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 B 1ני במאים ועורך ,כל אחד ואומנותו/אמנותו שלו מביטים בקולנוע
הישראלי משלוש זוויות שונות .איתן גרין ,הבמאי המופנם,
שמעדיף את הניכור והחסד על פני המציצנות והצעקנות; בוריס מפציר,
שעומד בראש "שרות הסרטים" והחליף כובע של מפיק בקאסקט של
במאי; ומאור קשת ,שעבר מהתיעודי הקצר לעריכת סרט עלילתי ארוך,
ויש לו מה לספר על ההתנסות בשני הסוגים .אס נחבר את השלושה
ביחד נקבל חתך של דורות ,חתך של סיגנונות וחתך של קולנוע ישראלי
ביותר ,שיש בו יותר מסירות מאמצעים.
כדי להקל את המלאכה על מנויי כתב העת והמעיינים בו עידכן דני
מוגיה את האינדקס ,כנהוג אצלנו מדי עשרה גיליונות .ועוד עידכון -
מה הוצג בפסטיבל קארלובי וארי ,החשוב בפסטיבלים של מה שהיה
פעם מזרת אירופה; ומשהו על מיקצוע שכמעט נעלם מן העולם המערבי
התקשורתי  -ביקורת קולנוע ,ועל ספר חדש הדן בכבודו דרך  80שנות
כתיבה בצרפת ,עם דוגמאות ממילהמת העולמות בין שני כתבי העת
המובילים" ,פוזיטיף״ ו״מחברות הקולנוע".

עדנה

פיינרו

״לא מתיישבים ועושים סרט פיוטי״

איתן גרין אחרי"זולגות הדמעות מעצמן״
ו״אשה מרציפן״
עדנה ו ד ן פיינדו ,דני מדג׳ה  /עמי 4

הרצל חולה עגבת

בוריס מפציר כופר בהצלחה העצומה
של הסרט התיעודי הישראלי
אודי ש י ן  /עמי 10

לערוך מהבטן ,לתת את הלב

שיחה עם מאור קשת ,העורך של
"עפולה אקספרס"
ת מ ד ידון  /עמי 14

ביקורת על ביקורת

מבקרי צרפת מסכמים  80שנות כתיבה על
קולנוע ,לפני שהמקצוע נכחד
דן פיינדו  /עמי 20

הצופה לבית הראינוע

מה חשבו קפקא וא.ד .גורדון על האילוזיון
יוסי הלחמי  /עמי 24

היה מרגלי
כ ת ב עת ל ע נ ״ ג י קולנוע
בתוצץזת סיננזסק ת ל 1וביב

כיצד הצליח פסטיבל קארלובי וארי
להישרד ועוד איך
עדנה פיינדו  /עמי 29

מפיק :א ל ו ן גרבוז ,מנהר סינמטק ת ל ־ א ב י ב
עורכת :עדנה פ י י נ ח
ע י צ ו ב גרפי :ד ז י א ל ה ל ו נ ד ו ן
ע ר ־ נ ה ל ש ו ו ־ ח והגהות :י ע ל אונגר
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אינדקס

גליונות ו ,90- 8הנושאים והאישים ,עידכון
דגי מוגיה  /עמי 32
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הבמאי

איתן גרי /משיק שני

י׳זולגות הדמעות מעצמך ,יוצא להקרם ת
מסחריות,
בפסטיבל
לשוחח על

יתן גרץ הוא בוגר המחזור הראשון של
• • החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב.
לפני שהתחיל לביים סרטים ,עסק תקופה
מסוימת בביקורת .אולם עבודתו העיקרית -
כלומר המפרנסת  -היא כמורה לקולנוע בחוג
שבו למד ,והוא כיום אחד הוותיקים בצוות
ההוראה שם .עד לסרט הטלוויזיה ״אשה
מרציפן" שביים לאחרונה ,הוא כתב בעצמו את
כל התסריטים לסרטיו ,ובין סרט לסרט הספיק
גם לכתוב ולשפץ תסריטים עבור אחרים.
למרות שבין סרטיו מפרידים בדרך כלל חמש
שנים ויותר ,שגם לדעתו הן תקופה ארוכה
מדי ,הוא לא היה מעורב אף פעם במישרין
באף אחד מן המאבקים שהקולנוע בישראל
היה עסוק בהם במהלך  20השנים האחרונות.
אמנם כל סרטיו עוסקים בבעיות ישראליות
אופייניות ,אבל אף אחד מהם אינו שייך לז׳אנר
המיליטנטי-לוחמני ואף אחד מהם אינו עוסק
בסוגיות פוליטיות-חברתיות לשמן ,אלא
בהשתקפות העמומה שיש לסוגיות אלה בחיי
גיבוריו .המשותף לכל הסרטים הוא הטון
המינורי שבו בוחר גרין לספר את סיפוריו,
האיפוק שבו הוא נוהג בסצינות רגשיות ,כאילו
אינו רוצה לפרוץ את הפרטיות של דמויותיו,
ומבקש לשמור על המרחק המהוגן והנכון שכל
אדם זקוק לו ,פיסית ונפשית גם יחד .הסרטים
עוסקים כולם באנשים הנמצאים תחת לחץ
אישי וחברתי ,ומנסים להשתחרר ממנו כדי
לעמוד על רגליהם ,במאבקים קטנים של
יוס-יום ,אבל מאבקים שהם מכריעים
בחשיבותם לגבי כל אחת מן הדמויות בחברה
שבתוכה היא נמצאת  -בין אם מדובר בעלייה
הרוסית ב״לנה״ ,בחיי הלילה התל אביביים
ב״עד סוף הלילה״ ,או בכדרוסל ומקומונים
ב״אזרח אמריקאי״.
סרטו החדש ,שיוצא לאקרנים בחודש
ספטמבר  ,1997תואם בכל את הגישה הזאת.
״זולגות הדמעות מעצמן״ הוא סיפור של
התבגרות מאוחרת .גבר צעיר ,אחרי שירות
צבאי ,אינו יכול לעבור מבחן נהיגה בהצלחה
משום שבמצבי מתח מתמלאות עיניו דמעות,
ראייתו מיטשטשת ,והוא אינו מסוגל עוד לנהוג.
הורה י• יי י
—•* ״•י
•—:״.
יי»»-לאביר ,מפעיל ר מ יל י ל י_ת
במיוחד
הדבר

סרטים:

ר׳ אש ה

מרציפן״

הוצג

הסרטים בירושלים .זו הזדמנות
תפיסת עולמו ועל גיבוריו -

שהחותם ה״גריני״ טבוע בהם

אשה מרציפן
החסד ותחושת הזרות ,שני
האלמנטים המרכזיים בסרטיו של איתן
גדין ,שבים ומופיעים גם בדרמת
הטלויזיה החדשה שלו ,״אשה מרציפן״.
ל מ ר ו ת שמותר כבר להתרגל
להתעסקות הקבועה של גרין בנושאים
אלה" ,אשה מרציפן״ מהווה בכל זאת
חריג בולט בעבודותיו .הסיבה :דרמה
זו ,בניגוד גמור לכל סרטיו עד כה ,לא
נכתבה על ידו אלא בידי תסריטאית
א ח ר ת  -מ י ר ב בן מ ד י ו ן .

דווקא עובדה זו מחזקת את הדעה
שגרץ הוא אולי היוצר האותנטי ביותר
שפועל בקולנוע הישראלי .יוצר ,במובן
המקורי של מונח הביקורת הצרפתי,
שהוליד בשנות ה 50-את תיאוריית
האוטר הקולנועית ,שמציבה את הבמאי
במרכז הדיון הביקורתי ומשכילה לאחד
את מרכיבי עבודותיו של במאי סרטים
לכלל אמירה מנומקת אחת.
הניצוץ שנושא עמו אדם ,כל אדם,
זכאי לפחות להצתה אחת .זהו רגע
החסד שבו כמו נפתחים לרגע שערי
שמיים בפני אדם .אצל גרין ,שמקפיד
לעקוב בסרטיו אחר דחויים בחברה
הישראלית ,או כאלה שבחרו שלא
להשתתף במשחק המרכזי שמתנהל
סביבם ,זוהי נקודת מפתח.

הגיבורה ב״אשה מרציפן" היא אשה
לבקנית ,רווקה ,שמזיזה הצידה את
חייה ,עובדת בשעות הלילה בעבודות
שירות ,כמו מסתירה עצמה מההמולה
הכללית הקרוייה חיים .גם לחריגה הזו
מגיע רגע של חסד  -זיק ההתאהבות.
הרובד הבסיסי של הסיפור מנתב עצמו
לקראת רגע זה ,שהוא עצמו אינו
בבחינת פתרון גואל לגיבור שחי
בשוליים.
וכמו בסרטי גרין האחרים ,גס
ב״אשה מרציפן״ נוכח הזר  -זה שהגיע
מלא-כאן ואינו מסתדר עם הקצב
הישראלי ,עם הטרוניה הכללית וההזעה
המשותפת ,שבמסגרתה כולם בוחשים
אצל כולם.
כאן זהו הגיבור האחר של הדרמה
 הגבר ,זה שמצית את זיק החסדהחבוי אצל הלבקנית .הוא בעל
הקונדיטוריה ,אופה שאומנותו נעשית
בסתרים .נשוי ,בלתי מסופק ,מכיר את
האלכוהול מקרוב ואכול מפנים .הוא
היה באמריקה ,ראה ברכה בחיים ובכל
זאת החליט לחזור .וכמו מרבית גיבוריו
של גרין ,הוא על הטעות הזו ישלם
ועוד איך.
מאיר שגיצר

n

בחתונות ובשמחות אחרות ומספק יחד עם
הציור הטכני גם תוכנית אמנותית צנועה .רשיון
נהיגה בידי הבן הוא אפשרות להרחבת העסק,
ואין דבר שהוא משתוקק לו יותר .מאחר שהוא
מבין כי מדובר בבעיה נפשית ,גם אם אין לו
מושג מאין זו נובעת ,מנסה האב לדחוק ולעודד
את הבן גם יחד ,אך ללא הועיל .מערכת היחסים
בין השניים ,אבל גם התייחסותו של הבן לכלל
המציאות שבה הוא נתון ,ובעיקר הקשר שלו
עם זמרת שמתלווה אליהם ,בעיניו קשר רומנטי
ובעיניה ידידותי בלבד ,והתסכול ההולך וגובר
שלתוכו הוא נקלע ,כל אלה הם שיובילו בסופו
של דבר את הבן לאותו שלב של התבגרות
הנפשית שהיתה ממנו והלאה ,שלב שאי-אפשר
לעבור אותו עם עזרה מבחוץ כל זמן שהדברים
אינם מבשילים מבפנים.
את "זולגות הדמעות מעצמן״ השלים גרין
עוד במהלך ) 1996הסרט הוצג ביולי של אותה
השנה בפסטיבל הסרטים בירושלים( ,ומאז הוא
ממתין שיתפנה עבורו המסך של סינמטק תל
אביב ,לתחילת ההפצה המסחרית שלו .מאז,
ובפעם הראשונה בקריירה שלו ,ביים גרין דרמת
טלוויזיה בת שעה לפי תסריט שלא הוא כתב,
אם כי הוא הולם להפליא את העולם שהוא
נוהג לצייר" .אשה מרציפן" הוא סיפורה של
נערה לבקנית המתקשה להסתדר עם הופעתה
החיצונית ,ולכן היא מתעקשת לעבוד רק בלילות,
תחילה בקיוסק ואחר כך בקונדיטוריה .מעסיקה,
איש סגור ומופנם ,מסביר לה את סודות המקצוע,
השניים עובדים יחד זה לצד זה שעות ארוכות,
ונדמה כאילו מלאכת האפייה ממיסה את
המחסומים המקיפים כל אחד מן השניים ,אם
כי הסוף מוביל לכיוון שונה במקצת.
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כן ,בהחלט .אם אני אתחיל
מן השירים העבריים ,ובמאמר
מוסגר ,השירים ב״זולגות
הדמעות מעצמן" הם תוצאה מן
האהבה שלי לסוג שירים עבריים
ואין כאן שום מימד אירוני או
ניסיון לנצל את השירים לכל
כוונה אחרת .אנחנו עוסקים
כאן במשפחה שפרנסתה על
השירים העבריים שהיא מביאה
לחתונות ולשמחות; ואנחנו
רואים את הפזמון העברי ,שהוא
בעיני פאר היצירה העברית,
מגיע למקומות אחרים ,אם
חושבים על השירים הנפלאים
האלה שמושרים על ידי חבורות
של שיכורים אחר הצהריים בימי
שישי; אבל בכל זאת ,השירים
האלה הם בעיני  -ישראל.
לצידם ,או אולי צריך לומר,
איתם ,ישנה הדמות של האב,
שקורים לה דברים מוזרים :הוא
פתאום שוכח מילים של כמה
שירים ,הוא מצלם שקופיות והן
לא יוצאות בפיתות .אני צריך
להודות שהדברים האלה שאני
אומר עכשיו הם דברים
בחדר
שחשבתי עליהם אחר כך,
 m׳ !,ר״נילו
העריכה או אחרי שהסרט היה
מלכן .כתיבת התסריטים ,לפחות
מבחינתי ,היא כתיבה ספונטנית ,לפחות מבחינה
רגשית .אולי לא בטכניקה ,כי במהלך השנים
רכשתי קצת ניסיון ,אבל מבחינה הרעיונית היא
לגמרי ספונטנית .רק אחר כך אפשר לעמוד על
המשמעויות של העניין .בכל מקרה ,כדי לחזור
לסרט ,אם נרצה או לא נרצה ,יש תהליך מסוים
שמגולם בשירים ,מגולם בהם משהו שהולך
ונעלם .נעלם לו מן הזיכרון ,נעלם לו מן
השקופיות.

