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 ריש־ ונציגים מפוקפקים שליחים
 אליי. שהופנו השאלות לפי כי מיים.
 נרמה זה. בפסטיבל שהותי בפשר
 מעבר נמצאת עדייו ישראל כאילו
ב בקיא אינו ואיש בענן, לקשת

חייה. אורחות
 היוצא ישראלי בימאי כל שנית.
 עצמו מרגיש בינלאומי לפסטיבל

 אחר. רישמי נציג אף איו שכן יתום.
 לו לתת לו. בצר לצידו לעמוד שיכול
 העבודה בכל לו לעזור או גיבוי,

 תשומת־ לקבל כדי להשקיע שצריך
 כלשהו. בפרס לזכות או כלשהי. לב

 מה אך המישרד. אנשי לי ויסלחו
 ישראל למדינת ברבש אורי שהעניק
 בוונציה. הסורגיס מאחרי בהצגת

 ענודי רישמיים נציגים הרבה עשו לא
רבות. שנים בפשר עניבות־פרפר

 על ראשית, אמורים? דברים ובמה
 רבות שנים שאחרי המשמחת העובדה
 לגבי בוונציה" ״מוות של כל־כך
 לפני כשרק ישראליים, סרטים

 חמסין הסרט לשם נשלח שנתיים
 ומבלי להצגה שהתקבל מבלי וחזר

ב (זאת, בו. הציץ אפילו שמישהו
 לבנון מילחמת של הישירה השפעתה

ב והקולנוע התיקשורת אנשי על
הקומו למיפלגה הקרובים איטליה.
ניסטית!.
 שהסרט רק לא השנה, והנה,
 שבוע המכובדת. למיסגרת התקבל

 זכה אף שהוא אלא הביקורת.
 לא קיר. אל מקיר טובות בביקורות

 אלא והמרכזית. הימנית העיתונות רק
 לה — שבשמאל השמאל גם

 — ואבנטי לאומניטה רפובליקה.
 מאחרי על ההלל את גמרו כולם

 מארצות ועיתונאים הסורגים
 לרשימת להצטרף היססו לא ערביות

 משהתברר בכד, די לא אבל המברכים.
 בהפי- נסתיימה הגאלה הצגת שנס
 והריע רגליו על קם והקהל אנר

כתב אליי בא דקות, עשר במשך

 ולמרבה — להשגה קשה ואף מסובך
 חברת אנשי במקום הפעם היו המזל
 והם בץולם, הסרט את שיפיצו וורנר

 הכבוד וכל שכזו. הקרנה אירגנו
 8ב־ ובא שהואיל הנורווגי, לחבר

ולהצביע. לראות כדי כבוקר
 בהיסטוריית הראשונה בפעם ואכן.

 שב־ קרה לי. הזכורים הפסטיבלים
 שני התמודדו צוות־המבקרים הצבעת
 מזה. זה רב במרחק כי אס סרטים.

 בשם אמריקאי וסרט הישראלי הסרט
 בשני זכתה השושנה פרא. שושנת
 כשחבר בעשרה. הישראלי קולות,

 אף ראה לא כי לבן, פתק הציג אחד
הללו. הסרטים משני אחר

 מרכז ישל נציג היה היכן אבל
 המיסחר מישרד של או הסרט.

 או ההסברה. מחלקת או והתעשייה
 פירות את לקטוף כדי מישרד־החוץ,

ההצלחה?
 סרט שולחת כשדנמרק מדוע.
 היא בפסטיבל רישמית למיסגרת

 שיחלק רישמי נציג גם שולחת
 שיירת בכל יטפל חומר. יפיץ תמונות.

