
בעיות משווקת צרכת
צרפתי סרט לראות אנו עומדים בקרוב

— תמונות (ראה המבול לפני :חשוב
 משפט במאי קאיאט, אנדרה מאת ממול)
 נאסר ואף בצרפת סערה עורר הסרט צדק.

 ידי על לא שם. מקומות באי־אלה בהצגה
 שונות, עיריות אם כי המרכזית, הצנזורה
בין מסוימים. מקומיים לחוקים בהתאם

היתר, המבול לפני את שאסרו העיריות
 פס־ מתקיים שבה קאן, העיר של זו גם

דווקא והנה, המפורסם. הסרטים טיבאל
 בפרטי־ צרפת את לייצג כדי נבחר זה סרט
התיי לדעת מאד הרגישה והעיריה, באל,
 על גם איסורה את להטיל העזה לא רים,

הפסטיבאל. הצגות
— הסרט איסור בגלל שנגרמה הסערה

 כאין היתד. קטנה, היתד, שלא פי על אף
 המאה׳ בראשית שאירע מה לעומת וכאפס

 אז׳ן בשם מחזאי שכתב שמחזה בעת
 אותם של הצנזור ידי על נפסל בן־ייאה
 בענין! התערב הצרפתי הפרלאמנט הימים.
 לענינים ברצינות התיחסו תמיד בצרפת

 ש צירים וכמה ואמנות׳ תרבות רוח, של
 על לערער דרך אין כי מצאו בחוק, חפשו

 פתרון נמצא לבעיה אבל הצנזור, החלטות
 לבט? הוחלט ובה הצבעה נערכה :פשוט

הצנזור. משכורת את

man! אורים ד הנ ם ע שי פ ט ח
 הצנזורה את החריד אשר הדבר היה מה

 ? וכיום שנה כחמשים לפני הצרפתית
 של ובמחזה קאיאט של בסרטו מצויד. האם

 של המדד, על יתר גדולה מנה ברייאד,
? אירוטיקה

ה לנוטר בניגוד הצרפתי, הצנזור לא.
 שדיים למראה מזדעזע אינו הישראלי, מוסר

 לעתים נבהל הוא זאת לעומת חשופים;
 שהעלה ברייאה׳ של המחזה בעיות. מפני

 על העם חמת ואת הצנזור, חמת את
 עד פוריטאני טהור, מחזה היה הצנזור,

 שהוא אלא הבימתית. באיכותו פגיעה כדי
 יותר הימים ובאותם כאובה, בבעיה טיפל

העגבת. מחלת עתה. מאשר
 מעורטלות! נשים אין קאיאט של בסרטו

 ת בע על האמת את לערטל רק מנסה הבמאי
מו שהוא ומאחר בעולמנו. המתגבר הנוער

ב וכי זה, בשטח כשורה הכל לא כי אר,
 גדל מאד הגונים בורגנים צרפתים בתים
 בו, רע טיפול בגלל לאיבוד ההולך נוער
 נפשו מעמקי עד הצרפתי הצנזור נפגע

הפאטריוטית.
 יוצג הסרט הטפשים. את הנאורים נצחו

 אם כי קלון, מוסיף אינו הוא מקום. בכל
לצרפת. כבוד

ה כ ש מ ת של ה ר סו מ
 גדולים מומחים הצרפתים היו לפנים

ה ליורשו נחשב ברייאה הבעיתי. למחזה
 העלה הוא ובעצמו; בכבודו איבסן של גדול

 גדולים במחזות גדולות בעיות הבמה על
 אלכסנדר חיטטו לפניו הרבה עוד פחות.
 ב־ בק ואונרי אוגייה אמיל (הבן)׳ דימה

(בימיהם) המודרנית החברה של תחלואיה
ה בתיאטרון גדולות תמורות חלו מאז

 — קוקטי אנויי, קאמיס, סארטר, צרפתי.
 הם הכלל; בבעיות מתעדנים אינם שוב

 היחיד של ונשמתו נפשו אל לחדור מנסים
 הטובה ההגדרה זוהי — הבודד הבודד.
 האקזיסטנציאליטטים של לגיבוריהם ביותר

 הם, בודדים אלה גיבורים כי ומקורביהם.
 ברגע גיבורים. הם בודדים הם עוד וכל

 אהבה ידי על נפרצת, בדידותם שחומת
כ היא, והתוצאה אבודים, הריהם למשל,
מאד. טראגית מובן,
 מאד׳ קלילה קומדיה — וימשם מכאן. זה

 השינה. חדר הוא שמרכזה מאד׳ ורדרד־
 ו־ השחור־פיוסי :אלה קטבים שני בין

 הבמה על מקום נותר לא הורוד־מיטתי
ה :קרשיה על שנולדה למסורת הצרפתית

החברתי־ביתי. מחזה
 הסרט כיום ממשיך הזה המסורת את

הצרפתי.
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 וטוב המודרנית. החברה בעיות עם קשר