 ruitfain mr<fב*־זול4זת הדמעות מעגבוד

הזה ,זכרונו אינו עוד כמו שהיה פעם ,שהוא
אינו מיטיב לצלם כמו פעם .חשוב לי ,ואני
תמיד אעדיף את הדימוי שיש לו רגליים איתנות
עם הצגת "אשה מרציפן" בפסטיבל הסרטים
במציאות .אני אתן לך דוגמא .יש שורה בשיר
בירושלים ולקראת הצגתו המסחרית של ״זולגות
ישראלי שאני מאוד אוהב .זה שיר של שלום
הדמעות מעצמן״ ,נפגשנו שוב עם איתן גרין,
תנוך" ,הולך נגד הרוח" ,ובו שורה בה נאמר
כדי לשוחח את דרכו בקולנוע ובמיוחד על שני
"תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר״ .אז קודם
סרטיו האחרונים.
כל ,הקביעה עצמה היא נכונה .שנית ,היא גם
דימוי מאוד יפה .אבל אם הקביעה הזאת לא
נתחיל מן השם של הסרט הוזדש שלד .מצד
היתה נכונה ,לא הייתי אוהב את הדימוי .אם
אחד ,זו שורה משיד ילדים ידוע ,אבל זה יכול
אתה אומר שהבחנת במרכיב הזה כסרט דק
לא היתה לי תחושה שאפשר
להתאים להפליא לטלנובלה
להסביר את ההתנהגות של הדמות
דרוס-אמריקאית .הסרט שלן
באופן טבעי ,לא אמנותי ולא
הוא לא זה ולא זה .מדוע השם?
״השירים ביזולגות הדמעות מ ע צ מ ך הם
מסוגנן ,כי אז כל הדימוי מפסיק
קודם כל ,זה באמת ציטוט
ת ו צ א ה מ ן האהבה ש ל י לסוג ש י ר י ם עבריים
להיות תקף .בתהליך העבודה על
מתוך שיר ילדים .כיון שלסרט
הסרט באמת ראיתי את העניין מן
ואין כאן ש ו ם מ י מ ד אירוני א ו ניסיון
יש זיקה לשירים עבריים ,וכיוון
הזווית הריאליסטית שהיצגת
שהסרט בסופו של דבר עוסק
לנצל את ה ש י ר י ם לכל כוונה אחרת״
בשאלה ,חשבתי על איפיונים של
בהתבגרות מאוד מאוחרת,
האיש הזה ,שזכרונו הולך וכהה,
הניחוח של הילדות ,גם אם זה
והשירים שימשו אותי במובן הזה .וכאשר ביימתי
כי
מבחינתי.
לי
לא באמת סרט לילדים ,התאים
אחרי שרנעת לתדר העריכה .באיזו מידה חשזב
את הסרט ,חשבתי רק במונחים של עלילה
על
הרצון
השתלטות
אם התבגרות היא סוג של
לד שהצופה שרואה את הסרט יבין את הדבר
ודמויות ,שיתייחסו זה לזה נכון ,שיגעו ללב,
הגוף והרגשות ,הרי זה בפירוש נושא הסרט.
הזה? אתר ודאי מודע לעבודה שהשיבחה של
שיהיה מעניין לעקוב אחריהם .מבחינת
מכאן שהשם עונה על הדרישות.
האב והבעיות שיש לו אינן אלא ביטוי לגילו
משמעויות  -הן נוצרות במהלך העבודה .והאמת
שלושת הסרטים הקודמים שלך עסקו
המתקדם ואולי גם לבעיות הבריאות שבהן הוא
היא שזה מתאים למה שאני חושב גס באופן
בתופעות מאוד ישראליות .אמנם אתה עסקת נתקל מאוחר מתר .כלומד שהמטאפורה שדיברת
תיאורטי ,משמעויות אינו מטרה אלא תוצאה.
בבני אדם ולא בתופעות ,אבל לתופעות היה
עליה אינה מובנת מאליה.
כמו שטריפו אמר פעם ,במסיבת עיתונאים
ביטוי ברור במה שקרה לדמויות .אתה סבור
אני רוצה שקודם כל הצופה יאמין לאספקט
שערך בתל אביב ,כשאחד הנוכחים התעקש
שזה המצב גס בסרט התדשי
הריאליסטי שציינת ,שיאמין כי האיש המתבגר
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לדעת איך יוצרים פיוט קולנועי :״פיוט ,זה
תוצאה ,לא מטרה .אם יש לנו מזל ,ייצא לנו
סרט פיוטי ,לא מתיישבים ועושים סרט פיוטי״.
אני אומר בכל האחריות שלא ישבתי ,ולדעתי
שום במאי או תסריטאי רציני לא מתיישב ושם
לעצמו מטרה מראש לביים או לכתוב סרט על
תרבות הולכת ונעלמת .אם הוא בר מזל ,זה
יוצא לו.
יש בכל זאת מקרים מסוימים שאנשים
מחליטים מדאש לעשות סרט פוליטי ורק אחר
כך מנסים להדביק לו סיפור טוב.
זה באמת ההבדל בעיני בין קוסטא גבראס
שאינני אוהב לבין ארתור פן שאני כן אוהב.
יש אולי בנמצא דוגמאות יותר טובות ,אבל
קוסטא גבראס הוא בעיני במאי מן הסוג
הפחות טוב שמחליט :הבה נעשה סרט על
העוול שבעולם.
אתה מדבר על אהבתך לסוג מסוים של שירים
עבריים ,שוודאי אינה משותפת לכל הקהל,
שחלק אינו מביר אותם וחלק אחד אולי אינו
מכור להם .האם אתה מנסה לכבוש ולמשוך את
הקהל שאינו רגיש לשירים האלה?
מעניין שלא חשבתי על זה במונחים אלה,
למרות שהמושג ״לכבוש״ אינו זר לי .ואם אני
מנסה לכבוש את הקהל ,זה דווקא דרך הדמויות,
בעיקר הדמות הראשית ,שהיא קצת מתעתעת
מבחינת ההזדהות ,אבל היא מרכזת מוקד רגשי
מסוים .והשירים  -היה לי רצון להציג אותם
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ביופיים ,הייתי אומר כמעט
במערומיהם ,בלי המומנט
המלאכותי של פציחת המונים
בשירה.
האם אתה מודע לעובדה שיש
דלר שלם שמנסר להתנער
מאותו אספקט של התרבות
הישראלית המיוצג על ידי
השירים האלה?
אני מודה שיש מידה מסוימת
של התרסה מצדי כלפי הדור
הזה ,משום שאני באמת חושב
שהשירים האלה יפים מאוד.
ואני לא מדבר רק על תרצה
אתר וסשה ארגוב ,כותבת
המילים והמלחין של שיר הנושא
בסרט ,״בלדה לנערי שגדל״,
שהם יוצרים ענקיים בעיני; גם
אם נקשיב לשיר כמו ״יש לי גן
ובאר יש לי״ של ביאליק ,זה
באמת שיר יפה להפליא .ולא
איכפת לי אם יש אנשים
שחושבים שזה מיושן ושעבר
זמנם .זה לא מטריד אותי ,אם
כי הנושא קיים בסרט .כי אפשר
לראות בכל הדמויות האלה
דמויות שאבד עליהן כלח
והסרט נגמר בשורה של משאיות
לגו ,ומה שהיה פעם אב ובן יחד
במשאית הופך לחברת קייטרינג
ממוחשבת .זה מה שקורה היום.

אזרח אמריקאי
רגעים צלולים של חסד .החזק
הוא לא בהכרח גם הבריא והחלש
הוא לא תמיד הנצרך .שרטוט
מעודן ,כמעט אקוורלי ,לידידות
דווקא
לאו
בין-גברית,
הומוסקסואלית ,שאינה משקפת
בהכרח חוויות משותפות משדה
הקרב או המין.
מפגן  -מנומק היטב מבחינה
תסריטית  -של הבנה פסיכולוגית
בהירה ,הקושרת בין שני
לא-גיבורים ומעשיהם הלא-
הירואיים ,לבין התממשותם של
החיים בפרובינציה .גרין מצליח
למקם את האמירה הכמו-ספרותית
הזו בתוך הקשר קולנועי מובהק,
תוך הוכחה של רגישות רבה בבימוי.
הישג זה מעובה במשחקם הטוב
של איצ׳ו אביטל וגיא גארנר.
הצטיינות הסרט נובעת בעיקר
מהידוק מבוקר ,ובו בזמן גם רגשני,
של רבדיו השונים :אשדוד שמצויה
מחוץ למרכז; הכדרוסל של ליגה
משנית; בני אדם שחיים חלומות

דיברנו על ״לכבוש את הקהל" ,והזכרנו
בהתחלה ששם הסרט היה מתאים לטלנובלה.
אבל הסרטים שלך נראים כ״אנטי-טלנובלה״.
אתה עושה את הכל כדי להוריד את הרגשנות
עד למינימום ,כאילו אתה מתבייש בה או חושב
שהיא לא בטעם טוב ,ויש לי רושם שהנטייה
הולכת וגוברת עם השנים .לא זד בלבד שאתה
לא מנסה לכבוש את הצופים ,אלא שאתה מספק
להם נתונים בסיסיים ומרשה להם להחליט אס
הם רוצים להצטרף אליך .האם אתה מודע לכך
ועושה את זה בכוונה?

לא .כל סרט שאני עושה ,אני חושב שהוא
מדבר לאנשים ועובר אליהם יותר מקודמו .אני
לא עושה שום דבר בכוונה .רק לאחרונה התחלתי
להבין שרק כך אני יכול לעשות סרטים .אני לא
עושה סרטים מסתגפים בכוונה .בכל פעם נדמה
לי שהנה ,אני עושה להיט .הבה נודה שאני לא
עושה קולנוע אוונגארדי ,הסרטים שלי שווים
לכל נפש במובן של סיפור המעשה .אני באמת
חושב שהם קומוניקטיביים ,אני כן מנסה לעשות
דברים יותר מושכים ,אבל אני לא יכול לעשות
אחרת  -לא משום שאני קנאי לגישה מסוימת,
אלא משום שאני לא יודע לעשות אחרת.
הבעיה אינה אוונגארד .אבל אם ניקח ,בלי
שוס ניסיון להשוות ,את רוהמר ,יש בסרטים
שלו איזה חיץ שמפריד ביניהם לבין חלק מסוים
של הקהל .אותה הדגשה קיימת בסרטים שלך.

חיתו ג ר ץ מב־ים 1זת n n m r t j
ב״ץוזרח חמריקח  ,״

והצלחות של אחרים ,מוצלחים
מהם לכאורה .הזרימה הטבעית
בתוך הערות-השוליים של החברה,
מהולה באלמנט שהוא חריג
ולמעשה בלתי-מקובל בסרטים
הישראליים  -רוחב לב וחסד גם
כלפי הכישלון והנכשלים.
מאיר שניצר
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שום רצון לחפש המצאות בליהוק ,שחקנים
שיפתיעו בתפקידים המנוגדים ל״תדמית" שלהם.
מה שחשוב לי הוא שהתפקיד יישב נכון על
השחקן.
ג׳ים שרידן ,בכיתת אמן שנתן בתל אביב,
הראה לאחד הסטודנטים שעבדו איתו איך
אפשר להפיח רות חדשה בסצינה ,על ידי העמדת
המצלמה גבוה ,מתבוננת מן התקרה בדמויות
למטה .האם יש לך רצון להיעזר באמצעים
ויזואליים מסוג זה?
לא .בעיני ,לזווית הצילום צריכה להיות קודם
כל הצדקה מלאה מבחינת התסריט .השאלה
היא איזו נקודת מבט משקפת זווית המצלמה.
האם זו נקודת המבט של אלוהים בשמיים ,של
זבוב על התקרה ,או של חשמלאי שטיפס לתקן
מנורה שהתקלקלה .אם זו אינה נקודת מבט
של דמות מוגדרת בסרט ,בעיני ,אין לכך מקום.
בדור לך שנישה כזאת פוסלת חלק גדול
מתולדות הקולנוע ,מא״זנשטיין והלאה.
ודאי שאני מודע לכך .לא שאני פוסל את
הגישה הזאת ,את אייזנשטיין ואת וולס ואת
כל היתר ,אני פשוט אוהב יותר את בדסון ,אוזו,
אולמי ,רוהמר ,טריפו ,קופולה ,במאים שהם
היום חשובים בעיני יותר כמו איסטווד ,רדפורד,
וודן בייטי ואולי גם וודי אלן .כמעט לא תראו
אצל איסטווד זווית שאינה מוצדקת ,אלא אם
כן הוא מחפש אפקט מסוים לסרט מתח .אני
לא יכול היום לחשוב אחרת .לכל זווית צילום
צריכה להיות הצדקה ,וההצדקה היא רק בנקודת
המבט של דמות.
מה הוא המקור לסרטים שלך? סיפורים

שקרובים ללבי ,אם זה אהבה )"לנה"( ,בארים
וחיי לילה תל אביביים )״עד סוף הלילה"( ,או
כדורסל )"אזרח אמריקאי״(.
מתקבל הרושם שהגיבורים שלך בסרטים הם
מפסידנים ,הם לא"ווינרים״ .גם ב״אשה מרציפן״,
אס הדמות הראשית מנצחת ,זה קורה בשניות
האחרונות בלבד ,כאילו אין לך זמן להקדיש

