
״! ליאניו־יורק לי ע
המו הציג אחדים חודשים לפני

 בניו״יורק מודרנית לאומנות סיאון
 כוללת, רטרוספקטיבית תערוכה

 וור־ אנרי לאמן־הפופ שהוקדשה
ואף זאת בתערוכה ביקרתי הול.

 מילים. כמה עליה לכתוב חשבתי
שהת לספר עמדתי שלא מובן

 לא גם אבל יצירה, מכל עלפתי
 בת ענת, שבת־אחי, אומר הייתי

יצירות לעשות מסוגלת השלוש,
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 חוסר״אוז- גדול בך יוון. הזו, היפהפיה לארץ אהבתי כגודל

המדי את המשרת אתוגה, של הבינלאומי לנמל־התעופה בתי
הזו. נה

ת בגלל שאני, עת בכל  בנמל תקוע בי, תלויות שאינן סיבו
השכפ״ץ. ואת שלי הקסדה את ששכחתי מרגיש אני הזה,

 לי נראה לעיתים אי״שקט. עלי משרה הזה במקום משהו
 נמל- זה אין ספק בלי גדול. כמחנה־פליטים הזה נמל״התעופה

 מתאים יותר הוא כאתונה. וגדולה מודרנית עיר ההולם אוויר
בפולין. קטן שטייטל לאיזה

 בלשון (הנקראות שחור לבושות נשים של גדולות קבוצות
 באולם־הנוסעים, פינה בכל כמעט נראות חג׳ידאקיסיות) העם

ם ובן  בעלי נשים, וגם גברים כפריים, המון שם מסתובבי
 תאונה על שומע שאני פעם בכל בעיניים. מאיים ומבט זיפי־זקן
 באיי- קרה זה אם גם מטוס, שהפיל מיטען־חבלה או אווירית

מאתו במיקרה, יצא, לא הזה המטוס אם בודק אני הבתולה,
 הגישו שסתם או יווניה, היתה שהדיילת או בה, חנה או נה,

 נקשרות תאונות-אוויר המון מה משום סופלאקי. בארוחה
אתונה. של גמל-התעופה עם בתודעה אצלי

מרגיש. אני ככה אבל מגזים, קצת שאני כמובן, לי, ברור
 אותה, עוזבים וגם ליוון, בהמונינו נוסעים ואנחנו מאחר

 או באופניים באוניה, ברכבת, לעזוב רוצים לא אנחנו ואם
 זו, במעברה קצר ביקור לערוך אלא ברירה לנו אין אז ברגל,

 כבר אנחנו ואם אתונה. של הבינלאומי נמל-התעופה הנקראת
לקנות. שחייבים משהו ויש לקנות שאפשר משהו יש אז שם,

 בנות פחיות לקנות יכול הסחיבות, עליו נמאסו שלא מי
 שוב יותר בהכרח אינו שם השמן שמן־זית. של אחד לישר

 זול. יותר הרבה והוא טוב, בהחלט הוא אבל אצלנו, מהשמן
ליטר. של לפחית דולר שני בערך
 לייצוא מעולה יין מייצרת יוון יין. זה לקנות שחייבים מה
למצוא אפשרות אין 8011x^81 נקרא והוא בלבד,

 יין יש החוצה. בדרך בנמל-התעופה רק אלא עצמה, ביוון אותו
 יוון. מתוצרת למצוא שניתן ביותר היקר והוא אדום, ויש לבן

 למחירי ובהשוואה דולר משלושה פחות עולה ליטר של בקבוק
מציאה. ממש שזו הרי אצלנו, הבינוניים, גם היינות,

 תמיר, ג'יל על אל כלכל לי המליץ הזה היין של קיומו על
קצת. בזה מבין אני גם ועכשיו בזה, מבין שהוא

 וטובות- טובות-יותר שנות״בציר להם גם יש אצלנו, וכמו
׳.83ו״ ',82,79 ;76מ־ הוא המומלץ הבציר פחות.
 כבר אתם אם אבל זה, בשביל במיוחד ליוון לנסוע צורך אין

