גרעין עקום ,שנארחה אינו מש ממנו אף לא
לרגע .האשה בסרטיו ,גם כשהיא הסמל של
השמרנות המסורתית ,מגלה נטיות של נחישות
דעת ,של עצמאות ושל עוצמה נפשית שאין
למצוא בגברים .הטיפה המרה משמשת לעתים
קרובות מאוד מיפלט יחיד מפני המצוקה
הנפשית שבה נתונים גיבוריו ,משני המינים,
בסרטיו .עולם הבידור והתיקשורת צץ שוב ושוב
בעלילותיו ,בץ אם מדובר בזמרים ,בפייטנים,
בעובדי מיפעל לייצור כלי־נגינה ,בעיתונאים או
בגיישות.
למרות שסרטיו הם כולם דראמות ,יש בכולם
מידה מפתיעה של הומור ,דווקא בדרך שבה
מתבונן נארוזה במעשים הקטנים והשיגרתיים
יותר של רמויותץ.
כסליים צילומים .בדיוק כפי שהסיפורים
עצמם אינם עושים רושם חריג וצריך להתבונן
בהם היטב כדי להבחין בדרד שבה הוא מעמיק
בתוכם ,כך גם מבחינה טכנית .הוא כמעט ואינו
מזיז את מצלמתו ,הזוויות שבהן הוא בוחר לצלם
הן פשוטות ואין שום שימוש חריג בטכניקה .אבל
כאשר מתבוננים היטב בסרט ,מסתבר שכל סצינה
וסצינה מורכבת מהמוני צילומים קצרים
שהורכבו יחד ,צילומים שכל אחד נעשה מזווית
שונה ,כל אחד מראה צד אחר של הסצינה ,כאשר
נארוזה כמעט ואינו חוזר פעמיים על אותו הזווית
כדי להסתכל בגיבוריו.
משום כך טוענים החוקרים של נארוזה ,אשר
החלו להתעמק עתה בעבודותיו ,יש בסרט שלו
כפליים יותר צילומים מאשר בסרט ממוצע .הדבר
דורש עבודת הכנה ותיכנון עצומה ,עריכת
אמנותית שבה השתדל תמיד נארוזה להצניע
ככל האפשר את הצד הטכני ,ותוצאה שהיא
עשירה בגוונים מבלי שהצופה הרגיל יוכל בכלל
לחוש מדוע.
בקאריירה הארוכה שלו היתה לנארוזה
תקופת שפל אחת ברורה ,שנות ה־40׳ .בתחילת
תקופה זו אילצה אותו הצנזורה הקיסרית למחוק
כל רמז של תודעה סוציאלית מסרטיו — וללא
תודעה זו אין מה שיוותר שם — ודרשה שיתעלם
מן האספקטים האקטואלים של החברה שבה הוא
חי ,דבר שהקשה עליו במיוחד את תהליך היצירה.
אחרי התבוסה בא הכובש האמריקני ,והכתיב
בחלק השני של העשור צנזורה משלו ,לא פחות
חמורה ,גם אם עקרונותיה שונים .לכן רק
בתחילת שנות וד 50׳ חזר נארוזה לעצמו .משום
כך לא כללה הרטרוספקטיבה — שהחלה
ב־) 1930כאשר ביפאן עשו עדיין סרטים אילמים(
ונגמרה בסוף שנות ה־ ,'60בסירטו האחרון — את
תנובתו מימי המילחמה והשנים שלאחריה.
התפוצצות הגרעין .לבסוף ,כמה מן
העלילות של נארוזה ,שדרכן אפשר לחוש ולוא
רק מעט מן הניחוח של סרטיו :אשה עוזבת את
בעלה מפני שמישפחתו בוחלת במוצאה הצנוע
ברחוב ללא קץ ) ;(1934אם שולחת את שלוש
בנותיה להתפרנס כזמרות״רחוב כשלש אחיות
עם לב בתולי ) ;(1935אשה מסתגרת בתוך
כתיבת פיוטים אחרי שבעלה עזב אותה כי לא
מצא עימה שפה משותפת באשה ,היי כמו
שושנה ) ;(1935אשה אחרת עוזבת את בעלה
כאשר הוא מתחיל להתייחס אליה כאל דבר מובן
מאליו בהסעודה ) :(1951אלמנת מילחמה מנסה
לגדל את ילדיה באחד מפרברי טוקיו ,בהאם
)) (1952היחידי מסרטי נארוזה שהוצגו בתדירות
כלשהי במערב(; נערה עוזבת את מישפחתה
המסתבכת ברדיפת בצע חסרת תוחלת ,בהברק
) ;(1952גיישה מזדקנת הופכת למלווה בריבית
החיה מן הצרות של חברותיה לשעבר
בכריזנטמות מאוחרות ) ;(1954אשה רודפת
אחרי הגבר שהיא אוהבת ומשלמת על כך בחייה
בעננים חולפים; מסורת חיי האיכרים מתנפצת
מול המציאות החדשה שאחרי המילחמה בענני
קיץ )) (1958סרטו היחידי בצבע שהוצג
בלוקארנו(.
ועוד שני דברים .אם אפשר למצוא נושא אחד
כולל לכל הסרטים האלה זהו תאור התהליך של
התפוצצות הגרעק המישפחתי ,הבסיס של החברה
היפאנית מאז ומעולם .נארוזה מציג את הנושא
הזה מכל האספקטים האפשריים ,ודווקא העובדה
שאינו משתמש במראות בוטים ,ושומר על כל
גינוני הנימוסין והשיגרה ,היא הנותנת לסרטיו
את עוצמתם המיוחדת.
שנית ,הכוכבת ברוב הסרטים שעשה אחרי
המילחמה היא שחקנית בשם הידקו טקאמינה
)הם עשו יחד  17סרטים( .היא הפכה סמל לאשה
נוסח נארוזה ,והיא היתה במידה מסויימת גם
הקשר שהביא את נארוזה ללוקארנו :לפני 19
שנים זכתה בפסטיבל זה בפרס המישחק על
הופעתה בסרט בשם כמיהה של נאחזה ,ואם כי
הפעם לא הגיעה לפסטיבל ,היתה דמותה ,כפי
שהשתקפה מן הסרטים של נארוזה ,הדמות
הבולטת ביותר של הפסטיבל.
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העולם המיגוגי
לא יבין ואת
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שנה בצל הטבנ ה)לג  .ג תל־אמב,