גם בצורה שאתה מעמיד את המצלמה וגס
בצורה שאתה מדריך את השחקנים ,שאתה
הולך בעקבות בילי ויילדר ומאמין ש״הבימוי
האידיאלי הוא זה שלא מבחינים בו".
היו מקרים שהתאמצתי לצאת מזה ,ניסיתי
לעשות שוט מעניין יותר ,לכוון בזווית יותר
מעניינת או להתקין תאורה יוצאת דופן ,ואז
לפך-
מצאתי את עצמי מבקש את הצלם להרים את
המצלמה ,לכבות את הפנסים המיותרים ,וחזרתי
אני מבין את השאלה ,אבל אני חושב שזה
למקום שממנו רציתי לברוח ,כי המקום החדש
לא נכון .זה נכון אמנם שהם מתחילים את
שבו מצאתי את עצמי ,מתוך ניסיון להיות מושך
הסרט כמפסידנים ,אבל הם לא גומרים אותו
או מעניין יותר ,לא מצא חן בעיני .היום אני
כך .לנה היא בחורה עצמאית ,בעלת מקצוע
מודע לעובדה שזאת הדרך היחידה שבה אני
ומאושרת בסוף הסרט ואינה תלויה באף גבר.
יודע לעבוד.
אסי ,ב״עד סוף הלילה״ ,אמנם מתייתם מאביו
אבל הוא מוצא את הגאולה הנפשית ,אשתו
זה דומה להפליא לסיפורים שהצלם
שבה אליו והוא מוצא הרמוניה מוחלטת .אין
המכסיקאי הגדול גבריאל פיגרואה היה מספר
ספק שאיצ׳ו ,ב״אזרח אמריקאי" ,מצא את החבר
על עבודתו עם בוניואל.
האמריקאי שלו ,הוא זכה במשאת נפשו .אבי,
מבחינתי ,נדמה לי שכבר דיברנו על זה בעבר,
הגיבור של "זולגות הדמעות מעצמן" ,ודאי
כל עשייה אמנותית היא עניין של מאמץ .יש
התגבר באופן מוחלט על הבעיה שלו .הוא
מי שמתאמץ להדגיש את האמצעים ויש מי
הצטרף אל הזרם .זה איש שחלם לנהוג כמו
שמתאמץ להסתיר את האמצעים .אני שייך
כולם ,שתהיה לו חברה כמו שיש לכולם ,והוא
לאלה שמעדיפים להעלים את האמצעים,
מסיים את הסרט בניצחון גדול .ודורית ,ב״אשה
שהמצלמה תהיה שקופה ,שהשימוש במוסיקה
מרציפן" ,ודאי שכל מה שקורה לה במהלך הסרט
יהיה שקוף ,שהמשחק יהיה שקוף .שקוף ,במובן
הכשיר אותה לקראת הרגע שבו היא לוקחת
שלא יבחינו בו בנפרד.
את עצמה בידיים .כמעט כל הסרטים הם מסלול
אני חושב שגם בכתיבת התסריט ,מפריע לי
של אדם בדרכו לקחת את עצמו בידיים ,להיות
אם יש שורה חזקה מדי או מבריקה מדי .אני
אדון לגורלו ולא תלוי באחרים .בין אם מדובר
משתדל קודם כל שתהיה עם רגליים במציאות.
בהשתלטות על תגובת הגוף שלו או על השפעת
הבן אדם יאמר ,למשל ״אני רוצה לתם" ורק
הביוגרפיה שלו .ואני לא מיתמם .אנשים אלה
אחר כך נבין שהמדינה במצוקה .איני רוצה
אמנם התחילו כ׳׳לוזרים" ,אבל הפסיקו להיות
שהשורה תמשוך תשומת לב ,אני רוצה
כאלה כי הם הפסיקו להיות תלויים
שההצטברות תמשוך תשומת לב.
בבני אדם אחרים .מבחינתי כולם
מבחינתי ,הכל מתחיל בתסריט.
גומרים את הסרט מאושרים יותר
שם צריך להתחיל בתהליך של
״ כ מ ע ט כל ה ס ר ט י ם הם מ ס ל ו ל ש ל א ד ם ב ד ר כ ו
מכפי שהיו בהתחלה.
העלמת האמצעים והדגשת
ל ק ח ת א ת ע צ מ ו בידיים ,להיות א ד ו ן לגורלו ולא
הדמויות והיחסים ביניהם.
בוא נדבר רגע על הסרט
תלוי באחרים .מבחינתי כולם גומרים את ה ס ר ט
בקונטקסט של הקולנוע הישראלי.
כלומר שגם בליהוק אתה
אם יש דבר שמאפיין את הקולנוע
תשתדל להדגיש את האנונימיות
מאושרים יותר מכפי שהיו בהתחלה״
הישראלי)לא רק הישראלי אבל
של השחקן? הרי בסופו של דבר
הישראלי במיוחד( יותר מכל ,זאת
עבדת עם ההיפן* משחקן אנונימי,
הפשרה .אתה יוצא מנקודה מסוימת ,ואם מה
במו אסי דיין ,שלא בא לבד ,אלא עם כל המטען
אמיתיים ,דברים שקורים לך ,חלומות בלילה,
שמתקבל בסוף דומה קצת לכוונות בהתחלה,
האישי ועם התפקידים שגילם קודם לכן ,שלא
דברים דמיוניים חלוטין?
אתה הושב עצמך לבר מזל .אתה הזכרת קודם,
לדבר על האישיות שלו.
זה ערבוב .זה קורה בצורה מסתורית או
למשל ,את הדרישה שלך לליהוק מדויק .באיזו
אינני מחפש שחקנים אנונימיים אלא מדויקים,
בנאלית ,אבל אני יכול לתת דוגמא ממשית מן
מידה זה ניתן לך לעשות זאת ,ובאיזו מידה
שמתאימים בדיוק לתפקידים .האמת היא
הסרט האחרון ,משום שאני זוכר בדיוק איך זה
אתה מתעקש על לא פחות מליהוק מדויק?
שאצלנו אין בינתיים כוכבי-על בנוסח הוליווד.
קרה .הייתי בבר-מצווה אצל זוג ידידים ,וראיתי
בממדים של ישראל אדיה מוסקונה הוא כוכב,
איש בחולצת עבודה כחולה .הוא עמד לצד במה
אני מאוד מתעקש בעניין הזה .להגיע לליהוק
הוא לא אנונימי .אבל הסרט אינו מרוויח מאומה
קטנה שעליה שרה בחורה ,ועל ידו ישב ילד
מדויק בסרטים ישראליים אינו דבר כל כך קשה.
מן ה״כוכבות״ שלו ,הוא מרוויח מן הנוכחות
שנראה כמו בנו ,משום שהיו דומים קצת ,גם
זה אפשרי משום שרמת השחקנים הולכת ועולה
ומן המשחק שלו .מיטל טרבלסקי הוא אולי
הוא לבוש בחולצה כחולה .באותו רגע חשבתי
בהדרגה .לדעתי ,רמת המשחק בקולנוע עלתה
כוכבת בעיני השבועונים ,אבל הסרט אינו מרוויח
עליהם ,לא ידעתי בבירור שהם משפחה ,אבל
בצורה בלתי רגילה .בהרבה מן הסרטים המשחק
מזה כלום .הסרט מרוויח מן הנוכחות שלה ,מן
היה לי רושם כזה ,שזה כל העניין שלהם בחיים,
טוב יותר בשנים האחרונות ,אבל אלמנטים
השירה שלה .קודם כל ,אינני בטוח שעניין
וחשבתי שזה נושא טוב לסרט .מצד שני היה
אחרים נפגעים כתוצאה מן הפשרות  -בין
הכוכבות קיים בישראל גם אם כותבים על זה
לי חבר שלא עבר אלפי ״טסטים״ ,משום שבכל
התסריט לבין הסרט הגמור  -אלמנטים שהם
בעיתונים ,ההרגשה שלי היא שכאן משחקים
פעם הצטעפו עיניו בדמעות .איכשהו ,התחברו
פונקציה של הזמן ,זמן צילום למשל .ואז ,גם
בהוליווד .מדובר במיני־סטארים במקרה הטוב.
שני הסיפורים האלה יחד כאשר שירים עבריים,
משחק יכול להיפגע .אם אנחנו כולנו ,בארץ,
כך שאני לא יכול אפילו להתהדר בזה שאני
שאני תמיד אוהב ,הצטרפו לתמונה .תמיד
צריכים להסתפק ב 24-ימי צילום לסרט עלילתי,
אומר שאני מעדיף אלמונים .מצד שני ,אין לי
הרגשתי שאני צריך לעשות סרטים על דברים
ויש כאלה שהגיעו לשיאים מופלגים של 14
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יום ,שאינם מתקבלים על הדעת ,אז
גם השחקנים נפגעים כאשר חסר
להם עוד ״טייק״ ,והסרט כולו נפגע.
כל מה שקשור לרקע ,לעיצוב
האמנותי ,כל זה נפגע מן הפשרות,
אין לך ה״מראה״ הנכון ,הסצינה היתה
אולי יכולה להיות עשירה יותר,
סוחפת יותר .אתה לפעמים מוצא
את עצמך כבול לסצינות שאינן
אידיאליות .אבל תמיד חסר יוס צילום
נוסף ,וכאשר הגעת לחדר העריכה,
לא היה לך החומר הדרוש כדי
להשלים את החסר .וזה מה שגורם
לקולנוע הישראלי להיראות פחות
טוב ממה שהוא מבטיח להיות
בתסריט .זה לא תמיד קורה ,לפעמים
המצוקה מולידה איכות משל עצמה,
כמו ״נועה בת דו" למשל ,או ב״החיים
לפי אגפא" .אם כי בשני המקרים
מדובר ביוצרים מוכשרים במיוחד.
אם היית מתייחם לסרטים ש ל ך
בלבד ,איזה א ח ת מן הכוונות ה ת ג ש ם
בסופו ש ל דבר על הבד?

״!ו

אחוז גבוה של הסרטים שלי אולי
אמביציוזיים ,אבל מבחינת התוכן
אינם אמביציוזיים ,במיוחד מבחינת
ההפקה .אני די מתחשב בתנאים של ההפקה
העומדת לרשותי .אם תיקח תסריט שלי ותראה
את הסרט ,הם מאוד קרובים .לפעמים הסרט
קצת יותר משעשע מן התסריט ,לפעמים קצת
פחות .אבל מדובר בניואנסים .זה לא פתאום
סרט אחר.

פ י ר ה ק נ ס ר ו ד ב ג ל ־ ק מ ן ב־׳לנה״

האם זה מ ל מ ד ש א ת ה נמנע מאילחורים ב ש ע ת
הצילומים?

אני לא עושה בכלל אילתורים .אני נותן מעט
מאוד חופש לשחקנים לשנות טקסטים ,אני
עושה זאת רק אם אני מרגיש שלא נוח להם
איתם ואז אנחנו משנים את זה יחד ,על בימת
הצילומים .אני עושה חזרות ,אבל לא אילתורים.
אני לא מחפש את ההשראה של השחקן בשינויי
טקסט.
א י ך ב ד י ו ק אתה מ ש י ג א ת ה ת ו צ א ו ת ש א ת ה
רוצה עם השחקנים?

זה שונה ממקרה למקרה .ב״זולגות הדמעות
מעצמן" ליהקתי בעיקר אנשים בעלי ניסיון
קומי על הבמה ,מיסקונה ,אבי גד״ניק ,יעל
שטרן ויעל נביא ,היתה לי הרגשה שהנושא הוא

מלודרמה כמעט סוחטת דמעות ,ורציתי
שההופעה שלהם תספק גם את הפן האחר .חוץ
מזה ,ברוב המקרים אני מתחיל מן האוזן .אני
תמיד מקשיב לשחקנים בתשומת לב ,משום
שיש לי הרגשה שאם הם אומרים את הטקסט
נכון ,הם גם משחקים אותו נכון .יכולים כמובן
להיות יוצאים מן הכלל ,אבל מן הניסיון שלי,
הייתי אומד שזה בדרך כלל נכון .אני יודע בדרך
כלל מה שאני רוצה ואני יודע גם איך להגיע
לשם ,מבחינה טון המשחק הכללי והאחידות
של הטון אצל כל השחקג׳׳• .וזה דבר חשוב

בעיני  -שכל השחקנים ישחקו באותה הצורה.
לעיתים קרובות מדי רואים אסופה של שחקנים
שכל אחד מהם משחק אחרת ,ואתה מרגיש
שהבמאי אינו במאי שחקנים .יכול לקרות שאחד
השחקנים הוא דה נירו ואז הוא יבלוט מעל כל
היתר ,אבל אצל במאי השחקנים הגדולים,
מרנואר ועד טדיפו ,השחקנים משחקים כולם
באותו הטון ,לא במובן שאין גיוון ,אלא במובן
של אחידות סגנון .אני חושב למשל שג׳ון
שלזיננ׳ר הוא לא במאי שחקנים מוצלח ,אבל
את סקורסיזה זה מעניין והשחקנים שלו
משחקים בסגנון דומה .שלא לדבר על דדפורד,
שהוא עצמו שחקן ,ואפשר לראות את זה
בסרטים כמו ״אנשים פשוטים״ או ״נהר זורם
ביניהם״ .הוא לוקח לידיים סופר-סטארים
מעוצבים כמו דונלד סאתדלנד א ו מרי ט י י ל ו

מור ,ומביא אותם לידי כך שהם כולם משחקים
בסגנון אחיד.
אוזרי"זולגות הדמעות מעצמן" עשית ש מ ו י
בפול

בקריירה

שלך .ק ו ד ם כל

עשית סרט

טלוויזיה ,ושנית ,ע ש י ת אותו לפי ת ס ר י ט ש ל א
אתה כתבת.

