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כרטיס הכניסה שלך לעולם הזהב.

ביותר מקומות בארץ ובעולם מכבדים
זהו כרטיס האשראי המכובד בעזלס .אבל
GoldMasterCard

 GoldMasterCardואותך.

 GoldMasterCardזה לא רק כבוד.

מעניק לך גם שפע הטבות ויתרונות כדאיים ביותר כמו למשל:

משיכה מוגדלת של מזומנים במכשירי בנק אוטומטיים בארץ ובעולם ,הנחות בבתי מלון
יוקרתיים בארץ ובעולם ,במועדוני יוקרה ובשכירת רכב ,סל ביטוח נסיעות חינם
ליוצאים לזזז״ל ,מם;חת ישדאקדזיט;בוהות יותר בריבית נמוכה יותו ועוד.

GoldMasterCard
משווק בישראל נדי תשלובת ישראכוט
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גורפינקל מדבר  -ראיון

דויד

חושפני

אורי שין  /עמי 6
גורפינקל  -פילמוגרפיה

עמי 21
שולי ־ שוליים
חולה

א ה ב ה ב ש י כ ו ן גי .מ א מ ר ש נ י ב ס ד ר ה

רוני פרצ׳ק  /עמי 22
חלומם של ילדי ה א ב נ י ם
מישל

ח׳ליפי ת ו ה ה על עתידם ש ל שכנים
התיכון

במזרח

לויה אלכסנדר  /עמי 26
כותב מכתבים מיוחלים ,ל א רק לעצמו
נזאר ח ס ן ו ש א ל ת הזהות ש ל ב מ א י פלסטיני
בישראל

העובד

רוני פרצ׳ק  /עמי 28
חלום מתפוגג ברוח
אתגר

ח ד ש ל׳׳שירות ה ס ר ט י ם הישראלי״-

להתנער

מתעמולה

יכין הירש  /עמי 30

מ ה ש מ א פ י י ן את הצלם דויד גורפינקל יותר מכל הוא
העובדה ,שהקריירה שלו היא ,אולי ,הבבואה הנאמנה ביותר
של תולדות הקולנוע הישראלי בשלושים השנים האחרונות.
לא זו בלבד שצילם בישראל כמעט את כל הז׳אנרים
והתת-ז׳אנרים שידענו במהלך התקופה הזאת ,מאורי זוהר
ועד מנחם גולן ,מיואל זילברג ועד אברהם הפנר ,הוא גם עבד
בהפקות בינלאומיות ,החלום הרטוב של רוב הישראלים
העוסקים בקולנוע .הוא הצליח להגיע לצמרת ,ומשם ,הוא
יכול לראות את הקולנוע הישראלי ,שהוא למעשה שיקוף
הוויתה של החברה הישראלית על המשברים והמהפכים
האידיאולוגיים והפוליטיים שעברה  -בזוית שונה ואישית
ביותר ,במבט מבפנים .אבל גורפינקל אינו אוהב גדול של
התקשורת ,ואורי שין בילה אתו שעות רבות כדי להביא את
הראיון שבמרכז גליון זה ,ראיון שהוא אכן ,בדרכו שלו ,מן
המסמכים החשובים שהבאנו עד היום על הקולנוע שלנו.
ראיון זה הוא הראשון בסידרת ראיונות עם יוצרים מרכזיים
בקולנוע הישראלי ,שאנו מתכננים לפרסם מכאן ואילך.
ועוד במבט מבפנים :יכין הירש ,גם הוא צלם קולנוע ,במאי
סרטי תעודה וגם מלמד ומבקר ,מחווה דעתו על האתגרים
החדשים העומדים בפני ״שירות הסרטים הישראלי״ במלאת
ארבעים שנה לקיומו .ולהשלמת המבט בהוויה הישראלית
המישתנה ,שתי זוויות נוספות :רוני פרצ׳ק בודקת את הדרך
שבה רואה החברה הערבית הישראלית את עצמה ,מבעד
לסרטו של נואר חסן ״יסמין״ ,ואילו לויה אלכסנדר ,בראיון
עם מישל ח׳ליפי ,מציגה את הצד השני של המטבע ,איך
רואה ערבי ישראלי שחי מחוץ לישראל ,את אותה החברה
ואת בעיותיה.
קריאה נעימה,

סוף האלף השני  -ב ע ק ב ו ת כנס א ק ד מ י
עדנה

בפסטיבל הסטודנטים הששי בתל אביב
ריאליזם

פיינרו

סינטתי

דני ורט  /עמי 32
טשטוש

גבולות

צביקה אורן  /עמי 36
כתב

בהוכחת

פ ס ט י ב ל י ם

מחפשים א ת ריצ׳רד )ולא מ ו צ א י ם (
פסטיבל

קאן 96׳ ב פ ס ק זמן מהוליווד

דן פיינרו  /עמי 38

סינמסק

תל

מפיק :אל1ן נרמז .מגהל סינםטק תל-אביב
ש ר מ ז  :ע ת ה פ״נרו
עיצוב גרפי •.דזיאלה ל ונדון
עריבה לשוגיח והגהות :יעל אוער

ניצחון הרצון
מה

עת

לענייני

קולנוע
חביב

הציל א ת קארלובי וארי?

דן פיינרו  /עמי 41

מערכת :צביקה אורן ,דן דאור .יכין הירש,
דגי זרט .דגי נווגיה .דן פ״1רו .אשר לוי.
שאול שיר-רן ,מאיר שניצר
הפקח דפוס :יהל1מי-זיסמן בנג־ם

נ ת ב העת ״סינמטק״ יוצא לאור ב ת מ י כ ת משרד
החינון והתרבות ,מינהל התרבות והאמנות

כתובת המערכת :סינמטק וזל-אביב רח׳ שפרינצק  ,2תל-אגיב .טלפון03-6917x81 :

דגריפ
^חותו

ש א מ ר ה רותי פרס,
ש^ ש?׳,

ג׳ישי

לפני ארבע שנים נעלם עוזי בשמיים ולקח את עצמו איתו.
לפעמים אני חושבת שהחיים והמוות ה• רק תעתוע של נקודת מבט המשתנה
מרגע לרגע ואין להגדירה במילים.
יום אחד הרימה אלי שרה-שירי ,בתו בת הארבע וחצי של עוזי ,את עיניה החכמות
ושאלה :״את אחות של אבא שליז״
״כן ,מתוקה״ ,חייכתי אליה ,״אני אחות של אבא״.
הביטה שירי למעלה ,מנקודת מבט של ילד אל מבוגר ,הסתכלה עלי כמנסה להבין,
ואמרה :״איך זה יכול להיות? את כל כך קטנה ואבא שלי גדול כמו כל השמיים״.
עוזי נשאר בשמיים ולא הותיר מגופו על הארץ .אבל נשמתו ורוחו נשארו בליבנו.
אני רואה אותו עומד מולי  -ילד בן  10יפה כמו מלאך ־ מאזין לשיר שאהב מתנגן
ברדיו ,מצטרף אל המילים בחיוך מלא אהבה ושר ברגש :״אני שומע את קולו של
הרוח בין העצים ,קורא אלי :ג׳וני ,זכור אותי  -כן תמיד אזכור ,עד יום מותי אשמע
אותה קוראת לי :ג׳וני זכור אותי.״
אני שומעת את קולו של עוזי שר ואני חושבת שבגיל  10הוא אמר לנו  -זכרו
אותי ,ואנחנו עונים לו בדמעות :עוזי ,תמיד נזכור.
בחדר שלך ,לצד המון ספרים  -עשרות מגירות מלאות אבנים שאספת בילדותך
מכל חלקי הארץ .שאלתי אותך  -אני בת החמש את הבוגר בן ה :10-״למה חשוב
לך לדעת שאבן גרניט מורכבת מקוורץ ,נציץ ופצלת השדה?״ ואתה חייכת כשענית
שאתה רוצה להבין את העולם  -מהרכב האבן עד נפשו של האדם.
אבא נסע להרי ירושלים וחיפש את האבן שתדבר אל נפשך .אני חושבת שהוא
דיבר אל כל האבנים והנה זו שענתה לו.
כשהעמידו את האבן מצבה לזכרך ,הסתכל עליה ואמר :״היא נראית כמו דב גדול
מביט לשמיים ,מחפש אותך ובוכה״.
כשהלכת ,הקפיא היגון את ליבנו כאבן והאבן זועקת לשמיים .כמו המשפט בשיר
על הכותל  -יש אבנים עם לב אדם.
עוזי ,כאן ,ילדיך הקטנים שכמעט לא הכירו אותך וחולמים עליך ,אחיינך שביקש
לומר שהוא רואה אותך שט בעננים ,ואנחנו ,בני משפחתך וכל מוקיריך ,לא מוכנים
להשלים עם הגורל האכזר שלקח אותך מאיתנו.
אני רוצה לקרוא לך מתוך שיר של מאיר בנאי ולדבר אליך בלשונו:
והאור בחוץ משתנה
אני לא מבינה מה קורה
מחשבות רודפות את ראשי
מנסה לחזור אל עצמי
הימים ההם  -הרחוקים
שהיו כל כך מוארים
נעלמו עכשיו מאחור
אני מחפשת איך לחזור
אל המים ,אל הרוח ,אל האהבה
אל הים ואל השמש ,אל היבשה
רק הראה לי את הדרך מן האפלה
זו אני עומדת בחושך ,ולוחשת תפילה.

