
 האדם
הנרדף

תל-אביב, (פאר, מיכחן שעת
 הזה הסרט — ארצות־הברית)

ביו הטובות הכוונות עם מתחיל
סח הוא שבעולם. תר  של חייו על מקשים כיצד להראות מנ

 אין שבעצם כדי-כך עד תנאי, על הכלא מן המשוחרר אסיר
ם אפשרות שום לו  בכבוד, להתפרנס נורמליים, חיים לקיי
כבן-אדם. עצמו לחוש או

בן מהרה שעד אלא ת ס מע תקריות בסידרת הסיפור מ
 בינוניים, מלודרמה לסרטי יותר השייך הסוג מן ציבות,
 בו משילים ואשר דעת, מבלי כיטעט מעורב הגיבור שבהם

 בטיפוס בעצם מדובר כי לפתע, מסתבר ואז דופי. ובמעשיו
 הסרט. במהלך והולכת המחריפה פלילית, מחשבה דרך בעל

 להשתתף אפשרות שאין בלבד זו לא האחרונים, בשלבים
 למוטב, לחזור לו מניחה אינה שהחברה הנרדף, של בצערו

 קציני שאותם באפשרות להרהר אפילו שמתחילים אלא
שוחים מיבחן ם, ק מי ם כל־כן טועים אינם ואטו חס לאנ בי

ס כמו שים ק א הופמן. דאסטין מגלם שאותו האסיר דמבו, מ
ת צריכה היתה בסרט הופמן של נוכחותו ת לו להקנו  א

 והיה בנושא מאד האמין הופמן שלו. העיקרי המשיכה כוח
 היה קשה בעצמו, יזם שלולא ספק ואין בהפקה, שותף

 הבעיה כישרונו, למרות כזה. למיבצע להצטרף אותו לשכנע
ומ הסיפור מליקויי יותר אפילו הגדולה בסרט, העיקרית

אמת למען הדמויות, מבנה  של נוכחותו היא הדמות, ה
ת שהרגיל אחרי הופמן. לתד שנים במשך הקולנוע צופי א

 מקאובוי החל מעניו, מול באומץ הנלחם קורבן של מית
 בתחילת לפחות נדמה, המאראתון, באיש וכלה חצות של

כאשר אולם כאן. גם דרמה דבר לעשות עומד שהוא הסרט,

7
מכוערים דברים הופמן: דאסטין

ת לחשוף מתחיל דמבו  מיסתבר, שבו, המכוערים הצדדים א
ת של רגש נוצר בצער, להשתתפות ראוי שאינו  לא :ספקנו

 בוודאי כאן יש באלה. מכוערים דברים יעשה שהופמן יתכן
ת שהיא איזו  וכאשר תתגלה. היא מעט ועוד עיניים אחיז

להש אלא לצופה נותר לא הסרט, סוף עד מתגלה אינה זו
 הופמן, דאסטין כמו כל-בך טוב שמכר יתכן כיצד תומם.

חסו בדרן־כלל וזה  מסוגל אהוד, לכוכב הקולנוע צופה של י
 עמו, שיקח האחד הזיכרון ולבן, 1 שכאלה נלוזים לדברים

במכ קושר שהופמן־דמבו המבחן קצין הוא הביתה, אולי,
טוסטרדה. של לגדר מופשלים, נסיים  קלוש זיכרון זהו או

מזה. רציני יותר הרבה כל-כן להיות שרוצה לסרט במקצת

הפר<מדונה
הנ<ע\ברת

תל־אביב, (אורלי, נשים זעקת
 ברכילות שמתעניין מי כל יוון)

ימ הקלעים, שמאחרי אמנותית
 תיאטרון שחקנית כיצד מספר הוא רב. עניין זה בסרט צא

 מתגברת היא וכיצד מדיאה בתפקיד להופעה עצמה מכינה
ה בתפקיד הכוכבת שבין הדמיון האישיות. בעיותיה על

שחקנית דמות לבין מרקורי, מלינה ראשי,  שאותה בסרט, ה
מקרי. אינו מגלמת, היא

 באשר ילדיה שני את שרצחה במדיאה, שהמעשה מאחר
ט בעלה תה, לזנוח החלי  שלה הכאב וגודל להבנה, קשה או
ת עוד מובן ה היא ילדים, חשוכת שהיא לשחקנית, פחו ס  מנ

 אשה עם פגישות באמצעות הטרגדיה משמעות על לעמוד
את שעברה ה. ז ת, זוהי בחיי  ליווני, נשואה שהיתה אמריקאי

 בשל ונידונה ילדיה, שני את רצחה לעזבה, איים וכשבעלה
מאסר בך  אולי צריכים הנשים שתי בין המיפגשים עולם. ל