אוסטרליה( ־-״ חאהמורלי עימד
בדרמה
)גאליפולי( הי מאפיל
סוליסית וו בל מומחים לעניין ,במו
פו לקר טלנדורף או קוססח גבראס ,מפה טהוא בגול יו תו
ומתיימר לחמין פחות.
עלילת סיי מו ממוקמת באינדונזיה ומל  *1961באומד סוקארנו
התנדנד בדיין בין מחומבות לנ מ איות לעולם הטליטי ,ובין
דיקשסודה צבאית מלאה ,ומהומתלסה בסוך אותה השנה .ההבור
הוא בתב בביר ומל הרדיו וה טלוויזיה האו סטרלים ,ומנומלח
לבקארטה לסקר את האירובי© בס* הזדמנות דאומונה ומניתנת
לו מחוץ לגבולות מולדתו.
ה טי ט בולו מובג מבבד לביניו ומל בתב זה ,המנסה להבין את
מה וממתרחומ סביבו ,בומחוא מנזר בבל© מקומי ,ננס ג ס ס בילי,
הפותח לפניו דלתות ,מספק לו הזדמנויות טאינן נחלת הבתבי©
האחרים ,לחדור אל מטתרי הפוליטיקה המקומית* ומובן ללבת
בימו באומ ובמי© בדי לספק לבולט דיווחי© בדבגייס.
מבבד לדמותו טל בל© ק טרקו מה זה בובדלמבומה המטר ומל
הטרט ,מטר האומר בי הבול© המברבי אטוס ו ח טי בל הבנה
לסמרחומ במדינות המתפת חו ת* טאין לו בבבס מה לל מד את
האומות האלה׳ וטיוב מזה* אס אינו מנבל וסדבא* בל מה טהאד©
הלבן סטונל לבומות* הוא להתבונן מן הבד ,בבופה בהבנה,
ולהטוולק באומר האווירה מת ח ממת יתר בל המידה•

סיגורני ויבר ומל גיבסון :העיתונאי והאהבה
ויר בבר חוביה טהוא בימאי מ*יז ,המיטיב להומתסומ בבלי
הטי קבוב טלו♦ יומ בטרט תנופה ,טבינת ההמון ואווירת הטבור
הבבאי מובלות היטב ,ומס אס יומ פה המס ויתורים רומנטיים
וטגידת בובביס נמל ניבטון וטינודני ויתר( ,אין זה מפחית סל
מרוסס חבללי .ובאומר למיומחק ,טחקגית אלמונית בומס לבד ח
האנס נונבת את ההבנה מבולס ,בתפקיד הבל© הקטן
ו האיד י א ליטט♦

