנסה להגדיר את
 השקפת העולם שלו, אבל נדמה שהיא מסרבת
 להיחשף בפניו. לכאורה, מיטיב לדבו על הקולנוע
 ועל כוונותיו. אילו היו סרטיו כדבריו, היה היהלום

 שבכתר הגל החדש.

 קדים מאהקר
 בין סרטיו: מכתב מסיביר, קובה סי, חודש מאי

 היפה, שובו של פאנטומס, מכין את המזח.
 נושא על דש בגדו טלאי צהוב שעליו רשום
 באותיות גדולות: אינטלקטואל. הוא מפגין אותו
 בגאווה וסומך על הצופה שאינו בור ועם הארץ.
 בזכותו נמצאה הקבלה קולנועית לפדאנטיות
 המלומדת. קפדן, צנוע, איש ניגודים מכור לעובדות,
 צריך היה להיות פרוטסטנטי אבל הוא קאתולי,
 כותב מסות ועוסק בקולנוע. קיצורי הדרך בניסוח
 משמשים אותו לדון בקובה, בישראל, או בכל מקום
 אחר לאורך הקו הפתלתל המסמן את גבולות הדוח
 המהפכנית בימינו. מבריק וסרקסטי, מפתיע בהבעה
 חזותית, מעורר זעמם של חסידי הצגות הראווה,
 שכועסים על שלא הצטרף אליהם. יכול לאמץ לעצמו
 את סיסמתו של המשורר הספרדי גונגורה: ארס

 הנחש במי יהלום.

ויל  ז־אן־פ״ר מלו
BOB LE ,בין סרטיו: שתיקת הים, ילדים איומים 
 FLAMBEUR, שני גברים במנהטן, לאון מורן כומר,

 המלשין.
 היה הראשון, בשנת 1948, שראה אינסטינקטיבית
 את עתיד הקולנוע הצרפתי. היה החונך של הגל
 החדש, אשר למד ממנו את שיטות עבודתו, את
 המצלמה שנושאים ביד כמו עט שלופה. חבל
 שהביקורת התייחסה בזלזול לסרטיו האישיים
 ביותו, כמו"בוב״ ו״שני גבוים״. פוש בודד לשעבר,
 הוא שואף עתה למעמד ושמי, ומובה במאמציו
 להצטרף לראשי העדר, גם אם יצטוך לשם כך
 להסתתו מאחווי אדות אקדמית, שדחה כל השנים.
ובוט וייז.  אולי הוא חולם היום לעשות סוטים כמו ו

 למזלו, לא הצליח עדיין.

ה ״ ר  אטיאן פ
 בין סרטיו: בובוס, רצח במהירות 45, גשר

 לשמיים, שכיר החרב.
 רצה לעשות סרטים בהוליווד. נסע. חזר עם

 סאבנה.

 אריק ר1ה0ר

 אדיר! רוהמו־
 LE SIGNE DU LION, ששה סיפורי מוסר.

 העקשנות הגדולה להתנקש בבל פוטנציאל דרמטי
 שמציע הסיפור מולידה מונוטוניות שאין גדולה
 ממנה. אם זה חוסר פשרון, אין אלא להצטער. אם זו
 הסתייגות מכוונת מעל אפקט ראוותני, צריך היה
 לבחור באחד מאותם התסריטים כביכול שהם כיום
 באופנה. מסתבר שאם המובילים של הגל החדש
 הגיעו למבוי סתום, דרכן של ההולכים בעקבותיהם
א צלחה יותר. (זיורז, שארנסול, 12.5.62  ל
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 עדגמיאה טדיעז
פו אה טרי םו  פרו

 בין סרטיו: 400 המלקות, מותו של פסנתרן, זייל
 וזיים.

 הדנה מיס ומעט מאד מציר הבשר במרק של מר
 טריפו. הוא ודאי אינו סבור שהנדיחות הטובות
 ביותר הן גס הקצרות ביותר, ומדגיש בחדווה כל
 שטות שבתסריט. (זיורזי שארנסול, נובמבר 1960,
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 מאיר שניצר

-;־ יז גי•
 י.

ץ ר  לעיתים היא מחוז שטני, ולפעמים א

 גזרה. 0ה ושם 3«ען שהיא זרה ומוזרה, בלתי

 ניתנת להבנה, ומצויה הרחק-הרהק מכאן,

 אולי באנטרקטיקה. היא, לבנון, והיא

 מארחת מעת לעת תיירים אומללים,

 שקרויים גם חיילי צה״ל. נבדוק באן את

 המימד העלילתי השקרני בסרטי לבנון. מה

m ךtsaas "שהתחיל 3"&תי אצבעות ®צידון 

stmn W״ ׳ 3  mist's הדו$דבני0״ 5

 המחליא שבהם הוא ״שתי אצבעות מצידון״. אולי
 הקירבה (היחסית) של מועד הפקת הסרט לתאריך
 הפלישה, ואולי זהותם של מממניו (יחידת דובר
 צה״ל) הם שדחקו את הסרט הזה לפינה מפוקפקת
 ביותר מבחינה מוסרית, ולטביעה בגודש של קצף
 צדקני. מכל מקום, מבין חמשת הסרטים
 הישראליים שבהם נוכחת לבנון כגורם עלילתי(״גמר
 גביע״, ״עונת הדובדבנים״, ״רסיסים״, ״נקודת
 ראות״), סרטו של אלי כהן, ״שתי אצבעות מצידון״,
 הוא הקיצוני ביותר בשקריותו הפוליטית, בחוסר
 אנושיותו, ובמגמותיו המסוכנות השואפות לאחד

 קיטש ומוות.
 ביוני 1982 פלש צה״ל ללבנון, ומאז מייבב
 קולנועית הקוזאק הישראלי שנגזל. אמנם רק פתי,
 כזה ששט בתוך שלולית של ליברליזם מזויף, יכול
 להיתפס להנחה שקולנוען ישראלי(יהודי) מסוגל
 באיזה שהוא אופן לשמש כדוברם של הפלסטינים,
 ולהציג את הצד שלהם במלחמה. אך גם ללא מימד
 מיותר ובלתי אפשרי זה ניתן היה לצפות מסרטים
 ישראלים המופקים היום, למעלה מתשע שנים לאחר
 אותה פלישה, שיצליחו להביא להצללת־יתר של
 הטיעון הפוליטי שבשמו נוצרו. לא ״עונת
 הדובדבנים״ של תיי®,fsms, ולא ״גמר גביע״ של עדן
 ריקליס, השכילו לקיים בתוכם את המינימום הזה,
 והיעדרו הבולט מדרדר גם אותם לרמה השקרית
 שאיפיינה את ״שתי אצבעות מצידון״, שהופק לפני

 למעלה מחמש שנים.

 מסתבר, על פי הקולנוע שנוצר כאן, כי במלחמה
 הזאת יש רק קורבן אחד, והוא קבוע - החייל
 הישראלי. כאמור, אין טעם להילכד בפח של הזדהות
 עם האחר (במקרה זה האויב הפלסטיני). אך אופן
 הצגת הטיעונים בתוך עלילות הסרטים האלה מותיר
 רק את החיילים הישראלים כגורם שהמלחמה עושה
 לו משהו. הפלסטינים, וייתר היושבים בלבנון, הם
 גוש מונוליטי מאיים, ואילו הישראלים בוכים

 ומתים.
 לבנון אינה ארץ. לבנון היא מצב נפשי, ואולי גם
 דתי. שניים מהסרטים העוסקים במעורבות
 הישראלית שם - ״רסיסים״ ו״נקודת ראות״ -
 משתמשים בה רק כמשל מטפיזי לתיאור התפרקות
 חומות האדם. ״רסיסים״, סרסו של יוסי זומר,
 מתרחש ברובו בתוך מוסד השואף לשקם פגועי
 הלס־קרב, וכל הפציינטים השוהים בו סובלים
 מצלקת לבנונית. למרות אנושיותה של הסיטואציה
 יכולה עלילת הסרט התמים הזה לשמש כדגם מייצג

 של האטימות הפילמאית בארץ.
 וזה הולך ככה: פציינט אחד בוהה בחלל האוויר,
 מאז שראה מקרוב את חברו הטוב מתפרק לחתיכות
 של בשר צלוי; שני, זמר ליצני, אינו בקו הבריאות
 הנפשית מאז חזר מהשבי; שלישי, נהג משאית, מלמל
 לעצמו דברים חסרי־פשר מאז התנגש בגייפ גדוש
 חיילי צה״ל וקטל את כולם; ויש חייל אחד דתי,
 השייך לחוליית הקברנים של הרבנות הצבאית,
 שהתבלבלו אצלו העניינים מאז זיהה את גופתו
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 המרוסקת של בךדודו; חמישי בחבורה המשתקמת
 הוא קצין אפסנאות פסיכוטי, שנטש את חייליו עם

 בוא ההפגזה הראשונה.
 רגע, מה קורה פהי זהו היסט דרמטי (בעצם
 פוליטי) חמור. בדרך כלל באה התפיסה
 האנטי־מלחמתית לידי ביטוי כשחיילים נוכחים
 בהרס שהם גורמים לאויב הנלחם בהם. האמריקאי
 בהירושימה, הגרמני בווארשה והרוסי
 בציכוסלובקיה. האגוצנטריות הישראלית אינה
 מרשה חדירה של הייצוג הפלסטיני לתוך מעגל
 ההיטהרות הפנימית. אנחנו, כך מסתבר, יכולים
 להסתדר באופן מוצלח גם עם הקורבנות שלנו, ואל

 תבלבלו לנו את המוח עם הצד שממול.
 עניין דומה גם ב״נקודת ראות" של JJ13® י3ור,
 שהוצג בפני הקהל לזמן קצר לפני כשנתיים. זהו
 סיפור־מוסר מרובה צדדים, שבו מועברת אמת
 סיפורית אל הבד בחמש זוויות ראיה שונות, וכל
 אחת מהן חושפת אמת מסוימת על זה שמספר אותה
 כמעט אמרנו ״ראשומון״. מכל מקום, נקודת
 הפתיחה של הגרסאות השונות היא מעשה בארבעה
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 בלבנון, ונער קטן, רועה צאן, מגלה אותם. הדילמה
 הבסיסית היא האם לחוס על חייו, או לחסלו מפחד

 ההלשנה.
 דילמה זו מתגמדת מאוחר יותר, כשכמה לוחמי
 אש״ף מתייצבים מול החיילים, אחד מהם נהרג
 ואחר נפצע קשה. ככל שמתקדמות הגרסאות
 המגוונות לפרשיה זו הולך ומעמיק הטיעון הישראלי,
 תוך זניחה הולכת וגוברת של הדיון בסוגיית חייו
 ומותו של הילד, העד התמים לפלישה הישראלית.
 הגאולה תבוא לשורדים רק לאחר שינקו את
 מצפונם בכל הקשור לאמת האמיתית ביחס לאופן
 שבו נהרג החייל הישראלי. פעם נוספת: על האופן
 שבו נהרג החייל הישראלי. את הילד הערבי תעזבו

 במנוחה.
 אלא שלבנון נוכחת בשני סרטים אלה רק
 במטאפורה שטנית, ועלילותיהם של ״רסיסים״
 ו״נקודת ראות״ היו יכולות להתגלגל גם במלחמות
 אחרות בין ישראל למדינות ערב. לבנון, במקרים
 אלה, היא ארץ גזרה שבה הותר דמם של החוקים
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 ההומניים. מעין תשקיף מקומי לרובע הסיני שממלא
 את יישותו הפסיכולוגית של ג׳ק גיקול&ון

 ב״צייינהטאון״ של רומן למשל.
 נוכחות כזאת משורטטת לרגע קט גם ב״עד סוף
 הלילה", סרטו של אימן גרין, הדן בקצין לשעבר
 דיין) שביצע־ואולי־לא־ביצע איזושהי פאשלה
 בלבנון, ומאז אבד התוקף (התל אביבי) לחייו. גם
 במקרה זה לא שמורה לעצם המלחמה בלבנון שום
 משמעות מיוחדת, והפאשלה הצבאית היתה יכולה

 להירשם בכל אחד מסיבוכי המלחמה באיזור.
 לעומת סרטים אלה גוררים ״שתי אצבעות
 מצידון״, ״גמר הגביע״ ו״עונת הדובדבנים״ את
 עלילותיהם ואת גיבוריהם אל הארץ הצפונית ממש,
 ועצם השהות הישראלית שם היא שעושה את
 הסיפור הממשי, ולא רק מעצבת את הרובד הסמלי.
 מובן ש״שתי אצבעות מצידון״ הוא המחפיר בהם, אך
 היתרונות היחסיים של שני האחרים מצומקים
 מאליהם, בשל העובדה הטריוויאלית שב־1991, עם
 השנה הרביעית לאינתיפאדה, אפשר היה בקלות
 להעמיק בטיעונים שעמדו במרכז הסיבוב המלחמתי

 הקודם בין ישראל לפלסטינים, הסיבוב הלבנוני.
 כשהוצג לראשונה ״שתי אצבעות מצידון״ הוסברה
 הצלחתו הפנומנלית אצל קהל הצופים בהיותו טקס
 מירוק חטאים קולקטיבי. צפיה חוזרת בסרט
 מלמדת שהסרט אינו נסוג משום עמדת מוצא
 רפולית־שרונית, ומבחינה זו מתקיימת בו שקריות
 כפולה: הוא גם מעמיד פני צדיק־מכה־על־חטא, וגם

 מזייף את מימד האמת בסרט. אם לסמוך על ״שתי
 אצבעות מצידון״ מצויה ארץ לבנון בתוך יבשת
 אנטרקטיקה, ואין זיקות כלשהן בין שהות
 הישראלים בה למצב הגאו־פוליטי. צה״ל מצוי
 בלבנון, משום שהוא מצוי בה. הסיבה היא

 המסובב.
 מובן שהצורך להציג נקיון פוליטי מלאכותי שכזה
 נובע מהעובדה הפשוטה שדובר צה״ל, מפיק הסרט,
 אינו יכול לייצג עמדות המצויות בוויכוח מדיני. אך
 הרי עצם מעשה הסרטת הסרט הזה הוא בבחינת

