
ממבב ההומו־סכסואלים בבעיית מטפל שסרטו..נגוע״ גוטמן, עמוס
ויח הלבטים הבעיות, על הומו־סנסואל, נעל עצמו מסנו^על האישי,

שהו! ז מו עם ההשלמה ועל מזה״, .,לצאת נסיונו על החברה,

 נאחס חובה .עשיתי
 שחו נוגע יבחווות.

 מסכימות היו
 לי להתמסר

נפש״• על נוחת׳

 להיות חניתי נו .נל
 שמתי אפילו נולם, נמו

 ניקשת׳ בנוחו, פתקים
 שיפחוו מאלוהים

מהנע״ה״ אותי

 עו זמן הונה ד .לקח
 מעוונ לנות שהעזתי

 ההומוסנסואל׳. נגטו
 הונה לי לקח נו אחו

ממט״ לצאת זמן

יאנו־ון! דדנח וה
 שנתיים. לפני גוטמן עמוס את פגשתי

 קיווה לסרט, משקיעים לגייס אז ניסה הוא
 עניין. לעורר יצליח בעיתון כתבה שדין

 הוא כי לי הסתבר שלנו הפגישה במהלך
 הקצרים שסרטיו למרות שבלול. כמו סגור
 שגם למרות ההומוסבסואלי, בנושא עסקו

 נושא באותו לעסוק היה אמוד הארוך סירסו
 או להיפתח או להיחשף גוטמן סירב עצמו,
הומוסכסואל. כעל עצמו על לדבר

 של להקרנה הוזמנתי אחדים ימים לפני
 מלאכת את ״נגוע". הראשון הארוך סירסו

מלאכתם. שזו לעמיתיי, אשאיר הביקורת

 אמיתי, סרט שזהו התרשמתי אישית, אני,
 המותיר וחושפני, קשה סרט ומצויין, אמין

 חשיפה של כזו מידה חשופים. העצבים את
 מידה הישראלי. בקולנוע מעולם ראיתי לא
 זר סרס באף ראיתי לא חשיפה של כזו

 כשהאמ־ ההומוסכסואלי. בנושא שעסק
 אותו עושים הם זה בנושא מטפלים ריקאים

 ,אחרים" ״נישואין בסרט כמו מיד בורגני או
״שוטטות". בסרט כמו מדי אכזרי או

 מכאן הוא גוטמן עמוס של סירטו
 להתעלם שלא מאוד וקשה ומעכשיו,

בעלילה. השזורים ביוגרפיים מאלמנטים

 בוודאי שושנים, של גן אינם חריג של חייו
 ההטרוסכ־ מה הומוסכסואל. של חייו לא

 על האלה, החיים על יודעים סואלים
 הנואש והניסיון הפחדים הלבטים, הבעיות,
 מזהו לצאת מהם כמה שעושים
 את להבין כדי דלת, פתח גוטמן עמוס
 שערכתי בראיון וגם בסירטו גם הזה, העולם
עימו.

 קשה וסגור. מופנם הוא כאב. עד יפה הוא
 מה לו יש אומר כבר כשהוא אך להתבטא. לו

ארעיים קשרים של שנים אחרי להגיד.
הסרט הביתה. הגיע שהוא דומה ולבטים, *

 הסופי האמיתית, החשיפה הוא שלו
 > משפתר כעת, חזרה. דרך אין אחריו
 הל> ללכת יכול הוא לעצמו, הזו הבעיה
 בנח ורק אך בסרטים שעסק ואחרי

 בנה הבא סרטו יעסוק ההומוסכסואלי,
.36 בת אשה - פחות לא בעייתי

■ ■ ■
אתה? זה שלך הסרט האם •

 הפרט לא ביוגרפית, היא הסרט של הרוח
 ש הפחדים כל את מבטא הסרט בסך־הכל

 אילו לי, קורה שהיה מה את מבטא הסרט
קולנוע. עושה הייתי
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