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 הכל־בו בתי את קישטו שלה פוסטרים
והפרפורמריות.

לש להתעקש הוסיפה ירדנה אך
שביק לעיתונאיות אלמוניות. על מור
 מנומס, בלאו השיבה אותה לראיין שו
 על פרטים למסור סירבה היא החלטי. אך

 מכל מתחמקת היתד, מקסים ובחיוך עצמה,
 הורעו, חברת־התמרוקים עם יחסיה שאלה.

 מיס את פניה על לבסוף העדיפה והחברה
 יצא שלה חוזה מאותו אך מור. רינה תבל,

באמ הכירה היא אחד: טוב דבר לפחות
 ש־ דורון, שלה, הקבוע החבר את צעותו
כשנה. מזה יוצאת היא איתו

 נסעתי הפעמים ״באחת ירדנה: מספרת
 שם היה שלי החבר בבאר־שבע. לכל־בו
 והאהבה ביחד אנחנו ומאז עבודתו, לצורך

פורחת.״

 ולבנה ״בלונדית
הקייץ?!״ באמצע

 היה החברה עם לה שהיה סידור ן*
 ומלואו. עולם בפניה לפתוח יכול 1 י

המפור הדוגמנית בנקל להפוך יכולה היא
ב סירבה, ירדנה אך בארץ. ביותר סמת

פנים. לה להאיר להצלחה לאפשר עקשנות,

 חשה הסרט של בימת־הצילומים על
 ממושמעת היתה היא מבוכה. ירדנה

הת לא שאלות, לשאול מיעטה וצייתנית,
הצוות. של החברה בחיי כלל ערתה

באוני בחינות עברה הצילומים בתקופת
 היא וגדוש. מלא היה וסדר־יומה ברסיטה,

בהצ הבחינות את עברה בלילות, למדה
 היא לאחר־מכן. והצטלמה בבקרים, לחה

 לא זה צילום. ימי 15 לי ״היו מספרת:
 כשצבעו היה ביותר הקשה החלק קל. היה

 ללכת עלי ואסרו לבלונד השיער את לי
בלונ גם מהבית, לצאת התביישתי לים.
 היה זה הקייץ. באמצע לבנה, וגם דית

 העסק שכל גם מה בשבילי. מדי יותר
 ניראה לא שחקנית־קולנוע להיות של הזה
כדאי. לי

 הם הצוות. חברי בין התעריתי ״לא
לעו מתאימה לא ואני אחר, מעולם באים

 הם בקולנוע שעובדים אנשים הזה. לם
מכי שאני מהסוג אנשים לא הם בוהמיים,

והש אלי נחמדים היו שכולם למרות רה,
 שלא מובן יכולתם. כמיטב לי לעזור תדלו

 חדשה. בקאריירה מתחילה שאני חשבתי
 לשחק. לדעת צריך שחקנית להיות כדי
 חנוך כמו משוגעים התסריטאים כל לא

מדברים. לא אצלו רק לוין.
 לשתוק, צריכה אני הסרט כל ״במשך

שמישהי בשוודית מישפטים כמה מלבד

מונטה אלכם עם רוקדת גורכיץ׳ ירדנה
קולף שד האחרון הטנגו

מי בתצוגות־אופנה, להשתתף סירבה היא
 מדוע בתצלומי־פירסומת. להצטלם עטה

 נערות של חלומן על כזו בקלות ויתרה
1 דלתה על התדפק כשזה רבות, כה

 כל לי שהציעו ״נכון ירדנה: מסבירה
 אבל בעיתונים, ולהתראיין להצטלם הזמן

 להיות צריך להתפרסם הרצון רציתי. לא
 דברים שיש חושבת אני בנשמה. טבוע
 לימודים, פירסומת. מאשר חשובים יותר

היס שלישית שנה לומדת אני למשל.
ב ופילוסופיה המיזרח־התיכון של טוריה

 כרגע לי נראים והלימודים אוניברסיטה,
 אף ופירסום. מזוהר חשובים יותר הרבה

 תמיד מי־יודע־מה. שאני חשבתי לא פעם
 היום ועד הקשבתי, יפה. שאני לי אמרו

נכון. שזה חושבת לא אני
 נערת־זו־ של טיפוס לא בהחלט ״אני

 לא זו אבל נחמד, היה כשהצטלמתי הר.
 או דוגמנית להיות בחיים, שלי המטרה

 הלימודים, את לגמור רוצה אני שחקנית.
 מתקבלת הייתי אם שמחה הייתי ואחר־כך
 במישרד־ או במישרד־הביטחון לעבודה

 רוצה אני אחר דבר מכל יותר אך החוץ.
וילדים. מישפחה בית,

 אשת־קאריירה. להיות רוצה לא ״אני
 אם מעניינת. שתהיה עבודה לי מספיקה

 בבית, לשבת ממני שידרוש בעל לי יהיה
 אז כזה, בעל לי יהיה שלא מקווה ואני

 יותר לי חשובים וילדים בעל בבית. אשאר
בחיים.״ אחר דבר מכל

פחד כל-כך בשבילי. אותם אומרת אחרת
ש פאשלות, שאעשה הצילומים, בזמן תי,

 בדיוק ושותקת, מתוחה זקופה, ישבתי
 אותו שואלת כשהייתי רצה. שהבמאי כמו
 היה לעשות, צריכה אני בכל־זאת מה

זקופה.׳ ושבי תחייכי ,אל לי: אומר
שאל כדי בשוודית, קאסטה לי ״הביאו

 המישפטים של השפתיים תנועת את מד
 את למדתי שלם לילה בשוודית. הנאמרים
אותה. זוכרת אני היום ועד הקאסטה,
 רק בסרט. דבר שום עשיתי לא ״בכלל,

 זמן המון אותי שאישרו אחרי יפה, הייתי
 לרקוד צריכה כשהייתי ושתקתי. יום, מדי

ש לבמאי הסתבר מונטה, אלכם עם טנגו
 רקדן הביאו אז לרקוד. יודעת לא אני

כמ מזה, חוץ טנגו. אותי שלימד מייוחד
 לי: אמרו הזמן כל מדעתי. שיצאתי עט
 לשבת דק דבר, שום לעשות צריכה לא ,את
 צריכה הייתי אם ,וזהו. סגור פה עם

אבר. להניע מצליחה הייתי לא לשחק,
מזה, יותר שחקנית. לא בהחלט ״אני

 לי אין והאחרון. הראשון סירטי היה זה
תופ אם שחקנית־קולנוע. להפוך רצון כל
 תהיה שלי התשובה כזו, הצעה עוד אלי נה
 אותי. מעניין לא בהחלט הזה התחום !לא

 מובן סיפוק. בו ואין משעמם מעייף, הוא
 אוהבת אני הסרט, את לראות נהנית שאני
 שלי תמונה לראות נהנית גם אני אותו.

 ותו-לא. זמנית הנאה זוהי אך בעיתון,
!״שחקנית־קולנוע אהיה לא אני
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