ואלון

הדר

trtjoru
השקות ,בלי ריאליטי ובלי
בלי
השחקנית יעל גרובגלס לקטוף
מפתח
תפקיד
הצליחה
ומדוברת על בתולה
חדשה
שנכנסת
hclote
אמריקאית
להיריון .אלון הדר שמע ממנה על הילדות
ברעננה כברווזון
המהפך בתיכון("בנים התחילו
מבוער ףנראיתי כמוילד״ן,
והטיפים
להסתכל עליי ולא הבנתי מה הם רוציםממני")
שקיבלה מהקולגות גל גדות ועוז זהבי כל הדרר להוליווד
רומנים
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האחרונים עברו על

השחקנית

גדול .כלטלפון עם קידומתמחו״ל
הפרידה בינה לתפקיד חייה :גיבורה
ערב עם

״ג׳יין רה ררג׳יך .ביום
בשם

מתוקשרים

המבטיחהיעלגרובגלס
הקפיץ אותה .רק
ראשית
שישי

חברים ,הגיעהצלצול
המיוחל .על

שאמרו לה

בסדרה

במתח

שיחה

אחת

אמריקאית

שעבר ,במהלך

ארוחת

הקו היו הסוכןוהמנג׳ר

״תתחילילשנןשורות״ .היא קפצה משמחה.
משפט אחד:

בטלפח הבא כברקיבלה הוראהלעלות על
גנון ־חס־ הצ־ניי החל
לעבוד.

מנ־
$TS1$מנ^^^$TS1$
לניו־יורק
מטוס

מהחרגשת?

׳׳לאחר ההלם
לא שאלת־ את עצטי ^העולסים אםהפיילוטיתקבל" ,סיפרהלני
השבועגרובגלם בשיחתטלפון משם".עברתי תקופה מאוד לא
$TS1$מה$TS1$/
מה־
שיכוליםלהקפיץ אותי
^"
מזוויית< חייתי בידיעה
?!היגעלעבורהש?! חצי שנד״ אי שלא -היה לי כבי
ניסיוז
יגע
אחד עם פ"לוט שצולם אכל לאהתקבל .אז נשברליהלב .כשאת
מתקדמת בריצה ואז אומרים לך ׳זה מת' ,זה כל כך עצוב .כמה
לילה״.
בכיתי באותו
הראשוני ,פתאום הבנתי שבשבועות האחרונים

....

;״

מגיל צעיר
״בגללשלהורים לא
לעבוד.התחלתילמ־
$TS1$למלצר$TS1$,
אומרת,״הייתי צריכה
$DN2$למלצר $DN2$,אבל הייתי כל כך מחרידה .שוםלקוח
לצר,
לאקיבל את המנה הנכונה .שיתפתי אנשים
השתתפה

המשפחה.

בפרנסת

כסף׳׳ ,היא
היה הרבה

קרובים במה

עליי,
שעובר

והם אמרו ששווה

לילדגמן.
לאודישנים המוניים,התבלבלתי כל
הלכתי
בעולםהזה״.
הזמן .לא ממש מצאתי את עצמי
למקצוע הלא נכון
מי שהבין שהיאנפלה
היה אביה" .בתצוגה אחתהלכתי עלהמסלול
ובסוף דפקתי קידהלפניהקהל .כשירדתי
נזפו בי ,לא עושים דבריםכאלו .לך תסביר
להםשהתלהבתי כל כך משמלת הערב המה־
$TS1$המהממת$TS1$
$DN2$המהממת $DN2$שלבשתי .אבא שלי ראה אותי ואמר:
ממת
אוהבת
שחקנית ,את
׳את צריכה להיות
שנה עבדתי כדוגמנית.

במשך

במה׳׳.
וזה היה נבון?

נרשמתילקורס

״אז זה הפתיע אותי ,אבל
משחק ברעננה .חלק קטן
עם אותו סוגיורה־׳ שישלי ,חבר׳ה שהיה
להם קושי להשתלב .זה היה מאור בריא
הרגשתי
עבורי .הייתי מאוד מאושרת .לא
מהאנשים

