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 של ■הזה הפילוסופי־דתי המינשר היגיע
הרחב? לקהל חודורובסקי

 גו״ ייתקפו רבים שצופים מאוד ייתכן
 ה־ הרעיונות מעודף יסונוורו או על־נפש,
מבולבל. קדחתני בטירוף נידחסים

ל כדי באמצעים חסך לא חודורובסקי
ה איש־העסקים בעזרת צופיו: את המם

ה שמס־ההכנסה — קליין אלן אמריקאי
 על במישפט איתר מתדיין עדיין אמריקאי

 עסקיו שאר ובין דולרים, מיליוני במה
 חודו־ גייס — החיפושיות גם מעורבים

ה להפקת דולר, מיליון ארבעה רובסקי
בעוב בהתחשב — סכום־ענק זהו סרט.

אחד. כוכב אפילו כאן שאין דה
 האלכימאי, את מגלם עצמו חודורבסקי

 שעבד לצוות שייכים השחקנים שאר וכל
כתפ הושקע הכסף באל־טופו. הבמאי עם

ובצבעיהן. בצורתן מדהימות והן — אורות
מוח בחרות שזכה מודה חודורובסקי

לשי סמל זו בחרות רואה בעבודתו, לטת
 הסרטים. תעשיית של בעקרונותיה נוי

 זו, בתעשייה להצמיח דרכו שזו מסביר
האמנות. פרח את צואה, אלא שאינה

שערורייה
במסיבה

 ב- כאן שערל העיתונאים פיכת **
כצ־ קטנה, בשעדוריה הסתיימה קאן ׳3

 בעלילה, מטפלים בה הדרך אבל — אחת
ל ויוליה רומיאו בין שמבדילה זו היא

אהבה. סיפור
 לחלוטין שיגרתי גרעין •למשל, הנה,

 החוקי, בעלה את עזבה אשה לסיפור:
 ואף ביותר. מקורי לא מאהבה. עם וברחה

המ הסרטים לאחד הבסיס זה כן, פי על
 שהוצגו ביותר והבלתי־שגרתיים קוריים

 התחרות, במסגרת לא אמנם בקאן. כאן
 איגוד שמציג הסרטים מיבחר בין אלא

התחרות. לצד הצרפתי הבמאים
ה בידי נעשה המאונך, החיוך הסרט,

 בין החשובים מן לאפוז׳אד, רובד במאי
בצרפת. הצעירים הבמאים

 המרומה הבעל לאופוז׳אד של בסרטו
 וחבר השמאל איש להיסטוריה, מרצה הוא

ש משרת, במחיצתו מחזיק הוא פרלמנט.
 — •וההכנעה האדיבות שיא כביכול הוא
בבית. האמיתי האדון הינו למעשה אבל

עו ההיסטוריון־הפוליטיקאי של אשתו
 כדי עד אותה האוהב בעלה, את זבת

משורר. עם ■לחיות כדי שגעון,
 הת־ מקבל שהבעל ברגע מתחיל הסרט

 מה לעצמו לשחזר ומנסה מוטטות־עצבים,
 קורות־חייו את לקשור פנסה הוא קרה.

 נפרד בלתי חלק המהווה ההיסטוריה, עם
 שכדרך — סיוטים של בליל בתוך ממנו.

ל וקשה המשכיות, כל בהם אין סיוט כל
ה מנסה — למציאות דמיון בין הבדיל

הפוליטיקאי עצמו, את להבין היסטוריון

שלי זוגות, סיזדווגים עזוב חוף עלאחת בחבית שלושה
חסרת־רסן, באורגיה ורביעיות, שיות

ומעלה. 18 לבני מבנגרים בפני הסרנו הקרנות את הגבילה הצרפתית שהצנזורה לכך שגרמה

 נשיותה. את להוכיח כדי חזה, את לחשוף
 התנועה של כרזות מזכירות תשובותיה
האשה. לשיחרור
המשתח האשה סמל היא וז׳אן מאחר

 רואה — בו פגעה ואשתו ומאחר ררת,
 חיילים ארבעה אונסים כיצד ההיסטוריון

מאורליאן. הבתולה את אנגלים
 את ההיססורי׳ון רואה אחדים ברגעים

 שד בתקופות מאהבה, עם מתעלסת אשתו
 על לעיתים, שונים. מבזים ובתנאים גות,
 ברפש בצפון־אפריקה, הזרים לגיון רקע

 זו היא אחרת, בפעם שולחן. על ובבוץ,
וה העבר בשוט. מאהבה גב על המכה
הרף. ללא בהזיותיו מתנגשים הווה

פגים
מטורפות

 בהת- האדם נמצא •הקצוות שני ף
ערו יצורים ביותר. הקיצונית נהגותו

בה בהבעת־פנים מתגלגלים ומזוהמים מים
בפר מתעלסים הם מהנח. חוף על מית
רוצ ברביעיות, בשלשות, בזוגות, אות,
 האדם זהו כחיות־טרף. זה את זה חים