 הצהרה פוליטית. וזוהי מכשלה נאו־תועמלנית.
 מכשלה שניה מצויה בציפורני הסיפור עצמו,
 המבודד את הקורבנות מתוך המלחמה. והקורבנות,
 כמה בלתי מפתיע, הם כולם ישראלים, או באלה
 שהביעו רצון לשתף פעולה עם הפולש הישראלי.
 קצין ישראלי נקטל בתחילת הסרט, ואחריו ילכו
 לעולמם גם בני משפחה לבנונית שהביעה רצון
 לשלום באוזני כתב טלוויזיה זר, וגם חייל
 דרוזי־ישראלי, וגם כומר ששאף לשקם את
 ההריסות, תוך שיתוף פעולה עם הכובש הישראלי,
 וגם ילד לבנוני תמים, ששימש כלי משחק בידי זדים,
 כדי למשוך את הישראלים לתוך מלכודת של
 מטעךצד קטלני. נכון, גם שני פלסטינים מוצאים
 את מותם מפעילות קרבית של הישראלים, אך הם

 לא נוכחים על הבד. רק מספרים על מותם.
 המעגל השלישי, והוא הנתעב באמת, הוא המעגל
 הפאשיסטי שמתאר את השהות המלחמתית בארץ

 גזרה זו כהרפתקה שתמרוריה רומנטיים. הדרוזי
 נשחט בדרכו לארוסתו שמתגוררת בהרי השוף,
 לקצין הישראלי הצעיר, גיבור הסרט, שמורים
 רגעים של גאולה וחסד, והם תמיד במחיצתה של
 סמלת המבצעים הגדודית; חייל ישראלי המפטרל
 בכפר למוני כבוש נוטה להניח שנערה מקומית
 התאהבה בו, ואינו מסוגל לסלוח לה כשמתברר
 שהיא בכלל מצדדת בהשקפת העולם של בני עמה;
 חייל ישראלי נוסף, במבינו כינויו, מאמץ לו ילד
 מקומי כחיית מחמד, וזה הילד שיאכזב אותו
 כשאחיו הבוגרים ישתמשו בו כפתיון למשיכת
 הישראלים אל מטען־הצד. שוב צפה הדיאלקטיקה
 נוסח גולדה מאיר, שטענה בשעתה כי היא לעולם לא
 תסלח לבני העם הפלסטיני, שבפעולותיהם

 הנפשעות הם מאלצים את הישראלי להורגם.
 סצינת הסיום של ״שתי אצבעות מצידון״ מוצמתת
 לאתר מטאפורי, לתוך שלולית בוץ. הסצינה מתארת
 את נסיגת הצבא הישראלי הפולש, ומתמקדת
 בנגמ״ש ששקע בבוץ הלבנוני, ומתקשה להיפרד
 ממנו. זוהי הסצינה הכנה ביותר בסרט, אלא שאלי
 כהן אינו מסוגל להיצמד אליה, והיא נחתכת
 לתשקיף טלוויזיוני שלה. מסתבר שצוות הסרטה של
 הטלוויזיה הישראלית נמצא אף הוא על גדות
 השלולית הזו, והוא מתעד עבור התל אביבים
 (היושבים, כזכור, בכורסאותיהם הנוחות
 כשהחיילים קורעים את התחת) את הנסיגה. אחד
 הצופים בכתבה הטלוויזיונית זו הוא הקצין
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 הישראלי, גיבורו הראשי של ״שתי אצבעות מצידון״,
 ששוכב באותה עת בבית החולים רמב״ם, ומחלים
 מפציעתו בקרב, כשהציופר המרכזי ישוב לצידו:
 סמלת המבצעים שמעניקה לו את עצמה בעבור גילוי

 הגבורה שלו תחת אש. שוב חובר הקיטש למוות.
 בעצם, וזה המימד הזייפני הקבוע כבר, נפצע
 הקצין הזה בפעולה הקרבית היחידה שיוזמים
 החיילים הישראלים במהלך הסרט. בכל יתר
 הפעלות הם נגררים אחרי הערבים הזוממים.
 פציעתו נובעת מהעובדה שהוא פרץ יחיד לבית
 מבודד שבו התבצר רב־מחבלים אש״פיסטי.
 הפריצה סולו נובעת מהעובדה שהפלסטיני שהה
 בבית הזה בסמיכות לאזרחים לבנוניים תמימים,
 שבהם לא רצה, כמה הומני, הקצין הישראלי לפגוע.
 לכן הוא סיכן עצמו, ויתר על החיפוי היחידתי, פרץ
 לבד, גאל את האזרחים האומללים מנוכחותו של
 הפלסטיני הרצחן, ונגאל נפשית באמצעות
 פציעה־תחת־אש, שכן צרור קליציניקובי פגע בבטנו
 בטרם חיסל את אויבו. זוהי פציעה שערך רב בצידה:
 א. היא מטהרת סופית את הקצין ממעורבות
 מיותרת בלבנון, שכן הוא הוביל את עצמו לפציעה,
 על־ידי סיכון ורצון להציל אזרחים; ב. בגינה הוא

 זכה בסמלת שלו. נא להקיא לתוך השקית.
 מובן שסרטי העונה החולפת ־ ״גמר גביע״ ו״עונת
 הדובדבנים״ - שיכללו את המבע הקולנועי שלהם,
 לעומת ״שתי אצבעות מצידון״, ואף השכילו לטמון
 עמוק יותר את הרובד השקרני. ב״גמר גביע״ נוכחים
 סוף־סוף גם אלמנטים מהצד האחר של הקרב,
 מהצד הערבי, ואילו ״עונת הדובדבנים״ מטיל ספק
 פומבי ביכולתו של המדיום החזותי לספר את האמת.
 סרט זה אף נועז דיו כדי לצאת בהפגנת־יחיד מביכה
 נגד אריאל שוון, ששלח(כאילו) את צה״ל למהדורה
 המודרנית של הגיהנומיות. למרות כאילו־נועזותה
 הפוליטית של סצינה זאת, היא הגרועה ביותר

 בסרט.
 מכשלתו של ״גמר גביע״ כמו מובנת מאליה, שכן
 הניצול היחיד בסרט הוא השבוי הישראלי. ומשום
 שנקודת המוצא של הטיעון הסיפורי פה היא
 הנקודה ההומנית, שגורסת כל כל האנשים שווים,
 וכי המלחמה היא על החיים ולא על הרעיון הפוליטי.
 מובן נצחונו של משה איגגי, הישראלי, שעושה את
 התפקיד הראשי. הוא שורד, והערבים לא. למרות
 ההעמקה כביכול של עומק העלילה, וגיוסו של הצד
 הערבי בסיפור, נותר באופן עקרוני ״גמר גביע״ בתוך
 הטריטוריה הליברלית הידועה, זו שמוכנה להזיל
 דמעה כשהאויב מת, מבלי לשפוט באופן מלא את
 מהות אויבותו של אותו אויב. כאמור, דמעות הן
 בחינם, והחיים לא. לכן נותר איבגי בחיים, כדי

י ואת עמיתיו המנוחים. ו כ ד ג מ ח ו  לבכות את מ
 אלגנטית יותר היא החמיקה של חיים בוזגלו
 ו״עונת הדובדבנים״ שלו מעימות חזיתי עם הסוגיה
 של עצם שהות הישראלים בלבנון. נכון, אומר הסרט,
 מי ששלח אותנו לכאן(שרון) הוא נבל גדול; נכון, אין
 אמת שיכולה להצטלם באופן אובייקטיבי, ולכן
 נוותר גם על אמירתה. והנה, תוך שהוא מגייס את
 שני טיעוניו המצוחצחים הללו, מצליח בוזגלו לבצע
 עיקוף תימאטי מרהיב, ולא להיכנס כלל לדיון
 בסוגיה הפוליטית שהסרט נוצר בשמה. כידוע, לא
 מחויב שום סרט באמירה חברתית נוקבת, או
 בהפגנת רחוב שבוקעת מעלילתו. אך מאותו הרגע
 שהסרט עצמו קובע את קו המטרה, עליו לנסות
 ולעמוד בזה. ״עונת הדובדבנים״ החליט, באופן
 שרירותי, שהוא חפץ להיות סרט פוליטי, ולכן יש
 לבחון אותו בפראמטרים הללו. וככזה הוא כשלון

 חמקני.
 אין ערבים בסרט, יש רק ישראלים. הנוכחות

ד בברי ב״גמר גביע" ח מ  מז

 הערבית מושגת באמצעים שמאפיינים בדרך כלל
 תיאורם של רוחות רפאים מאיימות, או ערפדי לילה.
 איום מתמיד, נוכחות נסתרת, והבלחות רצחניות
 שקוטלות פה ושם את החייל הישראלי המאויס
 והמבוהל תמידית. לבנון היא אלמנט פטאלי
 שמפורר את הנפש הישראלית, והחייל הוא הניזוק
 היחידי ממנה. אחד נהרג, אחר דעתו נטרפת עליו,
 שלישי נאלם, ועל הכל מחפה התפיסה שאין אמת
 מוחלטת, וכי החיים הם רק קמפיין מתוזמן היטב,
 וגם נוכחותה של מצלמת טלוויזיה אינה מעידה אף
 פעם על צילום האמת. זו יחסית, ולכן ניתן הרשיון

 שלא לספר אותה במלואה.
 ב״עונת הדובדבנים״ מלווה צוות טלוויזיה
 אמריקאי את השבועות האחרונים לחייו של חייל
 מילואים ישראלי, העושה בלבנון; ביישתי אצבעות
 מצידון״ מתעד צוות טלוויזיה מקומי את הבוץ
 המטאפורי; ב״גמר גביע״ מנצלים את השידור
 הטלוויזיוני מאליפות העולם בכדורגל, שהתקיימה
 בספרד במקביל לפלישה הישראלית ללבנון, כדי

 להעביר דרכו את ההנחה ההומנית שכל בני האדם
 שווים זה לזה.

 בשלושה המקרים נעשה שימוש לא נקי מבחינה
 מוסרית בציטוט הטלוויזיוני. ב״עונת הדובדבנים״
 תופסת העתונאית האמריקאית צד סובייקטיבי
 בסיפור החדשותי, למן הרגע שהיא נכנסת למיטה
 אחת עם החייל הישראלי שאותו היא מתעדת.
 ביישתי אצבעות מצידון״ משמש השידור הטלוויזיוני
 כעוגן רומנטי לחיזוק הקשר בין הקצין הפצוע
 לסמלת המבצעים. שכן עתה, עם הנסיגה מלבנון,
 הוא יוכל להתפנות לכיבוש מסוג אחר. ב״גמר גביע״
 מסמיך הסרט את השידור הישיר ממשחק גמר גביע
 העולם בין איטליה לגרמניה אל הזכיה בחיים
 שאותה זוקף משה איבגי• לזכותו. האיטלקים
 מבקיעים גול, והפלסטינים נקטלים. עוד גול, עוד
 קטל, ועוד גול ועוד קטל. וכך, בשיטת הנוק־אאוט
 כשהמפסיד יוצא מהטורניר, נותר המנצח בלבד.
 איטליה בשידור הטלוויזיוני, איבגי בעלילה

 המקומית. ושום אמת לא יוצאת מנצחת מזה. •
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 בדרך

 ו
 דן צלקה

 אביו של ז׳אן ויגו, שבחר להיקרא בכינוי
 אלמראז־ה, אנגראם של ״יא לה מו־ד״, כלומר: יש
 חרא, היה אחד האנרכיסטים המסוכנים ביותר
 בתחילת המאה. הילד הקטן היטיב להכיר בתי סוהר
 למיניהם כשהיה מבקר אצל אביו הכלוא. בית סוהר
 הוא מקום נורא ומשל מהפנט ומצודד. בית סוהר...

 מה איננו בית סוהרי!!
 והקביעה שמאותיותיה גזר אביו את כינויו! גם
 היא אמת. וחיי האדם! בשאון אתה מתקין פצצות,
 בזעם אתה נרקב בכלא, הנה אתה עורך עתון,
 מתיידד עם שרים, מתמכר למותרות, לחיי מין
 עשירים מדי, למורפיף, וכעבור כמה חודשים מוצאים

 אותך חנוק בשרוכי־נעליים בתאך המצחין.
 כל חייו ניסה זיאן ויגו המופלא להשתחרר
 ״ מאחיזת האידיאה של בית הסוהר בנפשו, והדבר
 עלה בידו לפני שהלך לעולמו בבית מרפא שווייצרי.
 ״ליאטאלאנט״ היה כמעט גמור. תולדות הסרט הזה,
 הטיפול שבו זכה אצל הכרישים של חברת ״גומוף,
 השם הנלעג שניתן לו מחוץ לצרפת, העריכה
 האווילית, יחסי הציבור המטומטמים, גילו - למי
 שהיה זקוק לכך - את יחסה של תעשיית הקולנוע
 ליוצר שקשה לסווגו, לאחד הגאונים המעטים של

 המדיום.
 ה״גירסה״ החדשה, פרי עבודה מסורה של שנים
 רבות, תירשם לזכותה של חברת ״גומון״ כגמול צנוע
 על העוול, ואולי כבאגדה היהודית, תינתן לאנשיה

 מנוחה מאש הגיהנום בשבתות.
 "ליאטאלאנט״ הוא יצירת מופת, סרט המעורר
 אותה השתאות אילמת, אותו עונג מוזר שאינו רחוק
 מכאב, אותו רצון לעצור את הזמן, אותו צמאון
 לשובו של העולם שנברא בו, שאנחנו מכירים
 ממוסיקה, מספרות, מציור, אך לעיתים רחוקות,
 רחוקות ממש, רחוקות מדי, בממלכת הקולנוע

