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לאומית!״ אחריות עצמם
 אחר לתיאטרון בפרס השנה זכתה הראשונה בפעם

 של ״ראשו ההצגה, בערבית. הצגה עכו בפסטיבל
 רבים, לשבחים זכתה עווד, פואד של בבימויו ג׳אבר״,

בערבית. הטכסט אחרי לעקוב שהתקשו ממי גם
 המרכז ומנהל מייסד מעיין, דודי את שאלתי
 זכתה ערבית שהצגה כך על דעתו מה עכו, לתיאטרון

בפרס. השנה
 קשר שום בלי יזכו. שהם ברור לי היה הפסטיבל לפני חודש
 להקה שנוצרה, שבסיטואציה ברור היה האמנותיים לתכנים

לזכות. חייבת התחרות, במיסגרת בראשונה שמשתתפת
למה? כך וכל •

ער ליצירה לגיטימציה שנותן מומנטום, כזה שנוצר משום
נעש היום עד ואשר זמן מאוד הרבה כבר בארץ הנעשית בית
 מאוד להרבה נותן הפרס את קיבלו שהם זה בשוליים. תה

 בערבית שהיצירה להרגיש ולא ליצור הלגיטימציה את יוצרים
 לא־ משהו מתריס, להיות נגד, להיות שצריך משהו היא

 במיזרח־ (תיאטרון לאל־חאכוואתי עד שנוסעים לגיטימי,
 יוצרים מאוד הרבה בארץ פה יש לראות. כדי ירושלים)
היוצ לכל המתאפשרת מימסדית, במיסגרת ליצור שיכולים

 להגיד יכולים הם עדיין ומין. גזע דת, הבדלי ללא בארץ רים
בפרס. לזכות ואף טובים אמנותיים בכלים רוצים שהם מה

לגיטימציה? של תחילתה היא הזאת הזכייה •
 לשיקול מעבר שהוא מעשה עשו השופטים שכן. חושב אני

 שהם זה בעצם לאומית, אחריות לקחו הם הצרוף. האמנותי
הזאת. הלהקה לטובת הכריעו

תיאטרון
הע לתיאטרון תאפשר שהזכייה חושב אתה •
 ולהגיע שלו המצומצמת מהמיסגרת לצאת רבי

הציבור? לתודעת
 גם אלא מהמיסגרת, יציאה של בעייה רק לא זאת הלוואי.

 איכוח להם שיש מיקצועיים, שחקנים נכונים, כלים של בעייה
 לגיטימציה כה עד היתה שלא זה שבעצם חושב אני במה. של
 לא מאוד יצירה זרם יצר זה החיים, בשולי יצרו שהם או

 צריכים הם ללגיטימציה, קשר שום בלי רדוד. ומאוד מיקצועי
נאותה. אמנותית לרמה להגיע כדי קשה, לעבוד עכשיו
 בארץ התיאטרון שוחרי קהל אם היא השאלה •
ערבי? תיאטרון לקבל מוכן יהיה

 התיאטרון שוחרי מכל ונבקש אולם ניקח אם בעייה. זאת
תא.11צ את פעמים מארבע יותר ימלאו לא הם לבוא, הערבי
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 נשכוע שנערך הישראלי לסרט ההצדעה שבוע לרגל
 רשימה לערוך בארץ מבקרי־הקולנוע התבקשו שעבר,
 אהב מהם אחד שכל הישראליים הסרטים של אישית

 ״לאן הסרט של שמו הופיע הרשימות, ברוב במיוחד.
 אברהם והתסריטאי הבימאי שעשה וקס" דניאל נעלם
 את מלשאול להתאפק יכולתי לא .1972 בשנת הפנר

הפנרו אברהם נעלם לאן - הבימאי״התסריטאי
שנים. 10־8 כל סרטים עושה אפילו אני כאן, אני
 אוהב הקהל וגם המבקרים שכל אתה, למה •
 ויוצרים מעט, כל־כך עושה שלך, הסרט את

סרט? שנה כל עושים בורקס פירטי שעושים
 משהו. לך אספר אני תשמעי, ידעת? לא החיים. אלה כי
 עלי הלשץ שמישהו ועד באוניברסיטה מלמד אני שנים כבר

 הגרלה לעשות השנה בסוף נוהג הייתי כך, לעשות עלי ואסרו
לעצמו. ציון מגריל היה תלמיד כל הציונים. של

הפואנטה? מה •
 הכי השיעורים אחד היה זה שלדעתי היא הפואנטה או.

