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וזסוב״ס־ לקותע שנר. שלושיס
•טנער יוחנן מאת

 היא שהמצלמה ההכרה את הצופים
לאדם. נוספת עין

רו שעיניו במה מעונין האדם ברם,
העין. במבנה מאשר יותר אות

 נתקבלה לא ורטוב של והאסכולה
להח הוסיף הוא אולם המונית, באהדה

 רם רבות, שנים רבה בקשנות בה זיק
 מחוץ עוד ידוע היה לא ששמו לאחר
המקצוע. לחוגי

אייזנשטיין סרגיי
 בשעה ,1926 בנובמבר 13ה־ בשבת,

 הסרט מועדון הציג הצהרים אחר ארבע
 לחברים, פרטית, בהצגה הפריזאי הטוב
ל ת י נ ״א בשם סובייטי סרט מ ה

ה מ  איזג־ מאת ן״ י ק מ י ט ו פ ח
 היו לא כי פרטית היתד, ההצגה שטיין.

 הצנזורה מן רשות לקבל סיכויים כל
ברבים. להפצתו הצרפתית
שהת הבשורה יצאה שבת יום באותו

תעשית : המערב בכל חיש פשטה
החשו יתכן, היא, הסובייטית הסרטים

 אמנדתית מבחינה בעולם ביותר בה
וחברותית.

 הסרט תמצית את להלן מביא אני
ביו המפורסם ספק׳ בלי שהוא, הזה,

:הראינוע בתולדות תר
ם א. י ש נ ם א י ע ל ו ת לי — ו
 רוח גם נשברים. גלים סוער. הים לה.

 •פו־ האדר. סיפון על סוערת המלחים
 הבשר בוקר. מלח. מכה קצין טימקין״.
 מרבית תולעים. רוחש הצהרים לארוחת

 איטי. (קצב הארוחה. על מותרים הצוות
 בצילומים־קרו־ שזורים צילומי־קבוצה

הצוות.). כלל נגד הבודדים הקצינים בים•
ד ב. ר  את אוסף החובל רב — מ

 שיצווה מאיים הוא הסיפון. על אנשיו
 אחדים המורדים. את ביריד, להרוג

 פלו־ בכח. נאסרים השאר נכנעים, מהם
 אחד פונה לפתע הכן. מתיצבת גת־אש

 האש פלוגת נרגשת. בקריאה המלחים
 הפקודה. את למלא מסרבת מהססת,

 לשוא. סדר, להשלים מנסה ד,אניד, כומר
 אחד הימה. מושלכים נמלטים, הקצינים
לפ נפסק המהיר (הקצב נורה. המלחים

לק מובאת המת המלח של גויתו תע)
בנמל. המזח צה

מי ג. ם ד י ת מ ם ה י ק ע ו  — צ
 לעבור העיר אנשי נוהרים שחר עם
המד המזח. על המלח גוית פני על

 מתמלאות לנמל המובילות הריקות רגות
האנ המוני את מראים (צלומים אנשים

 קרובים תצלומים שזורים ושבהן שים,
 שעל הכתובת המת, המלח ראש של

 הקצב בכובעו. המצטבר הכסף חזהו,
 ככל מהיר נעשה העריכה של האיטי
מור אגרופים ההמונים.) כעס שגובר

ומז העירה מגיעים מספר קצינים מים•
 האניה סיפון על הצבא. את עיקים
האדום. הדגל מונף
ת ד. ו ג ר ד דו — ה ם י ד ו א מ
בדו האניה. את מקיפות לעשרות דות
חזי־ תרנגולות׳ והמון מזון — גיות

 ובדי־ האניה על נצחון שמחת דים.
 ד,עומ־ האנשים אצל נצזזון שמחת גיות.

 המונים והמדרגות. המוחים על דים
 מתחי־ הם לפתע המדרגות. על עומדים

 נופלים מאיימים כשצללים לרוץ לים
ברי הלבן המשמר המדרגות. ראש על

המד במורד צועדים הם דרוכים. בים
 לרדת וממשיכים יורים, נעצרים, רגות,

 המת, ילדה את מרימה אם בשורה,
הצו החיילים מול אל במדרגות עולה
 צונחת... היא שוב. יורים הם עדים.
ההמו אל לדבר מנסה ממושקפת אשר,
 חודר והכדור מתנפצים המשקפים נים.
 עגלת־ הדוחפת אשה עינה. תוך אל

 מתגלגלת העגלה בכדור. נפגעת ילדים
אח עוקבת המצלמה ומתהפכת. במורד

 תותחי יורים לפתע בירידתה. העגלה רי
פס הצבא. במפקדת פוגעים הם ר,אדה.

 ההמון לרסיסים. מתנפצים אריות לי
 גובר ההתחלה של האיטי (הקצב ניצל.
ההתגוששות.) החרף עם והולד

ד ת ח א ה. ג ם נ ל ו סי — כ
 לילה. מאנשים. מתרוקן האניה פון

 האחרים המשמר, על הצתת מן אחדים
מתקרב. הצי :הודעה בוקר. ישנים.

