
 הקולנוע היה שנה 20מ־ מעדה ך!
 שיבוא עד להמתין צריך הישראלי /

 אחד צעד אותו ויצעיד צעיר משורר דווקא
העו הקולנוע שותף אליו בכיוון קדימה,

 איש אף לעשות העז שלא מה כולו. למי
אבי דויד המשורר עשה ישראלי, קולנוע

ל עלול מוין, השלישי, הקצר שסרטו רן
 הפורנו מניפת של כמוצר בטעות היראות
״סרט החותם עליו נטבע לולא הדנית,

 משורר אותו שיצר העובדה בשל אמנותי״
 לעת ופילוסוף מלחין צייר, גם שהוא
מצוא.

 של זה מהפכני בחידוש די לא אולם
שיצר די לא לעשות. הגדיל הוא אבירן.

ל שניתן ובצילומיו, בתפיסתו נועז סרט
 שהוא אלא המחתרת, סרטי למדף שייכו

ב — דבר לכל ממוסד כסרט אותו יצר
 על הממונה של ועידודו תמיכתו אישורו,

והתעשיה. המסחר במשרד הישראלי הסרט
היחי האמיתית, המהפיכה למעשה וזוהי

 מאז הישראלי הקולנוע בתולדות אולי דה
 וסייעה מימנה ישראל שממשלת קיומו:
פורי־ בעיני להיראות העלול סרט להפיק
 במגמות מעודכנים שאינם צרי־אופק, טאנים

פורנוגראפי. כסרט הקולנוע, של החדשות

 מישגל
עקרוני

 סרט אמנם הוא אגידן של רמו *ץ
או בלבד׳ דקות 27 של באורך קצר, ^
 הסרטים של לקטיגוריה שייך אינו הוא לם

ב מ״מ, 35ב־ שצולם סרט זהו הקצרים.
שחק וחצי תריסר של בהשתתפותם צבע,
 כמובן הוא ביניהם הבולטת שהדמות נים,

 להפקה, לתסריט, גם האחראי עצמו, אבירן
ה ולחיבור לעריכת־הקול לעריכה, לבימוי,
הסרט. את המלווה האלקטרונית מוסיקה

 בעיקרו ועוסק מין נקרא שהסרט למרות
 סרט לא ״זה אבירן הגדרת לפי הרי במין
ל צורך אין מין.״ בשם סרט זי׳ — מין

 כש- ,ובתיאורו הסרט בהגדרת הסתבך
 עשה כבר עצמו אבירן כמו אשף־ניסוח

 הסרט. את המלווים ההסבר בדברי זאת
ה נגד חריף ״כתב־אישום הוא: בלשונו

 המיכאניות על דגש עס הישראלית, חברה
 היותה ועל בה הבינאנושיים היחסים של

 בו יש רגשית; אלימות במיקצבי מורעלת
בתול ביותר הנועזים המין מקטעי כנוה
מ מישגל לרבות האימנותי, הקולנוע דות

ה הקשר על דגש עם סופו, ועד תחילתו
מפעי ומנוטרלת בלתי־אישית כזיקה מיני
 מרים בעילת של מפורט תיאור אישית; לות

 פרשנות עם רוח־הקודש, ידי על הקדושה
 האפשרות, את השאר בין המציעה חדשה,

הומוסקסו אישיות היה בן־יוסף ישוע כי
 מהופן׳: מ׳תסביך־אדיפי סבל הוא וכי אלית
 באה הקודש שרוח על באמו קינא הוא

 וקטע לידה קטע בו יש אליו; ולא אליה
 הומוסכסואלית, מלנודת־מין הזרעה־עצמית,

בר אחריה העוקב לצעיר נערה שטונונת
ל.ס.די.״ למסע קבוצתית והדחה חוב

ל אפשר שאי עצמו, שאבידן כמו או
 מתאר בענוותנות־יתר, פעם אף בו חשוד

עצ הוא נראה בו בסרט, השיא קטעי את
 שונים במצבים משגל מלא, בעירום מו
לאס לילית בסרט, החשופה בת־זוגתו את
המהווה קונקרטית, מוסיקה ״לצלילי לו:

והגראפיק) אב׳דן דויד המשודר
 צלילי נקישות, אנחות, צעקות, של תעריב

ו גפרורים הצתת צלילי חשמלית, מקדחה
 ולילית אבידן מדגימים מספריים, הפעלת
 מוישגל מלא, ובאור מלא בעירום לאסלו,
 מיב־ ,מסוגנן משוכלל, פרוע, .מגוון, מפורט,

עקרוני. מישגל בלתי־אישי ני,
ל סיומות. וללא הקדמות ללא מין זהו

 גם אן רוך ללא שמאלץ, וללא רמזים לא
 גם אך אהבה ללא ברוטאליות, טיפת ללא
 ללא אך חושניות, ללא התבהמות, ללא

 בלתי אן מבודד, מנותק, מין סטריליות.
 הצנזורות שכל קטע במודגש. פורנוגרפי

ש אן עת, בכל בו לחזות מוזמנות בעולם
 עליו להרים תזכה לא בעולם צנזורה שום

 של המוחלט גניזתו במחיר ולוא מספריים
הסרט.״

 שאנס נותן
לצנזורה

כי היא מאדיה הנשאלת שאלה ך?
 ממשלת את לשכנע אבירן הצליח צד 1 ו

 להפיק במימון, בעיקר לו, לסייע ישראל
ציבו סערה ודאי שיעורר זה, מעין סרט
בישראל? רית

 הועדה במיסגרת פשוטה. היא התשובה
 ה־ משרד שליד הישראלי, הסרט לעידוד
יו לעידוד מיפעל הוקם והתעשייה, מיסחר

ל יכול אדם כל צעירים. קולנועיים צרים
 פעם הועדה, של בתקציבה פעמיים היעזר

 בסכום ופעם, מ״מ 16ב־ קצר סרט להפקת
ב־ קצר סרט להפקת ל״י, אלף 12 של