מכתב לעוזי
המכתב הזה היה צריך להיכתב ולהישלח אליך לפני ארבע שנים ,ואולי קודם לכן .אבל אתה הרי יודע
כמה קטנוניים אנחנו וכמה מעט פירגון אנחנו מסוגלים להפגין זה כלפי זה .קל מאוד לדבר בשבחו של אדם
שלא בפניו ,במיוחד אדם כמוך ,שנעדר כבר כמה שנים מההוויה המקומית .קשה הרבה יותר היה לדבר בפניך
על תכונותיך המופלאות ,שאחת מהן היתה הפירגון לאחרים ,אותה תכונה שחסכנו ממך.
לפני עשרים שנה בדיוק ,בקיץ החם של 76׳ ,נכנסת כרוח סערה למשרדי המכון הישראלי לקולנוע ,ברחוב
זמנהוף .ישבתי שם באופן זמני כמנהל אמנותי ,ואתה הינחת על שולחני ללא שהיות את הסרטים הקצרים
שלך שהפקת בפאריס .לא היה לך זמן להציג את עצמך כי מיהרת משום מה ,והמהירות הזאת לצאת ולבוא,
היא היתה התכונה השנייה שלך ,זו שבגללה אתה כבר לא איתנו.

לאן בעצם מיהרת בטיסה ההיא? אם הייתי יותר סנטימנטלי ,הייתי משווה אותך לנסיך הקטן או לזה
שכתב והמציא אותו .בדבר אחד אני בטוח ,שהחיוך שלך לא עזב אותך גם כשחצית אל העבר השני.
המפגש הזה ,לפני עשרים שנה ,היה גורלי לרבים .לי באופן אישי ,אבל זה כבר סיפור אחר .המשכתי לעשות
סרטים בזכותך ,ואתה הפכת לחלק ממשפחתנו הקטנה .אבל ההישג הגדול שלך היה בהתלהבות העצומה
שהצלחת להפיח בכל כך הרבה צעירות וצעירים ,שכולם חלמו על קולנוע אבל איש לא ידע איך עושים את
זה .סיפרת לנו על הפקות זולות ,על  16מ»מ ,על ״צוות מקצועי״ שכולו מורכב מחברים ,על עזרה הדדית
בהפקה ,ועל נושאים אישיים שקל יהיה לתת להם ביטוי קולנועי .סחפת אותנו לחלומות על קולנוע ישראלי
צעיר וחדש ועל הצורך לממש אותו באמצעות המדינה.
סיפרת לנו על הנעשה בפאריס ועל הנעשה במקומות אחרים באירופה ,ובמקום לקנא בך נדבקנו בהתלהבות
שהקיפה אותך  -אבל כבר סיפרתי לך קודם שמעט מאוד פירגנו לך אז באופן אישי .נטלו ממך את הרעיונות
והזיזו אותך לצידי הדרך.
אם תקפוץ ,בהזדמנות ,לביקור קצר ,כפי שנהגת לעשות בגלגולך הקודם ,תגלה קולנוע ישראלי אחר לגמרי
מזה שלו פיללת .בזכותך הרי קמה הקרן לעידוד קולנוע איכותי ,וההשתתפות המאסיבית של המדינה בקרנות
חדשות שצצות חדשות לבקרים קשורה באופן ישיר לפעילות שלך .אבל זה אינו הקולנוע שלך יותר  -זהו
קולנוע עייף ,חסר אומץ ,הולך בתלם ,שחוק ומותש ,שבקושי מצליח להלהיב אפילו את אלה שמפיקים אותו.
הסרטים שלך ,עצמך ,גם הם כאילו אינם קיימים יותר .הארוכים והקצרים ,הצרפתיים והישראליים,
שבכולם פיעם רגש אחד ,והוא האהבה .האהבה שלך לבני אדם ,לתרבות ,לאמנות ולקולנוע ,היתה גדולה
כל כך שהיית צריך להתרוצץ ברחבי העולם כדי לבזבז חלק ממנה .אילו היית נלהב פחות ,סביר להניח שהיית
עדיין איתנו.
הדירה שלך בפאריס היתה מקום עלייה לרגל לרבים מאיתנו .הגענו אליך ,במאים ואנשי קולנוע מבוהלים
וחסרי ביטחון ,אבל אתה מצאת זמן כדי להתפנות ולגלות לנו פינות חמד בפאריס שלך ולספר לנו שוב ושוב
מה עלינו לעשות בבית ,איזה קולנוע נכון להפיק ,וממי עלינו לקבל השראה .כל זה התפוגג כלא היה.
מי שזוכר אותך בפאריס יודע שהעיר היפה הזאת התייתמה ,בדיוק כפי שהתייתמו אלה מאיתנו ,ואני
ביניהם ,שלא ידענו להעריך ולקבל אדם כמוך .מאחר שידעת גם לסלוח ,אתה ודאי סולח לנו גם על זה.

נסים

דיין

המסע אל
הש>גולת
אורי

שין

בתהליך איטי ומבוקר ,לעיתים מהוסס ,כאותו חומר צילום האוצר בתוכו את התמונה
שתסקרן לאחר שתפותח ותוקרן על המסך ,חושף דויד גורפינקל את פסיפס השקפתו
וחייו המקצועיים .זו תמונה עשירה בצבעים ,שבה מתקיימים זה לצד זה אורות
בוהקים ,צללים אפלים ופרספקטיבה עמוקה ,המחייבת לעיתים פיענוח .כל זה עלה
בעקבות שעות ארוכות של מפגשים שקיים במשך חצי שנה עם אורי שין