הבנקים הס
עוודדים בריעויזן
על בל הקובה )פאר .תל״אביב,
פולין(  -פורץ קופות מפורטס
מט תחרד מן הבלאי מנהל״ בנק זורק
סל ההדר לקוח המתלונן בי היה חקר בן טל ©בטח הונאה .אד©
מהמלך מן הקומה הבליונה בחדר״המדרגות טל בית נעוריו,
והוא נהרו• טלהמה אירועים נפרדים לכאורה ,נותני© את האות
למירוץ •עוקץ* פולני מחוב© וחביב.
בד מהרה מתברר במובן טהאירובים קטורים ביניהם ,הפורץ
היה טותך טל מנהל״הבנק ,הנדבה היה סו תך סליסי׳
מנהל״חבנק חחוומומ מנקמה טותפו ,טאו תו ססר בזמנו לידי
המיומטרה ,מביע לו סכום נ ס ך נכבד בפיבוי ,הפורץ דוחה אוו
ההבעה ומתכנן מבומה נקמה מטובך ונסרבב ,טסטרתו לפגוע
בדיוק במקו© טבו כואב יותר מכל למנהל הבנק ,בביטו.
בל העלילה בולה מתר חומת בומנות הומלוטיס בווארטה,
טאווירתה ורחובותיה מומוהזרי© באהבה רבה .כריכה דינמית
מחזיקה א ת הבופה בל הזבל במתה ,ט מוו הוא מנסה לדהור
אחרי הסיפור המספק לו בל הזמן אינפורמביות בלתי״בפויות,
וחטחקניס טומרי© בל סבר פני© רעיני באילו מדובר היה
בדרמה בעלת סוממבות חברתית חמורה.
אמנס יעו פה וומס מקומות טבהס האמינות קבוג לחובה,
וחרבון להתחבט נובר על החניון ,אבל וממך הבל ,אין ספק
טמדובר במה תלה מיקבועית מאוד ,הוכחה נוספת לידע

ליאונרד פיאטראשק  -הבנקאי קרמר
הקולנועי של הסולגים ,גס כשמדובר ביוצרים אלמוגים יחסית,
כמו חבימאי יוליוש טחולסקי.
על כך יש כמובן להוסיף גם את המסר הכולימי המסתתר
מאחורי כל הסיב!ר חזה .הבנקים אינם אלא שורדים ברשיון
)בדיוק כמו ב־בוני וקלייר( וכל מה שנלקח מחם ,וו מיצווה.
ללמדכם ששום דבר לא השתנה.

נשימה וזהות
בל* גשמה
עד כלות הגשימה )הוד ,תל־
אגיב ,ארצמדחברית(  -ותו כי ©
מיותר בהוולס• א© בזמנו חומתטס
ז׳אן״לוק נודאר באותו הנוומא בדי לסטור על פגי בל המוסכמות
הקולנועיות טל תקופתו ,וליבור טוסז קולנועית תדטח יומ מאין,
ומממוח הזאת טל ג׳ים מקברייד היא מיוומנת ,מסורבלת,
טקופה וחסרת בל תועלת.
סיפור האהבה בין פוומע קסן המסתבך ברבח טוסו* ובין
בבירה זרה ,לא היה מעולם יבידת מופת בפני בבמה .פרנסיאח
סריפו ט אב א ת ווזטר אתו ממותחן א מריקני סוג ב ) ב ט ס טירוך
חדזדק^ בתב תקביר בן במוד אחד ,ואילו ידידו דאז ,גודאר,
לקח א ת חתקביר והפך אותו להתפרעות טל זיקוקין די״נור
קו למבייט ,בריבה חדומגית ,דיאלוגים אינס לקסי אליי ט ,סד
הפבות ג סי ס ת חבילום ,ובל זה בתקביב טל פרוטות ,באומר
בבורח המביאות בבות חהמבאות.
התובאה היתה קולנוע טונה ,ובו זמנית נ ס הבבת סלידה
והתנגדות לטי דרה ארובה טל ערבים מקודומיס ,וביטוי
להתערערות מוומגים טל טוב ורע ,בתקופה טבה עדיין לא העזו
לדבר על תופעה זו גלויות ,לפחות לא בסרטים.
ג׳ים מקברייד ,טעד לטרט זה זבה במוניטין כבימאי טל
סרטי״מחוסרת עבמאיים וקטנים ו ס ח באן קפיצת דרך ענקית.
לא זו בלבד טאין מה לדבר על מחתרת— מן הסרט בולו נודך
ריח טל מיסימד הוליוודי ,על הבד הפחות מועלה טלו .העלילה
הועברה אמנם מפאריס ללוט״אננ״לט ,אבל הדרך טבה היא

ואלרי קאפרינסקי וריצ׳רד גיר  -חתולי מין
מסוכרת שיגרתית להחריד ,ווזבולוץ של מקברייד סביב ריצ׳רד
גיר ,בתבקיז־ הראשי מזכיר יותר מדי א ת דרכי הבירסומת שבוץ
מוצרים לאחרמה סוכר־כוכביס לציבור .למשל ,השימון של מן
באדוזם ששירת אוו ג׳זן טראבולסוז בשיגעון ח מוסיקח ,אולם
ללא החיוניות טל ג אד ח ס בימתו חמיקרה.
גיר עצמו הוא אמנם כוכב שאין אשח המסוגלת להיות
אדישה לו ,אבל הוא צבר חוביח שהוא מסוגל לחרבה יותר מזה.
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