
הפסטיבל הישגי
 למאה קרוב בקאן ראיתי שבועיים במשך

 הקודמים, בפסטיבלים כמו ושוב, סרטים
 ביותר הטובים הפרטים שאת הכלל נתאשר

הפסטי למיסגרת מחוץ דווקא לראות ניתן
בל.

ב וזכו לתחרות, שעמדו הסרטים מבין
 של ״אהבה״ ההונגרי הסרט רק פרסים,
 ו־ גדולה כיצירה בעיני נראה מאק, קרולי

 הצבעוניים הסרטים כל לעומת יוצאת־דופן.
ה מפיק (שום ב״ארמון־הקולנוע׳ שהוקרנו

לע היום מעז לא מיסחרית להצלחה מקודד,
 ההונגרי, הסרט היה בשחור־לבן), סרט שות

שמבחי אמנות, יצירת בשחור־לבן, שצולם
כולם. על עלה דווקא ויזואלית נה

ש בוונציה״, ״מוות ויסקונטי של הסרט
 היה הפסטיבל, של 25ה־ יובל בפרס זכה

ש שעתיים, של באורך קצר סרט בעיני
 כקומפוזיטור ביותר רגישה התבוננות עיקרו
 נער אל הנמשך מאהלר), (גוסטב מזדקן
.בוונציה יפה־תואר פולני

 שזכה השליח״, ״הנער לוזי, של הסרט
 המתאר טוב, סרט אמנם הוא הגדול, בפרס

האריסטו את ניכר ובפירוט רבה בנאמנות
 בשום אך המאה, בתחילת הבריטית קרטיה

 יוצא־ הישג שזהו אומר הייתי לא פנים
 מתמשך איטי, הוא הקולנוע. באמנות דופן

 בחינה ומכל דרמטית, מבחינה ובלתי־מסעיר
אחרת.
הפסטי הצליח לא המאמצים, כל אף על

הממו מעל ולהתעלות לחרוג השנה גם בל
הקוד בשנים בו קיים שהיה המיסחרי, צע

 יוצאי- סרטים לראות שרצה מי ושוב, מות,
 השיג־ מן החורגות חדשניות יצירות דופן,

ש הסרטים בין אותן לחפש היה חייב רה,
 ו״שבוע הביקורת״ ״שבוע במיסגרת הוצגו

המבקרים״.
 ר, ב״שבוע שהוצג ביותר, הטוב הסרט

היוגי׳ מאקאבייג של סרטו היה מבקרים״,

מופת יצירת
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מכסילואית
 חודו־ אלכסנדרו בשם צעיר יהודי במאי
 חניך רוסי, ממוצא צ׳ילי יליד רובסקי,

את לפסטיבל תרם מכסיקו, ותושב צרפת

ה זה, סרט האורגאניזם״. ״מיסתורי סלבי,
ל הקומוניסטיות הדוגמות בביקורת עוסק

 — רייך ויליאם הסקסולוג של מישנתו אור
ה המשעשעים, הרציניים, הסרטים אחד היה

 אי־פעם שנוצר ביותר והביקורתיים אנושיים
הברזל. מסך מאחורי סוציאליסטית, בארץ

 על מבוססת מישנתו שעיקר רייך, ויליאם
ב נרדף האדם, את משחרר שהמין ההנחה
 לאר־ ברח המופקרות, דעותיו על אירופה

 חוג לעצמו שהקים לאחר ושם, צות־הברית,
 והואשם נאסר ומעריצים, חסידים של גדול

ש לאחר בבית־כלא, ומת באחיזת־עיניים,
מוקד. על הועלו ספריו
 מא■ מקדיש הסרט של הראשון החלק את

 רא־ באמצעות רייך, של למישנתו קאבאייב
 (כולל מקרוב אותו שהכירו אנשים עם יונות
 של דוקומנטריים וצילומים ובנו), אשתו

 בקליניקות הנערכות מיני, שיחרור פעולות
שמו. על היום עד הקיימות
 מישנתי את מאקאבאייב בוחן השני בחלק

ביוגו הקומוניסטי המישטר לאור רייך של
ומשוח מלבבות נערות שתי ובעזרת סלביה,
 שליחסי־ רב בהומור לקבוע מצליח ררות,

 רב ערך יש קדומות מדעות משוחררים מין
קומוניסטי. במישטר גם

 נש־ בהמות שמאל, ועל ימין על נהרגים
 המוקד. על ומועלות מתות חיות חטות,

 הוא בסרט, הגיבור שם שהוא ״אל־טופו״,
ה בשליטי להילחם היוצא השולפים, מלך

 ישי למין והופך כולם על גובר מידבר,
 (הוא החיים תענוגות מכל המתנזר קדוש,
 במקומות בו פוגע מאויביו כשאחד נהרג
 של בגופו מסמרים הרומאים תקעו בהם
 האנשים את להציל כדי לתחייה), וקם ישו