 J I I J V Aהשישים ,כאשר החל דויד
גור9ינקל לצלם את סרטיו הארוכים ,חוללו
אנשי הגל החדש באירופה מהפכה בגישתם
האידיאולוגית לצילום הקולנוע ,ותוצאותיה
המעשיות ניכרו בדרכי ההבעה והעיצוב
האסתטי בסרטיהם .הצלמים יצאו מאור
האולפן המלאכותי אל אור הרחוב האירופאי,
נשאו על כתפיהם את מצלמות הקולנוע,
ובמקום עגלות הדולי המסורבלות השתמשו
בכיסאות גלגלים לצילום שוטים בתנועה .הם
לא נרתעו מהתמודדות עם קונטראסטיות
מוקצנת ,ונמנעו בכוונה מריכוך בצילומי
הקלוז-אפ.
בשנים אלו זכו הצלם והצילום הקולנועי
לתשומת לב שלא קיבלו קודם לכן ,לא
מהביקורת ולא מאנשי התיאוריה הקולנועית.
הצילום לא רק היה עוד כלי שמשרת את הסרט
ואת יוצרו הבמאי ,אלא גם שיקף את שפת
הקולנוע החדשה.
קשה למצוא את המשותף בין סגנונות
הצילום של סרטים ישראליים באותה תקופה.
השפעות סמי-הוליוודיות בסרטים כמו ״איי
לייק מייק״ של הבמאי פיטר פריי שצילם
נ י צ ׳ ו ל י א ו ן  ,או ״אלדורדו״ של מ נ ח ם ג ו ל ן ,
שגם אותו צילם ניצ׳ו ליאון ,לצד השפעות של
האקספרסיוניזם הגרמני בסרט ״המרתף״ ,של
הבמאי נתן גרוס והצל• יעקב יוניליביץ,
וסממנים של הניאו-ריאליזם האיטלקי בסרטו
של אפרים קישון ״סלח שבתי״ שצילמו פלויד
קרוסבי וניצ׳ו ליאון .עירוב הסגנונות נבע
בראש וראשונה מחסרונה של מסורת צילום,
מניסיונם המועט של הצלמים הישראליים,
ומשכירת שירותיה• של צלמים מחו׳׳ל ,אשר
איפיין את ראשית ימיה של תעשיית הסרטים
בארץ מאז קום המדינה.
״חור בלבנה״ ,שהיה לסרטם הראשון הארוך
הן של אורי זוהר כבמאי והן של דויד גורפינקל
כצלם ,היה נקודת ציון חדשה לצילום של
הסרט הישראלי .ההשפעות מהקולנוע
האוונגרדי העולמי ,שניכרו בסגנון הבימוי של
אורי זוהר ,לא מנעו מדויד גורפינקל ליצור
סגנון צילום מקורי לאותה תקופה ,סגנון אשר
יגדיר בדיעבד את נקודת ההתייחסות הראשונה
למהותו ולאופיו של הצילו• בקולנוע הישראלי,
וזאת מבלי להמעיט מחשיבות יצירותיה• של
צלמים ישראליים רבי• אחרי• אשר פעלו
והתפתחו במקביל .לצד צילום מסוגנן מאוד,
בעל קומפוזיציות ״קלאסיות״ ,השתמש
גורפינקל ב״חור בלבנה״ במצלמת כתף כמו
בסגנון דוקומנטרי ,צילום דינמי ועצבני ,עירוב
שיצר שפה קולנועית חדשה ,מקורית ובלתי
ניתנת לעיכול על־ידי הצופי• של אמצע שנות
השישים .נדמה ,ממרחק של שנים ,כי דווקא
בסרט אוחדו  -מבלי שתהיה לכך כוונה מראש
מצד יוצריו  -כל אות• סמלים חזותיים שצלמי
הקולנוע הישראלי מתמודדים עימם ולא תמיד
בדרך הקלה ,עד עצם הימים האלה .השמש
המידברית ,הקונטראסטיות הגבוהה ,העיניים
חסרות הריכוך ,השמיים הבוהקים ,הרחובות
בעלי הצללים המוארכים ,הנוף החשוף ,הפנים
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השדופות ,הבתים הכעורים המקרינים חזרה
את אור השמש אל המצלמה ,המידבר המדהים
בגודלו ויופיו  -זוהי האסתטיקה המשקפת
את כור ההיתוך של החברה הישראלית ,את
עירוב הגלויות ,את המיקום הגיאוגרפי שבו
אנו נמצאים ,את התייחסותנו אל עצמנו
כישראלים המשתקפת באסתטיקה הצורנית
של הסרט הישראלי .בהתייחסות זו התחוללו
מהפכים אידיאולוגיים ,פוליטיים וחברתיים,
שעברו דרך שלילת העבר ,ביקורתיות כלפי
ההווה ,וסימן שאלה לגבי העתיד ,אל הגדרת
העבר וסימונו כמנתב דרכו של ההווה למען
עתיד טוב יותר.
השינויים החברתיים והאידיאולוגיים באו
לידי ביטוי בדרכים שונות בסרטים שצילם
גורפינקל בשלושים השנים האחרונות ,הן
בתכני• והן בהיבטי• ובסגנונות הוויזואליים
של הסרטים .מקומו של גורפינקל כצל• בכיר
בקולנוע הישראלי נקבע באותה נקודה שבה
הקולנוע בארץ עוסק ומתייחס להגדרת המושג
״ישראליות״ על גוניו החיוביים והשליליים,
ייצוג הפער העדתי בו ,נקיטת העמדה כלפי
הציונות והצדקת קיומנו בארץ ,ושיקוף קצוות
התרבות שבין הפריפריה למרכז החילוני
בעיקרו .בכל אותה הדרך הקפיד גורפינקל,
בעיקשות שלא תמיד הובנה כראוי
על-ידי היוצרים ,ליצור סטנדרטים
גבוהים של עבודה מקצועית,
שמטרתם העיקרית היתה
לשרת את הסרט גם בתנאי
הפקה קשים ,כפי שהם
/
קיימי• עד היום בארץ.
7

השפעתו של גורפינקל כצלם
על התפתחותו של הקולנוע
י^,/
הישראלי בשלושים השנים
האחרונות מחייבת דיון נרחב ומעמיק
יותר מזה שמובא כאן .מטבע הדברים
אי-אפשר ,אפילו במסגרת כזו ,להתייחס
במפורט לכל התחנות והצמתים המרכזיים.
המפגשים עם דויד גורפינקל עסקו לא רק
בפרטים המקצועיים ,אלא גם היו ניסיון לקיים
דיאלוג ולגעת בשאלות הנוגעות למהותו של
הצילום הישראלי .אין טבעי מכך לגבי מי
שצילם חמישים ושבעה סרטים ישראליים
ארוכים ועוד עשרים ושלושה סרטים זרים,
עשרות סרטים קצרים ,סרטים דוקומנטריים
וקטעי יומני קולנוע.
Jy

התהייה ,מהי אותה ישראליות שניתן למצוא
מבעד לעדשות מצלמתו ,ואיזו אסתטיקה היא
מייצגת ,לצד דיון בתפקיד צלם הקולנוע
במציאות ,שבה לעיתים נסיונו של הבמאי קטן
מזה של הצלם ,הם השאלות המרכזיות
העומדות לדיון בראיון .לצידן מתעוררות
השאלות  -האם קיימת אפשרות לנסח כללים
בתרגום הדרמה הכתובה לשפת הצילום ,שפה
המורכבת מההחלטה על סוג העדשה וגודלה,
מיקום זווית המצלמה ותנועתה אל מול
השחקנים הנעים בחלל ,טמפרטורת האור
המלאכותי ,וצבעוניות התלבושות ,התפאורה
והאביזרים; כיצד ניתן לקחת אחריות על

עיצובו של סרט במסגרות הפקותיות
דלות-תקציב; מה כוחן של השפעות תרבותיות,
חברתיות ופוליטיות על האסתטיקה של
הפריים ,ועל השפה הוויזואלית מנקודת מבטו
של הצלם! והאם קיימים בכלל מושג של צילום
ישראלי או מסורת המשתקפת מבעד לסרטי•
בארץ.
בתהליך איטי ומבוקר ,לעיתים מהוסס,
כאותו חומר צילום האוצר בתוכו את התמונה
שתסקרן לאחר שתפותח ותוקרן על המסך,
חושף דויד גורפינקל במשך שעות ארוכות של
מפגשים ,שהתקיימו במשך חצי שנה ,את
פסיפס השקפתו וחייו המקצועיים .זו תמונה
עשירה בצבעים ,שבה מתקיימים זה לצד זה
אורות בוהקים ,צללים אפלים ופרספקטיבה
עמוקה ,המחייבת לעיתים פיענוח .זהו ניסיון
לסיכום ביניים ,תוך הקרנה של אופטימיות
שמקורה בעשייה מתמשכת הנמצאת באחת
מנקודות השיא שלה.
אני מבקש להתחיל דווקא מהסוף .לפני
למעלה משנה צילמת סרט דוקומנטרי
שנושאו השואה עבור הבמאית ציפי ריבנבך,
ל א ח ר ששנים ל א צ י ל מ ת ס ר ט דוקומנטרי.
הסרט מתמודד עם ש א ל ת זהותה של החברה
הישראלית .האם
בסרטך

