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רבה. בהתלהבות הסורגים מאחרי את קיבל ישראל את החרים רחוק

,1932ב־ קלארה את הכיר מימין) מוסוליני(בתמונה הרודןברגליים תלייה
 והוצאה מצדו משה לא מאז ;49 בן והוא 20 בת היתה היא

בתמונה שנתלו). אחרי השניים נראים משמאל (בתמונה 1945 באפריל 27ב״ איתו יחד להורג

 פסקואלה הסרט ובימאי לחיים חברה עם קארדינאלה, קלאודיה השחקנית נראים במרכז
 מוסוליני, של אהובתו פטאצ׳י, קלארה את קלארטה בסרט מגלמת קארדינאלה, סקיטיירי.

הנסיבות. של קורבן רק כביכול, והיתה, הרודן לאהובה חייה את שהקדישה כאשה

 כיצד לראות משעשע זה יה ך*
מופ שעמדו העיתונאים אותם1 1

 בין לאהבה המטיף סרט נוכח תעים
 שבא האנושי, המין של שונים גזעים

 למראה מזעם, מכליהם יצאו מישראל,
מולדתם. תוצרת פאשיסטי סרט

 את שסגר הגדול הסקנדאל זה היה
 לפני ערב וברקים. ברעמים הפסטיבל

של קלארטה הסרט הוצג הסיום

 המספר סקיטיירי, פאסקואלה הכימאי
 אהובתו פטאצ׳י, קלארה של חייה על
 הראשי כשבתפקיד מוסוליני, של

 קאר־ קלאודיה הכימאי, של חברתו
 החלו הסרט, שהוצג לפני עוד דינאלה.

רוחשים. הגלים
 שהכוונה ברור היה מלכתחילה

 הירואית דמות כעל קלארה, על לספר
רק והיתה לאהבתה חייה את שהקדישה

 את מכליו הוציאה נסיבות, של קורבן
 ושיווי־הזכויות האדם שחרות מי כל

 היריה את אבל בעיניו. נחשבים
 יבטו־ יבגני המשורר ירה הראשונה

 הגדול בצוות־השופטים שישב שנקו,
 ההקרנה את ועזב הפסטיבל של

 לכל קורא כשהוא אף, בחרי באמצע,
 על מחאה, לאות להתפטר הצוות

 בתוכניתה כללה הפסטיבל שהנהלת
 ״זהו מובהק. פאשיסטי גוון בעל סרט

 בפסטיבל שמשתתף מי לכל עלבון
 האנושית,״ ההבנה את לקדם שנועד

יבטושנקו. זעק
 מיהר לא צוות־השופטים אבל

 שבתוך משום כל, ראשית להתפטר.
 מיכלאנג׳לו הכימאי גם ישבו הצוות

 על להגן לעצמו חובה שראה אנטוניוני,
 שאיתם האיטלקית, התעשיה נציגי

 חייו, שארית את לבלות צריך הוא
 קרובים שהיו טאוויאני, והאחים
 הקולנוע, של הפרוגרסיביים לחוגים

בשעתו. סקיטיירי כמו
 לאחים במיוחד קשה היה זה הפעם
 עובר יצירתם כל שלאורך טאוויאניי,

 האנטי־פאשיסטי המוטיב השני כחוט
 הוחלט ולכן לורנצו) סן של (הלילה

 חבר כל שבה מסיבת־עיתונאים, לקיים
 את להביע שירצה בצוות־השופטים

כן. יעשה אישי, באופן מחאתו
 למחרת שהתקיימה זאת, למסיבה -

 של גדידים הגיעו כבר הסרט, הקרנת
המצ בכל חמושים ועיתונאים, צלמים
 עם טלוויזיה וציוותי האפשריות, למות

 מצירו סקיטיירי מתאים. ציוד־תאורה
 התנהגותו את המגנה מינשר חילק כבר

ועל יבטושנקו, של קולגיאלית הבלתי

 בצורה התנהג האולם את שבעוזבו כך
בתחרות. שופט לגבי אתית לא

 הביא איגרוף, קרב לפני כמו
 השורות אל להקתו כל את סקיטיירי

 שחבר וברגע באולם, הראשונות
 גראס, גינתר הסופר צוות״השופטים,

 המסר בגנות דברו את נושא התל
 הרם קולו קטע הסרט, של הפאשיסטי

מרשים ״איך הסופר: את הכימאי של

גר הפאשיסטים, של שפתם לרובר
 זאת?״ בארץ זאת שפה לדבר מנית,
 המשיכו,לצעוק הבימאי של חבריו

 גרמנית לשמוע מוכנים שאינם
באיטליה.

 בימאי נחשב אינו אומנם סקיטיירי
 לו. יש ואגרסיבי גדול קול אבל גדול,

 ממש, של זירת־איגרוף הפך האולם
אלברטי, רפאל הספרדי, כשהמשורר

בגראס. תמיכה והביע המיקרופון את יהודי שחקן נשל ואז קלארטה,


