
צנזורה? ושמו מימי־הביניים מוסד באותו
 של משאת־נפשם עם בדיוק מסתדר וזה
 וסרטים מחזות לביקורת הוועדה חברי

'הם בישראל). הצנזורה שנקראת (כפי \
על העולה ככל ועושים אוסרים חותכים, ן

כנגדם. ומצפצף פה פוצה איש ואין רוחם,
 הגדול המהפך שבו אחד מקום יש אם כי ;

 נגע לא החברתי, או הכלכלי הפוליטי,
הצנזורה. זה הרי כהוא־זה,

לטון ל. שי מפד״ ה שבמצב מובן ה
 הנכבדת הוועדה מתאספת היתה אידיאלי

ללכת ומחליטה אחד, בהיר ביום הזאת |
למישרד־ מסונפת שהוועדה אלא הביתה. [
 השתנה. לא עדיין ומישרד־הפנים הפנים, 1

 בהווה, בו ושולט בעבר בו שלט המפד״ל
בשילטון, שיהיה צריך הרי חושך וקצת

האור. בנקודות להבחין יהיה שקל כדי
הללו הדברים נאמרים ולמה מה על ^
באח מאד. פשוט ? המי־יודע־כמה בפעם ן

אמריקה, זוהי בשם סרט לארץ הגיע רונה
ב שהיום תיעודיים סרטים מאותם אחד

 את להראות כוונה שום לו אין אופנה.
 ניתוח לספק חדש, באור ארצות־הברית

 או האמריקאי האופי של ומפתיע מעמיק
 אפילו קשה האמת, למען סודות. לחשוף

 מובן במלוא תיעודי בסרט שמדובר לומר
 של בטכניקה שהמתמצאים כיוון המילה,

 הקטעים את לזהות בנקל יוכלו הקולנוע
הסרט. לצורך שבויימו הלא־תיעודיים

ערי  סרטים מאותם אחד זהו גו. גו־ נ
 לספק הבאים למשל, קאנה, מונדו נוסח

 צופה־ כל של הנסתרת תאוותו את בעיקר
הזולת, של לחדר־השינה להציץ קולנוע

 להאמין אחד בכל המקננת התשוקה ואת
ש בתור בשכנו. כשמדובר ביותר, ברע
 מסרטים רע או טוב הסרט אין כזה,

 עדיף בוודאי והוא לו, שקדמו אחרים
 בני־אדם, הזוללים האריות אורגיית על ^

המבות הלשונות המפוצחות, הגולגולות
 תעודות של מראות־הזוועה ושאר רות

אכזר. עולם או מוזר עולם נוסח
 אפשר בסרט המופיעים המראות מן כמה

 קוריוזים של אוסף בכל בעצם, למצוא,
למ אמריקה. על בקולנוע, או בטלוויזיה

 קרבות מכוניות, להריסת התחרויות של׳
שהפ עירום תחרויות תפוס-ככל-יכולתך,

 לפיתוח מכונים קבוע, מוסד בינתיים כו
במיוחד, להם הוקדש מרתק (סרט שרירים

וכהנה. כהנה ועוד ברזל) לנפח ושמו
 המצאות כמה בסרט יש זאת, לעומת

 מעניין שבוודאי אמריקה, נוסח וחידושים י
שבה דרייב־אין כנסיית לדוגמה: לראותם.

הפורנוגראפי הסרט פרס
— מותר העירום

בפיג׳מה, במכוניותיהם, יושבים המאמינים
 נופש עיירת הכומר; לדרשת ומאזינים 1

 עיקרי כבידור המציעה בירח־דבש לזוגות
ב למטרה בקליעה יומי אימון לצעירים

 מסוגנן פתוח כלא ;חצי־אוטומטי נשק
 כדי רק לרצוח שכדאי עד כל-כך ומהודר *•

מרק שבהם מועדונים או אליו, להישלח
זעירים. בביגדי־ים גו־גו נערי דים

כצפוי, אולם, המיגייס. החידושים
מספ הסרט של ביותר המפולפל החלק את
בימאו, שהצליח המיניים החידושים קים

 בארצות־הברית. למצוא ואנדרנס, רומנו
 פרטי מסלול־נחיתה עם בתי־בושת למשל,

והממו־ פרטי, במטוס מגיעים שאליהם
לפנסיו- בתי־בושת או המדבר. בלב קמים

נתי־הקורנוע משנו של נעיצזמו

:גולו משם מציע

 שונה ומה
שונים מתיזים

 גם בפוליטיקה. רק ולא שיהיה. מה אינו — שהיה מה
 שיכול היחידי גולן, מנחם לפחות מבטיח כך בבתי־הקולנוע.