ב כ ך נסגר מעגל שהחל

הראשון ,״חור בלבנה״,

שגיבורו צלניק מגיע לארץ
מ ש ו ם מקום ,ל מ י ד ב ר
— ^
השומם!
/
״יש הרבה מן האמת
j
בתחושה כי השתנו אצלי
ה ה ת י י ח ס ו י ו ת בשנים
\
האחרונות לנושאים רבים
הקשורים לחברה הישראלית,
התייחסויות שקיבלו את ביטויין
גם בסגנון הצילום של הסרטים
שבהם אני מעורב כצלם .השינוי חל עם
נסיעתי לפולניה לפני מספר שנים ,כדי לצלם
סרט פרסומת עבור ״אל על״ עם הבמאי שחר
סגל .באחד הימים החלטתי לבקר באתר
ההשמדה באושוויץ .בידי היתה מצלמת וידאו
ביתית ,למרות שבדרך כלל בטיולים איני לוקח
איתי מצלמה .הפעם לקחתי את המצלמה
מתוך תחושה שמדובר באירוע חריג של חיפוש
אחר שורשים ,חיפוש שכלל גם ביקור בעיירת
הולדתם של הורי .כך מצאתי עצמי בשערי
אושוויץ .הלכתי לבדי בשבילים ונכנסתי לאחד
המבנים .לאחר דקות מספר שצילמתי את
פנים המבנה המקום נראה לי משעמם .תוך
כדי חזרתי אל הפתח הבחנתי בפתח נוסף
שבקצה האולם .התקרבתי אליו ,ואז התגלה
לי המראה הכל כך מוכר מהסרטים התיעודיים
־ התנורים ומקום המשרפות .רק אז ,כשהבנתי
שבעצם הייתי באתר המקלחות ,חזרתי על
עקבותי לנקודת ההתחלה .עבורי זה היה הרגע
שבו בפעם הראשונה התחברתי לתחושה
הטראומטית ,למה שאולי הרגישו סבי וסבתי
בדרך אל המוות  -תחושת הרמאות הגדולה,
האשליה שאתה מגיע למקום אחד ומתברר
שהוליכו אותך שולל ,בפעם האחרונה ,ברגעים

דויד גורפינקל עם אורי זוהר בצילומי"חור בלבנה"

״ההתייחסות שלי אל האור מעולם
לא היתה כאל אויב שיש להכריעו.
עבורי האור בארץ הוא חלק ממציאות
קיימת .האור שונה בירושלים ,בתל
אביב ובנגב ,בכך יופיו״
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האחרונים של החיים .לי קרה בדיוק אותו
דבר ,הולכתי שולל כיוון שבעיני המקום נראה
לא מעניין ולא אטרקטיבי בראייה ראשונה.
התחושה הזאת ליוותה אותי זמן רב .זה
היה חשבון הנפש שבסופו הבנתי את מקומי
כיהודי ,כישראלי .היה ברור לי חוזקו של
הקשר בין הנטישה של אבי ואמי את ארץ
מולדתם ועלייתם לארץ .ההבנה של קשר זה
סיימה את התלבטויותי הרבות במשך השנים
על החיבור ביני ובין הקולנוע הישראלי.

כשחזרתי ארצה צפיתי בחומרים שצילמתי,
שיחזרתי לעצמי את הרגעים ההם של חוסר
תשומת הלב היכן אני ממוקם .חוויה זו הביאה
אותי לתשובות שחיפשתי כנראה זמן רב .עבורי
היה זה טבעי שמיד אחרי הנסיעה אסכים
לצלם את סרטה של צ י פ י ר י ב נ ב ך הקשור
לשואה ,או את סרטיהם של ג י ל ה א ל מ ג ו ר
ו א ל י כהן .היה לי חשוב מאוד לעסוק בנושאים
אלו בקולנוע בכל פורמט שהוא ,דוקומנטרי
או עלילתי.
החוויה
שהצילום

הזאת

אולי

מלמדה

3י

יית3ן

 3ק ו ל נ ו ע ה ו א ח י ץ בין ה מ צ י א ו ת

ובינך כצלם ,ואולי ב ע צ ם ה מ צ ל מ ה מ ס ת י ר ה
ממך

את האמת.

לא פעם עסקתי בדברים שניתן לכנותם לא
אמיתיים ,ודאי שלא פעם זייפתי .אבל באותן
פעמים שכך פעלתי לא ידעתי בשעת עבודתי
שאינני מכוון אל האמת .מוקד חוויית הצילום
היה עבורי השימוש בזווית המקורית או
הווירטואוזית .אין ספק כי הטראומה שעברתי
בפולין עזרה לי לעבור תהליך הזדככות בעבודתי
כצלם .הפכתי לביקורתי כלפי עבודותי,
והשלמתי עם סגנון הצילום שלי .בשנים
קודמות לא הצלחתי לבקר את עצמי במידה
נאותה של אובייקטיביות .ב״חור בלבנה״ לא
עברתי תהליך של התלבטויות ,ודאי שבאותה
תקופה צילמתי מתוך זרימה טבעית ללא אותן
תחושות בטן המחייבות פתרון .זו היתה עבורי
מעין התפרצות שנמשכה תקופה לא קצרה,
התפרצות שהיתה משותפת לאורי זוהר ולי
כחברים וכיוצרים .זה היה מפגש חד-פעמי של
אנשים שטמפרמנט העשייה שלהם דומה.
נ  3ת  3ו דברים ר ב י ם ע ל ה א ו ר ה י ש ר א ל י
3סרטיו של ?והר .מתי אתה3 ,צלם ,התייחסת
אליו ב ע ב ו ד ת ך עם אורי זוהרז
״שלושה ימים וילד״ היה הסרט הראשון
שבו התייחסתי לאור במונחים שאתה מתכוון
אליהם .נרגעתי מההתלהבות הראשונית של
העבודה עם אורי ,ופעם ראשונה התחלתי
להסתכל על האור כשנכנסתי אל צריף פח
שהיה אחד מאתרי הצילום שבסרט .מבעד
לחורים שבפח התבוננתי כיצד חודר האור
בשעות השונות של היום ,ובאילו משעות היום
חדירת האור אל צריף הפח היא הטובה ביותר
לצלם את סצינת המיטה שבה מצולמים עודד
קוטלר ו י ה ו ד י ת ס ו ל ה מתוך תמימות מוחלטת,
ללא שום גילויי אהבה ורומנטיקה ,סצינה
שבה נקבע גורלם להיכשל זה עם זו .זו היתה
עבורי התנסות ראשונה בצילום קולנוע שבה
התייחסתי אל נקודת המוצא ,אל האור.

בהזדמנות זו אני רוצה לנפץ איזושהי
אקסיומה שמופיעה ב מ א מ ר י ם ר ב י ם
המתייחסים לאור הישראלי .ההתייחסות שלי
אל האור מעולם לא היתה כאל אויב שיש
להכריעו .עבורי האור בארץ הוא חלק ממציאות
קיימת .האור שונה בירושלים ,בתל אביב
ובנגב ,בכך יופיו ,ואני חי בשלום ובהשלמה
עם עובדה זו .בתקופה שצילמתי את ״שלושה
ימים וילד״ צפיתי בסרטים איטלקיים ,שבהם
האור הים תיכוני הבוהק משמש היה חלק
אינטגרלי מאסתטיקת הסרט .כלומר ,הבעיה
אינה דווקא בסוג האור ,אלא בשימוש בו .לא
ניתן לבקש אור רך מאוד ,נטול קונטראסטים
לחלוטין ,בסוג האור שקיים בארץ .ודאי
שהמושג הפופולרי ״פסטליות״ אינו רלבנטי
בסוג אור שכזה .במילים אחרות ,אף אחד לא
היה מעז לשאול מדוע בציור כמו ״משמר
הלילה״ ר מ ב ר נ ד ט לא ריכך במקצת את
הקונטראסטיות של הציור .כשאני עומד מרחוק
מול התמונה הזאת ,אני מסתכל בקרן האור
החוצה את הציור ,ואיני מחפש פסטליות
ביצירה מופלאה זו.
כשאורי זוהר ב״שלושה ימים וילד״ או דני
ו ק ס מ ן בסרטו ״חמסין״ ביקשו לצלם את
העמק באור הקיים ,לא היתה בכך בעיה עבורי.
אבל אם הם היו מבקשים שאתעלס מהמציאות
הקיימת ואצור באמצעות הצילום את אווירת
הסרט ״אלוירה מאדיגן״ ,לא הייתי מספק
להם תשובה הולמת ,פשוט איני יודע לעשות
זאת .אולי הייתי מציע להם להחליף אתר ,או
צלם.
ק י י מ ת ט ע נ ה  ,ש מ ש מ י ע י ם ג ם ב מ א י ם וגם
אנשי ה ב י ק ו ר ת 3 ,י ה א ו ר ה ק ו צ ט ר א ס ט י
ש א ת ה מ ד ב ר עליו יצר סוג מ ס ו י ם של
אסתטיקה ,שהוגדרה בשנות השמונים
כ״דלות החומר״ .הכוונה היא לשימוש
צילום

שלא הוקפדו

בהם המראה

והצבעוניות,

לתלבושות

המרושלות

באתרי

ולאביזרים

גורפינקל וזוהר

הפזורים בפריים באופן אקראי.

