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אדמגור. גילה של ה
 הגדירו כן לפני ימים

 ה־ בנדיקט, בתיה את יב
 כ״מארידין אחר •?נמחזה

 הישראלית״.
 העתו־ מתמוגגת שעה ז

 יונה למראה זצרפתית
 כשבת״. לא ״רק םרט

 תוארה לצרפת, הוזמנה
 כיותר היפות הנערות

 ה־ גכי על לאחרונה !זו
 מופיעה היא שעה *ותה

 בישראל. :מה
 עתה יש תיאטרון כבל צז
 בגדל שנבחרה זוהרת, ת

 מה יופיה. - כגלל יגם
בעצמןז כף עד צרות

 אומרת, היא הסכם,״ מלכת לאני
בד בתיה שום עם בתחרות ודת

הבמה
 אבל נשית, שאני עלי להגיד אפשר אחרת. אחת ושום דיקט

מזה. יותר לא
 הפכתי אחר־כך הבימה. שי החתיכה הייתי שנים ״במשך

 את למלא עומדת אני עכשיו הקאמרי. של החתיכה להיות
 בלאחר מונרו, למרילין הדומה נערת־זוהר, של תפקידה
הנפילה.
 כשהגוזייה אותה הציגו בניו־יורק. עוד ראיתי ההצגה ״את

 מילר ארתור אם לדעתי, עדיין. חמה היתר, מונרו מרילין של
 הצגה שזאת אומרים היו שנה, עשרים עוד זה עם מחכה היה

 לא בהתלהבות. אותה מקבלים לאמריקה שמחוץ עובדה גדולה.
 הטרגדיה את אלא מונרו, מרילין של הביאוגרפיה את בה רואים

אנונימיים. אנשים של
 שיצא טיפוסי, אמריקאי מוצר היא מונרו מרילין ״לדעתי,

מאוד. לי קוסם שלה התפקיד שלהם. האלילים של מבית־החרושת
 העולם. את ראיתי לא וחצי, חודש של תקופה החזרות, ״בזמן

 עובדת אני עובדת, כשאני בשמונה. יום כל לישון הלכתי
ברצינות.

פי לי ״יש ״אכזוטי יו . . .

אלמגור גילה
מונרו מארלין לא

 על פגם איזה לי היה שאילו יודעת ״אני
 התפקיד. את לי נותנים היו לא הפנים,

למ חיציניים. נתונים הדורש תפקיד זהו
 אחד זהו גדיל. תפקיד־אופי זהו זאת, רות

 השנים בעשר שנכתבו הגדורים התפקידים
 צעירה.״ לשחקנית האחרונות

★ ★ ★
״ למכור מוכנה ״איני !:::

 היחידי הדבר לתפקיד. הרבה התכונן 1*1 ל־ צריכה הייתי לא פיזית בחינה *4*,
 זה קילוגרמים. כמה שהורדתי הוא שעשיתי

 עצמי את ולהרגיש קלה, יותר להיות כדי
ש הוא שמעניין מה הבמה. על טוב יותר
 איך לי איכפת שלא הבנתי מסויים ברגע

הבמה. על אראה אני
 חשוב כל־כך לא שבו לגיל הגעתי ״בכלל,

 צריכה כשהייתי פעם, נראית, אני איך לי
 איתי סוחבת הייתי צילום, באיזה רהצטלם

כש בה. להסתכל מפסיקה ולא קטנה מראה
אותי. לעניין הפסיק זה מאמריקה חזרתי

 ויגיד ברחוב עלי יצביע מישהו אם ״טוב,
 הזאת והעגולה הנמוכה השמנה שהבחורה

 טוב יותר אותי. יעליב לא זה סכסית, היא
דוחה. שאני שיגידו מאשר כך

 שאני מה שכל בחיי כזה לשלי: ״הגעתי
 אינני מצויינת. שחקנית להיות הוא רוצה

 אינני מזה חוץ בלבד. סכם למכור מוכנה
 בי מוצאת לא אני ליפה. עצמי את חושבת

 שהוא דבר שום גם אבל מיוחד, פגם שום
נורמלי. מאשר יותר

★ ★ ★
ערי•••״ אומרים ״יא

 זראי ריקה את שתשחק פז, אביב ם ך
 כל עם אחת בדעה היא בחנזש־חמש, ^

 אינני שמטבעי חושבת ״אני חברותיה: שאר
עלי מטילים היו אילו אולי, מיני. טיפוס

ב אותו למלא יכולה הייתי כזה, תפקיד
 מיניות, להיות שמנסות אלה כל הצלחה.

מגוחכות. נראות טבעי, באופן לא
 שאני אומרים לא אותי המכירים ״אנשים

מעניינת.״ שאני אומרים מושכת. או יפה

ן האלמגור
סכס רוצה לא


