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אמריקאית אזרחות

קאנון. על״ידי שהוצע
 מדוע לשדה, עד נעימה דרך ״זו
 ותאכלי סנדוויצ׳ים כמה תקחי 'שלא

התשובה. היתה בדדו?״
 קאנון, של בסרט פעלולים מפיק
 בשנה צרפת, באוויניון, שהוסרט
 על דולר יחסכו ,הם התלונן: שעברה,
 לכך לגרום יוכלו אם לפנס, סוללה
 בכל מכיסך. אותה תרכוש שאתה

 זכיתי בסרטים, הקודמות עבודותיי
 לחיצת בעיקבות הגונה בהתנהגות

 מביאים הם קאנון אצל אך ידיים,
 כדי לעזוב, עומד שאתה לכך אותך

 הם ואז העצמי, כבודך על לשמור
 שהחוזה ומוטב העיסקה, את סוגרים

 לא שהם משום כהלכה, אטום יהיה
 וידחקו קטן, לפתח מלשחר יפסיקו

דימיונית.״ או רגילה דרך בכל אותך

חלומות
מהוליווד

עיסוק ך*
מוצדק, 1 1

 להיות יכול בקטנות
 כפי סרטים, ייצור שכן

 יודע, במישחק העוסק אחד שכל
 יתרה כספים. ובחיסכון בגיוס עיקרו
 המרכז את הקימו גולן־גלובוס מזאת,
 חמש לפני בארצות״הברית שלהם
 שמהווה האמינו שהם מה עם שנים,
 פילוסופית ״מבחינה מהפכני. מיפנה

 אנו ומיסחרית, אמנותית ומעשית,
 של חדש סוג שאנחנו מאמינים

 גולן. אומר בהוליווד״ מייצרי־סרטים
 אלא מתפרצים־צעירים, רק אינם הם

 מובנת שאינה משימה, עם מתפרצים
 מכירים שאינם אלה כל על־ידי בקלות

שעברו. האודיסיאה ואת מקורם את
 גלובוס כמנחם נולד גולן מנחם

 לארץ באו הוריו בטבריה. 1929ב־
 על השקיף שמבעדו הצוהר מפולין.
 ההוליוודי, הסרטים עולם היה העולם

 במוצאי־שב־ לראותם כדי שכרטיסים
 ,כמו מחיר. בכל הנער השיג תות

 סרטים אחרות, בארצות למיליונים
 יום, יום לחיי שמעבר משהו הביאו אלה
המוסי את בני־הנעורים, לנו, הביאו הם
 ואת תיספורתנו את עלינו, האהובה קה

אומר. הוא חלומותינו״
 .18 בן היה במילחמת־העצמאות

 בן־גוריון של לקריאתו נענה הוא
 הראשון והפך השמות, את לעברת
 לאחד הפך אחר־כך גולנים. מהמוני

 בחיל־האוויר, הראשונים מהטייסים
 וכותב פייפר, ממטוס דימונדיד מטיל

עתה שזה חיל־האוויר של לכתב־העת

סיל היה גולן של ביותר היקר השחקןומחירים נונבים
רוקי: בתפקיד שהופיע סטאלונה, בסטר

בשנה גולן שיפיק בסרט יופיע הוא דולר. מיליון 12 עבורו שילם גולו

 ושש״מאות מיליון מחזיקים גלובוס ויורם גולן מנחם המפיקים הבאה.
 שבאר־ קנון בחברת אחוז 90 של שליטה להם המאפשרות מניות אלף

דולר. מיליון 150ב״ עסקות האחרונות בשנתיים שעשתה צות״הברית,

 היה יותר מאוחר שנים שלוש נולד.
 כשהוא בלונדון, אולד־ויק בתיאטרון

 טיירון כמו מורים אצל בימוי לומד
 כשחזר אוליביה. ולורנס גיטרי

 ,23ה־ בן הצעיר העלה לישראל
 דרך כגון דרמות הלאומי, בתיאטרון

תשוקה. ושמה וחשמלית הטבק
 גולן למד מהתיאטרון, משועמם

 מנהל כשהוא בניו״יורק, סרטים ייצור
 הרדיו, מחלקת את עת באותה

 שגרירות של והסרטים הטלוויזיה
ישראל.

