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אוהבמבט
מחסה״לי״תנובמאידייוויד,המנוחואחיומייזלסאלברט

עוקבים,לסרטיהם,מחוץתמידנותרוסטונס,הרולינגעל

מגדוליאחדעםשיחהשיפוטי.לאבמבטמתבוננים

דרוםפסטיבלכאורחבישראלהמבקרהדוקומנטריסטים,

קלייןאורי קלייןאורי

ך*
לושישהיחידההמבטקורת

דוקומנטריים,סרטיםכיוצר

היאמייזלם,אלברט!_אומר

בןמייזלםמבט.נקודתלישאין

פס־כאורחלישראלהגיע86ה-

טיבל

$TS1$פסטיבל$TS1$

$DN2$פסטיבל$DN2$המתקייםדרום,קולנוע

ונעיםחייכןבשררות.השבוע

בייםהואנוצצות,עיניוהליכות,

הק־במהלךסרטים40מ-יותר

ריירה

$TS1$הקריירה$TS1$

$DN2$הקריירה$DN2$,בשיתוףהגדולחלקםשלו

שהיהמייזלס,רייווידאחיועם

מש־ומתשניםבחמשממנוצעיר

בץ

$TS1$משבץ$TS1$

$DN2$משבץ$DN2$-55בן1987ב

שלו־יוקרנוהפסטיבלבמשך

שה

$TS1$שלושה$TS1$

$DN2$שלושה$DN2$שלביותרהנודעיםמסרטיהם

דברלשםשהיומייזלס,האחים

״סו־התיעודיהקולנועבתולדות

כן

$TS1$״סוכן$TS1$

$DN2$״סוכן$DN2$מחסה״לי״תנו1968מ-נוסע״

1975מ-גאררנם״ו״גריי1970מ-

ברוסיה״,׳׳פסיכיאטריתיוקרנוכן

אלברטשלהראשוןהתיעודיסרטו

לירושלים״״מסע1955מ-מייזלס

שמונהבמשךשתיעד1968מ-

לנארדשערךהחזרותאתדקות

שקייםהקונצרטלקראתברנשטיין

ששתמלחמתאחריבירושלים

לוקז׳אןשבייםוהאפיזודההימים;

Parisלסרט1965ב-גוראר vu

הכ־)גודארצילםשמייזלסpar״...

ריז

$TS1$הכריז$TS1$

$DN2$הכריז$DN2$גדולהואמייזלסשאלברטפעם

הקיימים(.הצלמים

עלמייזלםשלהכרזתולמרות

העו־השקפתמבט,נקודתהערר

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$ברורהכדוקומנטריסטשלו

יוצרכלשלמזוושונהוצלולה,

שפגשתיאחרתיעודייםסרטים

סרטיםיוצרעודזוכראיננימעודי.

ישירכהבאופןהמדברתיעודיים

מושאיאתלאהובהצורךעלוגלוי

תפקידךאותם.לשפוטולאסרטיו

הואמייזלס,אומרכדוקומנטריסט,

אתולגלותסרטךבמושאילהתבונן

העיקרהואהמבטבהם.שחבוימה

והמבטאומר,הואהתיעודי,בסרט

מבחוץ.בא

לדוקומנטריסטיםבניגודאכן,

נותרומייזלסהאחיםהיום,רבים

ומת־כמתבונניםלסרטיהם,מחוץ

עדים

$TS1$ומתעדים$TS1$

$DN2$ומתעדים$DN2$.רקאותםלראותניתןבלבד

גארר־״גרייבסרטםספוריםרגעים

נס״,

$TS1$,גאררנס״$TS1$

$DN2$,גאררנס״$DN2$שלהביזאריסיפורןאתשהציג

ג׳קליןשלמשפחהקרובותשתי

ג׳וןהנשיאשלאלמנתואונאסיס,

מלבקרנמנעאמנםמייזלסקנדי.

