
 באופן המגולם יוסל׳ה,החסיד
 מהנדס על־ידי מיקצועי

 להיקרא, והמעדיף בשמו להודהות המסרב
בסלייבוי. מציץ יוסלביץ׳, יוסל׳ה בסרט

ת העניק וחתונות החינוו משוד בנו  ו
 השתווה־ ״הבננה הסוס והבקת ר׳

הסתתו את אוסר שמשרד־הפנים

ממפפי
את שערך חיים, בנימין ¥1 ך 11ת1ו1הב

כ השחורה הבננה סירמו 1\ #1 יי1 י 1
טוען ומים, מלחם שנים משך ניוון שהוא

כלכלית. מבחינה אותו הורסת הצנזורה כי

ן ת ד דיי מ רא־ עיברית סדפםגיילן ו
/  מה זה שנה.״ אלפיים מזה שונה |* /

בנ הבמאי־מפיק־תסריטאי־עורך שהבטיח
 במשך — שהתעניין מי לכל חיים, ימין
 סירטו, בגורל — האחרונות השנים חמש

 זכה לא זה סרט שכן השחורה. הבננה
 שמשך דומה רגיל. סרט של במנת־גורלו

 עברו ונערך, צולם שבהן השנים חמש כל
 שזכה עד אין־ספור תלאות ויוצרי הסרט
 שיודפסו כחודשיים, לפני סוף־סוף, הסרט,

 מעם יקום ושאביו־מולידו הכותרות עליו
 הסרט ונשלם. ״תם :ויאמר מכונת־העריכה

מוכן.״
 הגיע לא בכך כי הסתבר במהרה אולם,

 יוצרה, השחורה. הבננה של לייסוריה הקץ
 המועצד,־לביקורת־ כי טוען חיים, בנימין

 סירטו, את מאשרת אינה סרטים־ומחזות
הציבור. לפני להקרנה לכאורה, התמים

בנ שהגיש בתסריט הסרט של תחילתו
 וב־ למועצה־לתרבות־ולאמנות, חיים ימין

 מטעם זכה שבו לירות אלף 180 בסך מענק
ביו המקורי התסריט על כפרס המועצה,

.1971 בשנת שהוגש תר

 תעשה ״אתה
״קולנוע \

ך  הגיע הודו, יליד חיים, נימין !
 הקאר־ את .16 בן בהיותו לניו־יורק י—

 דווקא כמהנדס החל שלו האמריקאית יירה
 נבעה המיקצועית הסבתו לדבריו, אולם

לטע ישב, אחד יום מטאפיסית. מתופעה

 ממגרדי־השחקים שבאחד במישרדו נתו,
 מין לפתע וחש לרחוב השקיף מנהאטן, של

 הוא בכלוב. אסיר של מוזרה תחושה
 הוא עוד. לשוב שלא ׳על־מנת עזב קם,
 הבמאי- אצל למד התיאטרון. אל הלך

 בנימין באמריקה, היושב הישראלי שחקן
 השחורה הבננה בסרט (המשתתף צמח

 פנטומימה למד הדיבוק), במאי בתפקיד
התי חבר והיה בפאריס מארסו מרסל אצל

לקולנוע. :הסבה עשה ושוב החי. אטרון
 שנחשבת מי דארין, מאיה זו היתד,
 לו, שאמרה האוונגארדי הקולנוע כנביאת

 ובנימין קולנוע.״ תעשה ״אתה :אחד יום
 של בדבריה גם כי פה בכל מודה חיים
 כיוון מטאפיסי, סימן ראה דארין מאיה

 הדגשתי כך ומשום מכשפה, היתד, ש״היא
אומר. הוא בה,״ והאמנתי שליח שהיא
 ואז קצרים, סרטים כעשרה יצר הוא
 את לקדם על־מנת ארצה, לעלות החליט

הישראלית. הקולנוע תעשיית
 במענק זכה הוא פנים. לו האירה ישראל

 היה לא הלירות אלף 180ב־ אולם הנכבד.
 סרט לעשות חלומו את להגשים כדי די

 אלף 300כ־ עוד לו חסרו מלא. באורך
הרא ביום־ד,צילומים להתחיל כדי לירות

 החל הוא מקורי. רעיון הגה והוא שון.
שהב האחת, לירות 200 בנות מניות מפיץ
 מריווחי־הסרט יחסי אחוז לבעליהן טיחו

מצולם. להיות העתיד
 מן יוצא ללא שכולם, בסרט השחקנים

 ללא הם גם עבדו מיקצועיים, אינם הכלל,
 אחוז הובטח להם כשגם כספית, תמורה

)34 בעמוד (המשך

חייט. בנימין של בסירטו סצינת־עירום היא אף ן1[1|| ן1!1ן¥' ך
* •1* *-נ הרב־ של דמותה את מגלמת פיירמן'(משמאל) ג׳נית י י •

ולהיטהר. המיקווה במימי לטבול (מימין) אולשן אורנה החסודה הכלה את המדריכה נית,

 נערכה שבו בתל־אביב, רויאל קולנוע אולם אלבאים השוטרים
 המעוניין לכל הקרנת־חינס האחרון השישי ביום

בלתי־חוקי. סרט הקרנת על (משמאל) חייס לבנימין דו״ח וכותבים השחורה, הבננה של
סכם

בסרטים

 בתמונה חיים. בנימין של בסירטו סצינות־המין את לכנות ניתן כך לעניים,
 שד. לה חולץ החסיד ויוסל׳ה הים, שפת על אולשן אורנה הכלה שוכבת

יותר. הרבה נועזות סצינות־עירום כבר נראו אחרים ישראליים
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