
בברלין הקומוע מפסטיבל מדווח פיינח דן
 ויושר אומץ־לב שהוכיחו סרטים ׳בשני אני,

 אבי, של היפות שנותיו האחד: אמ׳נויתי.
ש ורגשני, פיוטי !נוסטאלגי הונגרי סרט

מצ סוציאליסטית, ׳מארץ שמוצאו למרות
 שאחרי שהונגריה כך על בפירוש ביע

 מדי׳נת־מיש־־ היא השנייה מ״לחמת־העולם
 חסרי־פשר מעצרים בה שמתרחשים טרה,

 מישפט. בלא לכלא בה מושלכים ושאנשים
 ההונגרי הסרט חילק הראשון המקום את
 המפורסם הבמאי של איראני סרט עם

ה מעגל מרגלי, דאריוש באיראן, ביותר
 שנים שלוש במשך נאסר זה סרט קסמים.
ה הביקורת בגלל עצמה, ׳באיראן להצגה

 בארץ המתרחש על מותח שהוא פוליטית
זו.

 ניתנו עוררין עליהם שאין ׳פרסים ׳שני
 ל־ ניתן הנשי הפרס ולשחקגי׳ת. לשחקן

 קא־ ג׳ון הבמאי של רעייתו רולנדס, ג׳י׳נה
 והגברי בכורה, בהצגת שחקה מי על סאווטם
 את שהפתיע הקנאדי, ראסל לקרייג הוענק
 לפירוט שאפנה קודם אך בהמהמס. כולם
 להעיף כדאי הפולטים, הסרטים מן כמה
הזה. הפסטיבל של המסדים באופיו מבט

מכו להשכרת אמריקאית כרה ףץ
 שהפכה סיסמה בז,מנו המציאה ניות 1 ן

ב השניה ההברה ״אנחנו :למפורסמת ^
יו- משתדלים אנחנו ולכן בעולם, גודלה
׳תר.״
 לפסטיבל השנה שקרה מה בערך זה

ה הביאנלה הלך מאז בברלין. הסרטים
 פסטיבל נחשב לעולמו, הוונציאני קולנועי

 וזה הסרטים. בעולם בגודלו לשני ברלין
 כל את העושים מארגניו, את מאד מטריד

הראשון. למקום להגיע כדי שבידם מה
 ׳במשך הפסטיבל את ׳שערכו ואחרי עתה,

אותו, העבירו הקיץ, באמצע שנים 27

׳תשו בעיות עם להתמודד ומנסה ברצינות
 תאשר. של מצבה כמו: עולם והרות בות

 תנאי להטבת המאמצים המודרני, בעולם
 עליה. הקדומות הדעות ולשינוי שלה החיים
 עצומה היא זה בגרסא הסרטים כמות
 חדשים. גרמניים סרטים מרביתם ממש.

 אחרות, מארצות סרטים גם חסרים לא אך
 מיזוג׳ושי, ק׳נג׳י של הישן סרטו כדוגמת
 בתוכי, השלהבת יפן, של הבמאים מגדולי
 להיחשב אישה של מאבקה על שמספר

המאה. תחילת של ביפן כבוד׳חורין
 הוא זה בנושא ביותר המשעשע הסרט

 פארודיד, איקס, מאדאם בשם גרמני סרט
 נציגות יש שבד, מצויירות, סדרות המחקה

 לטיי־ ועד מעקרת־הבי׳ת :הנשים סוגי כל
פרי שבטים לבת ועד מד׳וגמגית סת־חלל,
 ספיגת על יחד מתקבצות הן מיטיבית.
 ומ׳שם אירופי, אגם פגי על ששטר, !שודדים

 שסביבן המרובע העולם על פושטות הן
ב מתחילה הפאר׳ודיד, שמות. בו ועושות

קרלה ניקר׳את אחת :הדמויות שמות
 פסיכיאטרית. כמובן, והיא, פרויד־גולדמונד

 עקדת־ והיא בדילו, בטי קוראים לאחרת
 הזמן בל המתהלכת האמריקאית, הבית

 היא טננבאום פלורה דול. בבייבי לבושה
 היא צנטאורי אומגה ;מגרמניה ציידת
 של המקורי (השם זבלו־אפ החלל ׳אשת

 שבחבורה. הדוגמנית היא יצרים) הסרט
 וההשתוללות מטורפות שלהן התילבושו׳ת

ה על מארחות הן שלוחת-׳רסן. ׳שלהן
 שאינו הסוג מן אבל אחד, זכר גם ספיגה
לנשים. מסוכן
להיר שש שאינו גבר הוזכר כבר ואם