אבלאחרים,תיעודייםסרטיםיוצרי

לאלומרובהאהדהחששאינוברור

סר־שלכגיבוריםהמשמשיםבהם

טיהם,

$TS1$,סרטיהם$TS1$

$DN2$,סרטיהם$DN2$חשובלמשל.מורמייקלכמו

בסרטיוהמופיעיםשהאנשיםלו

בסרטמהופעתםרצוןשבעייהיו

וב־מורואצלמחמאה,בכךויראו

מאים

$TS1$ובמאים$TS1$

$DN2$ובמאים$DN2$מת־מייזלסכך.זהאיןאחרים

נגד

$TS1$מתנגד$TS1$

$DN2$מתנגד$DN2$ובמאיםשמורלמניפולציותגם

שר־ולכךבהן,משתמשיםנוספים

בים

$TS1$שרבים$TS1$

$DN2$שרבים$DN2$המופקיםהתיעודייםמהסרטים

פרופגנדה.שלסוגהםהיום

נת־מייזלסהאחיםשליצירתם

פשת

$TS1$נתפשת$TS1$

$DN2$נתפשת$DN2$המ־לסגנוןהיסודכמניחת

כונה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$Cinema Direct.ואמנם,״

ורייווידשאלברטהמבטישירות

שב־המציאותלעברשלחומייזלס

סרטיהם

$TS1$שבסרטיהם$TS1$

$DN2$שבסרטיהם$DN2$עוצמתםאתשעיצבההיא

פגהשלאעוצמהאלו,סרטיםשל

האםשנוצרו.אחרירבותשניםגם

שלבאפשרותמאמיןאמנםהוא

הקולנועיתבעשייהאובייקטיביות

שאלהמפנהכשאניהדוקומנטרית?

מחייךהואמייזלס,אלברטאלזו

שיחתיאךשכן,בנחישותועונה

לאמ־מודעהואכימבהירהעמו

ביוולנטיות

$TS1$לאמביוולנטיות$TS1$

$DN2$לאמביוולנטיות$DN2$והרגשית,הרעיונית

אובייקטיביותבמושגהטבועהזו

יוצרשלהחלטהכלעםומתנגשת

לצלםלאירבאשרתיעודייםסרטים

אותו.לערוךוכיצדסרטואת

שה־התחושהנוצרתבםרטיך

דמויות

$TS1$שהדמויות$TS1$

$DN2$שהדמויות$DN2$מודעותשאינןבמעט

מוחלטאמוןשיששם,להיותך

תחו־יוצראתהכיצדלבינך.בינן

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$?אומראתהלמשל,האם,זו

מהמצלמה?להתעלםלדמויות

לה־לדמויותאומראינני״לא,

תעלם

$TS1$להתעלם$TS1$

$DN2$להתעלם$DN2$.שהיאיודעותהןמהמצלמה

אניאבלאותן.מתעדתושהיאשם

ובי־ביניאמוןשלתחושהיוצראכן

נן.

$TS1$.ובינן$TS1$

$DN2$.ובינן$DN2$בינינו,הראשוןבמפגשקורהזה

בעינילראשונהמתבוננותכשהן

רואותעלי,לסמוךשאפשרורואות

אתאהבתילולאאותן.אוהבשאני

לעשותיכולתילאבסרטיהדמויות

זהבמבט,מתחילהכלסרט.עליהן

ונו־לעברישולחיםסרטישמושאי

כחים

$TS1$ונוכחים$TS1$

$DN2$ונוכחים$DN2$לסמוךיכוליםשהםלדעת

בהמשך.בהםשולחשאניוזהעלי,

מתפתחסרטימושאיוביןביני

סיפורלכנותואפילושניתןמשהו

בהם.לפגוערצוןשוםביאיןאהבה.

