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 בפסטיבאל כרמלה את מציג המנתהזיבל
כאט־ הוגדרה שס (למטה), סורנטו

 ברלטניה, חתיכות של ביותר הנודע הצלם וע.
היסטורי. בסרט כרמלה נראית למעלה (מימין).

גולדברג־ כרמלה של גופה מידות100:60:98
 גס השנים. במשך השתנו לא הרפז

אותה חושבים כלל בדרך חוץ־לארץ. בעתונות ממדיה מתפרסמים כיום

 כאלה. מידות בעלת היא שישראלית מאמינים אין לרוסיה. או לשבדית
 כשהיא הגבול לאורך סיירה וכי בצה״ל שירתה כי שסיפר בריטי, עתון

מרובה.״ להגנה דקוקה כדאת נערה ״ואכן, הוסיף: בתת־מיקלע, מצויירת

ו1ה | | |  היעדרותה שנות שש במשך סרטים בארבעה־עשר הופיעה כרמלה ה1\
 אכדוטים וטיפוסים צועניה של רבים תפקידים מילאה היא מהארץ. 11 4111 ■£11

מצליחה. ורקדנית שחקנית כדמרת, היא מקבלת בסרטים הרבים תפקידיה את שונים.

 המנצח שהוא אחד ידיד לה יש חשובים.
 מטה. ג׳ובין לו קוראים בעולם. גדול הכי
 לבנות צורך שהיה עד גדול כל־כך הוא

 כדי בקאליפורניה, בשבילו מיוחד אולם
 החבר הוא הזה, הגדול והאיש בו. שינצח

בעלה. ושל שלה טוב הכי
דרמא־ בתפקיד רוסוליני אותה ביים פעם

 לדעת חשוב זה תעודתי. בסרט־טלביזיה תי
 התחילה זו קאריירה שלה. הקאריירה להבנת

 הופיעה היא ומאז קיץ, ליל חלום עם
 תפקידים לה היו בכולם סרטים. בארבעה־עשר

לגביה. גדולה חשיבות בעלי אבל קטנים,
דולאר 300 מקבלת היא כלל בדרך
 2000 קיבלה היא פעם לסרט. ומעלה
 הארוכות, האוניות בסרט היה זה דולאר.

וידמרק. ריצ׳ארד עם ביוגוסלביה שהוסרט
צריכה היא כי לה, חשובות המשכורות

כסף. עולה וזד, יפה, תמיד להיראות
ה הוא העושר שלא יודעת היא אבל
 בלי ״אשה עיקרי: יותר זה ילדים עיקר.
 יש מאושרת.״ להיות יכולה לא ילדים

 ביותר הגדול החלום חלומות. גם לד,
 בו ״תפקיד גדול: תפקיד לקבל הוא שלה
אישיותי.״ את לעולם להציג אוכל

 שום לי ״אין מודיעה, היא סכסית,״ לא
טבעית.״ אני אבל סכס, נגד דבר

 מעניינים: גילויים כמה עוד לה יש
מבקשים היו ברחוב, הולכת ״כשהייתי

 לורן. סופיה שאני חשבו אוטוגרפים, ממני
והחזה העיניים אחרי השתגעו באיטליה

 אניטה על בזה עולה שאני אמרו שלי.
לולובריג׳ידה. וג׳ינה אקברג

שבדית, או רוסיה שאני חושבים ״כולם
 ושלוש, שבעים מטר הוא שלי הגובה כי

שהישר חושבים הגבוהים. העקבים בלי
 בעיתונים נמוכות. להיות מוכרחות אליות

ה את עוצרת שאני כותבים האיטלקיים
 משפיע לא זה כל אבל ברחוב, תנועה

לי יש רומנים. שום לי אין בכלל. עלי
 שייכת לא אני אבל מחזרים, המון אמנם
שוזא. חלומות המחפשות הנערות לסוג

ה הגברים את אוהבת לא גם ״אני
 הרבה שמים להתלבש, יודעים הם איטלקיים.
 אני אישיות. להם אין אבל ברילנטין,

ה את או האמריקאים את מעדיפה מצידי
טבעיים.״ הכי הם הישראלים ישראלים.
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 פלאפל אוהבת הרבה, שוחה היא תית, ן
 בדיאטה. אינה גם והיא פסנתר. על ומנגנת

 כזאת שוקולד. אפילו הכל. אוכלת היא
מילדות. עוד כזאת. שובבה מין היא.

 צברית, עדיין שהיא שחושב מי אבל
 היום השתנתה. היא לא. כבר היא טועה.

 לה יש כזאת בתור אירופית. יותר היא
מאוד כמה מהם אירופיים, חברים גם

נגיסה
בארץ בהיותה

 פרטיים חיים גולדברג־הרפז כרמלה מנהלת הנשית, דמותה למרות
 עוד הכירה אותו לישראלי, שנים שש מזה נשואה היא סולידיים.

בהרפתקות־אהבה. מעוניינת היא אין בווינה. זימרת־אופרה ושלמד
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