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 ועדנה דן הזוג נסע שעבר כשבוע
 של מדור־הקולנוע עורכי שני פיינרו,
לפסטיבל-קאן. הזה, העולם

 בארץ, בחיי־הקולנוע מוסד הם השניים
 מובן־ דבר הפכה כבר בפסטיבל והופעתם

מאליו.
 כדי יציאתם, ערב השניים, כתכו
:לפסטיבל הטיול את להצדיק

ה- המאה של האמנות הוא הקולנוע

 כלל לגבי הוא כך ואם היחידה. הנכונה
 הרי לוקארנו), ונציה, (ברלין, הפסטיבלים

 חיוני העניין בקאן פסטיבל־הסרטים לגבי
וכמה. כמה פי

ה הקולנועי האירוע הוא פסטיבל־קאן
ה בעיירת־הקייט השנה. של ביותר חשוב

 שבועיים במשך מתקבצים הקטנה צרפתית
 לשם ומביאים עולם־הבד של הגדולים כל
 ומן המיזרח מן יוצרים יצירתם• מיטב את

 ומן הבלתי־מזדהות הארצות מן המערב,
 להציג כולם מנסים המתפתחות הארצות

 ראיית- את לפרוש האחרונים, סרטיהם את
ב לפחות ולהגיע שלהם המיוחדת העולם

צינורות- אשר קהל אותו אל פסטיבל

לרא מכן לאחר לנו, שאיפשרו מצריים,
 פסטיבל־ סיקור את בהיסטוריה, שונה

 בפסטיבל, נוכחות וללא בקאהיר. הסרטים
 מנהלי היו לא המדור, עורכי עם ופגישה

ב להזמין משתכנעים בלוקארנו הפסטיבל
 עץ), ס1(ס ישראלי סרט הראשונה פעם

ש עד חוליות), (רובה נוסף סרט ואחר־כך
 ב־ קבועה והשתתפות לשיגרה. הדבר הפך

 הבינלאומית הביקורת של חבר־השופטים
 ישראלית, לנוכחות במה היא גם מהווה
 סיבות הרבה בינתיים לנו אין שבו בענף

להתפאר.
 14מ־ אחד בכל בסדר־היום, חטוף מבט

 להיווכח כדי בו די הפסטיבל, של היממות
 הכל. את לסקר יכול אינו אחד שעיתונאי

סר בראיית ברצינות להתרכז שרוצה מי
ב להתחיל צריך ומעניינים, חדשים טים

 אי־שם ולסיים בוקר, 8.30 בשעה צפיות
 וגם למחרת. הבוקר של הקטנות בשעות

 מן קטן חלק רק לראות מספיק הוא כך,
המוצע.
 בקאן מוצגים היום משעות שעה בכל

 אחת, ובעונה בעת סרטים, 20—25 בין
ביותר. קשה ביניהם והבחירה

מקום .טניס ב
מפורס במאים של סרטים יש אחל, מצד

 של סרטים שני, . מצד ומהוללים. מים
 של סרטים שלישי, מצד מבטיחים. צעירים

 ל- הבאה בשנה ויהפכו שיתכן אלמונים,
 כי שמח, שמישהו קורה ואם גדולי־הדור•

ב סרטים לראות גומר הוא אחד בלילה
ש בשנה כמו לפתע, מופיע הנה חצות,
 סרט הפסטיבל, של האחרון בערב עברה׳

 לקראת מתחילה הצגתו השחור. ג׳ק בשם
כ מתגלה והוא לפנות־בוקר, 1 השעה

 הזוכה כולו, האירוע של ההפתעות אחת
 הבינלאומית. הביקורת בפרס היום למחרת

 כזאתי הזדמנות להחמיץ רוצה מי אז
 יגיע שהסרט סיכוי שום שאין עוד מה

הקרוב. בעתיד לישראל
ולשוחח להכיר לפגוש, ההזדמנות זו

ראיון

 שמועה אבל קאן. את עזב כבר שמאזורסקי
 בבוקר שלמחרת רמזה לאוזנינו, שהתגנבה

 מעקב קרוב־מישסחה. עם טניס ישחק הוא
ב הביא בבגדי־התעמלות, כשהוא אחריו,

 מישחק את ביטל שהוא כך דבר של סופו
ל הזמן את זאת תחת והקדיש הטניס,
הזה. להעולם אישי ראיון

