
 :מכל :ביותר המרתק פולנים. שני ועוד
 דולב־ אנדז׳י של היה שראינו הסרטים

 הסרט שם הדיבוק. דמוי משהו על סקי,
השתל לאותה הכוונה טירוף. בעברית:

ה דוגמת בטירוף, הגובלת הנפש, טות
ועו תסריטאי הבמאי, אנסקי. של דיבוק

 להתאוורר נשלח ■ואידה, של לשעבר זר
 שעשה בדיוני מדע שסרט אחרי במערב

בפולין. להצגה נאסר שנתיים לפני
 קשה, דולבסקי של שסרטו ספק אין

 סרט זהו ומפחיד. מביך חולניות, רווי
 והי- הרשע לקסמי האדם השתעבדות על

 הייאוש תהומות אל ההדרגתיות דרדרותו
 מתנועה, פוסקת אינה המצלמה המוחלט.

 של הכחול גווני אחת. לשנייה אפילו
עוצ דם. מקפיאת אווירה משרים הצילום

 מתבטאת הדמויות של העצמי ההרס מת
 הטירוף וסצינת מפחידה, עצמית בחבלה

 אדג׳אני, איזאבל השחקנית ישל הארוכה
 פורחת אינה רכבת־תחיתית, של במינהרה

 ספק, בלי תיכנס, זיו סצינה הזיכרון. מן
 הקולנוע, בתולדות הטירוף של להיסטוריה

 הטובה השחקנית בפרס זכתה ואדג׳אני
ביותר.
לר כדי חזקים בעצבים להצטייד צריך

 וזאת סופו. ועד מתחילתו הסרט את אות
ש הפסטיבל, בתולדות הראשונה הפעם

 הסכנה. בפני מראש הקהל את הזהירו
 8.30 !בשעה בסרט צפו העיתונאים מרביית
 מרנינה התחלה זו היתד, ולא בבוקר,

ארוך. עבודה ליום
לרדוף עשוי הסרט של המדכא המסר

 סקולי־ של יצירתו בכל השולט העמוק
כלל-אנושי. ממד מובסקי

 של טרגדיה
מגוחך אדס

הפס של ביותר המשעשע סרט ^  הגיע בהומור) ממחסור (שסבל טיבל 1 ו
 (סרט דושאן שוודיה. דרך מיוגוסלביה

המענ הבמאים אחד מאקאבייב, מתוק)
כדב הפעם, החליט בעולם, ביזתר יינים

 הוא מונטנגרו פשוט. סרט לעשות ריו,
אמריק אשה של תיסכוליה יעל קומדיה

קבו ופוגשת בשוודיה החיה נשואה, אית
 מאקאבייב הבלקנים. מן מהגרים ■של צה

 הרביעית לאומה מוקדש שהסרט אומר
 העוזבים הנוודים אומת באירופה, בגודלה

 ׳זרים, בשדות לעבוד והולכים הבית את
המוס ההרגלים, את עימם נוטלים כשהם
המולדת. של והמינהגים כמות

ו נועזים מראות הסרט גדוש כצפוי,
 בין מרתק מיפגש זהו חריפים. דיאלוגים
ה ילבין המערב של המתנוונת התרבות

 ויש המהגרים, של הספונטאנית שורשיות
 ובאפקיטים במוסיקה מקורי שימוש! בו
פם־קול. של

 מסובך. לא סרט זהו מאקאבייב לגבי
וה לבו מיישאלית תתגשם אולי יודע, ומי

 בקופה יצליח שוודי, בכסף שהופק סרט,
 הבימוי במלאכת להמשיך לו ויאפשר

 הכישלון אחרי כורחו, בעל שבת, ממנה
האי־ והעימותים מתוק סרט של מקופיתי

הפרס שחקנית
ביותר.

דולבסקי, אנדדי של בסירטו אדג׳אני, איזאבל
 הטובה השחקנית בפרס בקאן זכתה אדג׳אני טירוף.