להת־רוצהואניאנשים,הםאנשים

קרב

$TS1$להתקרב$TS1$

$DN2$להתקרב$DN2$לגלותכדישאוכלככלאליהם

חזותם,מאחורישמסתתרמהאת

ובאהבה״.בעדינותזאתולעשות

תרבותסוכני

בבוסטוןנולדמייזלסאלברט

מגילבצילוםהתענייןהוא1926ב-

סרטיםיוצרלהיותוקודםאךצעיר,

הואשונה.במסלולבחרתיעודיים

בו־באוניברסיטתפסיכולוגיהלמד

סטון

$TS1$בוסטון$TS1$

$DN2$בוסטון$DN2$לרוסיהנסעלימודיוובמסגרת

שלימיםבאותםשכיחמסעלא

לצלםכריופרנויהקרהמלחמה

שנהפסיכיאטרי.חוליםביתשם

סי־בי־רשתאותושלחהמכןלאחר

אס

$TS1$סיביאס$TS1$

$DN2$סיביאס$DN2$התיעו־סרטואתברוסיהלצלם

די

$TS1$התיעודי$TS1$

$DN2$התיעודי$DN2$,ברוסיה״.״פסיכיאטריההראשון

בתחוםשהשכלתומודהמייזלס

עדאותומשרתתהפסיכולוגיה

המ־כדוקומנטריסטבעבודתוהיום

תעד

$TS1$המתעד$TS1$

$DN2$המתעד$DN2$ההתנהגותאתסרטיובמרבית

הרבים.גווניהאתוחושףהאנושית

)אל־מייזלסהאחיםביימו1963ב-

ברט

$TS1$אלברט($TS1$

$DN2$אלברט($DN2$ורייווירלצילוםאחראיהיה

הס־אתוהעריכה(הקוללהקלטת

רט

$TS1$הסרט$TS1$

$DN2$הסרט$DN2$showman
״,

אתששירטט

ג׳וזףהראוותניהמפיקשלדיוקנו

סרטיביןנעהשיצירתולווין,א׳

תוךאלארוך״מסענוסחאיכות

יוג׳יןשלמחזהופיעלהלילה״,

בעלילמסחרייםלסרטיםאוניל,

המ־רבפיעל״השאפתנים״,כגון

כר

$TS1$המכר$TS1$

$DN2$המכר$DN2$כךאחרשנהרובינס.הרולרשל

ביקורםאתלתעדהאחיםהתבקשו

הב־בארצותהביטלסשלהראשון

רית.

$TS1$.הברית$TS1$

$DN2$.הברית$DN2$המכונןלטקסטהפךזהסרט

האמ־הפרקאתהמתעדסרטבכל

ריקאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$״לאהלהקה.שלבקריירה

ממנישביקשועדעליהםשמעתי

מייזלם.מספרביקורם״,אתלתעד

הואמשהו״,שוויםהםאם״שאלתי

צוחק.

תיעודייםסרטיםביימוהאחים

בא־ברנדו,במרלוןשעסקוקצרים

מן

$TS1$באמן$TS1$

$DN2$באמן$DN2$קפוטה,טרומןוכסופרכריסטו

הש־לוושנודעההתיידדושעמו

פעה

$TS1$השפעה$TS1$

$DN2$השפעה$DN2$1966ב-יצירתם.עלמיוחדת

קר״,״בדםספרואתקפוטהפירםם

חדשספרותיז׳אנרליצורניסהשבו

בהש־בדיוני״.הלא״הרומןשכינה

פעת

$TS1$בהשפעת$TS1$

$DN2$בהשפעת$DN2$האחיםהחליטוהזההכינוי

״סוכןסרטםאתליצורמייזלס

סוכניםארבעהאחרהעוקבנוסע״,

בח־לבושיםאירי,ממוצאנוסעים

ליפות,

$TS1$,בחליפות$TS1$

$DN2$,בחליפות$DN2$וחובשיםעניבותעונדים

לדלתמדלתשעובריםמגבעות,

שלענייןמייזלס.אלברט

צ׳צ׳יקדניאלצילום:אמון

עון:ה»כיווןונגדמאלמע

"תנונוסע","סוכןמתוך

גארדנס"."גריימחסה",לי

אמריקהשלדיוקן
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אמריקהלתושבילמכורבניסיונם

קתו־למשפחותבעיקרהתיכונה,

ליות

$TS1$קתוליות$TS1$

$DN2$קתוליות$DN2$תנ״ךספריאמצעים,מעוטות

דולר49במחירלכאורהמהודרים

אחר.כלסנט95ו-

מהםשאחדהסרט,גיבוריארבעת

״לואתלעצמולזמזםנוהגאפילו

הגג״עלמ״כנררוטשילד״הייתי

לגיבוריההופכיםנסיעותיו,בזמן

העוסקתאמריקאיתמלודרמהשל

והתחרותייםהחומרנייםבהיבטיו

אנח־הקפיטליזם.שלהנוקשים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$אחדכלרקלאלהכירלומדים

המקצועייםשבמדיהםמהארבעה,

אתגםאלאלזה,זהדומיםנדמים

מת־הםדלתותיהןשעלהמשפחות

דפקים

$TS1$מתדפקים$TS1$

$DN2$מתדפקים$DN2$עסקהלבצעשאיפהמתוך

אחדמנסהבסרטהסצינות)באחת

לרכושהוריםזוגלשכנעהסוכנים

ילדיהםששניכדיתנ״ךספרישני

התו־הספח.ירושתעליריבולא

צאה

$TS1$התוצאה$TS1$

$DN2$התוצאה$DN2$שהואאמריקה,שלדיוקןהיא

מייזלסהאחים.בסרטיהטובלרעתי

כלשמביןומוסיףלכךמסכיםעצמו

איןבושגםנוסע״״סוכןסרטיו,

וקרייניתהסרטמושאיעםראיונות

עליו.המועדףהסרטהואנלווית

כנושאנוסעיםבסוכניםהבחירה

טעונהכמובןהיאתיעודילסרט

הנוסעהסוכןשלדמותוביותר.

