
ש הבמאי, ידיעת ללא דקות, 14ב־ קוצר
 הקים הראשונה, ההצגה מן נדהם יצא

 השחקנית בחברת למחרת ועזב שערורייה
 נותרו שלה הסצינות שרוב אותו, שליוותה

 צרפתי סרט האימוץ, הצנזורה. רצפת על
 כלל זכה לא צ׳פלין, ג׳רלדין עם חדש

 וקיאלי, פול הצרפתי הבמאי מוצג. להיות
 סיפור שהוא ונפש, בלב בשם סרט ששלח
 ממנו, מבוגרת לאשר, צעיר גבר ביו אהבה
 המיס- אבירי על־ידי שופץ שסירטו גילה
למקום. שהגיע לפני עוד פריים
ב החי איראני במאי זארינדאסט, טוני

 חתול בשם סרט־אימים שהציג הוליווד,
 שחלק העובדה עם להשלים נאלץ בכלוב,

 נותרו שלו החזקים האפקטים מן גדול
הח השווייצית המישלחת ואילו סוד. בגדר
 רוקמת השחתת על פיצויים לתבוע ליטה

 על- הסרט, של כוונותיו ועיוות התחרה
רשות. ללא בו טיפול ידי

 ניהלה גאדבאן, מארי הפסטיבל, מזכירת
 חמקמק צנזור עם ומתמיד אמיץ דו־קרב

 כאשר אחר, במקום להיות תמיד שהשתדל
 בשני ולפחות החלטות, לקבל היה צריך

 הגזירה. רוע את למנוע הצליחה מיקרים
כאשר קונמיני, פינצי בפרשת — האחד

ל אישור לתת היה צריך כאשר במקום
ה בפני טענו סגניו ושני הסרט, הצגת
 הבד, על למוצג הערכה מלאי שהם מפיק
 לגזור עליהם הכתוב, לחוק בהתאם אבל

מש נאצי שבה סצנה כולל שונים, קטעים
לגז ביטוי משום בה יש כי יהודים, מיץ

 לתקוף צריכה שד,סצנה תפסו לא (הם ענות
ה אותה), לשבח ולא הנאצים עמדת את

 העותק את שהעביר בכך מיד הגיב מפיק
 שלא והודיע גרמניה, לשגרירות הסרט של

 שביקש הפסטיבל, שהוא. קיצוץ לכל יסכים
 ואחרי במאבק, פתח הסרט, את במיוחד
 שיוצג בתנאי להקרנה, אושר הוא עימות,

 קהל לפני שתזון מלון של באולם רק
ל הכרטיסים שכל לומר מיותר מובחר.

רגע. בן אזלו הצגה
ה המישלחת שערכה מסיבת־העיתונאים

 המפורשת־ביותר היתד. מכן, לאחר גרמנית
 עורכי של דעתם את מכל יותר וייצגה

 עתיד רואה ״איני המארחים: הפסטיבל,
 להוריד יצטרך הוא אם הזה, לפסטיבל

 אל- דוקטור הכריז צנזורה.״ בפני ראשו
 פסטיבל מנהל בעבר שהיה באואר, פרד

 קא- לפסטיבל כיועץ היום ומשמש ברלין,
במקום הגרמנית השגרירות נציגי היד.

סטואוט אלנסנדוה
הפח, תוף מפיקי עם יחד

בפסטיבל, יוניפראנם את ייצגה השחקנית
 בתמונה מרומם. במצב־רוח העת כל והיתת

(משמאל). דאומן ואנאטול (מימין) יונקרסדורף אברהארד

 בלא שצולמו התמונות באחת היפהפיה השחקנית 11
■ * הכניסה באולם לטלפן מנסה שהיא בשעה ידיעתה, ״

נגואי. סאטאר אל עבד הכוויתי, העיתונאי כשבעקבותיה שדתון, מלון של
 לחתוך רוצה הוא כי לה הסביר הצנזור