״אמא

tu

דיברה

5%

הילדה הכי מנומסת וטובה בכיתה,שמצליחה
ועכשיו זה אחרת .מה אפשרלגלות על
קצתלעצבן את הסביבה בקו העיקשואולי
הפרדה?
הטהרני יתר על המידה שלה .רומזת ,במ־
$TS1$במפגש$TS1$
׳״ג׳יין דה
וירג׳ין׳ זו גרסה אמריקאית
לניו־יורק,
המראתה
$DN2$במפגש $DN2$שקיימנו כאן טרם
פגש
מודרנית ומודעתלעצמה שלטלנובלה ונ־
$TS1$ונצואלית$TS1$
שההימור על המקצוע הוא הרבה יותר מאשר
 cwבמ־
$TS1$במרכזה$TS1$
שמפיקה רשת
$DN2$ונצואלית$DN2$מצליחה,
צואלית
בתולה ,שנכנסת
$DN2$במרכזה $DN2$עומדת בחורה דתייה
רכזה
פוטנציאללצ׳ק נחמד אולפרסום שעו־
$TS1$שעושה$TS1$
עוד
$DN2$שעושה $DN2$טובלנשמה.
שה
להיריון באופן לא צפוי מהפריהמלאכותית
קצת פרסום אך ope -לא הזיקלשחקנית,
מדוגמית של גבר נשוי בשםרפאל ,שאני
לזכייה בתפקידים נחשקים.
רוח גבית
מגלמת את אשתו פטרה .לאחר שזה קורה
״אני מאמינה ביחסי ציבור שבאים אחרי
מתחילבלגןשלם״.
מהבחירה?

הופתעתם

עבורה קשה.

הפיילוט .אומ־
$TS1$אומרים$TS1$
״יש פידבקים מדהימיםעל
שהוא

נהדר וקורע מצחוק.

פגשתי

את

הקאסט בוויקנד האחרון במסיבהגדולהבניו־
$TS1$בניויורק$TS1$,
יורק,
$DN2$בניויורק $DN2$,שבמהלכה הרשת הציגה את
הנבחרותשלה .השחקניםבעננים ,תחושה של
פוטנציאלאדיר״.
השתתפות בס־
$TS1$בסדרות$TS1$
גם הזכייה בתפקיד ,לצד

הסדרות

דרות
$DN2$בסדרות$DN2$

אמריקאיות

אחרות בשנתיים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$,

והבולטות שלה
נות,
$DN2$האחרונות$DN2$,
״השועלים״,״אולי הפעם״,״תנוחי!" וסרט
״כלבת״) ,לא הפכו אותה לכוכבת
האימה
גדולהבישראל .וה בולט במיוחד במדינה
פטריוטית
_יפרגן יותר לש־
$TS1$לשהקניות$TS1$
שמתחרה מי
$DN2$לשהקניות$DN2$הישראליות שמצליחות להשתלב
הקניות
הטלוויזיה
בהפקות
הוליווריות ובתעשיית
ובניגודלעבר ,לא על תקן
האמריקאית
גופה אומהבל.
בהפקות מקור(״הא־״,

אז מה

גרובגלס

התפספס

29

לא

$DN2$התפקיד $DN2$המצופה
פקיד

בדרך?לעיתים

ממש יודעת לשחק את הת־
$TS1$התפקיד$TS1$

מכוכבת מקומית.

מתרבות יום

לסבונים,
חנויות

ועד זריקת

א׳ של
עצםלצלמי
רוקדת עםסלבים ,אלא
פתיחות

נדמה כי

הפפראצי הרעבים .היא גם

שמונה שנים

מתחזקת זוגיות בת

$TS1$לתעשיית$TS1$
לתע־
עם צעיר שאין לו נגיעה

והטלוויזיה.
$DN2$לתעשיית $DN2$הבידור
שיית
״הפרסום אף פעם לא
העבודה

לא

הקשה

שהעבודה תייצר

את הדיבור,

לא שהדיבור ייצר את העבודה.אולי
משלמת על זה מחיר ,אבל זה לא ישנה את
ההתנהלותשלי״.
אין להלוק אקזוטי ים־תיכוני ,אלא מראה
זר
עינייםכחולות ענקיות ,פנים רכות
אוסטרית
ובלונד ארוך .בת יחידה לאם
אני

נוצרייה (שהתגיירה)

הם היוילדי
בישראל,

שהתנדבו בקיבוצים

םיקסטיז

התאהבו

לגור

ואב יהודי

בפרוור

צרפתי.

במסיבת פורים וחזרן

ליד

שםנולדה.

פריז,

בגיל שנתיים עלתה

המשפחה לישראל

והתיישבה ברעננה.

ההורים

עוסקים

״תמיד
אמא

דיברה

שהייתהל־־לרות
גרמנית

ואבא

עברית הם לא ידעו

באנגלית.
קשהלהשתלב.
תמיר .סבלתי

היה לי ת׳^

הרגשתי שונה.

