
והולכרוק פונדה ושחקנים זיכמן במאי
ניו־יורק את משחזרים

 בביות ישבר! וזלמן ש׳לייליאן שמפני בן,
 בארצות־הברית, נאנ׳טוקט, חוף על בודד

 (ידידד,-לחיים זזאמט דאשיאל הסופר עם
 זז־ ׳את לכתוב ווזזות׳אמצזז שטה) 30 במשך
 את לצלם גם צריך שלוז, הראשון מחזה

מקום. באותו הסצינה
 (שיעשה זיינ׳מן פרד הבמאי הוביל וכך
 עולם) ועד ומעתה היום בצהרי את בעבר

 בשם למקום אנגליה, לדרום ציוותו את
שייראה קוטג' ׳במיוחד ובנה וינטרטון,

 ברובע השתמשו 1934 של ׳בפאריס רחוב
 ובית־החד וינה פרעות בוורסאי. משוחזר

 ברחובות צולמו ג׳וליה מאושפזת שבו לים
 שי ושן ובבות־חולים פאריס, ישל ישנים

 ה־ תחנת־הרכ׳בת ליד מזמן, לפעול חדל
צרפת. בירת של מיזרחית

 ומוסקווה ברלין ישל הסצנות כל ׳ולבסוף,
 אך שטראסבורג. אלזאס, בבירת, צולמו

 חוסר־מהינד יעל היום עד התלונן לא איש
טות.

בסתיו״ ב״גרמניה שלנדורן! במאי
מדי פוליטית היתה ״אנמיגונה״

 כל את התופסת גדולה בכתובת מסתיים
 לשיאים, !מגיעה האלימות ״כאשר המסך.

 הוא העיקר גורמיה. מהם עוד חשוב לא
 אלכסנדר רשם הכתובת את להפסיקה.״

ה מילה לבל ברצינות שהתכוון קליוגיה,
ה גרמני לעכל קשה כי (אם בה נאמרת
 אליטות, להפסיק הצורך על היום מדבר

 ישל השואה אחרי סיבותיה, מהן חשוב ולא
 האחרים, חבריו השנייה). מילחמת-העולם

 היה שהסרט אחרי ירק הכתובת את שראו
 מיהם, אחד כל אותה, קיבלו מוכן, כבר

 ב־ אמר למשל, פאסבינדר, אחרת. בצורה
 ס׳רקאסטית הערה ׳שזוהי מסיבת-ה׳עי׳תונאים

בעולם. היום שקורה מה על
 להביע היוצרים התקשו המידה באותה

ש היו הסרט. מטרת לגבי מגובשת דיעה
 שולל הסרט כי למשל, שלנדורף כמו טענו,

 היו ל׳עוטתם, השלילה. תכלית הטרור את
ב החברתי המיבנה של שלילה בו שראו

 כאידיאליסטים הטרוריסטים ׳והצגת גרמניה
המפוכח ׳אולי בסרט, אחד .ובקטע אמיתיים.

 פשוטה: סיבה בגליל למוגדישו והמטוס
 באנשים להתעלל לנו יש הצדקה ״!איזו

 את הכלא מן לשחרר כדי חפים־מפשע
 איש ׳שאין מטרות עיל הנאבקים חברינו,

בעיקרן?״ בהן רוצה
גרמ שאינו ימי המצפון. את לשטוף

 שקרה מה ׳בכל אישית מעורב ׳ואיינו ני,
ל שלא יכול ■אינו בגרמניה, 1977 בסתיו
הסרט. שיל הסופות התוצאה מן הירתע

׳מת הסרט ממנה. להתעלם שאין עובדה
 אבל טרור, מול מימסד על לדיבר יימר
 או הטרור על רלוואנטי דבר ■אומר אינו

 ,בעולם ישיש רק אומר הוא המימסד. על
 ממנה. לחדול וצריך אלימות, מדי יותר

 הם הבמאים, תישעת מרגישים זו, בדרך
והצו לחברה, הקדושה חובתם יאת מילאו

ל תורמים שהם ׳סבורים המתלהבים פים
ה בסרט. צפייתם בעצם השלום השכנת
ה הם העניין יכל על המצפצפים יחידים

והמימסד. טרוריסטים,

 א<זו אזז,
גורגדיה!