קו ללא הבינו התלמידים אחרות, במילים בקולנוע. חשובים
 הקאריירה לבין יעשו שהם הסרטים איכות בין שהקשר שי

 אתה שאם אפשרות אפילו שיש כל־כך, מיידי הוא יעשו שהם
כך. אחר מצליח אפילו אתה טוב, סרט עושה
 סרט עושה אתה אם כס!!? היא הבעייה כל •

שא סיכויים יותר אין אוהבים והמבקרים שהקהל
שלד? בסרט כסך ישקיעו שוב נשים
 כל״כך נותנת סירטי־איכות לעידוד הקרן קשר. שום לא.

קיבלתי אני הנה, מימון. ולחפש להמשיך צריך שאתה מעט,

קולנוע
 את לגייס שנים שמונה לי ולקח ישנים, שמונה לפני מענק
הכסף. שאר

סרטים? יותר עושה לא שאתה לד כואב •
 מלמד אני זה. את אוהב ואני ספרים כותב אני לא. בעצם

 כסף לך כשיש שגם לשכוח אסור אבל זה. את אוהב ואני
 קטנה. מאוד מהעשייה שההנאה מעט כל־כך זה סרט לעשות

 תקופת את זוכר אני וקם״, ״דניאל על חושב כשאני היום,
 כזה דבר לשכוח שנים לבן־אדם לוקח איומה. כתקופה העשייה
 תנאים לא הס כאן תנאי-העבורה מחדש. לסיפור ולהיכנס
 אני סוף, בלי כסף לי היה אילו שגם כך מהם, ליהנות שאפשר

שנים. בשלוש מפעם יותר סרט של להרפתקה נכנס הייתי לא
י ת מ הבא? הסרט •
שסי) ותיארה אלה. בימים ממש עליו לעבור התחלתי
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ה- תצוגות״אופנה נערכות אלה בימים ממש תי-  בנ
 וכת־ האופנאית בעולם. והמפורסמים הגדולים אופנה

 בתצוגות שעבר בשבוע היתה ארבר נועה בת־האופנה
 לטוקיו טסה היא הבא בשבוע וכבר ובפאריס במילאנו

שם. קורה מה לראות
וש כאן שלה בחופשת״המולדת נועה את פגשתי

 כל־ השפעה יש באמת הללו לתצוגות אם אותה אלתי
העולם. בכל הנשים על גדולה כך

הגדו האופנאים בעבר, האחרונות. בשנים השתנו דברים
 העולם בכל ונשים הבלעדיים האופנה מכתיבי באמת היו לים

 הגדולים האופנאים היום, יותר. ומי פחות מי מהם, הושפעו
 ומאוד־מאוד ברחוב האשה של הרוח הלך את מרגישים

 העילית שהאופנה לאנגלים כשאומרים בזה. מתחשבים
 פול שז׳אן לספר ויודעים נעלבים מאוד הם בפאריס נעשית

 לוקח ומשם לונדון ברחובות מסתובב צרפתי) גוטייה(אופנאי
השראתו. את

הג בתצוגות המוצגים הדברים מתוך וכמה •
חודרים? הם כמה או כך, אחר נראים באמת דולות

 לכן. קודם חודשים שחוזים מזג־האוויר בתחזית כמו זה
 או צדק הוא אם רואים זמן כמה ואחרי יהיה, מה אומר החזאי

לא. ופעם צודק הוא פעם לא.
ם א  ומילאנו פאריס אופנאי של התחזיות •ו
הבאה? בשנה נלבש מה יתגשמו,

 מבחינת וגם הגיזרות מבחינת גם רכים, יותר בגדים נלבש
 פסטליים, יהיו הצבעים עגול. יותר נשי, יותר יהיה הכל הבד.
עמומים. יותר צבעים אלא פסטל־תינוקות, לא אבל

אופנה
או שעושות הללו, האיומות הכריות עם מה •
פוטבול? לשחקני תנו

לגמרי. נעלמות ולפעמים בהרבה קטנות הכריות

שעב בשנה שקנינו הבגדים עם לעשות מה •
רה?

 צריך אחר וחלק ללבוש להמשיך אפשר מהם חלק לשמור.
 יכולה לא שאת ומה בגלים באה שהאופנה ידוע כבר לשמור.
 לפעמים צריך שנתיים. בעוד ללבוש תוכלי עכשיו ללבוש
 לזרוק לא להאריך. או לקצר אביזרים, להוסיף קצת, לשנות
כלום.

טוב? לבושות הישראליות, אנחנו, •
שמי) (דניאלה כן. בהחלט כללי, באופן
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