 המשופעת בכשרון, ביופי, בסקס־אפיל ובממון.
 בשנת TNSWS (שעד עכשיו עוברת עלינו תוך
 מתקפת כיעור סתמי או מתחכם), אולי כדאי לומר
 שסרטו של ויגו דומה במשהו ל״חליל הקסם״, בחיוך
 שבו, בתום, ברוך, במאגיה הלבנה, בבטחון הנשגב
 שהנס יתרחש. אמנם"מקדש ההתנסות״ בסרט אינו

 ארמון מצרי־מסוני המוקף יער אגדי, אלא ארבה
 המפליגה בסיינה, אך גם הסרט מספר את יסורי
 ההתנסות, את ההתגברות על הפיתויים העומדים
 כמכשול בדרך אל האהבה, פיתויים המוכרים לכל
 אדם שאהב אי־פעם: הזיית העצמיות, הזיית
 ההרפתקאות המתחרות, הזיית הפגישה עם המרתק
 יותר מאשר האהוב, הזיית האקזוטי וההרמטי,
 הזיית המשיכה אל הקמיע, הפטיש והאוטומטה^ אל

 ריבוא הדברים.
 נדמה לי שזיאן ויגו נהנה מהצליל העשיר הזה:
 ליאטאלאנט. אטאלאנטה מהאגדה היוונית היתה
 בת מלך סקירוס מארקדיה הידועה בשל מהירות
 ריצתה. אין ספק שמפני כך נקראה הארבה על שמה.
 אטאלאנטה האגדית נשבעה להתמיד בחיי הרווקות
 שלה, ומי שבא לבקש את ידה חייב היה לנצחה
 במירוץ, שאם לא כן דינו היה מוות. גוון זה היה ודאי

 חשוב בעיני ויגו.
 האוקיינוס האטלנטי! אני חושב שכן. 89ישל ®י9זון
 בגופו המקועקע ובמטמון תאו מייצג את

 האוקיינוס.
 אטלנטיס, יבשת העדן האבודה! אולי. אטלאנט,
 קריאטידה ממין זכר, דמות התומכת במקדשי זהו

 הקשר פדנטי מדי ובכל זאת ארשום אותו כאן.
 אינני יודע איך לבטא זאת, אבל המדיום
 הקולנועי כפי שהוא נשקף מסרטו של ויגו טומן
 בחובו הבטחות רבות שטרם קויימו. זהו מדיום
 הדומה לאיזה עריץ קדום, מסוכן, תובעני, מדקדק
 בגדולות ובקטנות, הדורש המצאה בלתי נלאית
 והשראה מתמדת בטקסים הנערכים לכבודו, ורק אז

 מעתיר נדיבות מפתיעה ומופלגת. •

 חיוך כזה לא
 ראיתי משם
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 בסרט הנפלא הזה, שכולו תנועה, יש רק תנועה
 פתוחה אחת, ישר בהתחלה: התהלוכה מהכנסיה של
 הכפר אל ספינת הנהר. ההיפתחות הרחבה, הנדיבה,
 ארוכת הטווח הזאת, היא המתנע לעולם האגדה של
 התנועות הסגורות: ההלוך ושוב של הארבה על
 הסיין, של המשוט שמעלה את הכלה לארבה, של
 האופניים של הרוכל/הקוסם/המפתה, ההלוך ושוב
 של הכלה אל העיר וחזרה, ההלוך ושוב של הגבר
 והאשה שנפשותיהם יוצאות זו לזו במיטותיהם
 הנפרדות (סצינה מופלאה שרק אמן ענק יכול שלא
 לגלוש בה לקיטש); הסיבובים של גלגל מכונת
 התפירה, של התקליט על אצבעו של IWM ^ימון, של
 תיבות הנגינה שלו, של הבובות המכניות בחנות, של
 הקוסם המתגלגל פנימה והחוצה בקפה, של הריקוד
 והמשגל, של המצלמה סביב קבינט הנפלאות של

 זאב הים הזקן.



 התנועה הסיבובית המושלמת מרתקת את ויגו
 ואת הצופה. המצלמה לא מתרחקת אלא לעיתים
 רחוקות. המסך מלא רוב הזמן באינטימיות של
 פנים, טורסו, גב, סביב סביב לדמויות המעטות,
 ובאינטימיות של החדרים הקטנים ובאינטימיות של

 החפצים שממלאים אותם.
 הסגירות של התנועה והסגירות של המקום היו
 צריכים לכאורה להוליד קלאסטרופוביה. לפוצץ את
 היחסים בין אנשי הארבה, להרוס את האהבה בין
 הקפיטן לאשתו היפה. הפיתוי של העיר היה צריך
 לכאורה להפוך את האליפסה הפחוסה לפרבולה,
 להרחיק את האשה לצמיתות ולפרק את
 שותפות־השנים בין מלחי הארבה. אבל הקפיץ
 הנמתח כמעט עד לרלקסציה חוזר ומתכווץ. חיי
 העיר סגורים ומונוטוניים כמו החיים בספינה; מישל
 סימון שדחס את האוקיינוסים לחדרו ומאיים תדיר
 להתפרץ, חוזר שיכור, אבל חוזר; דיטה פארלו
 שהתפתתה לעיר שבה לאהובה; האיום של בעלי
 האוניה לקחת את הפיקוד מהקפיטן סר מעליו,

 והארבה חוזרת במעלה הנהר.
 לכוחות הכמו־מכניים שפועלים בתיי הדמויות -
 ושויגו יודע לתת להם ביטוי נפלא בחפצים ובבובות
 המכניות - נוספים הדמיון והאהבה. אלה מחזיקים
 יחד את הבובות האנושיות ומצילים את העולם
 הסוגר והמחניק מהתפרקות. הדמיון האנרכי של
 מישל סימון מאפשר לו להחזיק עולם שלם בתאו,
 האהבה של הקפיטן ואשתו הופכת את החיכוך
 לחיבוק, ומעניקה לבנליות של שגרת חייהם את
 החיוך הנפלא של דיטה פארלו וזיאן דאסטה. חיבוק

 כזה וחיוך כזה עוד לא ראיתי בשום סרט. •
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 זיאן ויגו, אחת הדמויות החריגות בנוף
 הקולנוע הצרפתי, במאי שתהילתו נשענת על
 סרט קצר אחד, סרס תיעודי אחד וסרט
 עלילתי אחד, נולד בפריס ב־1905 ונפטר בה 29
 שנים לאחר מכן, בשנת 1934. הוא היה בנו של
 אנרכיסט לוחם בשם מיגואל אלמראדה,'עורך
 כתב העת האנרכיסטי LE LIBERTAIRE. אמו,
 אמילי, מבוגרת מאביו ושותפה נאמנה לדרכו

 הפוליטית, הלכה אחריו לכל מקום. היא גררה
 עימה את בנה למפגשים ולאסיפות הפוליטיות
 שבהם כיכב הזוג, כך שזיאן הקטן ספג את רוח

 המרי יחד עם חלב אמו.
 חלק מחוויות הילדות שלו קשורות לחצרות
 של בתי כלא, שם ביקר יחד עם אמו את האב
 האסור בשל דעותיו הפוליטיות. כשהיה זיאן בן
 12 נשלח אביו שוב לבית הסוהר, ואחרי כמה
 ימים, כך טוענת הגירסה הרשמית, תלה את
 עצמו בשרוכי נעליו. עד היום לא ברור האם

 אכן מדובר בהתאבדות או ברצח מכוון.
 האם לא הורשתה לטפל בנער, והוא נמסר
 לידי סבו. זה רשם אותו לפנימיית בנים כפרית.
 חוויותיו בפנימיה זו סיפקו לו את תומר הגלם
 ל״אפס בהתנהגות״, הסאטירה הארסית שלו על
 מוסדות מן הסוג הזה. לאחר שסיים את בית
 הספר התיכון עבר ללמוד ספרות בפריס, אבל
 בשל בריאותו הרופפת נשלח לעיירת מרפא, שם
 פגש את בתו של תעשיין פולני בשם אליזבת
 לוז׳ינסקה. השניים החליטו לגור בניס, שנבחרה

 בשל מזג האוויר הנוח. הם נישאו והביאו לעולם
 את בתם היחידה לוס.

 בעזרת כסף ששלח אביה של אליזבת עשה
 ויגו ב־1930 את ״בקשר לניס״, סרט תיעודי
 שצילם ידידו, בוריס קאופמן, אחיו של דז׳יגה
 ורטוב האגדי ואחד הצלמים הגדולים של

 התקופה. קאופמן צילם גם את כל שאר סרטיו
 של ויגו. החיוניות והגישה הבלתי רגילה של
 הסרט לנופים ולטיפוסים של ניס פתחו בפני
 הבמאי הצעיר את שעריהם של מועדוני
 הקולנוע, אחרי שהסרט הוצג פעמים ספורות
 בבית קולנוע מסחרי. שנה לאחר מכן הזמין
 אחד מיומני החדשות בצרפת סרט תיעודי על
 שחיה. וויגו צילם אותו בבריכת מועדון

 המכוניות.
 בשנת 1932 התוודע למפיק בשם נמס,
 והשניים רקמו תוכניות להפקות משותפות,
 שלא יצאו אל הפועל. עם זאת, תמיכתו של נונס
 הוא זו שאיפשרה לוויגו לעשות, ב־1933, את
 ״אפס בהתנהגות״. הפיוט והחוצפה משתלבים
 יחד בסרט מופלא זה על חבורת ילדים שחוזרת
 לפנימיה אחרי חופשה ועל המרד שלהם במנהל
 הרודני. הוא היה נושא לחיקויים אין־ספור
 מאז נעשה (כמה פעמים כבר ראינו ילדים
 מרחפים SLOW MOTIONS בין הנוצות

 המתעופפות באטיות כפתיתי שלג, או מנהל
 ננסי מרושע היושב בכורסה גדולה ממנו בכמה

 מידות!).
 הסרט נאסר מייד להצגה, אחרי מחאה
 רשמית של ״אירגוך איגודי ההורים״, וועדת
 הצנזורה לא טרחה אפילו להעיף בו מבט. היא
 קבעה בין השאר שהסרט הוא ״אנטי־צרפתי״,
 ועד לשנת 1945 היה אסור להצגה בצרפת
 עצמה, אם כי הוקרן מדי פעם בארצות

 אחרות.
 במהלך 1933 ניסה ויגו להרים כמה
 פרויקטים ללא הצלחה, עד אשר הוצע לו
 תסריט המבוסס על מלודרמה זולה של סופר
 בשם ז׳אן גינה. הסיפור על ספינת נהרות בשם
 ״ליאטאלנט׳, שקברניטה נושא לאשה בת כפר
 ולוקח אותה לחיות יחד עימו על סיפון הספינה,
 בחברת מלח זקן ונער מתלמד צעיר, שינה אופי
 וצורה בידיו של ויגו. הסרט היה לתעודה
 מרגשת על אורח חיים מיוחד במינו בשולי
 החברה, סיפור אהבה פיוטי ועם זאת גס
 ריאליסטי: תמונה נוגה־מרירה של חיי נישואין

 פרולטריים בהתהוותם.
 הצילומים החלו בסוף 1933 והסתיימו
 בחודש פברואר 1934. המפיקים, שראו את
 התוצאה בחודש אפריל, נבהלו משום שסברו כי
 המוצר אינו מסחרי די הצורך, וסברו שאפשר
 לשפרו בעזרת קיצוצים ברוטליים ששינו כליל
 את צורתו. הם הוסיפו לסרט פזמון אופנתי, ואף
 שינו את שמו לשם הפזמון: ״הספינה חולפת״.
 מאמציהם היו לשווא; הסרט ירד ממסכי פריס
 אחרי שבועיים. ויגו עצמו, שחלה קשות בזמן
 הצילומים, נפל למשכב ומת זמן קצר אחרי

 הצגת הבכורה של הסרט.
 מאז, בעיקר הודות להתפעלות הולכת
 וגוברת של הביקורת, הרואה באיש זה, שנפטר
 עוד לפני שזכה למצות ולו מעט מכשרונו, את
 אחד הגאונים של הקולנוע הצרפתי, נמשכו
 המאמצים לשחזר את הסרט ולהביאו שוב
 למצבו המקורי. גירסה משוחזרת חלקית הוצגה
 כבר ב־1940, אבל גם היא היתה רחוקה
 מלספק את הדרישות. לפנה שנה הוציאה חברת
 ממון הצרפתית, המחזיקה בזכויות הסרט, את
 מה שהיא מכנה הגירסה הסופית. הכינו אותה
 בעזרת חומר גלם שלא ידעו על קיומו קודם

 לכן, שנמצא במרתפי החברה.
 הגירסה החדשה הוקרנה בפסטיבל הסרטים
 בקאן והוצאה להפצה מחודשת שהצליחה,
 למרבה ההפתעה, לעמוד בתחרות עם הסרטים
 החדשים ביותר שהוצגו באותו זמן. הסרט ייצא
 להפצה מסחרית גם בישראל, וזו הזדמנות
 ראשונה לחובבי הקולנוע בארץ לראות את
 ה״ליאטאלנט״ גם מחוץ לכותלי הסינמטקים

 ובגירסתו המלאה.

