
חדש ישראלי בסרט - בנינות לעירום גבעת-ח״ם מקיבוץ

טח ה הלו עיויזו
 אותו: לזכור צריכים שמעכשיו שם הו ץ
שילה. עירית (

 אלמונית, צעירה היתר, היא שבוע לפני עד
 התיאטרון עולם אל דרך לה לפלס שניסתה

 היא אחדים חודשים בעוד אבל הישראלי.
ב המדוברת כוכבת־הקולנוע להיות עשוייה

הישר הקולנוע ראה אם כי בישראל. יותר
עי מאשר יותר טובות שחקניות אולי אלי
 עדיין ראי, לא הוא — חסרת־הניסיון רית

יותר. עירומות שחקניות
 לישראל שסיפק הקיבוץ זה שהיה וכשם

המצו דוגמנית־העירום ארבל, תירצה את
ה ההתיישבות סיפקה שלה, ביותר למת

הבולטת. כוכבת־העירום את גם עובדת
שב צעירה, ציירת־תפאורות — עירית

ב ראשון תפקיד לה הוצע מיקרה דרך
ילי היא — באהל הקמצן בהצגת תיאטרון,

 הקיבוצית התנועה ממעוזי אחד ובוגרת דת
 את עזבה שנים שלוש לפני רק בישראל.

 אביה ממשיך שם גבעת־חיים, שלה, המשק
נת. הגדול מיפעל־השימורים את לנהל

ה תהליך מתחולל האלה הימים בעצם
 הוטל למעשה, לכוכבת. עירית של פיכתה

ו ותיקות ששחקניות תפקיד כתפיה על
 עירית כי לגלמו. מתקשות היו מנוסות

 חטופות בסצינות־עירום רק מופיעה אינה
 הנשי התפקיד את ממלאת אלא — ברקע

ב להם המאירי, יעקב של בסרטו הראשי,
הכינרת. חוף על עתה המוסרט מים,

★ ★ ★
 פיוטית אגדה מעין הוא עצמו ■■•סרט

הפ שאמו עזוב ילד על ומלו־דרמאטית \ (
ליד רחל, המשוררת קבר ליד אותו, קירה

מע אותו, אוסף זקן דייג כינרת. המושבה
 להמשיך אותו ומחנך ירדן השם את לו ניק

 קשור רווח), (זאב ירדן דייג. ולהיות בדרכו,
ה (עירית), בענת פוגש שהוא עד לכינרת
והאהבה. המין בסוד אותו מביאה

ע השניים בין הלוהטות סצינות־האהבה
 ה־ הריאליסטית המסורת מיטב לפי שויות

ציו אתרים פני על ומתחוללות סקנדינאבית,
 המאי־ יעקב הבמאי, מרהיבים. ונופים ריים

בעצ גדל יבניאל, המושבה וחניך יליד רי,
הכינרת. לחופי מו

★ ★ ★
 עירית חייבת בסרט מקום שהוא איזה ך•

גי ייגבי לפחות להזדהות, במערומיה
ומשמעו יופיה עם הכינרת, עם הסרט, בור
 מימיה. את האוהבים בעיני תה

בפני הראשונה הופעתה לה שזו לעירית,

בושת דנודים ן
 צע׳ דייג של דמותו את מגלם רווח 1
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 בסצינה שילה, ועירית רווח זאב
במים. להט הסרט מתוך אירופית

ואת האהבה את המגלה ותמים, ר

 ארכיאולוג של בתו אצל המין
 לביתו, אותה מביא הוא הכינרת.

שרוי כולו הסרט כמצנרהאהבה.

 גדות־ על חופשה המבלה ידוע,
 רשתות־הדייגים להם משמשות ושם

רחל. שירי של אגדתית באווירה

5? הכינות נמו עירומה
המתחו הקונפליקט — הסרט של במרכזו (למעלה).

 ה תו תוך בושה. של מעצורים היו לא המצלמות,
עליו תפקידה. עם הזדהתה קצר זמן

נערה מעצורים. רודח לזאב היו לעומתה,
אוי אש־ נשוי: אדם הוא זאב לעירית, בניגוד


