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BE!  של נשכחת הבלתי בהופעתה קרה ה7נ
 של המיתולוגית הבידור בתוכנית גדות גל

 כתבתנו לייב"? נייט "סאטרדיי אמריקה,
ו7 עמי הקלעים. מאחורי מדווחת
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 קופות בשובר שכיכבה אחרי
 המגזינים כל שערי על הופיעה הוליוודי,

 לחוף, מחוף לבבות וכבשה הנחשבים
 האמריקאית למשימה גדות גל התייצבה
 המערכונים תוכנית הנחיית - מכולן

 צלחה היא • לייב״ נייט ״סאטרדיי
המצוחצח הפתיחה מונולוג את בקלילות

 גילמה - בעברית קטע לא, איר כולל, -
דייט לבליינד יצאה וטרוריסטית, נסיכה

 סימפסון או־ג׳יי המשוחרר האסיר עם
מקינון קייט השחקנית את נישקה ולסיום

 של בחייה שגרתי ערב עוד הכל בסך -
אחרונות" "ידיעות כתבת • וומן וונדר

הקלעים מאחורי מדווחת

שמילרביץ ציפי
בניו־יורק NBC באולפני

a אן־בי־פי רשת של המפורסם לבניין בכניסה המאבטחים 
w רבות המדרכה. על הקבועה להמולה רגילים פלאזה ברוקפלר 

 בלב שם, מצולמות האמריקאית הטלוויזיה של הדגל מתוכניות
סקר המוני כחוץ מתקבצים קבוע ובאופן כך, כל התיירותי האזור

 בשבת אבל סלבריטאי. של שערה של קצה לתפוס שמקווים נים
 בחוץ", וישראלים בפנים גדות "גל במיוחד. דרובים היו הם בלילה

סבר. חמורות בפנים הוסיף בלגן", "יהיה מהם, אחד אמר
 להגיש כן. דווקא היסטוריה אבל היה, ממש לא בלגן דבר של בסופו

האמ התרבות של הירח על דגל לתקוע זה לייב" נייט את"סאטרדיי
 אחרי שנה מחצי פחות זה את לעשות זכתה גדות שגל העובדה ריקאית.
 ולהעריך. לרגע לעצור שצריך משהו היא בארה״ב מוכר לשם שהפכה

האמיתי. הדבר זה חם, אוויר בלון לא זה
 החליטו, מאחוריה שהעומרים תוכנית הגישה גדות שלא, או במקרה

 טראמפ דונלד היה לא מפוליטיקה. לגמרי כמעט לנקות נדיר, באופן
 טראמפ כאיוונקה גדות את לראות שקיווה מי וגם בולדווין, אלק של

 גם מרגש הומאז׳ עבור נוכם הפתיחה קטע הבאה. לפעם לחכות יצטרך
 הזמר אלדין, כשג׳ייסון פטי, לטום וגם בלאס־וגאס הפיגוע לקורבנות

 בסגנון קאבר גרסת ביצע היריות, כשהחלו בווגאס הבמה על שהיה
פטי. של I Won't Back Down^ קאנטרי

 יודע שמי ישראלים כמה ובו נלהב קהל ומול שחורה מיני בשמלת
 למדי, חביב פתיחה מונולוג גדות ביצעה פנימה, להשתחל הצליחו איך

 "סאטרדיי את מעבירים שבה הראשונה הפעם שזו לאמריקה סיפרה
 בשידור שודרה (התוכנית אחרת למדינה ישיר בשידור לייב" נייט

 הישראלית. הפרובינציאליות ועל עצמה על קצת וצחקה )yes^ חי
 על חושבים ישראלים מה יודעים שהם דרכה הראו מצידם, הכותבים,

 לי נותנים הם מתוחכמים, לא הם מושג, הרבה להם "אין האמריקאים:
וומן". וונדר באמת שאני וחושבים חומוס
 הייתה שבמהלכם חיים, קטעים בשבעה גדות השתתפה הכל בסך

 גילמה עין, שתומת וטרוריסטית סימפסון או־ג׳יי עם דייט בבליינד
 ג׳אנר. קנדל שניות לכמה הייתה וגם טראשי יומי טוק־שואו מגישת
 לה גרמה וההתרגשות טבעית, קומיקאית לא היא גדות דבר של בסופו

 הכי התוכנית גם היא לייב" נייט "סאטרדיי שורות. ושם פה לשכוח
 אנגלית דוברי לא בוודאי זרים, ולשחקנים לדמיין, שאפשר אמריקאית

 הטבעי הקסם אבל למים. מחוץ דג של הרגשה להיות יכולה טבעית,
 בוודאי - מקינון קייט עם הלוהטת והנשיקה שלו, את עשה גדות של

 תחמם - לייב״ נייט ״סאטרדיי של בהיסטוריה הגדולות הכוכבות אחת
בודדים. אינטרנטיים לבבות הרבה

 לילה להגיד הבמה על התקבצו התוכנית ומשתתפי נגמר כשהכל
 היא הזמן רוב גדות. של הרווחה אנחת את לראות היה אפשר טוב,

 אי־אפשר אבל הראש, מעל לה עובר הזה הטירוף שכל כמי נראית
 החמים והחיבוקים לייב", נייט "סאטרדיי מהגשת בפאניקה להיות לא

בשלום. זה את עברה שהיא הבהירו הבמה על הצוות מחברי שקיבלה
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