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These short films are abandoned images, like children 
conceived in the thoughtlessness of youth who don’t quite 
belong to anyone. Nosratollah Karimi (1925), Nabil Maleh 
(1936-2016), and Piyasiri Gunaratna (1939), film directors 
from Iran, Syria, and Sri Lanka, shot them during their 
studies at FAMU, the Film and TV School of the Academy 
of Performing Arts in Prague, in the second half of the 
1950s and the first half of the 1960s. Following their 
returns home, Karimi, Maleh, and Gunaratna played 
an important, if not crucial role in the development 
of Middle Eastern and Asian cinematography. Yet their 
student years are rarely mentioned. In Czechoslovakia, 
moreover, they left behind nothing of themselves, not a 
trace in Czech cultural memory... only these short films, 
witnesses to a forgotten time, unwanted and gathering 
dust in the archives.

The invisibility of these films is symptomatic of 
our times, our blindness to certain social and political 
contexts that remain unexplored to this day. This is the 
case of the history of the relationship between cultural 
and political movements in Eastern Europe and eman-
cipation struggles in Asia, Africa, and Latin America. 
Karimi, Maleh, and Gunaratna belonged to the thousands 
of students from the “Third World” who studied in the 
communist countries of the Eastern Bloc. This form of 
support was a consequence of communist internation-
alism and solidarity with countries struggling with the 
heritage of colonialism, though it was also a matter of 
Cold War power struggle. Most students who opted for 
art studies dedicated themselves to film, as it seemed 
an efficient educational tool. At the end of the 1950s, 
FAMU witnessed the birth of a film avant-garde—the 
Czechoslovak New Wave, and Prague became home to the 
cultural renaissance that culminated in the Prague Spring.



25 24

Nabil Maleh (1936-2016) was a Syrian director, script 

writer, and poet. He is considered the father of Syrian 

cinematography. He studied film directing at FAMU 

between 1959-1964; his classmates were, among others, 

Věra Chytilová and Miloš Forman, directors of the 

Czechoslovak New Wave. Maleh returned home as the 

first Syrian graduate of a European film school. During 

his career he created over a hundred films, including 

documentaries and feature films. His best known works 

are Al-Fahd (The Leopard) (1972) and Al-Kompars (The 

Extras) (1993). His documentary ‘A al-Sham ‘A al-Sham 

(The Road to Damascus) (2006) was a critical analysis of 

the social conditions in Syria that eventually led to the 

uprising in 2011. As the Syrian government continued to 

crush peaceful protests with violence, Maleh left Syria 

and never returned.

Piyasiri Gunaratna (1936) is a director and translator 

born in Sri Lanka. He studied documentary film at 

FAMU between 1960-1965. His graduation project, the 

film Zima v Československu (Winter in Czechoslovakia) 

(1964) won accolades; his next feature film Mokad Vuné 

(What Happened) (1969), was also acclaimed by critics 

but later lost. Gunaratna was a member of Sri Lankan 

National Film and worked in National Television. Since 

the end of the 1980s he has been living in Czechoslovakia/

Czech Republic.

Nosratollah Karimi (1925) is an Iranian director, actor, 

and professor. He studied directing at FAMU between 

1954-1959. One of his teachers was Karel Zeman, a famous 

Czech animator. Karimi worked over twenty years in Iran 

as professor at Tehran University and Tehran University 

of Art. He made a number of films, including Doroshkechi 

The films of Karimi, Maleh, and Gunaratna are images 
of internationalism, of cultural exchange, and of the 
role Czechoslovak art played in the cultural emanci-
pation of countries with colonial pasts. These films 
pose never before asked questions about the influence 
these temporary residents had on Czechoslovak culture 
and politics.

Their participation at this exhibition returns these 
short films to the Middle East and Asia, thus following 
their directors, with a delay of over half a century. They 
belong to their directors’ home countries and they don’t, 
as at the same time they both belong and don’t belong 
to Central Europe.

The project is a result of cooperation between 
tranzit.cz and the Czech National Film Archive.
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(The Carriage Driver) from 1971, which fellow Iranian 

filmmaker Abbas Kiarostami declared a key example of 

Iranian cinematography. Doroshkechi was exceptionally 

well received by both audiences and critics, but couldn’t 

be screened abroad because of an official ban. After the 

Iranian Revolution, Karimi was forbidden to work in the 

film industry and focused mainly on sculpting; he also 

wrote several books on film and theatre.

Tereza Stejskalová: Why did you decide to study film?
Piyasiri Gunaratna: In Sri Lanka, I used to go to see Indian 

movies. I was six or seven when my dad took me to the 

cinema for the first time. The cinema was a tent that could 

fit in about a hundred people. Those films upset me. They 

were copies of American films. At the beginning of my 

interest in film was anger.

Why did you decide to go and study in Czechoslovakia?
In 1955, I wrote an article for Czechoslovak Life about 

the youth organization I was a member of. It was a 

propagandistic magazine distributed by Czechoslovakia 

to other countries. My address was mentioned and a high 

school student wrote me back. His name was Aleš Bartoš. 

