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 אך אינמים, 1הי בשלנם. הסתיים בקא! 39ה־ הסרטים פסטיבל
 רק זוהרת. שמש היתה אך חהר־הסבבים, חסר פצצזת, היו לא

מר היה הפרס כי סקאנדל, היתה הפרסים חלוקת מראש! מ
 לדודנים פירגנו לא הכל אחרי ף
 ימים תריסר במשך מציון. הנועזים 1

 בטיילת. שיבתם את אמרו ולילות
חשבונם. על כמעט חי שלם פסטיבל
 מנחם הישראלים של קאנון. חברת

 הדגל את הניפה גלובוס. ויורם גולן
 היא הסרטים. בפסטיבל האמריקאי

 בימאים (שלושה הזוהר את לו סיפקה
 זפירלי, פראנקו אלטמן, בוב גדולים:
 לו הביאה היא קונצ׳לובסקי); אנחריי

 בתחרות סרטים (שלושה אירועים
 אותלו, לאהבה. שוטה הרשמית:

 שלומית הסרט פלוס החופש, רכבת
 מיסגרת היא גם — מסויים" ב״מבט

 אלי של סירטו גם הוצג רישמית(שבה
 וארוחות־ ,מצידון) אצבעות שתי כהן

 יחידה הביאה היא ענקיות: צהריים
 ישראליים. אנשי־ביטחון של שלמה
 מישרדיה על שמירה כדי שתוך

 קאנון של ההקרנות ועל השונים
 של שלומו את למעשה הבטיחה

כולו. הפסטיבל
 בהצגות אם במסיבות־עיתונאים, אם

 בבתי־ ואם השונים בבתי־הקולנוע
 התפרשו מהם בשלושה לפחות המלון.
 יחסי־הציבור ואנשי עובדיה אנשיה,

 החדשות את הביאה היא החברה. של
 בתי־קולנוע 400 רכיישת העיקריות:

באנגליה חברה קניית בארצות־הברית,
גיוסה ״המיסיון״ ובימאי ישועי) דה־נירו(ככומר שחקן

הארמטיניי□ במפלי־המים נעזר הבריטית התעשיה של ילד־הפלא

 הענן של היסטרית במדידה עוסקת
 הקרינה תוצאות ושל הרדיו־אקטיבי

בצ׳רנוביל. הכור מאסון
 שמצולם רחוב הרי בכך. די לא ואם
 בהיסטריה גועש המון ובו בסרט.

 הוא הגרעינית. השואה שלמחרת
 בו שהסתיימה אחרי שנה שחצי הרחוב

 ראש־ממשלת בו נרצח הסרט הסרטת
 זה רחוב היום פלמה. אולוף ׳שוודיה.

שמו. את נושא
 לסרט זהג

זהג שיעשה
האלה. המחרידים הגורמים ל ^

 גורליות של בענן האפופים
 לסרט הקורבן את הפכו מאיימת,

 מביא שהוא המסר מבחינת גם חשוב
 מעשיו את לשקול לו וקורא לאדם

 מבחינת וגם מעוול עצמו את ולטהר
 שאסת־ חשוב אמן של צוואתו היותו
לכזה. אותו עשתה הקולנוע של טיקה
 צויירה כמו נראית בסרט תמונה כל