מסיבת־עיתונאים? יערוך המראיינים•
 אספר חשוב. לא שזה שחושב למי

 אליי שהופנו השאלות מן כמה על רק
 מארצות נאורים עיתונאים על־ידי

ידידותיות:
 הסרט את להבריח הצלחתם ״איך

הארץ?" מן
 להסריט הכימאי הצליח ״איד

נסתרת?" במצלמה האם — בכלא
 וישראלים שערבים יתכן ״האם

אחר?" בכלא ישבו
הצבאי" — הכלא את מחזיק ״מי

צנזורה?״ עבר הסרט ״האם
 הסרט את להציג ירשו ״האם

בישראל?״
 ספק, למישהו יש עוד האם

ידידו במדינות ודשוררת שהבורות
 ישראל, במדינת למתרחש ביחס תיות

לשמים? זועקת

 ברור חיה כבר ואילך זה מרגע
 להחמיץ לא כדי הכל, לעשות שצריך

 אם דבר, של ופירושו ההזדמנות. את
 זה ובמיקדה — פרס לקבל אפשר
 שכן פרס־הביקורת. היה היחיד הסיכוי
 שבוע במיסגרת ששפטו הם נציגיה

ב לראשונה שנכללה הביקורת
לע להתחיל צריך — הזה פסטיבל

 אחר לרדוף צריך שבו הרגע זה בוד.
 בצוות־ היושבים העיתונאים כל

 כל, ראשית אותם, ולשכנע השופטים
הסרט. את לראות
 ישראלי מחבר שלכד קרה וכך

 העיתונאים, של בצוות־השופטים
 עצמנו, את מצאנו פיינרו, דן שותפי

 רודי ומפיקו הסרט בימאי עם יחד
 החברים אכן אם לברר רצים כהן,

 הולנד, שווייץ, פולנית מרומניה.
ברי נורווגיה, יוון, צרפת. גרמנית

והונ ארצות-הברית איטליה, טניה,
 שאם כדי זאת הסרט. את ראו גריה

מכ שדעתם חברים שישנם יתברר
 לארגן נוכל אותו, ראו לא אשר רעת

 בתור נוספת והקרנה נוספת. הקרנה
זה בכך. מה של עניין אינה פסטיבל

את מביים בדבשבעבודה בדבש
כ הסורגים, מאחרי

התקשו בוונציה רבים סלומון. אמנון הצלם שלידו

 (של ממשלתית קרן בעזרת נעשה הסרס כי להאמין,
 בבתי ויוצג צנזורה עבר והמיסחר), התעשיה מישרד

וורנר. על-ידי הסרס מופץ בעולם בישראל. הקולנוע
 הנחשב (העיתון באיטליה וראייטי

השע עסקי של העולמי לתנ״ד
לא פשוט ״זה אמר: ובדמעות שועים!

 המדכאים הסרטים בתוך ייאמן.
 והרדודים האלה, המופרעים האלה,
כא פעם. כל כאן רואים שאנחנו האלה

 בגי בין לאהבה המטיף ישראלי סרט
 בלאום, להתחשב בלי האנושי. הגזע
ובארץ." בדת
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 למישרד־החוץ להגיש עלי במיספח
 לו מציעה הייתי ישראל. ממשלת של

 עובדיו כל את מסבלותיהם לשחרר
 עיצומים לנקוט הנאלצים המסורים,
עי בל ולצייד ממושכות, לתקופות

בינ לפסטיבל־סרטים היוצא תונאי
 אם גם דיפלומטי. בדרכון לאומי

 להר להיכנס יצטרר מישרד־החוץ
 בולים חותמת. — כך בשל צאות

 וכאפס כאין זה הרי — וכדומה
מיני כל על מבזבז שהוא מה לעומת

בדבש
במסיבת״עיתונאים מופיע

או הישראלי הגימאי
 (משמאל) ברבש רי

אותה שמנחה בוונציה,

מד בורות הפגינו שנשאל השאלות זיאני. ג׳אנקארלו
 לא הבורות גם אבל בישראל. לחיים הנוגע בכל הימה
מסוגו. ראשון פרס הביקורת, פרס את מהסרס מנעה

ם י ג ר ו ס ה
את שברו הישרארים

 צוות־השופטים, עם נמנה הוא שגם
 הגזעני היחס על רועד בקול מחה

 על אוסרים ממתי ושאל כלשהי, לשפה
 בפסטיבל־ כלשהי בשפה שימוש
 יתכן זה וכיצד בינלאומי סרטים

