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 שב הגון צעיר. נורבגיבו בנזאי הגא מגיאר איהאן

 ביגהר. גהוובנגיגז הגזוכשר ץגרהע2ה כבנזאי בישראל
 השכרהג אה ןיבר2 שב יוגגברביה, יריד איבאן,

 ההברבגה אגלפני של הראשי הבהאי הגא הגגגלנגנגיה,
 \בריב,2 ברבגיב של רב הבפר כה נגר בייב בישראל,

 נגהה״. איגה 24 ״גבנגה הברה לבהאי נגגגר בהאי גהיה
 גג ברשיהה איגגאן הגלה באירגפה הביגר שבור אברי

הישראליה, היזגלגגנג הנגשייה של נגתירה נגל נגגברגה

י ר ח ^ ה * פ קו  מעודדת לא ארוכה, ת
 עבור טובות בשורות לי יש ביותר,

הישר הסרט של בגורלו המתענינים אלה
 בהפקתם בישראל יתחילו הבאה בשנה אלי:
 מלא. באורך עלילה סרטי סרטים, שני של
טהו ישראליים סרטים אמנם אלה יהיו לא

 בשיתוף־פעולה שיופקו סרטים אלא רים,
 קולנוע כאיש אולם אחרות. ארצות עם

 לבעיות הפתרון שזהו מאמין אני ישראלי
 של והתחלה בישראל, הקולנוע תעשיית

למרחב. יציאה
הוז מיוגוסלביה. חזרתי שבועיים לפני

ל כדי שם, שנערך סרטים לפסטיבל מנתי
היוגו הסרטים תעשית אנשי עם שוחח
 של משותפת הפקה בעיות על סלבית
אר של הסרטים בתעשיות ביקרתי סרטים.

גר אוסטריה, יוגוסלביה, — מדינות בע
 אני זה סיור ואחרי — ואיטליה מניה

 הישראלי הסרט של עתידו כי משוכנע
 הפקה — בקופרודוקציה ורק אך הוא

 חדש גילוי אינה הקופרודוקציה משותפת.
 כל כמעט הישראליים. הקולנוע אנשי של

 בשיטה סרטים מיצרות הקולנוע מעצמות
מסי אלא עמים אהבת מתוך ולא זו,

סר תעשיית אין פשוטות. כלכליות בות
ה ארצות־הברית של זו לא ואפילו טים,

 זו. בשיטה סרטים ייצרה שלא עשירה,
 מבטיחה סרט של המשותפת ההפקה כי
כפול. וקהל כפול שוק לו

 לשוק רק שנועד ישראלי סרט שום
אינו קולנוע, בתי 150 יש בו המקומי,

 לשום — תקציבו בגלל — להגיע יכול
 מובן דבר שהיא מינימלית טכנית רמה

 אמנו־ רמה על לדבר שלא בעולם, מאליו
היש הסרטים תעשיית צריכה לכן תית.

 משותפת סרטים להפקת לשאוף ראלית
 אירופה, ארצות של הסרטים תעשיות עם

ב וגם שלהן במנטליות גם לנו הקרובות
נושאים.

 להבין אפשר לשאול: יכולים אתם כאן
 מדינות עם סרטים לייצר רוצים שאנחנו
 סרטים תעשיות ירצו מדוע אולם אחרות,

ל יוגוסלביה או איטליה צרפת, של כמו
 אולי התשובה איתנוי ביתד סרטים ייצר

 הזרות הסרטים תעשיות אבל רבים, תפליא
 למשל, ביוגוסלביה, בכך. מעונינות דווקא

ל ארוכים סרטים 15כ־ כיום המייצרת
 עם משותף ביצור כחמישה מהם שנה׳
 סרט עמנו יפיקו שאם מקוים אחרת, ארץ
ה לקהל להגיע יוכלו משותף, נושא על

 לישראל בפוטנציאל שיש העולמי צופים
העולם. יהודי קהל —

★ ★ ★
פנש חנה על סרט
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י  סרט הסרטת על הישראלית עתונות \