We exchanged letters for two years. I wrote him that I 

was interested in film and he responded that there was a 

great film school in Prague and sent me a brochure. But I 

couldn’t afford it financially. Aleš took care of everything; 

Czech students collected money for my plane ticket. I 

I believed film 
could have a great 
influence on people
Interview with Piyasiri Gunaratna
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was contacted by the Czechoslovak Consular Section in 

Colombo to come and pick it up.

What did your family think about it?
I didn’t tell anyone about my plans. When I announced I 

was leaving to study in Czechoslovakia, everyone thought 

they wouldn’t let me in because it was a communist country 

and I’d have to come back. But I didn’t care. I wanted to 

study at a good school; I didn’t care about anything else. 

But you had to pass the entrance exams to FAMU, 
didn’t you?

First, I had to take a language course in Mariánské Lázně. 

That was my first contact with Czechoslovakia.

It’s a small spa town in the Sudetenland. Wasn’t it a 
cultural shock for you?

I was very young. I was nineteen. I accepted everything, 

I wanted to learn everything. The teachers were nice. 

After classes, I spoke to people who went to the spa to 

get their treatment. I learned Czech very fast. Then I was 

sent to Technical High School in Čimelice. I ran away 

from here, I had an argument with one of the teachers. I 

spent the summer in a children’s summer camp. Then I 

went to Prague, to the Ministry of Education. There was 

this one lady, her name was Marie Drbohlavová. She 

took care of all the international students. She was like 

their mother. She knew every foreign student by name. 

She was Jewish. She had survived a concentration camp, 

was tortured by the Nazis. She told me it was good I left 

that school. She told me she knew about me and was 

worried about me. When I wanted to marry my wife and 

her mother wouldn’t agree, she went and persuaded her 

to come to the wedding.

And then you went to FAMU?
Yes. I studied there between 1960-1965. 

Who were your teachers?
The giants of Czech culture. Antonín František Šulc, Karel 

Höger, Milan Kundera.1 I remember the dean of FAMU, 

Antonín Martin Brousil, very well. He taught us the history 

of Russian cinematography. At an exam he asked me about 

Maxim’s trilogy. I thought he wanted to know something 

about Maxim Gorky. So I started blabbering.  He wasn’t 

satisfied. He told me he wanted me to get the best grade. 

It wouldn’t be long before I had to return to Sri Lanka. 

He wanted me to be well-educated. He then asked me 

to pack my suitcase on Monday and bring a nice suit. 

He took me to the Film Festival in Karlovy Vary. At the 

entrance to the Pupp Hotel, where the festival guests were 

staying, stood the Russian delegation. Grigori Kozintsev, 

the director of the Maxim trilogy, was also there. Brousil 

introduced me as his failed student. He told me to get to 

know Kozintsev and study his work. Kozintsev was great 

and spoke beautiful English. I then passed the exam. 

How did your classmates accept you?
Very nicely. For three years I shared a room in the student 

hall with three Slovak guys. One of them was the director 

Juraj Jakubisko. Věra Chytilová2 lived across the corridor.

Do you remember any other international students 
who studied with you?

Another Sri Lankan studied at FAMU after me, a close 

relative to Sirimavo Bandaranaike, the former Prime 

Minister. There were several Sri Lankans, some also 

studied in Eastern Germany. They’ve founded the Union 

of Ceylonese Students, which exists to this day. I was its 
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first chairman. I also vividly remember Beyene Afework, 

an Ethiopian directing student; Rudolf David from 

British Guyana; Nabil Maleh from Syria; Bob Adjali and 

Mohammed Lakhdar-Hamina from Algeria. 

Did you experience any problems during your stay in 
Czechoslovakia?

Whenever I wanted to travel somewhere, they would 

hassle me. I would tell them they don’t have the right to 

do that. I had a Sri Lankan passport; I could go wherever I 

wanted. They hassled me and the people close to me. The 

ambiance was that of mistrust. Everyone watched everyone 

else. I thought Czechoslovak society to be quite closed.

Did you ever experience any racism?
People were nice and friendly. But you always find an idiot.

You spent the year 1968 back in Sri Lanka.
Yes, but I followed the events in Czechoslovakia. I 

cried when I learnt about the invasion. I organized a 

demonstration. I painted the Soviet Embassy in Colombo 

with red signs. I initiated a petition; about a hundred and 

fifty actors, directors, and other people from the film 

industry signed it. We wanted to pass it to the people at 

the Soviet Embassy.

Was there any reaction to the demonstration?
Sure, newspapers wrote about it on the front page.

You studied documentary film, you shot your graduate 
film Winter in Czechoslovakia, but since then you 
haven’t done any other documentary films. Why?

No one was used to watching documentaries in Sri Lanka. 

In Czechoslovakia, a short documentary was always 

screened before the feature film. There was nothing like 

that in Sri Lanka. No one went to see documentaries. 

No one would spend money on such films; they weren’t 

considered fun.

On the other hand, you made Winter in Czechoslovakia 
for Sri Lankans. 