מוצא. לפי דעות שופטים שאנשים
 אולאנד היהודי השחקן קם אחריו

 בחבר־ השתתף הוא שגם יוזפסון,
 המאדיר שסרט כך על ומחה השופטים

 פסטיבל בחסות מוצג הפאשיזם, את
 בין להבנה הררר את להאיר שכוונתו
 לבי דאב ורק בני־אדם. ובין תרבויות
 היה לא זינגר באשביס יצחק שהסופר
 בצוות, להשתתף הוזמן (הוא במקום

 את ביטל בעיניו טיפול מפאת אבל
האחרון). ברגע בואו

 שלא בחרה יונג אריקה הסופרת
 בשלב הצהרה לתת והעדיפה לבחור,

 הקריטריונים בדבר מאוחר, יותר
 שפטו שלפיהם הטהורים, האמנותיים

הסרטים. את השופטים
 בעיניי נראו אלה קריטריונים

 סרטים אילו כשהתברר למרי, תמוהים
בפרסים. זכו

 קיבל, הזהב, אריה הפרם, את
 הבימאי של סירטו הפלא, למרבה
 השמש שנת זאנוסי, כז׳יסטוף הפולני

 אשה בין אהבה סיפור זהו השלווה.
 שאחרי בפולין אמריקאי וחייל פולניה

 המנסה החורבות, בין מילחמת־העולם,
 החי שכימאי מה את השורות בין לומר

כל עם בשלום להיות ורוצה בפולין

 — בגלוי לומר יכול אינו העולם,
 לעזור מאוד רוצה שפולין בעיקר

מסוגלת. אינה אך לעצמה,
 להפוך כדי מספיק אינו זה כל אבל

 שסופו, עוד מה גדול, לסרט הסרט את
 סוחטת־דמעות, מלודרמה כמו הנראה
אחריו. מפוקפק טעם משאיר
 חבר־השופטים של מיוחד פרס
 בימאי יוסליאני, לאוטאר הוענק
 חביבי סירטו על בפאריס, החי גרוזיני
 ללא כמעט חן, מלא סרט הירח,

 בהמצאות ועשיר שנון אבל עלילה,
 להעמיד שמטרתן וחזותיות, רעיוניות

 והרכושנות הבורגנות את נלעג באור
 עושה אכן והוא הצרפתית, החברה של
מאוד. משכנעת בצורה זאת

 ביותר. מוזרים היו המישחק פרסי
 שחקן שה, נאסרודין זכה השחקן בפרס
 ולכן להופעתו לב שם לא שאיש הודי

 פאר הסרט כי אם שמו, את זכר לא גם
מוגבלת. התעניינות עורר הופיע, שבו

 פאסקל זכתה השחקנית בפרס
 ריבט, של בסירטו הופעתה על אוז׳יה

 במתן היה מאוד חביבה היתה כי ואם
 שהיו לצרפתים, ניחומים מעין הפרס

 הפרסים כל את שישיגו בטוחים כה
 את אפילו לשם שהביאו עד הגדולים,

ש לאנג, ז׳ק הצרפתי, שר־התרבות
 למסיבת־עיתונאים שבא מי לכל סיפר

והאי הצרפתים כי שערך, מיוחדת
תרבות של הוריה למעשה הם טלקים

 להיעלב יכולים העמים שאר המערב.
רוצים... הם אם

 באמת היתה מה — ולבסוף
 הפסטיבל? של הגדולה האטרקציה

 במקור שנעשה שעות, 16 באורך סרט
 (בגרמנית האיימט בשם לטלוויזיה,

 על־ידי שנבחר רייס, אדגר של מולדת)
 כסרט הביקורת, של צוות־השופטים

 שגם שהוכיח בפסטיבל, ביותר הטוב
 יצירת להיות יכולה סידרת־טלוויזיה

 בעל יוצר עומד מאחריה אם אמנות,
 לעשות ושאפשר וכישרון, רגישות

 בו יש אכן אם מוגבל, לא באורך סרט
מרתק. וחומר עניין

 לתופעה שהפך זה סרט על אבל
הבאה. בכתבה
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