ת להביע  של שיחזור לידי להגיע האמנות של אי״היכולת א
צרי המצלמה, לפני הרבים החזרות קיטעי ואילו החיים,

ת להדגים שני מצד כים,  יבולה, האמנות שבה הדרך א
ת לזכך שונות, בצורות  משמעות למאורעות ולתת החיים א

שונה.
 משכנע זה מעשית, מאד, יפה נשמע זה תאורטית,

 שכתב טופקאפי), (רפיפי, דאסן ז׳ול הבמאי פחות. הרבה
ת גם ט, א ת לנתק בעצמו בנראה התקשה התסרי המצי א

 בזמן היתה בסרטו, שחשחקנית העובדה הדמיון. מן אות
תה להדריך המנסה הבמאי של אהובתו הזמנים מן  או

תו דירבנה בוודאי ההצגה, לקראת פר לסיפור להכניס או
שיכו פרטים מרקורי, מלינה עם שלו, בחייו הקשורים טים
ת לרתק לים  מצטרפים אינם אבל למיניהם, המציצנים א

שהיא שחקנית מראה הוא כאשר מלאה. כוללת לתמונה

עצמיים רחמים : מרקורי מלינה
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 אמצעי ולרדיפות מעריציה לדרישות פוסק בלתי קורבן
ת מידה בעניין יש התקשורת, מ  עצמיים, רחמים של מסויי

בנעשה. מפוכחת התבוננות מאשר יותר
ת מרקורי, לגברת אשר קפנו  בשנים שלה הקיצונית התו

 משהו בה יש כי להאמין הצופה על מקשה האחרונות,
ה היא זה, בסרט שלה, הגדולה בסצנה לכן, שביר. א תקנ  מ

 האחרון (בטאנגו בראנדו מרלון של הנפשית בהתערטלות
 בפני שופכת היא שבה דומה, סצנה לעצמה ומזמינה בפריס)

 שבתוכה שהמיסגרת רק חבל ביותר. אישי וידוי המצלמה
ת לה גורמת הסצנה,  בך, משום אולי בסיפור. זר נטע להיו

שחקה בגלל דווקא ההצגה, את שגונבת מי  היא המופנם, מ
ת שהיא נוספת פעם המוכיחה בורסטין אלן ח  השחקניות א

היום. הקולנוע של החשובות

?!ולנוע
□מאיות

ת טי ס מיני וןבאו הפ
שהס הצרפתי, הסרט שבוע של השיא

 ביקורן היה האחרון, השישי ביום תיים
 וארדה אניאס ;במאיות שתי של בארץ

 מהן אחת כל פחות. הידועה בלון, ויאניק
 למאבק שלה הפרטית הגירסה את הציגה

 נושא באחרונה שהיה האשה, לשיחרור
 בפגישו־ הקולנוע. תעשיית על מאד חביב
 השיחה נסבה אכן הישראלי, הקהל עם תיהן

הקולנוע. על מאשר יותר הפמיניזם על
ההתנכ על לשמוע שציפה למי הפתעה

 באה הנשים, אל הקולנוע תעשיית של רות
 חזרו לחור, אחת כל הבמאיות, שתי כאשר

 לארגן היום מאד קשה אומנם כי והכריזו
 לגבר קשה זה אבל סרט, הפקת בצרפת
 שאינן העובדה עצם המידה. באותה ולאשה

להן. הפריעה לא ״החזק״ למין משתייכות
 זו. לבעיה במיוחד מודעת וארדה אניאס

מחלו (היא כבמאית הרבות שנותיה למרות
 למעלה ומביימת בצרפת החדש הגל צות

 היוקרה הצלחות ולמרות שנה), מעשרים
 על שיקח מפיק למצוא הצליחה לא שלה,
 השנייה שרה, אחת הפקת אירגון את עצמו

 בסופו השבוע. במיסגרת שהציגה הסרט לא,
 בעצמה, הסרט את להפיק נאלצה דבר של

 גם בפניה ניצבו הבימוי דאגות כשמלבד
 זכה הסרט הפיננסיים. המיכשולים כל

 עתה, ומופץ בפסטיבלים בהצלחות אומנם
 אם אבל בארצות־הברית, רצונה, לשביעות

 היה אותו, ללוות כדי הנה לבוא הסכימה
 בארץ, גם למצוא עניין מתוך מעט לא זה

 נראה ואכן, בו. לטפל מוכן שיהיה מפיץ
 לעיין שמוכן אחד לפחות מצאה שהיא

 לקהל גם ואולי בנושא רצינית בצורה
 הסרט, את לראות הזדמנות תהיה הישראלי

יותר. מאוחר בשלב
 יאגיק של לביקורה היתה דומה תוצאה

 סירטה לא, השנייה שרה, כאחת שלא בלון.
 מכר דווקא האהבה אונס בלון, של האחרון

 נרכש תה ; רק אבל בצרפת. רבים כרטיסים
הת מקומי מפיץ כאשר בישראל, להפצה

 בחיקו האונס מן מיוחד באופן כנראה רשם
 כח כולו לסרט המקנה הסרט, של הראשון
קופתי. משיכה