 תל- (מוגרבי, לחצות מעבר
 בסרט — ארצות־הברית) אביב,

 עד טרגדיות, הרבה כל־כך יש הזה
 ממילא, ההומור. דרך היא אליהן להתייחס היחידה שהדרך
 אי- אחד, לאדם לקרות יבולים דברים הרבה כל־בך כאשר
בצחוק. לפרוץ שלא אפשר

 מספיקה היא הסרט במהלך אשה. בעצם, הוא, והאדם
 דקות כשלוש במשך לגמרי וגקיית״כפיים תמימה להיות

 שאביה לה מתברר ואז וחצי), משעתיים יותר נמשך (הסרט
 כמזכירתו שתעבוד כדי רק לא עשיר, סוחר בידי אותה מסר
 זה מרגע שלו. תאוות־הבשרים את לספק על-מנת גם אלא

 ואת מסחררת, במהירות והולכת התמימות אוזלת ואילך
איזבל. בהדרגה תופסת אדומה כיפה מקום
 אמריקאי שטייס והוא, אחד נחמד חלום עוד לה יש

 כדי המילחמה, אחרי אליה ישוב בפאריס איתה המבלה
 הוולד את מפילה היא לחזור, בושש משהוא לאשה. לשאתה

 במהרה שלא בסצנת־אמבטיה ממנו, כמזכרת בביטנה שנותר
 בעולם. שלה הנקמה למשימת יוצאת ואחר־כך תישכח,

 הקאריירה את לקדם שיכול מי כל עם שכיבה כוללת זו
 סחוטה, כסחבה שנוצל גבר כל נטישת כשחקנית, שלה

ב בנעוריה, אז, אותה שזנח הנבל אחר מתמיד ועיקוב
 אובדן חשבון את במלואו לשלם החייב הוא כי פאריס,

אשליותיה.
 איל״ של מזדקנים, ומפיקים כוכבים של קריקאטורות

ה מעולם מושכי-בחוטים ושל אונאסיס נוסח יווני ספנות
 גוון גם האינסופיים למזמוטים מוסיפים אלה כל אופנה,
ה הקורטיזאנה של דרכה פיקאנטית• רכילות של כלשהו

 לקסמיה חלל שנפלו קורבנותיה, בגוויות נסללת מודרנית
 160 אחרי רק על-פניהם. שחלפה אחרי התאוששו ולא

חטאיה• על הנכונה בתמורה זוכה היא דקות

כמוות עזה :ופיזייה בק
 ולומר ברצינות, כולו העניין אל להתייחס כמובן, איפשר,

 מיותר זה אבל אשה. היא באשר האשה את מבזה שהסרט
 אלא המדובר שאין עד-מהרה יבחין בר־דעת כל בהחלט.

 של מכסימום דקה בכל לדחוס המנסה ברומן״למשרתות,
 האפורים בחיים שחסר מה בכל לקשט חריגים, אירועים

 כמוות ״עזה נוסח נבובות בסיסמות ולנפנף יום־יום, של
 נבגדת,״ אשה של מזה נורא זעם בגיהנום ״אין אהבה,

כים. עמוקות אמיתות באלה כיוצא ועוד
 כמיטב משתדלת הראשי, בתפקיד פיזייה, מארי־פראנס

 וג׳ון הזאת, הקלחת כל בתוך קור־רוחה על לשמור יכולתה
 להמשך חשש כאילו להחריד, רציני הבוגדני) (הטייס בק

 באמת שזה דרמאתי, כל-כך והכל (בצדק), שלו הקאריירה
מצחיק.

 ׳שיבע ביבר היושב פרקליט מספר יפו, ביותר
 לשפת וצריך ׳ובריח סורג ׳מאחרי ישנים
 עם שיתוף־פעולה בעוון שנים, ישבע עוד

■ש׳ל׳אייר חטי׳פ׳ת !נגד יצא ה׳וא יכי הטרור,

הגיאוגו־ב־ הב״לבול

וז£ג׳ול של

 ה׳אוטויביד .מזיכרונותיה פרק הוא ג׳וליה
 שהפך הלמן, ליליאין הסופרת של גראפיים
ל המועמד ביותר מצליח סרט באחרונה

ב מתרחש בדיוק מה !רבים. אוסקר פרסי
 השבת במוספי לקרוא היד, אפשר זח סרט
 לב לשים אולי כדאי אך העיתונים. שיל

ה הבילבו׳ל :יפחות .קצת ידוע יאחד לפרט
 הסרט לבין עצמו הסיפור שבין גיאוגרפי
המצולם.