 דן פיערו
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 הפרסים חולקו
 בתיאום עדן

 צביקה אודן
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 הארנב והצב" י משלים גיאומטריים

 32סטי3ל האנימציה באנסי 91' ה3ינו שאין

 MPW לצפות שמחש$ <&על MS "דיס3י
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VATS להקרנה סרס של תלמידים שהיו 

 בראשית סדנת האנימציה בסינמטק

 תל אביב. ולא להאמין, האנימטורים

 הרוסיים מחזרים אחרי הישראלים

 אנסי, בקצה הימני של מפת צרפת. ישר מתחת
 לזינבה. עיר קטנה ויפהפיה, אימצה לפני 31 שנה את
 הפסטיבל הבינלאומי הראשון בעולם לאנימציה:
 אחת לשנתיים, 6-5 ימים. פסטיבל שכבר מזמן
 הוכיח שהוא הגדול והחשוב בעולם. אירוע חובה לכל
 מי שמעורב באנימציה, בקולנוע או בתקשורת,
 ואפילו בעקיפין. כדרכם של פסטיבלים, זה שבאנסי
 ממשיך להתאמץ כדי להוכיח שהוא הגדול והחשוב.
 עוד יותר גדול. עוד יותר חשוב. יש לכך ביטוי במספר
 המבקרים. המון צפוף. השנה - מעל 3,000 איש
 ואשה, כולל הרבה אנשי עתונות, מודפסת ומשודרת.
 ויש לכך ביטוי בשוק הסרטים וההפקות הצמוד.
 למעשה, פסטיבל נוסף, מקביל, שהדגש בו מסחרי.
 נוסף על כמות האירועים המוגזמת שמארגן
 הפסטיבל, בעיקר תכניות הומאז׳, רטרוספקטיבות,
 תערוכות וסימפוזיונים, מארגן ״השוק,, תוכנית
 נפרדת של סימפוזיונים, הקרנות מיוחדות, קבלות

 פנים ומסיבות.
 למי שמנסה להוציא את המקסימום מהפסטיבל,
 החגיגה מתחילה כל בוקר בתשע ונפסקת בסביבות
 שתיים בלילה, עם סיום הקרנת סרטים שנבחרו
 רשמית אך אינם משתתפים בתחרות. חלקם סרטים
 שכבר זכו לאחרונה בפרסים באירופה, ותקנון
 הפסטיבל מונע מהם להתחרות. האחרים הם
 סרטים שאולי אינם טובים או מושלמים לדעת צוות

 הסלקציה, אך יש בהם עניין מיוחד.
 למשל ״באלאנס״, סרטם הראשון של האחים
 מגרמניה. למרות הקרנתו מחוץ לתחרות
 היה שותף לפרס הביקורת באנסי 89', וזכה בפרסים
 בינלאומיים רבים.אחרים, כולל ״אוסקר״ הוליוודי.
 הסרט, המתאר דמויות גמלוניות החיות באיזון על
 משטח מרחף, עד שאחד מהם ״דג״ תיבה מנגנת
 המפירה את האיזון, הוקרן באותה שנה גם
 בפסטיבל ירושלים. אורך הסרט שבע דקות ועשרים

 שניות. במושגי אנימציה - די ארוך.
 רוב הסרטים נעים בין 2 ל־6 דקות (לא כולל

 פרסומות ופתיחים / כותרות לסרטים, טלוויזיה
 ואירועים, שאורכם 30 שניות עד דקה). פחות
 מעשרה אחוזים מהסרטים נמשכים מעל 12 דקות,
 מה שמחייב מאמץ מיוחד בזמן הצפיה. ואחרי שבוע
 כזה, של לפחות 100 סרטים ביום, פגישות עם חלק
 מיוצריהם, השתתפות בהרצאות ובהדגמות, וקריאת
 20-15 ק״ג פרסומים מודפסים, יש לך רושם על

 אנימציה־היום ואנימציה־לאן.
 לאן! לאירופה. אירופה שכבר פוסעת בדרך
 לאיחוד וכנראה תיכף תרוץ. יותר ויותר הפקות
 משותפות לאולפנים משלוש או ארבע ארצות. היום,
 ככל הנראה, מפני שהרבה כסף אירופי מוענק
 לעידוד הפקות כאלה. מחר זה כבר יכול להפוך
 להרגל. במרבית המקרים מעורב אולפן בריטי. לא
 חוכמה. ילידי האי מונים 300 אולפני אנימציה.
 נשמע כהגזמה קלה. אבל גם רבע מן המספר מהווה

 כמות מדהימה.
 אלא שהעניין הוא באיכות. אם לשפוט על פי
 הסרטים שהוקרנו באנסי 91; אף מדינה אינה
 מתחרה היום עם האיכויות של יוצרי אנימציה
 בריטיים. ודאי שלא מעצמת האנימציה יפן. תעשיית
 ענק. תעשיה שהפכה בין יוצרי ומבקרי האנימציה
 שם נרדף לאיכות ירודה. באנסי 91׳ עשו היפנים

 מאמצים נואשים לתקן את השם הרע.
 ארצות הגוש הקומוניסטי לשעבר עשו באנסי
 רושם שהיו נותנות הכל כדי לעשות ״אנימציה יפנית״
 ולהתפרנס. ״הכל״, במקרה של הפסטיבל, כולל
 התחנפויות קלות לכל הכיוונים. אפילו לישראלים,
 בתקווה לקבל עבודה ותקציבים. בהתחשב בעובדה
 שאין בארץ תעשיית אנימציה, התחנפות כזו לא רק

 מביכה, אלא גם מעידה על מידה של פאניקה.
 יתכן שהפניה לישראלים היא תוצאה של טעות
 אופטית. כבר 20 שנה יש נוכחות ישראלית, לרוב
 זעירה, בפסטיבלי האנימציה החשובים. בדרך כלל
 מחולקת היטב בין מרכיבי הפסטיבל. השנה, למשל,
 היו בין הישראלים בפסטיבל איש אנימציית



, מאולפני הבירה, שנכח בכל א מ ג די י  המחשב או
 ההקרנות והסימפוזיונים בנושא, וריחרח אחר
 חידושים בתערוכת הציוד. המפיצה עגת פרחי
 שבדקה עיסקאות אפשריות, בעיקר ב״שוק״. שני
 יוצרים, חוזרי לימודי חדל - תמי פיון(קנדה) ודגי
 אייזקס (אנגליה) שהקימו לאחרונה סטודיו בארץ,

 בילו זמן רב ב״שוק״ בבדיקת הפקות ותעסוקה. חבר
 הוועד המנהל של האיגוד הבינלאומי לאנימציה,
 איספ״א, יצחק יורש מ״בצלאל״, השתתף בישיבות,
 בדיונים ובוועדות. בוגר (לפני מספר שנים) לימודי
 אנימציה בצרפת - נועם משולם (״כוח תפוח״) נכח
 בכל האירועים הצרפתיים ובחלק ממסיבות
 העתונאים. אנימטור־מעצב שאיבד את בתוליו
, בוגר ויצ״ו  הפסטיבליים באנסי, הוא אלי דרוקו

 חיפה.
 מאמץ טראומטי להיות בשניים־שלושה אירועים
 בעת ובעונה אחת עשיתי גם אני. לא היה צורך
 להתאמץ כדי לפגוש תמיד, בכל אירוע, ישראלי או
 שניים. כן היה צורך במאמץ כדי לראות סרט
 ישראלי. ב״שולף הקרינו מפיקיו הצרפתיים את
 ה״פיילוט״ לסרטו של חגן קמיגסקי ״כל העולם הוא
 חלם״, על פי סיפורי חכמי חלם של בשגיסיזיגגר ז״ל.

 ״א< הרפאים" - המפעל

 הסרט היחיד שהופיע בפסטיבל תחת שם ישראל
 היה ״בע״ח״, תרגיל מוקדם בהבנת תנועה. עבודה של
 תלמידי סדנת מבוא במרכז לאנימציה בסינמטק תל
 אביב, שצולם מחדש בסדנת מתקדמים בשלב לימוד
 עבודה לפי פס־קול. פס הקול במקרה זה הוא יצירה
 מוסיקלית קצרה של אגישי חניב, מתלמידי סדנת
 המבוא. בחירה בסרט שנעשה לאחר 5-4 שיעורים,
 בצד סרטים שנעשו ב־14 מדינות על־ידי סטודנטים
 שלמדו לפחות שנה, יכולה לשמש כמחמאת־ענק

 ליוצריו.
 התרשמות מוגבלת מסרטי הסטודנטים שהוקרנו
 בפסטיבל מצביעה על נתק קל בין תוכניות הלימוד
 לבין המציאות הפסטיבלית. לימוד דרך אנימציה
 מצוירת מאפשר התייחסות נוחה לכל המרכיבים.
 קל להצביע על טעויות, לתקנן, להוסיף או להשמיט
 ציורים כדי לשפר תנועה, אופי, דרמה וכיוצא באלה.
 מרבית סרטי הסטודנטים שראיתי נעשו באנימציה.
 דו־ממדית, בדרך כלל בציור. וזאת שעה שאנימציה
 תלתיממדית הולכת ותופסת מקום חשוב ביצירת

 אנימציה בעולם•

 האולפן הבולט בעולם בתחום זה נמצא
 בבריסטול, אנגליה. אולפני אארדמן הוקמו ב־1972
 על־ידי פיטר לורד ודיוויד ספרוקסטון הראשון,
 אנימטור ובמאי קולנוע מופלא; השני,
 במאי־תאורן־צלם מופלא. שיתוף הפעולה היצירתי
 ביניהם החל עוד מימי הילדות, כאשר יצרו אנימציה
 על שולחן מטבח עם מסרטת חובבים. חלק
 משעשועיהם המוקדמים נרכשו אז להקרנה

 בתוכניות הילדים של הבי.בי.סי.
 ב־1982 הביאו השניים לערוץ 4 הבריטי את
 סרטיהם הראשונים בסידרת ״חתיכות שיחה":
 שיחות ספונטניות, לא מוכתבות, עם ״אנשים
 מהרחוב״, המשמשות בסיס להתייחסות ויזואלית
 חכמה, סאטירית בעיקר באנימציית פלסטלינה.
 כיכבו שם נשים בשוק, קשישים בבית תמחוי של
 ״צבא הישועה״, בריטים בחופשה, ואצל רופא

 השיניים.
 הסידרה הראשונה כללה 12 סרטים כאלה.
 אופייניים להם עריכה חכמה של הרבה זמן הקלטה
 לחמש־שש דקות טקסט טבעי, המשקף דמות, סביבה
 ותרבות; עיצוב קריקטורי נטול־לעג; רקעים
 המוסיפים אווירה, מידע והומור; שימוש חכם בשפה

 קולנועית; זוויות צילום, תאורה, עריכה, תנועה
 בסצינה ומבנה סיפורי. כל אלה, יחד עם מקוריות
 יצירתית בשימוש בחפצים, בפלסטלינה ובנוף חי, הס

 מסימני ההיכר של אולפני אארדמן.
 המאפיינים הללו הביאו לאארדמן הרבה מאד
 עבודה: פירסומת, וידאו קליפים, סדרות טלוויזיה,
 וגם הרבה פרסים בינלאומיים. בין הפרסים השנה
 גס ״אוסקר״ הוליוודי ו״קרטון הזהב״, מה שאמור
 להיות ה״אוסקר״ האירופי של תעשיית האנימציה.
P>J זה הוענק באנסי 91׳ ל״קריצירס קומפורטס״ של 
 פאוק, אחד מארבעת המופלאים של אארדמן

 (הרביעי הוא בריס מול, מפיק). הצוות כולו מונה 14
 איש ואשה. קלטת של מבחר מעבודותיהם נראתה

 לאחרונה ב״האוזן השלישית״ בשינקין.
 חלוקת הפרסים באנסי 91׳ הצטיינה בתיאום
 עדין. חוץ מפרסי צוות השופטים מוענקים פרסים
 על־ידי גופים וצוותים שונים: ״קרטון הזהבי, נציגי

 איגוד המבקרים, משרד החקלאות ועוד.
 כל החלטה על הענקת פרס הועברה מיד לידיעת
 כל המעניקים, בצירוף בקשה מנומסת להתחשב

 בעובדה שסרט מסוים כבר זכה בפרס, ואולי אפשר
 למצוא סרטים ראויים אחרים לפרסים הנוספים.

 יתכן שהיתה לכך השפעה על הבחירה בזוכה
 ה״גרנד פרי״ - ״זאב אפור וכיפה אדומה הקטנה״ של
ן ממוסקבה: 26 דקות, בובות י ד ר א  גאוי ג
 פלסטלינה, פרודיה מוסיקלית פרועה למדי,
 משולבת בסאטירה חברתית־פוליטית. "כיפה״,
 הילדה החמודה והטמבלית, מנסה לעזור לאמה
 במלאכת האפיה. האם, סקסית שופעת, מחטיפה
 ל״כיפה״ זפטות כל הזמן. עניין שגרתי וטבעי. המאפה
 מיועד לסבתא. ״כיפה״ נשלחת מן הבית במוסקבה,
 אך הסבתא בפריס, ובדרך צפויות הרפתקאות
 ופגישות. בלוח הפגישות נכלל כמובן גס הזאב. ברנש
 קשיש, נטול שיניים, רעב מאד ומכוער למדי. הוא
 מוצא פתרון דנטלי - ״מלתעות״. ומכאן והלאה,

 לאורך כל הסרט, הוא בולע ושר שר ובולע.
 טכנית, הסרט אינו מושלם; אבל ההומור שבו
 מפצה על כך. הקהל הנלהב ביטא את התלהבותו
 בשאלונים המשמשים לניקוד תגובות הקהל
 לסרטים. סיכום השאלונים העניק לבארדין

 ול״כיפה אדומה״ שלו את פרס הקהל.
 סרט זה בלט מאד בין הסרטים מארצות הגוש
 המזרחי. כמעט כל הסרטים הללו בפסטיבל הצטיינו
 בקפדנות תהומית, בייאוש, בשימוש בסמליות ובפסי
 קול כבדים, מסורבלים, זועקי דרמה, על חשבון
 שימוש בשפה קולנועית תקשורתית. רבים מהם
 מרשימים מאוד בעיצובם. כולם, אגב, עבודת יד.