הפמי לנושא הבמאיות שתי של הגישה
משתמשת בלון אם בתכלית. שונה ניסטי

וארדה אניאס כמאית
לאשה״ וגם לגבר גם קשה ״בקולנוע

 גברים ארבעה שבה אלימה, בהתפרצות
 הגיבורה את להביא כדי אשה, אונסים

 ועל בחברה מעמדה על הרהור לידי שלה 1
 נוקטת האשה, לבעיות החברה של היחס

יותר. מרומזת לשון וארדה אניאם
 בין השוואה הוא לא השנייה שרה, אחת

 כפי ידידות, שתי של הנפשית ההתפתחות
 שנים 15 במשך ביטוי לידי באה שהיא
ה הטיפוס היא השתיים מן אחת בערך.

 עם שחיה זו הנכנעת, האשה של אופייני
 לה, להינשא יכול שאינו למרות נשוי גבר

נותרת היא לבסוף ילדים. שני לו ויולדת

 שלא מפני מתאבד שהוא אחרי כל, בחוסר
 האילוצים החיים. קשיי עם להתמודד הצליח
 של יחסם מכן, לאחר עומדת היא שבהם

 אחרות נשים עם ההתקשרות ההורים,
 בנות בגורל סביבה וההתבוננות בעבודה,

 הכרת אל בהדרגה אותה מביאים מינה,
 החי מיצור והפיכתה שלה העצמית הזהות

 עצמאי לאדם אחר, יצור של כפונקציה רק
 אשר זו, אשה שדווקא מעניין תלוי. ובלתי

 למה כאבטיפוס נראית הסרט בתחילת
 ״השיפחה הפמיניסטית בשפה לכנות שנהוג

וב במהירות עצמה את מגלה החרופה״,
 הזמרת ידידתה, מאשר יותר גדולה יסודיות

 המשוחררת זו ממנה. הצעירה הבוהמית
 התפכחות של שלב לאותו מגיעה לכאורה,

יותר. מאוחר נפשית
 מעניין הגבר. לשיחרור תנועה

 על וארדה הגברת עם משוחחים שכאשר
בו אמרה שהיא הרושם מתקבל הסרט^

 היא למשל, שהתכוונה. מכפי יותר אולי
 הופכים שהגברים לעובדה בתוקף מתנגדת

הדרמ בחשיבותם צללים, בהדרגה אצלה
 יחד שהחיים לומר הסרט רצה כאילו תית,
 ״ובכל כל־כך. חיוני תנאי עוד אינו עמם,

 על שעשו הרבים האמריקאיים הסרטים
 האשה של מעמדה היה לא האם גברים,
 נגד והרי שכן, ודאי שואלת. היא כזה?״

 הפמיניסטית. התנועה בצדק, מתקוממת זה
 לשיחרור תנועה לארגן עכשיו צריך האם

 וארדה אניאס לאיזון? להגיע כדי הגבר,
 ללא האשה, בשיחרור טעם שאין טוענת

הגבר. שיחדור
 עורר אשר שלה, בסרט אחר מרכיב
 אותה■ העמיד הצופים, מן בכמה התפעלות

 הוא לא השנייה שרה, אחת במבוכה. קצת
 ספק ואין חזותית, מבחינה מאד יפה סרט

 חלק יש אביב, נורית הישראלית שלצלמת
עובדה על הצביעו כאשר אבל בכך. נכבד

 להסביר השתדלה היא הבמאית, בפני זו
 צילמה אלא היופי, את במיוחד חיפשה שלא

 יצא זה ״ואם שהיא. כמות המציאות את
 לדלות יודעת שנורית משום זה אולי יפה,

 היא המציאות,״ מתוך היפה את דווקא
 על לענות צריכה זו ותשובה מסבירה,

 סרטיה כלפי בעבר כבר שהושמעו טענות
 שקשה עד לעין, כל־כך נאים שהם —

 אמת, של תיאור כאל אליהם להתייחס
כל־כך. יפה אינה לעולם האמת שכן,

 ואותה הסרט, לגבי השלישית הטענה
 היתד, להפריך, וארדה אניאס ניסתה לא

 עם הנשים כאשר שלו, האידילי הסיום
 בחיק אגם, שפת על מבלים שלהן, הגברים

 זה הענוג. הערב ובאור המקסים הטבע
מר מלינה שבה הדרך את מזכיר כימעט

 בימי ברק סיפור כל לסיים נהגה קורי
לים.״ הלכו כולם ״ואז :ראשון
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