מקשיי למידה
חמורים ,ישבת־ בכיתה ולא
להבין .תחושה קשה.
הצלחתי
ידעת־ שאני לא טיפשה ,אבל
שיש

דברים שאני רואה

האחרים עושים ואני

לאמצליחה.

סוף
היה המטרהשלי,
היא המטרה״ ,היא עונה כמו■•' כסובלת

ח;יכון

רק

את

פשוט

לקראת

אובחנתי

מהפרעות

אחרת.

צרפתית.

אז דיברנו

הספר

בבית

"רק בדיעבד הבנתי

שהמשחק

תמיד היה

$TS1$זוכרת$TS1$
זוכ־
שם .רקדתי בלסמגילצעיר .אמא שלי

$DN2$זוכרת $DN2$שבאחת ההופעות ,כל הבנות ירדו מה־
$TS1$מהבמה$TS1$
רת
$DN2$מהבמה $DN2$ואני נשארתי
לעמוד .אנשים מהקהל
במה
מהילדיםהאחרים".
ולמידה .זה הרחיק אותי
התחילו ללחשש :׳מה קורה עםהילדה ,למה
אבל היו לך נתונים טבעייםלחיות מלכת
אף אהד לא מוריד אותה?׳
חביתה.
כשאמא הגיעה
לשאול מה קרה ,מיררתי בבכי ואמרתי,׳ריס
״אף פעם לא הייתי rtopnהיהל־ חוש
הומור אחר ,הייתי לובשת בגדים שחוריםאיזמיילייף׳׳׳.
גות־ת־אפלה .הילדה
והתחברתי לתרבות
הכי נמוכה בכיתה ,נראיתי כמו ילד עם
גחבגלס עברה את המסלול
בלונדיני קצר .רקבגיל  16צמחתי
שיער
410
המקובל של דוגמנית שחוצה
לגובה והגוף קיבל פרופורציות נכונות.
המשחק:
בניםהתחילו להסתכל על" ולא הבנתי מה
הקווים לעולם

\*"*/

הם רוציםממני״.
גדלת

כבת יחידה.

תפקיד

פרסומות ,ואז

בסדרתנוער .״בקאסט של׳האי׳

כל

ראשון

פגשתי את

"תמיד רציתי עוד אחים ואחיות ,אבל
$DN2$ומנתח $DN2$.עוז למר
נתח.
ההורים לאהצליחולהביא עוד ילד
לעולם.
והמליץ לילהירשם .יורם הפך עבורי ממש
זה הפך אותנו לתא מאודמלוכד ואוהב .אין
לאבא .כשסיימתי את בית הספר,התקבלתי
בטלפון ,גם כשאני
יום שאנחנו לא מדברים
לכמה סדרותישראליות והבנתי שזה המס־
$TS1$המסלול$TS1$
בחו״ל .הם שותפים מלאים בחייםשלי".
$DN2$המסלול$DN2$שלי".
לול
עח זהבי ,יושב

הטקסטים ומ־
$TS1$ומנתח$TS1$.
הזמן עם

בסטודיו

הסדרה

הבי

מוכרת

של

יורם

ששיחקת

לרנשט״ן

בה

בארץ

לפלאו,
הייתה ״תנוחי;״ עם דיוות במו חגה
גילת אנקורי,
ארוליןהגואל ,רבקהמיכאלי
וצופית גרנט.

׳׳עבורי זה היה בית ספר למשחק.
בימים הראשונים שלהצילומים
מהמשותף.
לג־לת .פיזית יש בינינו הרבה
הפכנולחברות טובות ,קורעות אחת את הש־
$TS1$השנייה$TS1$
$DN2$השנייה $DN2$מצחוק .מאז ה־א אית־לאורך כל הדרך.
נייה
אנחנו מדברות המוןבטלפון והיא יודעת
על"הכל".
כבר

התחברתי

באיורובעיצוב גרפי.
הרגשת־

מרגישה סוף־סוף בבית.

