
בל את מסב□ פייורו דן טי ס 1978 לוקארנו פ

 כמו ׳לפסטיבל שיוצא סרטים ך^כר,ר
 של האדיר העומס תזזת נמחץ קאן, יי■!

 ויוצא עבר. מכל לו המוצעים ממוצרים
 מעייפות. רועדות וברכיו נפוח וכשראשי

 כמו למקום מגיע כשהוא זאת׳ לעומת
 הוא מקסימה, שוויצית עיר־נופש לוקארנו,

 שמוצג מה כל בנחת לראות שיספיק יודע
 מאוויר ליוהנות אפילו יזכה !שלה, בפסטיבל

 יש■ ומבלי פסטורלית, ומשלחה מיין צלול
עיסו את שהזניח על אותו עקוף מצפונו

המר בכיכר הנערכות הערב, הצגות קיו.
 לאפשר בדי לתנועה ׳שנסגרת בעיר, כזית

 ומסיבות־העיתונאים מושבים, :אלפי הצבת
 של הפנימית בחצר לאחר־טכן הנערכות
 בירה, או קפה כוס עם הפסטיבל, .מזכירות

 מאשר פחיות לא נעימה חודיה בחזקת הן
עיבודה.

 דאגו והמסודרים, הקפדנים השוויצים
 שהשנה אלא שעון. כמו ידפוק שהכל יתמיד

 הטבע איתני יגם — הטבע אליהם התאכזר
האנושי. הטביע וגם

 הפסטיבל של השלישי ביום דא-שית,
 השוכנת התחתונה, העיר כל סערה. פרצה
 נפסק החשמל בליל. הוצפה האגם, לשפת

 בוטלו הערב אותו והקרנות כולו באיזור
 אנשים שתשעה הסתבר למחרת במובן.
ל נגרם רב וניזק בסערה, חייהם קיפחו
 בכל גם אלא בלוקארנו רק לא — רכוש

סביבה. הערים

ול ■המקורית התוכנית את להדביק כדי
 הקרנות־לילה נוספו שהובטח, מה כל הציג

 ׳להבדיל כלוקארנו, הלילות אבל מיוחדות.
 ואנשים למדי, צוננים תיל־אביב, מלילות

 ובשמיכות בכירים מצויידים לכיכר הגיעו
 זה כישגם ■ולעיתים, בצינה להילחם כדי
 באמצע מיטלטליהם את ארזו עזר, לא

 גם וביניהם אחרים, הביתה. והלכו ההצגה
 לראות חייבים שחיו הפסטיבל משופטי במה
 רגליהם, על קמו הסוף׳ עד הסרטים את

 את לחמם כדי לכיכר מסביב צועדים החילו
בהליכה. הסרט את וראו המאובנים, אבריהם
 ׳תוך אל כזה ארוך מסע ושאחרי מובן
 למסיזסות־העיתו- מעטים רק הגיעו הלילה,

 זאת, למרות הסרטים, על ולדיונים נאים
 עץ כמו לראות, רצו שחבים סרט כשהוצג

 בלבד זו לא קאן) פסטיבל (פרס הקבקבים
 אפילו .׳אלא ׳תפוסים, היו המושבים שכיל

לשבת. מקום היה לא הארץ על
 הפסקת לאחר יותר עוד הסתבך המצב

 פועל .מכן. ׳לאחר ימים כמרי ישגיח, חשמל
 בעיר החשמל 'מערבית תיקון על שעבד

 למוות. ■וחתחשמל גבוה מתח קו על נפל
 לעשות ׳נאלצו שוב הקרנות. ׳נדחו שוב

 יאחד היה ׳והפעם ׳כתוכנית, ׳פתע שינויי
 ישראל את שייצג סוסעץ הסרט הקרבנות
 לאחר הבינלאומי. הביקורת שבוע במיסגרת

 ביום סוסעץ הוצג נוספות, דחיות שתי
נשארו רבים מבקרים הפסטיבל. של האחרון

מצ׳כוסדובקייה פרט - בורוד״ ״חלומות
צוענים אהבת

מהונגריה סרט - כבית״ ״פמז
אשה שהיא ידדה

 ולאחר עליו, והביעו לראותו, כדי ובמקום
■ביותר. חיוביות דעות מכן,

 ה־ הביקורת ■ובמיוחד שהביקורת, !מה
 ה־ היה פחיות, יפיח בעין קיבלה שוויציית,

 על השונים. התקדים בעקבות שנוצר !בלגן
 המכוונות, — המהומות את יצריך!להוסיף כך

 מן כימה של — הפסטיבל מנהל לדברי
 שסירב מכונאי אותו למשל, כמו, העובדים
 במקום, לו, שישלמו יעד הקרנה להתחיל

 את כך על להוסיף אם ליו. המגיע את
 הפסטיבל, לפני עוד קיימים ׳שהיו המתחים

 צרפתית הדוברת החדשה ההנהלה בין
 השווי־ העיתונות מרבית לבין !ואיטלקית,

 שהאווירה ברור הרי ׳גרמנית, הדוברת ציית,
הסוף. ועד ,מהתחלה ,מחושמלת היתה

 להוסיף ציריך האישיים, העימותים ׳לצד
 פרשית :לדוגמה ענייניים. עימותים בימך. גם

 שהפסטיבל השוויציוז, העיסקה בשם סרט
אינה שרמתו ׳בטענה לותחרות, לקבל סירב

 סבור יאמן, פטר הסרט, במאי מספקת•
 ■חזקים פוליטיים לחצים היו לדבריו אחרת.

 שהוא משום הסרט, של הצגתו ולביטול
 את שוויצים בנקים מעודדים כיצד מספר

 — הצפונית האיטלקי!לשכינה ההון הברחת
שוויץ.

מלוי
הסמים סכנת

 מסביב התעורר פחות לא סוער יכוה ף
 לתחרות. התקבלו שכן סרטים ׳לכימה 1

 בסרט כשדובר הקולות הורמו !במיוחד
!מחו גיירסה ומעין אצבעות, בשם אמריקאי

 על מונית, נהג של במיוחד ואלימה דשת
 התחתון, בעולם גובה גם ׳שהוא פסנתרן
 יריבו. עיני את השיא, בסצנת והמנקר,

את שליוותה הפירסוימת היתד. ׳שינוי, לשם

מיוון סרט - השפע״ מעמל, ״הבטלנים
פרס ולקבל ולישון לאכול


