
 אווירה, של סצינה ״זוהי גרינברג, דויד
 בעיקר באות בה המופיעות התמונות וכל
האווירה.״ לשם
 שהתגלתה מנדי, קשה. סצינה היתר, זו

 אומנם אותה ביצעה מלידה, כשחקנית בסרט
 בימת־ על קר שהיה אלא ממנה, שנדרש כפי

 שהניח והפרווה מקור, רעדה היא ההסרטה.
 לא ההפסקות, בעת גופה, על שמר גדעון

 עצמו. הצילום בזמן הרבה הועילה
★ ★ ★

משוגעים חיים

 את לקבל לבסוף, הסכים, הוא מהסרט. אחוז
 גילה דרשה ואז ההסרטה, סיום עם הכסף
 ולאחר שונה, התסריט התסריט. את לשנות

להופיע. סירבה שוב, בו שעייניה
 במקומה לקחת גרינברג דויד הציע אז

 למיבחני־בד. אותה הביא הוא מנדי. את
 וקיבלה למשוער, מעל בהם הצליחה היא
התפקיד. את

 אומר מגילה,״ טובה יותר גם ״היא
 אנגלית מדברת שהיא ״משום גרינברג,
לדמות.״ יותר מתאים וזה שוטפת,

 שוטפת, כימעט עברית גם מדברת היא
 כשהיא לעבודה. הומור הרבה ומכניסה
 לא ״כאב־ראש לה שיש לחבריה מסבירה

 משוגעות,״ חיים ״עושה ושהיא נורמלית,״
מקוריים. עבריים הסברים מיני כל ועוד

★ ★ ★
והריון בשרון

•  כרים, לרקום נוהגת היא הסצינות ין ך
 המאפרת, עזרת ללא לבד, להתאפר ^

 ״היא שלה. הטכסט את בעל־פה וללמוד
 ״יש גרינברג, עליה אומר אותי״, הפתיעה

 מסוגלת והיא כישרון, לה ויש סיגנון, לה
 אחד יום ממנה. שדורשים מה כל לעשות

 להתרכז ביקשה היא לבכות. ממנה ביקשתי
 אמיתי, בבכי פרצה זה ואחרי דקות, שלוש

 אחרי גם אותה להפסיק היה ואי־אפשר
אמיתית.״ שחקנית זוהי נגמרה. שההסרטה

 שהעבודה לאחד אלא זאת, רק *לא
 שיש התברר פותחו, והצילומים נגמרה, |

 שבאמצע משום מחדש, הכל על לחזור
 בקולות להתמלא החדר היה צריך ההסרטה

 בסדר, היו הרעמים ברקים. ובאורות רעמים
 בעזרת שהוברקו המלאכותיים, הברקים אבל

 צורף והיה הפילם, את שרפו פרוז׳קטורים,
המעשה. לאחר שבוע מחדש, הכל על לחזור

הסצי אחת רק היתד, האחרונה הסצינה
 בסרט. רייס־דיווים מנדי מבצעת אותן נות,

התפקי אחד את בו ממלאת היא למעשה
האנגליה. הדוגמנית תפקיד החשובים, דים

 לקבל אלמגור גילה היתר, צריכה למעשה
 היא איתה, שוחח גרינברג התפקיד. את

 עם נפגש וכשגרינברג להופיע, הסכימה
 חוזה, על איתו לחתום כדי אגמון, יענקלה

חמישה או לירות אלף עשרים יענקלה דרש

ט | ן1ך ך ק ־ב וייס-דייויס מנדי 1\
1\ /1 ■1 1 .1 לוהטת אהבה סצינת 1

שמר. גדעון אירים: הסרט גיבור עם ביותר

צול־ איריס, הסרט הסרטת סיום פגי
האחרו הסצינות אחד גבע באולפני מה ׳

 רק נוכחו ההסרטה במקום הסרט. של נות
 המלבישה, החשמלאי, הצלם, עוזר הצלם,

 ריים־דיווים. מנדי והשחקנית הבמאי,
ההסרטה, בסוף צולמה אומנם הסצינה
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 משמאל אוברזון. גדעון האופנה מתכנן של
סטן. טלילה הדוגמנית עומדת מנומר) (במעיל

 אליי, תגענה הזה הסרט שאחרי מסתבר
 שבזמן אלא נוספים. לסרטים הזמנות עוד

 תוכל לא היא הצער, למרבד, הקרוב,
 היא עכשיו שכבר משום אותן, לקבל

 מורגש יהיה גם הדבר מעט ועוד בהריון,
חזותית. מבחינה
 מתכוננת היא הלידה לאחר אופן, בכל

הקולנועית. הקריירה את ולטפח להמשיך

גד הסרט. של בעיצומו מתרחשת היא אך
 פוגש מאשתו, התגרש עתה שזה שמר, עון

 מחזר לא הוא המסיבות. באחת במנוי
 נעלבת, היא ביותר. נלהבת בצורה אחריה
 שאותה הפיתוי, סצינת באה מכן ולאחר
 היטב רואים זה לעומת רואים. לא כימעט

ולאחריה. סצינה אותה לפני מנדי את
הבמאי מסביר סצינת־עירום,״ לא ״זוהי