Yes, I wanted to show them Czechoslovakia’s four seasons, 

and winter, which no one knows in Sri Lanka. I wanted to 

show how people dress in winter, how they prepare for its 

arrival. In Sri Lanka, we only have two seasons: with rain 

and without rain. I wanted to educate people. I believed 

film could have a great influence on people. I wanted to 

influence their thinking. I wanted them to know that 

something like Central Europe and Czechoslovakia exists.

How did they react?
They liked it very much. They were shocked. The film was 

also screened at the Karlovy Vary Film Festival. Georges 

Sadou, the French film historian, sat behind me. We studied 

from his books at FAMU. When the film finished, he 

tapped me on my shoulder as a sign of appreciation. He 

then wrote a beautiful article to Les Lettres françaises 

about it.

You then shot a feature film...
I returned to Sri Lanka in 1965 and I wanted to shoot 

films. I wrote the draft of my first feature film on my 

way back home. With a dozen other people we founded 

a production company and began to shoot. My film 

Mokada Vune (What Happened) was well received by 

critics, but it failed commercially. To repay the debts, I 

even had to sell my car. Back then, cinemas rarely screened 

domestic productions, people mostly went to see Tamil, 
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Indian, and British films. Local, Sinhalese production was 

very chaotic. Anyone able to gather funds could shoot: 

film material was very expensive and was smuggled 

from South India. The cameraman was usually also the 

director. No one used screenplays; most films were copies 

of Tamil films, which is why the idea of a script-writer 

didn’t exist. 

This is why I initiated, alongside with others, the 

creation of National Film, an institution responsible for 

the import and distribution of films and the organization 

of the film industry in Sri Lanka. Most authors didn’t 

know how to write a screenplay, so I wrote a textbook, 

the first of its kind in Sri Lanka. At the end of the 1970s, 

Sinhalese cinematography began to garner international 

acclaim. But as the right-wing government took power, 

a period of corruption and persecution began.

What happened to your film?
It got lost during the civil war in Sri Lanka. There were 

seventeen copies of it but all of them got lost.

Why haven’t you shot any other films?
It wasn’t possible. I studied in a communist country; 

everybody thought I was a communist. In communist 

Czechoslovakia, I was also suspicious. Everybody thought 

I was an anti-communist. It was a paradox. I couldn’t 

find work for six years – for political reasons. Later on, I 

started working in my profession. I worked for television. 

I was programme director and then assistant director to 

the director general of Sri Lankan National Television. 

At that time, armed conflict started in Sri Lanka. Two 

terrorist groups were responsible for the violence. The 

first one, JVP, was a Marxist-Leninist party. They were 

set on me. When they declared a general strike, shops 

would shut down and public transport would stop, but 

the television continued broadcasting. So they were angry 

with me. The second group were the Tamil Tigers. They 

organized bomb attacks. When we went to work in the 

morning, we didn’t know whether we’d return home 

alive. However, I didn’t leave because of the Tamil Tigers; 

I left because of the Sinhalese communists from JVP. They 

wrote me threatening letters. They made phone calls to 

our home. They wanted me to leave my work, or else they 

threatened to kill me. Our lives were in danger. We had 

to move and we decided to go to Europe. After 1989, we 

moved to Czechoslovakia. Later on, my son graduated 

from FAMU – as the third Sri Lankan student.

1 Antonín František Šulc was a Czech documentary maker and teacher at 
FAMU; Karel Höger was an actor; Milan Kundera is a writer.

2 Both belong to the best known representatives of the Czechoslovak 
New Wave.
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Subject: Request for an interview from a curator in Prague 

From: Tereza Stejskalová <tereza@tranzit.org>

Date 29.10.2015

Dear Nabil Maleh,
I am a curator from Prague. I work for tranzit.org initiative. 
I am now working on a project that tries to trace cultural 
contacts between the socialist Czechoslovakia and the 
so-called Third World. I would like to interview you (by 
skype if possible) about your student years in Prague 
and how it affected your work and life. Let me know if 
that would be possible. 

Best regards, 
Tereza Stejskalova 
www.tranzit.org 

Re: Request for an interview from a curator in Prague 

From: nabil maleh <nabilmaleh@gmail.com>

Date 29.10.2015

Dear Tereza Stejskalová,
Thanks for contacting me.
I guess that you are working on an important topic, due 
to the fact that the issue was completely ignored or 
neglected for such a long time.
Thanks for your interest.  We can Skype if you like... 
my Skype name is (nabil.maleh) 

Best regards,
Nabil Maleh
www.nabilmaleh.com

The Skype conversation never took place. Nabil Maleh died on February 24, 2016.
Images from: Attention! Child, Dir: Nabil Maleh, 13 min, 1963

דימויים מתוך: זהירות! ילד?, במאי: נביל מאלח, צ'כוסלובקיה, 1963
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להם אותי כמטרה. כשהם הכריזו על שביתה כללית, החנויות היו 