 המחשב הגרפי עדייףשייך לקפיטליזם המערבי.
 במסגרת זו נראה שהוא סוף סוף מוצא את מקומו
- ולא כמכשיר קסם לאינסטנט אנימציה. תמו
 הציפיות ל״דיסני ללא מגע יד אדם״. המחשב מופעל
 במסגרת מגבלותיו, ונראה שצפויות התפתחויות
 שניצלו את האנרגיה המושקעת ליצירתיות במקום
 לנסיונות חיקוי דיסני. אולפני דיסני, אגב, הולכים
 ומשכללים את מחשביהם לציור רקעים, תנועות
 מסרטה ויצירת אנימציה של מכונות וגופים בעלי
 צורות פשוטות כמו בתים, דגים וגזעי עצים. אפשר
 להבחין בכך, במאמץ, ב״ברנרד וביאנקה

 באוסטרליה״ המוקרן עתה בארץ.
 החדשותי הטובות ביותר בפסטיבל אינן קשורות
 לחידושים טכניים, אלא דווקא ליוצרים ותיקים.
וליין ליף, אמנית אנימציה גאונית, אמריקאית  קו

 העובדת זה שנים ב״אנ.אפ.בי״ (מוסד הסרטים
 הלאומי) הקנדי, פרשה לפני מספר שנים מאנימציה
 ועברה לקולנוע חי. סרטיה, ביניהם ״הרחוב״ על פי
 מרדכי ריפלר ״הגלגול של מר סמסא״ על פי קפקא
 ו״הינשוף שנשא אווזה״, המשיכו להשפיע על
 תלמידים ועל יוצרי אנימציה רבים. באנסי 91׳ חגגו
 את שובה של קרוליין ליף אל החיק המתגעגע של
 משפחת האנימציה, כאשר הוקרן סרטה החדש ״בין
 שתי אחיות״. סרט רגיש, נפלא, יוצא דופן ויזואלית
 (צויר בשריטות על סרט צבע 70 מ״מ), שעניינו
 יחסים בין אשה יוצרת שצורתה מפלצתית לבין

 אחותה המטפלת בה בביתן החשוך והנעול.
 יודי גודשטיין, עוד גאון, רוסי שביקר בארץ עם

 אשתו ושותפתו ליצירה לפני שנתיים, עורר אז
 התפעלות עס קטעים מסרטו הארוך על פי ״האדרת״
 של גוגול. בצד ההתפעלות היו גם צער ותסכול מן
 העובדה שלא מאפשרים לנורשטיין להמשיך בהפקה
 ברוסיה. אותן תגובות התעוררו גם באנסי 89׳,
 שאליו הגיעו הנורשטיינים לאחר ביקורם בארץ.
 ההבטחה שניתנה אז באנסי לסייע בהשלמת הסרט
 נמצא עתה על סף מימוש. באנסי 91׳ נחתמו כל
 ההסכמים הדרושים. התקציב קייס. הנורשטיינים

 שבים להפקה. הקרנת הבכורה צפויה ב־1996. •
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 למרות כל אם,

 יוסי הלחמי

 מראשיתו לא נחשב הסרט הארצישראלי

 לעסק רציני בעיני בעלי האמצעים, ותמיכת

 ההון הכרטי והציבורי במאמצי הקמת

 תעשיית סרטים בארץ היתה אכסית.
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 עבודתו הפילמאית של בדיד אגדתי זכתה
 להערכה חיובית, ובעיני המבקרים נחשב תמיד
 למייצג הנאמן של ״האמנות״ בסרט הארצישראלי.
 אלא המבקרים שיבחו, הקהל ראה ונהנה, ואגדתי
 נשאר קבצן כשהיה. סוכני הסרטים ביכרו תוצרת
 חוץ, בעלי הקולנוע רצו סחורה זולה, המפרסמים לא
 פירסמו אצלו, המשקיעים העדיפו פרדסים על

 סרטים, והמוסדות הלאומיים זילזלו בו.
 בצר לו פנה אגדתי לקהל הרחב בקריאה
 פאתטית, שלמרבה הצער לא איבדה מהאקטואליות
 שלה עד היום. הדברים פורסמו כקול־קורא
 ב״הארץ״ מיום 23.12.32. דבריו אל ״כל השופטים
 וכל הקהל״ מתייחסים למשפט ציבורי על הקולנוע

 שהתקיים זמן קצר לפני כן.
 אך אגדתי לא קיבל את התמיכה שביקש, ונאלץ
 לפרוש מעשיית סרטים. כזה היה גורל רוב חולמי
 הסרט העברי בארץ־ישראל. רק כשנחקק ה״חוק
 לעידוד הסרט הישראלי״, בשנת 1934, החל עידן של
e .תמיכה ממסדית בפיתוח תעשיית סרטים מקומית 
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 כשפשט הראינוע בעולם והגיע אף לערים

 נכחדות בתפוצות הגולה, פסקו הרבנים

 שהקב״ה אינו אוהב אותו בשבת. לעומתם

 טענו היהודים שאין טוב מלקנח את סעודת

 לילישבת בהצגת סרט. והוויכוח נמשך עד

 עצם היום הזה

 יוסי הלחמי

 הפגבה דתית.
• T T T J ־ 

 ביום הששי כ״ה תשרי הדבקו מודעות. גדולות בחוצות

 ירושלים, ובהן כתוב שראינע ,ןןלבר׳, שנפתח כעת, יציג

 את הצגותיו גם בליל יום השש/ מפני שמ?*שכן הוא א*ל ערבי.

 בליל יום הששי העבר לא הציגו מפני שהרב קוק שלם

 לבעלת הראינע, יהודיה מצרית, חצי ההפסד. הוא רצה גס

 הפעם להשתוות אתה, אבל היא לא הסכימה, ותפתח אח

 הראינע גם בליל יום הששי. לכן הכריזו בכל בתי-הכנסיות

 לתפלת המעריב, שאחרי הסעודה יבואו לפני שערי הראיגע

 בהמון רב, ולא יתנו להציג את ההצגות. ואמנם בא קהל

 מתוך ירחון הנוער "הכוכב", שיצא בלודז", פולין.
on חוברת מרחשון תרפ״ג(1923). גיבורי הכתבה 

 הרב קוק ודוד תדהר, ש1יהa אישים ידועים
 ומפורסמים בחיי היישוב. הדמיון למה שקורת כיום

 מדהים.

 כבר בעשור הראשון של המאה היה הראינוע
 מוסד של קבע בכל מושבות ישראל. כל השבוע היו
 אחינו בני ישראל טרודים בפרנסתם, ולא היה להם
 זמן להנאות העולם הזה. אבל בשבת היו הולכים
 בחבורה ובמשפחה לראות את קסמי התמונות
 המתנועעות, לקיים מה שנאמר: ״וקראת לשבת
 עונג״, ומודים להשם יתברך שמו על שהכניס בינה
 בליבו של אדיסון להמציא המצאה נפלאה שכזו.
 קפץ עליהם רוגזם של הרבנים, שאמרו: ראינוע
 בשבת - עבירה. אבל, נראה שגדול כוחו של יצר הרע
 של ראינוע מכוחם של הרבנים. הנה מעשה, עם מוסר
 השכל, על רב אחד שבגודל קנאותו ניסה לכפות על
 צאן מרעיתו איסור ראינוע בשבת, וסופו שיצא וידיו

 על ראשו.
 הדבר היה בעיירה טוירוגן, שבליטא, ונאמן עלינו
ב על כך בעיתון הציוני ״העולם״ ת כ  "שמאי״, ש

 (3.12.1912), שהסיפור כולו אמת לאמיתה:

ד שניתן ליהודי ליהנות בו הגאה ח א  ״הערב ה

 כל־שהיא מן העולם, הוא ערב שבת. והיהודי, היושב

א הנאתו והנאת ביתוז ה ן חשיפה כטוירוגן, מה ת ו ק  ב

ן ל הקיממוטוגרף, גס נ ע ב  הווה אומר קינומוטוגרף. ו

א חי בל ימות ו ת ה ו ת ב י ש ב ו  יהודי, ועל ההכנסה של ע

ת בנפלאות ו א ר א הרב וגזר: כל ההולך ל  השבוע. ב

ח ויכין לו כרטיס כניסה ו ט ת י ב ש  הקינומוטוגרף ב

ת הרב ומכין ו ו צ ת מ  מערב שבת. ויהי העם עושה א

ו ז ג ד יום. נמלך הרב ו ו ע ב ת מ ב  כרטיסים מערב ש

 גזיוה אחות: כל הנכנס לקינומוטוגרף בשבת גיהינום

ת ו ת ל  פותחים לו. נשמא העם גם לגזיוה זו והיו ד

ד מוצאי ת ע ו ת ב י ש ב ו ע ת מ ו ו ו ג  הקינומוטוגוף ס

 שבתות״.

 ראה הרב שכוחו גדול ואסר גם להצטלם בשבת.
 קיבלו בני העיר את הדין ושתקו. אז פנה הרב לטפל
 בכומר הקתולי של העיר, שהיה מוכר חלב וחמאה

 מטיב משובח בזיל הזול, ואסר חלב עכו״ם - ״אפילו
ת א התיר לעצמו א ל  לגוססים״. ושוב: ״נאנח העם ו

 האיסור״.

 אבל לא לעולם חוסן, ממשיך לספר לנו ״שמאי״:
ו גזירה, אמר ת ו ז ג ו מרובה ו ח ו כ  "וכשראה הרב ש

. ת ס נ כ ה ־ ת י ג ד - שלא יעמידו בני העיר הזן ב ו ו ע ו ז ג  ל

ך פה אירע לו להרב מה שאירע לנפוליון במוסקבה:  א

ו וגם כל נצהונותיו הקודמים ת ו ו ב ם נשתה ג ו א ת  פ

 אבדו". הקהל הנענה התקומם נגד רבו, הוויכוח בין

 תומכי הרב ויריביו התנהל ״ביד חזקה ובזרוע
 נטויה״, והעיר טוירוגן נבוכה.

ת הרימו א ז  הסוף היה: ״בשעת חירום אשר כ
ת ו ת ב  ׳העברינים׳ ראש: הקינומוטוגרף מלא בערבי ש

י ד  אגשים, נשים וטף, הפוטוגרף עומד הכן ומצלם מ

א אל קנקניו ו , והכוהן הקטולי שב גם ה ת בשבתו ב  ש

ת המאתו״. • כל א ו ואו ב ל  והעם שותה את ח
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 ניסינו לכנס כאן לראשונה את רשימת חברות
 ההפקה בארץ, בשלוש קטגוריות:

 א. אולפנים
 ב. חברות הפקה

 ג. חברות הפקה באנימציה
 פירטנו את שמות החברות, הכתובות והמנכ״לים,
 פרופיל של העשיה האחרונה וכן ציוד העומד
 לרשותן. המידע התקבל מהחברות עצמן ועל

 אחריותן.
 אם שכחנו לציין חברה מסוימת או שטעינו במידע,
 אנא הודיעונו למכון הישראלי לקולנוע, שד
 רוטשילד 7 תל אביב. טלי 658959, 656293־03,
 ונשמח לפרסם תוספות במדורים הבאים של סרט גע.

ם י נ פ ל ו . א  א

 1. ״אולפני הגידה ירושלים בע"מ״
02-537X55, 02-701711 טל׳ 

 מנהל: שמואל שילה
 מפיקים: גבי רוזנברג, עידן הרפ?

 הוקמו:;״979;.. מתמחים בהפקות טלוויזיה, תשדירי
 שירות, קידום מכירות והדרכה, סרטי תדמית,

 תעודה ודרמה, תוכניות ילדים ובידור.
 לאחרונה הופקו: מספר רב של תשדירים עבור
 הטלוויזיה הישראלית, ערוץ 2, תוכנית תעודה על

 שייקה אופיר.
 עוסקים בהפקות לערוצי הספורט, הילדים,
 והסרטים של הטלוויזיה בכבלים, סרטי הדרכה
 ותעודה עבור משרד החוץ, צה״ל ומוסדות אחרים.

 תשדיר עבור ערן(על עזרה נפשית).
 ברשותם: 3 אולפני טלוויזיה, מצלמות וידאו, 15
 חדרי עריכה דיגיטליים ואלקטרוניים, אמצעים
 לשידור ישיר, ניידת צילום עם 4 מצלמות, ציוד
 אנימציה וגרפיקה ממוחשבת דו ותלת־ממדית.

 (אולפנים גם בתל אביב).
 2. "האולפנים המאוחדים הרצליה״

 טל׳ 052-0015X82 דח׳ הקסט 4 הרצליה
 מפיק ראשי: שלמה פז

 מפיקים: ליאורה לנדאו, שילה שפרגל, יגאל שילון
 הוקמו ב־1980, עם איחוד ״אולפני הרצליה״(1948)

 ו״ברקי גבעתיים״(1950).
 עוסקים בכל תחומי הפקה לטלוויזיה וקולנוע.

 לאחרונה הופקו: יותר מ־50 תשדירים לשנה,
 ביניהם: אגרת רשות השידור, ״מה לעשות, לעשות״
 עבור איגוד התעשיה, סדרת תשדירים עבור מגו דוד

 אדור! ועוד.
 רה: שע<׳יזעד5י הטלוויזיה: ״שחק אותה״, ״אחד יותר
 מדי״ ועוד. תוכנית תעודה ״אנחנו כאן״, הסרט
 האחרת״(עבור ג:רה״מ'; דוקד־דרמה - ״שרה
 אהרוגסון״, המייצגת TIN. ישראל יתיזרות !׳••ל

 תוכניות טלוויזיה בשווייץ.
 גרשיתס: 2 אולפני טלוויזיה (800 מ״ר), מצלמות,

 תאורה, חדרי עריכה דיגיטלית ואלקטרונית.
 שיו יה גי עוסט״הרודקשן, מעבדות פילס, ניידת צילום
 ע411 מאלתות, ציוד שידור המאפשר העברת שידורי

 לוויין.

 3. "אוריון תקשורת"
 שלי 02-380221 רח' שמגר 4 דוממה ירושלים

 מנהלים: מוטי קרסו, ציון סבירי
 הוקמה ב־1908, עוסקת בהפקת תוכניות טלוויזיה

 עבור גורמים שונים, ובמתן שירותי עריכה.
 לאחרונה הפיקה: תוכניות מוסיקליות "שירי שנווג
 ה־60״ עגור רשתות הכבלים, סרטי הסברה לקרן
 היסוד, דרמה הסברתית לאגודה למלחמה בסמים,

 ״שבשבת״ עבור הטלוויזיה.
 ברשותה: אולפן, 2 מצלמות וידאו באיכות שידור,
 חדרי עריכה דיגיטלית ואלקטרונית, מכונה

 לכיתוביות.

