
פופו תוכנית״טלוויזיה היום מגישים להטוטני,
 קרה מה .נבדוק אלטמן, אומר .בקיצור.״ לארית.
 בכל להתגלות שרצו זמרים. של דור לאותו
מחיר.'
 מטורפת(שבארץ אהבה האחרון, סירסו על
 בתחילה ואילו לאהבה המכורים בשם נקרא
 שלא וחבל לאהבה', ־שוטה כאן לו לקרוא תשבו
 עם אותו לבלבל עשוי החדש השם כי כך, עשו
 מספר דומה), שם בעלי סרטים עשרות עוד

 הוא והסרט תסריט, היה לא למעשה כי אלטמן.
 רצה לא שפרד(.שהוא סס של הסדוייק המחזה
 בכלל או איתן־ או אמרתי: אני אבל בו, לשחק
לא!')

 פינקה לא מעולם בבית שהביקורת אלטמן,
 אותו: להפתיע הצליחו שהפעם מודה אותו.

 את קטל בעבר, חסד איתי שעשה מי כל .דווקא
 הרגשה לי יש אבל ולהיפך. — הזה הסרט

 זה באמריקה. מאשר •ותר אותו יאהבו שבאירופה
 סיכוי בל שאץ יודע אני ובכלל, אותי. יפליא לא

 הכבוד כל באמריקה. כסף יעשה הזה שהסרט
 לי נתנו הם גלובוס. דורם גולן מנחם של לאומץ
 — אמנותית גם לי הניחו רוצה. שאני מה לעשות

 — הצילומים בימת על אותם ראיתי לא פעם אף
 4 עלה הסרט — כספית גם לנפשי אותי עזבו
דולר.' מילית וחצי

 אלטסן של תדריך שמחפש מי של לנוחותו
 מתרחש העניין .כל מכריז: הוא הסרט להבנת

 סטנסיזג דין (הארי זקן שיכור של בדמיונו
 בנו על שלו תסביך־האשמה את להלביש המנסה

 הכל דבר. שום במציאות קורה לא ולמעשה ובתו,
גדול.״ אחד סיוט

 את מזכיר זה סליחה, — אותו שאלתי
ת אלן של פרובידנס  בבוקר הזקן מתעורר שם ת

 היתה לא מישפחתו שבעצם לראות כדי
 בסיוטיו אותה תאה שהוא כסו כל־כו מיפלצתית
המפחידים:

 על לך רבה תודה או, תה? את מזכיר .זה
המחמאה!*
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קולנוע
פסטיבלים

בירושלים לראות
 פסטיבלים של ססטיבל

בשואה מתמקד
 5ה־ עד ביוני 28(מה־ ירושלים פסטיבל

 של דגם לעצמו לאמץ שוב משתרל ביולי)
 ניו״יורק את המאפיין פסטיבלים", של .פסטיבל

 לבני־המקום להראות היא המגמה בהם לונדון, או
 לבקר משגת ידם שאין ואוהבי־הקולנוע,

 לדעת שנחשב מה את בינלאומיים, בפסטיבלים
האחרונה. השנה של הבציר כמיטב המארגנים
 יש בעיקר'בלונדון, אלה, בפסטיבלים אומנם

 חדש, קולנוע שנה מדי לגלות ברורה נטיה
 מאסיבית אישית נוכחות ויש רחוק, או מקופח

 הפסטיבל את ההופכים יוצרי־הסרטים, של
 השנה יבוא מי ברור לא בינתיים מרגש. לאירוע

 לא הירושלמים את לימד הנסיון אבל לירושלים,
 לגרום שלא כדי גדולות, הבטחות להבטיח

גדולות. לאכזבות
 של העיקרית הברכה מאושוויץ. מיסמך

ה תיאטרון אולם־הקרנה, תוספת היא השנה
 והקרנות הצופים מיספר גידול שיאפשר חאן,

 עקב ביותר שחיוני מה הסרטים, מן לרבים חוזרות
 הסינמטק. אולמות בשני הקטן המקומות מיספר
 לוח־האירועים של בתיכנון זאת לדעת חשוב