 להם אמר ההפקה ציוותי ׳שיל ההיגיון
 הייתרונוית :אחד הוא הנופים שגיוון מייד,

כמו־ אומר, זה אין .אכיל בסיפור. הגדולים

 ארצות־ צפון־מיזרח סיגגץ את הולם
 מצא ׳ואגמור, ארצ׳ו׳תשזברות הרי את הברית•

 ׳תיירות איזור בילייק־דיסטריקט, זעמן
 ביוב־ שתי ׳את .אימן •שם ׳באנגליה, מפורסם

ב רדגריייב, וואנסה פונדה ג׳יין בותיו,
 להפליג להן ׳שהניח ׳לפני מ׳י׳פרשיות שייט

מיהן. באחת אגם על־פני
 המעטים המקומות אחד היה אוכספורד

 לצורך תיפאוריים עיל־ידי שיוחזרו שלא
 ׳באנגליה לצפון הדרום מן בדרך כי הסרט,

 הפגישה סצנות את יוציילט שם, זעמן עיבר
 סארדי, המיסעדד, ליליליאן. סוליה בין

 באולפן ■שוחזר ׳ניידיורקי, מרכז-בוהמה
מפלי שיממנו ניו־יורק, ׳נמל ;אחד לונדוני

אחר. באולפן שוחזר לאירופה, ליליאן גה
 אומנם בפאריס מרים ׳ומלון טיולרי גני

מהומות־ להצגת אבל בסרט, אותנטיים

 למוגא- לופטהנזה מטוס חטיפת רציחתו,
 מיע- אולריקד, של מותם ושיחרורו, דישו

המיוח !והחוקים בכלא, מאנשיה וכמה הוף
 ברפובליקה שהונהגו בטרור למיליחמה דים

הפדרלית.
 רחב מיגוון להציג הסרט אמור לכאורה

ה הניתוח מן החל ,ריעות !של וכוללני
 במאי ■שיל מומחיותו תחום שהוא שכלתני

 סאינס- לזעם ועד קלוגה, אלכסנדר כמו
 חלק פאסבעזד. כמו ׳בימאי של טיניקטיווי

 לסרט התייחס אף הגרמני הקהל מן גדול
 לאחר־ ׳שנערכה ׳ומסיבת־העיתוגאים כך,
 של לאומץ־ליבם הפגנת־הערכה הפכה מכן

התשעה.
 ה- מראה בדיוק מה מדי. פוליטי

 של שובו עם מתחיל הוא ובכן, ׳סרט?
 רותח כשהוא ממסע, הביתה סאסבינדר

 של לחטיפתו החברה תגובת על מכעס
 עם בחווייה מתחלק הוא שלאייר. מרטין

 ההומו־ עם נמנה (פאסביינדר חברו־לחיים
 במעמדם) לנפנף ציורך !החשים סכסואלים

 ה־ על עירום יושב הוא יותר, ומאוחד
 בטלפון לו שמספרים שעד, ומאונן ריצפה

 בכלא. באדר־ימיינהוף ׳אנשי של מותם על
 מצלם פאסביינדר כאשר לשיאו מגיע הקטע

 ליברא- אישה .אמו, עם מתווכח עצמו את
 את לזנוח היא גם המוכנה לית־לכאורה,

ב סדר להשליט בדי הדמוקרטיה עקרונות
 יחסי עד־כמה הצופה, את ללמד מדינה.

״ליבראלי״. המושג הוא
 לשייכו שאפשר היחידי זה, קטע :אחרי
 מופיע שהיוצר כיוון מוגדר ל־׳וצר בקלות
 של ׳תערובת נמשכת המצלמה, מחל בעצמו
 בעיקר תיעודיים, .וקטעים דראמה קיטעי

קט באדר־מיינהוף, !אנשי של מר,לווייתם
מת הזועמת .והמחאה ההומור שבהם עים

 לראות אפשר אחד בקטע בזה. זה חלפים
 קטע הטלוויזיה עבור מביים •שלנדורף את

 אחר־ לשמוע כדי לסופוקלם, מאנטיגונה
 ״פוליטי היותו בשל נפסל שהמחזה כך

 הטרוריסטים אחד מוצא אחר בקטע מדי״.
 פחדה כיל ישעם יאשר״ ׳שיל בכייתה מיקלט
 כי למישטרה אותו מסגירה אינר מפניו
 כאשר אבל בן־אדם. דבר, של בסופו הוא,
 המישטרה מופיעה הדירה, את יוצא הוא

 מ׳שתסת-פעוילה. כאל אליה ומתייחסת
׳ו מתחיל הסרט סרקאסטית. ,הערה
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