
 הכריזו, היא למציאות. !הפעם !נאמנה הסרט
 הזה, הסרט את שיאהב מי ״יש :גדול בקול

שנא קיש שי  יך,יד, ליא ׳איש אבל ׳אותו׳ מי!
 בשטח. אדקשים היו לא ואכן, אדיש.״

 שפסטיסל היא ובלימה •ומשה כי טענו חלק
 הכריז אחר חלק שכזו, אלימה זוועה יציג
 של לבטיו על נשימה עוצרת דרמה שזו

 הנפשית הרגישות יבין המודרני, הכרך בן
 יחי. הוא ושבה הפראית הסביבה לבין ושלו
פתוח. עדיין ׳והוויכוח ויתר לא איש

 וזאת מריבות, פחות היו אחר סרט יעל
 להגנתו. ולצאת העזו מעטים.מאד ׳שרק !משום
 מתאר הוא עוד. עלינו תסנוכו אל שמו
 ונעשה צעירים איטלקיים של!נרקומנים הווי
 •נוטי, סרג׳יו בשם מתחיל במאי בידי

 הראשיים. התפקידים באחד גם המופיע
 הגל את לייצג כביכול, התיימר, הסרט

חוז הזריקות מלבד אבל החדש׳ האיטלקי
 יוהתערטלוי!ות הרואין, של ונשנות רות

להציע. .מה הזה לסרט אין בלת-מגרות.
 באירופה שונים במקומות כאילו נדמה

 סרט גם הסמים. סכנת את עתה רק גילו
 בקיץ אפילו קופאים צעירים בשם ישוויצי

 חוסר מתור ושוב, העניין, באותו ׳עוסק
 שהסרט כך כדי עד עמדה, לנקוט ופולט רצון

הבוד והחצים נשמה, וחסר ,מנוכר נראה
 עוזרים אינם המיזמסד, לעבר הנשלחים דים
 המסו־ הנערים את יותר טוב ׳להבין כדי

חדיש. כאיור המנייה את להאיר !או ממים,
 במזרח בסמים, מתעסקים במערב ,אם

 ביול- מהונגריה, סרטים ׳בצוענים. מתעסקים
והמס צוענים, הציגו וצ׳כוסלובקיה גריה
הסוצ החברה :׳משלושתם המתבקשת קנה

ו יאליסטית,  כל את לבטל שהתיימרה ז
 יהיו האנשים שכל והבטיחה האפליות

 אינה החוק, בפני וכולם זה עם זה שווים,
 לא הם הצוענים. עם לעשיות מה יודעת
מנו פרולטריון מהווים הם בחברה, ׳נקלטו

 מסורות לפי עדיין ׳שחי ומקופה, עשוק צל,
עתיקות־יומין.

וגם הגג הבולגרי בסרט שגם מעניין

מאיטליה סרט - עוד״ עלינו תסמכו ״אל
וערומים מסוממים

 על דיברו ומיוון, מפולין ומאיטליה, מיפאן
 האיטלקים אצל שונות. בצורות התאבדות

ב המוות בסרט הגיבור כאשר קורה זה
 צעירים הם אלה ביפאן, המציאותי. מן

 טעם מוצאים שאינם אחרי ■שמתאבדים
ה השימיית). תזזת בובות (בסרט לחייהם

 בושם בחד הים אל הנשקף חלון הפולני סרט
 עומד הסרט בל שבמשך ׳משום זה, אירוני

 למטה, לקפוץ ומאיים החלון אדן על ׳אדם
 בסרט ואילו ורשה. בבנייני הגבוה מן

 הזלילה מעין השפע, מעמק הבטלנים היווני
 ׳ושלושת אב מסתגרים בזעיריאנפין, ■הגדולה

 ומחליטים מוריק, גן בלב וילה בתוך בניו
 לאכילה בחלקם שנפלה הירושה את לנצל

 יאה אינו יאחר דבר שום כי בלבד, ושקטה
לעשות. להם

 נעדרה לא הזוועה מראות מנת שגם מובן
 את בן גורר היפאני בסרט המסכים. מן

 עימד, ונכנס נהר ׳שפת אל המתה ,אמו
 ׳ואחר- דם׳ זוב עד יריב מכה הוא למים.

 העדיף דימיוני, עולם בתוך שוקע עבודתו
בש יותר, עוד ■אכזרית, ׳בצודה מוכה כך

ברגל. סכין לו ■תוקעים דבר ■של בטו■פו
 כמה בלוק׳ארנו גם היו פסטיבל, ׳כבכל

 את שגנבו לתחרות, מחוץ ׳אורחים, סרטי
 מארתה של סירטד, למשל. כימו, ■ההצגה.