כ להודיע יכול אני סנש, חנה חיי אודות
 פילם אבלה חברת עם הסכם הושג כי יום

 היו־ הסרטים חברות משש אחת בבלגרד,
 אודות משותף סרט ייצור על גוסלביות,

מתר־ סנש חנה שפרשת מאחר סנש. חנה

 ברומא המביים האמריקאי הקולנוע במאי ויילר, ויליאסברקיע
 חיה ראשי נשי בתפקיד משתתפת בו בן־חור, הסרט את
 בה בתלבושת בצילום נראית חיה צ׳יטה. צ׳ינה באולפני

יותר. ארוכות יראו ששערותיה נדי נכרית, פיאה לה

 וכוכבת דה־קרלו איבון בחברת (שמאל) הררית חיה□נניס שלושה
 מרחובות באחד סירת־מנוע גבי על ספרדית, קולנוע

 מטרו חברת ככוכבת בפסטיבל הופיעה חיה שם. שנערך הקולנועי הפסטיבל בעת ונציה,
העתיד. ככוכבת שהגדירוה ועתונאים, צלמים ולתשומת־לב להתענינות זכתה האמריקאית,

 מהסרט חלק יצולם ביוגוסלביה בחלקה חשת
 אותו של הצילומים גם יערכו ושם שם,
 אולם בהונגריה. המתרחש מהעלילה חלק
בארץ. ייערכו ,750/0כ־ הצילומים, רוב

אנ כמה לי אמרו באירופה סיורי בעת
 כמו פרשה לנו רדתה ״אילו סרטים: שי

 עליה מסריטים היינו סנש, חנה פרשת
 אולם סרטים.״ ארבעה אלא אחד סרט לא

 תסריט עדיין אין שבידינו היא העובדה
כל לנו שיש האחריות רגש מתוך מוכן.

ש בטוחים להיות רוצים אנו הנושא, פי
 הטוב יהיה ידינו מתחת שנוציא החומר
 בישראל, ההסרטה אולפני חברת ביותר.
 עד אספה בסרט, הישראלי השותף שהיא

 הנה על והקיים שנכתב החומר כל את כה
 וכולל בחוץ־לארץ פירסומים כולל סנש,

 בהבימה. שהועלה מגד אהרון של מחזהו
ש אחיד, תסריט נבחר זה חומר סמך על

העלילה. של חשיבותה את יהלום
 מה זה. לסרט הבמאי גם נקבע טרם

 לעניין מנסים שאנו הוא׳ לגלות שאפשר
מ בעולם, הבמאים טובי את זה בנושא

 בקנה־ סרט להפיק היא שהמטרה כיוון
ה הבמאי ויילר, ויליאם בינלאומי. מידה

מתע בן־חור, את כיום המביים אמריקאי
 במאי בו מתעניין כן כמו בסרט. ניין

 ממוצא הספרדי והבמאי מפורסם אוסטרי
 בברוקלין עובר מלאך שסרטו וידה, הונגרי

בארץ. עתה מוצג
ה התפקיד לבעית מגיעים אנו עכשיו

הפר יחולו לא אם סנש. חנה של ראשי
 הררית חיה זו שתהיה לודאי קרוב עות,

 הוח־ כידוע הראשי. התפקיד את שתשחק
 מטרו, חברת עם ארוך לחוזה חיה תמה
ה בתפקיד השתתפותה על שהוחלט אחרי
 המתיר סעיף יש בחוזה בבן־חור. ראשי

 אותו מגביל אולם בסרט, השתתפותה את
הגור כל אולם ולשפה. מסוימת לתקופה

 שחיה מעונינים הסרט את העושים מים
 יש זו ולמטרה הראשי, התפקיד את תקבל
.1959 יוני חודש עד ההכנות כל את לסיים

ברומא חיה★ ★ ★
חגה בסרט חיה תופיע שאם ספל! ין

 היא יופץ זה שסרט בשעה הרי סנש,
ה בעולם. מפורסמת כוכבת כבר תהיה
 בסכום השיא את המחזיק בן־חור, סרט

 מן ביום אחד בפרט שהושקעו ההשקעות
 על ידברו ואז ,1959 באביב יופץ הימים,

 עשוי שכמובן מה העולם, רחבי בכל חיה
 אולם בהשתתפותה. ישראלי לסרט להועיל

 בסרט. להופיע אחרת זכות גם יש לחיה
 לסיים כדי באנגליה הייתי 1955 ישנת

 עונה. אינה 24 גבעה הסרט עבודות את
ומ ,'חיה, גם שם שהתה תקופה באותה

 נציגי עם לנו שהיה משותף מגע תוך
נו חיפשנו היוגוסלבית, הסרטים תעשית

ל אז הגענו ישראלי־יוגוסלבי. לסרט שא
 לקראת עובדים אנו ומאז סנש חנה פרשת

הסרט. רעיון מימוש
 פעמיים. ברומא הררית חיה אצל ביקרתי

 ושוחחתי וברחוב, באולפן אותה ראיתי
לומר יכול אני אלה פגישות אחרי עמה.

