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 טוען: אטנבורו ריציארד סיר
 סנקציות להטיל הזמן הגיע

דרום־אפריקה על
 אטנבורו ריצ׳ארד סיר עם פגישתנו בערב

 לאוסקר. רשימת־המועמדים לאוזניו הגיעה
 בפסטיבל־ שהוצג החדש סירטו לחופש, הזעקה
 מישניות קטגוריות בשלוש ברשימה נכלל ברלין,
 של דמותו את המעצב וושינגטון, דנזל — בלבד
 וכן כשחקן־מישנה, לאוסקר מועמד ביקו סטיבן

הסרט. מתוך והשיר המוסיקה לאוסקר מועמדים
 ״האינך — מקניטה שאלה בו משלח מישהו

 מישני בתפקיד וושינגטון של שהעמדתו חושב
גזענות?" של ריח מדיפה בלבד

 עילאית דיקציה בעל מדוד, אצילי, אטנבורו,
אינו הראדה, בוגר שחקן היותו את שמסגירה

 בהחלט, לגיטימי שזה חושב אני ״לא. — מתלהט
 שאין אף ביקו, של אינה בסרט הראשית הדמות כי

 על מצר אני טובה. עבודה עושה שוושינגטון ספק
 העיתונאי דמות את המעצב קליין, שקווין כך

 הסרט, נסוב שעליו הגיבור שהוא וודס, דונאלד
 שחקן שהוא חושב אני חבל. לאוסקר. מועמד אינו

נפלא.״
 בברלין. אינטרקונטיננטל בבית־המלון חדר

 אטנבורו בחרדת״קודש. ונכנסים יוצאים הכל
 אחרי כאן יאמרו מה לו איכפת בשקט. מדבר

 ואילו פוליטי פסטיבל הוא ברלין ההקרנה.
 שבה פוליטית לזירה הפך הבריטי הקולנוע
 מרגרט נגד ובעיקר בעד, המאבקים נמשכים

אפשרית. הזדמנות בכל תאצ׳ר
 מודע הוא סירטו. את להסביר בא אטנבורו

 שלא יודע הוא הסרט. את לדחוף שצריך לעובדה
 שאינו שכזה, פוליטי משא הקהל בולע ברצון
 פעיל חלק לקחת קריאה אם כי טהור, בידור

 הגזענות במעוז זה במיקרה בעולם. במתרחש
בדרום־אפריקה.

 הגזעני העניין את שאציג טעם כל היה ״לא
 למי הקיצוני. הימין הוקעת דרך בדרום־אפריקה

 בדרום־אפריקה שנעשה ממה באמת שאיכפת
שלא למי להגיע רציתי שלי. לסרט זקוק אינו

ביקו של תמונותיו רקע על אטנבורו ריצ׳ארד סר
איכפת לא לתאצ׳ר

מעורבים. שאינם לאלה לאטומים, להם, איכפת
 אינני דגול. יוצר״סרטים שאיני יודע ״אני

בסך־ ברגמן. (אינגמח לא וגם פליני (פרדריקו)

חזו  ש
בשלג לבן

תל־ שחף, (אורלי,לחופש הזעקה
 מן התנקש כך בל - אנגליה) אביב,
בא שוב סרש שיהיה הזה השרש

הדב כי חבל בזה. שאינו חבל מת.
 כואב משפל הוא שבו והנושא שייאמרו חשוב אומר שהוא רים
 להיות אמור לחופש והזעקה לעשות, מה אבל אימה. כדי עד

 אנשי- תשדיר״שרות או מיפלגתי מינשר ולא סרש-קולנוע
ומגמתי. ששוח חלקיו, ברוב מעניין לא הוא וכקולנוע גזעני.
 ספריו בשני להתמקד שבחר אשנבורו, שריצ׳ארד ספק אין

 רצה צרות, ומחפש ביקו וודס: דונאלד הברישי העיתונאי של
 בדרום־ המחריד המצב אל העולם תשומת-לב את להסב

 טיפל שבעבר כשם בתום־לב זאת עשה הוא אפריקה.
 מילחמה איזו הו בדרכו. אחד כל מוקשים, לו שטמנו בנושאים

 מדי רחוק אחד גשר הראשונה. במילחמת-העולם עסק נחמדה
 השנייה ממילחמת-העולם הרפתקנית תוכנית על מחה