ארתורשלמחזהובעקבותבעיקר

לאחתשהיהסוכן״,של״מותומילר

האמ־בתרבותהמכוננותהיצירות

ריקאית

$TS1$האמריקאית$TS1$

$DN2$האמריקאית$DN2$לשאיפהלסמלהפכה

אתלהגשיםוהשוחקתהנואשת

אחריו,שהמרדףהאמריקאי,החלום

מרכזינושאמשמשמייזלס,מסכים

שהואמספרמייזלסמסרטיו.ברבים

סוכניםעלסרטלעשותבחרוואחיו

בצעי־עצמם,שהםמכיווןנוסעים

רותם

$TS1$בצעירותם$TS1$

$DN2$בצעירותם$DN2$עברובקולג׳,לימודיהםובזמן

מבר־למכורבניסיוןלדלתמדלת

שות

$TS1$מברשות$TS1$

$DN2$מברשות$DN2$;שי־אףאחיוואנציקלופדיות

מש

$TS1$שימש$TS1$

$DN2$שימש$DN2$לממכרחברהשלנוסעכסוכן

הוארחבבחיוךקוסמטיקה.מוצרי

אירי,ממוצאבסוכניםשבחרמוסיף

נע־שללהתעללותכתגובהאולי

רים

$TS1$נערים$TS1$

$DN2$נערים$DN2$,בובילדותם,שכניהםאירים

ובאחיו.

