תרבות

חיות בסרט

פטי הוכמן ,ענת קורן ואודליה הרוש ישיקו בשבוע הבא בבריטניה את "סרט":
פסטיבל סרטים ישראליים ,שינדוד גם לגרמניה ,להולנד ולצ'ילה
יעקב בר–און
צילום :יח"צ

"

יש ביקוש לקולנוע הישרא־
לי בחו"ל והוא מוכר בעולם",
שמחה להצהיר פטי הוכ־
מן ,שרוכבת על גל הביקוש
הזה עם חברותיה אודליה הרוש וענת קורן,
שאיתן היא מארגנת את "סרט" :פסטיבל
הסרטים הישראליים .־ב־ 6במאי ייפתח ה�פ
סטיבל בבריטניה בפעם השמינית ,ובמשך
עשרה ימים יוקרנו סרטים מבציר הקולנוע
הישראלי בשנים האחרונות בלונדון (בע־
שרה בתי-קולנוע) ,באדינבורו ובברייטון.
בהמשך ינדוד הפסטיבל לגרמניה ,להולנד
ולצ'ילה.
רפרטואר הסרטים בפסטיבל בבריטניה
כולל את הסרטים העלילתיים "אוויר קדוש"
(שאדי סרור); "געגוע" (שבי גביזון); "האופה
מברלין" (אופיר ראול גרייצר); "הבן דוד"
(צחי גראד); "העדות" (עמיחי גרינברג);
"לא פה ,לא שם" (מייסלון חמוד); "מוט־
לים בספק" (אלירן אליה); "מונטנה" (לימור
שמילה); "מכתוב" (עודד רז); "מסתור" (ערן
ריקליס); "סיפור אהבה ארץ ישראלי" (דן
וולמן) ו"פוקסטרוט" (שמוליק מעוז).
לצדם יוקרנו בפסטיבל הסרטים התיעו־
דיים" :אח שלי גיבור" (יונתן ניר); "ארץ
זרה" (שלומי אלדר); "בן־גוריון ,אפילוג"
(יריב מוזר); "זכרו את בגדד" (פיונה מרפי);
"יומני אוסלו" (דניאל סיון ומור לושי);
"מכתב מלונדון" (דאג דלגליש ,בעלה של
ענת קורן) ו"נשות החופש" (עביר זייבק
חדאד) .בנוסף תוצג סדרת הטלוויזיה הקו־
מית "ויקי ואני" (רני סער).
סער וכוכבת הסדרה שלו ,מגי אזרזר ,יהיו
בין אורחי הפסטיבל בלונדון לצדם של הב־
מאים וולמן ,ריקליס ,מעוז ,ראול גרייצר,
שמילה ואליה  -שיגיע עם רן דנקר ,כוכב
סרטו "מוטלים בספק"" .אנחנו מביאות את
אורחי הפסטיבל כשכרטיסי הטיסה שלהם

"העתקנו מפוגי".
הוכמן ,קורן והרוש

ממומנים על ידי אל על ,אחד הספונסרים
של הפסטיבל" ,מספרת הוכמן" .אנחנו עמו־
תה המתקיימת מתרומות ,בין השאר מטעם
המדינה ,ומשרד החוץ תומך בנו במדינות
שבהן מתקיים הפסטיבל".
את "סרט" מנהלות שלוש יזמיות
הממוקמות בשלוש מדינות  -המנהלת האד־
מיניסטרטיבית ענת קורן (מו"לית "עלונ־
דון" ,עיתון הישראלים בלונדון) בבריטניה,
המנכ"לית אודליה הרוש באמסטרדם ,והמ־
נהלת האמנותית הוכמן בישראל.
"'סרט' הוא פסטיבל קולנוע ישראלי יחיד
בבריטניה ,להבדיל מפסטיבל קולנוע יהודי,
המתקיים בה כמו באי־אלו מדינות אחרות",
אומרת הוכמן ,ומודה שהן לא המציאו את

הגלגל .מאיר "פוגי" פינגשטיין (כוורת),
מריץ מזה  36שנים פסטיבל כזה בארצות
הברית ובקנדה" .העתקנו מפוגי" ,היא מעי־
רה בחיוך" ,והייחוד של הפסטיבל שלנו הוא
בזה שהוא מתקיים במדינות שונות".
הוכמן ,שעלתה לפני כמעט יובל מצ'ילה,
בוגרת החוג לקולנוע באוניברסיטת תל־
אביב ,היא מתרגמת סרטים במקצועה ,ול־
דבריה הכירה את חלוץ התחום בארץ ,ירו־
שלים סגל (סבו של הבמאי שחר סגל) .זה
יותר מעשור היא חברת האקדמיה לקולנוע.
"אני חולת קולנוע" ,היא מצהירה" .כשמש־
עמם לי ,אני הולכת לסרט .כשאני עצבנית,
אני הולכת לסרט וכשאני שמחה ,אני חוגגת
בללכת לסרט".

