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ורט :בזמנה היתה הצעה ואולי הפתרון :קופרודוקציות עם הטלוויזיה .כפי שהדבר קורה בגרמניה או
באיטליה.
פרלוב  :ניסו את הדבר אצלנו .אבל זה לא יצא לפועל .מדוע לא יצא? לדעתי היה זה מעשה חלם.
אתה רואה שיש בטלוויזיה אנשים כשרוניים .אך יש גם בזבוז אנרגיה ,בזבוז של מעיין ראשוני (ואין זה בגלל
מה שקרה כשלפיד נכנס וסילק אנשים) .קופרודוקציות עם הטלוויזיה זה באמת פתרון .היתה תקופת מחלקת
הדרמה ,בזמנו של עודד קוטלר .קוטלר ניסה לקשור את הדרמה בטלוויזיה עם קולנוע .אבל הניסיון נכשל.
מעשה חלם ,אין לכך כינוי אחר .מבחינה כלכלית זה יכול היה להיות פתרון יוצא מהכלל.
ורט :אני זוכר שאמרת בערב שנערך בצוותא לפני שנים מספר ,שסרטו של עמוס גוטמן "נגוע" (הסרט
הקצר) חשוב לך מכל דבר אחר שקורה בעולם.
פרלוב  :אמרתי זאת ,כמובן .זה קצת רטורי וזה אפילו ציוני .זה כאילו שאמרתי :הגאון פליני אינו
מעניין אותי מפני שהוא לא שלנו .הייתי שם בקרבת מבקר קולנוע ,שאינו מעריך את הקולנוע הישראלי .ואת
זה בדיוק רציתי לומר לו .אין זה פתרון לנסוע לפסטיבלים ולפגוש בבמאים הונגריים .כשאר באותו זמן עומדים
לידי דני וקסמן ,עמוס גוטמן או דולמן .אלה חשובים לי הרבה יותר .הם מדברים בשפה בה אני מדבר ,הם
עוסקים בתרבות שלי ,בסרטיהם יש את הנוף אותו אני רואה .זה נושם ,אלה לא דברים אבסטרקטיים.
ההומוסקסואלים של גוטמן זה כאן ,זה לא בבודפשט .ב"חמסין" מופיע העניין היהודי-ערבי ,זה המקום
הגיאוגרפי אליו אנו שייכים ,יותר מאשר לרחובות בודפשט .אותו מבקר עוסק בחלוקת צל"שים לבמאים
ישראלים ,טוב או לא טוב .זה קצת מקומם .אומנם ,אין בארץ קורוסאווה ,או מאידך אין בארץ גם אנדרה
באזאן או סוזן סונטג .כאשר מבקר מציב עצמו מעל במאים ישראלים זה מעשה אנטיפטי .זהו מאבק אחד כך
אירע בכל מקום בו נולד קולונע חדש .בברזיל למשל .במאי ה"סינמה נובו" פעלו בשיתוף עם מבקרי הקולנוע.
ופה עומד אדון שנוסע לו לפסטיבלים ומציב עצמו מעל הקולנוענים.
ורט :האם אתה טוען שהביקורת מכשילה את הקולנוע הישראלי? הרי בכל זאת סרטים רבים זכו
בביקורות טובות.
פרלוב  :בעניין של קולנוע המצוי בשלבי לידה ,יש לראות את הדברים מראש .בסרטיו הקצרים של
עמוס גוטמן ניתן היה לראות שהסרט הארוך שלו יצא בסופו של דבר .אפשר לומר שכפי שהבמאים ניצחו את
הממסד המ משלתי ,כך הם ניצחו את מבקרי הקולנוע .המבקרים לא האמינו בקולנוע ישראלי .הסרטים ניצחו.
נוצרו סרטים בעלי עוצמה .קולנוע נולד זו תנועה ,על המבקר לצפות את הדברים מראש .אי אפשר לעמוד
מהצד ,יש צורך בחזית.
ורט :אני רוצה לעבור ל"יומן" שלך .פנית לעשיית היומן לאחר שנכווית בעניני הממסד.
פרלוב :כן בין היתר .לא רק בגלל זה אבל גם בגלל זה .זה היה עניין של סיכום חיים .הגיל שלי,
מלחמת אוקטובר ,הייתי במצוקה גדולה.
ורט :התחלת לצלם ב ?1973
פרלוב  :בעצם קצת קודם .לא ידעתי מה זה יהיה ,מעולם לא ראיתי יומן כזה בקולנוע .אמרתי
שאעבוד כמו סטודנט .ארכוש חומר גלם ואצלם .מאז הדבר הפך לדבר אותו אני אוהב לעשות .הסרט עשוי
בחסכנות וכמעט אין לי צורך לפנות למשקיעים.
ורט :האם מדובר באוטוביוגרפיה קולנועית?
