
פתרו זן

ונציה פסטיבל את
טו יך*  עושה שהוא מה ידע מויסוליני ני
 המתאים כמקום בוונציה בחר כאשר ■■

 הראשון פסטיבל־הסרטים לעריכת ביותר
 על להעלות קשה אכן, .1932ב־ בעולם,

 אחד, מצד יותר. מתאים מקום הדעת
 אחד בתוך האורחים כל את לרכז אפשר

להת שיוכלו כדי העיר, של האיים 118מ־
 לאולמות צמודים ולהיות בזה, זה חכך

 אם שני, מצד שירצו. שעד, בכל ההקרנה
 ואינו הדיאטה את לגוון שרוצה מי יש

 של בקצב המוגש בצלולואיד, רק מסתפק
 לעשות שעליו מה כל לשניה, תמונות 24

ה המנוע מספינות אחת על לעלות הוא
 האוטובוסים, תפקיד את במקום ממלאות

 של בלב־לבו נמצא הוא דקות כמה ותוך
בעולם. ביותר הגדול הצף המוסיאון
ב הפסטיבל, נשא רבות שנים במשך

 הסרטים. בעולם הבכורה דגל את גאון,
 אבל קמו, מתחרים התחלפו, מישטרים
מעמד. החזיק הפסטיבל

 הוותיק יהיה גם ולו סרטים, פסטיבל אבל
 יכול אינו בעולם, ביותר והמכובד
 מאד רצינית תמיכה ללא מעמד להחזיק

 הפוליטי והמימסד הפוליטי. המימסד של
 הדעות באחדות מפורסם אינו האיטלקי
במ השילטון על והמאבקים בו, השוררת

 גם דבר, של בסופו אותותיהם, נתנו דינה
 הימין, את מנגח החל השמאל בפסטיבל.

 מנהלי הסעיפים, שני על דילג המרכז
 שיטות זה, אחר בזה התעופפו פסטיבל
ב- אשר עד שנה, מדי השתנו הניהול

רוסריני) ורוברט ברגמן אינגריד של (כתם רוסדיני איזכלה השחקנית עם סקורסזה הבמאי,מרטין
לתחייה קם הזהב אריה

ש הפרם (שם הזהב אריה שבק ,1972
קול יוצרי חיים. בוונציה) תמיד ניתן

 וברטולוצ׳י, פאזוליני בלוקיו, כמו נוע
ב נגדי פסטיבל השנה באותה שאירגנו

 הפסטיבל על הגולל את וסתמו עצמה, עיר
 כי משוכנעים, ושמחו, צהלו, הרשמי,

בידיהם. יופקד והלאה מעתה

פשרהס
פוליטית

 השתנו דברים שנים. שבע חלפו אז
הקו המפלגה למשל, באיטליה.

 גרליג־ אנריקו של בהנהגתו מוניסטית,
ה ״הפשרה נוסחת את שוב גילתה גיר,

 לא־שמאלנית. בממשלה ותמכה פוליטית״
 תוך אל. בהדרגה ששקעה ונציה, העיר

ש התעשייתית הפסולת בגלל המצולות
 כל סוף התקוממה יסודותיה, את אכלה
 התעשיינים את לשכנע הצליחה סוף,

 אחר למקום שלהם השפכים את להפנות
ה עטרת החזרת לקראת תמיכה ולהשיג

 תע־ פחות, לא שחשוב ומה ליושנה. עיר
 למשבר נקלעה האיטלקית שיית־הקולנוע

(מ ויורד הולך הצופים כשמיספר חמור,
ל איטליה צנחה באירופה הראשון מקום
להש הפנויים והכספים השלישי) מקום
נעלמים. בהפקות, קעה

 שהחזרת לכל ברור היה אלה בתנאים
 חיוני. תנאי הוא לחיים .ונציה פסטיבל

 המיבצע. בראש יעמוד מי להחליט צריך
האי הפוליטי בנוף פשוט עניין לא וזה

 כל־ מסובך שהוא הסתבר למעשה, טלקי.
 הפועל, אל יצא ולא שכמעט עד כך,

״ה שמאל איש ליצאני, קארלו והבמאי
 שמציינים (כפי ב.מ.וו.״ במכונית נוהג
 המינוי את קיבל בחיוך), מיריביו כמה
הפתיחה. יום לפני חודשים שלושה רק

הצ היה ונציה פסטיבל חידוש למזלו,
 שנראה משום זאת, שנולד. לפני עוד לחה
 שהוא מעוניינים הכל כי בבירור, היה

התי כל את מראש, שמצאו, עד יצליח,
אפשריים, כשלונות להסביר כדי רוצים
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