העניין הוא מורכב .איני אוהב הגדרות,
ו״דלות החומר״ היא סוג של הגדרה שאני
עצמי לא הייתי ער בעבר לקשר בינו לבין
אסתטיקת הצילום כאפשרות למפגש כלשהו
בין שני המושגים הללו .״דלות החומר״ עבורי
הוא מושג שאולי משוררים ,פסלים וציירים
יודעים לעשות בו שימוש .יחד עם זאת אני
מרגיש כי קיים תהליך ,גם בדרך היצירה
שבקולנוע הישראלי ,המחייב התבוננות,
ולעיתים בתהליך זה גם כשמתבוננים היטב
לא מוצאים דבר .ואז ,מתוך הריק ,מתוך חוסר
המשמעות ,מתוך הבנאליות ,מוצאים את
התכנים .עבורי זהו תהליך המשקף את המושג
״דלות החומר״.
לגבי האסתטיקה בסרט הישראלי ,היו לי
ועדין יש לי טענות .לעיתים קרובות מדי הטיפול
בנושא זה כושל .הטענות מופנות למפיקים
ולבמאים על ההזנחה הקשה בתחומים
הוויזואליים ,הזנחה שאין מנוס מכך שהיא
תשפיע על הצילום .קיימת אווירה של הנחות

שעושות לעצמן מחלקות הארט בסרטים -
אתרי הצילום נבחרים לפעמים משום שכך זה
נוח למפיק .אני חש סימפטיה בכל ליבי לעצם
המאבק הקיומי של הסרט הישראלי .ויחד עם
זאת אני מסתייג מנוסחת הפלא  -נוכח מצוקת
התקציב  -הקובעת כי יש לצמצם את מחלקת
הארט ואת דרישות אנשיה.
אם נחזור ל ע ב ו ד ת ך ה מ ש ו ת פ ת עם אורי
זוהר3 ,יצד היית מגדיר א ת סוג האסתטיקה
ב ס ר ט י ה הא& ב א מ ת ש ם ה י ת ה ה ק פ ד ה
שאינך מוצ ?>5ג^ירטים אחרים!
אם נרצה לאפיין במשפט אחד את הארט
בסרטיו של אורי זוהר ,הרי שמראה פניהם של
גיבורי התסריט שהוא בחר לצלם היה חלק
מהותי מהארט .אבל הבחירה של אתרי הצילום,
לדוגמא ,לא היתה משיקולי נוחות של קירבה
לקייטרינג בארוחת הצהריים ,אלא מתוך
המתבקש מסיפור העלילה .כך ,ב״עיניים

ע ו ד ד קוטלר )במדי צבא( ,אברהם ל י ב מ ן ) ע ם סיגריה( וגודפיבקל ) ע ל ה מ ס י ל ה ( ב צ י ל ו מ י " ש ל ו ש ה ימים ו י ל ד "

״ב׳חור בלבנה׳ לא עברתי תהליך של התלבטויות ,ודאי שבאותה תקופה
צילמתי מתוך זרימה טבעית ללא אותן תחושות בטן המחייבות פתרון״

גדולות״ לא בחרנו לעבוד באיצטדיון יד אליהו,
שבו יש אפשרות להשתמש בשפע בתאורה
קיימת ,מפני שזה היה נוח יותר לי כצלם ,אלא
בחרנו במגרש הקטן של קולנוע ״אוריון״ ז״ל,
כיוון ששם עלילת הסרט מתרחשת ,גם אם
לשם כך נאלצנו לשכור תאורה נוספת .נכון
שארט במובנו הרחב והעמוק לא היה קיים
בכל סרטיו של אורי זוהר ,ובכל זאת אי-אפשר
להתעלם מ״עיניים גדולות״ ,מ״שלושה ימים
וילד״ ,ואפילו מ״כל ממזר מלך״ ,שבו לראשונה
צילמנו והתייחסנו לסרט צבע.
כשאתה מדבר על אותה התייחסות לצילום
בעבודה עם אורי זוהר ,האם הוא ב א מ ת
התלבט איתך או שהיתה חלוקת עבודה!
מיעטנו לדבר על צילום ,לא היה בכך צורך
ממשי .חלק מהעומק של היחסים בינינו היה
מושתת על חברות ארוכה ,בילויים ,מריבות,
ובעיקר הבנה במבטים שידענו לקרוא היטב.

לאורי היה נוח להשתחרר מעומס הטיפול
בפרטי הצילום והאסתטיקה ,והוא נתן לי
לטפל בכך .לי אישית היה נוח לקבל זאת.
א ת ה קושר ביו ה ה ק פ ד ה ה ו ו י ז ו א ל י ת
של ״ ע י נ י י ם ג ד ו ל ו ת ״ ל ב י ן זו ש ל ״ כ ל
ממזר מלך״!
לא ,אלה שני סרטים שונים .״בכל ממזר
מלך״ קיימת השפעה גדולה מאוד מסגנון
סרטיו של קלוד ללוש ,חיקוי שלטעמי היום
מאוד לא מוצלח ,למרות שהסרט זכה בפרס
הצילום בפסטיבל שיקגו .סגנון הצילום בסרט
הוא ברמה של אפקטים ,וטעויות הצילום
שקיימות בסרט הן תוצאה של התנסות ראשונה
שלי בסרט צבע .למזלי הרב ,טעויות אלה
התקבלו כביטוי אמנותי .אגב ,טעויות בצילום
הן עניין המלהיב אותי עד היום ,במיוחד אם
מהטעות יוצאת תוצאה מעניינת .הבעיה היא
שאחר כך איני יודע לחזור על כך .בכל אופן,

ב״כל ממזר מלך״ הרשיתי לעצמי לעשות שימוש
בפילטרים שונים ולבדוק את השפעתם על
הצבעוניות של הסרט .מסיבות שונות את
הראשס קיבלתי בשחור-לבן ,כך שכמעט עד
העותק הסופי לא היה לי מושג כיצד הסרט
נראה באמת .עד היום ,כשאני מסתכל בסרט,
אני מקבל צמרמורת מהזומים המודגשים שכל
כך הרביתי להשתמש בהם בסרט.
ב״עיניים גדולות״ היה ניסיון להקפיד על
פרטי פרטים ,מראש החלטנו לצלם בשחור-לבן,
לנסות לעשות סרט שונה ואחר ,ומכיוון שאין
לי מלה מתאימה יותר ,ארשה לעצמי להגדיר
זאת כסרט אמיתי .מנקודת ראותה של
המצלמה הסרט הוא פחות סוער ,אך מורכב
יותר בכוריאוגרפיה הפנימית של הפריים .אין
כאן שימוש בטריקים ויזואליים .רצינו להיות
נאמנים לסיפור הקולנועי ,לכן הסצינות רגועות
והמצלמה כמעט פסיבית מחוץ למגרש