בחשבון. זה את קחו שם,
לכולם! די יש לדחוף! לא

כיף של בוקר
 ללונדון מגיעים אתם כאשר

 חייבים אתם אחד, מיום ליותר
 ואף מהתיאטרון מהקניות, פסק־זמן

 חצי־בוקר, לכם פנו מהטלוויזיה.
 סעו לקולנוע, אלרגיים אינכם ואם
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 עם השכנה, עם הילדים, עם לשם
ולהת מוכרחים) אתם (אם האשה

המקום. של לקיסמו בהנאה מסר
 חיה בצורה מציג המוסיאון

 של ההיסטוריה את וציבעונית
 בניסיונות החל הנעות, התמונות

לאול וער הראשונים הסינמטיים
המודרניים. הטלוויזיה פני

 עם מתחיל הזה הקסום המסע
 גאס־ בשם אחד בלגי של ניסיונו

 להדהים 1798 בשנת רוברט פרד
 הפריסאית האריסטוקרטיה את

 מסך־בד, של שילוב שהיה במיצג
 קול, של ואפקטים צלליות עשן,
עוב ״פנטסמגורי״. לזה קרא והוא
התפת אחר ועוקבים שלבים רים

הדיאפרג הפנורמה, הסינרמה, חות
 הקולנוע לעידן ומגיעים וכר, מה

התפת על לומדים אנו כאן עצמו.
 בקולנוע, ״הכוכבות״ מושג חות

 היסטריות כוכבות־עבר ומכירים
 נגרי, פולה בארה, טרה כמו גדולות
 ואחרות. פיקפורד מרי כהן, גאולה

 נכנסות לעניין, חיים להוסיף כדי
 של ובתסרוקות בלבוש בחורות
 וסצי־ סקנדלים ועושות התקופה

אמיתי. כמעט נות״קינאה.
 הולדתו אחר בעניין עוקבים אנו

 הא־ התפתחות הרוסי, הקולנוע של
 במיצג המדבר. והסרט וונט־גארד

 איך מראים וקול תמונה של מרשים
 אילם, קולנוע של ממצב הגענו

 שישב פסנתרן, על־ידי המלווה
 הרול־ של אלה לימינו ועד באולם,

 סילחסת כמו בסרטים בי־סטריאו,
עו בררו חנס. ואינדיאנה המכבים

 בנות לדמויות ומתוודעים צרים
 וצ׳ארלי מונרו כמרילין אלמוות
מבק ואנו ממשיך, המסע צ׳פלין.

מחלקו על באולפני־קולנוע רים
השונות. תיהם

 מייק־ ,עריכה מדידות, מחלקת
 של ושיטות־צילום אפקטים אפ,

והאסונות. הבלהות סירטי

וורהול אנדי
פטפטת של עמודים 807

 היה לכתוב שרציתי מה כל כאלה.
 ונשארתי יצאתי ראיתי, שהייתי,

* בחיים.
 דבר. כתבתי לא זאת בכל למה

 שהתערוכה בזמן שבו משום אז?
הו על פירסומים החלו התקיימה,

 .יומני הספר של הקרובה פעתו
 עם חשבון האמן סוגר שבו ננרהנד,

 לעולם ומספר סלבריטיס, המוני
 גנבים, חרמנים, קמצנים, כמה כולו

 שועי כל הם ונימפומנים נרקומנים
 באותו והסביבה. יבנה ניו־יורק,

 על כותב לא שאני החלטתי רגע
 שלו התערוכה ועל הזה האיש
לא שאני עד רעה, לא גם מילה,

בספר. עומד אני איפה יודע
 הוא שהפעם הרגשה לי היתה
 את בכלל יזכיר ולא ממני, יתעלם

 לי. בא יגורתי ואשר שלי הדפקטים
 עמודים, 807 על המתפרש בספר,

נות ולא וזכר, סימן כל לקיומי אין
 לכולם לספר אלא הברירה לי רה

 השליליות התכונות על בעצמי
שלי.

