
 פירסומו אחרי התחיל ההפקה בעבודת
 וקא־ ובוטש העוקץ כמו בסרטים כשחקן

 אנשי כל את בעצמו הפיק הוא סידי.
ש משום בעיקר המועמד, ואת הנשיא
או הוא אבל שבנושא. המסר עם הזדהה

 קשירת את ״לא :עצמה המלאכה את הב
 הצד את אם כי העיסקי, והצד החוזים

העניין.״ של המיקצועי
 הוא עצמו על שנטל האחרון הסיכון

 חינוך. — העיקרי שיעודו שאנדנס, מוסד
 רדפורד. מסביר שיגרתי,״ לא מקום ״זהו

 רק לא תרבותי מרכז למין שיהפוך ״מקום
 יוצרים מיני לכל אם כי קולנוע, ליוצרי

ולהג בו לעבוד מקום המהפשים באמנות
 למדתי לא מעולם אני מאווייהם. את שים

לאח לתת מעוניין אני אבל בבית־ססר׳
 יוכלו לכן זאת. לעשות האפשרות את רים

 במילגות לזכות צעירים סרטים יוצרי
 באמצעות מעשית בעבודה הדרכה ולקבל
בסמינ ללמוד יוכלו הם מנוסים. יוצרים

 מיק- בכל במוסד שיערכו מיקצועיים רים
הקולנוע.״ צועות
למח רב חומר בו שיש רעיון ספק, אין
 העשויה מיסחדית להצלחה ודוגמה שבה

האמנות. לקידום לסייע

ישראל
ת טהרות על רו ש כ ה

 עולה קלטה הישראלית הסרטים תעשיית
ה קנדי יהודי זונגשיין, אירווינג :חדש
 ניסיון לו אין כי שאם עצמו על מעיד
 ניסיון לו יש הרי סרטים, בהפקת קודם
 בניין. פחות: לא כבדה בתעשיה עשיר

 שכו־ לבניית בשעתו אחראי היה זוננשיין
ב קלאב וקאתטוי מפוארות נות־מגורים
מונטריאול.

ה ג<נג׳< ז
אופ<

רה הקאריירה הי מז שלי ה
— אוסטרליה) תל־אביב, (פאר,
 שחקנית־תגלית דייוויס, ג׳ודי

טרלית  צבע, רק לא הוא ג׳ינג׳י כי מוכיחה חדשה, אוס
 מלווין, סיבילה של דמותה היתה בלעדיה אופי. גם אלא

 חיים, המפיחה היא שכן למדי. ארמית הזה, הסרט גיבורת
ט הומור ם וטמפרטמנ ערי ת ספרותית בדמות •ו חיל ת  מ

 שלי המזהירה הקאריירה הנובלה במרכז העומדת המאה,
 התקופה. בבגדי הפמיניזם בשורת את להביא והמתייטרת

 בין נקרעת הנערה מקורית. אינה כבר עצמה והבשורה
 בשם ונאה צעיר בעל־אחוזות זה (במיקרה לגבר אהבתה

 של בחייו לאיבוד ללכת שלא רצונה לבין ביצ׳ם) הארי
 היא משלה. וקאריירה עצמאית יישות ולפתח אחר אדם

ם ולהפוך להינשא מסרבת ת  גם השורה. מן אשת־איש לס
 החיים בגלל עת בטרם וקמלה מאהבה, שנישאה אמה, חיי

ה הקשים  ראוי. כעתיד לסיבילה נראים לא הענייה, בחוו
ה חיי״מותרות, טועמת היא וכאשר  של המפוארת באחוז
 מזהיר. עתיד לה שנועד מחליטה היא בקאדאגט, סבתה

ת רוצה היא בדיוק מה  מוסי״ או סופרת שחקנית, — להיו
ת טה, טרם — קאי  היא יודעת: היא אחד דבר אבל החלי
משלה. עצמאית קאריירה רוצה

 האוסטרלית הסופרת פראנקלין, מיילס של סיפרה את
תו שכתבה תה או  מאגארט הפיקה בלבד, 16 בת בהיו