 מפיץ מביים, המפיק, ״איל־סרטים״ של לתואר בארץ לטעון
 נוח. סירטי שלו, החברה שירותי בעזרת סרטיו את ומציג

 ומתכונן בתל־אביב קולנוע בתי בחמישה כיום מחזיק הוא
נוספים. שניים בקרוב לפתוח

 נותנים שהם השירותים לפי מלונות לסווג אפשר ״מדוע
 אלה, שירותים טיב לפי קובעים שהם המחירים את לדרג לקהל,

 גולן. שואל ?״ בבתי־הקולנוע גם מה15ע דבר לעשות ולא
 דירוג להנהיג עומד ״אני מבטיח, הוא השביתה,״ ״כשתסתיים

 להתאחדות גם דומה דבר הצעתי שלי. בבתי-הקולנוע גם כזה
בינתיים.״ לכך ששים אינם הם אבל הקולנוע, ענף

 סד שלושה יש תל-אביב, באיזור ״לנו, מדובר? בדיוק במה
ואח גדולה השקעה הצריך שחף קולנוע בתי-קולנוע. של גים

 לו מגיעים לדעתי, יקרים. בו המוצגים והסרטים יקדה, זקתו
 הייתי הוד לקולנוע אורלי. קולנוע לגבי כנ״ל כוכבים. חמישה

 ובטי־ באחזקה בעיות שם שיש משום דווקא, כוכבים ארבעה נותן
 — 1 ולסיומה כוכבים, ארבעה נותן הייתי 2 לסיומה גם פול.

 לקהל יש שבו באיזור נמצא שהוא משום גם כוכבים, שלושה
 מציג שהוא משום גם כלכלית, מבחינה יותר צנועים אמצעים

חוזרות.״ הצגות הרבה
 אבל שלו, בבתי־הקולנוע זו יוזמה ליישם גולן מתכונן למעשה

 כולו. הענף לטובת הכלל, על מתקבלת אותה לראות רוצה היה
 אגפי העיתונות, ההתאחדות, מנציגי מורכבת ועדה ״שיקימו
 אלה שוכל סרטים, מפיצי לאסתטיקה, מומחים בעירייה, הבריאות

בהת זאת, לקולנוע. שמגיע הכוכבים מיספר את יקבעו ביחד
 החיצונית, בצורתו לקהל, מגיש שהוא השירותים ברמת חשב

מציג.״ שהוא הסרטים וברמת שלו הטכנית באחזקה
 ביותר הנמוך הדירוג הם גולן, של לדעתו כוכבים, שלושה

 זכות לו אין מזה, פחות שמקבל ״מי לבית-קולנוע. לתת שצריך
 כאלה,״ בתי-קולנוע לסגור סמכות הזאת לוועדה לתת וצריך קיום
קובע. הוא

להנ שמתכננים השונים הדירוגים בין המחירים הבדלי מהם
 ברורה, אינה עדיין התשובה ? נוח סירטי של בבתי־הקולנוע היג

 אני יבוטל, ״אם העינוגים. היטל עם יקרה מה ברור שלא מאחר
 היום,״ הקיימים מאלה יותר המחירים את לעלות שלא מתחייב

 בעל בבית־קולנוע כרטיס שמחיר מעריך ״אני גולן. מנחם מודיע
 ל״י, 17.50 — כוכבים ארבעה ל״י, 20 יהיה כוכבים חמישה

ל״י.״ 15 — כוכבים ושלושה
ק הפסי  עיוותים ל

מצחיקים
ך }  הענף, חיסול על בדאגה מדכרים בתי־הקולנוע שבעלי עה *

בדיזנגוף־סנטר. חדשים אולמות שני לפתוח גולן עומד
 אבל בית־קולנוע, להחזיק כדאי פרטי לאדם אם יודע ״איני

ואכן, קובע. הוא כדאי,״ זה סרטים, מפיקה או שמפיצה לחברה

טסטי פאביו שחקן עם גולן מנחם במאי
מהפכניות הצעות

 מנהל שני, יצחק הוא החדשים האולמות בשני שלו השותף
סרטים. ומפיץ מפיק הוא שגם האמפרי׳ם, טפה ברקי אולפני

ההס עם בעיות יותר גולן מנחם רואה לעתיד במבט
 ״היום בשוק. והסרטים הקהל עם מאשר והרשויות, תדרות

 שלנו, התוכנית לקטנים. הגדולים בתי־הקולנוע את לפצל צריך
 ההסתדרות חוקי אבל בתי-קולנוע. לשלושה הוד את להפוך למשל,

 עברו שבחוץ־לארץ שעה קולנוע, לכל מכונאים שלושה מחייבים
 המפעיל אחד אחראי עם אוטומטיות, למכונות־הקרנה מזמן כבר

ההק כאשר ביחד, אולמות לכמה סרטים מקרינים שממנה קבינה
אצ שאם ברור הקופאי. של מתאו בכלל מופעלת עצמה רנה
 לא העסק כל קטנים, אולמות לשלושה מכונאים תישעה טרך
 יש הקטנים שבבתי־הקולנוע להוסיף יש כך על כדאי.״ יהיה

 החוקים אבל מסומנים. אינם המקומות כי בכניסה, רק סדרנים
 של מסויים מיספר להחזיק בתי־הקולנוע בעלי את מחייבים היום