 קטו קול
בפינה

 הגיעה שעברה בשנה :נוספת דוגמה
 כדי בלבד, ליומיים לפסטיבל פילד סאלי

 זה ריי. נורמה החדש סירסה את להציג
 היד, לסרט היחס הפסטיבל. בהתחלת היה

 ליצירות־המופת, ציפו הכל מעורב. עדיין
אחר-כך. שיבואו
 ביום דווקא אצלה ראיון לקבלת פנייה
 בתמיהה: התקבלה הפסטיבל של האחרון

התשובה. היתד, כאן,״ תהיה לא הרי ״היא
 חייבת הרי ״היא ענינו. יתכן,״ ״לא

!״פרס־המישחק את לקבל כדי כאן להישאר
 קול נשמע 1 ״ כך חושבת באמת ״את

 בשקט לה ישבה שם החדר, מפינת קטן
וה לראיון הסכמה נתנה היא השחקנית.

 דבר, של בסופו עצמה, את הוכיחה נבואה
 זכתה שהיא אלא בילבד, זו לא כמדוייקת.

.1979 לשנת בפרס־אוסקר גם
 שנינו חייבים שכאלה, דברים ביגלל

 הולכים אנחנו ואין במקום, נוכחים להיות
 החופשה את שנדרוש מאד יתכן לנוח.
כשנחזור. המנוחה ואת

 הזה העולם של זו גישה נבדלת במד,
 פשוט י בארץ העיתונים שאר מגישת

ה ביותר, הנפוצים וגם ביומונים, מאד,
 כותבים בילבד. תעשיית־בידור הוא קולנוע

מת מישהו מתחתן, כשמישהו קולנוע על
 מישהו לשערוריה־רבתי, גורם מישהו גרש,

מי או היהודים, או הציונות את משמיץ
 רצינית התייחסות כל מזה, חוץ מת. שהו

 בל- כחטא נחשבת הזה האומנותי למדיום
יעבור.

 פסטיבל־סרטים זו, מגישה כפועל-יוצא
אור בו שיש בתנאי מעניין להיות יכול

אם אז, סקאנדלים. או זלילות-בחינם גיות,

1078 כפסטיבד-קאן כזאזורפקי פול הכבאי ועם ריד אודיכר השחקן עם פיינרו־ עדנה
!״סטוץ איזה יש אם תראה לשם, ״קפוץ

 זה אין אבל מאליו, כמובן נשמע זה ׳.20
 בשטח שגם נראה בישראל. לא לפחות כך,
הכלל. מן הזה העולם חורג זה

 לעקוב מדור־הקולנוע מתמיד שנים מזה
הסר בעולם שקורה מד, אחרי בשיטתיות

 והלכי־הרוח השינויים החידושים, ; טים
ו רחב בסיקור רק לא כרוך וזה שבו.

המוצ הסרטים כל של שבוע, מדי מגוון,
 ובמעקב בנוכחות גם אלא בישראל, גים

ב הגדולים הקולנועיים הפסטיבלים אחרי
 במאמץ הזה, העולם דואג שאליהם עולם׳

 כי המדור. עורכי את לשלוח לא־מבוטל,
 בדי על שנעשה מה בתוך ההתבגרות

 חלק מיגבלה. בהכרח, היא, בלבד . ישראל:
 אינם בעולם הנעשים הסרטים מן• גדול

 מגיעים, הם ואם לישראל, כלל מגיעים
בקיצו אף ולעתים ניכר, באיחור זה הרי
משמעותיים. צים

בפס ההשתתפות עורכי־המדור, עבוד
ה מיקצועית, חובה היא לסרטים טיבלים

 להרחיב להתעדכן, אפשר שבה היחידה דרך
 לראות — מכך וכתוצאה האופקים, את
בפרספקטיבה בישראל, שמוצג מה את גם