פרלוב :לא בדיוק .היומן מציית לתאריכים ולעובדות שבתאריכים .זו לא אוטוביוגרפיה ,אלא פשוט
יומן .בקולנוע אין הרבה אנשים שעושים זאת .בפריס ראיתי את סרטו של ג'ונס מקס )(Jonas Mekas
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האמריקני " ,יומנים ,הערות רישומים" .מקס מצלם עם אפקט קולנועי קופצני .לא אהבתי אותו .אולי מפני
שביקשתי למצוא את היומן שלי אצלו .שלי שונה בכל .ראיתי גם סרט של בחור בפריס הקרוב יותר אלי .אבל
הסרט היה תוצאה של צילומים משך כשנתיים .זה לא דבר שקיבל טקסטורה של זמן .המציאות לא הייתה
חזקה ,אם כי מאוד רגישה.
אני חושב שהווידאו יעלה את מספר האנשים שעושים יומנים ,אם ,כמובן ,הם יגיעו למודעות מהו יומן.
פעם אנשים היו עושים ב 16-או ב 8-מילימטר יומנים לא גמורים.
ורט :אתה מתכוון ל"הום מוביס" (סרטי בית).
פרלוב  :כן "הום מוביס" ,כדי להופכם ליומנים ,צריך רק לארגן אותם .לא לכולם יש מודעות לעניין,
אחת הסיבות היא אולי מחירו הגבוה של חומר הגלם; נראה לי שהווידאו יאפשר זאת יותר .אני מכיר כתבי
יומנים או כאלה שנהלו התכתבות .אין זה מספיק .צריך שמה שקורה יהיה מעניין .אם לא הדבר נותר בגדר
תיעוד .גם בתיעוד ,יש כזה שהוא מעניין וכזה שלא מעניין ,דבר שאינו תלוי באדם ,אלא בחומר המתועד.
כשאתה רואה את הצילומים של הצאר ניקולאי שאהב קולנוע ,זה מעניין כי הוא היה צאר .אני עצמי חושב
לעבור לווידאו ,זה יותר זול.
ורט  :היומן הוא בעצם הדבר הקרוב ביותר לתיאוריה של אלכסנדר אסטרוק ,שהטיף בזמנו ל"מצלמה
עט".
פרלוב  :בדיוק .אם כי לא הבנתי את אסטרוק בדיוק .התיאוריה שלו הייתה נכונה ,אבל הסרטים
שביים לא היו מימוש של דבריו .אני חושב שאסטרוק קדם בשאיפתו להמצאה הטכנית .ה"מצלמה עט"
התאפשרה רק עם המצאת הנגרה (מכשיר הקלטה נייד) והמצלמה הקלה .המצלמה הכבדה היא אנטי-עט.
אין בה ז רימה .בעזרת הציוד הקל אתה "גונב" דברים כמו כתב .במקרה שלי הבמאי צריך להיות גם הצלם.
ורט :מהו אורכו של היומן המצוי כרגע בידך?
פרלוב  :הגעתי לחמש שעות של יומן .יחד עם הפרק שהוצג בטלוויזיה זה שש שעות .אותו פרק היה
בעצם מחוץ לסדרה .התחלתי שוב משנת  .1973בתחילה יצרתי בדילוגים .דילגתי על אירועים ועל תאריכים.
ניסיתי לראות מהו יומן שכזה .הפרקים הבאים שונים לגמרי.
חשבתי שהשתחררתי ממפיקים אך אין זה לגמרי כך .נעשיתי עבד של עצמי .כשאתה עם עצמך אתה
בתירגול .אתה משקר לעצמך ,אבל עד גבול מסוים .אתה בתירגול כי אתה מנהל שיחה עם עצמך :את זה
אצלם ,את זה לא אצלם ,את זה צילמתי מספיק וכו' .מצד שני היומן היה למכיר יותר .הוא נמכר לארה"ב והוצג
 4פעמים בערוץ  13בניו-יורק .עכשיו השגתי גם השקעה מערוץ  4הבריטי ) .(CHANNEL 4אני מודאג מעט
לגבי ההמשך.
ורט :באיזה אופן אתה מתכונן להציג את החלקים שצילמת?
פרלוב :אלה סרטים של  50-55דקות כל אחד ,חמישה פרקים .הפרקים אינם יוצאים מנקודת-ראות
אסתטית .אין זה כמו הסרט של מקס ,שהוא יפה ומרהיב כל הזמן .אצלי יש מלחמה מתמדת וקשה עם
החומר .אם לא ניתן להקרין את הפרקים ברצף ,צריך לדאוג שכל פרק יסגור מעגל .זה כאילו אתה בונה סרט
של  55דקות שהוא יומן אבל עדיין סרט .כלומר שיש בו קליימקס ,איזושהי פינלה ,בנייה בצורה של התקדמות
וכו' .המלחמה תוך כדי עריכה היא די גדולה .בכל מקרה אני זקוק לכסף עבור הגמר .אני משקיע בחומר גלם,
במעבדות ובעריכה (יש לי חדר עריכה בבית) ,אבל אני זקוק לסכום נוסף כדי להביא לידי גמר סופי .אני נמצא
כרגע במצב שיש לי רומן עם הטלוויזיה הישראלית ,עם הקרן לעידוד סרטי איכות ועם הטלוויזיה הבריטית.
כוונתי היא למצוא טלוויזיה שתרכוש את הרעיון שלי מראש.
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