
קולנוע
סרטים

מורת תז ת ה חוזר

העולם סוף על

 סרס זה היה בברלין, הסרטים בפסטיבל
 אחר- ,בתוכנית נכלל תחילה המיסתורין.

 לחשו ואחר־כך התוכנית, מן הושמט כך
 צריכים לראותו שהמעוניינים לאוזן, מפה

 להצגה כרטיס ולבקש התורכי לדוכן לגשת
 פירסום, חומר אין הלילה. בחצות שתיערך

 דוברי שאינם לאלה סימולטני תרגום אין
 זאת תמונות. אין גרמנית, או איטלקית

 של אלא הפסטיבל, של הצגה לא בכלל
 של תיזמורת חזרת יצא כך הסרט. מפיק

מולדתו. גבולות את הראשונה, בפעם פליני,

 לעשות יכולים שאנו מה ״כל אלה ברגעים
 נעלמת שהתמונה בשעה מוסיקה״. זה
 שדיבר המנצח של קולו נשמע המסך, מן
 נצרד מתחספס, גרמני, במיבטא הזמן כל

ה ולאינטונציות אמו לשפת עובר ולבסוף
 הרייך של הברווז צעדי את שליוו מוכרות

השלישי.
 לקאן. בא לא פליני לתקופה. עדות

 החוזרות האינסופיות בשאלות נפשו קצה
 ״האם לומר?״ התכוונת ״מה עצמן: על

 אחרי הפאשיזם נצחון של נבואה הוא הסוף
למיניהן?״ המחאות של רעידת־האדמה

הסוברת לשפה שחזר המנצח
המשמעות? מה

 לאירגוני הלועג ריאקציונרי סרט זה ״האין
 וכל לאיטליה, התכוונת ״האם עובדים?״

 ?״ לפוליטיקאי משול התיזמורת מנגני אחד
והלאה. הלאה וכן

 שבמאי- הסבורים יש מדוע יודע ״איני
ש בתחומים תשובות לספק צריך קולנוע

 ״אני פליני. טוען מסמכותו,״ כלל אינם
 וכך שאלה, בסימן סרטי כל את מסיים
 הפוליטית, להשקפה אשר כאן.״ גם עשיתי

 סרט זה ״אין :פרטיני נשיא־איטליה, דברי
 פשוט זהו פרוגרסיסטי. סרט ולא ריאקציוני

אמיתי.״ סרט
 מגדולי רוזי, פרנצ׳סקו דברי ולבסוף,

להס ומעבר ״מעל :איטליה של הבמאים
 מול להתעורר שיכולים ההתנגדות או כמה
את למצוא בו הצופים יצטרכו זה, סרט

 אורח־כבוד, היה כבר הוא קאן בפסטיבל
 במולדתו. שערוריות שעורר מוניטין בעל
 אותו, עשה שפליני מפני — מוניטין בעל

 הפעם שזו מפני — שערוריות ומעורר
 כל־כך שקופה בצורה אומר שהוא הראשונה

 השוררת האנארכיה על חושב הוא מה
 בפרט. ובאיטליה בכלל, המערבי בעולם
 מה להציג מתכוון כביכול, התמים הסרט
 באולם הנערכת תיזמודת, בחזרת קורה
גר המנצח איטלקים, הנגנים יומין. עתיק
 ((האחרונה רוטה נינו של המוסיקה מני׳

 שהלך לפני פליני, עבור לכתוב שהספיק
 שהמוסיקאים אלא השנה). באפריל לעולמו

 האיגודים נציגי המנצח, נגד מתקוממים
להש תחת למהומה מסייעים המיקצועיים

כתו־ הכל, על משתלט הטירוף אותה, קיט

עתיקה ככנסייה מהפכניות סיסמאות רקע על חזרת־תיזמורת
פליני של ביותר הפוליטי הסרט

 התובעים פה, ניבולי של ענקיות בות־קיר
ה של העריצות והפלת למוסיקה דרור

אולי כתובים הקירות, יאת מקשטים מנצח,

 הסיפים אמות אחר. חום בחומר ואולי בבוץ
 והנגנים מתמוטטים, האולם קירות נרעדות,

כי המישמעת, ואל התיזמורת אל חוזרים

ק׳ □■מא־ ס ב ל בשנית! אות׳ אסדה בוריו:זיו
 לייד במיכרות־המלח פולין, של חוף־הים
 קווקז ובהרי מונגוליה במידבריות קרקוב,

ל היו התנ״ך כגיבורי גיבוריו, ברוסיה.
 הוריהם. של למיתוסים המתחפשים אנשים

ומס ז׳ולבסקי אומר אבינו״ אברהם ״כמו
 על עושים שהם הראשון ״הדבר ביר:

 דת להם יוצרים הם — החדשה האדמה
כסי שלי הסרט מתחיל כך משום חדשה.