 ים ללב לצאת מחלים המורדים ועד
 (קצב מתיחות. פניו. את לקדם כדי

 ההחלטות התקבל עם המתגבר איטי
_______)16 בעמוד (המשך_______

 החינוך שר הכריז 1919 באוגוסט
 לונצ׳רסקי, המחזות מחבר הסובייטי,

 בברית הסרטים תעשית הלאמת על
המועצות.

 (יזם ההלאמה של המידיות תוצאותיה
 ״הקולנע שהכריז עצמו לנין אותה

 שיתוק היתד, שבאמנויות״) הגדול הוא
 הסובייטית. הסרטים תעשית של מחלט

 העולמית המלחמה מראשית שפעילותה
 היתה ההלאמה תאריך ועד הראשונה

אפסית. כמעט הכי בלאו
שב הקטנים יצרני־ד,סרטים עשרות

 ברוסיה הראינוע תעשית היתד. ידם
 ,1919 שנת ועד הצאר שלטון בימי

 כל את ההלאמה, הכרזת עם העלימו,
 כיון בידם. שהיה יקר־המציאות הציוד

 הימים באותם מיצרים היו לא שברוסיה
 קשה מכה זו ■היתד, ופילס, מצלמות

המולאם. הסובייטי לסרס ניצחת וכמעט
 גם גרמו הצעירה לתעשיה רב נזק

 שלהם סרטים לייצור הקואופרטיבים
למ כולה. התעשיה למעשה, נמסרה,

״גושקינד״ הקואופרטיבים שני : של
הת (לנינגראד) ו״סבפקינו" (מוסקבה)

 הזכות על נפש בחרוף ביניהם חרו
 וצרפתיים אמריקאיים סרטים להביא
אידי ויכוח גם היה המועצות. לברית
 שבהבאת המוסרי הצד על חריף אולוגי

 דיש ו״גושקינו״ לארץ חוץ סרטי
 הלנינגראדאי הקואופרטיב מן במפגיע
ר שיעסוק ו צ י י במס ולא סרטים ב

 לא ״גושקינו״ שאנשי כמובן בהם• חר
 מאחר בעצמם׳ סרטים לייצר זמן מצאו
 הקבוצה על בשמירה עסוקים שהיו

ובהשמצתה. השניה
ראשונים ניצנים

בלתי לידה חבלי אך אלה היו אולם

 ומיד צמיתות, של מצב לא פוריים,
 היריבים הקואופרטיבים שכל לאחר
 •סובקיני״ בשם אחת בברית אוחדו
 רב פעולה חופש ניתן שלטונה שתחת

הסר תעשית ■החלד, הבודדות, לקבוצות
 עבודה של לשלב נכנסת הסובייטית טים

 ־1922 השנים, באותן ומסודר. פורה
לש אף המועצות ברית הצליחה ,1925

 כמו סרטים כמה לארץ לחוץ ווק
ל ה״, ק ש ו י ל ו ״פ ה נ מ ״ • ר א ו ד  ה

ת נ ו ת ח ״  שלא סרטים ב״, ד ד ד, ו
המס הסרטים מן במאומה שונים היו

 השנים באותן מיוצרים שהיו חריים
אירופה. ובמערב באמריקה

 תמיד הצטיין הסובייטי הסרט ברם,
 בהולכים־בתלם, ולא במחדשיו דווקא

באו הופיעו הראשונים המסורת ומורדי
תקופה. תה

 אוק־ היה הגדר לפורצי וראשון ראש
 בזמן ורטוב. דזיגה בשם עיקש רייני

עצ את ורטוב מצא האזרחים מלחמת
 בסרטי- מנציח בידו, כשמצלמה מי׳

הפרטי צבא של פעולותיו את חדשות
 ושתים עשרים בן הקומוניסטי. זנים

 של הרא-נע מחלקת בראש עומד הריהו
 מיסד המרכזי, הכלל־רוסי הפועל הועד

 •סרם־עיו״ או ״קינוקי" קבוצת את
 לו שקרא חדשי יומן לאור ומוציא

״אמת־סרס״.
בעי שבקיצונים. קיצוני היה ■ורטוב

בש רובוטית עין המצלמה היתד, ניו
 אדם בני לצלם שאף הוא האדם. רות

 ובסרטיו אותם, שמצלמים ■שידעו מבלי
 גם תיאטרוני. משחק כל הרשה לא

 הוא יומנים. בקטעי להשתמש הרבה
 והיה במצלמה, רוח־חיים להפיח רצה

 צועדת כשהיא בסרטיו אותה מראה
בלבות להחדיר כדי זה וכל מאליה,

העולם את שזעזע הסוביטי הסרט

 פוטימקין* המלחמה -אנית :ביותר המפורסם הסוביס׳ הסרט מתוך תמונה
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