הבהמית. בהתגלמותו
עצ לאפוז׳אד העולם. סוף השני, בקצה

 השפיעו בוש של שתמונותיו מודה מו
אלו. בסצינות עליו

ההיס יוצא האלו, ההזיות לכל מבעד
תורו את ובדק עצמו את שסקר טוריון,

 לאחר כמו הנפשיים, מרכיביו ואת תיו
הרע כל את הוציא שבו תורכי, מרחץ

 לכתוב מתכונן הסרט, בסוף מגופו. לים
תרבות. ללא היסטוריה הבא: סיפורו את

 היא גם תעמיד שהצנזורה להניח יש
מא אחרי למשל, בצרפת, מיכשוליה. את

 ומעלה. 18 לבני הסרט הותר רבים, מצים
מזדעז מירושלים ציון חכמי היו בישראל

 של התמונות מן נשמתם עומק עד עים
 המבויי־ ,כבהמה האדם או העולם, סוף
השחק פורנוגרפי: סרט של בהעזה מות
 פרנסואז בסרט, האקזה את המגלמת נית

 שהטאנגו סצינות בכמה מצולמת בריון,
לעומתן. וחיוור חלש נראה האחרון
 היא בריון שפרנסואז לזכור אם אבל

ה הצרפתית, הבמה מכוכבות אחה היום
 — קלאסי, ברפרטואר בקביעות מופיעות

ב ההבדלים על להצביע רק הדבר יכול
ובארץ. — בחו״ל והאמנות המוסר הגדרת
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לת — והבעל עמדותיו, את להצדיק —
סביבו. שקרה את פוס

ארבעה_______
ם סי בתולה אונ

קדו־ סידח באותה מביעים *דוסי והלן ת 710 711 ט מ ה הבשלה
אותה. אונסים חיילים הגיבור רואה בחזיונותיו, וגסות־רוח. תמימות ומימטום, שה

 על ספר כתיבת עתה זה וסיים •יות ך*
 האשה, ד׳ארק ז׳אן בשם ד׳ארק, דאו 1 1

 המישפט מן תמונות במחשבתו חולפות
 משפטיים מעמדים ניצנוצי בתוך הקדום,

מדאן דורשים השופטים לגמרי. מודרניים

 שרד על לוותר החליט חודורובסקי פוי.
ב בחר הפסטיבל, מסעם המנחה של תיו

ב עליהן והשיב — השאלות את עצמו
 הנעלב המנחה וספרדית. צרפתית אנגלית,

 דקות כמה לאחר חזר המקום, את עזב
 לא כאשר הרמקולים. אה להפסיק ודרש

פעולתם. את בעצמו הפסיק לו, נשמעו
 כלל. הפריע לא זה כמובן, לחודורובסקי,

 בסרטיו המפלצות שכל בנחת הסביר הוא
נש בתוך המסתתרות למפלצות סמל הן

מכו גמד אתת בסצינה יוצא לכן, מתנו.
 של רגליו מבין ורגליים, נטול־ידיים ער,

מש לבטים, לאחר האחרון, זה כל־אדם.
הימה. ליכו

 חודורוב־ וסיפר המשיר הסרט, לקראת
 דתיים פולחנים של שעות 25 הסריט סקי,

 פרויד, של חסידו שהיה לאחר שונים.
 — רייך בוויליאם דבק ולבסוף ליונג עבר
ה כי שטען מוזר, גרמני איש־רוח אותו

 יגיע אדם כל כאשר רק תיגאל אנושות
 כל לשיחרזר הדרושה המישגלים לכמות

 יהיו לא אז שבתוכו. הפנימיים המתחים
וכד. כבש עם זאב וגר מילחמות עוד

 האשה
הב א מ ה ו

ם הד רי ב ד  ל- יותר המתסכלים ה
ו ה דווקא היא בקאן המבקר ישראלי י

 המפיצים בפי המכונים שהסרטים עובדה
 ביותר. המעניינים הם — לקופות״ ״רעל

 עדיין הוא שהקולנוע לכך חותכת הוכחה
 רק ולא — ויוצרת חושבת חיה, אמנות

דמ ולסחיטת צחוקים לדיגדוגי תעשייה
עות.

 הטרגדיה מאז כי שאמר מי אמנם היה
חדשה עלילה אפילו הומצאה לא היוונית

 הוא בו, בגדה שאשתו להיסטוריה, המרצה של הקודח במוחוהשלם שר
התקו מכל היסטוריים במאורעות ניקשדיס קורותיו את רואה

הגוויות. את קוברים זה, את זה רוצחים כשאנשים העולם, קץ את הייתר בין חוזה פות,
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