 4. ״ג.ג. אולפני ישראל״
02-3491XX טל׳ 

 3קס. 02-349000
 קרית התקשורת, נוה אילן

 ד.נ. הרי יהודה 90850 נוה אילן
 הוקמו ב־1986(גולן גלובוס בעבר). עוסקים בהפקת
 סרטים עלילתיים, ישראליים וזרים, בהפקת
 תוכניות טלוויזיה וסרטי פרסומת ותשדירים. כמו כן
 עוסקים במתן שירותי הפקה להפקות מקומיות
 וזרות. לאחרונה הופקו הפקות זרות: ״מחץ הדלתא

 3״, ״המגן האנושי״, ״לא בלי בתי״.
 3רשות»: קריית תקשורת בנוה אילן הכוללת אולפן
 קולנוע ושלושה אולפני טלוויזיה מהגדולים בעולם;
 ציוד מצלמה, תאורה וגריפ להפקת סרטי קולנוע,
 חדרי עריכה דיגיטלית ואלקטרונית, שירותי פוסט

 פרודקשן, ניידת שידור, 120 חדרי משרד.

 5. "טלמידיה גע׳׳מ״
 טל׳ :03-731402 דחי מקדונלד 6: ר׳־ג

 הוקמה ב־1980, מתמחה בהפקות טלוויזיה עבור
 ערוצי טלוויזיה ישראליים מרים, תשדירי שירות,
 פרסומת, הפקות וידאו רב־מסכיות, וידאו־דיסקים

 ומערכות אינטראקטיביות ממוחשבות.
 לאחרונה הפיקה: "צוקר ואברהמי״ - סדרה בת 16
 פרקים בנושא בטיחות בדרכים, ״הרשו לי להציג״ -
 מגזין תרבות(ערוץ 2), ״ערות לקיבוץ״ - מגזין וידאו
 עבור התקיים, ״תחרות פסנתר ע״ש רובינשטיין״ -

 סרט תעודה שזכה בפרס ראשון בארה״ב.
 תשדירים ופרסומות עבור מועצת החלב, קופ״ח
 הכללית, לשכת הפרסום הממשלתית, משרד

 התיירות, מרכז הבניה, מכללת מורים ועוד.
 ברשותה: 2 אולפני טלוויזיה, מצלמות וידאו,

 תאור1<, חדרי עריכה אלקטרונית, ניידת שידור.

 6. "טלעד אול9גי ירושלים"
 טל׳ 02-666x31-4 ת.ד. 4111 י-ט

 מנהל: עוזי פלד
 מפיק ראשי: יורם סבו

 מפיקים נוספים: חיימון גולדברג, שוקי סייג, חמוטל
 פרט, מיכל בן־דוד, עירית שטורם, אורי דיקשטרן,

 רונדה אטר, איילת הראל, תמי גרין
 עוסקת בכל תהומי הפקות וידאו ובפרויקטים של

 מפיקי ההברה הנמכרים להחנות הטלוויזיה.
 לאחרונה הופקו: ״שבט כתף •• סדרה בת 12 פרקים,
 "ציפי ללא הפסקה״ ־ 5 פרקים, ״קח סיכון״ - 6
 פרקים, ״היות וחיוכים״, ״דרמה שם נרדף״ ־
 לטלוויזיה הכללית, ״,•?לגור, ״הבריש־ סרט תעודה
 שביים דן וקסמן, ׳׳משוגעים על אמנות״ ־ סדרת נוער
 בת 8 פרקים (טרם שודרה), סרטי תדמית עבור
 שירותי התעופה, הדסה, המועצה לישראל היפה, קרן
 היסוד, בנק משכנתאות, תשדירים עבור המועצה
 להסדר ההימורים בספורט, ״פינות״ לערוץ הילדים

 בכבלים.

 3רשותה: 2 אולפנים, 8 מצלמות באיכות שידור, 3
 מצלמות לשידורי חוץ, 4 חדרי עריכה, ניידת שידור,

 ציוד תאורה.

M.T.V.S. "7. "מימד 
 טל׳ 476s<fV־c3 דחי מיזי 16 תל גרון, ת״א

 מנהל: ליאון»ימן
 מפיקים: ריט; מיטרני, משה זמוש

 הוקמה ב־1979. יוזמת ומבצעת הפקות טלוויזיה
 בכל התחומים.

 לאחרונה הפיקה: עבור ערוץ 2 - "שלומפי״ סידרה
 'לילדים, סידרת תוכניות ספורט, ״העולם הערב״
 (יחד עם תאגיד טלוויזיה אנגליה־ישראל), סידרת

 פרסומות המשודרות בטלוויזיה הגרמנית.
 ברשותה: אולפן(250 מ״ר, אולפן נוסף נמצא בשלבי
 בניה), ניידת צילום, 4 מצלמות באיכות שידור, 2
 חדרי עריכה, חדרי הלבשה, אולפן הקלטה סאונד,

 ציוד אנימציה דו־ממדית.

 3. חברות הפקה
 8. ״אודי הפקות״

 טל׳ 895021־02, טל׳ 03-458763
 מפיק: אהוד בלייברג

 החברה פועלת מאז 1986 בהפקת סרטים עלילתיים.
 הפיקה את הסרט ״המיועד״, בשותפות עם אנריקה
 רוטנברג, שותפה בהפקת ״ספורי תל אביב״, יחד עם

 ״חלום הפקות״.

 9. ״אול2נוה״
די דבי ש״ס 15 :יה צדק  טל׳ 4י6603־3נ י

 מפיקים: דני לנדאו, עמית ברויר
 הוקמה ב־1988 ועוסקת בהפקות וידאו, תשדירי

 שירות, פרסומות ותוכניות תעודה.
 הפקות אחרונות: סרטי תדמית לנעמת, רשות
 הדואר, ביטוח לאומי, אורט, תשדירי שירות לאיגוד
 יצרני העץ. החברה יוזמת פרויקטים שנמכרים
 לטלוויזיות זרות. יזמה והפיקה את סרט התעודה
 ״כמו קיר״, סרט על להקת ״בת־שבע" שנמכר

 לטלוויזיות זרות.
 3רשותה: אולפן קטן וחדר עריכה.

 10. "אולפן הסרטה דן 3ע״מ״
 טל׳ 03-450784 וח׳ אוסישקץ 52 ת״א

 מפיק: אלי רייסמן
 החברה התחילה את דרכה בקיבוץ דן ב־971ג,
 ועברה לתל אביב כחברה עצמאית העוסקת
 בהפקות וידאו ופילם, תשדירי שירות, פרסומות

 ותעודה.
 הפקות אחרונות: תשדירי שירות ״נקטרינה", סרטי
 הדרכה לווידאו ולמכללת ״קיי״, סרטי תעודה
 להסתדרות הכללית, וסרטי תדמית בעיקר לתנועה

 הקיבוצית ולמפעלים.
 גרשותה: אולפן קול, אולפן צילום, חדר עריכה

 ומצלמת וידאו.

 "א!י. .׳י. א!"
 טל׳ 03-450x60 דת׳ בודנתיימר 9 ת״א

 מפיק: ;״י הדס
ג M Z N 530 ,מתמחה בסרטי הדרכת למוסדות 

 מפיקה סרטי תדמית לפרסומות ותעודה המופצים
 בעיקר בחו״ל.

B.M.W הפקות אחרונות: סרט פרסומת למכונית 
 עבור הטלוויזיה הגרמנית. מגזין בנושא מדע ע1:ור
 מכון ויצמן, שהופץ בכל העולם ע״י משרד החוץ בתור
 ״כרטיס ביקור למדע הישראלי״. המגזין שזכה



 בפרסים ביגלאומיים שודר גם בערוץ 2.

 12. ״אפיקים הפקות״
 טל׳ 06-754628 קיבות אפיקים

 מפיקים: יוסי וייסלר, עמית עטיר
 הוקמה ב־1982 בקיבוץ אפיקים. מתמחה בסרטי
 טבע ותעודה המופצים בהצלחה רבה בעולם,
 בהפקות משותפות עם הטלוויזיה הבריטית ובהפקת

 סרטי תדמית להפצה מקומית.
 הפקות אחרונות: סרטי תדמית עבור מפעל רמת
 יוחנן, התאחדות יצרני חומרי גלם, טכניון חיפה
 (שודרו בטלוויזיה), התוכנית ״כלב וחיות אחרות״
 עבור "החברה הגיאוגרפית״, והסרט ״כנרת״ עגור
 הטלוויזיה הבריטית. ספקים בלעדיים של סויטי
 טבע נדירים. בבעלותם ארכיון הכולל 100 קלטות

 בתחום זה.
 ברשותם: אולפן עם ציוד צילום מלא.

 13. "ביקון הפקות סרטים גע"מ״
 טל׳ 03-234160 רוז׳ אגטוקולסקי 9 ת״א

 מפיק: עודד קפליוק
 החברה עוסקת מאז 1984 בהפקת סרטי הדרכה
 וסרטי מחקר. לאחרונה הופקו סרטים עבור תעשיות
 בטחוניות ומוסדות חקלאיים, סרטי הסברה למשרד
 החוץ וסרטי תדמית ומכירות עבור חברת ״עלית״.

 14. ״בראוו אלטמן ושמוקלד בע״מ״
 טל׳ 03-5619554 רה׳ הגלבוע 4 ת׳׳א

 מפיקים: רוני בראון, יורם אלטמן ואורן שמוקלד
 (צלם)

 הוקמה ב־1988, עוסקת בעיקר בהפקת
 וידאויקליפים מוסיקליים וסרטי תעודה המיועדים
 להפצה בחו״ל. החברה נותנת שירותי הפקה
 באמצעות ציוד מצלמות טלוויזיה באיכות שידור,

 אבל גם מעורבת בכל שלבי ההפקה.

 15. ״גושן תקשורת וסרטים בע״מ״
 טל׳ 03-5405738 דה׳ סוקולוב 40 רמת־השרון

 מפיקים: יהודה ליאור, צפריר קוחנובסקי
 פועלת מאז 1985, עוסקת בתחומים רבים: סרטים
 דוקומנטריים, סרטי דרמה, תשדירי שירות,
 מגזינים. מתמחה בתוכניות נוער וילדים. לאחרונה
 הפיקה את המגזין ״אולפן נוער״ לערוץ 2, מעל 30
 סרטי פרסומת לחברות זרות, ותוכניות טלוויזיה

 המשודרות בחו״ל.
 המפיק קוחנובסקי מקים חברה חדשה, טי.טי.וי
 (T.T.V), שתעסוק בהפקת תוכניות טלוויזיה לארץ

 ולחו״ל.

 18. ״דנה הפקות״
 טל׳ 03-5616307 רה׳ הגלבוע 4 ת״א

 מפיקים: רונית מולה, יורם לוי
 הוקמה ב־1976, עוסקת בהפקות סרטי פרסומת
 ותשדירי שירות. הופקו לאחרונה סדרת תשדירים
 עבור: "עמידר״, רכבת ישראל, ופרסומת עבור ״דפי

 זהב״.

 19. ״הדס הפקות״
 טל׳ 03-200070 רח׳ מלצ׳ט 13 ת״א

 מנהלים: ניסים ורחל דיין
 הוקמה ב־1989 ועוסקת בהפקת סרטים עלילתיים,
 דרמות טלוויזיה וסרטי תעודה המצולמים בווידאו

 ובפילם.
 הפקות אחרונות: הסרט ״החברים של יעל״, במאי
 נתב לויתן, ישודר בטלוויזיה. הדרמה ״בצל״, צולם
 בווידאו ויוצג בשילוב עם שחקן על במה, עבור מת״ן

 וסינמטק תל אביב.
 נמצאים בשלבים מתקדמים של הפקה דוקו־דרמה

 וסרט עלילתי.

 20. ״המון הפקות״
 טל׳ 03-5754297 רה׳ בצלאל 27 ר״ג

 מנהל: מיכאל תפוח
 מפיקה: אתי אנטה

 הוקמה ב־1985, עוסקת בהפקת סרטים עלילתיים,
 סרטי דרמה ותוכניות בידור לטלוויזיה

 ווידאו־קליפים מוסיקליים.
 הפקות אחרונות: קליפים על אתי אנקרי, נורית
 גלרוך וגידי גוב, עבור חברות תקליטים, קלטת

 קליפים עם אריק אינשטיין.

 21. ״הרקוט הפקות בע״«"
 טל׳ 03-221026 דח׳ ארלוזורוב 84 ת״א

 מפיקים: יעקוב קוצקי, שרון הראל
 מאז 1986 החברה מפיקה סרטים עלילתיים והפקות

 בינלאומיות יחד עם חברת ״חץ 2".
 הפקה אחרונה: הסרט ״הכיסוי״, הופק

 בקופרודוקציה ישראלית־אמריקאית.

 22. ״הלום הפקות טלוויזיה״
 טל׳ 03-299518 רח׳ רש״י 64 ת״א

 בהנהלת המפיק יצחק גינצברג
 חברה פעילה מאוד בתחומים רבים: תשדירי שירות,
 סרטי תדמית לבחירות, קומדיות ודרמות

 לטלוויזיה, סרטים עלילתיים.
 מתכננת להפיק את הסרט ״סיפורי תל אביב״,

 בשותפות עם אהוד בלייברג.

 16. ״גן הפקות״
 טל׳ 03-441364

 מפיק: מיקי בהגן
 הוקמה ב־1980. עוסקת בהפקות טלוויזיה

 וקולנוע.
 הפקות אחרונות: ״סיפורים לשעת לילה מאוחרת״,
 סדרה בת 13 פרקים(שודרו 7, היתר בהפקה), סרט
 דוקומנטרי על חיי המשורר יצחק עוגן, עבור

 המועצה לתרבות.

 17. ״דוקו וידאו נע״מ״
 טל׳ 03-200216 וח׳ מגדלי 28 ת״א

 בהנהלת: ראובן דייית
 עוסקת משנת 1976 בסרטי תעודה על ישראל
 המיועדים לתיירים: ״חיל האוויר הישראלי״,

 ״ישראל ארץ הקודש״ ועוד.