פינת השיר

"פוגה" ,הערב ב־ ,21:00מרכז סזן דלל ,תל אביב
מופע מחול חדש של ענבל פינטו ואבשלום פולק .היצי־
רה החדשה בוחנת את גלגוליו של זיכרון דרך יצירת מניפה
עשירה של תחושות ,צבעים וקולות .ביצירה  -שיתוף פעו־
לה ראשון בין הכוריאוגרפית פינטו לצ'לנית והזמרת מאיה
בלזיצמן  -משחזרות
השתיים תמונות חיים
שהיו ,מאורעות שחלפו
ודמויות שאבדו.
משתתפים :אלמוג
בן־חורין ,תומס וולס־
כוט ,אופיר ינאי ,מרתה־
לואיזה ינקובסקה ,מורן
מילר ,עמית מרסינו ,צבי
פישזו וג’וי קמין .ד

"חטיפה ברכבת התח־
תית" ,החל מהיום (חמישי),
yesBINGE
דרמת מתח דנית חדשה
בת שמונה פרקים ,המתרכ־
זת בפעולת טרור במטרו של
קופנהגן ,שב ה  15אנשים נ�ל
קחים כבני ערובה .פיליפ נו־
רגארד (ג'והאנס לאסן) חייל לשעבר שעומד בראש כוח המ־
שימה למלחמה בטרור ,מתמנה למפקד הכוח שנשלח להציל
את בני הערובה עם פקודיו וחבריו ליחידה .הסדרה מבוססת
על חוויותיו של צלם העיתונות הדני דניאל רי ,שנחטף על ידי
דאע"ש והוחזק בשבי בסוריה יותר משנה .שחקנים :ג'והאנס
לאסן ופפריקה סטין .ד

שיר ֶאלסוף  /יערה בן־דוד

שלמה נתיב

צילום :יח"צ

צילום :רותם מזרחי ,יח”צ

שווה לצאת
זיכרונות שמורים

שווה לראות
טרור בקופנהגן

דוד ארז

איך זה עובד בעידן ה־ ?BDSהאם יש
לכן קשיים בהקרנת סרטים ישראליים
בחו"ל?
"בעבר היו הפגנות נגדנו בלונדון .בשנ־
תיים האחרונות די שקט ,ונקווה שכך יהיה
גם הפעם".
יש לכן עניין להראות שישראל היא לא
מדינה נוראה כל כך שהורגת פלסטינים על
גדר הגבול ברצועה?
"אנחנו לא משרד ההסברה של ישראל.
אנחנו רוצות להראות את התרבות הרבגו־
נית שקיימת בה ,דרך העדשה של הקולנוע.
אין לנו שום אג'נדה פוליטית או דתית ,והמ־
טרה שלנו היא לקדם את הקולנוע הישראלי
בעולם" .ד

ְּבסוֹף ַה ְּד ָברִ ים ַה ֶּנ ֱערָ ִמים ְּכ ֶבגֶ ד ָהפוּ ךְ ,
ְּבסוֹף ַה ְּד ָברִ ים ַה ּמו ְֹת ִחים ַצ ַּואר ִצ ִּפ ָּיה,
ְּבסוֹף ַה ְּד ָברִ ים ַה ָּי ִפים ֶּב ֱא ֶמתָ ,ה ִא ְּל ִמים,
ש ָפ ַתיִ ם
ׁ ֶש ַעכְ ׁ ָשו ֵהם ֲעצוּ ֵמי ֵעינַ יִ ם וּ ְ ׂ
וּ ְמ ֵל ִאים רִ יק וְ רֵ יקוּ ת ִמ ְת ַמ ֵּלאת ְּכלוּ ם וּ כְ ִל ָּמה
וְ ַא ַחר ָּכךְ ָמה –
זְ ַמן הֻ ׁ ְש ַלךְ ֵּבינֵ ינוּ .
ַעד ָּכאן ָה ֲע ֵקבוֹת
וּ כְ ָבר לֹא ָּפנִ ים ,רַ ק ְּבדַ ל אוֹר
ש ָחק.
ימה ְּכקֻ ִּביּ וֹת ִמ ְ ׂ
וּ ִמ ִּלים ִמ ְתמו ְֹטטוֹת ְּפנִ ָ
מתוך "איזון שביר" בהוצאת
"הקיבוץ המאוחד"
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