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רווח אנ1 את ויפיק מ״גיזרס טסט פארה

 סירטי לישראל הגיעו לא עדיין •
 רצח מישהו את שעשתה זו של הקולנוע

 לבוא עומדת וכבר ,3 וסאטורן בעלי את
 הגברת ודם, בשר טבעי, בגודל לכאן,

 למטרות לא ;מייג׳ורס פוסט פארה
 סידרה לפרסם כדי אם כי דווקא, קולנועיות

 חותמה. את הנושאים פאברג׳ה, תמרוקי של
 של המנהל־הכללי סגן שהוא אשל, חיים
בקדח מכין סרטים, המפיקה ברוט, חברת
 לאומי. לחג בוודאי שיהפוך בואה את תנות
 לפגישות נרשמו כבר המדינה מראשי כמה

 היוודעות גם ותיתכן הגברת, עם אישיות
 אופירה ישראל, של הראשונה הגברת עם

 נשות את מזניח איננו אשל חיים נניץ.
 קרי את עבורן להביא ומתכונן ישראל,
ב היושב גראנט, טבעי. בגודל גראנט

 ברוט־פאברג׳ה, חברת של המנהלים מועצת
 תגיע פארה ואילו פברואר, לחודש מתוכנן

בספטמבר. 1ב־
 הוכיחו רווח זאם של מצחיקוניו •

ב גם זכה קטן ושרגא כריווחיים, עצמם
 ברוט- שחברת כך, כדי עד איכותית הערכה
 ״אנחנו הבא. סירטו את להפיק עומדת

אשל. חיים אמר בו,״ מאמינים
 פארה של הישראלי״ ה״קשר •

 ו...ישר לישראל חזר מייגידרס פוסט
 את שהציל מי פרלמן, דני זהו לעבודה.
 בסרט עוזר־הפקה כשהיה מטביעה הכוכבת

 על לו מודה היא באקפולקו. שהסריטה
הת סאראפיאן רדזריצ והבמאי חייה,
 לסירטו הפקה כמנהל בו ורוצה דני עם יידד

 אחרת רצינית הצעה שוקל דני הבא.
 להפקה לשנתיים אותו לרתק העשוייה

 ג׳ורג׳ של אחיו ווי, ג׳ון המפיק אחת:
 אשאנטי, את בישראל שהפיק ווי אלן

 הבאה הענק הפקת את לנהל אותו הזמין
 טאי פליישר, ריצ׳רד של בבימויו שלו,
 צלל בינתיים בהונג-קונג. המתרחשת פאן,
 סרטי של 14 מיבחן הפקת לניהול דני

 תסריטו לפי צעירים, של סרט הבירה,
מצמי צעיר גב כשלכל סינל, שחר של
 • המיקצו- הרמה להבטחת מבוגר יועץ דים
 לישראל, הגיע כך לשם הסרט. של עית

שהתנסה פלוריאה, ג׳ץ הבמאי השבוע,

 כמו טלוויזיה בסדרות ילדים, עם בעבודה
 יותר הרבה ״נעים לדעתו ודקטארי. פליפר
 מתווכחים אינם לפחות הם ילדים. עם לעבוד

 השחקנים כמו מילה כל על הבמאי עם
הבוגרים.״

 ג׳ון בין השידוך יצליח אכן אם •
 פלוריאה יביים הבירה, לסרטי פלוריאה

 להיות העתיד מותחן, בישראל, נוסף סרט
אמריקאית־ישראלית. קדפרודוקציה

 לתת העשוי בישראל, אחר אורח •
 הפקות לכמה משמעותית מיקצועית דחיפה

 מילצ׳ן: ארנון על-ידי הוזמן יחד, גם
 הם את שעשה מי פולק, סידני הבמאי
 שלושת ג׳ונסון, ג׳רמיה בסוסים, גס יורים

המוכ כאחד שם לו ויצר הקונדור, ימי
 להפקות גם נכנם באחרונה בתעשיה. שרים
 (צירוף פריסקל חברת את מילצץ עם והקים

 להעניק בא הוא וקליפורניה). פאריס של
 מצדה הענק להפקת ומיקצועי לוגיסטי ידע
 בישראל שתתחיל ומילצץ, יוניברסל של
 את נושק כבר ותקציבה באוגוסט 29ב־