 23. ״טק ניוז - מדיה״
 טל׳ 04-378720 שד׳ מוויה 20 חיפה

 מפיקים: יצחק רובין, אבישי כפיר
 הוקמה ב־1985. עוסקת בסרטי תדמית, קידום
 מכירות, תעודה ותשדירי שירות. לאחרונה הפיקה
 תוכניות בגירסה אנגלית ויפנית להפצתם בחו״ל,
 עבור רשויות מקומיות: מעלות, בית שאן, יוקנעם.
 תעשיות עתירות ידע: ״קיוליק אנד סופה״, ״היילט״,
 ועוד. וכן בית חולים "הלל יפה״, ״רפאל״, לשכת
 המסחר תל אביב־יפו להפצה מקומית עבור משרד
 החינוך, משרד הקליטה, "יהדות ברית המועצות״
 (ישודר בטלוויזיה), ״אשה לאשה" - סרט על נשים

 מוכות לאוסטרליה.

 24. ״טונספקס״(פדלקס)
 טל׳ 03-662745 וח׳ אהרוגסון 7 ת״א

 מנהל: מרק רוזנבאום

 הוקמה ב־1988, מתמחה בהפקת סרטים עלילתיים ׳׳
 ישראלים ודרמות טלוויזיה.

 הפקות אחרונות: ייאש צולבת״(גנני), ״לורה אדלר״,
 (אברהם הפנר).

 בלשבי הפקה שונים: ״אזרח אמריקאי״(איתן גרין),
 ״המעבר לים״(ינקול גולדווסר), והסרט החדש של
 מיכל בת־אדם ״השקדיה״ (שם זמני). לטלוויזיה
 הופקה ״המציאה״(איתן גרין), בשותפות עם ״ירקון

 הפקות״.

 25. "ירקון הפקות״
 טל׳ 03-291877 וח׳ רש״י 15 ת״א

 מפיקים: רוני אקרמן, ינקול גולדווסר
 הוקמה ב־1968, מתמחה בהפקת תשדירי שירות

 וסרטי פרסומת לקולנוע.
 הפקות אחרונות: פרסומות ל״רול״ אופנה, גיינס
 ״קאררה״, משקה ״ספרינג״, קפה ״סהרה״ וסדרת

 תשדירי שירות של "אל על״ ־ ״לטוס כחול לבן״.

 26. ״ישראפילם״
 טל׳ 03-293241 וח׳ ספינסקו 61 ת״א
 מפיקים: צבי שפילמן, שלמה מוגרבי

 משנת 1965 עוסקת בהפקות סרטים עלילתיים,
 ישראליים, נותנת שירותי הפקח לחברות זרות

 המפיקות את סרטיהן בארץ.
 הפקות אחרונות: "אחד משלנו״ - אורי גרבש, ״האב
 האובד״, ״פספורט״ - קופרודוקציה
 ישראלית־צרפתית־רוסית. נותנת שירותי הפקה
 ל״רחובות ההרג״ ול״אריות הים״. כמו כן הפיקה
 סרטי פרסום לחו״ל עבור ״פפסי קולה״ וייקנדה

 גריי".

 27. ״מגוון הפקות״
 טל׳ 03-285561 רח׳ המליץ 2 ת״א

 מפיקים: סיני רוזין, אייל גפן
 הוקמה ב־1980, מתמחה בהפקות תשדירי שירות,

 סרטי פרסומת וסרטי מכירות.
 הפקות אחרונות: תשדירי שירות עבור חברת
 החשמל, המועצה לא״י יפה, ״אגד״, ״מועצת הפירות״,
 הפקת •סרט עבור ״אל על" (״לטוס כחול לבן״)
 בשותפות עם ״ירקון הפקות״, וכל התשדירים של

 ה״טוטו״.
 ברשותה: אולפן, צייוד צילומי וידאו ושולחנות

 עריכה אלקטרונית.

 28. ״מגנו פילס בע״מ״
 טל׳ 02-385567 וחי אבן שמואל 93 י־ם

 מפיקים: נתן ליפשיץ, עודד גיא
 הוקמה ב־1980, ועוסקת בתחום התעודה. מפיקה

 סרטים דוקומנטריים לטלוויזיה בארץ ובחו״ל.
 בימים אלה סיימו סרט על תמר גולן, עבור
 הטלוויזיה הצרפתית. המפיקה עמית ברויר הפיקה

 סרט דוקומנטרי נוסף לצרפת: ״ישראלנד״.

 29. ״מנוד הפקות בע״מ״
 טל׳ 03-5449621 דח בצלאל 1 ת״א

 מפיק: חיים מנור
 הוקמה ב־1980, עוסקת בהפקת סרטים מוזמנים
 בווידאו ובקולנוע, בתחומים: תשדירי שירות, סרטי

 פרסומת, סרטי תעודה ודרמה.
 הפקות: סרטים עבור משרד התחבורה, ״תנובה״
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 (בשר־עופות־ודגים!, עבור ״סנוקרס,, דאגד״.
 הסרט ״בגלל המלחמה ההיא" - עבור שירות
 הסרטים הישראלי, ותוכנית על השפה העברית:

 ״אפשר להגיד בה הכל״.
 נ־דזיקטיש חדשים: קומזיית־מצגיס רלוקו־דדמה

 על פנחס רוטנברג, עבור הטלוויזיה הישראלית.

 ::•?. ״nvs ,;ידו:־זפקו־? כעיצ־
 כידי 02-298666 שדי• יין נ: »״א

 מפיק: משת גולן(בעבר מנכ״ל ״ברקי-פטה״)
 בשנת 1974 הקים המפיק את החברה, הפעילה בכל
 התחומים. הפיקה סרטים ותוכניות עבור מוסדות
 וארגונים רבים. שהוקרנו בארץ ובחדל: תשדירי
 שירות, פרסומת, סרטי מורשה, סרטי מוזיאונים,
 סרטים על ארץ ישראל, תוכניות לימודיות, סרטי
 תדמית, סרטי תעודה על עיירות פיתוח עבור גורמים
 פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, וכן לתחנות

 טלוויזיה זרות.

 31. ״גגב תקשורת"
 טל׳ 057-78311 וחי אהובה ג6 ג״ש

 מנהלים: אורי בורדה, אלון שפריר (במאי)
 הוקמה ב־1985, ועוסקת בהפקות תשדירי שירות

 ודרמות טלוויזיה.
 בתקופה האחרונה הפיקה עבור הטלוויזיה
 הישראלית דרמה בשם "לאבד את הראש״, ותשדיר
 שירות על הנגב: ״בלוז בים המלח״, ״קולות מהעולם
 השלישי״, עבור ערוץ 2 הופקה תוכנית ״מצלמה
 שוטטת״. עבור הכבלים, תוכנית ילדים
 ״מיקס־טריקס״, וסדרה בשם ״אורחות הייש״,
 בנושא הכוונה מקצועית. עכשיו מפיקים מגזין
 אקטואליה באנגלית עבור תחנות טלוויזיה יהודיות

 בהו״ל.

 32. ״ניצן הפקות טלוויזיה וסרטים"
 טל׳ 03-5230642 רח׳ הקליד 16 ת״א

ן צ י ל נ ע : י ת ל ה נ  מ

 הוקמה ב־1989, יוזמת ומפיקה תוכניות טלוויזיה
 וסרטי תעודה. בשנה האחרונה הפיקה שתי תוכניות
 בידור לפורים: ״חפש אותי״, ״פורים בכל האזורים״,

 ותוכנית תעודה: ״המטמון בים האדום״.
 סרטים דוקומנטריים נוספים: "לדעת ולהיות״ ־ על
 איידס, עבור משרד הבריאות, תוכנית ״על הכנרת״
- עם דן אלמגור, ״לחיות לא לחדול״ - תוכנית ליום
 השואה (נרכשה ע״י הטלוויזיה בכבלים), תוכנית
 אירוח לראש השנה - ״התחלות חדשות״, ירון לונדון

 מארח עולים חדשים. כל התוכניות שודרו בערוץ 2.
 פרויקט בהפקה: תוכנית על הללי צה״ל, בהשתתפות

 עודד קוטלר.

 *3, ",;?זימר יזכקוי! גע״:•״
 דה' בני בנימיו 22 הרצליה

 מנוזל: ;יסיט לוי, בעבר שותף ;על איתי אבו בחברה

 היק מה ב־534:, מעורבת בכל הפרויקטים המופקים
 ע׳׳י ״סרטי רול״. נוסף על כן מפיקה סרטי ותשדירים
 מיוחדים לחברת פרסום בקניה, עבור מוסדות
 שווים, רשחלקיח העיקרי הוא רשות הדואר

 הקנייתי.

SUNRISE FILM) "34. "סנוייז 8 ילה - יי־אט 
(U.S 

 סל׳ C3-52BC575 דת׳ איזדיניביץ 5 מיא

 מפיקים: דורון ערן, עוזי גוטשטט
 הוקמה ב־«1¥6, הפיקה סרטי עלילה ודרמות

 לטלויזיה.
 הפקות אהתנ1ונ: 0חדרך לעין וזרוד״, ״אהבה
 אמ־רח״, ״דדך הנשר״, •אחרי ההלהיזה״. לטלוויזיה,

 נ פדקיש: "תלה ב״יבת ג:ג:וקו״: ־(סו־מ שודר).

(SCREEN) "35. "סקרין 
א ד  טלי 03-5462517 דחי תתוסי 23 י

 מנהלים: איתן אבן, אפי עטד, אריה גורי
 הוקמה ב־1990. עוסקת בהפקות סרטים עלילתיים,
 מתן שירותי הפקה ופיתוח פרויקטים (לאחרונה
 הפיק איתן אבן את"הקיץ של אביה״ ואפי עטד את

 ״אלף נשותיו של נפתלי סימנטוב״).
 במסגרת החברה הופקו הסרט ״בירות״ (טרם
 הוקרן) וכן סדרת תשדירים עבור רשות הדואר,

 האגודה למען החייל, משרד העבודה.
 פרויקטים חדשים (בתהליכי כתיבה): ״קריסטין
 אהובתי״, דרמה פסיכולוגית, תסריט של איתן אבן.
 ״החצי השני״, קומדיה רומנטית - קופרודוקציה
 ישראל־גרמניה. ״תמר אשת ער״ - על המאפיה
 היהודית, תסריט של ירון לונדון. סרט תעודה על

 חשמדת הכור האטומי בעיראק.

 36. "סרטי אורד!־"
 טל׳ 03-5467639 דוי׳ ויתקין 8 ת׳׳א

 מפיק: חיים כלב
 הוקמה ב־580ג, עוסקת בסרטים עלילתיים לקולנוע

 וטלוויזיה.
 סרטים שהופקו לאחרונה: עבור הטלוויזיה הכללית
 ־ ״סימני דרך, על הללי צה״ל, ״סודו של אריק״,
 •־סיפור אהבה/ ׳מונית צח.־בו1, ״נצחון של ברק״,
 ״פרדס של סבא״, ״צו קריאה״, ״יונה הנביא", "חיות

 החושך״.

 37. "סרטי ארגו 3ע״מ״
 טל׳ 03-228251 דח׳ גךיהודה 43 »"א

 מפיקה: אלונה אבט
 הוקמה ב־1989, מתמחה בסרטים עלילתיים
 ותוכניות טלוויזיה בעיקר לילדים ונוער. החברה

 נותנת שירותי הפקה.
S2 לאחרונה הופקו: ״עכשיו ברוך״, סדרה בת 
 תוכניות ילדים, 3 פרקי תעודה - ״דמויות ביהדות"

 דתנועת גשר״.

 38. "סרטי בלבו 2ע״מ"
 טל׳ 03-226116 רח׳ רופין 26 תיא

 מנהל: כתריאל שחורי
 הוקמה ב־«>98ג, מפיקת סרטיש עלילתיים
 ״־י.יע.*ד״ש, ת־כנ״ת טלו! ••!י;ו. נוהגת שירדתי הפקה

 לחירות זרות.
 הפקות אחרונות: הופקו ושודרו הסרטים: ׳׳רובאים״
 (על טירונות בחטיבת גילוי), ״התמונה ההסרה״,
w ׳am קו ב ש< יואל שרון. 6 j u עעק1_ אחר׳׳ 
 סרטים על איכות הסביבה, "שלוש נשים בין ברלין
 לירושלים״, 3 פרקים בבימוי נעמי שחורי (טרם

 שודרו).
 שירותי הפקת: לסרטים ״למען סאשה״, במאי
 אלכסנדר ארקדי, ״הסיפור היפה״, במאי קלוד

 ללוש, דרמה עבור הטלוויזיה הגרמנית עם שחקנים
 ישראליים.

"zx״r. nnnn 39. "סרטי 
 טל׳ 03-291710 דה׳ ברזיל 5 ת׳׳א

 מנהל: מנחם גולן
 הוקמה מתמהה בסרטי עלילה ובהפקות

 בינלאומיות.
 הפקות אחרונות: ״אריות הים" ־ (נעזר בשירותי

 ״ישראפילם״).

 40. ״סרטי המדגל הבודד בע״מ"
 טל׳ 03-5742683 דח׳ עידו 15 רמת חן ת״א

 מנהלים: שושנה ודן וולמן
 הוקמה ב־1980, עוסקת בסרטי תעודה ועלילה
 ודרמות לטלוויזיה. לאחרונה הפיקו וביימו עבור
 הטלוויזיה: "סטמפניו״(שודר), "תרנגול כפרות״ ־ 2
 פרקים, תסריט אלי עמיר, ״מבחן מגן״ מאת עליזה
 אולמרט (בשלבים סופיים של הפקה), סרט תעודה
 עבור שירות הסרטים הישראלי: "יצחק דנצינגר״,
 ״סדנת המתנדבים״ - עבור משרד הקליטה, ״חץ

 וקשת״ - עבור צה״ל, מיועד לילדי יורדים בחו״ל.

 41. ״טדטי דול"
 טל׳ 03-5463131 דח׳ שמעון התדסי 43 ת״א

 מנהלים: ישראל רינגל, יאיר פרדלסקי, נסים(ניציו)
 ליאון(צלם)

 הוקמה ב־1962. עוסקת בסרטי פרסומת, מכירה,
 תעודה ועלילה.