 דיאלוג קיטעי בו ויש במיכחול.
 אם ממש. של שירה כנגד השקולים

לציון, באמת הראוי חשוב, סרט היה
הסרט. זהו הרי

 על ישב חבר־השופטים אבל
והחלטתו לזמנו, מעבר הרבה המדוכה

 עשרות שלה, בתי״הקולנוע רשת עם
 רעשניות. כותרות עם חדשות הפקות

 את יעשה הכריזה, גודאר, לוק ז׳אן
 הסופר של תסריט לפי ליר המלך

 ובכיכובו מיילר, נורמן הקונטרובסלי
לא. ומי רנה, אלן פליני, של

 של הפרסים משהוענקו זאת, ובכל
 של בנתח כולם כובדו — הפסטיבלים

 חולה, לבימאי פרס חילקו העוגה.
 חילקו במצוקה, לחברה פרס חילקו

 והקפידו שחקנים לארבעה פרסים שני
 חצי כל שונה ומדינה שונה מוצא על

 מיוחד פרס גדול. פרס חילקו פרס.
 הזהב דקל ופרס השופטים חבר ופרס

 נפל הפרסים מן אחד לא אף אבל —
קאנון. של בחלקה
 מדי? יותר קצת הדודנים עשו האם

 את ניצחה קינאה" כשאול ״קשה האם
ביותר לטוב ״תן הספורטיבית ההנחה
 בגודל רמזלנצח"?

פיל של
 איננו פסטיבל־סרטים אם גם י ^

 ואין מכוניות, מירוץ של תחרות
 ויש המנצח, של זמנו את המודד שעון
 הרי שונה, לטעם או לוויכוח מקום

 הבימאי הבימה על משעלה הפעם,
 מאפריקה) (זיכרונות האמריקאי

ב מהתרגשות מזיע כשהוא פולאק,
 זעם של רחש עבר הפרסים, על הודיעו
באולם.
 שבראשו השופטים, שחבר על זעם

 שבו במקום בדיוק נכשל פולאק, עמד
שייכשל. חיכו

 היה כי מפחד רעד שפולאק אמרו
 שעבר אחרי עכשיו, שהנה, משוכנע

 עלול מישהו בשלום, הפסטיבל את
 אבל הבימה, על כשהוא בו לירות
 מפחד מזיע פשוט שהוא אמרו אחרים

 על קאנון אנשי שיגיבו התגובה
 כבר שירעו האחרים, כל וגם הפרסים

 מכור היה אכן שהפרס מראש שבוע
וקיוו בכך להאמין סירבו אבל מראש.

הפנאי״ ב״שעות דאן וגריפין ארקט רוזנה שחקנים
ביותר השנון ביותר, המבריק ביותר, הרענן ביותר, הטוב

 השופטים חבר יתעלה זאת בכל שאולי
 עליו שהופעלו הלחצים ועל עצמו, על

 בגודל ברמזים אבל בעדינות, בעקיפין,
פילים. של

 אחד מצד נפל לא הזהב דקל אבל
 בידי לא וגם קאנון מסירטי אהד בידי

 שלא מי של לדעתו גם (שהיה, הסרט
 ביותר החשוב בשלמות, ממנו התלהב

 אנדריי של כאן) שנראה מה מכל
הקורבן. טארקובסקי,

להמיט־ הזהב דקל הגדול, הפרס
(דמ רולאנד הכימאי של סירטם יון,

 די־ ולמפיק ג׳ופה שתיקה) של עות
 טארקד של סירטו ואילו פאטנם, וויד

 של הגדול המיוחד ב״פרס זכה בסקי
 סוון שלו. כשהצלם השופטים", חבר

 הקבוע כצלם שהתפרסם מי ניקוויסט,
 מיוחד בפרס זכה ברגמן, אינגמר של
האמנותית." ״התרומה על

 של סירטו פרשנות: נדרשת וכאן
 ידוע־שם רוסי בימאי טארקובסקי,
 שגלה נוסטאלגיה), (סיבריאדה,

 לעיכול קשה מסובך, סרט הוא למערב,
 מופלגות. מיסטיות משמעויות ובעל

 — הסרט הפך למדי טראגי באופן
 במערב האדם של פחדיו על המספר

 שואה נוכח המוות, מפני התרבותי
הא ועל להכחידו, המאיימת גרעינית

 למין שנותרה הדלה והתיקווה מונה
 שלו העמוק בצורך בימינו, האנושי

 לצוואה — לחיות ולהמשיך להתקיים
למות. הנוטה אמן של אישית

 ב־ אלה בימים שוכב טארקובסקי
 טיפולים ומקבל פאריסי בית־החולים

 אצלו שהתגלה הסרטן, נגד נמרצים
 בשוודיה. סירטו הסרטת את משסיים
 ארלנד בראשם הנפלאים, שחקניו