<

הכדורסל .במגרש עצמו המצלמה מתרגמת
למסך את עיניו הגדולות של בני פורמן ,גיבור
הסרט .כמוהו ,המצלמה מבקשת להכיל את
הכל בעת ובעונה אחת ,כלומר מספר אירועים
באותו שוט.
נראה כי המפגש ע  0סגנון הבימוי של
 e m sמלן שינה את סגנון הצילום שלך.
מהסיפור הקולנועי האינטימי מרובה
ה ק ל ו ז  -א פ י ם של אורי זוהר ע ב ר ת לצלם
שוטים שבהם ק י י מ ת מ ש מ ע ו ת מ ב ח י נ ת
ה צ י ל ו ם ל ת א ו ר ה ב ע ו מ ק ה פ ר י י ם כיוון
שמתרחשים בו דברים ,גם אם ברמה בסיסית
מאוד ,שלא נראו בסרטים ישראלים באותה
תקופה .סגנון ה ת א ו ר ה ש ע י צ ב ת דמה או
שאף להיות בסגנון ההוליוודי של אותן שנים,
כ ש ה ת א ו ר ה הדגישה את כל ה א ל מ נ ט י ם
הנראים בפריים בעוצמה רבה .עד כמה באמת
הושפעת מהסגנונות ההוליוודיים של אותה
תקופה!
הקולנוע ההוליוודי השפיע ומשפיע עלי
כצלם עד היום הזה ,אך אין זה העיקר ,דברים
רבים משפיעים עלי כצלם .אם לבודד כמה
מהם ,אני יכול להצביע על צורה של חפץ בתוך
הפריים שמעניק לי השראה .נשים יפות
משפיעות עלי .כשהעמדתי מצלמה מול יהודית
סולה בסרט ״שלושה ימים וילד״ או מול תמי
ציפרוני ב״כל ממזר מלך״ ,והתבוננתי בהן דרך
העדשה ,הם עוררו בי רצון חזק מאוד לשלוט
על כל האלמנטים השונים המצטברים יחד
במכלול הפריים .הפגישה הראשונה שלי עם
הפנים של קאיפו כהן בסרט ״הקיץ של אביה״
היכתה אותי בתדהמה ,בעיקר בגלל
היופי החזותי של עיניה .את
התאורה בניתי סביב אותה
השראה שהעניקו לי העיניים
הנהדרות שלה .כשעיצבתי
,
את התאורה בחלק האחורי
ן
של הפריים ב״מלכת
\
הכביש״ ,עשיתי זאת מתוך
ההשראה שהעניקו לי פניה
של ג י ל ה אלמגור .ובכלל,
כשאני מסתכל בפניה של גילה
לאורך השנים שבהן עבדנו יחד
בסרטים ,אני מוצא בהם קשת של הבעות
שלימדו אותי כיצד לספר את הסיפור של
הסרט שצילמנו .וקיים גם סוג אחר של השפעה
על סגנון הצילום שלי  -ההתמודדות עם המוות
של אנשים הקרובים אלי ,ההכרה שבתהליך
אובדן ,או לחלופין מציאת הקשר  -שהיבעתי
בצורה מסוימת בסרטו של אלי כהן ״עץ
הדומים תפוס״ .וברובד השלישי קיימת אצלי
כיום ההתבוננות שלא היתה לי שנים רבות
כצלם צעיר ,התבוננות שבה אני בודק ולומד
מעבודות שלי עצמי.
ומה עשה המפגש עם מנחם גולן?
מנחם גולן ,כבר בראשית דרכו הקולנועית,
לא הסתפק בקהל המקומי .התפיסה
הקולנועית שלו הושפעה מהראייה לטווח ארוך,
תרתי משמע .הוא רצה להגיע אל האקרנים
בחו״ל ,אל מעבר לאוקיינוס .הרוח החדשה

הזו השפיעה כמובן על סגנון הצילום .לדוגמא,
סצינת הפתיחה ב״קזבלן״ .התחלת הסרט היא
בשעת הזריחה ,המצלמה פונה מהים אל עבר
בתיה של יפו .האור מסביב קר ,כלומר בעל
גוונים כחולים .הצעתי למנחם להאיר מספר
חלונות בעומק הפריים בתאורה ״חמה״ ,כלומר
ליצור ניגודיות בין הצבעים הקרים של הבוקר
לאלה החמים של הזריחה כדי לבטא את
אווירתה הנכונה של הסצינה .מנחם שאל :״על
כמה חלונות אתה מדברז״ עניתי לו :״שמונה
או עשרה״ .מנחם הסתכל עלי ואמר לי :״בוא
נעשה את זה במאתיים חלונות״ .כשמפיק
ובמאי דוגמת מנחם מעניק לך חופש יצירתי,
אין ספק שהמחשבה על עיצוב התאורה
בקידמת הפריים ובעומקו משתנה .אסור לשכוח
כי אורי זוהר ביים סרטים על תל אביב ובשביל
תל אביב ,ומנחם גולן חשב על לוס אנג׳לס
וטוקיו .מבלי להיכנס לדיון על רמתם
האמנותית של הסרטים שביים מנחם ,יש לי
כלפיו הערכה עצומה כמי שאיפשר לי פריצה
לשוק הבינלאומי .גם כשישב מנחם בלוס
אנג׳לס הוא שמר על אהדה לישראלים .דב
הניג ,העורך ,א ד ם גרינברג ,הצלם ,בועז
דוידזון ,הבמאי ,ואני היינו בין ישראלים רבים
שעבדו בחברת ״קנון״ שבבעלותו.
רגע לפני הפריצה ל ח ו ״ ל  ,ב י ש ר א ל של
שנות השבעים היה הז׳אנר המכונה ״סרטי
הבורקאס״ בעיצומו .מנחם גולן היה חלק
ממנו ,ו א ת ה צ י ל מ ת ס ר ט י ם ד ו ג מ ת ״כץ
וקרסו״ ששייכים לז׳אנר זה .לסרטים הללו
קימים חוקיים א ס ת ט י י ם מ ש ל ה ם לגבי
דרכי ה ה ב ע ה ה ו ו י ז ו א ל י ו ת  .כ י צ ד ה י י ת
מגדיר אותן?
אני לא חושב שהיו בסרטים הללו כוונות
כלשהן לעיצוב אסתטי .אני חייב להודות
שמעולם לא חייתי בשלום עם סוג הסרטים
הזה .לא צילמתי סרטי בורקאס רבים .איכשהו
יצא שצילמתי סרטים במעגלים אחרים,
שאיתם חייתי יותר בשלום .כשעבדתי בסרטים
הללו הייתי ״חדשות רעות״ עבור הבמאים
שהמפיקים שכרו את שירותי לעבוד עימם.
באותו זמן היו לי שאיפות לכיוונים אחרים
בכל האמור לעיצוב הסגנון הוויזואלי.
ב מ ק ב י ל פתח מנחם ג ו ל ן ב פ נ י ך את
ה א פ ש ר ו ת לצלם ב ח ו ״ ל  ,א ת ״ ה ק ו ס ם
מ ל ו ב ל י ן ״  .ב ס ר ט זה נ ת ק ל ת ל ר א ש ו נ ה
בקריירה המקצועית שלך בסוג אור שונה
מזה שאיתו התמודדת עד אותו זמן .כשחזרת
לארץ צילמת סרטים עם יואל זילברג או עם
בועז דוידזון ,השוני® מאוד בלשון המעטה
ה ת מ ו ד ד ת עם
מכיוון התפתחות שלך.
הפערים הסגנוניים האלה כצלם!
עבורי התקופה שבה מנחם לקח אותי לצלם
את ״הקוסם מלובלין״ היתה תחילתו של
תהליך גילוי של עולם שונה בכל המובנים
המקצועיים ,החל באסתטיקה ובאור וכלה
באנשי מקצוע שגישתם לקולנוע שונה מאוד
מזו שהכרתי בארץ .פגשתי ארט דיקרטור
שעיצב את ״קברט״ ועבדתי איתו ב״הקוסם
מלובלין״ בתנאי הפקה שלא הורגלתי להם.

