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ת דעה ך*  1981 שקאן אומרת הכללי
ה הדעה אבל חלש. פסטיבל היה 1 '*

 ב־ גם הדבר אותו בדיוק אמרה כללית
 הקודמות השנים ובכל ,1979וב־ 1980
 כמה בחלוף שכזה, הספד כל ואחרי לזו.

 זה שהתנגשו הסרטים מתחילים חודשים,
 לאט. לאט לתודעה לחדור בפסטיבל, בזה
 לא זאת בכל שהפסטיבל מסתבר, ואז
דע. כך כל היה

 שמבחינה הכללית הדעה אומרת ועוד
ביו מוצלח פסטיבל היה לא זה עיסקית

 אבל האמת. מן משהו אולי, יש, וכאן תר.
 ערכו כשהאמריקאים לעשות אפשר מה

 לפני בלוס־אנג׳לס סרטים של שוק לעצמם
 בנשיא עסוקים והצרפתים חודשים, כמה

בהת מטה שגולש הצרפתי ובפרנק החדש
הסו בטילים עסוק וכלו והעולם מדה,
 גבול על הסובייטי ובצבא בלבנון, ריים

 יש האם בספרד? ובבני־ד,ערובה פולין,
ה הוא שהקולנוע החושב מישהו עדיין
בעולס? ביותר החשוב דבר

 האחרונים בימים לפחות יש! — ובכן
ה את להזכיר שבטיילת הדוחק התחיל

 ימימה. מימים הפסטיבל של הרגיל נוף
תי (שסרט פרסלי אלביס של יורש־תורן

 גיטרה, על פורט כאן) הוצג לזכרו עודי
מרו צעירים המידרכה. על ומזמר מתפתל

 לחקות מנסים פניהם על לבן בצבע חים
 על מרסו מרסל של ללוליינות תרגילי את

 ודונאלד ניקולסון ג׳ק אחרת. מידרכה
 כשהשמיים לראווה קפה לוגמים סאתרלנד

 דימעה הזילו ולא שהתאפקו הרחמניים,
הפסטי של הלפני־אחרון היום עד אחת.

 את להציג ילדות־הפלא את מעודדים בל,
לראווה. גופן

 טוב פחות היה לא באפלה שהוצג מה
 אחוז אותו הקודמות. בשנים שהוצג ממה
ה נסיונות של יסוד, חסרת יומרה של

 על לא אם המאמץ על — לפרסים ראויים
 בהם שידובר סרטים .ושל, — התוצאות

 של שעריו שיינעלו אחרי זמן הרבה עוד
בקאן. 34ה־ הפסטיבל

הש הקטינו שהאמריקאים משום אולי
המער שהחברה משום ואולי תתפותם,

 ממש של אתגרים וחסרה מתנוונת בית
 פסטיבל הפעם זה היה הבד), על (לפחות

 הפולנים ההונגרים, מיזרח־אירופה. של
 אם השבחים, למירב זכאים והיוגוסלבים

 סרטיהם את לעשות נאלצו ׳מהם חלק כי
הבית. מן מאוד רחוק

ה בין ר ריי א  ק
ומצפון

 בשלימותו ביותר המרשים סרט ן*
 בשם הונגרי סרט היה ובאיכותו 1 נ

 סאבו, איסטוואן שלו, שהבמאי מפיסטו,
 התוודעות, מסרטו הישראלי לקהל מוכר

 בתל־ במוסיאון חודשים כמה כבר שמוצג
 הביקורת בפרס הן שזכה מפיסטו, אביב.

 שונה סרט הוא התסריט, על בפרס והן
 ׳והאינטימי הקאמרי הסיפור מן לחלוטין

ה רומן, על מבוסס הוא התוודעות. של
 של בנו מאן, קלאוס של שם, אותו נושא

 בעיר אגב, שנפטר, מאן, תומאס הסופר
שנים. 32 לפני קאן

הברזל אישנ
אמיתי למיפגש בבואו
58

בדימיון, תיעודי חומר משלב ואידה, אנדדי של סידטו
ואלסה, לד הפולנים, הפועלים מנהיג נראה שבו

סולידאריות. — בפולין החופשי המיקצועי האיגוד של
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בואש סכין
 קאן בפסטיבל שהוצגו
זאת כי ואמר, הבמאי

 מונטנגרו. מאקאבייב דושאן של בסירטו המהגרים אחד
 מאלה ביותר והמתוחכמים המשעשעים הסרטים אחד זהו

 התבטא הסרט! הכנת על העבודה בעת השנה.
לחלוטין״. נורמאלי סרט פשוט, ״סרט יעשה הפעם

 שקופה בצורה שיחזר מאן של סיפרו
 גרינדגנס, גוסטאב של חייו את למדי

 הנאצית גרמניה של השחקנים מגדולי
 הדמות בין ״הדימיון !ובקולנוע. בתיאטרון
 גדול עצמו לגרינדגנס בספר המרכזית