נסגרות והתחבורה הציבורית הייתה מפסיקה, אבל הטלוויזיה 

הממלכתית המשיכה לשדר, אז הם כעסו עליי. הקבוצה השנייה 

הייתה “הנמרים הטמילים”. הם ארגנו פיגועי תופת. כשיצאנו 

לעבודה בבוקר לא ידענו אם נחזור הביתה בחיים. עם זאת, לא 

עזבתי בגלל הנמרים הטמילים; עזבתי בגלל הקומוניסטים הציילונים 

מחזית השחרור העממית. הם כתבו לי מכתבי איום. הם היו 

מתקשרים אליי הביתה. הם איימו עליי שאם אני לא אעזוב את 

העבודה שלי אז הם יהרגו אותי. החיים שלנו היו בסכנה. נאלצנו 

לעזוב והחלטנו לעבור לאירופה. אחרי 1989 עברנו לצ׳כוסלובקיה. 

מאוחר יותר, הבן שלי למד גם כן בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה 

של האקדמיה לאמנויות הבמה בפראג והיה לתלמיד הסרי לנקי 

השלישי שסיים את לימודיו שם.

אנטונין פרנטישק שולץ )1992-1909( היה יוצר סרטי תעודה צ'כי; קארל הוגר היה   1
שחקן; מילן קונדרה )1929( הוא סופר.

2  יאקוביסקו )1938( וחיטילובה )1929( ידועים היטב כשניים ממייצגי הגל הצ'כוסלובקי 
ריאיון הסקייפ מעולם לא התרחש. נביל מאלח הלך לעולמו ב־24 לפברואר, 2016.החדש.

נושא: בקשה לריאיון עם אוצרת מפראג

 <tereza@tranzit.org> מאת: תרזה סטייסקלובה

תאריך: 29.10.2015 

נביל מאלח היקר,
אני אוצרת מפראג שעובדת ביוזמה שנקראת transit.cz. בימים אלו 
אני עובדת על פרויקט שמנסה להתחקות אחר קשרים תרבותיים בין 
צ׳כוסלובקיה הסובייטית ומה שמכונה ״העולם השלישי”. אשמח 
לראיין אותך )באמצעות סקייפ אם יתאפשר( אודות שנותייך כסטודנט 
בפראג וכיצד שנים אלו השפיעו על עבודתך ועל חייך. אנא יידע אותי 

במידה והדבר אפשרי.

כל טוב,
תרזה סטייסקלובה

www.tranzit.org

מייל חוזר: בקשה לריאיון עם אוצרת מפראג

<nabilmaleh@gmail.com> מאת: נביל מאלח

תאריך: 29.10.2015

תרזה סטייסקלובה היקרה,
תודה על שיצרת עמי קשר.

אני מניח שאת עובדת על נושא חשוב, אי לכך שהנושא הוזנח לחלוטין 
וזכה להתעלמות במשך כל כך הרבה זמן.

תודה על שהבעת עניין. אנחנו יכולים לשוחח בסקייפ אם תרצי...
(nabil.maleh( שם המשתמש שלי הוא

כל טוב,
נביל מאלח

www.nabilmaleh.com
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ואז צילמת סרט באורך מלא...
חזרתי לסרי לנקה בשנת 1965 ורציתי לצלם סרטים. בדרך חזרה 

הביתה כתבתי את הטיוטה לסרט הראשון שלי באורך מלא. יחד 

עם עוד תריסר אנשים הקמנו חברת הפקות והתחלנו לצלם. הסרט 

שלי “מה קרה” זכה לביקורות טובות מצד המבקרים, אך נכשל 

באקרנים. בכדי לשלם את החובות הייתי צריך אפילו למכור את 

הרכב שלי. באותה תקופה, בתי קולנוע בקושי הקרינו הפקות 

מקומיות. אנשים לרוב הלכו לראות סרטים טאמיליים, הודיים, 

ובריטיים. הפקות מקומיות היו מאוד כאוטיות. כל מי שהצליח לגייס 

מימון צילם סרט; סרט הצילום היה מאוד יקר והוברח מדרום הודו. 

הצלם על פי רוב היה גם הבמאי. אף אחד לא השתמש בתסריטים; 

רוב הסרטים היו חיקויים של סרטים טאמיליים, וזו הסיבה שהרעיון 

של תסריטאי לא היה קיים. לכן יזמתי, לצד אנשים נוספים, את 

תאגיד הקולנוע הלאומי, ארגון שאחראי על ייבוא והפצה של 

סרטים, כמו גם על ארגון תעשיית הקולנוע של סרי לנקה. מרבית 

הסופרים לא ידעו איך לכתוב תסריט, אז כתבתי ספר לימוד בנושא, 

הראשון מסוגו בסרי לנקה. בסוף שנות השבעים, הקולנוע הציילוני 

החל לצבור הכרה בינלאומית. אך כשממשלת הימין עלתה לשלטון, 

החלה תקופה של שחיתות ורדיפה.

מה קרה לסרט שלך?
היו  לנקה.  בסרי  האזרחים  מלחמת  בזמן  לאיבוד  הלך  הוא 

שבע־עשרה עותקים שלו אבל כולם אבדו.

