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חדשות סרטים

לקראת פסטיבל סרטי הסטודנטים: ראיון עם במאי "בן
ממשיך"

מדור הדור החדש

מאת: רון פוגל | 18/06/2017 10:55:18

שלח לחבר הוסף תגובה
שתף

Like 0

אהרוני, יובל  עם  בקאן  פוגל  רון  שערך  ראיון  מפרסמים  אנו  לדרך,  היום  שיוצא  הפסטיבל  לכבוד 
"בעיני הסטודנטים.  פסטיבל  במהלך  המקומית  בכורתו  את  ויערוך  בריביירה  הציג  הקצר  שסרטו 
דביר בנדק הוא מאוד סקסי ופגיע", מספר אהרוני על בחירתו בבנדק לדמותו של מאהבו של אביו

של גיבור הסרט

היום בערב (ראשון) ייפתח פסטיבל סרטי הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב. במסגרת הפסטיבל יתחרו
אחד לאומית.  הבין  בתחרות  הגדול  הפרס  על  העולמי  הקולנוע  של  החדש  הדור  את  המציגים  סרטים   62
"בן ממשיך" שהשתתף בתחרות הסינפונדסיון של פסטיבל הנציגים הישראליים בתחרות הוא הסרט הקצר 

קאן. במהלך שהותי בפסטיבל ראיינתי את הבמאי יובל אהרוני על סרטו. 
 

"בן ממשיך" עוסק בבחור גאה שבעת השבעה על אביו מגלה שאביו חי בארון. התגלית הזו גורמת לו לצאת
תל באוניברסיטת  שלי  הלימודים  במסגרת  שלי  הגמר  סרט  "זה  אביו.  אצל  הכיר  שלא  הצד  בעקבות  למסע 
ואז הבנתי וחצי. אני לא כל כך צעיר. הפסקתי את לימודי הקולנוע והלכתי לעבוד  אביב. עבדתי עליו כשנה 

שאני רוצה ליצור עבור עצמי והייתי זקוק למסגרת כדי להוציא זאת לפועל", הוא מסביר. 
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(רון פוגל ויובל אהרוני בפסטיבל קאן) 

 
מה הניע אותך להתעניין באהבה חד מינית בקרב מבוגרים? 

 
"הנושא עניין אותי בשני מעגלים: המעגל הראשון הוא אנשים בני חמישיםשישים שחיו את רוב חייהם בארון
ואני כבן 36 יותר מבין את והיום הומואים צעירים לא מבינים בכלל את המציאות הזו  כי ככה חיו אז בארץ 
הסיטואציה ולמרות הפתיחות עדיין המצב לא אידיאלי. אותם אנשים לא צעירים שחיו כל חייהם בארון מאוד

קשר להם להשתחרר". 
 

"במעגל השני: השאלה איך החיים של אותם אנשים בארון כל חייהם, איך הדבר משפיע על הסובבים אותם.
הגיבור שואל את עצמו מה זה אומר מבחינתו לגלות שאביו היה הומו כמוהו? לכן גם הסרט נקרא 'בן ממשיך',
מושג מתנועת המושבים. הגיבור יורש לא חלקת אדמה, אלא את הסוד של אביו לגבי זהותו המינית. אבל הוא

כבר בסיטואציה אחרת והיום האימג' של צבר לוחם סטרייט הוא פחות חזק". 
 

הסרט בעצם הוא מסע לגילוי עצמי דרך דמות האב 
 

"אכן, הגיבור מנסה לתקשר עם אביו דרך המאהב של אביו. הגיבור מגלה את עצמו בזמן מאוד אמוציונלי,
בזמן השבעה על אביו. הרבה אמרו לי שהסרט מייצג תחושת אי נוחות ואני אומר נכון, זו הדרך של הגיבור

למצוא את אבא שלו, דרך המעקב אחרי המאהב של אביו". 
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אין תגובות לכתבה.
 

לחצו כאן להיות הראשונים לפרסם תגובה לכתבה זו !

 

 

(בן ממשיך" - סרטו של יובל אהרוני (טריילר"

מה תפקידה של האם בסיפור? 
 

"בשבילי דמות האם היא מאוד דומיננטית, ונשאלת השאלה האם היא ידעה שבעלה בארון. אני שואב מהעולם
הפרטי שלי, עולם אשכנזי שבו לא מדברים ורק השתיקות צועקות ובסרט יש הרבה שתיקות שכאלו ואלו חוקי

העולם שבו מתנהל הגיבור. לכן גם החלטתי שלא תהיה התפרקות של הגיבור אלא קתרזיס שקט". 
 

בסרט משתתפים מספר כוכבים מוכרים כמו דביר בנדק שמגלם את המאהב של האב וחלי גולדנברג. "בעיני
דביר הוא מאוד סקסי ופגיע. אחרי אובדן המשקל שלו הוא כמעט נולד מחדש. הוא מאוד התאים לי לתפקיד

של המאהב". 
 

איך הצלחת להשיג כוכבים מוכרים כמותם? 
 

"דביר הוא שחקן ואיש מאד אמיץ. נפגשנו וסיפרתי לו מה אני רוצה לעשות עם העירום ועם סצנת הסקס והוא
אמר לי 'אני איתך'. כך היה גם עם חלי וגם עם אבי מצליח השחקן הראשי שאני מאמין שיהפוך לשחקן מאד

מבוקש בקרוב".

 רון פוגל  לעמוד הפרופיל | ביקורות / כתבות נוספות

Like Be the first of your friends to like this.

« לידיעה הקודמת | לידיעה הבאה »

כתבות נוספות ממדור הדור החדש

הוסף תגובהתגובות
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סרטו של במאי
"הארטיסט" יפתח את

פסטיבל ירושלים

"כל אותם לילות לבנים":
ביקורת סרט

טבלת המבקרים: כניסות
חדשות לתחתית הטבלה

לקראת פסטיבל סרטי
הסטודנטים: ראיון עם

במאי "בן ממשיך"
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