 את לדין תבעו שיורשיו כך, כדי עד
ב הפצתו את וימנעו הספר ישל המו״לים
ש בטענה ארוכה, !תקופה במשך גרמניה

ופו השחקן של דמותו את מסלף הספר
בתדמיתו. גע

 גריינדגנס, של המפורטים חייו קורות
מט זעירה. במידה רק סאבו את עניינו

 רצה הוא שונה. היתד, הבמאי של רתו
לב עליו כאשר לאמן קורה מה להראות

 לב־ן נפשו, משאת הקארייחה, ביו חור
ה גיבור למצפונו. עניין שהוא המוסר,

 מאוד שאפתן כשחקן לדרך היוצא סרט,
בתיאט מאוד פרוגרסיביות דעות ובעל

בסו בהדרגה עולה בהמבורג, צנוע רון
 לעשות עליו שלב כשבכל ההצלחה לם

 עם מתחיל זה נוספת. מוסרית פשרה
 לכוכבות חנופה כמו אישיות, פשרות

 התיאטרון, מנהלי על השפעה להן שיש
 הנאצי. למישטר מוחלטת בכניעה מסתיים

 ה־ לו שהעניק הכוח ואשליית החשיבות
 הוא ממנו. ניטלים בהתחלה, החדש מישטר
 ידידיו, על אהובתו, על אשתיו, על מוותר

 שלו. שהיה מה כל ועל העצמי הכבוד על
שמפ אימת כל ונכנע ידיים מרים הוא

 ביותר. הקטן ולו לחץ עליו עילים
 כבמכשיר בהאמלט להשתמש מוכן הוא

 בדמות עצמו את ומגלם ארי, ׳תעמולה
 ב״רוח הוא גתה של שבמילים מפיסטו,

השוללת״.

 יותר להרבה הסיפור הפך סאבו בידי
 מדובר לקולנוע. אישית פרשה מגילגול

 אדם וכל אמן כל המחייבת באתיקה כאן
וב חי, הוא שבתוכו המימסד עם ביחסיו
ה טוטאליטרי, הוא פשהמישטר מיוחד
אז כל של הפרטיים חייו יאל ידו שולח

האם הסרט: שמציג הנוקבת השאלה רח.

עצ בפני בת־קיום האמנותית היצירה
 שבתוכה למציאות כלשהו קשר בלי מה,

יוש על לוותר לאמן מותר והאם נולדה,
להמ שיוכל כדי והמוסרי האמנותי רו

וליצור. להתקיים שיך
 שחי ימי לכל היטב המוכרת השאלה זו
 ומימו־ ׳תמיכות על ופרסים, מענקים על

ביש המדובר אם בין המימסד, של נים
 בארצות־הברית, המדובר אם ובין ראל
 או הקומוניסטיות הארצות על לדבר שלא

 שסאבו ספק אין במרחב. הארצות על
 הרבות בשנים מקרוב, הבעייה את הכיר
בהונגריה. סרטים .עשה *שהוא מאז

ף רו טי  ה
ס שזכה ר פ ב

 הסרט לתואר ראוי ״מפיסטו״ ם <<
■  ראוי הברזל איש הרי ביותר, הטוב י

 באמת והוא ביותר, האמיץ הסרט לתואר
ב נראה ואידה אנדז׳י הזהב. בדקל זכה

 פולנית גירסה כמין ספקנים׳ בעיני עבר׳
 אחרי המיימסד. בשרות מורד מפיסטו, של

 כל את ששרף ספק עוד אין הברזל איש
המשח הסרט המיפלגה. אל שלו הגשרים

 במספנות האחרונים האירועים את זר
 תוך ואלסה, לך בהנהגת גדאנסק, של
 תיעודי וחומר עלילתי חומר שילוב כדי

שה ביותר מפורשת בצורה אומר טהור,
להו כדי מידע מעוותת הפולנית ממשלה

ה שהמישטרה הציבור, את שולל ליך
שה פוליטיים, באסירים מתעללת פולנית

 המקובלות המידות היו והשקר שחיתות
 ׳מעין המהווה הסרט, המישטר. על ביותר
 לפני ואידה שעשה השיש לאיש המשך

 ה־ השלימות את אולי חסר שנים, כמה
ה הפסיכולוגי העומק את או דרמאתית

 ספק אין אבל קולנועית. ליצירה דרוש
ב והרלבנטי האקטואלי הסרט היה שהוא
 יומן־חדשוית כמו ממש כאן, שהוצג יותר
טרי.