 מוכרח אני עצמו לספר באשר
 המא־ שמכונת־יחסי־הציבור לומר

 אין היטב. פעלה והמשומנת סיבית
 להימלט היכול בניו־יורק איש

 אתה הזאת. היצירה של מעונשה
 למשתנה להיכנס היום יכול לא

 שהי־ שהאשה, מבלי בעיר ציבורית
 בדרכה אותך תשאל לפניך, שם תה

 הזה. הספר את קנית כבר אם החוצה
 אם אלא אותו, קראת אם חלילה לא

 עובד וזה שם, עובד זה כך קנית.
בגדול.
 בניו־יורק אדם היום אין

 בסלון הזה הספר בלי מת שייתפס
 כך הפיצוחים, ליד ממש שלו,

יראו. שכולם
 שלא מובן בספר. לעיין לי יצא
 מחברה שאלתי אלא אותו, קניתי

 קראה שלא מובן אבל שקנתה,
והפכ בו דיפדפתי לילה חצי אותו.

 למצוא נואש בניסיון בו, תי
לשווא. נקודות־אור.

 ספרותי מבקר להיות צורך אין
 אווילית, כמה עד לראות כדי

 הזאת. היצירה ומשעמת קטנונית
 והפרטים אינפנטילית, הכתיבה

 מחדשים אינם שבספר הרכילומיים
 מעניין, זה מי את דבר. כמעט
היא ג׳אגר שביאנקה בעצם,

 צריך אני זה בגלל נימפומנית?
 איכפת מה אנטי־ביוטיקה? לקחת

 קמצנית היא פונדה שג׳יין לי
 דולר ממנה להוציא ושכדי כרונית,

 משלמת היא קיסרי? ניתוח דרוש
 שאליזבס זה המשכורת? את לי

 שמנמנה כרוב בובת־ היא טיילור
 לבד? רואים לא אנחנו ומשופמת

 שלייזה לנו גילה הוא דיל, וביג
 היא מה? אז נרקומנית. קצת מינלי
לא! שלי? האחלן כדורי את לקחה
 לעצמו לועג שהוא העובדה גם
 רמת את לי שיפרה בדיוק לא בספר

הכולסטרול.
 מקומית חשיבות לספר לדעתי,

 בגטו עצמה, בניו״יורק בלבד, קטנה
 או, האמנותי, ובגטו האריסטוקרטי

 מוזכרים ואתם מזלכם התמזל אם
 עניין, בו שתמצאו יתכן אז בספר,

בטוח. לא זה גם אבל
 יש בעצם, כולנו וזה השאר, לכל

 לעשות ניתן מה עצות. שתי לי
 איתו? תקועים אתם אם הזה, בספר
 אחרי אז וכבד, גדול והוא מאחר

 שיש יודעים שכולם שווידאתם
 אותו להניח ניתן ממנו, עותק לכם
 רעיון ברוח. תיסגר שלא הדלת ליד
 של לקבוצות אותו לפרק הוא, אחר

 עת בכל ולהקפיא. עמודים חמישה
 נדודי־שינה, אתכם שתוקפים

 אחת, מנה מההקפאה תוציאו
 תוך לקרוא. והתחילו אותה הפשירו
 מהנחירות תרעד התיקרה שניות
שלכם.
 שההיסטריה שאחרי ספק לי אין

 יהיה ניתן קצת, תירגע הראשונה
 בבתי־מירקחת הספר את להשיג

רופא. מירשם בלי גם מובחרים,

בלונדון ״מומי״ במוסיאון מונרו ומרילין הרוסי, הסרט התפתחות
ימינו של לטלחיזיה ועד הקולנוע מהתפתחות

הטל בעידן אנו הסוף לקראת
 לעימות ועדים המודרנית, וויזיה

 עם הקולנוע של הבלתי־נמנע
הזה. החדש המדיום

 הטוב, לסוף גם מגיעים כמובן
 שני של בשלום הדו־קיום והוא

המדיומים.
הנעימים המוסיאונים אחד זהו

 אין שביקרתי. ביותר והמעניינים
 כדי לקולנוע פריק להיות צורך

 חשוב לא וגם הזה, מהמקום ליהנות
 גיור עברתם אם או אתם כמה בני

כהלכה.
 משלמים למבוגר כניסה עבור

 2.5 וסטודנטים ילדים ליש״ט, 3.5
ליש״ט.

 ברכבת גם למקום להגיע ניתן
 בתחנת לרדת יש התחתית.
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