שמעלאמייזלסשאלברטכפי

לתעדהתבקשכאשרהביטלסעל

הב־בארצותהראשוןביקורםאת

רית,

$TS1$,הברית$TS1$

$DN2$,הברית$DN2$הםמיבדיוקידעלאהואכך

לאחיוהוצעכאשרסטונסהרולינג

סיבובאתשיתעדסרטלעשותולו

סרטמידהבאיזושלהם.ההופעות

להקתשלהופעותסיבובהמתעד

כמומסרטשונהרוקומופעירוק

הבדל,ביניהםאיןנוסע״?״סוכן

שכזהבסרטגםשכןמייזלס,עונה

״תנווהסרטהעיקר,הםהפנים

שלבפניהםמתרכזמחסה״לי

התרכזנוסע״ש״סוכןכפיהסטונס

גיבוריו.שלמוכרותהלאבפניהם

ככלהיהלאהסרטאחר,מצר

בשלרוקמופעישתיעדוהסרטים

מת־הסרטבמהלכו.שקרהאירוע

חיל

$TS1$מתחיל$TS1$

$DN2$מתחיל$DN2$במדי־הסטונסשלבהופעתם

סון

$TS1$במדיסון$TS1$

$DN2$במדיסון$DN2$ומסתייםיורקבניוגרדןסקוור

בערב,בשבתשהתקייםבמופע

שב־באלטאמונט1969בדצמבר

צפון

$TS1$שבצפון$TS1$

$DN2$שבצפון$DN2$,השתתפוובוקליפורניה

ג׳פרסוןסנטנה,גםהלהקהמלבד

קרוסבי,טרנר,טינהאיירפליין,

נוספים.ואמניםויאנגסטילסנאש,

אופנועניםאותםהגיהנום״,״מלאכי

הסדרעללשמורנשכרואימתניים,

משמ־הנלהבבקהלוהשליטובו

עת

$TS1$משמעת$TS1$

$DN2$משמעת$DN2$ויותר,יותראלימיםבאמצעים

גברשללמוותרקירתוששיאם

האנטר,מרדיתבשםצעירשחור

אקדח.מולםשלףשזהלאחר

הופעתםבמהלךהתרחשהרצח

שלומצלמתוסטונס,הרולינגשל

שתיעדהזוהיתהמייזלסרייוויד

קולטג׳אגרמיקהסולןואתאותו

לקראתמולו;מתרחשאתבהדרגה

לחדרמגיעג׳אגרהסרטשלסופו

כדימייזלסהאחיםשלהעריכה

הר־אתהמתעדיםבקטעיםלצפות

צח,

$TS1$,הרצח$TS1$

$DN2$,הרצח$DN2$הבמהעלהבעתוביןוההבדל

מתבו־כשהואפניועלהעולהלזו

נן

$TS1$מתבונן$TS1$

$DN2$מתבונן$DN2$אחדאתמעצבהאירועבתיעוד

הסרט.שלביותרהחזקיםממרכיביו

אחתאוליהואמחסה״לי״תנו

לס־ביותרהקיצוניותהדוגמאות

רט

$TS1$לסרט$TS1$

$DN2$לסרט$DN2$ואפילוצפוי,שהבלתיתיעודי

מתרחשהדעת,עליעלהשלאמה

אינךלעולםתיעודי״בסרטבו.

למסעיוצאכשאתהיקרהמהיודע

״אבלמייזלס,מסכיםהקולנועי״,

בזמןהנכוןבמקוםנמצאאתהאם

מסכיםמייזלסיקרה״.משהוהנכון,

שהמופעהרווחתהטענהעםגם

אתשתיעדוהסרטבאלטאמונט

כמהלאקרניםויצאבושהתרחש

סופואתסימלוכךאחרחודשים

והאהבההאחווהעידןשלהקודר

בוור־היתההסימבוליתשתחילתו

סטוק.

$TS1$.בוורסטוק$TS1$

$DN2$.בוורסטוק$DN2$התחלףוודסטוקשלהאור

אלטאמונט.שלבאפלה

נשארכימייזלסמספרכךאגב

הסטונס.ועםהביטלסעםבקשר

במיוחדקשורהיההביטלסמבין

הואשגםמאחראךמקרטני,לפול

יורק,שבניורקוטהבבנייןהתגורר

לנוןג׳וןשלשכנםלפיכךוהיה

שניהם.אתגםהכירהואאונו,ויוקו

התיידדהואהסטונסחברימבין

כאשרריצ׳רדס.קיתעםבמיוחד

את2008ב-בייםסקורסזימרטין

סטונס,הרולינגעלהתיעודיסרטו

shine Light
״,

התייעץהוא

מיקוגםמייזלס,עםלכןקודם

ביקשוריצ׳רדסקיתוגםג׳אגר

בחלקנוכחיהיההוותיקשהבמאי

מהצילומים.

האקסצנטריותקסם

אל־עםשיחתיהדבריםמטבע

ברט

$TS1$אלברט$TS1$

$DN2$אלברט$DN2$בשלושתמתמקדתמייזלס

והשלי־ביותרהידועיםסרטיו

שי

$TS1$והשלישי$TS1$

$DN2$והשלישי$DN2$אתגארדנס״.״גרייהואשבהם

ליהעלתהלסרטהראשוניתהיוזמה

ג׳קישלהצעירהאחותהראדזוויל,

טרומןשלקרובהוחברהאונאסיס

לאחיםהציעהראדזווילקפוטה.