 מפוארת בתוכנית לבשר-תותחים הפכו בגות־הברית כשחיילי
הקולוניא את חימם עשור״הפרסיט ומדי אפשרית. בלתי

האנגלים. ליסטים
 מנהיג״השחודים על האמיתי הסיפור את מספר הוא עתה

 חוקי לא במעצר מוות עד שעונה ביקו סשיבן נדרוס״אפריקה,
 דונאלד הבריטי העיתונאי לבין בינו המופלאה הידידות ועל

 לו, שאיכפת ואמן דגול שחקן שאשנבורו, ספק אין וודס.
 לו בוחר האדם, זכויות למען ופעיל אירגוני״צדקה של נשיאם

להערכה. ראוי אזרחי באומץ נושאים

 פטפג\ת
חובקת

 תל- ,2 (חן בחיזור תרגילים
 שמו אם - ארצות־הברית) אביב,

 עדיין הכימאי טובאק ג׳יימס של
 זה הרי הישראלי, לקהל מוכר לא

 אחד רק כאן הוקרן שביים סרטים שלושה שמתוך משום רק
 אל משיכה האלימות, מרכיב מאחד סרטיו כל את אצבעות. -

 בחלקו שבן יותר עוד מפתיע זה הפעם המסובן. ואל המוזר
 לחזות עתידים אנו באילו נראה הסרט של הראשון

 את שהציפו שטותיים מצחיקונים מאותם בקומדיית־נעורים,
וכוי. אהבה, לקנות אפשר אי כמו באחרונה הבד

 רודף־שמלות דאוני), ג׳דיקו(דוברש ג׳ק בשם קל-דעת מורה
 אפשר אשר פניות המראה מול מתרגל חולני, ופטפשן מושבע

 הוא אחד שיום עד ברחוב. בעיניו חן המוצאות נערות וישכנעו
 האחורי במושב לפיתויו להיענות המוכנה מוזרה בנערה נתקל

 היא, קבע. בדרך איתו להמשיך מזבנה לא אבל המכונית, של
מסו שלמעשה במוסיאון, מדריכה ריינגזלד), ג׳נסן(מולי רנדי
 המאיימים בעלי־חוב מפני הופר) השתיץ(דניס אביה על בכת

לחסלו.
 קליל. למיתחן הופך ושיפשית שטוחה כקומדיה שנראה מה

 מהמרת שהיא ומגלה מדדיכת־המוסיאזן אחרי עוקב המורה
 אביה את להציל כדי הקופה, כל על להמר המוכנה ממולחת

הנבל. המאפיונר של למיטתו להיכנס שלא ובלבד
 מרתקות ודמויות חומר בתוכו אוצר שהסיפור היא האמת

ילדו־ של שילוב היא ריינגולד מולי התוצאות. מן יותר הרבה

וטהור צח - ביקו סטיבן בתפקיד וושינגטון דנזל
 הבד אל לתרגמם וחובתו רעיונותיו מאחורי עומד גם הוא
 נופל שבו בימאי-הקולנוע אבל זה), במדור מיסגרת (ראה

מאיש-המצפון. קומתו בשיעור
 הלבנים, ב. ב מר וצחים צדיקים נעלים, אגשים השחורים

 סיפור-הבריחה ומושחתים. רעים - ומישפחתו מוודס חוץ
 — מזעזעות ההפגנות רק שישחי. הקונפליקט ניתוח משעמם.
 אלות שכתות־עוני. על עולים צבאות נשים. מכה מישטרה
מוכריס! אלה קטעים כי לנו נדמה מדוע נולגולות. מפצחות

ההימור בדחף - דאוני ורוברט ריינגולד מולי
 בשורות־ מקופח הופר דניס מיסתורי. עצב עם בוסרית תיות

 אף זפאתשי, שתוי כאב לחלוטין אומלל ונראה שלו התסריט
 אומלל נראה הוא יותר. מורכב למשחו רומזים בתו עם שיחסיו

 שחקן קיישל, הארוזי הראשי, הגבל עם ביחסיו יותר עוד
בדמותו. להעמיק הזדמנות כאן קיבל שלא מרתק

 שטויות הרבה כל־כך לומר נאלץ דאוני, רוברש הגיבור,
 אשם מי לדעת שקשה עד רב כה ובעומס גדולה כה במהירות

התסריט. או השחקן זה -האם הזמן רוב מעייף שהוא בכך

 לקהל להגיע רוצה רגילים. סרטים עושה אני הכל
 מסכנה מישפחה על סיפור מספר הייתי אם רחב.