מבנה הפריים שלי השתנה לחלוטין כתוצאה
משינוי הצבעוניות והאור ,ובעיקר עקב התחושה
שנמצאתי באווירה של מסורת תרבותית של
מאות שנים .כאשר חזרתי ארצה לאחר צילומי
הסרט הרגשתי חוסר עניין ורצון בעשייה.
3סרט ה״תפוח״ ,ג@ הוא של מ נ ח  0גולן,
ש צ ו ל ם בגרמניה ,ק י ב ל ת תנאי ה  3ק ה
הוליוודיים .כל רעיון ויזואלי שעלה על דעתך
ועל דעת מנחם קיבל ביטוי על המסך .האם
כצלם התמודדות בסרט זה היתה שונה!
זו היתה הפקה עשירה מאוד ,שבה מנחם
לא היסס  -כדי להדגיש צבע מסוים  -להעסיק
יומיים אולפן ענק ולבנות תאורה של מאות
קילווטים המחוברים לדימרים עבור אפקט
אחד .עבורי אותה שנייה שבה הסתכלתי דרך
העינית וצילמתי את האפקט היה רגע של
קסם ,תחושה של סופרמן כל־יכול .ואז ,חזרה
מהפקה בסדר גודל כזה לתל אביב ,להפקות
של שני קליפסים )פנסים קטנים( בתוך דירה
קטנה ,היא מעבר קיצוני ולא פשוט.
בכלל ,עבורי זו היתה תקופה של
זעזועים ,עם געגועים בלתי פוסקים
להפקות אירופאיות .באותה תקופה גם
חוויתי פרידה קשה משותף שלי לעשייה
במשך יותר מארבע-עשרה שנים .הכוונה
כמובן לאורי זוהר ,שהלך לכיוון שלו
והותיר חלל ריק וכבד מאחוריו .כשזה
קרה אמרתי לעצמי שזו ודאי עוד אחת
מהקונספציות שאורי נאחז בהן ,כמו
שנאחז בעבר בכך שאנדי וורהול עושה את
הקולנוע הכי טוב בעולם ,בוא נעשן כדי
להיפתח ,וכדומה .כשצילמנו את ״הצילו
את המציל״ היה ברור לי שזה הפרויקט
האחרון שנעשה יחד בקולנוע .בשטח
הרגשתי שהוא כבר לא מתעניין במיוחד
בסרט והוא לא אוהב במיוחד את התסריט,
והתוצאה על המסך היא בהתאם.
בין הפרידה הממשמשת ובאה מאורי זוהר
לבין צילום סרטי בורקאס וגיחות לעבודות
מחו״ל פנה אליך ה ב מ א י אברהם הפנר,
ב ב ק ש ה לצלם את סרטו ״דודה קלרה״.
המפגש ביניכם לא היה עניין טבעי באותה
תקופה ,מה עוד שהפעם האחרונה שנפגשתם
על סט היתה אחת-עשרה שנה קודם לכן,
ב״חוד בלבנה״ ,אתה כצלם והוא כשחקן.
כשבוחנים את המפגש הזה הוא מרתק ,שני
י ו צ ר י ם כ ל כ ך ש ו נ י ם ה א ח ד מהשני,
מאסכולות שונות ,ובכל זאת התקיים המפגש
היצירתי ביניכם .תאר אותו.
אברמל׳ה הפגר היה חלק מחבורה עצומה
של אנשים  -שחקנים ,טכנאים ויוצרים צעירים
 שבתחילת דרכם אורי זוהר קיבץ אותםלהפקת ״חור בלבנה״ .לא הכרתי באותה
תקופה את הפנר אישית ,ודאי שפחות
משחקנים אחרים ,הוא לא נראה לי שיין לכל
אותה חבורה ,נטע זר .ב ,1976-שנתיים אחרי
״עיניים גדולות״ ,מצאתי את עצמי בתקופה
שלא היתה מוצלחת מבחינתי כצלם .יתרה
מזאת ,הרגשתי שאני במצוקה גדולה ,בעיקר
בגלל העובדה שעסקתי בסרטים שלא אהבתי

חיים טופול ותמי ציפרוני ב׳׳התרנגול" של אורי זוהר

גורפינקל עם אברמליה הפנר
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״הפגישה הראשונה שלי עם הפנים של
קאיפו כהן בסרט ׳הקיץ של אביה׳
היכתה אותי בתדהמה ,בעיקר בגלל
היופי החזותי של עיניה .את התאורה
בניתי סביב אותה השראה שהעניקו
לי העיניים הנהדרות שלה״

קאיפו כהן ב״הקיץ של
אביה" של אלי כהן

3

1

לצלם אותם .זו היתה תקופה שבה סיימתי
סרט ומיד התחלתי סרט חדש ,סרטים
שביקשתי לשכוח מייד עם סיום צילומיהם.
הפנר מאוד הפתיע אותי כאשר ביקש ממני
לצלם את ״דודה קלרה״ .אני מתאר לעצמי
שסימלתי בעיניו את כל מה שהמושג ״קולנוע
מסחרי״ סימל במובנו הרע והנמוך .הגעתי
לצילומים מאוד בטוח בעצמי ובהחלטותי
הוויזואליות ,ולפתע התגלה לי הפנר כבמאי
שאינו מרשה לי למקם את המצלמה במקו•
שאני מבקש ,לצלם בדרך שאני מבין .נקודה
זו ,שהרגיזה אותי בתחילה ,היתה מאוד
משמעותית עבורי בהמשך.
כלומר ניהלת איתו מ א ב ק מקצועי!
אני זוכר שלא הבנתי מדוע הוא אינו מאפשר
לי להוריד את המצלמה מגובה העיניים לזווית
נמוכה המאפשרת לצלם בקומפוזיציה בעלת
פריים רחב עם אלמנטים רבים שקשה להכיל
בפריים המצולם מהגובה .התיאוריה של הפנר
על המצלמה בגובה העין לא נתנה לי מנוח.
הפנר עידן את הזוויות ואת תנועת המצלמה,
וביקש ממני לפשט את התאורה .במילים
אחרות ,הוא ביקש תאורה שטוחה מאוזנת,
בלי משחקי אור וצל .וכך גיליתי סוג חדש של
התייחסות לתפקידה של המצלמה .הפנר הגדיר
לי שכצלם תפקידי הוא לאו דווקא לרתק ו/או
לספר את הסיפור .המונח ״לרתק״ אינו נמצא
בלקסיקון שלו .הוא הצליח לרסן אותי ,תוך
כדי יצירת משבר שהשפיע עלי מקצועית.
המשבר התחלף לתהליך לימוד מרוכז ומתומצת
של תפקיד המצלמה ה״אובייקטיבית״ .אם
עבור אורי הצילום היה עניין חושני מאוד
וסובייקטיבי ,הרי שהפנר ניווט אותי לסגנון
צילום לכאורה אובייקטיבי ,שבו המצלמה
ממשיכה לספר את הסיפור ,אך מבלי להתערב
בו בצורה ישירה ודומיננטית .לצערי ,עברו
שנים רבות עד שנפגשנו שנית ,ב״אהבתה
האחרונה של לורה אדלר״.
במפגש השני ש ל ן עם הפנר ,ב , 1 9 8 9 -
בסרטו ״אהבתה האחרונה של לורה אדלר׳/
כ ג ר היתה קיימת ביניכם הבנה מסוג אחר,
הבנה שהניבה את אחד הסרטים המעניינים
והיפים ביותר ש צ י ל מ ת ב מ ה ל ך הקריירה
שלך .הצילום מאופיין ב ס ק ל ת צ ב ע י ם
אקספרסיבית במיוחד ,וגקומפוזיציות
מ ו ר כ ב ו ת שיש בהן שילוב בין כל מ כ ל ו ל
ה צ ב ע י ם הבונים א ת הפריים .אני מ נ י ח
שלתסריט ,ובעיקר ל ה ת פ ת ח ו ת ו של הפנר
כ ב מ א י בכיוון ק צ ת שונה ,ה י ת ה ה ש פ ע ה
3דורה על דרך הצילום בסרט זה».
אתייחס לתסריט לא לפני שאציין כי זהו
אחד מהסרטים שאני גאה בתוצאה הוויזואלית
ושלם עימה .התסריט של הפנר החזיר אותי
לתל אביב של ילדותי .כזכור ,״לורה אדלר״
עוסק בתיאטרון האידיש בארץ .אבי ,שהיה
חובב הצגות אידיש נלהב ,סחב אותי איתו
בילדותי לכל הצגה שהיתה עולה .מדפי הספרי•
בבית הורי היו עמוסי• בספרות שכסקה
בתיאטרון האידי .כשהפנר הגיש לי את
התסריט לקריאה ,הרגשתי מעין שליחות
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בהנצחת אהבתו הגדולה של אבי ז״ל לתיאטרון
האידי.
סיפור ״אהבתה האחרונה של לורה אדלר״
טומן בתוכו אלמנטים ״פוטוגניים״ למכביר -
אורות הבמה ,אחורי הקלעים ,חדרי האיפור,
מסדרונות ומדרגות .קל היה להיסחף לצילום
ראוותני .אך המפגש השני שלי עם הפנר היה
שונה .שלוש-עשרה שנים עברו מאז שצילמתי
את ״דודה קלרה״ ,ואני השתניתי והתבגרתי.
שנינו טיילנו בלב תל אביב הישנה ,התבוננו
ושוחחנו .צפינו יחד במספר סרטים העוסקים
בנושאים דומים .התברר לי שהפנר רוצה לעסוק
יותר ויותר ובצורה יסודית באופי הוויזואלי
ובבחירת הצבעוניות .עבורי נוצרה הזדמנות
נפלאה לצל• את תל אביב כפי שאני אוהב
אותה .קיימת בי נוסטלגיה עצומה לחלקי•
ישנים בה ,לזכרונות ילדותי ,לבית הורי ולשפת
האידיש .כך יצא ששנינו התקרבנו האחד לשני
ואל תרגומו הוויזואלי המדויק של התסריט.
יש בי כעס על שהפנר נהנה כיום מה״לוקסוס״
הזה של לא לביים סרטים ,לאחר שהכריז כי
אינו מוכן יותר לעבוד בתנאיו הקשים של
הקולנוע הישראלי .כשאני פוגש אותו אני
משתדל לא לתת לו מנוחה ,וללחוץ עליו
בתקווה שהוא יחזור לביים סרטים.
בתקופה שעבדת עם אורי זוהר ,מנחם
גולן ,יואל זילברג ,בועז דוידזון ואברהם הפנר
לא עבדת עם דור שלם של במאים ,שהחל
אז לביים את מה שנהוג ל כ נ ו ת ״ ה ס ר ט
האישי״  -יהודה)ג׳אד( נאמן ,י צ ח ק ) צ פ ל (
ישורון ,דני וולמן ,ניסים דיין .הם חלק