ת ארמסטרונג, בג׳יליאן בחרה הצעירה המפיקה פניק.  במאי
 הבד אל להביא כדי הראשון, הארוך סירטה לה שזה
 הפילו־ החלק על מובהק. נשי אופי הנושא הסיפור את

של באווירה להתרכז ובחרו במודע, השתיים ויתרו סופי

ם: ג׳ודי ת דיווי לי ת תג מ דו שיער א

ם ובקטעים בבגדיה התקופה, טני ם שיש הווי של ק  בה
רב. חן

מו את ס  לזכותה לזקוף יש הסרט של ומקוריותו ק
ם, ומלאת המרדנית סיבילה בתפקיד דייוויס, ג׳ודי של  החיי

ם נוספת, ולתגלית  הארי בתפקיד הניו־זילאנדי ניל ס
ה בעל ביצ׳ם,  קטעים ריקם. מושבות שפניו הצעיר האחוז
 בריטי על פארודיה למשל, כמו, רב, בחן עשויים רבים
שתוללות קטעי או קראב) רוברט (השחקן נפוח  של הה

לבנות. כריות עם הדשא, על והארי סיבילה

רוזנברג סטוארט במאי עם רדפורד שחקן
הרוויח ברובייקר הפסיד, מרטון

 מלא שנים, 11 לפני לישראל, כשבא
ל הרבה לעשות התכונן ותיקווה, מרץ

 זקוק לו שאיש גילה אז אך הארץ. בניין
 שפה מצא לא הוא שצבר. הרב לנסיון

 העדיף לכן מישרד־השיכון. עם משותפת
חדשים. ביטוי תחומי ולחפש לנוח

 הפנאי בשעות לקולנוע. קורם
מ כמה וכשקרא בכתיבה, חוטא החל

 אמרו קרובים, חברים באוזני סיפוריו
 לעצתם שמע ?״ מסתתר אתה ״למה :לו

 בבית־ספר לקולנוע בקורס ללמוד והלך
חוד 18 לפני הקורס, את משסיים פרטי.
 הניס־ את לשלב הזמן שהגיע החליט שים.

 מסוגל אני ״אם החדש. עם הישן •,יון
 כש־ ,בבנייה מיליונים של פרוייקט *לפתח

 ובנג־ ובארכיטקטים בפועלים נעזר ^ני
 הפקת־ לנהל אוכל שלא סיבה כל אין רים,
 צלם במאי, — מיקצוע אנשי בעזרת סרט

 בשם חברה לעצמו הקים ושחקנים!״
 כנגדו כעזר ולקח (אור־השמש) סאנשיין

 אברהם להסרטה, הקורם מן מורהו את
הררי.

 להיות החל הוא מידטון. שד סופו
 מהרה ועד תסריטים, בפיתוח מעורב

 בדיוק לא שזה לו כשהסתבר מכך, פרש
 של החדש סרטו למשל, כמו, שחשב. מה

מדי״, ״לוקאלי הוא שלדעתו דותן, שימעון

 לוקאלי סרט להפיק מעוניין לא ״אני
 שאוכל סרטים להפיק מעוניין אני בילבד.

 ? דרך באיזו העולם.״ רחבי בכל להפיצם
 זוננשיין, טוען שלי,״ הקשרים ״בעזרת
 ישראליים סרטים שישה בידו כי ומוסיף

 בדעתו ויש בעולם כהלכה הופצו שלא
 של סרטו ביניהם בעיסקת־חבילה. להפיצם

הלה והמציל גדולות עיניים זוהר אורי
שחו עדית של מעגלים נשר, איי של קה
מעו היה שבו דיין, נסים של וסרטו רי,
לוי. מילטון של סופו — במימון גם רב

 זוננשיין שמתכוון הראשון הפרוייקט
 טרופה ציפי של סרטה הוא בפועל להפיק
בשי קנדית השקעה של בסיס על מירי.