כדילסמןלעצמי שהמשחק הוא המקום שלי
עשיתי על הגוף קעקוע עם הכתובתהלטי־
$TS1$הלטינית$TS1$
ישבתי
לנצח״.
ליברה' ,חופשייה
$DN2$הלטינית $DN2$׳סיימפרה
נית
שיש
הפתיע אותךשגילית את המקום הזח בע־
$TS1$בעצמך$TS1$
$DN2$בעצמך$DN2$בגיל מאוחר יחםית?
צמך

קשה להשתלב.
בבית
דיברנו באנגלית.
בכיתה ולא הצלחתי להבין .ידעתי שאני לא
טיפשה ,אבל
פשוט לא מצליחה .הייתי לובשת
דברים שאני
שחורים
והתחברתי לתרבות גותית־אפלה .הילדה הכי נמוכה בכיתה״

o*wrw

רים
$DN2$אומרים$DN2$

ידעו,

הספר היה לי

:. wcrr

[/

גרמנית

ואבא

צרפתית.

עברית

הם

לא

זרה.

אמרתי ,אני

שם היו

קשב

ומה עפ תיאטרון?

"שיחקתי

בהצגה ׳שחק

אותה סם׳

עם גוריאלפי בתיאטרון באר־שבע.

היו

רגע־ם שלאהצלחתי לשלוט בעצמי ונ־
$TS1$ונקרעת'$TS1$

למזל־ ,הקהל
קרעת' מצחוק על הבמה.
$DN2$ונקרעת'$DN2$
כל כך נהנה ופשוט זרם עם ההתפרצויות
האלה .גורי גאון ,רק הנסיעות איתו
בוראן להצגות גרמו לי לעשות פיפי.
חודשים׳׳.
צחקתי במשך

למסע

הבא כבר

וג׳י־פי־אס
הראשון

נסעהלבד.

וחשבתי שאני

הבנתי

"שכרתי רכב

מסודרת .על

היום

שזה הולךלהיות אסון על

לאיבוד בכל פנייה.
הכביש.הלכתי

נקבעלי

אודישן בסנטה־מוניקהוכל
אומר ,׳מחשבמסלול מחדש׳ ואני לא
פתאום הבנתי שנהגתי חצי דרך
למקסיקו.
נבהלתי ועצרתי .חסמתי את הכביש הראשי
גדול.
לאודישן באיחור
למשך דקות .הגעתי
הדרךהג׳י־פי־אס
מבינה.

נכנסתי כל כך נסערת ,אבל
והסכימו לא לבטלאותו״.
הסיוט לא נגמר .״במשך שלושה שבועות
הם היו נחמדים

היולי

ארבעה אודישנים ביום בממוצע .אין

זמןלכלום ,לא
מתאפרת תוך כדי
לאודישן,
$DN2$נסעתי $DN2$מאודישן
עתי
נסיעה,מחליפה בגדים באוטו .רגע אחד אני
בחורה תמימה ,רגע אחר כך בחורהאפלה״.
ישנים

בלילות .נס־
$TS1$נסעתי$TS1$
כמעט

מאיפה כל האנרגיה הזו?

׳׳קשה לילהיות
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בחוסר מעש .שיעמום

לגיהינום״.
יכוללהפוך
רבים מהשחקניםהישראלים שנסעולכבוש
הרגליים.
הוליווד חזרו עם הזנב בין
את
״צריךלהגיע בלי ציפיותובלי לשחרר
הכרזות .אני נותנת את כלכולי באודישן
שלמשפחה לא היה הרבה כסף ,הייתי צריכה לעבוד.
"בגלי
ואז שוכחת ממנו .אם אמשיךלהתעסק בכל
מחרידה .שום לקוח לא
את
התחלתי למלצר ,אבל הייתי
יוביל לכ־
$TS1$לכלום$TS1$.
אודישן שלאהצלחת־ בו ,זה לא
יכוליםלהוביל יום
$DN2$לכלום $DN2$.גם תפקידים קטנים
לום.
אחר כך ניסיתי לדגמן .הלכתי לאודישנים המוניים,
המנה הנכונה.
גדול".
אחר לתפקיד

חיבל

בתצוגה אחת הלכתי על המסלול
התבלבלתי כל הזמן.
כשירדתי נדפו בי ,לא
עושים
דפקתי קידה לפני הקהל.