בוא נמתן את השינוי הזה .לא שאני חלמתי
לעשות סרט טלוויזיה ,אבל אף פעם לא אמרתי
שאינני מוכן לעשות דרמות לטלוויזיה .מבחינתי,
תן לי מצלמה וסיפור ולא משנה לי אם יציגו
את התוצאה בקולנוע או בטלוויזיה .במציאות
אידיאלית הייתי רוצה לעשות סרטים לקולנוע,
אבל אנחנו יודעים שהמציאות שבה אנחנו חיים
אינה אידיאלית .יותר מזה ,הייתי רוצה להמשיך
ולעבוד .לקחת שחקנים ,לשים אותם בסיפור
ולעשות מזה סרט .הטלוויזיה נותנת לנו את

לנה
הסיפור הקטן שעומד מאחורי
המעשה ההירואי הגדול .מתוך הבנה
שהחיים מורכבים מרצף של כתמים
אפורים ולא מהתפרצות צבעונית
מרהיבה ,טווה איתן גרין סיפור
קורקטי סביב המאבק הגדול
לפתיחת שערי העלייה מברית
המועצות.
נקודת המוצא המעניינת של
״לנה״ היא העדפת הישראליות ע״י
הרוח הרוסית ,והידיעה היבשה
שאמנם פה זו אסיה הנחשלת מעט,
ולא אירופה המלומדת כל כך .אך
כאן בוחרת הגיבורה לחיות ,וזהו
מאבקה להתערות.
בסגנון בימוי דיסקרטי ,ולא תמיד
מרתק ,מוליך גרין מעין אלקטרו־
קרדיוגרמה של החברה המקומית,
שמרבית ההתרגשויות בה הן
פיקטיביות למדי .זהו טון דיבור
למדני ומכונס מדי בעצמו ,כך
שאמירתו החריפה של הסרט
מוקהית באופן ניכר.
פירה קנטר זכתה בפרס
השחקנית המצטיינת בפסטיבל
אורליאן 982ד.
מאיר שניצר
מתוך ־קולנוע ר,׳שרחל,״ בהונויוו /־מרת׳1994 /
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האופציה הזאת ,ואין לי כיונה להחמיץ את
ההזדמנות .אשר לעניין התסריט שלא כתבתי,
אז באמת היה תסריט שמאוד מצא חן בעיני
שכתבה סטודנטית שלי לשעבר ,מירב בז־גזריזן,
ולכן הכרתי אותו .הוא הוצע לכל מיני במאים
צעירים והם לא כל כך רצו אותו .אז הצעתי
למירב להגיש אותו למפיק)״'סל״ הפקות( ולציין
את השם שלי כבמאי ,מתוך הנחה שאם זה לא
יעזור זה גם לא יכול להזיק .פתאום התסריט
קיבל כסף ומצאתי את עצמי עושה את זה .כיוון
שהוא מצא מאוד חן בעיני ,ואני חישב ששמתם
לב שהוא לא בדיוק זר לסרטים שלי ,לא ראיתי
שום סיבה לא לעשות אותו .חוץ מזה שהאתגר
לעשות תסריט של מישהו אחר עניין אותי.
מבחינתך ,זה שונה מסרט לקולנוע?

כמעט ולא .ודאי לא בהתייחס לסרטים שלי.
אף פעם במהלך העבודה לא חשבתי במונחים:
זה טלוויזיוני וזה לא טלוויזיוני .אמנם מבחינתי
האישית ,אני עדיין הייתי מעדיף שאת סרטי
יראו באולם סמר ,בלי טלפון ,בלי שמים ובלי
הפרעות .אני יכול לשלוט בקצב ובאווירה שבה
נמצא הקהל .זה חשוב ,וטלוויזיה אינה תשובה
מלאה למה שאני מצפה במערכת היחסים שלי
עם הצופה .מדי פעם ,כשסרט שלי מוקרן
בטלוויזיה ,אני מסתכל ולפתע חושב שאם
צופה שאינו מכיר את הסרט קם לפתע פתאום
והולך לשירותים ,או לשתות מים משהו דומה,
הוא יחמיץ פרט במהלך העלילה שיחסר לו
בהמשך .גם את"אשה מרציפן״ ,שצולם בווידאו
אבל הוקרן בירושלים בתנאי קולנוע ,הייתי
רוצה שיראו על מסך גדול ,באולם חשוך ,כמו
שצריך.
הסרט נאלץ לחכות ע ד חזם הצגותיו של
הלהיט הלא צפוי בסינמטק ,״׳לשבור את הגלים".
לא קשה לך להשלים עם העובדה שהסרט יוצא
מתר משנה אחדי שהשלמת אותו? בינתיים
הספקת לעשות גם את הדרמה לטלוויזיה"אשה
מרציפן״ ,וזה לא בדיוק ההליך הטבעי של
הדברים .ע ו ש י ם סרט ,רוצים לראות אותו על
הבד וללכת הלאה ,הלא כן?

זה נכון ,אבל לי זה כבר קרה ,לפחות פעמיים.
״לנה" המתין שנה וחצי עד שהוא יצא וגס ״עד
סוף הלילה" היה סיפור דומה .ודאי שזה לא
אידיאלי ,אבל זה לא מאוד קשה ,והעובדה
שעשיתי דרמה באמצע עזרה לי מבחינת העיסוק
שלי.
מאיזו בחינה זה לא אידיאלי? קשה לך היום
להתגייס לעבודת הפרסום של הסרט ,התרחקת
ממנו יותר מדי?

האמת היא שההרגשה היא כמו של ילד
שמחכה לבר־מצווה שלו .זה לא משנה כבר
מתי שתהיה ,ביום שזה יקרה הוא יתרגש וילמד
ויעשה הכל כדי שזה יהיה מוצלח .כשזה מגיע,
זה יותר חזק מהכל .לכן ,מבחינת ההרגשה שלי,
התקופה הזאת שלפני יציאת הסרט היא כאילו
גמרתי את הסרט אתמול.
מה נפגע בכל זאת?

העובדה שמבחינה רגשית הייתי מעוכב .לשבת

1

עד סוף הלילה

אותו היא לנסוע לאמריקה ולא היה שום ביטחון
שייצא מזה משהו ,עשיתי את סרט הכדורסל
שלי בצורה אחרת" ,אזרח אמריקאי״ .אבל דווקא
לאחרונה יש התעניינות מסוימת בתסריט הזה,
ויכול מאוד להיות שהוא עוד ייצא לפועל .לא
בבימוי שלי ,משום שהאיש שמתעניין בו הוא
בעצמו במאי.
אתרי שעשית סרט לטלוויזיה ,האס אתה
מדגיש שמשהו משתנה באמידת העשייה בארץ,
שהאנרגיות של המפיקים ,הבמאים הכותבים,
מופנות לכיוונים חדשים?

 ,DMדייו ב״עד ס1ף הלילה״

ניסוח מתון ומדוד היטב של
פרדוקס פער התרבויות שקרוי גם
מדינת ישראל .תסריטו של איתן
גרין טווה סדרה של התפוררויות
אישיות ולאומיות המתלכדות יחד
למסה בעלת עניין על אודות השבר
הציוני .אמנם נעשים פה שימושים
מופרזים בתפיסות עולם של כפרה
נוצרית ,אך נטייתו ש ל גרין
לחסכנות רגשית בולמת את הסחף
המיותר הזה.
שימוש וירטואוזי בהנגדות
קולנועיות מובהקות ־־ אור ושפה.
תל אביב האפלה מול נהריה
המופגזת ,וכן העברית האלימה,
שפת דור הבנים ,נגד הגרמנית של
ההורים ,יוצרות ערך מוסף לסצינות
המבוימות והמצולמות היטב.
הופעה משכנעת של אסי דיין.
מאיר שניצר
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ולכתוב עוד תסריט ,לא יכולתי בתקופה הזאת.
למזלי ,היה התסריט של"אשה מרציפן" שמאוד
אהבתי ,וזה מאוד עזר לי .אבל בעיני ,כל זמן
שסרט אינו יוצא לאקרנים ,המהלך הזה ,שבמקרה
זה אפשר לקרוא לו"זולגות הדמעות מעצמן״,
לא הסתיים .ואני לא יכול לעשות דברים במקביל.
יש לי הרגשה כאילו לא גמרתי את היצירה,
כאילו לא הבאתי עדיין את הילד לגן ואני יודע
שהבל בסדר ואני יכול להתפנות לצעד הבא.
האמת היא שברוב המקרים ,אני עובד בכל פעם
על דבר בודד אחד .אני מין אדם של משימה
אחת .ועד שהוא לא הופך לסרט ,אינני מתחיל
דבר חדש .אמנם כתבתי תסריטים לאנשים
אחרים ,אבל זה כבר עניין שונה בעיני ,ובמקרה
אחד כתבתי תסריט אחד שלא הסתייע להפיק
אותו ,Looking For A Big Man ,גם הוא
עוסק בכדורסל ,והוא נשאר עדיין במגירה.
כאשר הסתבר לי שהאופציה היחידה לעשות

כן ,אני מרגיש שקורה משהו בדבר הכללי
הזה שנקרא הדרמה הישראלית המצולמת,
שהקולנוע הוא חלק ממנו .הסידרה הטלוויזיונית
היא חלק ממנה וגם הדרמה הטלוויזיונית
הבודדת .יש יותר ויותר מסכים ,אם נספור גם
את מסכי הטלוויזיה ,ויהיו יותר ויותר יוצרים
שיעשו יותר ויותר יצירות טובות .זה נכון שאני
אוהב את המסך הגדול ,זה חלק מן החינוך שלי,
זה המשחק הגדול והאמיתי ,ואבל אני בעצמי
רוצה להשתחרר מן העכבה הזאת .אין לי שום
בעיה לחשוב במונחים של טלוויזיה ,כל עוד
מדובר בשחקנים ,במצלמה ובסיפור .במאי
מהוללים ממני עושים את זה בכל העולם.
אנשים רוצים לעבוד.
מה שקורה היום ,בארץ למשל ,היא עלייה
תלולה בעשייה התיעודית .זה נבון שיש לה
רדכה יותד לקוחות מיידיים בערוצי הטלוויזיה
השונים ,אבל י ש הרגשה שהרבה יותר מרץ
מושקע בכיוון הזה מאשר בסרט העלילתי,
למשל.

קודם כל ,אפשר להסביר את זה בפשטות:
העשייה עצמה הרבה יותר זולה והטלוויזיה
מוכנה לקלוט את התוצרת ברוב המקרים .יחד
עם זאת ,נראה לי שיש גם משהו פיקטיבי בדבר
הזה .רוב הסרטים התיעודיים שאנחנו רואים
הם בעצם סוג של כתבות מורחבות ,ומה שמושך
בהם הוא הנושא החזק ולא הבימוי המיוחד.
זאת אומרת שאני לא מזהה פרלוב חדש .אני
מזהה אנשים עם עין זריזה לסנסציה .אז תפסנו
נערה ערביה שנאנסה וברחה מן הבית ,כל מה
שצריך לעשות במקרה כזה הוא לצלם קצת פה,
קצת שם ,וגמרנו .תערוך את זה כך או אחרת,
זה לא משנה הרבה ,לפחות בעיני .יכול להיות
שאני לא מבין בסרטי תעודה ,אבל רובם נראים
לי כתבות מורחבות עם קצת יותר אמצעים.
אני לא ראיתי ,או כמעט שלא ראיתי ,במאי
תיעודי עם נוכחות בימויית כמו שאני יכול
לחשוב על דוד פרלוב או על יגאל בורשטייז,
שיש להם מה להגיד כבמאים של סרטי תעודה
והם המציאו צורות מיוחדת של ביטוי .דוד
פרלוב לא יגש למישהי וישאל אותה :״איך את
מרגישה אחרי שקרה לך מה שקרה לך?׳׳ ,אלא
יבקש ממנה סתם לשיר שיר .וכל הצער שלה,
כל מה שיש לה בפנים ,ייצא כתוצאה מן הבקשה
שלו .זו המצאה של במאי ,ואני לא מוצא מחשבה
כזאת ברוב סרטי התעודה שאני רואה היום.
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סאנורקסיה ,או מר סנהל שיר/ת הסרטים
כאורה נדמה כי מדובר בהצלחה עצומה,
פריחה חסרת תקדים של הקולנוע
התיעודי הישראלי .אין שבוע שלא משודרים
שנייס-שלושה סרטי תעודה בערוצי השידור
השונים .גיבורים שמעולם לא חלמנו לפגוש על
המסך ,חייהם נגלים ונפרשים לפנינו .החברה
הישראלית מצויה בתהליך דינמי של חשיפה
מתמדת מבעד לעדשות המצלמות .גיבורים
מקומיים של שכונות ,מקומות איזוטריים
שתושביהם מרבים להגג על עולמות רחוקים,
תופעות שוליות ומרכזיות ממלאות דקות שידור
יקרות .כל תוכנית תחקירים מעלה את כתבותיה
לדרגת סרטי תעודה .כתב שביים חמש דקות
על נדידת ציפורים הופך לדוקומנטריסט בעל
קונספציה ששידורי הפרומו של הערוצים
ממציאים עבורו כל דקה מחדש.

בישראל/

בורי 0מפציר .על בך ועל איך

הורגים פרות קדושות לאומיות
מ!0ד

הנתמך

בתקציבים

ממשלתיים -

בשיחתו עם אור׳ שי!

