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שננת 3 המקס
הקול בתעשיית ניטש ישן־נושן ויכוח

 להיות מכדי הקטנות הארצות בכל נוע,
 אחד, מצד המילה. מובן במלוא עצמאיות

 היא ביותר הטובה שהדרך הטוענים יש
לע להשתדל והחזקים, הגדולים את לחקות

וא עושים שהם כפי בדיוק סרטים שות
 מצד לכך. המימון את מהם להשיג פילו
 סיכוי כל שאין מאחר כי הטוענים יש שני,

 להתחרות תוכל והססנית צעירה שתעשייה
 בתי- של והמנוסות המשוכללות במכונות
 להשתדל מוטב בעולם, לסרטים החרושת

למקום, המיוחד את המקורי, את ולחפש

 לחקות השווייצים ניסו עוד כל רונות.
תע בכלל שם שיש איש ידע לא אחרים

 הרגע למן לומר. מה לה שיש קולנוע שיית
 בעצמם, להתבונן השווייצים החלו שבו

 הבד, על ההתבוננות תוצאות את ולהציג
 שוויי- סרטים המדיום. של התחייה התרחשה

גדו בהצלחה לעיתים היום, מוצגים ציים
 לישראל אם (גם העולם רחבי בכל לה׳
רב). בקושי רק מגיעים הם

 של ההתבוננות לדרך מאלפת דוגמה
 כל כאשר גם בעצמם, השווייציים היוצרים
 לכאורה, מושאלים שלהם הסרט מרכיבי
 בפסטיבל באחרונה לראות היה אפשר

 במיסגרת הוצג שם בלוקארנו, הסרטים
 לזכות כבר שהספיק סרט אינפורמאטיווית

אילו בעיברית, שמו, בעולם. רחבה בהפצה

ומאסארי מארם סריג, טריטיניאן,
— שחקניות מחפש במאי

מקומות״ כ״איתור סריג דלפין
של(ז עולם ומוצא —

לה סיכוי תתן זה בכיוון לעומק וחדירה
ממש. של לעצמאות גיע

 לתרגם אפשר פשוטה ישראלית בשפה
 יונתן, מיבצע — אחד מצד :כר בערך זאת

ב להיאחז (כדי הלהקה או לימון אסקימו
 בארץ), לפחות עצמן, את שהוכיחו דוגמות
 אלונקות מסע וקס, דניאל נעלם לאן ומולם

כמו מעדיף, בתעשייה שעוסק מי סוסעץ. או
 נאחזת זו כי הראשונה, הגישה את בן,

 יודע התעשיין ואז מראש, ברורות י בנוסחות
 שמתעניין מי עסק. לו יש מה עם בדיוק

 נוטה התרבות, מהתפתחות כחלק בקולנוע
 מניחה שאומנם השנייה, הגישה אל לרוב

 עצמו בפני מיבצע הוא פרוייקט כל כי
 גם בכך אבל בדוק, משהו של המשך ולא

ייחודו.
הא ההקדמה שווייציים. היתולים

הלק שאחד להראות, כדי באה הזאת רוכה
 לקולנוע המוצעים ביותר המעניינים חים

 הוא הישראלי, הקולנוע כמו בחיתוליו,
האח־ בשנים השווייצי הקולנוע של דרכו

 כוונתו מקומות. איתור מילולית: תורגם
 התוויית הדרך, מציאת היא יותר הכללית

 התחלה לפני החזרות ועיצוב היסוד קווי
סרט. בעשיית

 מכל בנושאו מרוחק סוטר, מישל הבמאי,
 על מספר הוא שווייצי. להיות שיכול מה

 טריטי- (ז׳אן־לואי צרפתי בימאי־סרטים
 לשלוש חדשה גירסה לביים העומד ניאו)

 על בנחת לעבוד כדי צ׳כוב. של אחיות
השח שלוש את מזמין הוא לסרט החזרות

 ליד שווייצי, לאתר־קייט הראשיות קניות
 הן השחקניות מן שתיים הצרפתי. הגבול

 את לשחק שצריכה סריג דלפין צרפתיות,
 המגלמת מארם, וואלרי המבוגרת האחות

 השלישית השחקנית הצעירה. האחות את
מאסארי. לאה איטלקיה, היא

 פחות להיות יכול מה צ׳בום. אצל כמו
 משתמש שסוטר אלא אלה? מכל שווייצי
רו עצמה. שווייץ על לדבר כדי בכולם

 שאש והרדומה, הכפרית המתנוונת, סיה
בה שתחוש מבלי בה לוחשת המהפכה
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