כי סיפרו יוזפסון ואלכסנדר) (פאני

 טארקובסקי שפע ההסרטה בשעת
 בסרט כשצופים אבל ומרץ, בריאות

 הנוראה ההרגשה מן מנוס אין הזה
 שביים שעה גורלו את ידע הזה שהאדם

הסרט. את
 התמוטטות המוות, מן היסטרי פחד

 והפאניקה הגיבור של ערכי־החומר כל
 המחלה החסד אובדן־האמונה, מפני

 האחר הצד ומן שמיים: מידי והסליחה
 יום־ בליל שהתאמתה: נוראה נבואה

 שחקן הסרט. גיבור של ההולדת
 שואה מתרחשת ימיו, בסתיו תיאטרון

 אכן היא אם ברור שלא מיסתורית,
 שואה הגיבור, של בדמיונו או במציאות
 אסון של ברורים סימנים הנושאת
 של ואשתו בהלם, לוקים כולם גרעיני.
 חסרת־ בהיסטריה נתקפת השחקן
 שאינה היום, אירופה כמו ממש תקנה,
אם כי ירקות אוכלת ואינה מים ■שותה

 לדעת נבעה זה לסרט מישני פרס לתת
 הפסטיבל, הנהלת של מלחצים רבים

 הראשון. היום למן עליו שהופעלו
 כבר להמיסיון, ניתן הזהב כשדקל

מדוע. כולם ידעו
 וגסים. עבים ברמזים ראיטית,

השופ לחבר הפסטיבל מנהלי הבהירו
 אבסטרקטי מוזר. שסרט ירצו שלא טים

 בפרס יזכה רציניים, סיכויי־קופה וללא
 שעברה, בשנה להם היה די החשוב.

 הסרט — אבא של כשמסע־עסקיס
 והיה בישראל. חיל שעשה היוגוסלווי

 כלל הצליח לא — נדירה פנינה אכן
בפאריס.

 של לשעבר ונשיאו ז׳אקוב. דיל
 דקל רצו לה־ברה. פאבר הפסטיבל.

 שכזה ובתור זהב. שיעשה לסרט זהב
 ילד־ פאטנם, של ההפקה על סמכו
 שנעזר הבריטית, התעשייה של הפלא

בתפ איירונס וג׳רמי דה־נירו ברוברט
 ובמפלי־המים הראשיים. קידים

ל כרקע ארגנטינה, של המפורסמים
 והריסת הישועים של רדיפתם סיפור

 לפני בדרום־אמריקה שלהם המיסיון
 הקאתולית,. הכנסיה על־ידי שנה 200

 של הפוליטיים האינטרסים בהשפעת
ופורטוגל. ספרד

עק שמועות טענו לכך, בנוסף
 הבריטית העיתונות מן שהגיעו שניות

האנג גולדקרסט חברת המיקצועית.
 סרט־ את פאטנם הפיק שבכספה לית,

 שלו, והמבולבל הבינוני הראווה
 עקב עצומים כספיים לקשיים נקלעה

 הרבה והיו שלה, כושלות הפקות־ענק
 לשופטים שרמזו הקלעים מאחורי

 לעזרת לצאת שצריך הנכבדים
 שרק שהסרט, עוד מה גולדקרסט.

 מפסטיבל נסחב המעבדות, מן יצא
קאן. לטובת ונציה

 היו בעצמם הנכבדים השופטים
 סידני כמו — מאוד נבוכים כנראה

 אלוף־ היהודי הכימאי פולאק,
 האוהדת בנטייתו הידוע האוסקרים,

)42 בעמוד (המשך
—■35 —■ פייבדז עדבד, —