דוקומנטרי ,בין בימאים המצלמים מציאות
מסוימת אך הופכים את עצמם לגיבורי הסרט,
לעיתים תוך הגיגנות בלתי נסבלת שלא להזכיר
אין ספק כי החלל הריק ההולך וגדל
הידחפות מיותרת אל תוך הפריים ,מעיד על
שמותירים אחריהם במאי סרטי העלילה,
סוג של בילבול ,ניתוק מההוויה הדוקומנטרית
שנואשו מהמסע המפותל והמייגע בדרך להפקת
הבסיסית.
סרט ישראלי ארוך ,מתמלא על-ידי יוצרים
אשר בקלות יחסית נוטלים את מצלמת הווידאו
האם בשל הרייטינג הופך חלק מסרטי התעודה
הדיגיטלית הקומפקטית ויוצרים מה שהם
לסרטי מציצנות צהובים ,המגרדים בקושי את
מכנים סרט תעודה .פורמט הפילם
השכבה הראשונה של ההוויה
 16מ״מ היה הפילטר האחרון לפני
הישראלית? האם זה מרכיב מרכזי
עידן הוזידאו שמנע יצירתם של
בשיקולי מקבלי ההחלטות בדבר
כשלונות ידועים מראש ,שהרי
הקצאת התמיכות בסרטי התעודה
הפילם מעצם עלותו מחייב הכנה
והקרנתם בטלוויזיה?
קפדנית ,תכנון וחשיבה מראש.
תהיות אלו ואחרות הן שהובילו
הווידאו פתח בפני רבים את הדרך
אל סידרת סרטים של שירות
לעשיית סרט תעודה ,ומצד שני
הסרטים הישראלי בשם ״קו
ביטל לכאורה את הצורך בתכנון
התפר״ ,אסופה של שבעה סרטים
אפקטיבי עם רמת חשיבה
דוקומנטריים שבהפקתם הוחל
קולנועית מעמיקה ורצינית .לא
בראשית 994ו ,כשעוד חשבו
מ ר י ס מפציר
פעם נראה שהמצרים יורדים
שתהליך השלום יהפוך מושגים
לשטח עם המצלמה ,ואחר כך מנסים לחבר
כמו גבול ואויב לאנכרוניסטיים ,ושינויים דינמיים
שוטים בחדר עריכה לפדי קונספציה שנדמה
מרתקים יתהוללו בשני הצדדים .מיכה שנדיר,
להם אפשר לעמוד מאחוריה.
ד ו ד פ י ש ר  ,ליגה צ׳פלין ,ר א ו ב ן הקד ,איל שר,
טישטוש הגבולות המכוון בין כתבות טלוויזיה
של יומי הדשות או תוכנית תחקירים לסרט

באמצעות

אמנון טיטלבאזס ובודיס מפציר ,מנהל שירות

הסרטים הישראלי ,וזע חלק מהבימאים שנטלו

חלק בפרויקט שעוצמתו נובעת מתמונת החברה
הישראלית שסרטים אלו משקפים.
הסרטים אינם מיקשה אחת; כל במאי ודרך
הביטוי האישית והקולנועית שלו .סרטו של
מיכה שגריר הוא אולי הדוגמא המעודכנת ביותר
לחיפוש הדרך ,לצומת הדרכים שבו נמצא במאי
סרטי תעודה ותיק עם ניסיון רב וקבלות ,בשעה
שהצעירים ,בעזרת מניפולציות של עריכה
ואפקטים ,יוצרים מפגן ויזואלי מרשים מול
עיניו של הצופה שאינו מוסר דין וחשבון לעצמו
על המסתתר מאחורי המצלמה הרוטטת
והאפקטים הדיגיטליים .מבלי לשפוט את
הסרטים לחיוב או לשלילה ,כיוון שחלקם עדיין
מצוי בשעת כתיבת שורות אלו בשלבי עריכה
אחרונים ,ניתן לציין את עוצמת המבוכה
המוקרנת מהם ,המציגה סוג של התייחסות
שונה ,לטוב ולרע ,אל השינויים שהתרחשו
בחברה הישראלית והערבית מאז תחילתם של
הסכמי השלום ורצח רבין.
יש בסרטים הללו ניסיון להתמודדות שונה
עם מה שיש להניח יעניין רק חלק מהאוכלוסייה,
זו שאינה צופה בשקיקה בשעשועונים ,ומתנתקת
כמעט במכוון מבעיות של זהות וקיום .כך
לדוגמא ,בסרטו"מספרי ברזל" )שם זמני( עוסק
ראובן הקר במעקב אחר פלוגת צנחנים בקו
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התפר של חברון ולבנון .את הצילומים צילם
הקר בעצמו ,לעיתים תוך הסתכנות קיצונית.
התמונות חושפות את קצות עצביה של החברה
הישראלית ,הצנחנים ,סמל המצ׳ואיזם
המיליטריסטי ,המובחרים שבין יחידות הצבא,
עוברים מטמורפוזה מדהימה מול עינינו.
השחיקה ,הפחד ,החרדה ,האויב שיודע היום
להסתכל במבט ישיר לעיניים ,העורף שאינו
מפרגן ,ותוסר הרצון להתעמת עם ילדים זורקי
אבנים ,כל אלה עושים את שלהם מול עדשת
המצלמה .סרטו של הקר פועל להגדרת הגבולות
בינו כסרט תעודה ובין כתבת טלוויזיה על
כוחותינו .המצלמה מספרת סיפור כמו בסרט
עלילה ,רצה אחרי הגיבורים וההתרחשויות
פנימה והחוצה ,ומתוך כך נוצרים הדרמה ,המתח,
ההתמודדות הקשה עם השאלות שמותירה
המציאות שנחשפת.
בסרטו של בוריס מפציר ,״שלום לך ירושלים״,
מוצגים עיר הבירה והפריפריה שמסביבה מבעד
לעיניו ולעדשות מצלמותיו של מי שמלווה את
הסרט כולו  -צלם העיתונות
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המתגבשת סביבו; לא עוד כלי תעמולה
המביא מסרים דמגוגיים ודידקטיים ,אלא
מכשיר המטפל בנושאים ישראליים ,שלמרבה
הצער גופי תקשורת אחרים ביצעו נסיגה טקבוית
ונמנעים מלטפל בהם .ברקע קיימת תמיד התחושה
כי סרטיו של השירות ייבחנו במעט חעוש
והסתייגות מפני המסרים הסמויים שלהם ,חשש
שעם השנים נראה פחות ופחות מוצדק .חהו מחיר

למה ב ע צ ם זה ח ש ו ב ? למי ,ח ו ץ מ ל מ ב ק ר י ם
ולמספר חוקרים באוניברסיטה ,איכפת באיזו
מ צ י א ו ת ע ו ס ק במאי ס ר ט ה ת ע ו ד ה ?

״פיונים״ של  !aimהקר

אלפס ליבק" .העין של אלכס
שצריך לשלם מי שנסמך על
״על הקולנוע
ליבק״ הפכה למושג בזכות
תקציב ממלכתי.
עבודתיו .צלם הקולנוע דוד
מי שמנהל כיוס את שירות
האמריקאי לא ידעתי
גורפינקל א מ ר ל א מזמן
הסרטים הוא בוריס מפציר,
כלום .מ א י ר שניצר
בראיון לכתב עת זה ,כי היה
המגדיר עצמו כבן דור
לימד אותי ע ל במאים
מעדיף שנוכחות עינו של
ה״מייפלאואר״ ,כלומר
ליבק ,כמושג ,תדבק בצילום
המחזור הראשון של החוג
שלא הכרתי והסביר לי
של הסרט הדוקומנטרי
לקולנוע באוניברסיטת תל
מה אני רואה״
הישראלי .הבחירה בליבק
אביב" .באתי מרוסיה כעולה
כמוביל את שאלת קו התפר
חדש שהיה אסיר ציון
באזורי הנפץ הפוליטי חברתי שמסביב ירושלים
בעקבות שותפותי הפעילה בעיתונות הציונית
היא איפוא בחירה מרתקת ,המאפשרת להתווכח
ונטילת חלק בחטיפת מטוס .כך שאין ספק
על בחירת האתרים והאנשים שנבחרו להציג
שהיה מגיע לי לשבת״ ,מספר בוריס בחיוך דק,
מציאות דיכוטומית ,שקשה להבין כיצד ניתן
וממשיך" :את הקולנוע הרוסי והאירופאי היכרתי
באמת לחיות עימה או לצידה.
קצת ,וממש לא ידעתי כלום על הקולנוע
האמריקאי .מבקר הטלוויזיה של 'מעריב׳ היום,
סידרת הסרטים הזאת ,שמטפלת גם בערבים
מאיד שניצר ,לימד אותי על הבמאים שלא
ישראליים )לינה צ׳פלין( ,בתושבי רמת הגולן
הכרתי והסביר לי מה אני רואה ,ובמאי הקולנוע
)דויד פישר( ,וכן סדרות אחרות שעוסק בהם
איתן גרץ היה בא אלי לקיבוץ עם המחברות
שירות הסרטים על עיירות פיתוח ועתידם של
שהעתיק עבורי בקופי ,וכך התחלתי ללמוד
הקיבוצים ,מציגה אלטרנטיבה האמורה להישפט
קולנוע״.
גם בזכות האמירה האמנותית שלהם וגם מכות
השאלות שעימן היא מצליחה או אינה מצליחה
"השאלות העומדות על הפרק כיום" ,אומר
להתמודד .בכך קיימת חריגה מיצירת הסרט
בוריס מפציר ,״נובעות מהתחושה כי הקולנוע
התיעודי האישי ,שבה הבמאי הוא גיבור לא
הדוקומנטרי הישראלי נמצא במשבר עמוק .אני
פחות חשוב ולעיתים אף יותר מגיבורי סרטיו,
חושב שהוא סובל מאנורקסיה במובן זה שאין
סוג של אופנה קולנועית שהשתרשה במהלך
תחקיר רציני ,ומתוך כך הנראטיב של הסרט
השנים האחרונות.
הוא נקודת התורפה שלו .כלומר ,אס אני מסתובב
היום בפסטיבלים בעולם ומוצא כי במאי סרטי
שירות הסרטים ,יש לציין ,הוא גוף המייצג
התעודה עוסקים בחיפוש אחר צילום המציאות,
את המדינה על מרכיביה בתפישתו הכוללת.
וכמה שיותר קרוב אליה ,אפשר לומר מנסים
אין פירוש הדבר שהוא מייצג רק את השלטון,
שלא לאבד לרגע קשר עימה ,הרי שבארץ קיימת
אם כי הוא מאותם גופים שהחלו את דרכם
בריחה מהתמודדות עם הקשר הזה .אתן דוגמא:
בימי מפא״י ההיסטורית ,במטרה לתווך בין
באחרונה צפיתי בסרט המתאר את חייהם של
המציאות לבין הדימוי של המציאות שביקש
אסירים בבית הסוהר .שלטונות בית הכלא לא
הממשל להציג בפני העם באמצעות מקרנות
הסכימו שהצוות יצלם בתוך התאים יוס יום,
הקולנוע שנדדו ממקום למקום .למרות
אבל הם כן הסכימו שהאסירים יצלמו את עצמם
המהפכות התקשורתיות ,נותר גוף זה בתפקיד
בתמונות סטילס .יוצרי הסרט השתמשו בתמונות
המנסח את מטרותיו בהתאם למציאות
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הללו כדי לבנות את הנראטיב ולהגיע כמה
שיותר אל המציאות היומיומית של אותם
אסירים ,על מנת שהצופה יוכל לשפוט אותה.
האם אתה חושב שניתן לעשות סרט דוקומנטרי
כזה בארץ? איני בטוח .תראה סרטו של עמית
גורן"עשרים ושתיים פתוח ,שש סגור" ,אשר
עסק בבית כלא ,לא באמת נגע בחייהם של
האסירים ,אלא במנהל בית הכלא ,שהפך לדמות
המרכזית של הסרט״.

זה חשוב כיוון שאנו חייבים להסתכל על
העבר ועל ההווה כדי ללמוד על תהליכים
שעוברים עלינו .תראה ,קיים נושא מרתק שאני
בטוח שאף לא אחד עשה עליו מחקר עד היום
בצורה רצינית ,והוא :אילו נושאים אינם
מטופלים בסרטי התעודה הישראליים .אני מניח
שמי שיעשה את המחקר על כך יגלה תמונת
מצב מדהימה ,המשקפת סוג של צנזורה עצמית
ללא התערבות שום גורם חיצוני ,לא ממשלתי,
ולא כל מימסד אחר .צנזורה זו ,שכפו על עצמם
יוצרי סרטי התעודה ,גורמת לכך שהיבטים רבים
בחברה הישראלית אינם באים לידי ביטוי.
אתה יכול ל ת ת ד ו ג מ א ו ת ?

״ראשית ,השואה .אנשי הדור השני של השואה
עשו סרטים על עצמם ,על החרדות והפחדים
והחיים בצל השתיקה .אבל זה איננו טיפול
בנושא השואה עצמו ,שהוא כל כך מהותי וקרוב
לחברה הישראלית .במקום זה עושים סרטים
על תופעות הקורות מסביב לנושא זה .אף אחד
אפילו לא התקרב לדברים שיהושע סובול
המחזאי דיבר עליהם במחזהו ״גטו״ ,ולעניות
דעתי במובן זה התיאטרון בארץ מתקדם ורלוונטי
יותר מאשר הקולנוע .דוגמא נוספת היא הדת,
החברה החרדית .מישהו מהיוצרים ניסה לחקור
את החברה הזאת להעמיד אותה למבחן קולנועי
אמיתי? אבל אני מוכן גם לתת הנחה :לא לעשות
סרט על החברה החרדית ,אלא רק על החברה
הדתית-מסורתית ,אלו שהולכים עם הכיפות
הסרוגות .מעולם לא נעשה תחקיר רציני מהותי
ומעמיק שנוגע לחברה הזאת ,שאינה בדלנית
כמו החרדים ,שכל חבריה משרתים בצבא
ותופשים עמדות מפתח.
א ם כך ,ב ע צ ם מ ה ה ת ו צ א ה ש א ג ו ע ד י ם לה
על פ׳ ת פ י ס ת ך ?