 במחיר כרטיסים, חמישה הכרטיסים(על ובקניית
 — בחינם) נוסף כרטיס מקבלים אחד, כל ש״ח, 4

 ירושלים בסינמטק גם מוקדמת מכירה יש וכי
ה בקומה ובמישרדיו, תל״אביב בסינמטק וגם

בתל־אביב. העיריה בבית 1 ו
 על לברך שאפשר היחידה המרכזית הנקודה

ביש מועלה שואה כשהסרט דווקא קיומה,
 החוויה לנושאי מסביב הסרטים הם ראל,

 כאלזז הציוויליזציה. בתולדות ביותר המחרידה
 ממול) בעמוד שעון (ראה אליזיום הם

 שנעשה סרט — לווינה הבאים וברוכים
 בו שיש ובמימונה, האוסטרית לטלוויזיה במקורו

שבה ארץ על מחשבה ומעורר ציני עדכני מימה

 עודם הישנים כי חרשים, נאצים למצוא צריך לא
בתוקף.

 הולנד, אניישקה של סרטה הזעם, קציר
 האיש של השקטה האנטי־שמיות את שוב מוקיע
 נדיר, מיסמך הוא אושוויץ שיחרור הקטן.

 כה היינו מזמן. לא לפירסום התירו שהרוסים
 יוצאי בקהילת מטפל שעון) (ראה אהובים

 הביתה, עדיין המתגעגעת בניו״יורק, גרמניה
לגרמניה.

 טיול גאזדאק, גיולא של שסירטו מאוד חבל
 זאת, לעומת מקומו. את כאן מצא לא מאורגן,

 אחר, נושא על החלטה, גאזדאג, של קודם סרט
 בהונגריה, הסוציאליזם כפיית של האבסורד על

 הסרטים אחד ביותר. ומומלץ בפסטיבל, מוקרן
 התקופה של ביותר המעניינים התיעודיים
האחרונה.

להחמיץ שאסור הסרטים בין שמות. גם

 — יאנג אדוארד של טאיפה סיפור •
 בעת עצמתו בכל המתגלה חדש לקולנוע אשנב

הטאייוואני. הקולנוע הוא הלא האחרונה,
 על להפליא מצולם רוהמר, בסיגנון סיפור זהו

 ומודרניזציה(תרגום שמסורת טאיפה, העיר רקע
 להפצה עתה זה נרכש הסרט שכן בלבד, לאנגלית
 ילידיה אצל לסכיזופרניה גורמים בישראל)
הצעירים.

 אנייס של הקודר סירטה — אורח עוברת •
 ,1985 בוונציה הזהב אריה בפרס שזכה וארדה,

 עם בחריגיה, בטיפול החברה של אוזלת־ידה על
הראשי. בתפקיד המזהירה בונר סאנדרין

 מיסגרת (ראה והקורבן נוסטלגיה •
 טארקובסקי, אנדריי של יזה) בעמוד למעלה,

 למערב מרוסיה שערק המסובכים הבימאים אחד
 אם כלל ברור לא כי עברי, תרגום לסרטים (אין
מיסחרית.) בהפצה בישראל אי־פעם יופצו הם

 על בלבד), אנגלי בתרגום הוא פרידה(גם •
 קאהלו(ראה פרידה הדרום־אמריקאית הציירת
שעון).

יש: זה גם חשובים? שמות
 לוק ז׳אן של האחרון הלוגיסטי התרגיל בלש,

 של מייגעים סיגנון מישחקי מישטרה, גוראר;
 מלודראמה השקטה, השמש שנת פיאלה, מוריס
 הכימאי של ,84 בשנת בפרס־ונציה זכתה אשר

 פולין שביוצרי החשובים אחד זאנוסי, כריסטוף
ביותר. הטוב סירטו לא וזה —

 מביים איצ׳יקאווה קן — הבורמזי הנבל
 לשכוח לא מובהק. פציפיסטי סיפור אותו בשנית

 את שוב המוכיח ואלכסנדר, פאני תיעוד את
 ואת שחקנים, עם בעבודה ברגמן של ייחודו

 פון־שטרוהיים, אריך של הקלאסי קלי המלכה
 ערוך חומר עם דורוס, דנים של מושלם בעותק

סוונסון. גלוריה שהמציאה נוסף

גדול! אחד
 משום לא לירושלים. יבוא לא הוא א, ך■
 היה הוא עובדה: — הטרור מן מפחד שהוא /