 הפקות אחרונות: ״המחצבה״ של רוני ניניו, סדרת
 תשדירים עבור ״מפעל הפיס״.

 42. ״טאשוז קליין הפקות בע״ט"
 טל׳ 03-5617975

 מנהל: סאשה קליין
 הוקמה ב־1988. עוסקת בסרטי תעודה, קידום

 מכירות וסרטים עלילתיים.
 הפקות אחרונות: מגזינים עבור ברה״מ, הונגריה
 ופולין, סרטי תעודה על פעולות משרד החוץ בברה״מ

 וסדרת סרטי תדמית עבור ייציס״.

"r״psn 43. ״עידן הדש 
 טלי 02-5Z1225 דחי הל״ה 3 ״ושלים

 מנהלים: מאיר כץ, אייל פלד
 הוקמה ב־1987. לאחרונה הפיקו סרטי תעודה
 למטרות מסחריות, שיווק וקידום מכירות, סרטי

 פרסום לחדירת שווקים.
 בישומה: מצלמות והדרי עריכה אלקטרונית

 ודיגיטלית.

{••«** A Mt*ft*> /׳C A1H**4n ״ ws feדד. 14, ״׳• 
 טדי 03-229813 דחי זלטופולסקי 19 ת" א

 מפיק: פטר פריישטדט
 הוקמה ב־1972. מתמחה בסרטי תעודה ותדמית•
 לאחרונה הפיק עבור הרשויות סרטי תעודה על עכו
 ועל כרמיאל, סרטי תדמית עבור נעמת, ההסתדרות
 ונפתלי בזם - ״מהפכת הקטיפה״, על ציכוסלובקיה,
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 עבור הטלוויזיה הישראלית - סרט תעודה ״פרנץ
 קפקא", קופרודוקציה עם הטלוויזיה הצ׳כית,

 מפיק סידרת סרטים ביוגרפיים על גיבורי ישראל
 עבור ״עמותת אנשי חזון בהיסטוריה הישראלית״.

 45. "פרופיל הפקות גע״«״
 טל׳ 03-5467424 רה׳ נחום 31 ת״א

 מפיק: משה לוינסון
 הוקמה ב־1986. עוסקת בסרטים עלילתיים, דרמות

 טלוויזיה ותשדירי שירות.
 לאחרונה הפיקה עבור הטלוויזיה הכללית את ״הם
 יגיעו מחר״ - ביים שמואל אימברמן. בתהליכי
 הפקה: ״הבונקר האחרון״, בימוי - עידו בהט,

 ״סומחי״ מאת עמוס עוז, בימוי דן וולמן.
 תשדירים ופרסומות: ״הגבינה הצהובה״, "סיירת
 הבטיחות של שמשי״, סדרה בת 8 פרקים עבור

 ״מינהל הבטיחות בדרכים״, ביים דך וולמן.

 46. "קדישזון הפקות״
 טל׳ 03-7521899 רה׳ תלפיות 8 ד״ג

 מפיקים: אהוד קדישזון, משה גרשטל
 הוקמה ב־1986. מתמחה בתשדירים ופרסומות

 הפקות אחרונות: סרטים עבור חברות המזון ״עלית"
 ו״תלמה׳/ ״מועצת הפירות״, בנקים: ״דיסקונט״

 ״הפועלים״, ״מזרחי" וכן למוסדות אחרים.

 47. ״קונטקט הפקות בע״מ״
 טל׳ 03-418715 רח׳ וייצמן 45 ת״א

 הוגט אלחדד, חיים בוזגלו
 הוקמה ב־1988. עוסקת בעיקר בסרטים

 עלילתיים.
 הפקות אחרונות: סדרה של 6 תשדירים עבור רשות
 שמורות הטבע והגנים הלאומיים, סרט קולנוע:

 ״עונת הדובדבנים״.

 48. "דוזי גרודוקשן גע״מ״
 רח׳ פינסקד 6 ת״א

 מפיקים: יונתן ארוך, יוחנן רביב
 הוקמה ב־1989. עוסקת בסרטים עלילתיים.
 לאחרונה הפיקו את ״שורו״ של שבי גביזון,
 חברה־בת של ״סרט עורר בע״מ״(1985), המפיקה גם

 סרטי תעשיה והדרכה לחברות שונות.

 49. ״רועי הפקות בע״מ״
ץ 5 ת״א י ג ו נ ו ר ה ׳ א ח  טל׳ 03-203618 ו

 מפיק: יהודה ברקן
 הוקמה ב־1980. מתמחה בסרטים עלילתיים וסרטי
 מתיחה. לאחרונה הופקו: ״נשיקה במצ״ח״, בימוי -
 שמואל פירסטנברג, ״אבא גנוב 3״, בימוי - איילת

 מנחמי.

 50. ״דשת תקשורת והפקות״
 טל׳ 03-6956254 וח׳ יגאל אלון 127 ת״א

ן שילון, דני וסלי  מנהלים: ד
 חברה־בת של ״ידיעות אחרונות״. הוקמה בי1985
 (בעבר ״רימון תקשורת", בהנהלת ארנון צוקרמן

 ושילון) למטרת התמודדות של זכיונות של אמצעי
 תקשורת שונים.

 לאחרונה הופקו: שידורי ספורט, כי20 שעות קבועות
 בכל תחנות כבלים. תוכניות על ישראל עבור
 הטלוויזיה הצרפתית. סרטי תדמית עבור התאחדות
 התעשיינים וחברת שח״ל. 13 מגזינים לענייני ספורט

 עבור ערוץ 2.

 51. ״תאגיד טלוויזיה אנגליה־ישראל"
 טל׳ 052-572089

 מנהל: דורון אברהמי
 הוקמה ב־1990, במטרה להתמודד במכרז על אחד

 מזכיונות שידור בערוץ 2.
 הפקות אחרונות ששודרו בערוץ 2: ״מבצע ליטאי״,
 תוכנית ״ועכשיו ברוך" בשותפות עם ״ארגו״. תוכנית
 פורים עם מני פאר, בשותפות עם אולפני הרצליה
 יותר מ־60 פרקים של ״העולם הערב״, בשותפות עם

 "מימד MTVS״.

 52. ״תפוז תקשורת בע״מ״
 טל׳ 03-734587 רה׳ עמינדב 3 ירושלים

 מפיק: מיכה שגריר
 הוקמה ב־1990. עוסקת בהפקת תוכניות תעודה
 ומגזינים עבור טלוויזיה בכבלים וסרטים

 עלילתיים.
 לאחרונה הופקו: ״קיק בק״, לנוער לפני צבא. מגזין

 ״ארץ ארץ״ בשיתוף החברה להגנת הטבע.

 ג. חברות הפקה ליאנימזגיה

 53. ״אנימדיה״
 טל׳ 03-7514021 רח׳ מקדונלד 10 ד״ג

 מנהל: רפי מורפרגו
 הוקמה ב־1989.

 הפקות אחרונות: תשדירים להסתדרות, לאיכות
 הסביבה, ״יום כדור הארץ״, ״ספורטיאדה״.

 ברשותה: ציוד מחשבים לגרפיקה ואנימציה.

 54. ״אנימה סרטים בע״מ״
 טל׳ 507423*052 רה׳ סולד 29 רמת השרון

 מנהל: דוד שליטא
 הוקמה ב־1987. עוסקת בכל התחומים ומפיקה נם

 לחו״ל.
 הופקו לאחרונה: סרט תעודה ״מהרת הנחל״, עבור
 רשות שמורות הטבע, 50 קליפים לחברת פרסום

 בהולנד.
 פרויקט חדש: סרט תעודה באנימציה של הצלם פרד

 דונקל.
 ברשותה: ציוד מצלמות ממוחשבות, עריכה

 אלקטרונית.

 55. ״ששון גואטה הפקות גע״מ״
 טלי 03-444055

 מנהל: ששון גואטה
 הוקמה ב־1980.

 לאחרונה הפיק: עיצוב אמנותי לסרטים שונים.
 פרסומות ״התולעים של הסיגריות״, ״הסיגרע",
 "סיידר הגליל״, ״זרעי ירקות״ עבור אגרסקו ״פיוניר",
 ״עיר דגם״, ״דייר שן טוב" ־ סידרת סרטים לעידוד

 ציחצוח שיניים.
 ברשותה: ציוד לאנימציה דו ותלת־ממדית לשילוב

 אנימציה עם חפצים חיים, אפקטים מיוחדים.

 56. "פריזמה"
 טל׳ 03-5618001 דח׳ חשמונאים 6 ת״א

 מנהל: בארי בן־נר
 הוקמה ב־1987. אולפן לאנימציה ידנית.

 לאחרונה הופקו: קטעים משולבים בסרטים, פתיחת
 חדשות ״מבט״, עיצוב ״העולם הערב", פרסומת

 לחברת החשמל.

 57. "פיצ׳י בוי״
 טל׳ 836947, 836065*03

 דוו׳ שערי ניקנור 7 יפו
 מנהל: נועם משולם

 הוקמה ב־1986. עוסקת באנימציה קלאסית מצוירת
 לקולנוע ולטלוויזיה בארץ ובחו״ל.

 הפקות אחרונות: תשדירי שירות עבור הטלוויזיה
 ״כוח תפוח״, ״רחוב סומסום״ ״מעטפה״ ־ לרשות
 הדואר, "עצור את זה״ - למשרד החינוך, ״מה״ד״ -
 למחלקת ההדרכה של צה״ל, תשדירים שונים
 למועצה לארץ ישראל יפה, קטעים לפרויקטים

 בחו״ל.
 ברשותה: שולחן אנימציה, שולחן עריכה, ציוד

 "אופטיקל פרמטר״, מצלמות 16 מ״מ.

״ D 3  58. ״
 טל׳ 03-284752

 רה׳ גליקסון 4 ת״א
 מנהל: רמי ויק

 מנהל אמנותי: יגאל דורון
 עוסקת בשירותי אנימציה בתלת־מימד לטלוויזיה,

 לקולנוע ולדפוס.
 הפקות אחרונות: אנימציה לקלטת ״כמו גדולים״ של
 אריק איינשטיין, תשדירי שירות, פיתוח לתוכנית

 הטלוויזיה "כלבוטק״, קטלוג למזגני ״אמקור״.
 ברשותה: מחשבי תלת־מימד - סיליקון גרפיקס,

 תוכנת תלת־מימד - EXPLORE, מחשבי דו־מימד -
.EVERREST תוכנת ,I.B.M 

 59. ״קמינסקי סרטי אנימציה״
 טל׳ 03-202956

 רה׳ העבודה 32 ת״א

 מנהל: חנן קמינסקי
 הוקמה ב־1981. עוסקת באנימציה קלאסית

 מצויירת לקולנוע וטלוויזיה בארץ ולחו״ל.
 הפקות אחרונות: ״הלב ממריא "אל־על״, ״הפלוס
 והמינוס" - עבור חברת חשמל, פתוחים: ״ארץ ישראל
 יפה״, ״מכביה״, ״חיות וחיוכים״, קלטת וידאו
 לילדים, ״שירים קטנים״ ־ קטע ממופע של חנוך רוזן.
 פרויקט בהפקה: סרט ״כל העולם הוא חלום״,
 קופרודוקציה צרפת־קנדה, בשיתוף עם אולפני

 ״טלעד״.
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EVERY SELF RESPECTING FILM PUBLICATION HAS A SECRET 
DREAM: TO BE ONE DAY AS IMPORTANT AND AS INFLUENTIAL AS 
THE "CAHIRES DU CINEMA". OR, TO BE ACCURATE, AS MUCH AS 
THIS FRENCH FILM MAGAZINE WAS IN THE FIFTIES AND THE 
EARLY SIXTIES. FIERCELY COMBATANT, FIGHTING 
AGGRESSIVELY FOR ITS POSITIONS AND THROWING WILD 
PUNCHES ALL AROUND AT OLD-FASHIONED,ESTABLISHED 
DIRECTORS WHO HAD A STRANGLEHOLD OVER THE FRENCH 
INDUSTRY, IT EFFECTIVELY LAUNCHED A NEW TYPE OF CINEMA 
MADE BY THEIR OWN PALS, WHO SWITCHED FROM THE CRITIC'S 
POISONED PEN TO THE FILM MAKERS' CAMERA. THE "CAHIERS" 
ARE CELEBRATING THEIR 40TH ANNIVERSARY, A DATE THAT 
SHOULDN'T GO UNNOTICED. 
BLACK CINEMA HAS BY NOW BECOME A FASHION OR A GENRE OR 
MAYBE BOTH. FILMS BY BLACKS OR ABOUT BLACKS ARE 
RESPONSIBLE FOR A CERTAIN IMAGE OF THE BLACK 
COMMUNITY IN AMERICA, WHICH ISN'T SHARED BY ALL ITS 
MEMBERS. ALBERT JOHNSON, A HIGHLY RESPECTED BLACK 
FILM HISTORIAN AND A LECTURER ON ENGLISH LITERATURE IN 
BERKELEY, IS AN AUTHORITY ON THE SUBJECT AND HAS OFTEN 
EXPRESSED HIS RESERVES. MOST RECENTLY IN TWO EXTENSIVE 
ARTICLES PUBLISHED BY "FILM QUARTERLY" IN AMERICA AND 
TRANSLATED HERE WITH THE AUTHOR'S PERMISSION. FIRST 
INSTALLMENT IN THIS ISSUE, TO BE FOLLOWED, NEXT TIME BY 
THE SECOND HALF. 
LAST, BUT NOT LEAST, ISEAELI CINEMA IS GOING BACK TO THE 
LEBANON WAR IN ORDER TO DISCUSS PRESSING POLITICAL 
ISSUES OF THE PRESENT. MEJK SCHMTZEB TRIES TO ESTABLISH 
WHETHER ANY CHANGES HAVE TAKEN PLACE IN THE ATTITUDE 
OF THE LOCAL FILM MAKERS IN THIS RESPECT. 
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