התוצאה היא שאין יכולת או רצון לעסוק
בנושאים המהותיים ,שחלקם מסובכים מאוד
לעשייה ,לא מבחינת ההפקה דווקא או גיוס
התקציבים ,אלא ברמת הקונספט והתחקיר.
התוצאה היא סרטים של ז׳אנר הי׳אני״ ,כלומר
אני והחברה הערבית ,אני והשואה ,אני והדתיים,
אני ורצח רבין .זה הפתרון הישראלי ,סוג של
קולנוע אוטריסטי.
ב ס י ד ר ת ״קו ה ת פ ר ״ א ת ה מנסה ל ל כ ת נ ג ד
ה ז ר ם הזה.

פה אני מבקש להרחיב קצת ,דויד שיץ ואני,
כמנהלי שירות הסרטים הישראלי ,קיימנו שיחות

ב ו

רבות על העניין הזה .ביקשנו להבהיר לעצמנו
במה אנו יכולים לתרום כשירות הסרטים
הישראלי כך שלא נהיה דומים לגופים אחרים,
המעניקים מצד אחד סיוע לעשיית סרטי תעודה
על החברה הישראלית ,ומצד שני מייצגים גם
את המדינה על כלל אזרחיה .אישית אני יכול
לומר שאני חסיד של אסכולת ״עין המצלמה".
זה כמובן לא אומר שגופים אחרים אינם יכולים
לחפש כיוונים אחרים .הכל לגיטימי בעיני במידה
שווה ,אבל אין טעם כהיסחפות אחרי הזרם.
כל אחד יכול וצריך להציג את הגישה שהוא
מאמין בה ולהיות אלטרנטיבה שהצופים ישפטו
את טיבה .במילים אחרות ,איני רשאי לטעון
כי כולם צריכים לפעול על פי אמות המידה
שלי ,אבל אני כן מבקש להציג את את
הקונספציה שבעיני נראית חשובה ומתאימה.

ר י

ס
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פ

צ י
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הראשון של הטלוויזיה?

אני חושב שהערוץ הראשון של הטלוויזיה
אמור לעסוק באותם נושאים ,אבל אני לא בא
במקומו ואין לי שום יומרה לכך .יש לי כן יומרה
לעסוק במה שאחרים לא עוסקים במובן של
מרכזיות הנושאים .זה אינו מצביע בהכרח על
חשיבותם .אני אביא דוגמא נוספת ,בימים אלו
אנו מכינים ס ר ט על הרצל בבימוי אמנון

עד עצם היום הזה בחברה הישראלית .דוגמא
נוספת היא סרט על מלחמת העצמאות שאנו
בתהליכי הפקתו .נכון שהערוץ הראשון עושה
את סידרת ״התקומה" ,אבל אנחנו מבקשים
לעשות את הסרט בצורה שונה מאוד מהסידרה.
כלומר ,כשאני מסתכל מול מה אנחנו מתמודדים,
התשובה היא שאנחנו אלטרנטיבה לכולם.
מן הסרטים ומתוך דבריך עולה שאתם עוסקים
דווקא בקו ה ש ב ר ולא בקו ה ת פ ר ש ל החברה
הישראלית.

אני לא הייתי מגדיר זאת כך .אני לא יודע
מה זה לעסוק בציונות .אין לי מושג איך עושים
סרט על ציונות .בעיני זה מושג ערטילאי .אני
כן מתיימר לעסוק בהתבוננות בעצמנו ,וכל
הסרטים שעסקנו בהם בשנים האחרונות
עוסקים בעניין זה.

אם כך ,ל ש י ט ת ך קיימים קריטריונים לתפקיד

ישנו כמובן גם מרכיב ההצלחה ,שהרי בסופו

של ש י ר ו ת ה ס ר ט י ם ה י ש ר א ל י ב ע ש י י ת ם ש ל

ש ל דבר גם אם הכוונות מצוינות ,אם ה ס ר ט י ם

ס ר ט י התעודה ב א ר ץ .
״שלום ל ך ירושלים״ ש ל מ פ צ י ר

הייתי מגדיר זאת כך :אנו עוסקים בנושאים
בעלי חשיבות ציבורית,
ובמקרה של ״קו התפר"
רובינשטיין .למרות ציון מאה
״צנזורה זו ,שכפו על
בתהליך השלום .לא נעסוק
שנות ציונות ,משום מה אף
בפוליטיקה מיידית ,כי אין
אחד לא העז לעסוק בדמות
עצמם יוצרי ס ר ט י
טעם בכך .לכן בחרנו אנשים
המרתקת הזאת .אנחנו
התעודה ,גורמת לכך
ומקומות .לא ביקשנו לעסוק
חשבנו שכדאי לנסות גישה
שהיבטים רבים בחברה
במפלגתיות ,אלא בתופעות
חדשה עבורנו ואולי גם עבור
ובאנשים שיוצרי הסידרה
חלק מהצופים ,וחלק מהסרט
הישראלית אינם באים
מסתכלים עליהם בגובה
במודע הופך ל׳׳חברים
לידי ביטוי״
העיניים ,כלומר לא סוג של
מספרים על הרצל" בסגנון
התפלספות .מראש הגדרנו,
תיאטרלי .זו הפקה יקרה
שמה שלא בגובה העיניים אין צורך שיהיה
ומסובכת שאני מאוד גאה בה בגלל הצורה
בסידרה .ניצלנו את יתרוננו היחסי במימד הזמן,
שהנושא מטופל בה .מבלי להיתפס למליצות,
כלומר איפשרנו ליוצרים לעקוב אחרי הנושאים
לעניות דעתי מדובר במהפכה של ממש בטיפול
בתקופה ארוכה יחסית .האנתולוגיה שיצרנו
קולנועי ישראלי בנושא ביוגרפיות .אם תחשוב
נובעת מהתפישה שלא ביקשנו ליצור משהוא
טוב ותיזכר בסרטי תעודה שנעשו על אישים
נקודתי ,אלא דווקא בפרישה של מרחב .בדיעבד
בארץ ,תמצא שמרביתם עסקו בתופעות שליד
אני יכול להגדיר את כל הדברים הללו .אבל
האיש לא באיש עצמו ,או מעט מאוד באיש
נקודה חשובה מאוד מבחינתי היא זאת ,שמה
עצמו .זה קשור בין השאר לדברים שהזכרתי,
שבוריס מפציר חושב על דברים שברומו של
כיצד מתמודדים בארץ עם תופעות חברתיות,
עולם אינו צריך לעניין איש ,אבל דברים ברומו
פוליטיות ותרבותיות בסרטי התעודה .הרצל
של עולם אמורים לעניין את כולם.
שאנחנו חושפים הוא חולה עגבת ,איש בודד
שנמאסו עליו האנשים סביבו ,חי רע מאוד עם
כלומד ,הסידרה אמורה ל ש ק ף תמונה רחבה
אשתו ובעיקר מגלומן בלתי נלאה ,דמות שמי
ככל ש א פ ש ר .
שמנפץ את דימויה הוא הכלב שדווקא אמור
בהחלט .בעיני המעקב הוא עניין חשוב מאוד,
לשמר את הדמות המיתולוגית  -כלומר שירות
רק באחרונה התחלנו לעסוק במעקב שיימשך
הסרטים הישראלי .לי אין עניין במיתולוגיות.
שבע שנים על בלוק בעיר קרית שמונה ,מעקב
יש לי עניין עם המציאות שאמורים לשפוט
שמבצעים הבמאים דן ונורית גבע .הצילומים
אותה הצופים ,וזה אינו נוגד את תפקידו של
החלו אחרי מבצע ״ענבי זעם" ,ובכל שנה מצלמים
שירות הסרטים .נהפוך הוא.
במשך ארבעה ימים  -יום המימונה ,יום אחרי
מהי איפה התוצאה?
המימונה ,יום השואה ויום העצמאות .אבל שלא
תהיה טעות ,אין מדובר בתיעוד סתמי ,כאשר
ברגע שאתה מבין את ההיסטוריה או תהליכים
על שולחן העריכה נחליט כיצד ייראה הסרט.
שעיצבו אותה ,אתה מבין את גודל המעשה
כאן אני מבקש מהבמאי להביא סיפור .זה עניין
והמהפכה הציונית .על פי תפיסתי ,כדי להבין
עקרוני וחשוב מאוד ,וכמובן איני כובל אותו
אותה אתה צריך להבין את כל החיבורים שהביאו
לא לתזה ולא לגישה ,כי זה דבר שאסור לי
להתהוותה .מתוך כך גם ניתן לחשוף את הסיבות
לעשות.
מדוע המהפכה הציונית הצליחה במזרח אירופה
ולא במערבה ,וכמובן את הנוירוזות הקיימות
האם בעצם אינך נוטל אח התפקיד של הערוץ

אינם טובים ,לקונספציות אין ש ו ם מ ש מ ע ו ת .

זו כמובן שאלה אחרת לגמרי ,והיא שוב
קשורה לבעיית המבנה והנראטיב בקולנוע
הישראלי בכלל .במסגרת המגבלות הללו אני
יכול לומר שאנו נותנים יד חופשית ,עד שלכאורה
אפשר להגדיר זאת כאילו הסוסים ברחו
מהאורווה .כל יוצר קיבל עליו את הנושא ועשה
סרט על פי תפישתו האישית והאמנותית ,ואין
סרט אחד דומה למשנהו .יחד עם זאת אנחנו
לא מתאבדים .אנחנו רוצים שלסרטים הללו
תהיה חשיפה ויהיה להם מסך ,והיום אין
משמעות לסרט בלי מסך לשידור.
זה מ ב י א אותי לשאלה ,מ ד ו ע נ ט ש ת ם לגמרי
א ת הפילם .ש ה ר י ניתן ל ש ו ב ו ל מ צ ו א מ ס כ י ם
בבתי קולנוע וסינמטקים עם הפילם ,ונדמה לי
שהוא גם ד ו ר ש יותר חשיבה כ א ש ד הוא מהווה
ס ע י ף כה מהותי בתקציב.

אני באתי מהפילם ,ואני זה שהפקתי את
סרט התעודה הראשון בווידאו בארץ בשנת
ו98ו .יחד עם זאת ,אין לי ספק שאנו צריכים
לחזור להפקות בפילם ,ונעשה זאת על פי
חשיבות ההפקה וצרכיה בהתאם לתקציבים
שיעמדו לרשותנו .אם כי ,משיקולים אלו,
עיקר ההפקות ימשיכו להיות בווידאו שהוא
זמין וזול יחסית.
שאלה אחרונה בבל זאת מחזירה אותי לסידרת
״קו התפר" ,ל ס י ד ד ת עיירות הפיתות ו ל ס ר ט על
הקיבוצים .אם ל מ ש ל הייתי מציג א ת הסידדה
הכוללת בפני קהל של בני נועד ה ע ו מ ד י ם בפני
גיוס או קהל צופים צעיר שמכיר בקושי ר ב א ת
ההיסטוריה הישראלית ,כי הרי מ מ ע ט י ם ל ל מ ד
אותה ,האם הם היו י ו צ א י ם מ ג ו ב ש י ם י ו ת ר
ב מ ח ש ב ת ם אתרי הצפייה או מבולבלים.

זו שאלה נכונה ואשיב עליה תשובה כנה.
כיוון שהסרטים מנסים להתקרב למציאות עד
כמה שיותר ,הרי שהמציאות אינה שונה
מהתחושה שכולנו נמצאים בה ,ואין לי ספק
שגם צפייה בתמונה הרחבה היתה מביאה
לבילבול .ומבחינה זו אין זה משנה אם אלה בני
נוער או מבוגריםI .
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ם יש מה לדבר על ״דם חרש״ בעשייה
• • הקולנועית :על הבמאית ג׳ולי שלז אפשר
בהחלט לומר שתרמה אגף שלם לבנק דם
הקולנועי הישראלי .ההתחלה היתה ״סנג׳יך,
הסרט הדוקומנטרי הראשון שעריכתו הסופית
חנכה את מחשב העריכה  A v i dשהגיע אז לארץ
) .(1992בסרט הזה הציבה ג׳ולי שלז מערך
עריכה שונה מהרגיל .יעל פדלוב ,עורכת בכירה
שהתמחותה בדוקומנטרי ,הציבה את המבנה,
הסצינות ויחסי קול-תמונה פנימיים .נועם
ויסמן ,עד אז בעיקר עורך פרסומות ^ ,on l i n e
השתלב כעורך  A v i dובנה במחשב מעברים
יפהפיים" ,וידאואיסטיים" ,שהעניקו לסרט קצב
וסגנון ייחודי .משום כך סימן"סנג׳ין" אפשרות
הבעה חדשה ,המשלבת תכנים של המציאות
)חומרים תיעודיים( עם אימגיים הבעתיים,
פיוטיים ,כשפה אישית ,מתאימה לאופי הקשר
שרוקמת הבמאית עם גיבורי הסרט וחייהם.

ל )  jת את

ע  9ולב היא בעצם באר
שבע ,וצב׳ קח חדר  1,1א -
סח?  -אותנטי א 1שחק!? וסב
תר  noל כל אל ח ע ב! ד תו של
עורך

״עפולה

ת

אק90ר0״?

