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 3ר  3רה קררה:

הלן סוויבט:

הצוות האמריקאי ״אם יסדרו לי עבודה,
להיראות כמו אפולו! הוא פשוט מפונק! אשאר בישראל!

בימים אלה עולה על בדי הקולנוע סידרת הטלוויזיה
האמריקאית ״מצדה״ .בזמן צילומי הסרט ,שהושלמו
באולפנים בהוליווד ,נפגשתי עם כוכבת הסרט ברברה
קררה .עיתוני הוליווד היו מלאים בסיפורי הסקנדלים
שהתרחשו באתרי הצילום בארץ .סיפורים על הרעלות
קיבה ,על חוסר מקצועיות ועוד צרות צרורות הופיעו
חדשות לבקרים הן בעיתוני הרכילות ,והן בעיתונות
המיקצועית של תעשיית הסרטים .שאלתי את ברברה
קררה :
דובי גל הוא שחקן מצחיקן .אתם יכולים להגיד
עליו מה שאתם רוצים  :שהוא בחור עלא כיפאק ,שהוא
שחקן מצטיין ,שהוא מצחיק עד דמעות ,שהוא נשוי
לשרה ואב לשרון וחי בעושר ובאושר בחולון — אבל
דבר אחד אתם לא יכולים להגיד :אין מה לעשות,
דובי גל רחוק מלהראות כמו כובש נשים ,שאשה אינה
יכולה לעמוד בפני קסמיו .לכן ,כששמעתי כי קיבל
את התפקיד הראשי בסרט ״נשים נשים״ העומד לצאת
בימים אלה אל המסכים ,טילפנתי אל דובי ושאלתי
אותו :

• אתה חושב שמישהו יאמץ שנשים נופ
לות כסרט אחת אהרי השניה מפני שאינו
יכולות לעמוד כפני קיסמן־ץ
גבר לא צריך להיראות כמו אפולו .מספיק שהוא
נותן יחס חם ,שהוא מחניף ,שהוא יודע לנגוע איפה
שצריך לנגוע .אשד ,לא מחפשת מראה חיצוני אצל גבר,
ואני בתפקיד של מסג׳יסט בסרט, ,נותן לנשים שבאות
אלי את מה שאין להן בבית .מקשיב לצרות ,נוגע פה,
נוגע שם ,אומר מילה טובה■ ,וזה עובד .תשאלי בל אשר,
ותראי שזה עובד.

•

כאמת היה כל כף גרוע כישראל

ץ

גרוע ? היה נפלא ! ישראל היא ארץ נהדרת .זו היתד,
אחת התקופות היפות בחיי ,התקופה בה ביליתי בצילומים
בישראל .אז לצוות האמריקאי לא היה נוח ,אז מה?
אל ׳תשכחי שזהו צוות מפונק שאינו אוהב לנסוע רחוק
מהבית .הצוות רגיל להמבורגרים שלו ,ואם נותנים לו
לאכול אוכל שאינו מוכר לו ,הוא ישר מתלונן והופך
חולה .הצוות הזד ,מרגיש דע לא רק במידבר בישראל,
אלא גם במידבר באריזונה.

•

מה דעתך על הגכרים הישראליים ץ

או ,אלוהים ,הישראלים הם הגברים הכי שוביניסטיים
שפגשתי אי־פעם בימי חיי .הם תמיד חושבים שהם
יודעים הכל יותר טוב ממך ,וחסר־וחלילה אסור לך
להתווכח איתם .אבל שלא תחשבי ישלא היו לי ידידים
גברים בישראל ,ועוד איד היו.

•

מיץ

דן בן אמוץ ,שלמה צפריר ,רפי שאולי ,מויישלה
שגיב .גברים אחד אחד !

הלן סוויפט היא אחת מדוגמניות הצמרת של
אירופה• במשך רוב חודשי השנה היא מתגוררת בספרד,
ובכל עונה היא יוצאת לצילומי אופנה ברומא ,פריז,
לונדון ומינכן .בימים אלה ביקרה הלן סוויפט בישראל.

• הלן ,איך מוצאת־חן כעינייך ארצנו
הקטנטונת ץ
ארץ נהדרת .את יכולה לסדר לי עבודה? אם כן,
אני מוכנה להישאר בישראל.

•

ומה עם אירופה ץ

אירופה הזקנה והטובה יכולה לחכות .צריך לתת
צ׳אנס לארץ חדשה לא ?

