קולנוע
פסטיבלים
יפאן האמיתית
אין שום ספק שהחלק המרתק ביותר של
פסטיבל הסרטים בלוקארנו השנה ,היה זה
שהוקדש לבימאי יפאני בשם מיקיו גארוזה .איש
זה ,שהמערב התעלם כמעט מקיומו ,ואשר נפטר
ב״ 1969בגיל  ,67כשמאחוריו לא פחות מ־87
סרטים ,עומד לפי כל הסימנים להפוך לשיגעון
החדש של כל הסינמטקים ,מועדוני הקולנוע
והעיתונות הקולנועית המיקצועית.
כך לפחות ניראה לפי תגובתם של מנהלי
ועורכי גופים אלה ,שבאו ללוקארנו במיוחד כדי
לצפות ברטרוספקטיבה של  20סרטים משל
נארוזה ,והופיעו מדי בוקר ,בשקדנות של איש
מאמין ההולך לתפילה ,כדי לראות את המיבחר,
להתפעל מן התגלית ולשריין לעצמם את הזכות
להקרין סרטים אלה בעתיד הקרוב.

מיקיר נארוזה עם ירקו צוקאסה
עין חדה ובוחנת

המוסר הרדום
של יבאו
המודרנית
אס החוויה המרשימה ביותר של פסטיבל
הסרטים בלוקארנו היתה הרטרוספקטיבה של
הבימאי היפאני מיקיו נאחז ת הרי שהסרט
המרתק ביותר בתוך התחרות עצמה היה גם וצא
יפאני ,אלא שהפעם זו יפאן צעירת בת זמננו,
בכל המובנית שמו של הסרט הוא מי שחקי
המישפחה והכימאי בן ודג* ,יושימציו מוחט ת
לא הגיע לפסטיבל מפני שהוא כבר עובד על
הסרט השישי שלו .בחור חרוץ ,נמרץ וכנראה גם
מוכשר מאוד.
כמו אצל ט ר ח ת גם אצל מוחט ת הנושא הוא
התמוטטות המישפחת אולם צורת הבימוי
חדשנית הרנה יותר ,צינית הרבה יותר ולעגנית
מאוד .לכאורת הבעיה המרכזית בסרט היא
מאבקה של מישפוזה לדגנים * 1בנה הצעיר
לגימנזיה יוקרתית ,כי גיסנזיה יוקרתית מבטיחה
לו מאות־ יותר קאריירה מכובדת .למעשת
מוחסה מציג את המישפחה היפאנית הממוצעת
בראי עקום להפליא :הבעל המרוד בעבודתו עד
כדי כך שאינו מ מגל לעמוד נעצם אחראיות זע
מאמץ מישפחתי ו מנ ר לפתור ז ר ועל בעזרת
דג מי שהוא מרוויח ,האשה הטועה שועל חדים
בת הילחם ,בני ח ד השפע ,שצריכים להתגבר
ט ען על הבעיות העוברות בפניהם מפני שאין
מי שיעזור.
במיקךד ,זה ממציא לתם סוחטה עוזר מגד,
בדמותו של מודה פרטי שנשכר כרי לתקן אז
רמת הלימודים של רגן מ עי ר .עד מהרה הופך

איצ׳יקורדז מיאגמה ויוסאקד מאצודזז :התלמיד ורבו
לישון בין הצעצועים
המורה לרשת השולטת במישפוזה כולת מ טי
שהוא היחידי המוכן ליטול אחריות או יוזמת הוא
הופך מדריך חו מי וממי ס לתוך ח לד *ז המרץ
והשאפתנות שהיו הסריס לו ,אולי מפני שמורה
פרטי זה בא ממעמד שבו השטן הכלכלי אינו
^  8 ^ 0ד^  3ו לי ש ון .אולם מעבר לעלילה
עצמת מ טי ק מוחטה דווקא כמכס שהוא עצלה
אל המינהגים של ההברה שאותה הוא מת*.-
כאשר האב חצה להתייחד ברצינות עם מישהו,
הוא יורד עימו למכונית כי אין בחרה הקמנה
והמודרנית שבבית״דירות מ קי וטדרני וחסד
ט סיו ת שום מקום שבו הוא מרגיש באמת כמו
בבית הצפיפות שליד שולחן האוכל היא כמו
הצפיפות של יפאן מ ל ת ההתנכרות לזולת
בולטת בתנאים כאלה שבעתים ,ופולחן הערכים
החומריים לובש פימחם של בדיחה עצובת

