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ה פ ק ת ה המוחצת ה

 מיבחן את בירשאל עבר סאורה קארלוס
 הובא העורב קריאת שסירטו אחרי האש.
 בחששות מלווה בדחילו־וברחימו, ארצה
 לא־ מייספר למשוך הצליח אבל כבדים
 סרטים להביא מותר צופים, של מבוטל
משלו. נוספים
ב שיוצג סאורה של הבא הסרט ובכן,

ה שעשה סרט והזאבים, אנה הוא קרוב
 וש־ העורב, קריאת לפני שנים שלוש במאי

המוח האיוולת הדגמת הוא העיקרי עניינו
 לא הוא. באשר הצנזורה, שבמוסד לטת
צנ על ישירות מדבר הזה שהסרט מפני
 אלא הוא), גם מוזכר הדבר כי (אם זורה
 של לאפם מתחת לעבור שהצליח מפני

 אפילו הוא ;הפדאנקיסטי המישטר ״מוהלי״
 בפסטיבל הגנראליסימו של ספרד את ייצג
ואכז פרועה התקפה בו שיש למדות קאן,
הפולי המישטר ועל ספרד על ביותר רית

הזמן. באותו נתונה היתה שבו טי
 סאורה יצא הפעם האחרים, כבסרטיו שלא
 הסרט, להכנת הראשון הרגע למן לדרך,

 שבמרכזה פוליטית הטפה של במחשבה
 אורח לעיצוב העיקריים הגורמים שלושת
ה והבורגנות הצבא הדת, בארצו: החיים

 מן ביותר המנותק הסרט ״זהו אמידה.
 ״הכל סאורה. מודה שעשיתי,״ המציאות
המשל.״ מישור על כאן מתרחש

והזאבים״ ב״אנה ליוו וחוזה צ׳אפלין ג׳ראלדין
הריעה הביקורת

 ובספרד למון פופ לזה קוראים באיטליה
 זה ובשווייץ בגרמניה למון; דה פולו

וב מקל) על (קרח שטיל אס איים מכונה
 בארצות־הבריוו פופסיקל. ■למון בריטניה
 למרות אולם להתבגר. :פשוט לזה קוראים
 עצמה על התופעה חוזרת בשמות השוני

הישר לימון אסקימו :ומדינה מדינה בכל
 זוכה דווידזון, בועז הבמאי של סרטו אלי,

תק וחסרת חמה בינלאומית לקבלת־פנים
 קודם בה זכה לא ישראלי סרט ששום דים,
לכן.

 הסרטים מפיצי של המיקצועית בלשון
 זהו סליפר. לכינוי לימון אסקימו זכה כבר

 שאינם אלמוניים, לסרטים המוענק כינוי
 לא שאיש ידועי־שם, בכוכבים מקושטים

 בין- ההופכים מייוחדת, הצלחה להם ניבא
 פחות בינלאומיים. לשוברי־קופות לילה

 המסכים על לראשונה הוקרן מאז משנה
 שיאי כל את לימון אסקימו שבר בישראל
 הדש שיא הציב בארץ, המקומי הקולנוע
 300ו־ (מיליון אותו שראו הצופים במספר
השי מחזיקי את אף מקדים כשהוא אלף),

 עתה וקזבלן. שבאתי סאלזז הקודמים אים
 יהיה הוא נוסף: שיא לשבור עומד הוא

 להיטי בין הניצב הראשון הישראלי הסרט
 שיראו הצופים שמספר העולמיים, הקולנוע

 מספרם על כמה סי יעלה בעולם אותו
 בארץ. אותו שראו אלה של

 ערים 80ב־ לימון אסקימו מוצג "בגרמניה-
 כשהוא ברציפות, השלושים השבוע זה

 שווייץ כמו במדינות אולמות. למלא מוסיף
 המתחרה קולנועי ללהיט הפך הוא והולנד

 שיג: כמו אמריקאים סרטים עם בהצלחה
 החלה שעבר בשבוע וגריז. המוסיקה עוז

 שם בבריטניה, בתי־קולנוע 40ב־ הקרנתו
 הקולנוע תעשיית של ״התנ״ך לו הקדיש

 אוד פילמס הקולנוע ירחון הבריטית״,
 בשבוע שלו. השער תמונת את פילמינג,

הנוד הצרפתית ההפצה רשת עומדת הבא
 בתי־קולנוע 40ב־ אותו להפיץ גומון עת

 האחרות. הגדולות צרפת ובעדי בפאריס
 ברחבי המסכים אל ייצא הוא קצר זמן תוך

 במאות הדרומית ואמריקה ארצות־הברית
 זו חובקודעולם מהצלחה הדים עותקים.
ה הודו ומאיי ספרד מיפאן, גם מגיעים

מערבית.
גם מופץ הסרט מוקרן שבו מקום בכל
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•לימון״ ב״אסקימו גוי וצחי שטראלר אופליה
הבינלאומיים המסכים אל פריצה

 ישראלי. היותו בזכות לאו־דווקא זאת
 אותו מציגים אינם העולם ברחבי מפיציו
 הוא שבהן המדינות ברוב ישראלו. כסרט
 מדברים והשחקנים הקול פס שונה מוצג

 ה- סטלה צועקת בגרמניה המדינה. בשפת
באי — באיטליה בגרמנית, מיגמרת
 ישראליותו אבל ביפאנית. וביפאן טלקית

