
לארץ עלה מחתרת סרטי במאי

האמריקאית הצעירה היא
| ן ן, / המחתרת סרט גיבורת שהיא |

מין של האחרון הווידוי הסרט חיים. בני
ה כולו מורכב תי של האירוטיות מהזיו
במיטתה. עירומה לה המתפתלת לינדה

חיים בנימין

מחתרת סרסי להפקות מתכונו
ישראלי רקוע על ראשונים

מיןבנעורה חיים שעת חיים בני מוי ב  בתמונה האחרון. הודידוי סרטו בי
מין התפש־ לקראת לינדח את מביים כשהוא נראה הוא מי

מסו־ בארץ פעם תיווצר ם
 בטוח כמעט מחתרת, סרטי של רת \*£

 ולא חיים בנימין יהיה מולידה שאביה
 סרטי לעשות המנסים הגראסומנים,

ממשלתיות. הלוואות בעזרת מחתרת
 אחד יתרון לפחות חיים לבנימין יש

מחתרת. סרטי עשה כבר הוא עליהם:
 עד נולדו בו במקום אותם עשה והוא ן
 — האמיתיים המחתרת סרטי רוב כה 1

ל בן בנימין, הגיע כיצד בניו־יורק.
בהודו, והתחנך שגדל עיראקית משפחה

ה את לשאול טוב יותר לניו־יורק? ן
במיקצו־ כימאי מהנדס הפך איך שאלה

 ברודוויי אוף בתיאטראות ושחקן עו |
קולנוע? לאיש י

 זאת התשובות, תהיינה אשר תהיינה
 כמה כבר עשה חיים בנימין עובדה: !
 בסאן־ בפסטיבלים שהוקרנו סרטים 1
 לביקורות וזכו ובאדינבורו פרנציסקו :
1 ולפרסים. טובות -

 הוא למשל, האחרונים, מסרטיו אחד
ה הווידוי בשם קלאסי מחתרת סרט

אירוס בפאנטזיות עוסק הוא אחרון.
 אמריק־ משחקת אותה צעירה, של יות ,
 מוסיקת עם בשילוב לינדד״• בשם אית |
 הגדול. אייזנשטיין נוסח וצילומים פוס !

 חוזרים מצילומים מורכב כולו הסרט
 במיטתה העירומה הבחורה של ־נשנים

 גברים שני של צילומים עם ןך־ילוב
 במדרגות. הזמן כל העולים ־ים 1

 הו- פרוידיאנים, בסמלים הגדוש ^
לשבחים. וזכה אדינבורו .סטיבל ^

 כשהיד, לישראל בנימין את הביא מה
 הוא מאוד,״ ״פשוט הצלחתו? בשיא

 מחפש אני גם אחד כל ״כמו משיב,
שמוצ לאם שנולדתי כיוון זהותי. את
 יהודי חינוך וקיבלתי מבגדאד אה

 לבעיה קירבה לי שיש גיליתי חרדי,
ל מאשר יותר הרבה היהודית־ערבית

 הגעתי בארצות־הברית. הנוער בעיות
 נושא על סרט לעשות כדי לישראל

זה.״
ה בעצמו. בנימין כתב התסריט את
נו והוא השחורה, הבננה ייקרא סרט

 שגיבוריה מטורפת קומדיה להיות עד
 חסידיות־ נטיות בעל צעיר אברהם, הם

 מוסלמי, ערבי — ומוחמד היפיות,
 כנורמליים, דווקא מסווגים אינם שניהם

אנו קיום להם שמאפשר מה זה אך
בצוותא. שי

 מסתבכים חיים בנימין של בתסריטו
ה ומטורפות עליזות בעלילות השניים
חתו מעשי־שוד, גם השאר בין כוללות

 בנימין: שאומר כמו ודיסקוטקים. נות
ה מהמוסכמות קצת משתחררים ״אם

נור הבלתי התנאים על־ידי נקבעות
ב דו־קיום של הרעיון נראה מליים,
משוגע.״ כך כל לא דוזקא שלום,
 כדי הרצליה לאולפני פנה כבר הוא
נא סרטו. הפקת אפשרויות את לברר

 התקציב, מחצית את ישיג שאם לו מר
 השניה. המחצית את לממן לו יעזרו

 לחצי הכסף את מחפש הוא עכשיו אז
הראשון.

ה מותה  העירוס גופה מול התאורה תנאי את מד־אור בעזרת מודד הוא משמאל ובתמונ
ם וזבה באדינבורו בפסטיבל הוצג זה סרט המיטה. על השרוע הביקורת. של רבים בשבחי

מין של המחתרתי סרטו סיגנון של המרכיבים הםוא״זנשט״ן פונו  בני
תכונן עתה האחרון. הטידוי חיים מין מ  את להפיק בני

ת צרין זה בישראל. הראשון הארוך סרטו ערב,—ישראל יחסי על קומדיה בסיגנון סרט להיו