קול ששחקנית למקסימום הגיעה שהיא
 פירסו־ מבחינת אליו, להגיע יכולה נוע
 ויליאס עם כיום עובדת היא והצלחה. מת

 וזאת בעולם, הבמאים מגדולי אחד ויילר,
ב מעטות כוכבות שרק עמדה היא בלבד
 שמשוחחים כפי עליה. לחלום יכולות עולם

 היא הררית חי־ כי ויילר סבור באולפנים,
 פנים הקולנוע, בשדה חדש גילוי בבחינת
 באהדת לזכות העשוי חדש וטיפוס חדשות

גדול. עתיד לה חוזה הוא הצופים.
 ועתונאים, צלמים היום כל מוקפת חיה

 כולו. בעולם בקרוב יפורסמו ותמונותיה
 טק האמריקאי הנשים שבועון למשל, כך,

 באמריקה, טפסים במיליוני הנפוץ קולס,
ההיס על מאמרים סידרת לפרסם החליט
 שיתפה נוטרו חברת האיפור. של טוריה
ב בחרו הם וביחד השבועון, עם פעולה

 את ותדגים שתסמל כבדמות הררית חיה
 בעת השונות. בתקופות האיפור צורות כל

 12 במשך אותה צילמו ברומא שביקרתי
 בעשרות תמונות עשרות רצופות, שעות

תלבושות.
★ ★ ★
מלחמתי לא תנ׳׳כי, לא

ד כ ל ^ ט ץ ר פ  בשי־ שיופק סנש, חנה ה
ה בחדשים יופק היוגוסלבים, עם תוף [*/

 יהיה הוא גם בארץ. נוסף סרט קרובים
 גדולה, סרטים תעשית עם קופרודויקציה

 בו שתושקע הכספית ההשקעה שמבחינת
ב אי־פעם שנוצר הגדול הסרט הוא יהיה
ה כל את לגלות עדיין אי־אפשר ארץ.

 לא שחלקם מכיוון זה, סרט על פרטים
 ברור אחד דבר אולם סופית. התבררו

 בארץ הטכניים העובדים כל כיום: כבר
ישראליים. עובדים יהיו

 בארץ שיצורם אלה, סרטים שני מלבד
 מגע גם יש ודאי, הוא הבאים בחדשים

 של קופרודוקציה על אוסטרי יצרן עם
 ועל קתוליים נושאים על קצרים סרטים

 משא־ומתן מתנהל וכן הקדושים, המקומות
בארץ. גדול סרט יצור על

 ה־ הסרטים במאי עם ברומא נפגשתי
ש זיננמן, פרד המפורסם אמריקאי־יהודי

ה התפעלותו את באזני הביע הוא אף
 כיום מסיים הוא הררית. מחיה חיובית
 הפבורן אודרי משחקת בו סרט חיתוך
 הן מה להתעניין ניסיתי נזירה. של תפקיד

ה הוא לארץ. יבוא שזיננמן האפשרויות
 בכך, מאוד מעוניין היה שהוא לי שיב
 לייצר לבוא אלא לביקור לבוא רק לא

 אחד: בדבר רק תלוי שהדבר אלא סרט.
ש לי גילה הוא בסיפור. מתאים, בנושא

הבטי ישראליים ממשלתיים פקידים כמה
 לא אולם חומר, לו לספק מומן לו חו

 קוי־יסוד כמה לי נתן הוא דבר• לו שלחו
 ולא תנ״כי לא מחפש, שהוא הסיפור של

 שיהיה אבל השחרור, מלחמת מתקופת
ישראלי. רקע ובעל אנושי־כללי

 ההתע- את לכוון נדע שאם סבור אני
 נכונים, לפסים הקולנוע בעולם בנו גינות
 תעשיית יציאת של שנה הבאה השנה תהיה

למרחב. הישראלית הסרטים