 סרטים של נודע יצרן קורמן, רוג׳ר
 שיצטרף כדי אותו שכר ב׳, מסוג

 טאון ורוברט קופולה פורר לפרנסים
 1962ב־ חזר מכן לאחר כשוליית־צלם.

 סירטו את לביים כדי לישראל,
הראשון.

 הכוכב, בעצמו. אז כתב התסריט את
 חיים היה דרכו בראשית אז שהיה

 גולן הפיק לאחר־מכן שנתיים טופול.
 ארבעה מתוך אחד שבתי, סלח את

 מהם שאחד כפי שיא, גי; ג׳ של ניסיונות
 היה שהסרט מאחר פעם מדי מזכיר

הזר הסרט בקטגוריית לאוסקר מועמד

 היתה אחרת הצלחה ביותר. הטוב
גולן. על־ידי שבויים אנטבה, מבצע

ט
אחד מוצא

יורם כבר הצטרף זמן אותו
 שעבד אחרי למנחם, גלובוס ₪1

 אביו של לאביו(אחיו השייך בקולנוע
 אחרי מרץ, מלא בחיפה. מנחם) של

 ואחרי למיסחר בבית־ספר לימוד
 העיסקי המוח יורם הפך הצבאי, השרות

 גולן־ של חברתם נוח, סירטי של
גלובוס.

 נוח קנתה סרטים 40 עשיית במהלך
 הישראלית הסרטים בתעשיית שליטה
 דריסת־ קנתה לא עדיין אך הזעירה,

 הבין־לאומי, הצופים בעולם רגל
התושיה. בעלי השותפים חלמו שעליו

 בדעתנו להעלות יכולנו ״כיצד
 האמריקאיים הסרטים עם להתחרות
 זכה לפעמים ההמונים? זרמו שאליהם

 ביוקרה יפאני או צרפתי שוודי, סרט
הלקו שוק של לטעמו אך אמנותית,

 כה האמריקאיים הסרטים היו חות
 לנו היה לא כי עד בחידושם, תואמים

 הסרטים הפצת גם סיכוי.״ של שמץ
 הללו שכן מהם, נמנעה האמריקאיים

 של מקומיות סוכנויות על-ידי הופצו
 על המנוהלות הגדולים, היצרנים ששת

מהוליווד. היוצאות ההנחיות פי
 כדי בתיהם את משעבדים כשהם

 גולן־גלובוס נכנסו סרטים, לייצר
עצ מפיצים של הדימדומים לאזור

מאיים.
 עוד כשישבניהם אותם ,הכרתי

 אחד מספר למיכנסיהם,״ מבעד הציצו
 בהם ולחם עימם, השלים בהם, שנלחם
 לוחמים השניים היו לכל ,מעל שנית.
 על הימרו הם פיקפוק, או פחד וחסרי

 הכל, כשאיברו תאוותם. למען הכל
 לייצר — כמוצא אחת דרך רק ידעו
נוסף.״ סרט

 סיכנו ייצורו שלמען הסרט
 ושבע טוביה היה הכל את השותפים

 זה היה .1968ב־ שהופק בנותיו
 וכן עת, אותה עד ביותר היקר ניסיונם

 הסרטים לשוק ולהגיע לפרוץ ניסיון
 לייצג,את נבחר כאשר הבינלאומי,

 הראשונה, הופעתה זו שהיתה ישראל,
 אגורה כל לוו השותפים קאן. בפסטיבל

 יחיו תוצאותיו פי שעל פירסום, למסע
 שהציל מי הסרטים. בעולם ימותו או

פישמן. ג׳ק המפיק היה אז אותם

 היו בקאנון הראשונות השנים
 ההוליוודי הסטודיו הימורים. רצופות
 המשדלת סידרת את יצר המפזז