 בדרך מהם, מונעים המיסחריים ההפצצה
אליו. הגישה את כלל,
 של השיש איש של שעותק קרה כך

הת חרף לפסטיבל, הוגנב ויידה אנדרי
 תעשיית־הקולנוע על הממונים של נגדותם

 תוכננה שלא זו, והצגת־הפתעה הפולנית,
מער קאריירה הסרט לפני פתחה מראש,

 המוצג במאי, אותו של הרדמה, (ללא בית
 יותר מאופק העתק הוא בישראל, עתה
 לפגוש היה אפשר והיכן נושא). אותו של

 אנדז׳י בשם מדוכא, (יהודי) פולני במאי
 ביותר המוכשרים האנשים אחד ז׳ולאבסקי,

 שנה, לפני שסיפר, בכלל, הקולנוע של
ל בקאן, בית־מלון מירפסת על ביושבו
 לספר ממנו שנמנע מה המדור, עורכי
 להיות המפוקפק בכבוד שזכה :רם בקול

 מסרטיו ששניים היחידי הפולני הבמאי
 ושעליו בארצו, הצנזורה על־ידי הוחרמו
 בירגר, זאב אחר, בישראלי עתה להיעזר

 שיעבור עד במערב, פרנסה למצוא כדי
בביתו זעם

 היו לא בפסטיבלים, הנוכחות ללא
ה עיתוני־הקולנוע עם היחסים נקשרים

ה הסרטים מאחרי העומדים היוצרים עם
 להתחכך גדולה חוכמה זו אין מוצגים.

 במסיבות־עיתו־ לבקר או הטיילת, על בהם
 כאילו המסיבה, על לדווח כך ואחר נאים,
 הוא אישי ראיון כי אישי. ראיון היתד.
 מבחינה רק ולוא לאירגון, קשה עניין

 את לפגוש רוצים שהכל ברור לוגיסטית.
 שקווי־ וברור המפורסמים, בעלי־השמות

עמו אותם המייצגות החברות של הטלפון
 דרכם לקבל אין ולעולם לעייפה, סים

 לאיש־ או למזכירה רגילה פנייה תשובה.
 הרמת־ כלל בדרך מעוררת יחסי-ציבור

מ מתרגשים אינם וכבר מאחר כתפיים,
ישראלי. בעיתון נוסף למאמר הזדמנות

 לפני קרה, כך אפשר. זאת, בכל אבל
 אחת היה נשואה לא אשה כאשר שנתיים,

 וחבברודהסרטים, הפסטיבל, של ההצלחות
 דאגה מאזורסקי, פול הבמאי את שהביאה

 שביקש מי עיתונאי. לחץ ספני עליו לסכך
 ש- בוטה, בסיגנון נענה ביחידות, ראיון

 לרשתות- רק זמנו מקדיש מאזורסקי
הגדולות. הטלוויזיה

המישרד, אנשי סיפרו הלחץ, גבר כאשר

 באותו פנאי יש העיתון מכתבי לאהד
ה בסביבת במיקרה, נמצא, והוא הזמן,

המע מטעם פרס לו שמגיע או פסטיבל,
 תראה לשם, ״קפוץ לו: אומרים רכת,

סטוץ.״ איזה יש אם
 מיזבלות לענייני כתב להיות יכול זה

 מערכות־ רוב לדעת כי משנה. לא זה —
 מיותר עניין הוא בקולנוע הבנה העיתונים,

 בלי לכתוב אפשר קולנוע על בהחלט.
 שבה כתבה מין היא התוצאה ואם להבין,

 זה מתחלקים והאיוולת היוהרה הבורות,
 לאיש. איכפת לא זה שווה, בשימחה בזה
 כתביהם את ששלחו העורכים גם הרי כי

בנושא. מהם גדולים מומחים אינם לשם,
 עלינו עתה פיינרו. הזוג דברי באן עד

השנה. מפסטיבל שלהם לדיווח להמתין
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