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לעיתונות גנה
ללא סירטם אחרי העיתונאים,

 סאק והשחקנית פולאק סידני הבימאי
 במסיבו ביותר עליזים נראו פילר
תעותונוו את המתקיף זדון, כוונת

 ממד, תתרגשו אל רבותי, היא:
 סרט עוד היה זה בלבנון, שנעשה

 מישחק, העמדת־פנים, יותר, ולא
 ללב. תיקחו אל בקיצור, שעשוע.

שראיתם. את לשכוח יכולים אתם
 חיתה השנייה הגדולה האכזבה

 שהוענק הזהב רב הגדול, הפרס
ה הרפובליקה של החצר לבימאי

 פאס- ורנר ריינר גרמנית, מערב
 כיסופיה החדש סירטו על בינדר,

ווס. ורוניקה של
סחטנית

״ץ3 בשם
, ף* אי מ  הוא כי צהיר ה,מ כי

ה את מחדש לכתוב מנסה1 1
 פרשה נטל הגרמנית, היסטוריה
 ש- שחקנית־קולנוע, של אמיתית

 השלישי, הרייך בזמן כוכבת היתה
.1955 בשנת והתאבדה

 ובגיר- שמיטץ, סיביל היה שמה
 ורוביקה זוהי פאסבינדר של סתו
ווט.

ה של האווירה את לחקות כדי
 בטכניקה פאסבינדר בחר תקופה,

 וצלם כאיש־מיקצוע שחור־לבן. של
 התאורה בסודות הבקיא בעצמו,

ה גם הגיש השונים, והפילטרים
אסתט איכויות בעלת יצירה פעם
 כך משום דווקא מרשימות. יות
 שלו המלודרמה כי מסוכן סרט זהו
 חדשה גירסה כמו המתחילה —

 כמות־ ונגמרת סאנסט שדרות של
 של הפעילה בעזרתה — זול חן

 כל את לה המספקת רופאה
 להם והסמים הזריקות הכדורים,

משועבדת. היא

 )45 ממעוד (המשך
ב ממולא בכדור למערבה מניה
חם. אוויר

ה את לפתוח היה אמור הסרט
 המנסים מנהליו, אבל פסטיבל.

פת על לחזר ארוכות שנים כבר
 ברוח והמתגאים אירופה מיזרח חי

 הרגע מן פחדו שלו, הפרוגרסיבית
 למשל, גרמניה, מיזרח תחליט שבו

 קרה כבר (כך הביתה. הולכת שהיא
 ופרשו התרגזו כשהרוסים פעם,

הצבאי). צייד בעקבות
לה הפסטיבל מנהלי סירבו לכן

וה שפרינגר, של סירסו את ציג
 חלושה. ענות בקול נפתח פסטיבל
 גם הוא זו ברוח הצער, למרבה
נמשך.

פס־קול
הקהל בביצוע

 ב־ העשיר התיזמור פרם ת ^
■  כנראה, חולק, (שלא יותר י

 ראוי חבר־השופטים) מחלת בגלל
 מבקרי־הקולנוע למאות להעניק

 שליוו אני, גם ביניהם המיסכנים,
 האולם. מן בפס-קול הסרטים את
ב מיוחד מוסיקלי שילוב זה היה

ש צרודים, מיתרי-קול של מינו■
 הסולמות בכל בשיעולים רעדו

 אסטמתיים, חנוקים, — האפשריים
עיטושים וברונכיטיים, שחפניים

 בלבנון, שקורה למה ממשי הסבר
 גורם איזשהו לנתח רצון כל אין

ש למה הפנה כל ואין למתרחש,
במציאות. מתרחש
 מילחמה, על מדברים אחד מצד

 מזון של עצום ושפע ופחד, רעב
ומ קוקטייל במסיבות ומשקאות

 פיתרון, לו שאין מצב על דברים
 מעל להתעלות מנסה לא איש אבל

 ולא משעממים אישיים, לסיפורים
מקוריים.
 לעניין ביותר הגדול העלבון

שהשניים אחרי הסרט: סוף הוא

 בייאוש, לדרכו אחד כל פונים
מסי הצוות ואנשי הבימאי עורכים

מו והבימאי לצילומים, סיום בת
סצי להסריט התכוון שבעצם דיע
ה של הלווייתו שבה נוספת, נה

רו מייאוש. שהתאבד אחר, גיבור
 הגיבור, של גופתו הלוויה. אים

ה אל מורדת בתכריכים, העטופה
 את המת מוציא לפתע, אז, בור.