האכזרית. והנקמה הרחמים בעזרת
 ושלדי־אדם, מיפלצות נכים, גדוש הסרט

 את לנו מזכירים לפחות אחת בתמונה אשר
ה אחד ומחנות־ד,ריכוז. השואה קורבנות
קאו משני מורכב בסרט האכזריים שודדים

 גבו על מרכיב !י־ועות, קטוע אחד בויים.
אחד. כאדם פיעלים ושניהם רגליים, קטוע

 (בראשית, חלקים משלושה המורכב הסרט,
 מיק־ כמערבון מתחיל ואפוקאליפסר,) נביאים

ומו־ דתית ליצירה הופך ולאט־לאט צועי,

אבי דויד המקומי המגאלומאן של מיכתבו
ב הזה״, ״העולם של האהרון בגליון דן :

הפיט־ על שהערתי העובדתית ההערה עניין

 ספרותיות, השלכות , הגדושה עמוקה, סרית
 בלתי־רגיל. בשפע וקולנועיות פילוסופיות

 סרט זה אין בו, שנשפך הדם כל עם
 אין שבו, והמין העירום כל ועם ואמפירי,

פורנוגראפי. סרט זה
לפ בארץ שביקר חודורובסקי, אלכסנדרו

 מרסל של בלהקתו כחבר שנים כעשר ני
 טרפו עבור חודורובפקי כתב (לדבריו, מרסו

 ו״המסי־ ״הכלוב״ המפורסמים הקטעים את
 שלו בתיאטרון מחזות כמאה ביים כות״),

 הזקן אביו סיטי. במכסיקו אשר ״פאניק״,
 לבקר מקיזה יחודורובסקי בארץ, מתגורר

סרט. כאן ילביים בקרוב אצלנו
 ארצה, יגיע שהסרט מאוד מקווה אני

 ב־ לפניו שייערמו המיכשולים את ויעבור
 סרט לפסול הצנזורה. של נתיב־היסורים

ה מתוך אחת דקה אפילו לקצץ או כזה,
 אטנותי פשע יהיה — שלו וחצי שעתיים

כדוגמתו. היה ולא שאין

 והיומרני המטופש הפרובינציאלי, סרטונו
 פתח- סביון, לגבי נכון זה ואולי ״מין״,
הדבר המוח ומיובשי מישמר־העמק תקווה,

אבידו לדויד הערה ¥ ^ * ■ ■ ■ י ■■■*■י■*•

ארוך) (בשיער חודורובסקי אלכסנדרו והבמאי־שחקן בן־אמוץ דן בקאן: שלנו האיש  שנוצרה ביותר החשובה הקולנועית היצירה
 האחרונות. השנים בעשרים לא אם בעשר
״אל־טופו״. הסרט

ה כמייצגה אותו לשלוח סירבה מכסיקו
 הנסר בדת פגיעותיו בגלל בתחרות רשמי
 הפסטיבל, למיסגרת מחוץ הוצג הוא רית.
 מבקרי של ביותר הנלהבים לשבחים וזכה

המושבעים. והסיניאסטים הקולנוע
 כינה לונדון של מה״טיימס״ הופר דנים

ב הגדול הקולנוע ״יוצר חודורובסקי את
 הקולנוע מבקר העשרים.״ המאה של ייתי

 האכזריות, אף שעל מוצא ה״אובסרבר״ של
 ״אל- — והאלימות הפרברסיות העירום,

הבחי מכל רצינית יצירת־אמנות הוא סופו״
 כתב: מאגאזין״ ה״אסקוואייר מבקר נות•

 כנזיר ליאונה סרג׳יו את לעצמכם ״תארו
איטל מערבון מביים פליני את בודהיסטי,

 מעבד בונואל את יולארים, חופן עבור קי
 את אנטי־קלריקאלי, למסע גאנגסטרי סיפור

 למסע־צלב יוצא קוראסאווה של ד,סמוראי
 אז רק ואז, — ישו אחר בחיפוש ברגמני
 הענקיות המטרות על מושג אולי תקבלו
 המטורף המכסיקאי הבמאי לפניו שהציב

חודורובסקי.״ אלכסנדרו הזה,
ה לסרט יהפוך ש״אל־טופו״ משוכנע אני

 יהיו .1971 שנת של ביותר קונטרוברסלי
ו ההלל, את עליו שיגמרו רבים מבקרים
ב המפוארים בזרי־הניצחון אותו יכתירו

 שרבים ספק אין אך הקולנוע. של יותר
שבו. האלימות מן יזדעזעו

 ליבך את שובה הצבעוניים הצילומים יופי
 ואין• לבן מידבר בלב הראשון. מהרגע

 רוכב לוהטת, מכסיקאית שמש תחת סוסי,
ה את כתב ושגם חודורובסקי המיקצוען

 ראש, ועד רגל מכף שחור לבוש תסריט),
 יושב השחור, הסוס גבי על וכשמאחוריו,

העירום. בנו
 קובר בו אילם, טקס במידבר מבצעים הם
 אמו, תמונת ואת בובתו את בחולות הנער

