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הממוש הוא במוסקבה, פסטיבל־ד,סרטים

מגי שאין -משום ? מדוע בעולם. ביותר מע
 אנשי- עם ניימנים אלא־אם־כן לשם, עים

 סעם ולו שחטא, מי הדוסים. של שלומם
וה השחורה, לרשימה נכנס בעבר, אחת

בזמן. להגיע שוכחת פשוט שלו אשרה
 האיטלקי למפיק השנה למשל, קרה, כך

למוסקבה, הוזמן מסרטיו שאחד אגג׳לטי,
 לו היו שנים ארבע שלפני משום אבל

 פשוט הרוסים, ממינהגי כמה על השגות
 הביורד הבעיות כל את לסדר הספיק לא

עמו, כאות־הזדהות נסיעתו. לפני קראטיות
 ריזי משוגע) (סכס דינו הבמאי גם ויתר

 שברור למרות אליו, שהגיעה ההזמנה על
 עוד ואחרון. ראשון יהיה זה סירוב כי לו

למוסקבה. יוזמן לא הוא פעם
 כלפי הפסטיבל מגלה אחר מסוג ומישמעת

 להכתיב רוצה שהוא בלבד זו לא הוליווד.
 אלא במוסקבה, שיוצגו הסרטים תוכן את

 טוען דיוק ליתר או — מתכחש ■גם הוא
 הבעייה בפיתרון — חסר-אונים שהוא

 אלה האמריקאים. את באמת המעסיקה
 רוצים שהם משום בפסטיבלים משתתפים

לחו״ל. סרטיהם יצוא את להגדיל
 שלפיו הסכם קיים אמריקאים. כדי
 של מסויים מיספר לייבא הרוסים חייבים
 כובד לא הוא אבל לארצם, בשנה סרטים
 וא- ג׳ק של חמתו עלתה השנה, מעולם.

הא לתעשייה הממשלתי האחראי לנטי,
 לא, או שדטאנט הודיע והוא מריקאית,
במוסקבה. השנה ישתתפו לא אמריקאים

 לקרוא קשה אמריקאים, ובל״ היה. וכך
פסטיבל. לזה

 השנה הפך העניינים, את לאזן כדי
 של תצוגת־ראווה המוסקבאי הפסטיבל

מערב, אנשי בתוספת השלישי, העולם
 את אבל שבהם. יותר הממושמעים שוב

 צוות־ דווקא גילה ביותר הגדולה המשמעת
 נחת לגרום י*ש כי לו נאמר השופטים.

והתו הנציגויות, לכל האפשר ככל רבה
 שהוצגו סרטים מאה שמתוך היא צאה

פרסים. קיבלו 25 הפסטיבל, במיסגרת
 שלושה אבל מגוחך, אולי נשמע זה

— שלושה ראשון; פרס קיבלו סרטים
 שחקניות ושתי שחקנים שני שני; פרם

 ;המישחק פרס את לחוד, אחד כל קיבלו,
ש הנוספים והפרסונים הפרסים ורשימת
הגלות. כאורך היא חולקו,
 של החדש סירטו המאושרים, הזוכים בין

המוב הארץ ואידה, ואפר) אנדריי(פנינים
 לפרס, הבטחה עם למוסקבה שנסע טחת,
 האנטי- הנימה בגלל מעט לא אותו וקיבל

 אנטי־פול- בנימה המתאזנת שבו, יהודית
 קוטל ואידה כאשר ואנטי-גרמנית, נית
התע המהפיכה לבטי בתיאור כולם את

שעברה. המאה של בפולין שייתית
 יכול שלא אחר, פרם מצחיק. דכר

הישראליות, לרשויות נחת הרבה לגרום
 קאסס, כפר התיעודי לסרט שהוענק זה הוא

 בסרט- מדובר כי טען לא איש אומנם,
 לו העניקו השופטים אולם — איכות

מראש. מובטח הוא גם שהיה מיוחד, פרם
 הרוסים ביותר. המצחיק הדבר ולבסוף,

אחד, חשוב פרם אף לעצמם נטלו לא
 אקירה של לפרס לקרוא ניתן כן אם אלא

 דרסו סירסו על קודוסאווה, (האשומון)
 ׳בקו* שמדובר משום רוסי, פרס אוזאלא,

 ציון- זאת, מלבד דוסית-יפנית. פרודוקציה
הרוסים, של בחלקם ■שנפל היחידי השבח

סירטי־ילדים. על בתחרות היה
המפ שברית־המועצוח, מראה רק וזה
לז כדי וההשפעות הלחצים כל את עילה