 של הצוות מול (בדולרים). 20ה־ המיליון
האמרי החלק של והמפיק יוניברסל חברת

 אחראי מפיק מילצ׳ן הציב סטון, בוב קאי,
 ישראל חוא ועוזרו ג׳וזף טד מטעמו,
 איגוד ויו״ר רול סרטי ממנהלי ריננל,

 פולק ייעץ לכך נוסף בישראל. המפיקים
 להפצה 99 דיזנגוף את לעבד אפשר כיצד

 לביים פולק התבקש במקור, בינלאומית.
בהתחיי עסוק היה אך בעצמו, מצדה את

קודמות. בויות
 בישראל יבקר אחר קולנועי תותח •
 המפיק-במאי מישרד־החוץ: הזמנת לפי

/ אלן ה, נ ל קו א  נערת נרשמו שלזכותו פ
ועוד. הנשיא אנשי כל והבלש, הטלפון

הוצ כל את אולי כיסה לא עץ סוס •
 היווה הוא אבל היום, עד שלו ההפקה אות

 הבמאי־מפיק עבור אידיאלי ביקור כרטיס
 מפסטיבל עבר הסרט יושע. יקי שלו,
 ועורר האוקינוס, צדי בשני השני, אחד

 למצוא יוכל שיושע כדי התעניינות מספיק
 בקנה־מידה הבאות לתוכניותיו קשבת אוזן

 :בישראל קודם שידע מה מכל לגמרי שונה
של הבא שסירטו הבשורה הגיעה מקנדה

 שהתאלמנה אחרי ילדיה את מגדלת היא גם
 חשוב שלה והחופש משני ונפרדה מאחד

 להילחם מוכנה אפילו היא עקרונית. לה
ז דומות אתן האם בעדו.

ניצו שתינו בינינו. שווה משהו יש ״כן,
 אני לוחמות. שתינו מאבקים. של לות

 קשה לי, כמו באמריקה, שלנשים חושבת
 בחיים ולהישאר לוחמות של טיפוסים להיות
 חזקה להיות חייבת את שכאלה. בתור
 אם בכוחותייך ולהתמיד כך, לשם מאד,

 ואת משלך, קאריירה לך לבנות רוצה את
 עבודתך. מפירות להינות וגם לעבוד רוצה

 לחינוך לדאוג הבית, על לשמור צריכה את
 לעצור זמן לך אין ולבשל. לכבס ילדיך,

 ו מאושרת את האם היי, :עצמך את ולשאול
 לזכור הוא בשבילך ביותר החשוב הדבר
 כדי לאכול פשוט, לאכול. צריכה שאת

 שצריך. כמו דופק שהכל ולראות להתקיים.
 את האם אני. וכזאת ריי נורמה היא כזו

כזאת?״ אינך
■ פיינרו עדנה

תדריך
תל־אביב

* * *  (מוגרבי, הצבאים צייד *
 מילחמת של הטראומה — ארצות־הברית)

 של בחייהם משתקפת שהיא כפי וייט־נאם,
 תעשיה. מעיר אמריקאים צעירים שלושה

 השקפה נקודת מציג ומהמם, חריף סרט
מעולה. מישחק גרידא. אמריקאית

 אוצות־ (פריז. החתונה •¥***
 שהיא כפי אפריקה, של דמותה — הברית)

 ובת מיליונים יורש של בחתונתם משתקפת
 אירוע הכחול. הצוואר בעלת הבורגנות

 נאש־■ בנוסח אלטמן, רוברט של קולנועי
ביל. ובאפלו וויל*

וחמש שעתיים נמשו' המקורי הסרט *
דקות.