חזקים. בעצבים להצטייד עליו כי הקהל הוזהר הפסטיבל בתולדות לראשונה

 זאת, ועם זמן. כעבור גם בו הצופים את
ב קולנועית בשפה להשתמש הכישרון

 מידת על ולשמור נוקבת כך כל צורה
הס אורך לכל החזותי ׳והמתח העוצמה

 בלתי להערכה ראויים הפוגה, בלי רט,
מסוייגת.

סקולימובסקי. ידי הוא השלישי הפולני
 כחישקן שהשתתף אחרי לקאן בא הוא

 (תוף פולקר הגרמני, הבמאי של בסרטו
ב שצולם מזוייפת, זהות שלנדורף הפח)

 לו בישרו בביירות שעבד בשעה ביירות.
 שעשה למעלה, ידיים ׳שהסרט הבית מן

ה להיתר סוף־סוף זכה שנה, 14 לפני
צנזורה.

 על נואשת קריאת־זעם מעין הוא הסרט
ל שבאה ,1967ב־ הפולנית החברה מצב
חב חמישה שיל דמיוני במסע ביטוי ידי
 מחזור בפגישת הלימודים. לספסל רים

ל הנוגע בכל חישבון־נפש עושים הם ^
 בפולין שרווח הייאוש המדומה. הצלחתם

 הולידו לבנון של וההרס הימים באותם י
סקולימובסקי. של בתודעתו אסוסיאציה

 מספר הוא שבו ארוך, מבוא צילם הוא
 הישן, לסרטו ׳שניליוותה הפרשה על גם

 זו לפרשה שהייתה החשיבות את ומסביר
,ה המבוא של השילוב האישיים. בחייו

ש הישן הסרט עם והאקטואלי, צבעוני
פרספק יוצר בשחור-לבן, במקורו צולם
ש משום למדי, ומפחידה מוזרה טיבה
חס (לא ולבנון פולין את קושרת היא
 בליתי-קולניועיים פוליטיים ניתוחים רים

לפסימיזם ומקנה זאת), העושים לחלוטין

 הסרטים תעשיית ראשי עם דיאולוגיים
ביוגוסלביה.

וה אונה את הפגינה אירופה מתרח
 זנבו־ ריקה התחזיות פחות. הבריק מערב

 בתסביכי ברטולוצ׳י ברנארדו של בה
 אדם של טרגדיה בסרט ■ובטרור אדיפוס
 עצמית מחשיבות התפקעות מגוחך;

 המערב של במיתוס בטיפול כיסוי חסרת
 מייקל ישל הרקיע שערי בסרט הפרוע

 מעיים שפכה קאוואני ליליאנה צ׳ימינו;
 בעיבוד לרסק-עגבניות בני־אדם והפכה

 שיחדור על כימעט־קלאסי ספר ישל גס
 העיר בסרט בנות־הברית, בידי נאפולי

 הש־ בלייאה ברטראן מאלאפרטה; לפי
 אב בין אסורים יחסים בתיאור ׳תעשע
החורג. האב בסרט ובתו חורג
 משכנע במיוחד, מעניין היה לא זה כל

במיוחד. מקורי איו במיוחד,
 אכטקליבר בסרטו ניסה בורמן ג׳ון

ו ארתור המלך שיל במיתוס להשתמש
 לקח להפיק כדי העגול, השולחן אבירי
 השיעור אבל האלה. הימים לגבי מוסרי

 עשוי והקהל מדי,' ׳ונסתר מעורפל הוא
 יזכה הסרט לנוער. סרט שזהו לחישוב
לקולנוע. אמניות״ת תרומה על בפרס

ת גשיקות טנו  ק
פורה וזיכרון

 ביותר, הגדול הפירסומי מאמץ ך■
ה על-ידי נעשה הזה הפסטיבל בכל • יי

 ויורם גולן מנחם של האמריקאית חברה
מידע בלי יום חלף לא קנון. — גלובוס

 סאבו איסטוואן של מפיסטו בסרט ברנדוואר, מריה קרל של בדמותו
תל־ במוסיאוו חודשים כמה כבר המוצג התוודעות, הסרט את גם שייצר

ביותר הטוב התסריט על ופרס הביקורת פרס :פרסים בשני זכה הסרט אביב.