תסר ירו /סרא״נת את מאור
קשת ,עורך ה0רט

התפעלתי אז משיתוף הפעולה העריכתי הזה,
שהשכיל  -בניצוחה של הבימאית  -לשלב
יסודות מבניים עם אלמנטים סגנוניים לכלל
אמירה אחת .נראה היה ששילוב דורות כזה הוא
הדרך הטובה ביותר להתמודד עם המעבר החד
המאפיין את תקופתנו ,התוהה בין הקלאסי
לעכשווי)מהקולנוע לטלוויזיה ,מהפילם לווידאו,
מהמכונה למחשב ,מאיפוק להחצנה(; שילוב
דורות מפרה ,הנהנה מתבונת הוותיק ומתעוזת
הצעיר.
אחרי ״סנג׳ין" באו הסרט על ? nnrtןיקז0
)המסוגנן מאוד בידי העורך גי* 5לדר( ,ו״באבה
לובה״ ,שבו ,כהמשך לקו של ״סנג׳ין״ ,שולב
בעריכה הווידאואיסט מ«וו קשת" .באבה לובה"
זכה באוסקר הישראלי ל996-ו .השניים חזרו
לשתף פעולה כעבור חמש שנים ב״עפולה
אקספרס" ,סרט עלילתי ראשון לשניהם ,המספר
על אהבתם הגדולה של שני אנשים גדולי מידות.
הוא  -מכונאי רכב החולם להיות קוסם ,והיא
שואפת להקים משפחה ולהוליד ילדים .הסרט
זכה בפרס וולגין 97׳.
מאור קשת ,בעצם במעט אין לד רקע כעריכת
דרמה .אפילו לא צברת ניסיון ש ל ע ו ז ו עריבה
בפיצ׳ר,

שעד

לא

מזמן

האולטימטיבי ש ל עורך .איך מתכוננים לעריכה
של ס ר ט עלילתי ר א ש ו ן ?

תמר

ירון

היה

המסלול

אפשר להגיד שלא היה לי אף יום ניסיון
מיותר .רוב ההכנות שלי היו טכניות ,גם בלימוד
טכניקות ארגון מסורתיות וגם בנושא של עריכת
פילם על מחשב .אבל ברמה של טכניקות
קולנועיות ,איך אפשר להתכונן? אני הרי יכול
לערוך רק כמוני .אני גם מאמין שבחומר הגלם
נמצאת התשובה לאיך צריך לערוך אותו .אז
אני מסתכל ,ובא לי לקחת את זה ואת זה
ולשחק ,לפעמים זה מביא משהו ואני ממשיך
לפתח ,לפעמים אני מוותר ומתחיל מחדש .אני
עורך לפי אינטואיציה ,וגם אי-אפשר ללמוד
עריכה מספרים .אפשר ללמוד על טכניקות ,על
תיאוריות ,על דפוסי חשיבה  -אבל בעצם אתה
לא יכול ללמוד שום מצב לפני שתגיע אליו,
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בטח לא עריכת סרט .אז מובן שהיו לי חששות
אם היכולת והניסיון שלי מספיקים .מכיוון
שג׳ולי האמינה בי כשהציעה לי לערוך את הסרט
שלה ,באתי עם הביטחון של האמונה שלה בי,
זה שיחרר אותי.
אמון היא מ ל ת מפתח בין במאי לעורך ,במיוחד
ב ס ר ט י ם הארוכים .הדי מ ו ט ל עלינו עולם ש ל
מ א ו ת א ל פ י ד ו ל ר י ם ש א ם ל א י ת ו ר ג מ ו לחוויה,
לא יביאו צופים ,או בשפה ה ע ס ק י ת  -לא יחזירו
את ה ה ש ק ע ה  .ואנו נ מ צ א י ם ש ם בקצה פ ס
הייצור ,במקום ש ל ההתפכחות ,ה ז מ ן ש ב ו מילים
ש ל ת ס ר י ט מ ת מ מ ש ו ת ב ש ו ט י ם והבמאי מ ת מ ו ד ד
עם ה פ ע ר י ם ש ב י ן ח ל ו מ ו א ר ו ך ה ש נ י ם לבין מה
ש נ ש ק ף מהמוניטור ,כשהמפיק כבר מגרד את
ת ח ת י ת התקציב .אז כ ל ה נ ט ל הזה ותנאים ש ל
ס ר ט ד ל ת ק צ י ב א מ י ת י ) ח צ י מ י ל י ו ן דולר ,כ מ ו
פ ר ס ו מ ת ר א ו ו ת נ י ת ב מ י ו ח ד ( הוא ה ת מ ו ד ד ו ת לא
קלה.

תראי ,סרטים בארץ עושים מתוך מצוקה
בסיסית .אף פעם אין מספיק כסף .הגישה של
ג׳ולי היתה לעשות הכי טוב מתוך התחשבות
במגבלות ולהשקיע את הכסף במקומות הנכונים.
היא ואסף אמיר ,המפיק של הסרט ,הבינו את
החשיבות של ) post productionsעריכת
תמונה וקול( ,ונתנו לי את האמצעים ההכרחיים,
כך שמהמקום הזה יכולתי
לעשות עבודה טובה בנורמות
מקצועיות גבוהות .זה כמובן
אק0פ>~0
״עפולה
דורש השקעה אישית מטורפת.
אם נשווה לסטנדרטים
במו״וית :נ־ול• ט ל ז
אמריקאיים ,עבודת p o s t s
מפיק .א ס ף א מ י ר
 ,productionהנעשית בידי
הסריס :ע מ י ת ל־אור
צוות של 5ו 30-אנשי מקצוע,
גלם :איציק פ ו ר ט ל
בוצעה כאן בידי ארבעה אנשים
עורך :מ א ו ר ק ט ת
מוסיקה• ,ובל ט פ ר י ו
 דנה גל ,עוזרת העריכה; גילתורן ,מעצב פס הקול; ארז עיני,

עורך פס הקול; ואני .האמת
היא שאני חושב שרק בצוות
מצומצם ניתן להגיע לשליטה
ולהבעה מלאה.

צביקה הדר ב״עפולה ץוקספרס״

ניהול ויזמנות׳ :אוה u־3n1׳Y
הקלטה :י1חא• מ ט ה
פס קול :גיל ת ו ר ן
שחקני• :א ב י ק ה ה ד ר ,
.450
זקהיים,
אסתי
אריה , m i p o i D

ק צ ת בין ק צ ב פ נ י מ י ש ל
חודשים עריכה עד עותק סופי:
6..
 20משמרות של לוענו״ דיעסציה וסיננרון ק ו ל  /ת מ ו נ ה
 80.משמרות עריכה עד fin c u m
קול
ש ש ת עריכה ב1זולפן
 8 0 .ששת הקלסר ,ש ל  40דקות למוסיקה מקורית.
 30,ש ש ת מיקס דולבי.

אני חושב שהייחוד של
העשייה של"עפולה אקספרס״
נערך בזזולפנ׳  ,EDITת״ץז
הוא בעובדה שלכל היוצרים
על תוכנת film c o m p o s e r
בין דוקומנטרי לעלילתי:
המרכזיים בסרט זה היה הסרט
של Avid 8 0 0
בראשון מתקיים מההתחלה
הראשון שלהם; אנשים
היסוד של פיסת חיים אנושית
שמתבשלים כבר שנים
מרתקת ,ובשני ,בסרט
בתעשייה ,וכל אחד מהכיוון
העלילתי ,אתה צריך לבנות את החוויה הזאת
שלו הביא אנרגיה מצטברת שעכשיו ניתנה לה
מאוסף של טייקים ,וליצור בתהליך העבודה
ההזדמנות להתבטא .את יודעת ,כשלומדים
את תחושת האמינות בדמויות ובעולמן ,מושגים
קולנוע ,לומדים בעצם לעשות סרטים ,והנה
שבדוקומנטרי הם ברורים מאליהם.
נופלת הזכות לעשות את זה.
עריכה של סרט היא תהליך משמעותי ,שמגיע
התחלת העריכה היתה קשה ,גם בגלל חוסר
לנקודות עמוקות מאוד בין שני אנשים .ג׳ולי
הניסיון של שנינו בעריכת סרט עלילתי .אפשר
הלכה עם הקו שלה ואני עם הקו שלי ,ובמהלך
לומר ששנינו חיפשנו לשחזר את החוויה של
העבודה מצאנו את המקום שאנחנו רואים יחד,
העריכה של"באבה לובה״ ,הסרט הדוקומנטרי,
למרות שכל אחד בא מכיוון אחר.
ובעצם ,את החוויה שיש במפגש עם דמויות
באמת ,א ח ד ה ד ב ר י ם ש ת פ ס ו אותי ב ס ר ט היה
אמיתיות ומהלך של חיים .מהר מאוד למדנו
א י ז ה ר ג ש מ ס ו י ם  ,ש נ ו צ ר גם מ ה י ח ס ה מ ש ו נ ה
שאי-אפשר להשוות .ואולי זה ההבדל המהותי
אורל• פ ר ל

סצינה לקצב של הסרט.
כאילו הסצינות היו ע ר ו כ ו ת
בנינוחות,

באיפוק ,כמו

ד ר מ ת טלוויזיה ,עם מ ר ח ב
לטקסטים

ולהיכרות

אינטימית ע ם דמויות ,א ב ל
החיתוכים החוצה ,לסצינה

הבאה ,היו ב ת ז מ ו ן הדוק ,ו ל ד ע ת י גם נכון מ א ו ד ,
מה ש נ ו ת ן ל ס ר ט ק צ ב ט ו ב ומעניין.

אני שמח שאת אומרת את זה ,כי בהקרנות
הראף קאט קיבלתי תגובות לא טובות על
החיתוכים האלה ,וטענות שלפעמים הסרט טס
מהר מדי .גם ג׳ולי וגם אני רצינו לשמור על
רמת מתח ,לתת חוויה לצופה ולא לאמוד את
מידת הסובלנות שלו .בקשר לעריכה הפנימית,
אני חושב שהמשכתי כאן קו של בימוי וצילום.
היתה החלטה של ללכת עם הסצינות ,ולתת
לכל אחת את האופי המתאים לה ,לפעמים גם
מתוך התייחסות ז׳אנריסטית .יש סצינה שבה
אחד מגיבורי הסרט מוכנס לאמבולנס ,ושם
החלטנו לערוך בסגנון סדרת הטלוויזיה ,E.R.
גם כי חומר הגלם לא סיפק את הדרמה וגם כי
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הבכירים עבדו מזמן את ההסבה ,להנאתם
זה העניק עוד רובד של משמעות לסרס .זה
המלאה.
התאים לתסריט ,מעין דיבור בעקיפין על השפעת
הטלוויזיה  -החיים באופרת סבון או סדרה
קשה לי לעשות את ההשוואה .לא ערכתי
בהמשכים .בכלל יש בסרט התייחסות מודעת
פילם ,ובשבילי זה כמו לטוס לניו יורק בצפלין.
לסגנונות .יש קטעים מלודרמטיים שערוכים
ושיסלחו לי כל אנשי הפילם .זה לא מתאים.
כמו אופרת סבון ,יש קטעים קצביים של עריכת
היו התפתחויות טכנולוגיות גדולות שמרחיבות
וידאו עדכנית עם אפקטים ושכבות תמונה ,ויש
את האפשרויות של העריכה.
קטעים שעובדים בשוט אחד .אני לא יכול להגיד
למשל?
שאמרנו בואו נעשה  ,E.R.אלא שהיתה גישה
היכולת לשמור גרסאות ולהשוות .ברמה של
של ״לזרום עם החומרים" ,ואולי זה הסגנון של
מבנה הסרט ,טייקים בסצינה ,סגנון חיתוך שונה,
הסרט שבוחר להיות חסר סגנון.
ניסיונות של מוסיקה ,למשל .אני מביא דיסק,
מוריד למחשב כמה קטעים ,מנסה עם התמונה
זאת אמירה מאוד מסוכנת לדעתי  -״סגנון
)להבדיל מהעיבוד לסרט מגנטי בפילם( -
חסר סגנון״.
הזמינות של האמצעים נותנת חופש פעולה
לא שהסרט לא מסוגנן .יש קו ויזואלי מאחד,
רחב ,שלא לדבר על היכולת לעבוד עם  4ערוצי
שזה הצילום החושני של איציק פורטל ,שמשקף
קול)לעומת  2בסטינבק( .אלה יתרונות אדירים.
מאוד את הסגנון שלו ,או את מה שיוצא מהמפגש
העובדה שפס הקול מתעצב תוך כדי עריכה
שלו עם מה שהוא מצלם .העריכה ,בהמשך,
ואפשר להכיל בו את כל האלמנטים הקוליים,
היא כלי לחידוד חומרים ולהוצאת המיטב.
 ,SYNC FX-0קולות ואווירה שמגיבים להם
יש איזה ערבוב סגנונות שהוא חינני ,אבל לא
בסצינה ,ועד מוסיקה מדיסקים כרפרנס לעריכה
תמיד משקף קו ברור .יש גם חלוקה קצת נוקשה
ולמוסיקה nt — ,יתדון בדוד .טענה רציגיךן שיש
מדי בין תלקי תסריט ,בין ריאליסטי לפנטסטי.
לגבי המחשב אומרת שהתוצאות מהירות מדי:
הבמאי יוצא להכין קפה ,וכשהוא חוזר כבר
בהכללה אפשר לומר שהסרט קטן כשהאנשים
מחכות לו שתי אופציות עריכה .הבמאי נהיה
חיים את חייהם הקטנים ,ומשתנה כשקורים
מעורב מדי בתהליך העריכה
להם דברים משמעותיים,
ופחות רואה את התוצאה .הוא
״גדולים מהחיים" .הסרט הולך
גם יכול לראות את הסרט
״זה לא ס ר ט
עם זה.
גרפית ^ .time l i n e
״עפולה אקספרס" הוא