למו מחוץ האפשריים הפרסים בכל כות
 לפחות לעצמה, להרשות יכולה לדתה,
 המי:- כלומר, לאורחיה. נחת לגרום בבית,
 עדיין הכנסת־אורחים, של הישנים הגים

לעולם. הלכו לא

תדריך
ג י ב א ־ ל ת

;ישואין מחיי תמונות ,*!*** י
 מפרק ברגמן ■אינגמר — ■שוודיה) (צפון,

הקט למרכיביו מודרני זוג של נישואין
מג זכוכית תחת אותם ומציג ביותר, נים

להפליא. ומשוחק מרתק בסרט דלת,

(דרייב־איו, הקסמים חוות
סי — ארצות־הברית) תל־אביב,

 חיי את המצילה העכבישה פור
 שהיא הרשת בתוך כתובות רקימת על״ידי החזירון, ידידה,

 אגדות של לקלאסיקה באמריקה שייך מדי־לילה, טוות
 במאוחר, או במוקדם, פי חיה שטבעי מכאן הילדים.

מצוייר. סרט יהפוך
אול של המשוכללת התעשייה מן סרט זה אין הפעם

 אולפני העיקריים, ממתחריו אחד של אלא דיסני, פני
 סרט היא התוצאה וג׳רי). טום (יוצרי האנח-בארברה

 אבל דיסני, מסירטי אחד כמו להיראות מאוד רוצה שהיה
הסוף. עד מצליח אינו

 בציור, פרטים אותם כל חם כאן, שחסר מה ראשית,
 דמות דיסני של בעולמו החיות מן אחת לכל שהעניקו

 שתי בציור בעיקר בולט הדבר משלה. מוגדרים ואופי
 חעכבישה, ושארלוט החזיר וילבור הראשיות, הדמויות

השראה. בעודף חשים אין בשאר גם כי אם
 האגדתי המימד של ניצול כל כמעט כאן אין שנית,

מחו לחלוטין להתעלם לעושיו המאפשר מצוייר, סרט של
המוח- האנארכיה את שזוכר (ומי וממיגבלותיו הטבע קי

דיסני? וולט איפה העכביש: ריקנות
 של טום, החתול עם ג׳רי העכבר בעימותי השולטת לטת

הכוונה). למה בוודאי יודע יוצרים, אותם

 אגדות
ארבע על

תל- (חן, הגדול פפר ואלדו
 הרווקות — ארצות־הברית) אביב,
 רד- לרוברט לו, צולחת אינה

 שהוא שעה ניומן, לפול המאושרים נישואיו אחרי פורד.
 רדפורד עשה הופמן) (דאסטין הבא בן־זוגו לקראת מתכונן

 וקאסידי, וקיד העוקץ של בבמאי שנעזר ולמרות זה, סרט
 הוא הסרט דולדמן, ויליאם השני, הסרט של ובתסריטאי

החמצה. דבר של בסופו
המת האחרון, האמריקאי הגיבור על סיפור שוב זהו

 גבריים בערכים ומאמין ושיגרה, מימסד מיכון, נגד קומם
 למרד הפעם, כלי-הביטוי, והעזה. שיגרה אישי, כושר של
ששימ העשרים, שנות של הפרימיטיביים המטוסים חם זה,
להפליא. ומסוכנים מאוד נועזים אוויריים למיבצעים שו

 מיספר בגלל נכשל, לטיסה אדם שבין זה סיפור-אהבה
 הדמויות לתוך לחדור רצון כל כאן אין ראשית, סיבות.
 טייס עם להתמודד השואף הרפתקן כמו נראה פפר עצמן.