ובסוף

מה זה אומר תפקיד ראשי בסדרה? התע־
$TS1$התעשייה$TS1$

דברים כאלו״

שייה
$DN2$התעשייה$DN2$

האמריקאית

דרשה

ממךלהקפיד על

מכון כושר,להתייחכ
לטיפוח העצמי?
שטשי
״הוא עבר איתי כלוהוא מאוד תומך .הוא
״בינתיים לא ביקשו ממני משהו ,אבל
$DN2$תטשטשי$DN2$אותו׳ .הן סיפרו כמה חשובלהיכנס
יש עוד פרויקטימ בארץ?
ביטחון.
לאודשנים
שלנו
האהבה
בו.
תומכת
אני
גם
בי.
האמין
בשביל תפקיד לא תהיהלי בעיה לקצץ את
האלה
של
׳זכוכיות׳
האימה
״הצטלמתי לסרט
עם
עזרו
העצות
גדולה ומתפתחת״.
השיער,להעלות או לרדת במשקל .חש־
$TS1$חשבתי$TS1$
לי מאוד ,לא ידעתי למה מצפים ממני פה".
(׳פוביריליה׳) עם יון תומר־
$TS1$תומרקין$TS1$,
יואב ודורון פז
האולטימטיבי שלבט?
שהטרנספורמציה של מתיו מקונוהיי
בתי
$DN2$חשבתי$DN2$
הבילוי
מה
שהוא חבר .אחד היתרונות של התעשייה
איד היה המפגש עם התעשייה?
הייתה
ב׳מועדון הלקוחות של דאלאס׳
"בלוס־אנג׳לס הבנתי שדברים מתגל־
$TS1$מתגלגלים$TS1$
שלנו שהיא קטנה ואתה פוגש את האנשים
"בשבתות אנחנולוקחים אופניים ועושים
גלים
טיול ברחביתל־אביב ער הים .פעם בשנה
מדהימה״.
$DN2$מתגלגלים $DN2$מאוד מהר .פגישההובילהלפגישה,
שאתה אוהב בפרויקטים שונים.ב׳האי׳ שי־
$TS1$שיחקתי$TS1$
כל החברים מרעננה מתכנסים בביתגדול,
ומצאתי מנג׳ר
$DN2$שיחקתי $DN2$את אמא שליון,
בהוליווד באמת חושבים שאנחנו כאלה
שחתמתי אצלו והוא פנה
וב׳תנוחי׳׳ הוא שיחק
חקתי
כשההורים לא נמצאים ,וחוגגים במשךשלו־
$TS1$שלושהארבעה$TS1$
המיתום יותר
תותחימ? לא ניפחנו את
שאם אני
לסוכנויות שחקנים .הוא אמר
את אבאשלי״.
$DN2$שלושהארבעה $DN2$ימים .עכשיו זה כבר שלבשלרו־
$TS1$שלרובם$TS1$
מדי?
באמת חושבת על קריירה כאן ,אני צריכה
זו לאנפילת מתח ,מהפקות של עשרות מי־
$TS1$מיליוני$TS1$
שה־ארבעה
שמעתי וחוויתי
״כשהגעתילהוליווד
לחזור
ילדים".
$DN2$שלרובם $DN2$יש
בם
ללוס־אנג׳לס ,כי בינואר מתחילה
דולרים לסרט אינדי?
ליוני
$DN2$מיליוני$DN2$
כשאת נו־
$TS1$נוגעת$TS1$
את הבאזהגדול על התעשייה בארץ .יוצ־
$TS1$יוצרים$TS1$,
לסדרות״.
תקופת האודישנים
אפרופוילדימ
לפיילוטים
גדול .סט
״מבחינתי ,השוני הוא לא כזה
ועגלות .עכשיו
$DN2$יוצרים $DN2$,שחקנים ,במאים .הם מאוד בקיאים במה
רים,
רגליים קרות?
לאקיבלת
טוב זה סט טוב.לנו אין
$DN2$נוגעת $DN2$בעוד שיא בקריירה ונוסעתלעבור
מיליוניםלהשקיע
געת
במה חודשיםבחר׳ל ,אפשר בכלל לחשוב
לעבוד איתנו.התמלאתי
שקורה פה ואוהבים
״הייתי מאוד טוטאלית בהחלטה שלי.
בכל פרק ,אבל תקציבגדול הוא לא הבטחה
לישראל״.
גאווה .מאוד מפרגנים
במשך חצי שנה
סימנתי את זה כמטרה.
ילדימ?
לאיכות .התעשייה המקומית היא ההוכחה
על
התחילו איתד על הסט?
עברתי קשה על מבטא אמריקאי .נרשמתי
לכך״.
"ברורלכולם שבאיזשהו שלב זהיגיע.
כרגע אני מרוכזת ומגשימה את עצמי במש־
$TS1$במשחק$TS1$.
בחו״ל ,כמו בארץ,כולם
״לא .על הסטים
ללימודי צרפתית ,שלוש שעות כל יום
גם
שליווה אותהלאורך כל הקריירה הוא
מי
במשךחודשיים".
$DN2$במשחק $DN2$.אני בטוחה שכשזה יקרה,אצליח
חק.
ולפעמים גם יצא להם
ידעו שיש לי בן זוג
בן זוגה ,ארטם קרופנב ,איש עסקים וסטא־
$TS1$וסטארטאפיםט$TS1$,
לבקר״.
$DN2$וסטארטאפיםט $DN2$,המבוגר ממנה בשנתיים".אנחנו
רט־אפיםט,
להכיר אותו ,כשהוא הגיע
ברצינות רבה יותר

קין,
$DN2$תומרקין$DN2$,

מכירים כבר  12שנה,מרעננה .בתיכוןהיינו
חברים נורא טובים.