בורגני .אני קורא ל ו

סיפור קטן ,עדין ,על חלומות,
ג׳ולי מביימת מהבטן .היא
סרס חמוץ-מתוק.
על השאיפה למימושם וכל
רואה סיקוונס ,ואז היא אומרת
זה ס ר ט ע צ מ א י
מה שבאמצע3 ,שאוה3י.0
מה אהבה ומה לא .וכמחמאה,
הוא עשיר בדמויות ובמצבים,
זה מה שעושה את העבודה
שנעשה עם כל
תוך שימוש חופשי במגוון של
איתה למהנה .היא במאית עם
ההתלהבות
סגנונות קולנועיים .או כמו
אמירה .יש לה מה להגיד ,והיא
שאומר דוד )צביקה הדר(:
פתוחה למה שיש לך להציע.
והמעורבות של כל
״מסורת זה מה שאתה עושה
למזלנו ,אסף אמיר ,המפיק,
אלה ש ע ש ו אותו״
בלי לשאול .כשאתה שואל,
כצלע השלישית בעריכת
זה כבר לא מסורת" .ערבוב
הסרט ,איפשר לנו עוד
מכוון של סגנונות ,אם נהרהר
משמרות לאחר שהסרט היה
בהקבלה המתבקשת למסורת של קולנוע ,מעיד
גמור ,כדי לבדוק מה אפשר לשפר .בשלב הזה
על העזה גדולה וגם על ראשוניות שיש בה בוסר
של  fin cut-nעשינו הרבה שינויים קטנים,
מה.
שבעיני תרמו מאוד לסרט ,למרות שנזהרנו
מליטוש יתר .גם בעריכה קיים החספוס הזה,
הניסיון של לראות את הסרט גמור ,זה
וזה גם אני .אני לא יודע אם אני יכול לערוך
הניסיון שהיה לי חסר בעריכה .בעצם ,הפעם
אחרת.
הראשונה שראינו את הסרט הסופי ,פילם על
מסך גדול ,היתה במיקס בלונדון .אז כבר
אי-אפשר היה לשנות שום דבר מהותי ברמה
של תמונה ,שום דבר בכלל.
וזה אולי החסרון של עריפה במחשב?
בהפקה מתוקנת ,בכל שלב של הסרט חותכים
עותק עבודה ,מקרינים על מסך גדול עם מיקס
זמני ,ומקבלים את תנאי הצפייה ההכרחיים.
אבל החיסרון הזה לא פרופורציונלי ליתרונות
שיש במחשב.

בוא נדבר על יתרונות ^ ) non l i n e a rמחשב
דיגיטלי לעריכת סרטים( על פני הסטינבק
)מכשיר לעריכת פילם( .יש עדיין מפיקים
שפוחדים מזה ,למרות שלדעתי כל עורכי הפילם

יש שני מקומות בסרט שבהם אפשר לזהות
את הסגנון שלך ,כאילו שם קיבלת חופש ביטוי,
והתוצאה נפלאה .אלו הסצינות של התיפוף
ויומן העמק .לעומת האיפוק המתבקש בעריכה
הדרמטית ,בולטת שם ידו החופשית של העורך.
זה מביא אותי להרהור לא חדש ,שבעצם רק
העריכה הדוקומנטרית נסמכת-המונטאז׳
מאפשרת לעורך להשתלב ככלי מספר.
אולי זה גם קשור לעובדה של ריבוי
האפשרויות בדוקומנטרי  -עובדים מתוך הרבה
דקות של שוטים ,לעומת חומר גלם עלילתי,
שמאליו מצומצם יותר וצריך לברור בין הטייקים
מה אמין יותר .הנקודה הזאת של האמינות

וההיצע ,היא שנותנת לדעתי את האפשרויות
הגדולות יותר לביטוי .מה שהעלילתי צריך
ללמוד מהדוקומנטרי זה את כוחה של החוויה
החיה ,האמיתית .גם בכתבת הטלוויזיה שבסרט
יש טריק ,שקשור למימד האותנטי שנתנה
השתתפותו של צביקה הדר בסרט .כי הלכו
לבאר שבע ,ה״עפולה״ שלו ,וריאיינו אנשים
עליו  -כמו כתבה אמיתית .בעריכה כבר מיקמנו
את זה בעפולה ,ואני חושב שהרשינו לעצמנו
לערוך את זה קצת בהגזמה ,כי ידענו שזה אמיתי.
מצחיק ,כי יש כאלה שחושבים שזה מבוים .אז
פה באמת היטשטשו הגבולות בין האמת לסרט,
כי הכנסנו את החיים לסרט.
בכלל ניכר בסרט ניסיונם של ג׳ולי ופורטל
בדוקומנטרי ,ובעצם אותו קו אישי של סרטיה
הקודמים ,כבמאית שמתחברת לדמויות באופן
כמעט טוטלי .זה חלק מהקסם של הסרט,
שמביא את החיים כמו שהם .תל אביב הנחשקת
היא שכונה מטה ליפול ,שבה חיים בדוחק
הגיבורים הלא יפים ולא אמיצים .מעין אנטי
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שבו אוהב הקולנוע הישראלי למקם את דמויותיו
המצליחניות.
זה לא סרט בורגני ,גם בסיפור וגם באופי
שלו .על כן אולי מתאים לו אותו עירוב סגנונות
שדיברת עליו .יש התרחשויות וכל אחת גורמת
לשינוי .אני קורא לו סרט חמוץ-מתוק באווירה
שלו .זה סרט עצמאי שנעשה עם כל ההתלהבות
והמעורבות של כל אלה שעשו אותו .זה בטח
נמצא ברוח של הסרט ,אם מדברים על הסגנון.
סגנון עריכה קשה להגדיר ,להבדיל צילום,
שאומרים זה על זה שהוא צלם אסתטי ועל
אחר שהוא צלם חושני.
זה אותו דבר .לרוב העורכים יש סגנון .יש
כאלה עם סגנון מובהק ויש כאלה שמטמיעים
עצמם ,יש סולידיים ויש כוחניים ,וכמובן ישנם
רגישים וחושניים .אם אתה מתייחס לעריכה
כאל כלי של ביטוי ,ההיקש המתבקש הוא שלכל
אחד יש גם דרך הבעה ,כמו בשפה ,כמו בשפת
גוף.
אז הכיוון שלי הוא חושניות .ובעריכת
פרסומות ,שזאת העבודה השוטפת שלי ,חייבת
להיות מודעות גבוהה לצד האסתטי .בדברים
הקצרים שערכתי יש סגנון ,שהוא אני .מין קצב
חזק ושינויי מקצב ,אבל גם עם כבוד לדמויות.
אני עובד עם מוסיקה ועם פס הקול כחלק
אינטגרלי מעריכת התמונה .הזכרת את כתבת
הטלוויזיה .גם אני אוהב את העריכה שלה ,כי
היא יוצאת כמו מוצר טלוויזיוני טוב .שאלנו
את עצמנו אם מפני שזה יומן העמק ,צריך
להוריד את הביצוע לרמה מקומית .אבל החלטנו
ללכת על שפה של וידאו עדכני ולהוציא את
הכתבה כמשהו על רמה.
וזה שוב מחזיר אותי לחופש הביטוי שיש
בשפת הטלוויזיה ובמונטאז׳ הדוקומנטרי.
יש סצינה אחת ,כששתי הנשים צופות
באופרת סבון בטלוויזיה ,שהרשיתי לעצמי
לעשות דיזולב ,כי כל כך התבקש שם מעבר
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ל ט ע מ י ה ס ר ט סגור מדי ,קצת חנוק .מ ש ה ו
שהוא בעיה ברוב בסרטים הישראליים ,אני לא
יודעת אם בגלל דלות תקציב או הוסר תודעה.
העדר שוטים פתוחים למיקום ולאיוורור העלילה,
זמנים לנשימה חופשית ,קצת נופים .גם בחיים
אנחנו מ ו ח י ם מקלסטרופוביית הקירות לנשום
קצת אוויר.

אני מסכים איתך ,לפחות בצורך בשוט ממגדל
שלום ,שהיה ממקם את שכונת המגורים של
הזוג .זה נבע מסדרי העדיפויות של ג׳ולי היכן
לשים משאבים ,והיא העדיפה להישאר קרובה
לדמויות.
ו ד ו ו ק א בגלל זה ,ו ב מ י ו ח ד כ ש א ל ו ד מ ו י ו ת
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באמצעות

הזוויות

זאת האמירה שלי כעורך של
הסרט הזה ,וזה בטח גם בזכות
המשחק המצוין של השחקנים
ואופי הצילום .החוויה הגדולה
ביותר שלי היתה חיבור בין שני
טייקים מופלאים .חוויה חזקה
אחרת היתה לי כשצפיתי בסרט,
ובמונולוג הסיום של צביקה,
נחנק לי הגרון .פתאום לא הייתי
העורך של הסרט ,אלא צופה
מזדהה .רק אחרי כמה ימים
נזכרתי מה עשינו שם בעריכת
קול ,והבנתי שהמניפולציה עבדה
עלי .אני חושב שבסצינה הזאת
ישנה עבודת הסאונד הכי
אלגנטית ועשירה מכלל הסרט.
שמנו שם ריוורב)הדהוד( מאוד
עדין על הקול של צביקה ,שנתן
לו מעין רעידה כזו של מחנק
בגרון .זאת אומרת ,ניגנו עם
הקול שלו באמצעות אפקט לא
ריאליסטי ,שהוסיף לסצינה הזאת
המון רגש .והנה ,אני העורך,
שכחתי מכל המרכיבים וגם לי
צובט בלב.
בנושא של עריכת הקול ,אני

ש מ ד ב ר ו ת לא מעט ,ו י ש להן מה להגיד .בסרטים

שונא אפקטים פלסטיים,
WFWM
מודגשים מדי ,והטרפתי אותם
f E ^ J
במיקס כדי להחליש כל מה
H ^ H
שנשמע מוגזם מדי .זה התאים
H K
לקו של הבימוי שלא נטה
לראוותנות ,גם בשימוש
בסטטיסטים ובפעילות רקע .אני
חושב שבזכות ניצול נכון של
המשאבים הסרט מצליח לא להיראות עני.

בדרך כלל נותנים פריים פתוח יותר ל ד מ ו ת

נ ג י ד ש ה ע ו נ י לא מ ב י י ש א ו ת ו  .א י ן

חסתי זקה״ם וצביקר ,ה ד ר ב״עפולה « ק ס פ ר ס ״

קיטשי כזה .אבל במקומות שאני צריך לשרת
טקסט או מיזנסצינה ,העריכה משתדלת להיות
לא מורגשת .וזה סך הכל רוב הסרט .חומרי
הגלם העלילתיים היו כמובן אינטרפטציה של
הבמאית ,הצלם והשחקנים .תפיסת הבימוי
היתה שאין דבר יותר מקסים מקלוז-אפ.

האנושי.

אלו דברי כפירה איומים .ומה

הנושאת מונולוג ,זה מ א פ ש ר לצופה חלל קליטה
טוב

י ו ת ר ו ג ם מ ע נ י ק ל ק ל ו ז  -א פ את ב ו ח ו

התד-פעמי.

אולי זה נכון .ברור לי שהיתרון בתפיסה של
ג׳ולי ,שרק רצתה להתקרב לדמויות ,הוא ברמת
המשחק שהיא השיגה .מפני שכאשר הבמאי
נותן לשחקן שלו את הביטחון ש״עכשיו הוא
הולך להביא אותה״  -זה עוזר .בכלל ,בתפיסת
הכיסוי הקלאסית ,כשמתחילים מצילום השוטים
הפתוחים ,עד שמגיעים לקלוז-אפ  -״נשמת
הדמות״  -המשחק כבר מאבד מכוחו .כאן,
בזכות השימוש בטייקים ארוכים וסגורים ,היה
מיצוי גבוה של משחק.
איזו סצינה אתה הכי אוהב ב ס ר ט י

האמת ,את הסצינות שמתרחשות בשוט אחד.
קאט הרי זה סוג של מניפולציה ,ורק בחוויה
הזאת של צפייה ברצף מושג האמינות של הגורם

בוא

ה ת י י מ ר ו ת  .גם ה ת ס ר י ט מ א ו ד נכון למגבלות.
ניכרת ע ב ו ד ה מ ש ו ת פ ת ב י ן ת ס ר י ט א י ל ב מ א י
ולמפיק.

כן .ומה שמאוד עזר לעריכה היה ,שלפני
הצילומים הם עשו עריכת תסריט וניפו סצינות,
כך שכמעט כל הסצינות שצולמו נכנסו לסרט.
אורלי פדל ,בתפקיד ויקי ,פיתחה בזמן הצילומים
דמות כל כך נפלאה ,שפתאום היא קיבלה בעריכה
נפח שבכלל לא היה לה בתסריט .לכן ,גם כדמות
היא לא פתורה .אבל הלכנו עם הראש׳ס .היתה
שם דמות אנושית והיא נהייתה חלק מחיי
הסרט .מה שכן קבענו ,שבכל סצינה יש פוקוס
על משהו אחד .הסרט הולך עם הגרעין של כל
סצינה ,בין אם זו חוויה של אינטימיות ובין אם
זה קונפליקט.
יש משהו שאני אוהב אצל במאים אישיים
אנגליים )מייק לי לדוגמא( ,שהם הולכים עם