 הקהל, זעם את ממנה למנוע כדי סצנה
 — השני להגנתו. זקוקה שאינה ענתה והיא

 היתד, נמנעה שלולא הפח, תוף פרשת
ה דיפלומטית. אי־נעימות לגרום יכולה

 בצינורות הסרט, את לקבל ביקש פסטיבל
שגרי בהמלצת הובא אכן והוא רישמיים,

 כשמפיק ומכון־גיתה, בקאהיר גרמניה רות
 אליו. מתלווה יונקרסדורף, אברהרד הסרט,

להיות שלא דאג זאגזוג, הראשי, הצנזור

אמי בלשון זו, בעמדה תמיכתם את הביעו
הדיפלומטיה. חוקי את מאפיינת שאינה צה

מו שהם לומר צריך המארגנים, לזכות
 שהם כפי בדיוק הללו. לבעיות דעים

 שאולם־ פסטיבל לארגן קשה כי מבינים
 מסיבות אולם הוא שלו העיקרי ההקרנה

 מכונות־ ושתי האחד, בקצהו תלוי שמסך
 שעה השני, בקצהו מוקמו ניידות הקרנה

 בתי-קולנוע הם האחרים ההקרנה שאולמות
יש אליהם להגיע שכדי בעיר, הפזורים
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 שיצאו הראשונות המילים היו אל־מלאח, כמאל הפסטיבל, מנהל אותה קיבל וכאשר
כפרימדונה. להתנהג המשיכה אך טעתה, כי הבינה במהרה מרגלת.״ לא ״אני :מפיה

 של תנועת־התופת בתוך במונית, לנסוע
בעולם. ביותר הדחוסות הערים אחת

 אפשרות על היום, מדברים כך, משום
 מלון־ האח, למינה הפסטיבל את להעביר

 אד שם ולהקים הפירמידות, שבצל הפאר
באו להשתמש או מתאימים, הקרנה למות
 הממוקמת האמנות עיר בתוך הקיימים למות
משם. קצר מרחק

 שעם מקווה ההנהלה לצנזורה, אשר
ל מלא כשותף להיכנס הממשלה החלטת
סו הבעיה תיפטר הבאה, בשנה פסטיבל

 הרישמיות, ההקרנות לגבי ולפחות פית,
 ביקורת שום דרך לעבור צורך יהיה לא

 הערבי, לחרם שנוגע במה ואילו מוקדמת.
 משום חולף. עניין שזהו משוכנעים הכל
ה הסרט פסטיבל על כבר מדברים כך

ל מתכונן אל־מלאח שכמאל אפריקאי,
 באסואן, האפשר, במידת החורף, עוד ארגן
הת על מדבר הוא הבא. בחורף לא, ואם

 באלכסנדריה, ד״ים־התיכון פסטיבל עצמות
מת הוא ובאמצע, יוני. חודש מדי הנערך

 שחלה החדשה הליברליזציה את לנצל כוון
 עם למצריים, האמריקאים הסרטים ביבוא
הדו קשרים מחדש ולקשור החרם, ביטול

 באביב אמריקאי שבוע אירגון על־ידי קים
הר בוודאי שתדרוש עשירה תוכנית הבא.

תקדי בקביעת בעיקר ומאמץ, עבודה בה
עדיין. מקובלים, שאינם מים

ת דמויות מ ד הו  י
ת מדי חיוביו

 עבורנו, בפסטיבל העיקרי עניין ^
מצ המצריים. בסרטים להימצא נועד 1 י

 עשירה, מסורת בעלת מדינה היא ריים
 אפילו בשנה סרטים כחמישים המייצרת

 ובשלבי משבר בתקופת כשהתעשיה היום,
 במדור מקום יוקדש זד, (לנושא מעבר

 במיס־ שהוצג מד, הבא). בשבוע הקולנוע
 המצרי שהקולנוע הראה הפסטיבל גרת

 שלו, המיסחריות במיסגרות שבוי עדיין
 במיבנה מלודרמות לצרכניו לספק וחייב

 את לכסות ברצונו אם ומדוייק, מוגדר
הוצאותיו.
 של נטייתם אחר לעקוב היה מעניין
 בנושאים להשתמש המצרים הבמאים
 בפסטיבל המערבית. הסיפרות מן שאולים

 ראקן לתרז מצרית גירסה הוצגה עצמו
 לגאטסבי מצרית גירסה זולא, אמיל של

מצ וגירסה פיצג׳ראלד סקוט של הגדול
בכולן מרימה. פרוספר של לכרמן רית
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