מרשימה!*רוכה של יוצרים שנדמה כי חששו
לעבוד איתך.
היתה לי תדמית של אדם קשה ,שהיא יותר
אגדה מאשר מציאות .עובדה שכיום פונים
אלי לא פעם במאים צעירים ,שלוקח לה• יום
להתרגל לעבוד איתי ולאבד את החשש והפחד.
אין לי שום עמדת פטרונות כלפי יוצרים אחרים.
כאשר אני עובד עם צעירים שנסיונם מועט,
אני מציע להם את נסיוני .איני מתבייש בכך
שאני דומיננטי בסט ,מביע את דעותי,
ומציע הצעות שבסופו של התהליך
יביאו את היצירה לרמה טובה
יותר .כשהבמאי רק עשוי
\
ליהנות מכך ,ארגיש מאושר.
\
יש כאלה שחשבו שאני
I
במאי מתוסכל ,ואיני מרגיש
/
זאת כך ,איני מחפש את
. J
תפקידם של בעלי המקצוע
//
האחרים .אחת הדוגמאות לכך
היא שיתוף הפעולה שלי ע•
שמואל הספרי ,במאי הסרט
״שחור״ .שמוליק הוא במאי תיאטרון
רב-ניסיון ,שלא עסק מעולם בקולנוע ,ובכל
זאת העניק לי תחום עשייה חדש ומיוחד.
הספרי ביקש לבנות עולם שיש בו אלמנטים
רבים של פנטזיה ,התרחשויות שבהן יש כדי
לטשטש ויזואלית את החלוקה בין הריאליזם
לפנטסטי .הספרי שאב את נסיונו הרב מעולם
התיאטרון ,והפרה את דמיוני ואת הבנתי

לאמירה חריגה ,נועזת ,ערטילאית ,וללא
שום גילויים של אגו הוא ביקש ללמוד
מנסיוני .ביחד הצלחנו להעניק ולתרום זה
לזה אספקטים המשתלבים בסרט.
אתה מדבר על הדור החדש של הבמאים
3יו .0מהו למעשה השוני הגדול 3ינ 0ל3ין
הדור הוותיק של היוצרים ,מנקודת מ3סך?
השינוי המהותי הוא בכך שכיום קיימת
מסורת של לימודי קולנוע ,בתי ספר המאפשרים
להתנסות בזרמי• השוני• של הקולנוע .מתוך
כך התיחכום גדל .לבני דורי ולי לא היה קיים
בית ספר לקולנוע .את לימודי הקולנוע שלי
עשיתי בשטח .כבר בגיל  17התחלתי לעבוד
די במקרה באולפני גבע .באחת החופשות הציע
לי מי שהיה אז בעל האולפנים וחבר טוב של
אבי ,מרדכי נבון ,לעבוד אצלו ,ואני לא סירבתי
למרות שלא היה לי מושג מה הדבר דורש .לא
היו לי שו• שאיפות להיות צלם קולנוע ,אבל
התקופה ההיא ,שבה שהיתי במחיצת כל
האנשים שבעצם היו הבסיס להקמתה של
תעשיית הקולנוע ,העניקה לי ניסיון ,שעד היום
אני עושה בו שימוש.
אתה יכול להביא דוגמא לכך!
בצילום יומני החדשות עבדנו במצלמות 35
מ״מ ,לא ב 8-מ״מ ולא ב 16-מ״מ ,ודאי שלא
במצלמות הווידאו ,מבלי לזלזל בפורמאטים
אלה .לצורך צילום כתבה בת  60שניות קיבלו
הצלמים חומר גלם של  4דקות ברוטו ,ומתוך
כך אתה לומד את משמעות הבחירה וההכרעה.
לא יצאנו לשטח עם מפיקים ,כתבים ,וגדוד
עוזרים ,אלא צלם ועוזרו בלבד .הצלמים למדו
להפיק ,לביים ולערוך .צילום היומנים לא
ביקש לשנות סדרי עול• ולא עסק בבשורות
חברתיות .ההתייחסות לחומרים עצמם היתה
פושרת ולא המריאה מעבר לבנאליות של
היומיום .אך בכל זאת זה היה בית ספר נפלא
של רכישת מיומנות ואחריות ועבודה בתנאי
לחץ וחרדה.
אותו לימוד של פתרונות מהירים ומדויקים
ליווה אותך כצלם בסרטי הפעולה הרבים
שצילמת בעיקר בתקופת ״קגון״!
אני מאוד אוהב לצלם סרטי פעולה.
כל מי שמקורב לתעשיית הסרטים
יודע כי בסרטי פעולה קיימת
דינמיקה מרתקת .הצילום
/
בדרך כלל אינו שגרתי ,ג• אם
/
אין בו התרוממות נפש או
!
חוויה אמנותית גבוהה .כאשר
\
עלי להגיב ספונטנית ,במקוריות
ובדרך שאינה קונבנציונלית
לקריאת התסריט ,שלעיתים
קרובות אינו מדייק בתיאור סצינת
הפעולה ,אני נכנס אל תוך הבלתי נודע.
בסרטים אלו ניתן להגיע לגילויי• ולפתרונות
בלתי צפויים .זוהי מלאכת צוות הדוקה
ומגובשת בין הבמאי ,הצל• ,הפעלולן ,אנשי
הפירוטכניקה ,התפאורנים ,נהגים ,ועוד קבוצות
רבות של אנשי מקצוע משונים ,המתכנסים
כולם ליום צילומים או יותר ,מתוך כוונה
עמוקה אחת ־ לשכנע את הצופה כי כסופו

