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? מחוסר־עבודה ותיק שחקן היא ושבחיס, הצלחה שקצרה החדשה שהתגלית חשב

מייקלס. דורותי בשם לשחקנית חפש
 הקצב תחת השתנו. המיבטאים אפילו

 לדאס־ האופייני יריה, מכונת של הרגיל
 דורותי מייקל, של לדמות והמועבר טין

ומתנגן. איטי דרומי, במיבטא מדברת
 אפילו יושב הוא אין הסרט בכל למשל,

 זוכה הוא מייקל: כשהוא — אחת פעם
 כשהוא רק כיסא, על במנוחה לשבת
דורותי. את משחק

 הצלחת את בדק שהופמן מבינה אני •
הצי תחילת לפני עוד הנשית התחפושת

ס מגלם אתה •  את רבה בהצלחה בסו
 כשחקן הירגשת איך הגיבור. של סוכנו
7 בימוי של רבות כה שנים אחרי

שאי משום לא רגע. כל שנאתי ? האמת
 צריך שהייתי משום אלא לשחק, אוהב ני

 משום במיוחד הזמן. באותו ולשחק לביים
 שלי ביותר הקשה הסרט אולי היה שזה
היום. עד

7 מדוע •
 כזה סרט לעשות כל־כך שקשה משום

של הרגליו יש להמוניות. לגלוש מבלי

 ניסו תסריטאים כמה יודע איני שנתיים,
 הדעת על מתקבלת עלילה בעיצוב כוחם

במלאכה. ידם שלחו בימאים וכמה ונכשלו,
 היתד. הכללית הדעה הגעתי, אני כאשר
שאפ מה שכל היה נדמה אבוד. שהמצב

בדי של סרט הוא העניין מן להוציא שר
 לא זה אבל שמלה. לובש גבר אחת: חה

!מספיק
 התגובה גם הסיפור, את לי כשהציעו

 אי- מוחלט, טירוף זה דומה: היתד. שלי
 אפילו הראתי כלום. מזה לעשות אפשר

 לעשות נוהג ואיני — לאשתי הסיפור את
ה אותו טענה והיא — פעם אף זאת

 שזה כמו אבל בלתי-אפשרי. זה דבר:
להס שלי הנסיון כדי תוך לעיתים, קורה

בסי הדעת על להתקבל יכול לא מה ביר
פיתרונות. על רעיונות מיני כל צצו פור,

 חברה רק היתה לגיבור שלב באותו
 הכפילות. בעית לי חסרה כלומר אחת,
 של הדמות עדיין: נולד לא לחדר חברו

המו אשה הוא שדאסטין המאמין המחזר
 הוא גם הטלוויזיה, בסידרת עמו פיעה
בסיפור. נולד טרם

 לומד שגבר — הסופית המסקנה וגם
 את שחווה אחרי יותר טוב אדם להיות

 קיימת היתד. לא — נגדי שליהמץ החוויות
האס כל שללא הסברים כדי ותוך עדיין.
 נלכדתי לסרט, טעם אין הללו פקטים
 בו למצוא והתחלתי הסיפור בתוך בעצמי

 ראויות לי ונראו אותי שעניינו השלכות
לפיתוח.

לתסריט? שותף אתה כלומר, •
 אני שאותם לתסריטים שותף תמיד אני

מביים.
7 עכשיו תוכניותיך מה •

 נוסף סרט בקרוב לעשות מקווה אני
 ידיד הוא (פולאק רדפורד. רוברט עם

דר החלו השניים רדפורד. של ותיק אישי
 עד הופיע ורדפורד כשחקנים, יחד כם

מיסרטיו.) בחמישה עכשיו

נישואין הצעת1-
המשחק
כשאינו

 הסרט גיבור נקלע שאליו המביכים המצבים אחד
דרנינג, צ׳ארלס לשחקנית. מחופש כשהוא סוטסי,

 חיזור־חסםנית, תקופת אחרי נישואין לו מציע אהובתו, של האלמן אביה את
גבר. בעצם היא —המנוחה אשתו בזכר לבגוד אותו שאילצה היחידה שהאשה יודע
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 מייקלס, דורותי כי לחשוב והוטעתה בסידרת־טלוויזיה מולו שהופיעה השחקנית
אשה. היא אהבה, של מוגזם יחס אליה מגלה שהחלה ביותר, הקרובה ידידתה

 ממוקש. שטח בתוך או דק, חבל על הליכה
 עצום מיבחר לפניך פרוש שתיפנה לאן
 הומו- על גסות ובדיחות זולות בדיחות של

תחפושות. ועל לסביות על סכסואלים,
 אינפנטילית. התנהגות מזמין פשוט זה
ומסו קשה היה התסריט של המיבנה עצם

 שהקהל למצב להביא צריך כי ביותר, בך
 אשר שחקן, של בחוסר־הברירה יאמין אכן
 מרצונו לובש מיניות סטיות שום ללא

נשית. תחפושת
הזה הסיפור עם הסתובב עצמו הופמן

 משעשעות תגובות בכמה וזכה לומים,
מאוד.
הרא המיקרה כאלה. מיקרים שני היו

 גיבור שבה המיסעדה באותה התרחש שון
ניכ דאסטין שלו. הסוכן את פוגש הסרט

 מייקלס. דורותי בתחפושת למסעדה נס
 הופמן של לסוכן־הפירסום קרא מישהו

 כדודניתו הסוכן לפני אותו והציג לשולחן,
 הרחוק. הדרום מן שהגיעה הופמן, של

 לטפל והבטיח שם ישב האומלל הסוכן
 חסרת- כטירונית עצמה שהציגה בדודנית,

 וכאשר ועידוד. לתמיכה הזקוקה ישע
 שדאסטין הדודנית הוסיפה היסס, הסוכן
כן. יעשה אם מרוצה היה ודאי

המ בדודניתו לרגע אף חשד לא הסוכן
לקוחו. — השחקן של תחננת

 כשדאסטין, במעלות, קרה השני המיקרה
 חוזה הוותיק, לשחקן נטפל אשה, בלבוש

 אליו גחן ימימה, מימים המכירו פרר,
 שפרר, כל־כך, גסה מילה באוזניו ולחש
 נמלט הזרה, האשה של ההעזה מן המום

בו. נפשו עוד כל המעלית מן
 משכנע היה שדאסטין להוסיף יכול אני
 הסרט מן סצינות הרבה ברחוב. מאוד

 לא ואיש ניו־יורק ברחובות צולמו אכן
ל מבוכה או ספק של נוסף מבט העיף

פניו. על שחלפה האדמונית האשה מראה

 מתפרסם עצמו את מוצא הופמן) (דאסטין דורסי מייקלאופרת־סבון
מייקלס, דורותי הנערצה הטלוויזיה ככוכבת בן־לילה

 בבית־חולים. ראשית ואחות מוזרות הליכות בעלת זקנה בתולה משחקת כשהיא
היינס. וג׳ורג׳ (במרכז) קולמן דבזי גס זו באופרת־סבון מופיעים השאר בין
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