
 

 

 



 3למה זה מגיע לי 

Qu'est-ce qu'on a tous fait au BON DIEU? 

 סרטו של פיליפ דה שברון 

UN FILM DE PHILIPPE DE CHAUVERON  

TRAILER 
לאחר ההצלחה המסחררת בצרפת ובעולם, של סרטיו הקודמים, יוצא כעת הסרט השלישי של 

הבמאי פיליפ דה שברון, אשר מביא לנו את עלילותיהן המשעשעות של משפחת ורנוי המוטרפת, 

 .וחושף את הריבוי התרבותי המאפיין את צרפת של ימינו והמתחים הנוצרים מכך

 ,"כשר" קתולים שמרניים, תלו תקוות בביתם הרביעית שתביא להם חתןורניי,  לוד ומאריבני הזוג ק

לאחר שהקודמות נישאו לגברים מרקע אתני ודתי שונה. הם מתקשים להסתיר את אי הנוחות 

בקבלת אנשים מתרבויות שונות. חוסר התקינות הפוליטית הזו מובא בהומור ויוצר קומדיה קלילה, 

ת אוניברסליים במהותם, בהתמודדות עם פטריוטיות שמרנית, ם זאעעוקצנית, וסטירית, הנושאים 

התבוללות תרבותית, שביתות, נישואים  ,עליונות המשפחה והרפובליקה הצרפתית אל מול מהגרים

  .חד מיניים ועוד

של קלוד ומארי, מחליטות ארבעת הבנות לערוך מסיבת  40-והפעם לכבוד יום הנישואים  ה

הן מזמינות את ההורים של כל אחד מהחתנים לכמה ימים.  .הפתעה, בבית המשפחה בשינון

 .או ושרל'קלוד ומארי נאלצים בחוסר חשק בוטה, לארח בביתם את ההורים של ראשיד , דוד, צ

 "אירועים מיוחדים" המשפחתי הזה מבטיח הרבה "האיחוד"

 

 

 PHILIPPE DE CHAUVERONבימוי פיליפ דה שברון 

  Romain Rojtmanהפקה: רומן רויטמן 

 Philippe de Chauveron, Guy Laurentתסריט: פילים דה שברון וגי לורן 

 Matthieu Gonetגונה ה מוסיקה : מתיי

 Christian Abomensצילום: כריסטיאן אבומן 

 

 שחקנים 

 Christian Clavierקלוד ורניי: כריסטיאן קלבייה 

 Chantal Laubyשנטל לובי  :מארי ורניי 

 Ari Abittanטן אבידוד בנישו: ארי 

 Medi Sadounרשיד בנסם: מהדי סדון 

 Frederic Chauצאו לינג : פרדריק צ'או 

 Noom Diawarsדיאורה  םשרל קופי נו

https://vimeo.com/734369449/82030d48d3


 Frederique Bellאיזבל: פרדריק בל 

 Emilie Carnאמלי קאן  ןסגול

 Elodie Fontanי פונטן דלור אלו

  Alice David  אודיל: אליס דוד

 Pascal Nzonziאנדרה קופי: פסקל נזונזי 

  Salimta Kamate מדלן קופי : סלימטה קמאטה
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 בהפצת עדן סינימה 

 

 מן הביקורת 

 כוכבים  4 , ים הקודמיםסרטיותר מצחיק ואפקטיבי משני ה

Le Parisien  

 

 מכל הלב  יצחקת

Le Journal du Dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 דה שברון פ עם פילין ראיו

 ?של שני הסרטים הקודמים דחפה אותך לצור את השלישי: ההצלחה ש

מו גר יםבאפריקה, בארצות המגרב, באורוגווי בישראל, הסרט .ליוני צופים בכל העולם זה נהדרית: מ

כששני הסרטים  ברגעמסייה קלוד" הפך שם נרדף לצרפתי. אז "ם לצחוק ובגרמניה :ילהמוני אנש

ד ואבק לעמיסטוריה בצרפת ידענו שנצטרך להיהסרטים המכניסים ביותר בה 100רגו ברשימת בהת

 להפך.  ,אבל זה לא קיצץ לנו הכנפיים ,בסטנדרטים הללו

 ש: מתי נולד הרעיון לחלק השלישי?