 בסאטירה ומסתיים לתנ״ך מקביל פור
ה שעל החיים על וסודיאליסטית פראית
הזאת.״ אדמה
הת סירטו בעשיית ז׳ולבסקי החל מאז
 האחד בפולין. שרי־קולנוע ארבעה חלפו
 ״להפסיק!״ אמר: השני ״יפה!״ לו: אמר

 :אמר והרביעי !״״להמשיך :אמר השלישי
לר לעצמה להרשות יכולה אינה ״פולין

 במים- לא ״זה :והוסיף !״שכזה סרט אות
התר בפוליטיקה חושבים שאנחנו מה גרת

שלנו.״ בותית
 נכבדים מפיצים להילחם. ניסה ז׳ולבסקי

 שלם הכמעט הסרט את לראות לפולין באו
 מנהלו ז׳אקוב, דיל אותו. לקנות ורצו

 ארבעה נלחם קאן, פסטיבל של האמנותי
 לפסטיבל, הסרט את להוציא כדי חודשים,

 שלא רק לא — ציני היה שר־הקולנוע אבל
 גם אלא לפולנים, בפולין להראותו הסכים

 בחוץ. להראותו ואופן פנים בשום רצה לא
 או באוסקר יזכה חלילה אם יקרה מה כי

 אז יהיה פרצוף איזה בקאן בדקל־הזהב
הפולנית? התרבותית לפוליטיקה

 בוערת והקרקע בקאן במאי לו יושב וכך
ב הוא שם. ויצירתו כאן הוא מתחתיו.

 בממרח. הקטנים ילדיו ושני ואשתו מערב
 שכבר כפי לפאריס, שוב, לגלות ייאלץ הוא

 חשיבותה על כשעבד שנים כמה לפני עשה
 שאפילו עד מריר, כה שהיה סרט אהבה, של

 ״לעולם אותו. לבלוע יכלו לא הצרפתים
 מסוגל שאני כשם בחוץ לעבוד אוכל לא

 היא ״פולין זולבסקי: מודה בבית,״ לעבוד
ל שם מחונך הקהל לקולנוענים. גן־עדן

 לקנות כסף לפולנים שאין מאחר קולנוע,
 כך איכות. סירטי קונים הם ראווה סירטי

 פליני את לראות הממוצע הפולני מתחנך
 הזקוק קהל זהו — לכך ונוסף ברגמן, ואת

 מתסכלים שם שהחיים מפני לקולנוע
מאד.״

 מתיס־ לברוח דולבסקי מנסה בינתיים
 הפרק על לו עומדים סרטים שני שלו. כולו

 אחריו. מחזרים במערב מפיקים כשכמה
לעשות מה לי יהיה רק ״אם וישראל?

!״שם
■1 פיינרו עדנה פיינרו) עדנה (עם דקאן ז׳ולבפרןי אנדרה במאי

התאימה לא התרבותית הפוליטיקה

שה כך על מתפלא אינו הוא במולדתו.
 סביב הסיפור אבל שכזה, סרט אסרה מדינה

 שסיים הסרט זמני), (שם הירח טרילוגית
שונה. סיפור הוא זה־עתה,

 לפני תחילתו ודרמתי. עצוב סיפור ״זהו
 את אהבתי ילד כשהייתי כבר רב. זמן

 בין אחי־סבי, שכתב הירח טרילוגיית
ו המנצח הכסף, גלובוס על : 1900—1910

 צאן נכסי שהפכו ספרים, הישנה, האדמה
 הספרים הפולנית. הקלסית בסיפרות ברזל

 מתעב ואני בדיוני מדע כסיפרי כתובים
ה את בעתיד. מאמין איני בדיוני. מדע

 המתאפיסי- בשדה מצאתי הקולנועי פתרון
 אנשים חמישה על המספר הספר ואם קה.

 היום, שהיא כמו הציוויליזציה, מן שנואשו
 החלטתי חדש, עולם ליצור כדי לירח, ועלו

ריקה.״ אדמה זוהי הירח שבשבילי

גן־עדן
לקולנוענים

 על ז׳ולבסקי עבד שנתיים משך ף*
ש ביותר היקר הסרט שהפך הסרט, ־*■

ב צילם הוא ומעולם. מאז בפולין נעשה

 שהיתה ביותר המרגשת פגישה ל"
 עצובה. פגישה היתד, קאן בפסטיבל לי י י

 ז׳ולבסקי, אנדרה הבמאי עם פגישה זו היתה
 כבוד, של כאורח לקאן לבוא שהתעתד מי

 האמת, ולמען כפליט. חרש חרש והגיע
 פעם שהיה (מי בירגר זאב בא לא אם

 מושבו והיום מרכז״הסרט־הישראלי, מנהל
 וגילה בפאריס) איי־סי־איי ההפקות בחברת

 לא כאן״, נמצא ״ז׳ולבסקי כי אוזני את
 זולה מה הזה היום עצם עד יודעת הייתי

 של חשיבותה שסירטו הבמאי של בגורלו
מאר כאחד שנים שלוש לפני ניבחר אהבה
 על־ידי השנה של הטובים הסרטים בעת

הזה. העולם
 בגבר פגשתי שמש שטופת מירפסת על

 סירטו נוגות. עיניים ובעל יפה־תואר צעיר,
הפתי סרט להיות שנועד והחדש, האחרון

 הגיע הוא בפולין. נשאר קאן בפסטיבל חה
 שעות ממנו נלקחו הגלגלים בגפו. לפסטיבל

 הפעם זו אין העבודה. גמר לפני ספורות
 במאי של בשיא מחזיק ״אני הראשונה.

 השלטונות,״ על־ידי נאסרו מסרטיו ששניים
הרא בפעם במרירות. עצמו את מציג הוא

 ה־ את שתיאר סרט השטן, זה היה שונה
הנוער אל הנוקשה יחסה ואת מישטרה
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