 כך נכים, הם והסדרנים באולם, המושבים כמות לפי סדרנים
מוגבלת. בהכרח שלהם העבודה שיעילות

בע כמה פותרים זה, מסוג קולנוע מרכזי הקמת ״על־ידי
 מאות כל את להקרין יהיה אפשר ״ראשית, גולן. אומר יות׳"

 להם מוצאים אינם כי המפיצים, מדפי על שנשארים הסרטים
 אחד, לסרט כרטיס מוצא ואינו למקום בא אדם אם ושנית, מסך.
המרכז.״ באותו המוצג אחר סרט לראות שינסה להניח סביר

 מציגים שבה היחידה המדינה היא ישראל נוסף. ודבר
 שישי, בימי הצגות התרת על־ידי בשבוע. ימים שישה רק סרטים
 בתי־הקולנוע, בעלי של תקציביהם לאיזון לעזור יהיה אפשר
 העיוותים ייפסקו וכך מוצאי־השבת על נוסף שמן ביום שיזכו

 אינם וחלקם מציגים, מבתי־הקולנוע חלק לפיהם המצחיקים,
בליל־שבת. מציגים,

 רב,״ מתגורר הקולנוע מול כי להציג, לנו אסור ״באורלי
מצ שחף, קולנוע מנהל גלובוס, אמנון ואילו גולן. מנחם טוען

 החזר- מקבלים אנו השבוע ימות ״בכל אחר: עיוות על 5,,ב
ב בערך מתבטא ההבדל לא. שישי ביום הכרטיסים, על מיסיס
קשה. במטבע השבת חילול על מכפרים משמע, לערב.״ ל״י 5000

 את לשנות אפשרות שאין ברור העיוותים, נמשכים עוד כל
 יתאושש. שהוא סיכוי כל אין ייפסקו, לא עוד וכל הענף. פני

 אחריה. לבאה עד קטנה, שריפה תכבה רק הנוכחית השביתה
 הקולנוע ענף התאחדות שגם היה וכדאי רציני, בשינוי צורך יש
 ומישרד־ מישרד־האוצר המקומי, (השילטון למיניהן הרשויות וגם

 לראות רוצים אם הדעת. את כך על יתנו והתעשייה) המיסחר
כך. לשם משהו לעשות צריך בישראל, קולנוע

 פנסיוג־ עובדות שבהם בניו־יורק, נרים
 מכוני- של החדשים השיכלולים או ריות.

 חדש בציוד הנעזרים למיניהם, העיסוי
 ציוד תעשיית על חטוף ומבט ומפותח,

משתח שבהם מיוחדים מכונים או זה.

 האלימות מן האמריקאים הזוגות ררים
 המתח התפרקות ועל-ידי בהם, המצטברת

הזולת. של יותר טובה להבנה מגיעים
 של הרי־האסון המיספריים הונפו וכאן

הצופה כי שהחליטו הירושלמים, הצנזורים

 דברים לראות מכדי אינפנטילי הישראלי
 המיועדים המכונים עניין כל לכן, כאלה.
ה גם וזאת ואיננו, נעלם נשואים לזוגות

ה התשמישים את מראים שכאשר סיבי׳
 באר- הבוטיקים־למין את הממלאים שונים

ה את רק להראות דואגים צות־הברית,
 אם ייצורם. ודרכי השיגרתיים אבזרים
 חותכים מייד הרגיל, מן גדול אבר מופיע
המפ הישראלי על חרדה יטיל שלא אותו.

 של התחרות מן מסויימות זוויות גר•
 מותר שהעירום משום קוצצו עירום״ ״מים

 הוא אחרות מזוויות מסויימת; מזווית רק
 למכוני ואשר הטובות. המידות את מקלקל
 שמביא מה כל בהם לראות אפשר העיסוי,

 השיא את לא אבל לשיא, הלקוח את
 שיגיד ברופא להיוועץ היה מוטב עצמו.
 ״קוי- גורם מה הנכבדים, לצנזורים להם,
 לנפשו נפסק) (משגל אינטרופטוס״ טוס
האדם. של

 הזה האיסור שכל לטעון כמובן, אפשר,
 לארצות- כרטי־טיסה לקנות די פיקטיווי.

 הדברים את לראות רק לא כדי הברית
אישית. אותם לחוות אלא

 לא־דמוקרטי כמה עד מוכיח רק וזה
 לו, שיש מי צנזורה. ששמו הזה, המושג
 אין לצנזורה לנסוע, לעצמו להרשות ויכול
 שיסבלו והאחרים לגביו. משמעות שום

 פילוסופיה אפילו זאת ואולי וישתקו.
 חכם. שהוא סימן לו, שיש מי מסויימת:

 שאין מי צנזורה. צריך אינו חכם, הוא ואם
 זקוק הוא וכטיפש טיפש, שהוא סימן לו,

החכמים־מטעם. של להגנתם
אמריקה״ כ,,זוהי יכולתך ככל־ תפוס־

!מסויינזת מזווית רק אבל

210445 הזה העולם