 במערב-הפרוע, לשלוף, חלמו שנערים כפי בדיוק מפורסם,
 לבד נוספים ערכים שום בו אין אבל האקדח. אשפי נגד

 אישי באופן משעמם הוא ראשון. להיות זה מצימאון
 עצמית התבדחות של מימד אותו חסר כשחקן, ורדפורד,

 הצגה. את להציל למשל, ניומן, כמו שחקן היה יכול שבו
לר רוצה (הקהל למדי שדופות אמיתות נפלטות סביבו

 הוא שהאומץ לאלה ותעלומה אסון הוא הכסף דם, אות
אבל קישוט. בקושי משמשות שבחייו הנשים מיקצועם),

האקרובטיקה! תחי רדפורד: רוברט

 ליותר צומח אינו אמיתי, רגש של הרמזים מן אחד אף
 מן סוחט הנאמן, ידידו בדמות סוונסון, בו ורק מרמז,

אנושית. דמות התסריט
:העיקרית תכונתו את הסרט מן ליטול אין זאת, עם

 עוצרי- אווירית אקרובטיקה מיבצעי סידרת מכיל הוא
כולו. הסרט של העיקרית קיומו זכות שהם נשימה,

אגדות
ערב

 תל- (גת, ולילה לילה אלף
 הפרק זהו — איטליה) אביב,

 סיפו- בסידרת והאחרון השלישי
 הבמאי- הבד אל הביא שאותם ימי״הביניים, של רי-המוסר

 וסיפורי דקמרון, אחרי פאזוליני, פאולו פייר סופר-משורר
קאנטרברי.

 תיש- פאזוליני בחר שחמדה, של הסיפורים כל מתוך
 זאת, לעומת עצמה. שחמדה של דמותה על ויתר הוא עה.

סיפור״בתוך-סיפור. של למיבנה נאמן נשאר
 הבד על נמשכים סיפורים תישעה כי שהסתבר אחרי

 או עצמו, פאזוליני (או חתכו וחצי, משעתיים למעלה
 במספריים) בזריזותם המפורסמים האיטלקיים, המפיצים

 תוך בלבד. סיפורים שמונה בו ונותרו חצי־שעה, הסרט מן
 דרום- נופי רקע על מלוטש, אפי בסיגנון גילגולם, כדי

האי בנטיותיו להבחין בנקל ניתן להפליא, מצולמים תימן
 בתצוגת־ראווה מתבטאת לגברים (אהבתו הבמאי של שיות

 שחוכמתן ובנשים והמינים, הצבעים מכל אברי־זיכרות של
 (אחד הפוליטיות-דתיות השקפותיו יופיין), על מאפילה

כחו עיניים בעל נוצרי הוא בסרט היחידים הנבלים משני
האס טעמו הצלב), על חייו המסיים בחיר, ושיער לות
 את קרובות לעיתים מזכירים והטבע האנשים (הנוף, תטי

 בסיפור- (למשל, הפיוטית ויכולתו רוסו), הצרפתי הצייר
שנח לטרגדיה, הופך שהגורל לילד גער בין אומלל אהבה

הישראלית). הצנזורה על״ידי תכה

הזכרות! תחי למטרה: קליעה
החב המחאה משורר את בפאזוליני שראה מי מאידך,

מש האיש כי ושוב, שוב להיווכח אלא יוכל לא רתית,
 באגדות להתבשם ומעדיף ההווה, עם מהתמודדות תמט

 אווירת בחיסרון ירגישו אלה שחרזדה, לחסידי אשר העבר.
 המסובך הערבי והפילפול התיכונה, אסיה של הקסבה

 אבל המרשימים, בנופים החסרים נתונים אליה, המתלווה
 בחירת ולבסוף, ערב. חצי״חאי דרום של _הצחיחים-ברובם

 משכנעות זה, שבסרט לכך גרמה שחקנים במקום טיפוסים
פות כשהן מביכות פעם לא אבל שותקות, כשהן הדמויות

 עצמם הם לא המקרים שברוב עוד (מה הפה את חות
 פאזו- חסידי אבל באולפן־חקלטה). שחקנים אלא מדברים

בעצמם. בכך להיווכח ירצו ודאי ליני

אגדות
מעופפות

1981 הזה העולם




