
 רוז׳ה עם ראיון לי סידר ג׳ו׳אל ״בינתיים
 כזר, בארץ׳ מתמונות אותו זכרתי ואדים.

 אדם רואה אני !ופתאום מישקפיים, עם רזה
 הרבה נראה ,אתה :׳לו אמרתי נאה. כך כל

 הקרח את ׳שבר זה במציאות/ טוב יותר
 באפריל סרט עושה שהוא לי סיפר והוא
של לתפקיד טובה אהיה שאני חושב והוא

זו כמו שלמעלה, התמונה ■(^1!
י ^ י י  את להציג נועדה שלמטה, • י י

 טלוויזיה אנשי במאים, בפני הישראלית
 מתיק זזלק מהוות הללו התמונות וקולנוע.

 הסרטים אנשי יכולים שבאמצעותו שלם,
 ל״גיבורת ראשונה התוודעות להתוודע

שלהם. בצוות תפקיד לקבל השואפת התיק״,

 וואדים ש1ילל! קלוד ישב הסמוך בשולחן
אותו.״ לי הכיר

 יבוא הכל
הממאיס בזמן

י ת ל א * ת ^  תפקידים איזה דורית א
כה. עד ״■עשתה

 צ׳ארלי של במלאכים פעמיים ״השתתפתי
סר בחברת מזכירה הייתי אחת פעם —

ה בסיגנון בדיוק לא סרטים שעושה טים
 קורה מה לברר מנסות והמלאכיות מקובל

 שריל של חברה ׳שיחקתי שניה ופעם שם,
׳לאד.

צ׳יפס, המצליחה בסידרר, גם ״השתתפתי
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 האוטוסטרדה על שנתקעה בחורה בתפקיד
או מציל הסידרה, גיבור אסטרדה, ואריק

 שלא טלוויזיה בסידרת תפקיד עשיתי תה.
החלו אי בסידרה והשתתפתי הצליחה

 הרווי והגמד טונטבלן ריקרדו עם מות,
צמרת. דוגמנית ׳שיחקתי וילשיין,

 סוחר !בהקרנת פה מתחילים ״באפריל
 משרתת של דמות אגלם ואני החלומות
 התפקידים אחד זהו .1914 משנת צרפתיה

 מזה חוץ עתה. עד ׳שעשיתי טובים הכי
 רוברטס 200 הטלוויזיה בסידרת השתתפתי

 ׳מגנום, בפיילוט הראשי בתפקיד וכמובן,
כוכבת.״ אהיה אני יצליח הוא שאם

? לעתיד התוכניות ומה
 בלק עם אס־או־בי בשם חדש ״סרט

 של חדש וסרט ,10 את שעשה אדווארדס
 תמיד. באות טלוויזיה תוכניות בונד. ג׳יימס
 ואת רוג׳רס באק את עושה אני בקרוב
 לעצמי ׳ועושה עובדת אני האהבה. ספינת

במ אותי, להכיר מתחילים לאט לאט שם.
 היום של הוליבוד ושחקנים. מפיקים אים,

 כוכבים מגלים לא פעם, ׳שהיה מה לא זה
 ש- עד שנים עובדים שחקנים לילה. בן

 מועמדת הייתי סבלנות, לי יש אותם. .מגלים
 סי יג׳ודוג׳ ברנדו מרלון עם ראשי לתפקיד

קלר מרתה ולבסוף פורמולה בסרט סקוט

ל מיבחן־בד עשיתי התפקיד• את קיבלה
 מספיק. וזה חשוב, בסרט ראשי תפקיד

 הכל פוחדת, לא אני כשלעצמו. חשוב זה
ה שכל יודעת, אני המתאים. בזמן יבוא

יתגשמו.״ ׳שלי חלומות
 שיקופיות

חשוך בחדר
שמקב־ שחקניות על הסיפורים עם ףימה

המיטה? באמצעות תפקידים לות 1
 לא אני זה, את עברתי לא ״אני :דורית
 לבחורה תפקיד היום יתן שבמאי מאמינה

 למיטה.״ איתו הלכה שהיא בגלל רק
 תפקידון, אולי יאבל חשוב תפקיד לא

חשוב. לתפקיד בעתיד להוביל שעשוי
 סיפור לך לספר מוכרחה ״אני :דורית

 הגיע וחצי שנה לפני לי. שקרה מוזר
 סרט עושה ׳פונטי שקארלו ׳מיכתב, לג׳׳ואל

 מרי- בין משהו שהיא בחורה מחפש והוא
תמו שלח ג׳ואל בדדו. ובריג׳יט מוגרו לין
 קלוד ז׳אן אחד, עם פגישה לי וסידר נות

 כלומר הקאסטיניג, את שעושה פרנסוא,
ו לפגישה מגיעה אני תפקידים. מאייש
עם וחצי, מטר של בגובה איש שם יושב

 שקופיות על מסתכל לבן, וצעיף שפם
ב לא האור, את הדלקתי חשוך. בחדר
 לבד איתו להיות רציתי לא פשוט גסות,
 בגסות: לי ואמר קפץ הוא חשוך. בחדר

 !'•תמונות לי ׳תראי ? לפה אותך ישלח ,מי
 ,את :לי אמר והוא תמונות לו הראיתי

 לרדת התחיל ?׳ רגליים שאלה להגיד רוצה
 לא. מה על השערות, על החיוך, על עלי,

 ,אדוני, :לו ואמרתי שלי הספר את לקחתי
 התמונות בספר להסתכל לך מגיע לא

 פונטי, ק׳רלו עם סרט עושה לא אתה שלי.
 נמצאת לא ואני פורנוגרפיה עושה אתה

 בפה. מסטיק לי היה ׳פורנו!' בשביל פה
 המצה. על לו ׳והדבקתי המסטיק את לקחתי

 היה שלא שהסתבר כמובן המום. ישב הוא
 סתם הוא פונטי. קארליו עם קשר כל ליו

 אבל כאלה דברים גם קוראים קרוק. היה
 כשאת עצמך על לוקחת שאת הסיכון זה

 במקומות מוכרים לא אנשים עם ׳נפגשת
 ב־ לקריות יכול לא לעולם זה ׳שלהם.

 באם־ג׳י־ או ביוניברסל בפוקס, פארמונט,
 מיקצו־ הלא אצל רק לקרות יכול זה אס

עיים.״
 נשמעת, שהיא ׳וכמו נראית שהיא כמו

 בולדוזר, במו אותה הדוחף בעל־סוכן ועם
רחוק. תגיע סטיבנס דורית
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