שי* של הסרט הוא ארוחה ו מיני ת כאשר
ליד השולחן הס־ מצטופפים ארבעת מי המי־
שפחת יהד עם המורה הפרטי ,וזה חסך בהדרגה
את האחהה לביזוי מונומנטלי של האת האם
והילחם גם ידך ,כאשר מצבה לבבית בוזחילתת
מסתיימת באורגיה פרועה של אוכל המושלך
לבל עבר ,יין הנשפך על החצפת ליכלוך
וטינופת המשתלטים על הנקיון הפ תטי והחולני
שבתוך דגי ת
מה כוונת התפוגה האחרונה בסרט ,איש לא
הצליח להסביר בחיק ,אבל בחד שמשמעותה
מאיימת בחוץ מפלח לצלו של מו ק את השמיים
ואילו בבית חלבים כל מי המישפחה ונרדמים
עמת י ש ח ת שנדמה כי אץ סיס־ ,שיתעוררו
ממנת מי יודע ,אולי צ דרכו של פוחסה לבשר
לעולם שיפאן הולכת לישון בין כל השיכלולים
והצעצועים שהמציאה לעצמת

במערב ומאז יש המעדיפים אותו אפילו על
קורוסאווה ומיזוגוצ׳י.
יפאן בלי סאמוראים .אין ספק שגארוזה
חסר העוצמה הווירטואוזית של קורוסאווה,
הליריות המופלאה של מיזוגוצ׳י או הסיגנון
הקיצוני של אוזו .נושאיו — מלודראמות על
אהבה ,קינאה ,מישפחה חצויה ,גיישות מזדקנות
וזמרי רחוב יחפנים — עשו רושם של מוצרי
צריכה בנאליים .אבל במבט שני ,כאשר מיטיבים
להתבונן בהם ,מסתבר שהאיש העומד מאחורי
הסרטים ניחן בעין חדה ובוחנת ,החודרת אל כל

סאצ׳יקו צייבה וקאמאטרי פוז׳יארה
אשה ,היי כשושנה
נארוזה ,בן דור הקודם לאקירה קורוסאווה
)קורוסאווה היה אסיסטנט שלו ב־ 937ז ומרבה
לדבר בשיבחו( ,נחשב על־ידי אחרים ועל־ידי
עצמו ,לאיש מיקצוע בלי יומרות ,אדם הטורח
להביא סיפורים אל המסך בצורה היעילה ביותר,
כדי להגיע לקהל רחב ביותר .בן למעמד הבינוני
הנמוך ,הוא הקדיש כל סרטיו למעמד זה ,התעכב
רבות על המינהגים ועל צורת החיים של
הבורגנות הקטנה )ולעתים קרובות מתערערת(,
ומשום כך נחשב על־ידי רבים כיפאני מדי)יותר
יפאני מיפאני( ,ובתור שכזה ,חסר המימד האכזוטי
היכול למשוך את הזרים לסרטיו .תופעה דומה
קרתה ,במשך שנים ,גם לידידו של נארוזה,
יאסוז׳ירו אוזו ,עד אשר התגלה לפני כמה שנים
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מיכלול הבעיות שבהן מתחבטות דמויותיו .שלא
כבמלודראמות רגילות ,אין אצלו גיבורים מושל
מים או נבלים מושלמים ,אין אצלו סופים סגורים
)להיפר ,נדמה כאילו כל סוף טומן אצלו התחלה
של סיפור אחר( וחלק מן הנושאים שבהם הוא
מטפל ,עשוים אפילו להחשב לנועזים ביותר,
מבחינה מיסחרית .מישפחת פועלים ,שכל בניה
רוצים לפרוס כנפיים ולהתכחש לאחריות הקול
קטיבית שיש להם )בסרט בשם כל המישפחה
עובדת( ,הוא נושא שהיה הולם את הניאו־
ריאליזם האיטלקי ולא חברת הפקה מיסחרית
נורמלית ,המחפשת קו עלילתי מגובש ,ברור
ופשוט לקליטה.
צפייה בעשרים סרטים של אותו בימאי ,בסדר

סצוקו הארה וקן אוהרה ב״משי״
חזרה לעבר
כרונולוגי ,מאפשרת כמובן לבחון את התבגרותו,
את התגבשות סגנונו ,את צמיחתו כיוצר ,הה היה
חלק לא מבוטל מן ההצלחה של רטרוספקטיבה
זו .כי עד מהרה התברר שנארוזה מתרכז בתחום
נושאים מוגדר מאד .הוא עוסק ביפאן של
תקופתו ,בלי סאמוראים ובלי הצגות ראווה .הוא
ממקם את כל סיפוריו בין סוחרים קטנים,
בדרנים ,גיישות.
המצב הכלכלי הוא בעל חשיבות עצומה בכל

אחד מסיפוריו ,כאשר תנאי החיים ביפאן לפני
מילחמת העולם ,הלחצים שנוצרו בזמן המילחמה,
ובעיקר התוצאות החמורות של המילחמה על
החברה היפאנית ,מתועדים בצורה מרתקת מאוד,
כשהם משולבים בתוך עלילות סרטיו.
הפער ההולך וגדל בין הדורות בארצו,
ההתנגשות בין צעירים ומבוגרים ,גם אם אינה
מקבלת את המימדים הקיצוניים והאלימים
המאפיינים את הקולנוע היפאני היום ,מהווים
העולם הז ה 2400