למה לא צילמת סרטים נוספים?
זה לא התאפשר. למדתי במדינה קומוניסטית; כולם חשבו שאני 

קומוניסט. בצ׳כוסלובקיה הקומוניסטית גם הייתי חשוד; כולם 

חשבו שאני אנטי־קומוניסטי. זה היה פרדוקס. לא הצלחתי למצוא 

עבודה במשך שש שנים, מסיבות פוליטיות. מאוחר יותר, התחלתי 

לעבוד במקצוע שלי. עבדתי בטלוויזיה. הייתי מנהל התוכניות 

ולאחר מכן סגנו של המנהל הכללי של הטלוויזיה הממלכתית של 

סרי לנקה. באותה עת החל עימות מזוין בסרי לנקה. שתי קבוצות 

של טרוריסטים היו אחראיות לאלימות. הראשונה, “חזית השחרור 

העממית” (JVP), הייתה מפלגה מרקסיסטית־לניניסטית. הם שמו 

בילית את שנת 1968 בסרי לנקה. 
כן, אבל עקבתי אחר האירועים בצ׳כוסלובקיה. בכיתי כשנודע לי 

על הפלישה. ארגנתי הפגנה. ציירתי סמלים אדומים על השגרירות 

הסובייטית בקולומבו. יזמתי עצומה; בערך 150 שחקנים, במאים, 

ואנשים אחרים מתעשיית הקולנוע חתמו עליה. רצינו להעביר 

אותה לאנשים בשגרירות הסובייטית.

ההפגנה עוררה איזושהי תגובה?
בטח, היא הופיעה בעמוד הראשי של העיתונים.

״חורף  הסרט  את  וצילמת  דוקומנטרי  קולנוע  למדת  אתה 
בצ'כוסלובקיה”, אבל מאז לא יצרת סרטי תעודה נוספים. מדוע?

בסרי לנקה אף אחד לא נהג לצפות בסרטי תעודה. בצ׳כוסלובקיה 

תמיד הקרינו סרט תעודה קצר לפני סרט באורך מלא. בסרי לנקה 

לא היה כזה דבר. אף אחד לא הלך לראות סרטי תעודה. אף אחד 

לא הוציא כסף על סרטים כאלה; הם לא נחשבו מהנים.

מאידך, יצרת את "חורף בצ'כוסלוביקה” עבור צופים סרי לנקים?
נכון, רציתי להראות להם את ארבעת העונות בצ׳כוסלובקיה, כולל 

החורף, שאף אחד לא מכיר בסרי לנקה. רציתי להראות איך אנשים 

מתלבשים בחורף, איך הם נערכים להגעתו. בסרי לנקה יש לנו 

רק שתי עונות: עם גשם ובלי גשם. רציתי לחנך אנשים. האמנתי 

שלקולנוע יכולה להיות השפעה אדירה על אנשים. רציתי להשפיע 

על החשיבה שלהם. רציתי שהם ידעו שמקומות כמו מרכז אירופה 

וצ׳כוסלובקיה קיימים.

איך הם הגיבו?
הוקרן  גם  הסרט  בהלם.  היו  הם  מאוד.  הסרט  את  אהבו  הם 

בפסטיבל הסרטים בקרלובי וארי. ג׳ורג׳ סאדו, היסטוריון הקולנוע 

הצרפתי, ישב מאחוריי. בבית הספר בפראג למדנו מהספרים 

שלו. כשהסרט נגמר, הוא טפח לי על הכתף כאות הוקרה. לאחר 

מכן הוא כתב על הסרט מאמר יפה למגזין “מכתבים צרפתיים” 

 .(Les Lettres Françaises)
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הוא לא היה מרוצה. הוא אמר לי שהוא רוצה שאני אקבל את 

הציון הכי טוב. זה היה זמן לא רב לפני שהייתי צריך לחזור לסרי 

לנקה. הוא רצה שאני אזכה להשכלה איכותית. הוא ביקש ממני 

לארוז את המזוודה שלי ליום שני ולהגיע בחליפה יפה. הוא לקח 

אותי לפסטיבל הסרטים בעיר קרלובי וארי. בכניסה למלון “פּופ”, 

איפה ששהו אורחי הפסטיבל, עמדה המשלחת הרוסית. גריגורי 

קוזינטצי, במאי ה“טרילוגיה של מקסים”, גם היה שם. ברוסיל הציג 

אותי בתור הסטודנט הכושל שלו. הוא אמר לי ללמוד להכיר את 

קוזינטצי ואת עבודתו. קוזינטצי היה אדיב ודיבר אנגלית יפה. לאחר 

מכן עברתי את הבחינה.

איך קיבלו אותך חבריך לספסל הלימודים?
באדיבות. במשך שלוש שנים חלקתי חדר במעונות עם שלושה 

בחורים סלובקים. אחד מהם היה הבמאי יוראי יאקוביסקו. ורה 

חיטילובה2 גרה מולנו בצד השני של המסדרון.