 סירטו עם לקאן שבא היחידי האמריקאי הבימאי
 מפחד לא שהוא להוכיח וכדי מטורפת, אהבה

 יחד שעבדו מבניו, ושניים אשתו את גם הביא
 וסטיב, עוזר־בימאי, שהיה ובמר, הסרט על איתו

הסטילס). צילומי את שצילם
 הפך לאי זה ״אבל בפאריס היום חי הוא אומנם

 החוף על יושב בעודו פחות' לפגיע אותו
 מנחם.גולן, של וזוהרת חגיגית בסעודת־צהריים

קנון. של אמריקאי בדגל הישראלי המפיק
 אמר באו,״ שלא שלי, השחקנים על לי .צר
 דבר לומר יכול .אינני בפסטיבל־קאן. אלטמן
 העניין שכל חושב אני אבל להגנתם. בשמם

 יש עיוות שהרבה הרגשה לי יש מעיקרו. אידיוטי
 הם האמריקאים. כלי״התקשורת של בדיווח

 לשדה־ הפכה שאירופה בלוס־אנג׳לס חושבים
 נלחמים שבישראל שחושבים כמו גדול, קרב

ברחובות.'

 מוזמן היה אילו גם לירושלים? בא לא למה ובכן,
 בל בין זמן פסק מוצא שהיה להניח קשה לבוא,

הוא כעת שלו. והצפופים הרבים הפרוייקטים
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 מייד ואחריה שבצרפת, בליל, אופרה מביים
 נוסף וסרט דוראנג כריסופר של מחזה לו צפויים

 .נישמע ג.2 נאשוויל אלה אחדי ומייד בפאריס.
 אחרי,״ שנה עשרים ואשה גבר ללוש, כמו

 הדומה בימאי לתאר קשה כי אף אלטמן, מצטחק
 שהוצגה הזאת הצרפתית לבועת־הסבון פחות

 כנאד ללוש, יוצרה, את והציגה פסטיבל, באותו
 אהד אלי ־פנה אלטמן, מספר ״אבל,״ נפוח.

 ג׳רי האוריגינלי, נאשוויל של המפיקים
 לו אמרתי המשך, שאעשה בבקשה ויינטדאוב,

אזזר־כך אבל נאשוויל עוד לעשות מסוגל שאיגי

 אחרי וגורלן הדמויות אחרי שמעקב החלטתי
משעשע.' להיות יכול מעשור יותר

 היום יהיה נהג, אז שהיה אלקין, דייוויד וכך,
מומ לילי בעיסקי״המוסיקה. השולט איל־ממון

 חרשים־ ילדים עם זמרת־נשמה שהיתה לץ,
 מי מישרת־מושל, על היום מתמודדת אילמים,

 בינתיים ממנה התגרש ביטי, נד בעלה. שהיה
 וולט גוון השחקנית — סדלץ לאותה נשוי והוא

 להיות שחתרה אשה, של דמות אותה שגילמה
 צ׳פלץ. ג׳רלדץ חשפנית. להיות ונאלצה זמרת

אפנוע על שרכב גולדבלום, וג׳ף כתבת, שהיתה

מטורפת״ ב״אהבה עופארד וסם באנדנגד קים
ולהיפך הזה. הסרט את קטל - חסד בעבר איתי שעשה מי -כל

ן:1?פס1י או־רנד

 ,,המציאות
 הנוראה
 את אישרה
החלום

ם  לומר יבול אני ציני, להיות רוצה אני ^
מן א ש £  והקא־ מזל. לו שיהיה צריך //\

 שחזה לאסון מתאימה שבמציאות טאסטרופה
 נאמרו יוזפסון ארלנד של אלה רבדיו בחלום.״

 אנשי את ששימשה שטופת־שמש. במירפסת
בפס החשובים ואורחיו הסקנדינאבי הקולנוע

 שבועות שלושה לפני בקאן, הסרטים טיבל
בלבד.