כשהייתי בת  22הבנו

עם
*׳<

והחלטנולהיותיחד״.
שאנחנו מאוהבים

הסוויץ׳הצליח ,אבל ויתרת על
ההתפרעות וההשתובבות .זה לא חסרלד
לפעמים?
תקופת

כל
ש?

\)

לא

הפרק

?>

האמריקאי בקריירה

היהקויה׳ אם היא

הייתה

משכנעת

את

בן זוגה ,שנע בעבודתו

על קו
ניו־יורק־תל־אביב,לנסוע

איתה

$TS1$ולהרגיש$TS1$
ולה־
ללוס־אנג׳לס
׳׳תמיד הייתי בחורה זוגית של קשרים
לשלושה שבועות
$DN2$ולהרגיש $DN2$את הדופק של התעשייה .ביומן
רגיש
ארוכים .אין לימילים לתאר כמה אני בת
נרשמה רק פגישה אחת,ובכל זאת
בחמש השנים
מזל שיש לי בן זוג כמוהו.
לנסות.
בתל־אביב".
האחרונות אנחנו גרים יחד
היא התעקשה
מי הטבח בבית?
המסעשלד די חריג .לא היולד
סוכנות בארה״ב או הצעות מו־
$TS1$מוקדמות$TS1$.
״אני באה מבית עם הורים בשלנים
$DN2$מוקדמות $DN2$.התייעצת עם הסובבות
קדמות.
אצלנו .ככה
ואוכל הוא נושא חשוב
מדהימים
גל
הישראליות שעשו את זה
זה עם אבא צרפתי .הנחתי שבבית אני אהיה
גדות,איילת זורר,אלונה טל?
להפתעת־ כב־
$TS1$כבשלו$TS1$
הבשלנית ,אבל ארטםהתגלה
$DN2$כבשלו$DN2$מצוין .בדרך כלל אנחנו מבשלים יחד,
״אתאלונהוגל אני מכירה עוד
שלו
ללום־אנג׳לס
אבל
מישראל .כשנסעתי
כשמישהו מאיתנו חוזר מיום עבודה
פגשתי אותן .הן הדגישו בפניי
ארוך ,השני יחכה לו עם ארוחת ערב מוש־
$TS1$מושההצלחה$TS1$
לא לפחד מעצמי ואמרולי :׳את
קעת'.
והגידוליעזורלך .אל תט־
$TS1$תטשטשי$TS1$
שונה
$DN2$מושההצלחה $DN2$שלך לא איימה
ההצלחה
עליו?

מי

ממש

תרצי
לעבוד?

"עם וודיאלן.גדלתי על הסרטיםשלו,
אני מעריצה מטורפת .הואיורע איךלכתוב
לשחקנים .משהובתהליךהליהוק
תפקידים
נכון״.
שלו כל כך
אבל עד שוודיאלן ישיםעליהעין ,יש לה
עור הרבה
להספיק.מניו־יורק תטוס השבוע
ללוס־אנג׳לס להמשך מסע יחסי הציבור,
וביולימתחילים
משםלביקור קצר בארץ
הצילומים ,שאמורים להימשך לפי ההער־
$TS1$ההערכות$TS1$
כות
$DN2$ההערכות $DN2$בין חצי שנהלעשרה
מתחיליםלהסתגל
לרעיון?

חודשים.

״ההוריםשלי פה ,בןהזוג,החתול.
כחו״ל.
טיולים ארוכים
פעם לא עשיתי
המרחק מאוד מפחיד ומלחיץ אותי.
שובר ל־ את הלב להתרחק מהארץ .אני
מאור אוהבתלחיותבישראל .אבל עו־
$TS1$עומרות$TS1$
$DN2$עומרות $DN2$בפתח הזדמנויות מדהימות ,לא
מרות
לוותרעל כלזה״.
יכולה
אף

alonihadar@hotmail.com