 זולים. סרטים של שלם ואוסף העליזה,
 על־ החובות עמוסת החברה ברכישת

 את השניים מימשו ,1979ב־ הצמד, ידי
 המראה עם סרטים לייצר הישן, חלומם

 באמריקה.״ של.נוצר
 האולפנים אחרי מהחיזור .עייפנו

 בניסיון ביד, הכובע עם הגדולים
 הימרנו הפצה. הסכמי או כסף, להשיג

 מיליונים הפסדנו לנו, שהיה מה על
 ובלילות מומחים, לעצת בהאזנה

 מדי קשה לא האם הירהרנו חסרי־שינה
 לישראל.״ לחזור עלינו ואולי כאן,

 וניסיונם, חושיהם על סמכו לבסוף
 ההסבר מתוודים, הם כך שהוא,

 של העקרונות עשרת להצלחת
שהנהיגו. המהפכה

שהוד־לבן
ליפאגים

העשרה,״ כל את בפניך מנה
* י ; ;

בהודף
הגידיודקי

 הוציאו כשהם אותם תי1 !3 ^
) / לגייס, שיכלו מה כל 1 /

שנים ש אחו׳
וחצי), 19( יעל הבת

 בהרכב גולן מישפחת
),25( נעמי הבת מלא:

גולו, מנחם ),6( שירלי הנכדה

 רותי, גולן. ורחל )31( רותי הבת ),3( אורן הנכד
 מעידן, גרושה ואורן, שירלי של אמם הבכורה, הבת

גולן. מנחם של בשירותו היום עד לעבוד שנשאר

עבור
 סיפר בקאן,״ שהתנפץ חלום אותו

 יכולים הם שאין סבור ״ואני פישמן,
 הנסיגות, ידיעת ללא מובנים להיות

 להיות עליך והעלבונות. הקורבנות
 עסקים קושר אתה כאשר ביותר, זהיר

 רוצים שהם משום זאת אך איתם,
 סרטים, עוד לייצר כדי כסף לעשות

 של אגו־מניאקים שהם משום ולא
 לרדות המנסים הקולנוע, עולם

ולהשתלט."
 נחת בקאן הפסטיבל אחרי שנה

 בדצמבר, 31 ב־ בניו־יורק, הצמד
 חדש סרט וגלילי דולר 150 כשבכיסם
 בגרם־ התפתל גלובוס למכירה.
 העלוב למישרד שהוביל המדרגות
 בין בלילה, גולן ששכר והמזוהם
 בטיימס־ מקור הקופאים החוגגים
 לרעהו,ששנות איש הבטיחו סקוויר,

 לפעמים יותר.״ טובות יהיו 70ה־
 עוד בהן נשזרו אך היו, כך אומנם

האחרון. הרגע של החלצויות

 הוא ההבדל ,עיקר גולן. אומר !
 סרטים, יצרני אנחנו המחשבה. בדרך

 למיש־ המגיעים אולפנים ראשי ולא
 ממיש־ המהודרים ולמישרדיהם רתם
 לניהול־ מבתי־ספר או עורכי־דין, רדי

 בית־ היה שלנו בית־הספר עסקים.
 והתיישרות בפרצוף, סטירות של הספר

 ועוד עוד לייצר כרי לאחר־מכן,
הבנת? סרטים.

 חמש לפני להוליווד הגענו ״כאשר
 עצמה, בתוך סגורה חברה מצאנו שנים,
 חשובה מיסחריים קשרים קשירת שבה
 10 זה בשבילם סרטים, מייצור יותר
 דיבורים אחוז 90ו־ עסקים יצור אחוז

 הפולו סלון שלהם, במיגרשי־הטניס
 ובמסיבות בבברלי־הילס מלון של

 של מסויים סוג מעשנים שבהן
כלום. אלה ולכל לנו אין סיגריות.
 טיפוס זה עושים שאנחנו ,מה
 בתחתית. שהתחלנו משום — לצמרת
 ההוצאות בצמרת, מתחיל אתה כאשר
 אז מה, אז חשיבות. חסרות נראות
 אינה זו דולר. מיליון עוד עולה הסרט

 היא הקשה הדרך שלנו. הפילוסופיה
 דובר שחור־לבן סרט מכירת של זו כמו

 שנקטנו. הדרך זו ליפאנים. עברית
אגורה.״ כל מעריכים אנחנו
 הנחיות הם העקרונות עשרת רוב

 של־ לך אומר ״אם בהוצאות. לקיצוץ
 אנשים אלפי יש הגדולים אולפנים

 מאיתנו, סרטים פחות לייצר שתפקידם
גולן. אומר הזהירות,״ לצד אגזים

 בשימוש גם חוסכים גולן־גלובום
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^ ש ו