 הזוהר של בלב־ליבם ולדבר, לשבת היה מוזר
 צוואה בו שרואים קודר סרט על העליזים. והחיים

 הראשונה בפעם אמש רק שהוצג ממש, של
 טארקובסקי. אנדרי של פירטו כולו. בעולם

הקורבן.
 אחרי עליז. בימאי מעולם היה לא טארקובסקי

 לא במערב. מיקלט מצא ברוסיה העצום פירסומו
 במולדתו עלב שבה קולנית שערוריה בלי

 וקשה מסובך סרט ועשה שבה, ובתופש״הדיבור
 וסיגנון. נוקשה מערכת־סמליס עם לעיכול
 יוצג הוא שגם נוסטלגיה, נשימה, עוצר אסתטי

יוזפסון. מופיע בו ׳וגם בירושלים
טאו״ ביקש הזה הסרט בעיקבות למעשר״

 החדש. בסירטו להופיע מיוזפסון קובסקי
אינטלק של ולבטיו סיוטיו על הקורבן סיפור
 פחדיו ,60וד הולדתו יום את לחגוג העומד טואל

 הערכים כל וחידלון גרעינית משואה המוות״ מן
 כל — באמנותו פיקפוקו ודיו. כל האמין שבהם

במציאות. מחרידה לנבואה הפכו אלה
 בריא טארקובסקי היה הסרט את ־כשעשינו

 אמן כל כמו הרגיש, הנראה כפי אבל לחלוטין.
 יחפסון. נזכר ובא,״ ממשמש נורא משהו כי גדול,
 חלה הוא — שלו הפרטי האסון גם כך על ״נוסף

 טיפול ועובר במחלה נאבק הוא והיום אנושות,
 משלא הופתענו שכולנו כל־כך, קשה כימותראפי

לבוא. יכול
 רואה מסיוטיו שבאחד הוא מכל המדהים ״אבל
 בפאניקה משתוללים אנשים אני, שזה הגיבור.
 אחר״כך, שנה חצי נרצח, רחוב באותו ברחוב.

 עמדה והמצלמה פאלמד״ אולוף ראש״הממשלה
 ומת. קרס. שבו המקום מן בלבד מטרים עשרה

שמו. על הרחוב נקרא היום
 או ברגמז פליני. כמו לגאונים קורה ״זה

 והם בהם רוחש מיסטי שמשהו מארקובסקי,
 רק זמנד״' טרם שואה על להתנבא מסוגלים

 יחפסון. של לדעתו להסביר. אפשר במיסטיקה
 כבר בקאן הסרט שהוקרן שבשעה העובדה את

 הענן מן הפחה בדיבוק אחוזה כולה אירופה היתה
 צ׳רנוביל אסון עקב המתפשט הרדיראקטיבי

 בקרב תוקף מישנה קיבל הבד על והמתרחש
הקהל.

 דמוי אסון מתרחש טארקובסקי של בסירטו
 הגיבור של המשבר את המחדד גרעינית, שואה
מוחלטת. היסטריה לתוך רעייתו את ומטיל

 ללא כי אס הסרט, את ראה שכבר יוזפסון.
 החגיגית הערב בהצגת הרגשתו את תיאר קהל.

והתרגשות', כ״עצבנות
 כמוך. מנוסה ששחקן היתכן אותו: שאלתי

 שנים זה הבימה על חי בעימות הקהל מול העומד
ונרגש? עצבני היום מרגיש רבות,

ט ־ בו ץ: רנ מ ט אד

סיוט ״הכל

יוזפסון שחקן
ת תחושה סטי מי

 האמפרי את פעם שאלה קאווני ״ליליאנה
 בדיוק לד״•,זה ענה והוא השאלה. אותה בוגארד

 אומנם הנסיון הזה.׳ במיקצוע אוהב שאני מה
משתנות. תמיד הנסיבות אבל חוזר,

 אינך לעולם לדעתי: האמת, את לך ״אומר
 הקהל, עם בעצמך ולהביט באולם לשבת מתרגל.
 כל־כך כמוני, ולהיות, התגובות, את להרגיש
 אני לחלוטין. מתיש זה עצמי. כלפי ביקורתי

ההצגה.' אחר־ לגמרי הרום הייתי
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*


