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ס עם שרוןכי ״ ד ת רג ס ^ו א
 של נשים שלוש את לראות שד,ולך מי

 המוזרה ההזדהות יעל ותוהה אלטמן ריוברט
 התפקידים עם השחקניות לשלוש ישיש

וה החלומית המ׳״סתוריזת למדות שלהן,
 שהן הדמויות משלוש אחת כיל ישל סתומה

התעלו לשורש לרדת אולי יוכל מגלמות,
 דובל, שלי של המקרה על יתעכב אם מה

ה השחקנית בפרס שזכתה השלוש, מן אחת
בקאן. האחרון הסרטים ;בפסטיבל מצטיינת
 של ׳תפקיד רובל העלמה מגלמת בסרט

ה שלה, העשרים ישנות !בסוף טכסס, בת
 שם־מישפחה ונושאית בלוס־אנג׳לס עובדת

 ;במקרה. ולא לאמורו. — צרפתי צליל ביעל
 ,28 גילה טכסס, בת בעצמה היא שלי
 צליל בעל בהחלט הוא מישפחתד, יושם

בסרט אומרת שהיא מה כל ואם צרפתי.

 וערב מתחיל, צייר מידידיה, אחד של יירה
 בי!ת בתוך תערוכה לערוך לו עזרה אחד
 שהם סיפרו במקום מהנוכחים שניים קפה.

יוס יבעיר בהסדטה העסוקים אנשי־קולנוע
 מן כמה ׳תביא שאם משוכנעים והם טון,

 שם יימצאו הצילומים, לבימת הציורים
 אף ואולי מהם כסה לרכוש -שיירצו אנשים

 האמן של לקאריירה עוזרת יד להושיט
 ציורים 30 ■שלי העמיסה למחרת הצעיר.

 שביים האיש ליוסטון. ונסעה במכוניתה
 התבונן אילטמן, ריוברט הסרט, אותו את

 ושאל מאד ■נחמדים שהם קבע בציורים
 ״1 שלי בסרט להופיע דעתך ״ומה :שלי את

׳חוש ואינה שחקנית שאינה הסבירה שלי
 מן והסתלקה הזה, הסוג מן בקאריירה קת

ל קורבן -שנפלה חושדת כשהיא המקום
 התקשר, הסרט מפיק כאשר רק מתיחה.
 למדה, שבה לאוניברסיטה ■יותר, מאוחר
 להביאה מפונית שולח שהוא לה והודיע

המיב* את לעבור כדי הצילומים בימית אל

״ לאמורו כמילי דוגל שלי של דיוקנה 3ב
— גדולות עיניים

נשים״

 עניין רק זה אין במייוחד, יוכן טיבעי נשמע
 יחיא — דופן יוצא דרמאתי כשירון שיל

 שלד, הדיאלוג מן אחוז 80 כתבה פישוט
 את מכירה׳ -שהיא ייתכן כך ומשום בעצמה,
 מן יותר טוב אולי ;מגלמת שהיא הדמות
אותה. שהגה הבמאי

 חלק של השתקפות היא לאמורו ״טילי
 מרוצה שאיני חלק אותו מאישיותי, נכבד

 די׳מיון יש לי ״גם שלי. הסבירה טמנו,״
 מזמן אותו ריסנתי ואילולא ביותר פורה
 כמו בדיוק מיתוסאנית, הופכת הייתי לזמן,

 שתו־ לאלה לעזור וכדי הסרט.״ גיבורת
 ״מיילי :הסרט משמעות עיל עדיין הים

ש נעירה ״היא שלי, אומרת לאמות,״
 הסיבה, היא עצמה. את להכיר מסרבת
 לעבודה, מוכשרת אפילו למראה, נחמדה

 שהיא האשליות כיל ׳בתוך חיה היא אבל
 נראה בייתה התקשורת. מאמצעי סופגת

אוס היא הרהיטים, בביטאדני מודעה פסו
 ומקטלגת נשיים מעיתוני מירשמים פת

 אינה היא להכנתם. הדרוש הזמן לפי אותם
 הערב, עד הבוקר מן לקשקש, מפסיקה

מסו הייה ;וכל מאומה, ,בעצם לומר מפלי
מס שהיא משום, להפליא ;ומאורגנים דרים
 שהיא. כפי המציאות עם ׳להתמודד רבת
 ארוחות להכנת כמוה -שאין מתגאה היא

 לבקר שמוכן ,איש שאין ׳ושוכחת ערב,
 גבר בחברת תצא ישלא טוענת היא אצלה.
 אבל מהצטננותו, ייפטר •שלא עד מסויים
 בחברתה, לצאת מוכן אינו שהוא שוכחת

מעונן.״ כשהוא !ולא בריא •כשהוא לא
המוח ההזדהות מיוחדת. מסירות

 לח שניתן והדרור התפקיד עם הזאת לטת
 של תוצאה הם שלה, כבתוך בו לעשות
 הבמאי לבין בינה הארוך הפעולה שיתוף
 עתר, עד הופיעה היא אלטמן. רויבירט

ה עצם על לדבר שלא מסרטיו, בשישה
 מאלטוני׳ותד, אותה הוציא שהוא עובדה

ך  לכוכבת הגדולה, להפתעתה אותה, הפ
קולנוע.

 שלי כאשר שנים, שבע לפני היה זה
 באותה בטכסס. סטודנטית עדיין היתיה

לקאד במייוחד מסורה שלי היתד, תקופה

►י
שכמונו״ כ״גנבים וקאראדין דוכל

לעולם נגמרות שאינן רגליים

 זכתה וכך השתכנעה. הדרושים, הנים
 בשם בסרט הבד על לראשונה לעלות

 כי טוען שאלטמן (סרט מקלאוד ברומטר
 לא אבל ביותר, עליו החביבים מן הוא

בישראל). מעולם הוצג
 ו־ בהקלפן מתחילה יצאנית היתד, מאז

 גנבים בסרט שהד של גערתו היצאנית,
 ׳* שלא אלטמן מסירטי אחד (עוד שכמונו

כו ורודסת תמהונית היפית בארץ), הוצג
 ארצות- נישיא של רעייתו בנאשוויל, כבים

 וכמובן והאינדיאנים, ביל בבאפלו הבירית
 של סרטים כולם, נשים. משלוש אחת

אלטמן. ריוברט
 מייוחד מיתיר על פורטת שד,יא נראה

 שנעדר מיתר זה, במאי של בנפשו .בימינו
שאחרי משום אחרים, במאים של מנפשם
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