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תמיכהשצריךמילהיפסקהולךשזהאומרלא
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כיזה,אתלקחתהולךשהואברורהיהזהאבל”נכון,
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אניצלקת.לעשותצריךאומרשמישהומטומטםדבר

מצדגםלגיטימית,לאהתנהגותמרגישהאיךיודעת

בכללגברים,שלענייןרקלאוזהנשים.מצדוגםגברים
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לאומנים.זכוכיתתקרתבארץשישבעברציינת

שלך?הזכוכיתתקרתממוקמתאיפה
שאנחנובעובדהובהתחשבפרויקטים,מעט”יש

הרבהבהואיןקטנההתעשייהקטנה,נוראמדינה

היאבארץשהתרבותמרגישהאניובכלל,כסף.

כךכלפהישמניפיםשאנחנודגלאיזושהילא
מצבפהישבהם.לטפלחשוביםנושאיםהרבה

נושאהיאהתרבותחינוך...בריאות,ביטחוני,

שהיאלמרותהצידה,נדחקפעמיםשהרבה

ושעשועים,לחםרקלאזהחשוב.מאודנושא
מהאתה,מיהמוןלךאומרתתרבות

אתהוכמהאנושיאתהכמהשלההאגינדה

עצמך,אתגםלבקרלעצנזךומרשהביקורתי
דברים”.עלוחשבוןדיןולתת

לומר,מהלהישוגבמיו׳התרבותשרתעלגם
תופעההיארגבשמיריחושבת"אניכמובן.

מהשעושהפוליטיקאיתעודהיאחולפת.

שלאדםבןכןהיאאבלרעש.לייצרכדילעשותשצריך

נושאאתתקפהשהיאלומרפראיירית.לאהיאעשייה,

שהיאטובדברבטוחה.לאאניחכם?באופןהתרבות

לכולם,שייכתלהיותצריכהשאומנותלהבהירזהעשתה
tg;תרבותכלום.עלבעלותאיןאחדלאףמשמעי.חדוזה



מרגישהאיךיודעתאני

מצדג?לגיטימית,לאהתנהגות

רקלאוזהנשים.מצדוג?גברי?
לא.בכללגברי?,שלעניין
מרשותפעמיםהרבהנשים

ולהשפיללהביךלעצמן
חורהוזהאחרות,נשים

•ותר"מיליוןפילי
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הוליוודהיום
DN2$$אלץ,איןTS1$$DN2$$אלץ,איןTS1$$,איןאלץ־באה

צוון־לשס.
משחקב"ד"רזועחהו

הרס"

מה?
את

שרה?!

וזהמקום,ישלהכלממנו,הרבהכךכלשישמשהוהיא

לעומתהמפלגים,הדבריםעלעשתה.שהיאמצויןדבר
מוותרת”.הייתיזאת,

שביןבוקשטייןאתלראותתוכלואלובימים
ושלpupaהאיפורמותגשלהפרזנטוריתהיאהיתר
שלהחדשההמתחבסדרתמשחקתויסוצקיתה

yes,.”דודשלאשתוסופי,אתמגלמתהיא"המדובב

עסקיםדרךשהתעשרמצליחנדל"ןיזםתמם()עמוס

אחיו,מצדנקמהמסעעםמתמודדוכעתמפוקפקים
"כשהגעתי,מהכלא.עתהזהשהשתחררמלן(,בן)אוואסא
כשנכנסתי,ולכןהסוףעדכתובההייתהלאעודסופי
בנראותזה"אםמספרת,היאביחד",אותהבנינוממש

אישההיאסופישלה.ביחסיםשלה,במורכבותשלה,

רוצההיאלפרוח,רוצההיאבעלה,שלמהכבליםשיוצאת

שדורשתאישהזוקריירה.רוצההיאבשליטה,להיות

האלו.למקומותמתחברתתמידואנישלה,בחייםשינוי
שלה!”.המלתחהעללוותריכולתילאוגם

מלכתחילהאתכמההתפקידלטובתחלוקאתלךשינו
שלך?למראהמחוברת

עצמיעםאישיוזלייששלי.מהכליחלקזה”תראה,

אוהבתאנימהיודעתאניבאהבה.באהאניהכלבסךאבל

אהבתי...מהלפחותיודעתשאניאולא.ומהבעצמי

כברהואהנקהשלחודשיםאחריאבללמשל.הציצי,

מת.לאיופינצחי,דברהואיופיאבלדבר.אותונראהלא

לקבלללמודשאצטרךליברורזאת,עםמשתנה,כןהוא
שינויים”.

להזרקותשלךהגישהמהמקבלות.שלארבותיש
פלסטיים?ולניתוחים

זה”.עםבעיהלי”אין

עשית?
שזהלהביןמתחילהאנישבולגילנכנסתעכשיורק"אני

אעשה.אנימשהולעשותארצהאניאםסביבי.קורה

ליי׳היו
הרבה

אכזבות,
המון

’כמעטים,
וכמעט׳?,

זהענקיים.

לכלקורה

שנייהשחקנית

בארצות

אוהברית

באירופה,
מתחזקתואני
לישיצאמזה
מדרגהלעלות

ולהיבחן
לתפקידי?

גדולי?"

כזהראיתיולאהלידה,לפניאחתפעםמילוייםהזרקתי

לו,שסבבהמהלעשותצריךאחדשכלחושבתאניהבדל.
זההזההנושאסביבאחרותנשיםמביכותשנשיםוזה

$TS1$זה$TS1$

$DN2$זה$DN2$

גמור!"בסדרוזהמתישהו.נצטרךכולנוכיאותידוחה

אלבוםעלגםעובדתבוקשטייןלמשחק,במקביל
שלבאוגוסטכברקיבלנוהצצהשלה.השלישיהסטודיו
שיריםשניכרגעלי”יש”סימן".הסינגלעםשעברהשנה

”אנימתרגשת,היאהופעה!”,וגםבדרך,שלישימוכנים,

נוראזהכימוכנה,תהיההיאהשנהראששעדמקווה

לי".חסר
ניסים?עופרנוסףפעולהלשיתוףסיכוייש

מהיוםלקרותיכולזהלדעת,אפשראיעופר”עם

מדהים”.הואעופרהעםחיבורכללמחר.

אוכזמרתיותראותךתופסיםשהיוםמרגישהאת

כשחקנית?
במקוםנמצאתאניהיוםתהליך.שזהחושבת”אני

מהשנייהשנים.4-3לפנימאשרמושרשיותרשהוא

הרגשתימיידאחד;׳יוםשליהראשוןהשיראתשהוצאתי

עשורפסנתרניתגםהייתיותראה,והקשבה.רצינותשיש

שפתאוםשהחלטתילאזהטופן!ניגנתישלי.מהחיים

לקחועדייןשניהם,אתעשיתיתמידמוזיקה.עושהאני
לי:אומריםהיועודהראשונותבשנתייםזמן.לאנשים
שנים4-3עודשרקאומרתאניועדיין,שרה?;את׳מה,

המוזיקה’;מבחינתרוצהשאניבמקוםאהיה
את?איפהמהיום?שניםועוד

שכברשאחרימקווהנורא,6בתלילדהאמא”אני

הופעותשאעשהמקווהאניסרט.איזההפקתיאוכתבתי

שאנילים,מעברהנכוןהתפקידשיגיעומתפללתגדולות

לו".מוכנהכברשאנייודעת
הכס".ל"משחקיספין־אוףשעושיםיודעתאת

אותי".למצואאיפהיודעיםכבר"הם
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