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 גינט בין מבדילהפסים כתנת
 לבין (למטלה)

הצמה. נוסף: הבדל (למטה). קלאודיח

 אשת אוקליי אני מפורסמת, אשת־קרקס של העיקרון לפילקישוט הנה
ת:  לעשות יכולה אני לעשות, יכולה שהיא דבר ״בל לפידו

 ביד. רובה עם מצטלמת שאינה ראוייה־לשמה ישראלית יפהפיה שאין עוד, מה יותר.״ טוב
גיוס. לגיל שהגיעה לפני התחתנה כי להחזיק, לוי ג׳נט הספיקה לא אמיתי רובה

.,החישו בגלל ■תה, א הכיר לא
★ ★ ★ מרגיז קצת זה ׳

* ם ך ץ א מי ד  או לג׳נט עוזר המפתיע ה
 בצילומי־ מדיובר עוד ״כל לה? מפריע ז |

 מפריע. לא ״זה הסבירה, למשל,״ אופנה,
 שאני העיקר דומה. אני למי חשוב לא

 זה בסוג מזה, חוץ לדוגמנית. דומה נראית
 הלבוש.״ על הוא הדגש צילומים, של

 שמדובר ברגע להפריע מתחיל הדמיון
 לכל לקבל, יכולה היא זה בשטח בסרטים.

בסרטי להופיע או קטנים, תפקידים היותר,

 אינה ממש של תפקיד קצרים. טלביזיה
 בדמות אחד כוכב כבר יש כי לקבל. יכולה

קארדינלה. קלאודיה
 בהתחלה. קצת, ״אולי מרגיז? זה האין

 אעשד לא אם להתאבד מתכוונת לא אני אבל
נורא.״ כל־כך לא זה אז קולנועית, קאריירה

 בתל־אביב מצלמי־האופנה אחד בהשפעת
 וצירפד המקורית, לקלאודיה מכתב כתבה

 אינד שעינה לה להראות רצתה תמונה.
 צ׳ינה־ בין שאי־שם לה איכפת שלא צרה.

 לד הדומה בחורה עוד יש להוליבוד צ׳יטה
 יופיו בזכות והקוצרת תאומה, אחות כמו

עולמיות. ותהילה הצלחה

־ו

עתה מציג ־ עולמי רסש

 צלם תה
 לבין ינה

שפות. ע

ת ך• רו ד  בתל־ ,17 מספר קרן־קיימת ש
שד באותן בן־גוריון. דויד גר אביב, ..4

 לוי ג׳נט גרה ,71 הפוך, במספר אך רות,
 לפני קיבלה הראשון פירסומה את שפירו.

 אר לת כמועמדת פיעה ה כאשר שנתיים,
 על־ שנערכה בתחרות ,1963 המים מלכת

 הקלילה וחינניותה יופיה הזה. העולם ידי
המלכה. סגנית של בתואר אותה זיכו

 היא מפתיעה: לעובדה לב שמו אז כבר
 יס־ קארדינלה קלאודיה לנוע ושחקנית־הק

 ת והאח — ת תאומ לאחיות להיחשב לות
 קלאודיה אך מתל־אביב. זו דווקא היא היפה

 ברחובות מופיעה וגינט בסרטים, מופיעה
הל־אביב.
עי את משכה והביישנית הקטנה הנערה

 ג׳נט אך צעיר, מגיל התל־אביבים של ניהם
 בבית- בלימודיה טובה׳ ילדה כמו המשיכה,

 סוכן־הנסיעות אביה בעצת התיכון, הספר
 לה, העניקו פרס בתור ספרית־הנשים. •אמה

 קרובים לביקור נסיעה הלימודים, סיום עם
בלונדון.

 הגיעה הגדולה קלאודיה כי חשבו שם
ה טורי תבי מכ ומסתתרת סודי, לביק:ר

 אותה, שיעשע די זה בהתחלה רכילות.
 של והאווירה השמש אל עגעה הת היא אבל

 הביתה. לשוב מיהרה והיא ישראל,
̂־ ־

ובחזרה לאמריקה
 ב־ השתתפותה היתד, הכאה חוויה
 שלנשף למרות המים. מלכת תחרית

 במספר ג׳נט זכתה הוריה, רק באו הבחירה
ויוויאן המלכה לבין בינה קולות. של מפתיע

הישראלית קאודינלה ן
קולות. שני רק הפרידו ;ו
 סיורים בעת זרים, בגברים התאהבו לפניה ונסיכות ז

 בארץ. האמריקאי אביר־חלומותיה את הכירה ג׳נט אבל
 בה. התאהב בישראל, חופשה שבילה שפירו, הרבי בשם

 התחתנו איתר״ לצאת ביקשתי יפה. כה היתד, ״היא :ר:
רי בבוסטון.״ ^ו

 שחקנית אל המבטים הופנו בניו־יורק קנדי נמל־התעופה
 ניו־ של הסואנים והרחובות גורדי־השחקים אך !קרקס.
 בארצות־הברית. לחיים להסתגל קשה היה קצת׳ ילבלוה

 הביתה הגעגועים אך תוכניות־טלביזיה, בכמה פיעה ה
 ממנה ביקשי בפורטוגאל לישראל. ושוב — שלהם ז
 קלאודיה!" ״קלאודיה! לעברה צעקו בנאפולי .

 דוגמנית־ וגם לילד אם עקרת־בית, תל־אביבית: שוב היא
 הקרקס. בעולם ״אחותה״ את לראות הלכה מזמן לא

אחד אף הסיום. לפני ויצאה הסרט התחלת לאחר

 נחה היא קארזינלה״. ״קלאודיה הכוכבת: של
 המסריטים. לצוות הוראותיו את נותן שהבמאי שעה ,

שואין החולמני המבט בעלת ו, האצבע. על וטבעת־הני

1| | \1 ^1ן 1*1 | ה־ בתפקיד קלאודיה |
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מדומה. בקרב יורה הקרקס, בעולם בטוני