 את להזכיר צריך הגברים, כשאר אות
 הנילהבות לתגובות עתה עד שזכה הסרט
 בשם קנדי סרט זהו בפסטיבל. ביותר
 ספר על לכאורה מפחיד סיפור מהמס.
סכיזו ונערה אשד, בגדי ללבוש שגור,ג
 לחיות כדי גנבית־ד,חולים שנמלטת פרנית

כאל לא השניים אל מתייחס הסרט עמו.
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 הבמאית של בסירטה ג׳יאניני וג׳אנקארלו ברגן קנדים —מרושע חיוו
 בלילה חמה במיטה העולם סוף וורטמילר, לינה הפראית

ומקיבה. מאברי־מין מורכב העולם ;חוזר הוורטמילרית הפילוסופיה סיכום גשם. מלא

 זאת פברואר. לחודש הראשונה בפעם
 על האורחים את ׳שיפצו תיקווה מתוך
ב־ גשום, אוויר שבמזג ואי־הנוחות הקור
הא־ כך במובחר, סרטים. של גדושה ימנה

הפסטי שאר כל את ברלין ׳תקדים מיינו,
 הטוב את להציג ותוכל השנה של בלים

 זה הנייר על העולמית. בתוצרת ביותר
 קצת זה במציאות אבל מאד, יפד, נראה

 הם השנה שהסרטים לומר קשה אחרת:
 הסרטים מן יוותר מעניינים או טובים

 סרטים מלשלוח בעבר שנימנעו קאיות, י האמרי- !והחברות הקודמות. השנים של
השנה. גם כך לנהוג המשיכו לפסטיבל,

 לילה כאן: יוצגו יוקרה הפקות שתי רק
 ונרפגשים ורטמילר לינה של גשם מלא

השלישי. הסוג מן
הכמות. הפעם תופסת, הזוהר מקום ׳את

 מיסגרות משש פחות לא כאן קיימות
 מיסגרת בכל סרטים. מוצגים בהן שונות

ב לקחת מבלי זאת סרטים. 40ל־ 25 בין
השוק. את חשבון

 פסטיבל הוא ■ברלין קאן, לעומת
עצמו את הלוקח סולידי, יותר הרבה

 תום- או ■חשוכי־מרפא חולים טוכי-גורל,
 יצורים כאל פשוט אלא נדירות, עות־טבע

 היחידה שהדרך להוכיח מנסה הוא שונים.
 היא לפיה, לחיות כדי אלה לאנשים שיש

 ולמצות שהם כפי היותם עצם עם להשלים
זו. בצורר, החיים מן שניתן מד, כל את

 לבוש-השמלר, הגבר אומר ׳תדאגי,״ ״אל
 לניו־יורק, אליו מגיעה כשהיא לידידתו,

 חיים אנחנו אבל חולים אולי ׳ואני ״את
 שמרגישים חולים מיליון שמונה של בעיר
 הסרט של ההצלחה מקור מאד.״ טוב כאן
 הראשי הכוכב של הופעתו ספק ללא הוא
 להתלבש מצליח רק שלא האסל, קרייג בו,

 ב- מחקה גם ׳אלא ׳נשים, בבגדי בהצלחה
 העבר מן קולנוע כוכבות רב כי׳שרון

 אפשר בסרט ״קורבנותיו״ בין ההווה. ׳ומן
 צ׳׳אנינג, קארול ׳ואת וסט מיי את ׳למנות

 סטרייסנד. ברברה ואת דיטריך מרלן את
 גם כי רבים חשבו הצגתו שלפני מעניין

 אותו מגבילים הסרט של נושאו וגם שמו
 כאשר ההקרנה, לאחר מאד. מסויים לקהל

 גלי ומעורר משעשע הוא שהסרט הסתבר
 הקצה אל הקצה מן הדעות השתנו צחוק,

המפיק. אחרי לרדוף החלו והלקוחות

-בנווה הצגת הפסטיבל, את שחנך הראשון הסרט של שמו גס זה י
בגיל־ הנאבקת תיאטרון ויה־ שחל! של סיוטיה על המספר

 ומעולה ספונטאני מישחק הפיק קאסאווטס הבמאי הפרטיים. ובחיים הבמה על המעבר,
הראשיים. בתפקידים — שלושתם ומעצמו, גאזארה מבן רולנדס, ג׳ינה מרעייחו,

 בגלל תשומת־לב, שמשך אחר סרט
 בשם סרט הוא לגמרי, שונות סיבת

 רומן, זה אין שמו למרות אהבה. של דף
ה בטיח־ר, באהדה המתבונן מי׳נשר אלא

 חברתי, גרעין הסרט יוצרי לדעת מהווה
 להתקדמות זרע המשמש ומנודה, ׳קיצוני

 חברת- יועץ הוא הסרט גיבור האנושות.
 היהודי עמו מורשת את שנוטש ביטוח

 לקבוצת להצטרף כדי למשפחתו, וימחנכר
מח מתוך בציטטות מתובל הסרט טי׳חור.