שנמ ומודיע התכריכים מן ראשו
 ולא הכלים את ו״שברו לו אס

משחקים״.
שכזה מסוף המתבקשת המסקנה

וב־לאומית גיפלצת
בינלאומיים. כלכליים בתככים הסרטים פסטיבל את שפתח דולר, מיליון אלף

 כדי חורף, לעונת ברלין פסטיבל
 קירבתו מחמת יוקרתו את להציל

וונ קאן של לפסטיבלים הקודמת
ה לבתי־המירקחת. רק עזר ציה,

 הגיעו, לא באמת הטובים סרטים
מצט בפירוש: הודיעו ויוצריהם

לקאן. מחכים אנחנו, ערים,

 לצאת העומדת נוצריה לרפואה,
 שלא כוונה מתוך לארצות־הברית

הקרועה. ללבנון יותר לחזור
 זה קשר כל קיימו לא השניים

 אחד, יום שנתיים. במשך זו עם
ה קשר חודש כי מגלה כשהמורה

 למערבה, העיר מיזרח בין טלפון
ל ומטלפן מייד זאת מנצל הוא

 להיפגש נדברים השניים חברתו.
בעיר.
 פקק־תנועה, בגלל מאחר הוא
 בלי לביתה חוזרת מאוכזבת, והיא

 את להקליט מחליטים הם לראותו.
 גבי על לזו זו לספר להם שיש

 בטרם אותן ולהחליף קאסטות,
 ליל במשך דבריהם את פרידה.
 כל מקליטים, הם ארוך נדודים

בביתו. אחד
 הם שוב היעודה, בשעה בבוקר,
 איחור, בגלל זה את זו מחמיצים

וב העירה חוזר הוא שלה. הפעם
הקאסטה. את משמיד דרך

— הפועל אל יצאה לא הפגישה
 לכך היחידי הברור הרמז אולי זה

 אפשרות אין כי חושב שהבימאי
 ואין למערב, מיזרח בין לגשר

ה העם של מחדש לאיחוד תיקווה
 של סירטו אבל הקרוע. לבנוני

 כפר את בשעתו שעשה עלאווי,
 ה- את שחי מי בכל פוגע קאסס,

במיזרח־התיכון. סיכסוך
 מתחושה חוץ דבר בסרט אין

כל אין וחוסר־מעש. ייאוש של

לקחת שבא האיש
 דב בדמות הפרם, את לקולנוע. תרומתו על מיוחד פרס לקבל כדי לין

ארוכות. תשואות לקול ויקי ברנרד הגרמני השחקן לו העניק הזהב,

דה־ מוריס ברלין, פסטיבל מנהללשופטת פרחים
 לשחקנית פרחים מגיש האדלן,

 שחקנים לצד הפסטיבל, של השופטים בחבר שהשתתפה פומה, ברידיט
פונטין. ג׳ון השחקנית היתה השופטים חבר נשיאת האומות. כל בני

 הזדהות רעדות שהעבירו אדירים
 מעלות עד הראשונות השורות מן

 קיעקו- גירגורים, מיני וכל היציע,
 אף־ של רעשים באלה וכיוצא עים

אוזן־גרון.
 בעזרתם רק כותבת עדיין אני

 האמריקאיות הפלא לכסניות של
 להם מעניקים (שבגרמניה קונטקט

 שם אותם שמיצרים מאז פירסומת
צר סירופ אמריקאי), מירשם לפי
 מתוצרת וקלינקס שיעול, נגד פתי

ישראל.
מ רק שחליתי בי שחושד מי
 בארץ שלי התפנוקים הרגלי שום

 שחילקתי נא יידע שמש, שטופת
מ למיקצוע עמיתי עם גורלי את

 מאר- ממצריים, מצרפת, איטליה,
ומשוודיה. צות־הברית

את להעביר שהרעיון מסתבר

 היו ביותר הגדולות האכזבות
 בוודאי נבעה האחת שתיים.
 של סירטו :סובייקטיבי מעניין

 בבירות. פגישה עלאווי בורחאן
 זה סרט לראות ניסיתי בשעתו

 ב־ הים־תיכוני הקולנוע במיפגש
 הובא שהסרט מאחר אך וויטל,
 תיר־ וללא קאסטה גבי על לשם
בפסטי שוב למצאו קיוויתי גום,
לבר הגיע הוא ואמנם, אחר. בל
הרשמית. התחרות במיסגרת לין

 לו, נמאס
למת

• רט ך  הוא — שניים על מספר ס
 לברוח שנאלץ מוסלמי מורה1 י

סטודנטית והיא לביירות, מכפרו
44