צמנו עמרנו לזה היה כל כך חזק שא.קנים הללו שוב חת: זה נולד באופן טבעי מן הרצון לעבוד עם הש

תין יותר מדי זמן לחזור על החגיגה הזו וכיון שזה לא פשוט לאחד כמות כזו של שחקנים מנ שלא

 צילומים עוד לפני שהתחלנו לכתוב.ל ריךשהם עוסקים מאד קבענו תא

  ?האם היו איזה קודים שהייתם צריכים לפעול לפיהם ,זה כבר נהיה סאגה יישלש: בחלק הש

 רזרת על עצמה. הזהב לא נופל ישוסטוריה לא חישי הוא שההיבחלק השלת: מה שאנחנו רואים 

דמויות, ההורים של כל אחד מן החתנים והלמוט מורה צעיר. ואם  7ולכן הוספנו עוד למלכודת. 

את אדון  זצריך לסבול כדי להצחיק אז מצאנו כל כך הרבה סיבות להרגי רבויהגשבקומדיה הכלל הוא 

 קלוד ורניי .

 ?מורכב להביא כל כך הרבה דמויות לסרט אחד ש:האם זה 

התפתחויות  ,ת: ברגע שיצרנו לכל אחד מהם אישיות מובהקת היה מאד קל לדמיין שינויים רבים

 ת את זה עם דמויות חדשות כיון שזה יותר רענן. וותגובות וזה הרבה יותר נחמד לעש

  ?ש: האם הדמויות הראשיות תרמו רעיונות לעיצוב הדמויות שלהם

מרבית השחקנים בסרט הזה גם כותבים הם לא הססו להציע לי רעיונות שונים כשעשינו  , ת: כן

אה אחד על אחד. אני בדרך כלל נוהג לשנות את התסריט בהתאם להצעות שלהם אבל מצד שני יקר

ברגע שמתחילים לצלם נותר מעט מאד מקום לשינויים ואלתורים בסוג כזה של סרטים. רק כריסטיאן 

לא פעם האלתורים שלו שאבל הוא כל כך מסור לדמות שלו  ,ייה מציע שינויים בסוף כל טייקבקל

 . בלהיכת יכוליםבהחלט היו 

 ש: איך היה האיחוד של כל הצוות על הסט?

טיאן קלבייה ושנטל לובי הם צמד שמאד סכרי זה היה מאד נעים כי כולם מחבבים אחד את השני.ת: 

ם כל הזמן מול המצלמה וגם מחוץ יהם מאלתר .הב לעבוד ביחדואחד את השני ומאד א מעריך

."החתנים" הפכו לחברים בחיי היום יום והבנות גם הן חברות. בקיצור יש אווירה מאד . לצילומים

 טובה בין כולם וכיון שכולם גם מאד מאד מקצועיים זה לא נראה כמו מחנה קיץ 

 ?ש: איך אתה מצליח לטפל בכריסטיאן קלבייה

צריך לומר הרבה רק לתת לו את  אאני ל ,ן ענקואנחנו מחבבים אחד את השני מאד ויש לו כישרת: 

הוא היה מאושר מאד בצילומים כי ש שהוא זקוק לו בתוך המסגרת. פהמסגרת ולאפשר לו את כל החו

כשהוא הגיע לצילומים  ,מכיר היטב את הדמות הזו ר אפשרה לו לפרוח וכיון שהואוהרעננות של הסיפ

 הוא כבר היה קלוד ורניי.

 הללו באותו קצב? הקומיקאים ש: לעיתים קשה להדביק את כל 

קנים בדרך כלל עושים את זה חם והשיאני לא מרחיב בחזרות עושה טייקים מהיר,ת: לא ממש 

 קים כבר הכירו את השיטה והחדשים הלכו בעקבותיהם בקלות. יתובקלות הו

 מבעבר? רצריך להיות יותר זהי האם היית,ת וקלישא ש: בתקופה הזו יותר מסובך לצחוק על

בדה שהשחקנים שלנו וחוף המבטחים שלנו הוא הע .חוקצו לרצם תמיד ייכי אני מאמין שאנש ,ת: לא

הן  ,סצינות שהכי חששנו מהןה .ד יכול לבדוק אם הרחקנו לכתים שונים ואני תמיכולם באים מרקע

לעיתים אסור לך  בללכולם א גלא ללעו ה שלי היאאלו שהצחיקו את הקהל יותר מאחרות. המטר

ת אותם ום לראים התאהבו בבני משפחת ורניי ואוהביאנש .להסס ללכת למקומות שהם הכי מצחיקים

עות של משפחה מכי זו המשת אותם מאוחדים ואבל מצד שני הם רוצים לרא .ם כל הזמןימקטר

מתרחקים אבל נשארים קשורים בקשר  ,ם שאוהבים אחד את השני מאד, רבים אחד עם השנייאנש

 . .שיר של ג'וני האלידי שנכתב על ידי בנו דוידביים תשלא ניתן לנתק וזו הסיבה שהסרט מס

 

 

 



 

 

 

 

 