 מטוסים החדשות. הפקותיהם על נוסף
ו בשמיים, כרזותיהם את נשאו חכורים

יצי את הרף בלי הציגו בתי־קולנוע כמה
 אמריקאי, ייצוג היה זה גם אבל רותיהם.

 כאל קנון אל להתייחס אפשר אי הרי כי
הישראלית. בתעשייה ענף

 אלכם הוא ביקאן שבלט יאחר וישראלי
 ישרם שלו וההפצה ההפקה שחברת מסים,

סרטים. 11 לכאן מביאה
הש מאוד גאים ממש היו הישראלים

 רשמיות: במיסגרות סרטים ׳שלושה נה.
 ב- אחד הבמאים״, של ב״ישבועיים אחד

 לא, או תאמינו ואחד, מסויים״ ״מבט
 להעייט, שנוגע ובמה הביקורת״. ב״שבוע

 מסוייגת היתד. הרשמית המישלחת גאוות
 הרבה טובות, לתגובות זכה הסרט מאוד.

ה פינות מכל ועיתונאים לממוצע, מעל
 אבל ואינפורמציה. חומר ביקשו עולם

 את כנראה הכניסה בישראל העייט פרשת
למבוכה. הרשמיים הנציגים

 רקנאטי מירה של קטנות נשיקות אלף
 יפה כרזה — מוצלח פירסום למסע זכה

שר ועידוד מקום בכל התנוססה מאוד
ש הסרט, בשפע. עליו הורעף נלהב מי

 עיתונאים ■שיל יעניין עורר מוזר באורח
 עיתונאים של עניין משעורר יותר זרים

 אסתטי הישג ספק ללא הוא ישראלים,
מר בו שאין העובדה הישראלי. לקולנוע

 של למצפון כנראה עזרה פוליטיים כיבים
 לכבוד מסיבות שתי שאירגנה המישלחת,

 ישראל שגריר את אפילו והזמינה הסרט
רוזן. מאיר בצרפת,
 מיילחמת שירי על מוותרים היו אילו

 גם הוזמנו שאליה .במסיבה ששת־הימים
 אסון. קורה היה לא מצריים, עיתונאים

 בילי ׳שאמר כפי מושלם, אינו איש אבל
המסיבה. מארגני לא גם ווילדר,

 איצטלה עטה השלישי הישראלי הסרט
 חסד ובכך ״בליגיית-פלסטינית״, הפקה ישל

 של הישראלית למישלחת כאבי־ראש הרבה
ש סיבה שום אין לכאורה הסרט. מרכז

 של הפורה הזיכרון לסרט להתייחס לא
 סרט כאל כליפה מישל הצעיר הבמאי

סר וכל נצרת, יליד הוא כליפה ישראלי.
 בעיות על מדבר הוא בישראל. צולם טו

ה בעיית כמו האובלוסיה, של אותנטיות
ה ובעייתה הערבית החברה בתוך אשד,

 לשילטון הנתונה הערבית בחברה כפולה
 דמויות: בשתי מתרכז כליפה ישראלי.

 מיל־ אחרי מייד שהתאלמנה עקרת־בית
הופ מישפחתה ושאדמות העצמאות חמת
 והסופרת הצבאי, השילטון על-ידי קעו

להת שהעזה כליפא, סחר שכם ילידת
נולדה. שבה החברה של במוסכמות גרות

 13 אחרי מבעלה, גט לקבל כשהצליחה
באוניבר ללמוד הלכה מאבק, של שנים
בה. מלמדת היא היום בביד־זית. סיטה

 לעומק חודר אכן שכליפה לומר קשה
 משקיף כשהוא הנשים׳ שתי של הבעיות

 של הקבלה יוצר הוא כאשר או הצד מן
 הערבית בחברה האישה דיכוי ביו ממש
 במציאות הערבית החברה דיכוי לבין

 הסרט זהו כן פי על אף הישראלית.
 ה־ עם המתמודד ישראלי ממוצא היחיד
 בצורה זאת ועושה האיזור של בעייה

 תשובה גם ותבוא יתן מי אינטליגנטית.
זה. לאתגר ממש ישל ישראלית

העגול. השולחן ואבירי ארתור המלך
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