אתה זוכר תלמידי חוץ אחרים שלמדו אתך?
תלמיד נוסף מסרי לנקה למד אחריי, קרוב משפחה של סירימאבו 

בנדרנאיקה, ראשת הממשלה לשעבר. היו כמה תלמידים מסרי 

לנקה, חלקם גם למדו במזרח גרמניה. הם הקימו את אגודת 

הסטודנטים הציילוניים, שקיימת עד היום. אני הייתי יושב הראש 

הראשון של האגודה. אני גם זוכר בבהירות את ביין אפוורק, סטודנט 

אתיופי לבימוי; את רודולף דייויד מגיאנה הבריטית; את נאביל 

מאלח מסוריה; את בוב אדג׳לי ומוחמד לקדאר־המינה מאלג׳יריה.

התמודדת עם בעיות כלשהן במהלך שהותך בצ'כוסלובקיה?  
בכל פעם שרציתי לטייל לאן שהוא, הם עשו לי בעיות. הייתי אומר 

להם שאין להם זכות לעשות לי את זה. היה לי דרכון סרי לנקי; 

יכולתי לטייל לאן שרציתי. הם עשו לי בעיות, אפילו אנשים שהיו 

קרובים אליי. האווירה הייתה של חוסר אמון. כולם פתחו עין על 

כולם. החברה הצ׳כוסלובקית נראתה לי די סגורה.

התמודדת עם גזענות?
האנשים היו נחמדים ומסבירי פנים. אבל תמיד יש איזה אידיוט.

בצ׳כוסלובקיה, כולם חשבו שלא יתנו לי להיכנס משום שזו מדינה 

קומוניסטית ושאני אצטרך לחזור. אבל לא היה לי אכפת. רציתי 

ללמוד בבית ספר טוב; לא היה לי אכפת משום דבר אחר.

אבל היית צריך לעבור את מבחני הכניסה לבית ספר, לא?
ראשית, היה עליי לקחת קורס שפה במריאנסקה לאזנייה. זה היה 

המגע הראשון שלי עם צ׳כוסלובקיה.

מריאנסקה לאזנייה היא עיירת ספא קטנה בחבל הסודטים. זה 
לא היה הלם תרבותי עבורך?

הייתי צעיר מאוד. הייתי בן תשע עשרה. קיבלתי הכל, רציתי 

ללמוד הכל. המורים היו נחמדים. אחרי השיעורים, הייתי מדבר 

עם אנשים שהיו הולכים לספא לקבל טיפולים. למדתי צ׳כית מהר 

מאוד. לאחר מכן נשלחתי לבית ספר תיכון טכני בזימליס. ברחתי 

משם, היה לי ויכוח עם אחד המורים. ביליתי את הקיץ במחנה 

קיץ לילדים. אז נסעתי לפראג, למשרד החינוך. הייתה שם גברת 

בשם מארי דרבולבובה שהייתה אחראית על תלמידי החוץ. היא 

הייתה כמו אמא בשבילם. היא הכירה כל סטודנט זר בשמו. היא 

הייתה יהודייה. היא ניצולת מחנה ריכוז שעונתה על ידי הנאצים. 

היא אמרה לי שזה טוב שעזבתי את בית הספר התיכון ההוא. היא 

אמרה לי שהיא מעורה במצבי ושהיא דואגת לי. כשרציתי להתחתן 

עם אשתי ואמא שלה לא הסכימה, מארי הלכה אליה ושכנעה 

אותה להגיע לחתונה.   

ואז הלכת ללמוד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה של האקדמיה 
לאמנויות הבמה בפראג?

כן, למדתי שם בין השנים 1965-1960. 

מי היו המורים שלך?
ענקי התרבות הצ׳כית. אנטונין פרנטישק שולץ, קארל הוגר, מילן 

קונדרה.1 אני זוכר היטב את הדיקן של בית הספר, אנטונין מרטין 

ברוסיל. הוא לימד אותנו את ההיסטוריה של הקולנוע הרוסי. 

במהלך בחינה הוא שאל אותי על הטרילוגיה של מקסים. חשבתי 

שהוא רוצה לדעת משהו על מקסים גורקי, אז התחלתי לקשקש. 
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להקרנה מחוץ לאיראן. לאחר המהפכה האיראנית, נאסר על 

קארימי לעבוד בתעשיית הקולנוע והוא התמקד בעיקר בפיסול. 

כמו כן, הוא כתב מספר ספרים על קולנוע ותיאטרון. 

תרזה סטייסקלובה: למה החלטת ללמוד קולנוע?
פיאסירי גונהראטנה: בסרי לנקה הייתי נוהג ללכת לראות סרטים 

הודים. הייתי בן שש או שבע כשאבא שלי לקח אותי לקולנוע בפעם 

הראשונה. הקולנוע דאז היה אוהל עם תפוסה של בערך מאה איש. 

הסרטים האלו הכעיסו אותי. הם היו חיקויים של סרטים אמריקנים. 

בתחילה, העניין שלי בקולנוע היה מלווה כעס.