 לראות לקולנוע הולך היה לא אחד אף בסווטו,
 מישפחה על מספר אני אם אבל הסרט. את

 השחור שהאיש ילדים וחמישה ואם אב אנגלית,
 מן חייהם את משנה ביקו, סטיבן הזה, הכריזמטי

 בבריחה שמסתיים סיפור הקצה, אל הקצה
 שאנשים סיכוי יש עוצרת־נשימה, ובדראמה

הסרט. את לראות יבואו
 להצגות אשליות. כל לי היו לא זה בעניין ״גם

 הגיעו חברי־פרלמנט. הזמנתי בלונדון הראשונות
 לי אין מהשמרנים. לא רק המפלגות, מכל נציגים

 הסרט. על חושבת שתאצ׳ר למה ביחס אשליות כל
 שהיא מה לי איכפת לא שגם לומר רוצה הייתי

 בישיבות ולהצהרותיה לה להאזין היה די חושבת.
 בידיה שיש היא הבעייה בז׳נווה. השוק־המשותף

 אם יקרה מה חכמה. היא עכשיו מאוד. חזק כוח
אז? תעשה מה דמוקרט? נשיא ייבחר באמריקה

 איתה ויחד הבריטית הממשלה שאם סבור ״אני
 והמערב־ היפאנית האמריקאית, הממשלה גם

 דגלתי שלא דבר בסנקציות, נוקטות היו גרמנית
 משהו להציל היה אפשר שנים, חמש לפני בו

 הנימוקים את לקבל אפשר איך בררום־אפריקה.
 דמוקרטיים שהליכים האומרת תאצ׳ר, של

 להורדת רבר, של בסופו יגרמו, בדרום־אפריקה
 ולהמשיך מוטב ולכן השחורים, של רמת־החיים

 ממתי לשחורים? דואגת היא ממתי הקיים? במצב
 ולרמת־ דרום־אפריקה של לכושים דואגת היא

 לענות להם לתת לה מציע הייתי שלהם? החיים
עבורם.״ טוב מה ולהחליט

 שעשויים שמועה שהפיץ מי היה בשעתו
 היום, בדרום־אפריקה. הסרט הצגת את להתיר

 בררום־ הימין הקצנת על מבשרת כשהעיתונות
 לכיוון שבקלות קלה תזוזה אף ואין אפריקה,

 ״אין אשליות. לאטנבורו אין האפרטהייד ביטול
 אני אבל בדרום־אפריקה. יוצג שהסרט סיכוי כל

 לחץ עלי הפעילו לא שמעולם להודות חייב
 הרבה קיבלתי אמת, זה. מכיוון כלשהו פוליטי

גסות. קללות מיכתבי־השמצה.
 הפחידו בזימבאבווה הסרט את ״כשצילמנו

 ולי לאשתי בסכנה. לעמוד עשויים שחיינו אותנו
 לארוחת־ערב הולכים היינו שומרי־ראש. הצמידו

 אבל לשולחן. איתנו ישבו המחומשים והשומרים
 את לפוצץ ניסו ממש. של במתח היינו לא מעולם

 עם מסתננים גילו פעמים כמה אתר־הצילומים.
 דבר אבל לאתר־הצילומים, שבאו חומרי־חבלה

קרה.״ לא
 העולם? את לשנות סרט עשוי לדעתו האם

 ״איני — הפוליטיים? האירועים על להשפיע
 מספיק מוכשר איני תאצ׳ר. את יזיז מה יודע

 שסרט מאמין הייתי לא אם בפוליטיקה. לעסוק
 עושה הייתי לא בני־אדם על להשפיע יכול

סרטים."

תדריך
לראות: חובה

 לילה, של שיגעון האחרון, הקיסר תל־אביב:
 הדבורים, מגרל טאספופו. ברלין, בשמי מלאכים

הקוקיה. קו שחורות, עיניים
רחוב. חוכמת ירושלים:

האחרון. הקיסר חיפה:
תל־אביב:

 גס מוצג (גת,האחרון הקיסר ★ ★ * *
 מחרש חינוכו תהליך — אנגליה) בחיפה, ברב־נת

 סין קיסר שלו, בעירו שבוי נצח, בן שהיה מי של
 בן־ פשוט לגנן ההיסטוריה בתעתועי והפך

מרהיב. קולנוע תמותה.
פייזדז יעמד,
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