 תושביה שכל עיירה לתוך ברכיבה ונכנסים
דם. בנהרות בשלוליות, ושוכבים נשחטו

ו .,אל־טופו״, משתווה ויזואלית מבחינה
מבחי ״סאטיריקון״. על עולה, אף לפעמים

 מיקצועי, מערבון זהו הטמאטי סיווגו נת
 המע־ כל את למישחק־ילדים והופך המגמד
 מוסרית ומבחינה כה, עד שנוצרו רבונים

 וה־ העמוקות היצירות אחת זו יפילוסופית
הקולנוע. שיצר ביותר רציניות

 המתעתדת חפרפרת, של (,שמה ״אל־טופו״
ה באור ונתקלת ממחילותיה יוצאת כשהיא
 סמלים, גדוש סוריאליסטי, סרט הוא שמש)
 ולראות לחזור יש כולם על לעמוד שכדי

 המעורר סרט זה מיספר. פעמים הסרט את
 לא והבמאי עמוק, ימוסרי אסתטי זעזוע
 חושיו את לעורר כדי אמצעי שום חוסך

הצופה. של ושכלו
אנשים בסרט, זורמים דם של נחלים

 שהוצג ״מין״, שלו היומרני הקולנועי פוט
 ובחרתה ליבי, לתשומת הובא — בקאן
 נוספת הערה להעיר לעצמי ארשה רבה

בנושא.
 ל״שבוע הוזמן ש״מין״ הנועז הרעיון את

ה על־ידי נפסל שהוא בגלל רק הבמאים״
ה ״שבוע ממנהל שאבתי בארץ, צנזורה
 נוכח אחת, לא טרח, אשר עצמו במאים״

סר נתקבלו בהן וקריאות־הבוז השריקות
הפס ממדיניות שחלק להצהיר אחדים, טים

נפ אשר סרטים להקרין הוא שלהם טיבל
לפע להתחשב מבלי מוצאם, בארצות סלו
האמנותי. ובערכם בטיבם מים

^ מדיניות זוהי שעקרונית חושב אני כו  נ
 הכל לקהל להציג המבקש הבמאים״, ״שבוע
 הנפסלים לסרטים במה לשמש חייב וחינם,

 פוליטיים הישוכיב בגלל מוצאם בארצות
 של סרטו אם מאד מסופק אני ומוסריים.

 נפסל לולא ידיהם, על מתקבל היה אבידן
 לדון אם המטומטמת, הצנזורה על־ידי כאן
ב הסרטון אה שקיבל הקהל תגובות לפי

 מחיאות־ תריסר ובחצי סלחניים, חיוכים
נדיבות־לב. כפיים
דמ כדי עד בעצמו המאוהב אבידן, מר
 וכל מפיו היוצאת מילה כל והמעריץ עות,
 מן חושב המשגע, גופו של מתוק אבר

ב־ הפוריטני העולם את זיעזע שהוא הסתם

 באירופה, אך — הצנזורה לכיסאות קים
 באירופה ימין, עירום סרטי שבעה שכבר

 אבידן של הזכרי תפקידו את בה אשר
 בהצלחה ממלאים הקולנוע מסך גבי על

 וכלבים גורילה קופי גדולה יותר הרבה
 עושה אינו ״מין״ כמו סרטון־נפל דניים,
אחד. אף על רושם

ל הרבה יחטא לא אבידן שמר לי נדמה
 הסרטים דברת שם את יחליף הוא אם אמת
 ל״סרטי השלושים״ המאה מ״סרטי שלו

ב שלי. טעות סליחה. השלושים״. שנות
ב גדולים סרטים ווצרו השלושים שנות
 לדחוק אי־אפשר זו למיסגרת ואפילו עולם,

ה איש של הנרקיסיסטיים פיטפוטיו את
אבידן. דויד הבינוני־מינוס קולנוע
 נס־ את לאסור שיש כמובן, טוען, אינני
 אבידן מר של והמתנפחים העילגים יונותיו
 את לאפשר יש להיפך, הקולנוע. בשטח
יסכים שבעליו אולם בכל סרטונו הקרנת
על־ידי רק זו. מגוחכת יצירה בו להקרין
 מר אולי, ילמד, הציפים קהל עם עימות
ב הקולנועיים הישגיו את לראות אבידן

הנכונה. פרספקטיבה
 עצמו. את יעריץ שאבידן מספיק לא זד,

 גם ילדים, נולדים לא כזו לוהטת מאהבה
 אברי כל ואת ידיו את מנשק אבידן אם

ביום. פעמים שלוש המקסים גופו