למה החלטת ללמוד קולנוע בצ'כוסלובקיה?
בשנת 1955 כתבתי מאמר אודות ארגון הנוער בו הייתי חבר עבור 

מגזין ״חיים צ׳כוסלובקיים״. זה היה מגזין תעמולתי שהופץ על ידי 

צ׳כוסלובקיה למדינות אחרות. במאמר הוזכרה כתובתי ותלמיד 

תיכון כתב לי חזרה. שמו היה אלש ברטוש. החלפנו מכתבים 

במשך שנתיים. כתבתי לו שאני מתעניין בקולנוע והוא כתב לי שיש 

בית ספר מעולה לקולנוע בפראג ושלח לי עלון מידע. לא יכולתי 

לעמוד בזה מבחינה כלכלית, אבל אלש טיפל בהכל; סטודנטים 

צ׳כוסלובקיים גייסו כסף עבור כרטיס הטיסה שלי. התקשרו אלי 

מהקונסוליה הצ׳כוסלובקית בקולומבו שאבוא לאסוף אותו.

מה המשפחה שלך חשבה על זה?
לא סיפרתי לאיש על תכניותיי. כשהצהרתי שאני עוזב ללימודים 

האמנתי שלקולנוע
יכולה להיות השפעה

אדירה על אנשים
ריאיון עם פיאסירי גונהראטנה
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בת ים, מחזירה את הסרטים הקצרים האלו ליבשת אסיה ולמזרח 
התיכון, כך שהם חוזרים לארצות יוצריהם באיחור של למעלה מחצי 
מאה. הסרטים שייכים ואינם שייכים לארצות המולדת של הבמאים 

שלהם, בדיוק כפי שהם שייכים ואינם שייכים למרכז אירופה.
הפרויקט הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין transit.cz וארכיון 

הסרטים הלאומי של צ'כיה.

נביל מאלח (2016-1936) היה במאי, תסריטאי ומשורר סורי. 
מאלח נחשב לאבי הקולנוע הסורי. הוא למד בימוי בבית הספר 

לקולנוע וטלוויזיה של האקדמיה לאמנויות הבמה בפראג בין 

השנים 1964-1959; בין חבריו לכיתה היו ורה צ׳יטילובה ומילו 

פורמן, במאים המזוהים עם הגל הצ׳כוסלובקי החדש. מאלח שב 

לביתו והיה לבוגר הסורי הראשון של בית ספר אירופי לקולנוע. 

במהלך הקריירה שלו הוא יצר למעלה ממאה סרטים, לרבות 

סרטי תעודה וסרטים באורך מלא. יצירותיו המוכרות ביותר הן 

הנמר (Al-Fahd) משנת 1972 ו־הניצבים (Al-Kompars) משנת 

 ('A al-Sham 'A al-Sham) 1993. סרטו התיעודי הדרך לדמשק

משנת 2006 הוא ניתוח ביקורתי של התנאים החברתיים בסוריה 

שהובילו בסופו של דבר להתקוממות של 2011. בשעה שהממשל 

הסורי המשיך לדכא באלימות הפגנות לא אלימות, מאלח עזב 

את סוריה לבל ישוב.

פיאסירי גונהראטנה (נ׳ 1936) הוא במאי ומתרגם שנולד בסרי לנקה. 
גונהראטנה למד קולנוע תיעודי בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה של 

האקדמיה לאמנויות הבמה בפראג בין השנים 1965-1960. סרט 

הגמר שלו, חורף בצ׳כוסלובקיה (Zima v Československu) משנת 

 (Mokad Vuné) 1964 זכה לשבחים רבים; הסרט הבא שלו, מה קרה

משנת 1969, גם כן זכה לביקורות מהללות, אך מאוחר יותר אבד 

ולא נמצא. גונהראטנה היה חבר בתאגיד הקולנוע הלאומי של סרי 

לנקה ועבד בטלוויזיה הממלכתית. מאז סוף שנות השמונים הוא 

מתגורר בצ׳כוסלובקיה / הרפובליקה הצ׳כית. 

נוסרטולה קארימי (נ׳ 1925) הוא במאי, שחקן ופרופסור איראני. 
קארימי למד בימוי בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה של האקדמיה 