ל רק לא מומחים הצרפתים כי — כך
ה בשטח גם אמנים הם בעיות; המחזת

 להם שגם לחלוטין, אחר מסוג שעשועים
לעתים. האדם זקוק

 קולנוע תעשית בעולם אין כי דומני אבל
 נה סרטים האחרונות בשנים שהפיקח;
 יבשים כל נושאים על ומוצלחים חשובים

 של סרטיו צרפת. כמו ומשעממים־לכאורה
 עורך מאלפת. דוגמה ה,ם קאיאט אנדרה

 «משפ־ נושאים שני נטל זה לשעבר דין
 יוצא בכשרון הבד על אותם והעלה טיים״
 אין כי לנו הוכיח צדק משפט הרגיל. מגדר
 באוביקטיביות חברו את לדון יכל אדם

האכז אח הראה הרוצחים כולנו ובצדק...
המות... עונש של והשפלות ריות,
ני בהצלחה טפלו, אחרים במאים גם
 בהן טיפלו לעתים בבעיות־החברה. כרת׳

 רבות פעמים בעקיפין. — לעתים במישרין,
 ובאמונה באמת הרעננה, בגישתם הפתיעונו

בהם. פיעמו אשר
 הוא קלוזו אונרי־ז׳ורז׳ של סרטו מאנון,

 זכה בישראל׳ נכשל הסרט מענינת. דוגמה
 לדעתי זה, היה באירופה. רבה להצלחה

 אולי יפה, כך כל עלה שלא חשוב סרט
 ניסה קלוזו :מדי רחב היה שנושאו משום
ליוצר האופיני האכזרי בריאליזם לתאר,
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 של הנוראה השחיתות את האימה, שכר
 היתד, זאת המלחמה. ואחר המלחמה עולם

 אירופה. של הידיעה בד,״א הבעיה כמובן,
 בורך היה׳ אסורים משחקים אחר, סרט

 (כלומר מאד וצרפתית אירונית מקורית,
 :ל על המלחמה של הוקעה מאד) אנושית

 קלייר רנה הזהירנו זמן אותו זוועותיה.
 שהרס בפאוסט, שלו, הקומית בקלילות

העולם. על מאיים אטומי
 בשנה בצרפת שהוכנו הסרטים ברשימת

המ סרטים אנו מוצאים בלבד האחרונה
הלא- ריאמהות הנוער׳ :בבעיות טפלים

 ידי על הרפואה האופיום, מעשני נשואות,
 והכיבוש המלחמה הנימפומנית, סוגסטיה,

 היחסים התחתון׳ העולם בצרפת, הנאצי
 הנושא וכמובן והגרמנים, הצרפתים בין

הזנות. — הנצחי
ת׳ ,.כבר ב ר קטן״ צ

 הסרטים עשרות כל כי הדבר פשר אין
 בבעיות דנים בצרפת שנה שנה המופקים
 במצפון מחטטים לפחות, או, חברתיות
 טובים, — הסרטים הם רבים רבים החברתי.
כל להם אין שנושאיהם — ורעים בינוניים

 ובבעיות חברתיים בנושאים ההתענינות
בז גם המלחמה. תום עם רק החלה הכלל

 סרטים בצרפת נוצרו הנאצי הכיבוש מן
 של הקשה הצנזורה אבל לרוב, חשובים

המפי את הרחיקה יחד גם והגרמנים ווישי
 לטפל יכלו שלא מאחר המציאות. מן קים
 עולט אל לפנות ביכרו האמת, באור בה

 שאינו הדרמאתי הסיפור אל או הדמיון
המלחמה. תקופת במציאות קשור
ב הוכן חשוב אחד ״בעיתי״ סרט רק
 ל- העורב, :הגרמני הכיבוש בעת צרפת

 לא הסרט של וגורלו קלוזו׳ אונרי־ז׳ורז׳
 המתרחש את מתאר העורב מחקים. עודד
מת התושבים כאשר קטן צרפתי בכפר
 המכילים אלמוניים מכתבים לקבל חילים

החיים הופכים מהרה עד נוראות; השמצות

 מחשובי אחד רק לא זהו לגיהנום. במקום
 מיצירות אחת גם אם כי קלוזו, של סרטיו

ביותר. הגדולות הקולנוע
ב אותו כינו הסרט, את נטלו הגרמנים

 רהבי לכל ושלחוהו קטן, צרפתי כפר : שם
רקו כמה לאירופים להוכיח כדי קיסרותם

 צרפת שחרור לאחר הצרפתים. הם בים
 האולפנים, מן מספר לשנים קלוזו הורחק
הגר בידי ששימש הסרט הפקת על כעונש

 מוזרה... גישה אנטי־צרפתית. תעמולה מנים
 לצרפת מוסיף המבול ללפני בדומה, העורב,

כבוד. רק
 שהוכנו בצרפת שהוצגו הסרטים שאר
 העדן גן ילדי כולל הכיבוש, בעת בצרפת

הת ובכל הנושאים בכל ספלו המפורסם,
 אי־ אולם ימינו. בבעיות לא רק קופות,

 לקולנע כלל הזיקה לא זו אקטואליות
תחיי החלה הימים באותם להיפך, הצרפתי.