ב־ הונגריה של הייצוג במאית מסארזש,

 בוורוד, חלומות מקסים צ׳כי בסרט
 אין אפל אידיוטי, כסמל הצועיניח משמשת

 צועני, שאינו גבר, שאיזשהו סיכוי שום
 ממש. ■של נפשי קשר ■עמה לייצור יוכל
 נפשיים מחסומים כמה על ■אולי, מרמז, וזה

הסרטים. עושי גם ■התברכו שבהם

_ הייאוש תכונת
ויו 11111...■11..... ס——

והתאבדות
 הפסטיבל של המאמצים מיסגרת ף

 מתפתחות, ארצות של קולנוע לעודד —י
 אפריקאיים, סרטים כמה השנה גם הגיעו

 בן יחדש, ■פליני על אולי מפשירים שאינם
 ■טכו- על מצביעים יאבל המתעוררת, היבשת

 בנעשה להתבונן אפריקאים של ׳נותם
 למשל, כך, מרכבות. עדשות ׳בלי בביתם.

שי קפיטליסט מציג בארה, במו סרט  מ
 שגורם הפרטיים, בחייו ומתוסכל ומושחת
 שה- משום רק במיפעלו, מהנדס להריגת
 סוף־סוף לפועליו. דיבור זכות ■נתן מהנדס

 ריק האשימה אית ׳אוטומטית עוד תולים אין
 צעד לעשות נבונות יש ׳אלא הלבן, באדם
משהו. כבר וזר, קדימה. יאחד

 הבדל ללא בכולם !שאוחזת אחת -תכונה
סרטים הייאוש. היא לאום, או גזע דת,

 מוצא שבו בבית, במו האחרונות. ישנים
להונ באמריקה גלות משטות שחזר יגבר

 ילדה בחברת לבדידותו הפתרון את גריה,
 של סירטו או ונשית. ■תקיפה בלונדית
 שבו הבניה, עבודת סוטר מ״של השוויצי
 שלוש עם העובד במאי ישל ׳סיפורו ׳משתלב

 עם אחיות שלוש הסרטת על שהקניות
 כדי השוויצי, ■והנוף ,צ׳פוב של הטכסט
 היפים הפיוטיים הרגעים מן כמה ליצור

הושטה. ■שיל
 את לראות שבא הגדול הקהל אם

מב יותר מרוצה היה השנה הסרטים
 בחרה שההנהלה משום מעט לא זה עבר,

בפסטי ■עצמם את שהוכיחו חבים סרטים
 — ■הקבקבים לעץ ■נוסף קודמים. בלים

 יוצ׳א-הדופן האיפוס את לראות היה יאפשר
ממל נאפולי על .שריטר, ורנר הגירמני של

 השם את הנושא היום, ועד העולם חמת
 כבר עליהם שדווח ׳וסרטים נאפולי מלכות
 פילנו־ ,הצרפתי הגב על הצב כמו בעבר
 וחצי ארבע הוא גם ההונגרי(הנמשך רומן

ה ידידות או השווייצי אלזירה ׳שעות),
 מרוצים היו שלא היחידים ■ועוד. אמריקני
 מפסטיבל הנודדים המבקרים, היו זה במקרר,

 והביעו קודם־יליכו, אותם ■שיראו ליפסטקבל,
סירבו כאשר מחאתם את דבר ■של בסופו

 כשלושה והסתפקו משלהם, פריס לחלק
ציוניס־לישבח.

היש הנקודה את לשכוח אסור ולבסוף,
להש חשוב כמה עד הוכח שוב ראלית.

המבק בין לוקאדנו. כמו ׳בפסטיבלים תתף
 חבים היו סוסעץ את ליראות שיביאו רים

 קאן, של בבית־המשוגעים אותו שהחמיצו
 ק!נה-ד,מידד, החוזרת. ההזידמנות על וישמחו
 שצריך ומה הזיק. לא הוא גם יותר הסלחני
 לשלוח אין ספק: לבל ימעל ברור להיות

 נכחו לולא אותו. שייצג מי ללא סרט
 הסרט אם יודע מי בליוקארנו, ישראלים

 העובדה את ■להזכיר שלא בכלל. מוצג היה
 להפיצה הסרט את למכור עומד יושע שייקי

 לא שם יקבל שהוא הכסף ואם פשווייץ,
 יש מה (בעצם, המדינה תקציב את יזעזע

 עידוד זריקת יתן בוודאי הוא ?) לזעזע עוד
חדש. סרט עשיית לקראת ליושיע
 יש לוקארנו ׳כמו שבמייסגדות ספק אין
 הנוכחי, במצבו לפחות הישראלי, לסרט

 רק חיבל להתבלט. יותר רבים סיכויים
 כי עקרונית, החליטו, התעשיה שקברניטי

 משום אולי אותם, מעניין קאן פסטיבל רק
 לשמם. ראויים אתגרים להם מציע הוא שרק
 היתד, לא מעולם ׳שהצניעות נאמר, כך ועל
היהודי. העם ■של החזק הצד

הכרית מארצות־ נוסף סרט - ״אצבעות״
אמנות או זוועה
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