לאמנויות הבמה בפראג בין השנים 1959-1954. אחד ממוריו היה 

קארל זימן, אמן אנימציה צ׳כי מפורסם. קארימי עבד כפרופסור 

באוניברסיטת טהרן ובאוניברסיטה לאמנויות של טהרן למעלה 

מעשרים שנה. הוא יצר מספר סרטים, ביניהם נהג הכרכרה 

(Doroshkechi) משנת 1971, עליו הכריז חברו הקולנוען, עבאס 

קיארוסטמי, כדוגמא מופתית לקולנוע איראני. נהג הכרכרה זכה 

לשבחים הן מצד הקהל והן מצד המבקרים, אך נאסר רשמית 
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סרטים קצרים אלו הינם דימויים נטושים. כמו ילדים שנולדו לזוג 
צעיר מדיי וקל דעת ושלא ממש שייכים לאף אחד. נוסרטולה קארימי 
1925(, נביל מאלח )1936-2016( ופיאסירי גונהראטנה )נ׳  )נ׳ 
1939(, במאים מאיראן, סוריה וסרי לנקה, בהתאמה, צילמו את 
סרטים קצרים אלו במסגרת לימודיהם ב־FAMU, בית הספר לקולנוע 
וטלוויזיה של האקדמיה לאמנויות הבמה בפראג, במהלך שנות 
החמישים המאוחרות ושנות השישים המוקדמות. לאחר חזרתם איש 
איש לביתו, קארימי, מאלח, וגונהראטנה שיחקו תפקיד מרכזי, ואולי 
אף מכריע, בהתפתחות הקולנוע המזרח תיכוני והאסיאתי. ואף 
על פי כן, שנותיהם כסטודנטים זוכות לאזכור רק לעיתים נדירות. 
יתר על כן, בצ'כוסלובקיה הם לא השאירו מעצמם דבר, שום סימן 
בזכרון הקולקטיבי הצ׳כי... מלבד סרטים קצרים אלו שעדים לתקופה 

שנשכחה, לא רצויים ותופסים אבק בארכיונים.
סרטים אלו הם בלתי נראים. בלתי־נראות זו אופיינית לזמננו, 
אנו עוורים להקשרים חברתיים ופוליטיים שטרם נחקרו עד היום. זהו 
המקרה של ההיסטוריה של היחסים בין תנועות תרבותיות ופוליטיות 
במזרח אירופה לבין מאבקי שחרור באסיה, אפריקה ואמריקה לטינית. 
קארימי, מאלח, וגונהראטנה השתייכו לאלפי הסטודנטים מ"העולם 
השלישי” שלמדו במדינות הקומוניסטיות של הגוש המזרחי. צורה זו 
של תמיכה הייתה תולדה של אינטרנציונליזם קומוניסטי וסולידריות 
עם מדינות שנאבקו במורשת של הקולוניאליזם, אך היא גם הייתה 
קשורה למאבקי כוחות של המלחמה הקרה. מרבית הסטודנטים שבחרו 
בלימודי אמנות הקדישו עצמם לקולנוע משום שהוא נתפס ככלי 
חינוכי יעיל. עם אמנים צעירים כדוגמת מאלה וגונהראטנה - בסוף 
שנות החמישים FAMU היה עד ללידתו של קולנוע אוונגרד - הגל 
הצ'כוסלובקי החדש, ופראג הפכה למרכז הרנסנס התרבותי שהגיע 

לשיאו בשנת 1986 עם ה"אביב של פראג”.
סרטיהם של קארימי, מאלח, וגונהראטנה הינם דימויים של 
אינטרנציונליזם, של חילופים תרבותיים, ושל התפקיד שאמנות 
צ'כוסלובקית שיחקה בשחרור התרבותי של מדינות שנאבקו במציאות 
של קולוניאליזם. סרטים אלו מציבים שאלות שטרם נשאלו אודות 
ההשפעה שהייתה לתושבים זמניים אלו על התרבות והפוליטיקה 

הצ'כוסלובקית. 
הצגת הסרטים בתערוכה הילדים רוצים קומוניזם במובי: מוזיאוני 

הילדים רוצים קומוניזם
סבב תערוכות שני

מובי: מוזיאוני בת ים

28.07-12.11.2016

אוצר: יהושע סימון

תרגום: ענבל שטראוס

עיצוב גרפי: אבי בוחבוט

וידאו־אודיו: סמארט אנד לייט בע״מ

תודות: ויט האברנק, מרקטה סטרנדובה,

לוקס פריביל, פבלינה סולקובה

הדימוי על הכריכה: חורף בצ׳כוסלובקיה, 

במאי: פיאסירי גונהראטנה, צ׳כוסלובקיה, 

1964

מובי: מוזיאוני בת ים

רחוב סטרומה 6, בת ים

moby.org.il

tkwc.tumblr.com

קולנועני העולם, התאחדו!
על דימויים בגלות ואינטרנציונליזם נשכח

tranzit.cz ,אוצרת: תרזה סטייסקלובה

מיניאטורות איראניות

נוסרטולה קארימי

צ׳כוסלובקיה, 1956, 7 דקות

זהירות! ילד?

נביל מאלח

צ׳כוסלובקיה, 1963, 13 דקות

חורף בצ׳כוסלובקיה

פיאסירי גונהראטנה

צ׳כוסלובקיה, 1964, 21 דקות

הפרויקט מתקיים בשיתוף עם ארכיון הסרטים 

הלאומי של פראג (nfa.cz), בית הספר לקולנוע 

וטלוויזיה של האקדמיה לאמנויות הבמה בפראג 

(famu.cz), ומובי: מוזיאוני בת ים. הפרויקט 

התאפשר הודות לתמיכתם הנדיבה של משרד 

התרבות של הרפובליקה הצ׳כית, עיריית פראג, 

והמכון הצ'כי תל אביב.

טרנזיט היא יוזמה בתחום האמנות העכשווית. 

.ERSTE שותפתה העיקרית היא קרן

tranzit.org
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