הגדולה. תו
ט ת3ר3 ד ס m ד own■

 אמר שארנסול׳ ז׳ורז׳ היסטוריון־הסרט
 הסרט שבק הראשונה העולם במלחמת כי

 השניה העולם ובמלחמת חיים הצרפתי
 1914ל־ שקדמו בשנים אכן לחיים... שב

 תעשיר,- *, הסרט מולדת בצרפת, היתה
 כרת. עליה הביאה שהמלחמה עניפה, ראינע
 היו לעולם גורליות שנים אותן דווקא

 כולו בעולם הקהל לסרט; גם גורליות
ל רעב והחל השביעית האמנות את גילה

הג עליתה ימי היו ההם הימים סרטים.
 העולם שווקי וכיבוש הוליבוד, של דולה

 התותחים נדמו כאשר האמריקנים. ידי על
 ־7 מנוונת בצרפת הסרט תעשית היתה

חלוטין.
 רק בצרפת הופקו המלחמות שתי בין

 לאמני קשה היה מעטים. טובים סרטים
 ה- המבול על לגבור הצרפתים הקולנוע

מ אז היו האפריקנים הסרטים הוליבודי;
 צרפתים סרטים אפילו ביותר. שובחים
 השחר כמו ,1939 ערב שהופקו גדולים,

 הגדולה, ההשליה הערפילים, מזח בוקע,
 בקשיים נתקלו מוקו, לה ופפה באנרירה לה

ה (כמו הצרפתי הקהל מרובים. כספיים
ההוליבודיים. הסרטים אחרי נהה אנגלי)

 ה־ בעת החפשי, העולם מן צרפת ניתוק
 המקומי. לסרט ברכה הביא הגרמני, שלטון
 בהצגה עוד הותרו לא אמריקנים סרטים
 שוי, לפתע נפתח הצרפתי הקולנוע ובפני

החוץ. מן מתחרים ללא פתוח, מקומי
 p לא הרמה. יורדת לרוב כזה במצב

 יד בימי שנוצרו הסרטים בצרפת. אירע
 - אלינו הגיעו מהם ובודדים — כיבוש

 כמו הרי גבוהות. ורמה איכות בעלי היו
 —1941 בשנים שהופקו שבד,ב הידועים מן

1944 :
דוס אהבה, מכתבי : אוטון־לארה קלוד
מלאג הדוכסית :בארונצ׳לי דה ז׳אק

פארינו. מסתרי ג׳יי,
ידים־ גופי האחרון, הקלף :בקר ז׳אק
 פאלבאלס. **, אדומות

 ** החשיכה מלאך : ברתומייה
 ווסרין. :ביון פייר
 החטא. מלאכי :ברסון רובר
 גן ילדי **, הלילה אורחי : קארנה מרסל
העדן**

 הפנטאסטית** הסימפוניה : ז׳אק קריסטיאן
**. כרמן

 ** הנערים אנו :דאקן לואי
 ** הנצחית השיבה : דלאנואה ז׳אן
 , ** הם לך השמים קיץ, אור :גרמיון ז׳אן
 ** שאבר הקולונל : אנאף לה רנה

 ** הכבודה קאתארינה : לארבייה מארסל
 ליאונר. שלום !פריבה פייר
** הכחול הצעיף :סטלי ז׳אן
3 m ח הוא ב שו מ

 הכיבוש בעת הצרפתי הקולנע עלית
מ הצילוהו ההוליבודית) התוצרת (וירידת

 שהסרט בלבד לא המלחמה. לאחר משבר
 של החדשה ההפצה עם נפל לא הצרפתי

 בצרבת הקולנע אמריקניים; בסרטים צרפת
 אופקים של הפתחם עם חיילים הגביר אף

 רב־ בנושא חדשים אופקים בפניו; חדשים
המלחמה. בשנות נעולים שהיו שווקים

רעבותידיס
לשלט!!

 הבריו ארצות תוצרת
 1להמל ארנסלז בידי כתוב

 ההנהלה״ ״חדר הרומז לפי
ן הוולי. קמירון מאת  מ
 בהי ווייז. רוברט בידי

ת:  הולדן, וויליאם פו
 סטאנוויק,] ברבארה אליסון.
ץ/ פרדריק ר א  פי־ וואלטד מ

| ווינטרז, שלי נ׳ן, ל ו  פ
אי דאגלאם, קאלהרן.| לו

לתני
המבול

ב צרפת; תוצרת די כתו  ,בי
אמ אנדרח  ושארל קאי
ם ספאק;  אנדרה בידי מבוי
 ברנר : בהשתתפות ; ר,איאט
ה בלייה. ה. איז ו אנ ר מי

סר של הראשונה הפומבית ההצגה •
 לא גראנד׳ בקפה ,1895 בשנת נערכה טים

 10 הוצגו הפריסאית. האופירה מן הרחק
אחד. כל שתיים עד דקה בני סרטים,

בישראל. הוצג **

הקנאה
ה. תוצרת מן לפי איטלי  רו

י מאת אינ׳ אנה, לו  קפו
טרו בידי מבוים רמי. פי  נ׳

כריזה. ארנו :בהשתתפות
ליליאנזז מאר-סה

גיראצ׳ה.