 של ישראלית והשקעה אחוז 60 של עור
 להתחיל סאנשיין חברת מתכוונת היתר,

 בישראל. פברואר בחודש הצילומים את
קנ יהיו הראשיים בתפקידים השחקנים

 והמפיק מונט) וריצ׳ארד גארנט (גייל דים
 עבודת כל שלח. ריקי — ישראלי בפועל

 ועריכה, פסקול כולל והפיתוח, המעבדות
 חצי סביב ינוע התקציב בקנדה. ייעשו
 זוננשיין, לדברי הסיפור, דולרים. מיליון

עיתו — זמננו בת אשה של סיפורה הוא
 לבין שלה הקאריירה בין הנקרעת נאית

 — שלה המישפחה וחיי הפרטי עולמה
בינלאומי. עניין לדעתו בו ויש

 לפרו־ מתניו משנס הוא וכה כה בין ,
סי על מבוסס סרט הפעם, הבאה. דוקציה

 טופז. דודו אותה, שחק כוכב של אישי פור
 עברה אותו ״כששמעתי כי טוען, זוננשיין

סי הוא תור הבאב בעצמותי.״ צמרמורת
 והשאוב, טלוויזיונית לסידרה שיהפוך פור

 בבית־ספר נערים מחיי זוננשיין, לדברי
בישראל. חקלאי

 לו שאין בעובדה מודה שהיא למרות
 ש־ משוכנע הוא זה, בשטח קודם ניסיון

 נעשית בחו״ל ישראליים סרטים ״הפצת
 הסרטים נושאי גם נכונה.״ הלא בדרך
 הוא, אומר. הוא להפצה, מסייעים אינם

 או פורנוגראפי לסרט ידו יתן לא למשל,
מדינת״ישראל. את שי-שמיץ לסרט

 לעבוד שרוצה מי אחד: קטן פרט ועוד
 רק — אחד תנאי עליו לקבל חייב עימו

אדם הוא זוננשיין אירווינג בשבת. לא

מנהטן. יותר, כאן גרה לא אדים
 תזמורת, חזרת שם, להיות ז יזיושלים

 השיירה. מאון, צ׳יינה שיער,
שם. להיות ריי, נורמה פסיכו, חיפה:

ב בי א ל־ ת
* * ת * עו ד ו תו  (מוסיאון,הונגריה): ה

להס נאלצים לזה, זה זרים ואשה, גבר
 של בהונגריה פוליטיים מטעמים תתר
לומ הם השנייה. העולם מילחמת ימי
 עצמם את ולהכיר זה את זה להכיר דים

ב ההכרה צומחת האהבה עם כשיחד
 :אדם בחיי עליון ערך בעל מוסרי ערך

האמון.
ארצות־הב־ (שחף, מנהטן

 משמש בניו־יורק המרתק הרובע :רית)
האי לבטיו להעברת ככלי אלן לוודי
הוא יהודי. משכיל של והרוחניים שיים

טופאז) דודו זוננשיין(עם אירווינג מפיק
סרטים להרמת בניינים מהרמת

 שיהודי מוכן שאינו ושומר־מיצצוות, דתי
קו בימי מטרותיו את ישרתו גוי ו/זאו
יעבור. ולא ייהרג הללו העקרונות על דש.

 עניין הוא בשבילי הקולנוע הכל, ״אחרי
 כסף לעשות רק ארצה אם גאווה. של

סטריט.״ בוול להצליח תמיד אוכל

תדריך
ת: חובה או ר ל

שם, להיות התוודעות, תל־אביב:

 ובסיגנון בכישרון בשנינות, זאת עושה
במינו. מיוחד קולנועי

ירושלים
(מיטשל, תזמורת חזרת ׳****

פוליטי במשל פליני פדריקו :איטליה)
 חזרת דרך ובשנינות. בסיגנון מדהים

החב הכוחות את מדגים הוא תזמורת
 המודרנית, החברה על הפועלים רתיים

 ואת פוליטיים לדחפים המובילים הלחצים את
 בחובה הצופנת האלימות שמפני האימה
החופשי. לעולם כיליון
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