 ״הטירור (כמו: ביכנר גיאו׳רג של זות
 הבודד״) הצדק לוחם של היחיד הנשק הוא

 סצנה אפילו בו יש באידיש. ו׳בשירים
 תוקע מודרני בלבוש יהודי צעיר שבה
 משה את לסמל היכולה בדמות סכין

 אנטי־שמיות, על צעקה קמד, לא אם רבנו.
 הסרט כי לחלוטין שברור משום זה הרי

ל אבסטרקטי באורח הנושא בכל עוסק
 הוא הבמאי של שמו :מזה וחוץ חלוטין.
דבינוביץ. ׳מורים

 מעל להתעלות
לחשבונות

חנ סרט ^  סרטו הוא הפסטיבל את דש
 הוא בכורה. הצגת קאסאבטס ג׳ון של 1 1

 חבל- המישחק רמת בשל בעיקר לציון ראוי
 תיאטרון שחקנית על הסיפור שבו. תי-רגילה
 שבה בהצגה גילה עם להתמודד שצריכה

 גולש המעבר, ׳בתקופת אשד, מגלמת היא
 בנוסחי זוועה ולחלומות לסיוטים .פעם לא

ה לסיגבונו בסתירה עומד וזד, ברגמן,
 הסרט קאסאבטס. של המובהק ריאליסטי

 פחות והרבה מאורגן יותר הרבה ׳ניראה
 ג׳ינה אבל הקודמים. מסרטיו ספונטני
 גאזארה בן ק׳אסאבטם), של (אשתו ריולנדס

 הקהל בחסד. שחקנים הם עצמו וקאסאבטס
 הסרט סוף לקראת כאשר ׳מאד השתעשע

פיטר גם בהופעו׳ת־אודח, ואליהם, הצטרפ

 בוגד- פיטר והבמאי פאלק (״קולומבו״)
גוביץ'.

 בזווית הפעם האשד״ לזכויות וחזרה
 לינה המתבוננת, צינית. ובעין עקופה

 קודמים בסרטים כבר הוכיחה ורטמילר,
 הפרט זכויות פוליטיקה, על השקפתה כי

 מורכב ושהאדם מאד, פקפקנית ואידיאלים
ו ומקיבה, מאברי־מין בהאש־ובראשונה

 החדש, סירסה הכל. מחוויר אלה לפני
 גשם מלא בלילה חמה, במיטה העולם סוף

 כסו כמעט ארוך השם אצלה, (כרגיל,
 חוזר גשם, מלא לילה בקיצור, או, הסרט)

 קומוניסט לליבה: הקרובים הנושאים על
 ורט־ והגברת לאמריקאית ׳נישא איטלקי

 ל־ מציצה יוונית. מקד,לד, עם יחד מילד.
מסו כיצד לראות כדי שלהם ח׳דר־הסיט׳ו׳ת

 עם להסתדר מדחוכד־איטליה תרנגול גל
לאוקיינוס. מעבר לוחמת־לזכויות־האשד,

 ועיקר בממדיו, כטעט-קאמרי הוא הסרט
 ג׳אנקאר׳לו השחקנים: על מוטל המעמסה
 למרות ברגן. וקנז־יס (כרגיל), ג׳יאגיני

 לעיתים מרושעים היויכים מעורר שהוא
 הצופה את להחזיק כוח בו אין קרובות,
 תוך לו, ׳שמסתבר אחרי מתמדת בעי׳רנ׳ות

 שיש מה כל הראשונה, השיער, מחצית
לומר. ורטמילר לגברת
ה הדברים בל את להזכיר מאד קשה
 להצביע בהרבה קל הזה. !בפסטיבל מוצגים

 הפגנתי. באודה אולי ממנו׳ שנעדר מה על
 למרות אחד, צרפולי סרט אף בתחרות ׳אין

ב להנהלה הוצעו כאלה סרטים שמיספר
 למדי: ברורה הסיבה, האחרונים. חודשים

הפס בין אחד מיספר הגדול, המתחרה
 שום כאן ואין קאן, פסטיבל הוא טיבלים,

הקונקורנציה. מוצרי ב׳פידסום לעזור רצון
 לא עדיין זה, שיקול נכון מידה ׳באיזו

 פסטיבל הוא ברלין מקום, מכל ברור.
 ארוכה מסורת ובעל הצורך די מבוסס

 לחשבונות מעל להתעלות שיובל כדי דיה,
הזה. הסוג מן
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