קופ היא למחיקה. ניתנת אינה הסרט של
ה בעברית, מהשלטים הצופים לעיני צת

 מדגלי או הסרט, צילומי ברקע מופיעים
 בסצנה המופיעים הרצל ותמונת המדינה

 בגמנסיה. הלימודים שנת סיום טכס של
 הסרט את להציג שניתן העובדה דווקא

אוני קולנועית כיצירה בעולם, מקום בכל
 עימה, להזדהות יכול צופה שכל ברסלית

 של חותם עליו הנושא כמשהו ולא־דווקא
 ל־ שגרמה כנראה היא ישראלית תעמולה

 הסרטים שתעשיית הזאת, פריצת־הדרך
 שנה, שלושים במשך לה ייחלה הישראלית

 לימון? אסקימו של הצלחתו סוד מה
צו מיליוני אליו למשוך מצליח הוא איך
נלה ביקומח ולקצור העולם ברחבי פים
מוצג? הוא בו מקום בכל בות

 הגיבורים עם מזדהים הם בישראל. צולם
 זאת הבד. על עצמם את רואים שהם מפני

ה סרט של בהיסטוריה הראשונה הפעם
 עומדים עולם ברחבי שאנשים ישראלי

מת הם ישראלי. סרט לראות כדי בתור
 ומה הסרטים. ככל סרט כאל אליו ייחסים
הת הצלחתו שבעיקבות ביותר, שחשוב

 התעניינות לגלות העולם בכל מפיצים חילו
 ומבקשים הישראלית הסרטים בתעשיית

 יש אם המקומיים המפיקים אצל לדעת
 זה.״ מסוג סרטים עוד

 דווידזון, בועז טוען אותי,״ שמרגיז ״מה
סר מבקרי כמה של הפרובינציאליות ״זה
 צועקים: הם השנים כל ישראליים. טים
 הדרך את שיפרוץ הישראלי הסרט היכן

ה את ויכבוש הבינלאומי הקולנוע לעולם
 לסרט כזה דבר קורה סוף כשסוף עולם?

 מעקם בן־נר, יצחק כמו מבקר בא ישראלי,
 ושאני נורא סרט שזה טוען האף, את

 לא להיות צריך אם אז נורא־לא־מוכשר.
 הבינלאומיות ההפצה שחברות כדי מוכשר
 להיות כדאי אולי אחריך, לרוץ יתחילו

כזה.״

 לימון שאסקימו מפני שזה חושב ״אני
 דוויד־ בועז אומר ואמיתי,״ כנה סרט הוא
הזד יוצר הוא שלו האמינות ״בגלל זון.
 לראות הלכתי מקום. בכל הקהל אצל הות

 פעם לי קרה לא מדינות. מיני בכל הקרבות
 מטאטא או המקרין זה ויהיה — שמישהו

,תשמע, ויגיד: אלי יבוא לא — האולם
 צעיר.׳״ כשהייתי לי קרה בדיוק כזה דבר

 הקהל מקום ״בכל כדאי.״ זה ״אולי
 המפיק אומר בהתלהבות,״ הסרט את מקבל
שהסרט לאיש איכפת ״לא גלובוס. יורם

 סוף מלהיטי המורכב שלו, כם־הקול תקליט
 הבינלאומית סי־בי־אס חברת ׳.50ה־ .שנות

ה את למכור הסרט של בזכותו מצליחה
עות אלפי במאות שמו את הנושא תקליט

לס לימון אסקימו מנסה אלה בימים קים.
 היוקר לתחרויות גם הדרך את לעצמו לול

 והאוסקר הזהב גלובוס פרסי של רתיות
בארצות־הברית.

 בפעם ספק: עוד אין ןדה,לכילם♦5 יה
 אל לפרוץ ישראלי סרט הצליח הראשונה

עושה והוא הבינלאומיים. הקולנוע מסכי

סטלה
מיגמרת
ביפאניח

ופרנן־גוסז צ׳אפדין
נכלמה הצנזורה

לש באה זרה צעירה פשוט. — הסיפור
 בנים שלוש גדים שבו בבית אומנת מש

מנו כפרי, בית הישישה. אמם עם מבוגרים
 ברורות מחיצות שבו יישוב, ממקום תק
 המסורת שבו בית ;למשרתים אדונים בין

 לערער מעז אינו ואיש ברזל, ביד שולטת
זה. שילטון על

בזעיר־אנפין. ספרד זוהי דתי. טירון!
 מסתגף מתקדם, דתי מטירוף סובל אחד בן

 לישו חייו ומקדיש בחצר, מערה בתוך
 בן הנערה. של בגופה חושק אינו כאשר

שבחד הבובות ואת עצמו את מקשט אחר
 בפולחנים מצטעצע חגיגיים, במדים רו

 אי- שייצא סכנה כל אין כי אם צבאיים,
 שהיה לכך רמז כל ואין• למילחמה פעם

ה הבן ואילו כזה. במיבחן לעמוד מסוגל
ה מבין הכאילו״מתורבת המעודן, שלישי,
 ו־ כוח־רצון חסרת רכיכה הוא שלושה,

 לפי חושקים, אלה שניים גם יכולת־החלטה.
בחס לזכות ומנסים הנאה, באומנת דרכם,

 מעצמם דבר לתת מבלי כמובן, — דיה
בתמורה.
 והמיפלצתית המפחידה הדמות אולם

מז אשה מישפחה, אם של זו היא מכולן
 במוד והמנפנפת מקצרת, הסובלת דקנת
מח היא שתחתיו כבשוט, ובנכותה לותיה

כ מרותה, תחת הבית בני כל את זיקה
ש אסור :ברורה המוצהרת מטרתה אשר

 בין ביחסים החיים, באורחות משהו ישתנה
 בצד ובחינוך. המחשבה בצורת האנשים,

 בעיניים המשקיף צעיר, דור גדל אלה כל
ש דור סביבו, הקורה על מאשימות
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