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טיקה !המידור הארו
 המאה עם יחד נולד בוניואל לואיס

 המאה כמו הוא, 'גם .1900 בשנת העשרים,
 מאמונות, נואש זוועות, שבע העשרים,

 שבו לגיל הגיע הוא באידיאלים. מפקפק
 על להשקיף לעצמו להרשות יכול הוא

 ששיגיונות מי של המבט מנקודת העולם
 מאחר עוד. לו להזיק יכולים אינם הזולת
 העבר, מן עידוד לשאוב צורך לו שאין

 אינו הוא בעתיד, מאמין אינו ממילא כי
 הגלולות את להמתיק לעצמו חובה רואה
מתו כשהן הקולנוע לצופי מגיש שהוא
 בייעוד מאמין שהוא לא בתיקווה. בלות

 שכמו אלא האמת, חשיפת של המקודש
 הוא הביניים ימי של הרפואה בשיטות

כדי לפעם, מפעם דם, קצת להקיז נוהג

מולינה את מדריד בוניואל
ושטנית בתולית חושנית

 מן הרעלים את ולסלק הלחץ את לשחרר
 שמות הנושא צלולואיד הופך זה דם הגוף.

 החופש רוח או הבורגני הקסם סוד כמו
 בדי על בקרוב שיעלה בסרט כמו או

האפלה. התשוקה הארץ,
 מתגורר שנים מזה גורדו. יינות

 את עוזב והוא במכסיקו, בוניואל לואיס
 ידידו לחיזורי נעתר כשהוא רק שם ביתו

 כדי לפאריס ובא זילברמן סרד המפיק
מספי בשנתיים פעם סרט. ולביים לכתוב

מספ המכסיקאים ידידיו בהחלט. לו קה
 נושא כל על לדבר אוהב שהוא עליו רים

 שלו הנשק כלי אוסף על בעיקר שבעולם,
 משקאות להתקנת המיוחד כישרונו ועל

 יינות את אוהב הוא מכל יותר מארטיני.
 לדבר ועוד, עוד אותם לשתות בורדו.
 את ולשבח מעלותיהם את לפרט עליהם,

ב חשוד שותה שאינו מי כל איכותם.
 הארץ. ועם גס כבור, הציבור, כאוייב עיניו

 בעסיס טמונה לדעתו, האמיתית, התרבות
האציל. העינב
 כמעט הוא לדבר. שונא הוא קולנוע על

שראיי גם מד, סרטים, לראות הולך שאינו
 כמה כבר חי והוא והולכת נחלשת תו

 איבד מאז מוחלטת, כמעט בדממה שנים
 גם אבל כליל. כמעט השמיעה חוש את

 עדיין צעיר, איש כמו וראה שמע אילו
 מה זה. בנושא אותו להלאיב היה קשה

 לעיתונאי ז קולנוע על לדבר בכלל יש
 התשוקה יצא איך אותו ששאל מכסיקאי
ומיושן.״ ״ארוך ביובש: השיב האפלה,

 הוא ועוד: מן$יתו;איס. להתרחק
שהעי משום במיוחד ראיונות. אוהב אינו

 הזעם קולנוע. על לדבר מתעקשים תונאים
 בסרטיו שרעם נעוריו, של האנארכיסטי

 הסורי- לסרקאזם. מקומו פינה המוקדמים,
ותרבו חברתית למהפכה ששאף אליסט

 הזאב, כמו שהאדם, למסקנה הגיע תית
מנה את לא אך עורו את להחליף יכול
ב היום צורך עוד אין מזח, ״חוץ גיו.

 חשבנו ״בזמנו אומר. הוא סוריאליזם,״
 מד■ וכל העולם, פני את משנים שאנו

בתחום קטנה הפיכה לארגן היה שהצלחנו
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