דרךאליהשהתוודעומייזלס

שי־סרטלעשותהסופרידידם

תעד

$TS1$שיתעד$TS1$

$DN2$שיתעד$DN2$אחותהושלשלהילדותןאת

המפטון.באיסט

מא־התפרסמואזבדיוקואולם,

מרים

$TS1$מאמרים$TS1$

$DN2$מאמרים$DN2$ג׳קישלדודתהכישחשפו

בכינויהידועהשהיתהאונאםיס,

היהשכינויהובתה,הגדולה״,״אירי

באיסטמתגוררותהקטנה״,״אידי

לפי־המועדבביתבעוני,המפטון

נוי

$TS1$לפינוי$TS1$

$DN2$לפינוי$DN2$ומספרםהזוהמהההזנחה,בשל

האחיםבו.החייםהחתוליםשלהרב

הנשים,שתיאתפגשומייזלס

והתו־הדדית,היתהההתאהבות

צאה,

$TS1$,והתוצאה$TS1$

$DN2$,והתוצאה$DN2$למ־היתהנוסע״,״סוכןכמו

לודרמה

$TS1$למלודרמה$TS1$

$DN2$למלודרמה$DN2$וקסמהשכוחהאמריקאית

שתישלמהאקסצנטריותנובעים

מת־אונאסיסשג׳קיגיבורותיה,

גייסת

$TS1$מתגייסת$TS1$

$DN2$מתגייסת$DN2$להן.לסייעדברשלבסופו

אותו,עניינוהנשיםשתי

הק־בגלללאמייזלס,אומר

שר

$TS1$הקשר$TS1$

$DN2$הקשר$DN2$אלאקנדי,למשפחתשלהן

להס־בחרוואףשסולקומשום

תלק

$TS1$להסתלק$TS1$

$DN2$להסתלק$DN2$האמרי־מהאריסטוקרטיה

קאית

$TS1$האמריקאית$TS1$

$DN2$האמריקאית$DN2$לכאורה.השתייכושאליה

החריגותסיקרנוואותואחיואת

החל־שלהן,האינדיווידואליסטית

טתן

$TS1$החלטתן$TS1$

$DN2$החלטתן$DN2$לחוקיבניגודחייהןאתלחיות

ואיןהממוסדת,השמרניתהחברה

שבעקבותמוסיף,הואמקרה,זה

הנשיםשתיהיווהסרטהמאמרים

הומואים.בקרבלאיקונות

בצ־לפיכךעוסקזהסרטגם

דו

$TS1$בצדו$TS1$

$DN2$בצדו$DN2$,אפילווהאפלהביזאריהאחר

לעומתאךהאמריקאי,החלוםשל

גרוט־צדמציגהואנוסע״״סוכן

סקי

$TS1$גרוטסקי$TS1$

$DN2$גרוטסקי$DN2$ולעומתהזה,החלוםשליותר

אףהואקודמושלהעגמומיות

הומור;שלמעטהלאבמידהספוג

בסרטיו,העיקרהםשהאנשיםאף

עלהשיחהבמהלךמייזלסמסכים

בסופוהםסרטיוגארדנס״,״גריי

אמריקה.עלדברשל

הסרטהואגארדנס״״גריי

מחזמרשהניבהיחידהתיעודי

וזכה2006ב-עלהזהבברודוויי.

אחרשניםושלושטובות,לביקורות

עלטלוויזיהסרטhboהפיקהכך

שלבכיכובןהתיעודי,הסרטפי

וד־הגדולה״()״אידילאנגג׳סיקה

רו

$TS1$ודרו$TS1$

$DN2$ודרו$DN2$הסרט,הקטנה״(.)״אידיברימור

בפרסזכהסאקסי,מייקלשביים

ביותרהטובהטלוויזיהלסרטהאמי

שהיהעתהאומרמייזלסהשנה.של

התי־סרטושלמהעיבודגםמרוצה

עודי

$TS1$התיעודי$TS1$

$DN2$התיעודי$DN2$לס־מעיבודווגםלמחזמר

רט

$TS1$לסרט$TS1$

$DN2$לסרט$DN2$.העיבודיםשנייוצריטלוויזיה

קודםהחומראתלקרואלואיפשרו

אותו.אישרוהואלהפקתו,

דוקו־סרטיםבמאיכןאםמהו

מנטריים,

$TS1$,דוקומנטריים$TS1$

$DN2$,דוקומנטריים$DN2$הואער,מייזלס?לדעת

ומתעד.עוקבשמתבונן,אחדעונה,

בכ־איןאךאמנם,86בןהוא

וונתו

$TS1$בכוונתו$TS1$

$DN2$בכוונתו$DN2$אתכברמתכנןוהואלפרוש

לרכבות.באהבתושייגעהבא,סרטו

שית־סרטלעשותמתכנןמייזלם

עד

$TS1$שיתעד$TS1$

$DN2$שיתעד$DN2$ללוסיורקמניוברכבתנסיעות

וינ־אורלינסלניוומשיקגואנג׳לס

ציח

$TS1$וינציח$TS1$

$DN2$וינציח$DN2$הנוסעים.שלדמויותיהםאת

רואההואאיןריאליטיתוכניות

תיעודי,לקולנועקשרכללהןואין

אחדפרקרקראההואאומר.הוא

הואאוסבורן,משפחתעלבסדרה

והזדעזע.מודה,

אורכושלכלדרום,בפסטיבל

סר־יוקרנובישראל,מייזלסישהה

טיו

$TS1$סרטיו$TS1$

$DN2$סרטיו$DN2$לנצלכדאיעמו.מפגשוייערך

קרובותלעתיםלאאלה.הזדמנויות

רוחואתשמייצגביוצרעודפוגשים

מזוכךבאופןהתיעודיהקולנועשל

כך.כל

עמוד 2