 בסרטים עבודתי של התוצאות את כשראיתי
 טובה, שחקנית שאני ידעתי האחרונים

 הזה, בחדר זאת לומר קצת מוזר זה אבל
לפנייך.״
 משמעותי צעד הוא ריי שנורמה לי נדמה
כן? הלא עבורך.
 שקיבלתי. הפרס וגם הסרט גם מאד. ״כן.
 הרעיון על חשבתי שלא אומר אם אשקר

 אך ברעיון, השתעשעתי הפרם. את שאקבל
 האמיתי הפרם כך. על להמר העזתי לא

 הוקרן כשהסרט לילה באותו היה בשבילי
 לי היה לא מעולם הפסטיבל. צופי לפני
 כזה יום לעוד אזכה לא ואולי שכזה דבר

 וצעקו עמדו והריעו, עמדו הם בחיי:
!אלוהים !תמימות דקות עשר במשך ׳ברוד

 כי האמיתי, הפרם היה זה כביר. היה זה
 אפילו והקהל המסך, מן ישר אלי יצא הוא
 פשוט הוא עושה. שהוא מה על חשב לא

 זה והיה (הבמאי) ולמרטין לי לנו, הריע
 על מעולם שידעתי ביותר הגדול הכבוד

ש אחרי ׳גבוה׳ הרגשתי אמנם עבודתי.
 ״אבל, בקול, צוחקת היא ילדי,״ את ילדתי

הדבר!״ אותו שזה חושבת איני
סאלי? ילדיך, כמה בני

 והקטן 9 בן הגדול הילדים! ״הילדים?
 כשאני עושה שאני הראשון והדבר ,7 בן

ל ׳גדול יום־הולדת הוא הביתה חוזרת
שניהם.״

 את לבד מגדלת ואת מבעלך התגרשת
ריי, לנורמה מעט דומה את אין האם ילדיך.

ריינורדם סרט וכוכס פילר שאדי כופגת
ביחד שנים 3 כבר

 את משעממת אני כי תיסרוקת, מחליפה
 רואה, שאת כמו תכופות. לעתים עצמי

 הוא ריי. נורמה אחרי שערי את גזרתי
 קצת. להתרענן רציתי וחם. כבד ארוך, היה
 לעשות מה בדיוק ידעתי לא מעולם אבל

 זוהר צילום בידי מחזיקה הייתי במייק-אפ.
 היה יכול ׳זה וחושבת: כלשהו משבועון
 למעשה, אבל, סאלי.׳ עליך, מעניין להראות

 זאת. לעשות איך באמת יודעת הייתי לא
 סכסית להיות כל־כך שרציתי כמו בדיוק

 שפתאום עד זאת. עושים איך ידעתי ולא
סכסית כל-כך שהייתי בעיתונים קראתי

האיגוד נס את מניפה ריי נורמה
דה חשוב שלה החופש

* ריט* ובמאי פילר שחקנית
הזאת לילדה מגיע הפרס

 מרוב לשוני את בלעתי כמעט ריי. בנורמה
סכסית?!״ — אני ההפתעה.

 לגבי עכשיו לך יש הרגשה מין ואיזו ף
כרצונך? השתנית האם עצמך?
 שאני מרגישה אני מאד. מאד כן. ״או,
ב גאה אני הנכון. בכיוון צעדים עושה

 את מעדיפה שאני בכך גאה ואני עבודתי
קודם. שהייתי מה פני על עכשיו עצמי

 בפסטיבל השחקנית פרס קבלת בטכס *
קאו•

מייג׳ורס פוסט פארה
לישראל היפהפיה

 סוס כמו המבוסס, בלב, בן אדם יושע, יקי
ם של סיפור על עץ, ר  יצולם קניוק, יו

 3כ־ הסרט תקציב בישראל. באוקטובר
 האחרון), מסירטו יותר 30 (פי דולר מיליון

 הקו-פרודוקציה מחוזה חלק תהווה וההפקה
לקנדה. ישראל שבין הפורה

 ל־ לקנות ובכוונה מולדת, לחופשת •
 נולדה של סיפרה על הזכויות את הסרטה
 נחליאלי. אלי מהוליווד בא חיי, מאיר,
ו בארצות־זהברית קולנוע שלמד ישראלי

 גם לטלוויזיה. ההפקות בענף יפה נקלט
עלי סרט של הפקה להביא מתכוון הוא
 צ׳רלי התסריטאי, חברו לישראל: לתי

 _ על טעויות של מצחיקון כתב שווארץ,
 כרטיסי ביניהם המחליפים ויהודי, כושי

 למסכת כיסוי ומשמשים וזהויות, אשראי
יהלומים. הברחות של

218555 הזה השלם


