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ציאפלין גיראלדיו
לחיים בגישתה

 אינה באילת, עתה המסריטה הגדולה הכוכבת
 ולא פניה, בתווי לא — הגדול לאביה דומה

כוכב. אנטי בתור בסרטים להופיע מעדיפה להזדקן, מפחדת היא 27 בגיל

 הפך אילת תושבי של ליבם סקרני. ממבט
מע שנים לפני קולנוע. בכוכבי גס כבר
 באילת, לביא, דליה של ביקורה היה טות׳

 העיר כל את מעמיד שם, הסרטה למטרת
 מתרגשים לא כבר הם היום, הרגליים. על

צ׳אפלין. של מבתו אפילו׳
הפ שאילת בעובדה בהתחשב פלא, לא

השבוע, קחו ישראל. של להוליווד כה

באילת ד1

1פ1בפרצ רק1י
פי אז ה ק שיי של

 של פניו את הקבילה והצעירה המטוס,
ה את מישהו זיהה וממושקף, שזוף צעיר

 צ׳אר- של בתו — צ׳אפלין כגראלדין צעירה
 עצמה בזכות וכוכבת הגדול, צ׳אפלין לי

 מהמטוס שירד הצעיר ואת ז׳יוואגו) (ד״ר
 סאורה. קרלוס הספרדי הבמאי כבעלה,
ליותר הכוכבת זכתה לא אז, שגם אלא

נלסזן רפי

 שהוקם המקסיקני ר
 ל־ ההסרטות :!רכות
שהכפר למרות :ילון.

 ההסרטה הוצאות כי הגרמני המפיק טוען אחר, סרט עבור בנוי כבר היה
 אילת. חוף על ובביקיני, איפור ללא צ׳אפלין, גיראלדין למעלה: גדולות. הן

עתה. זה נקלעה אליו החדש בהווי מהר חיש התאקלמה צ׳ארלי של בתו

בגרמניה, עוד בסרט ההופעות חוזה על סבי חתם הישראלים, משאר להבדיל צילומים יום בין ח
בארץ. אינו קולנוע ככוכב שעתידו טוען אך לארץ, לבוא ההזדמנות על שמח אילת. של ימה חוף

 לעיר דרומית קילומטרים כמד, לדוגמה,
ובכיכו באביו ירה לא הוא את מסריטים

 תגיע, ימים כמה בעוד ג׳ראלדין. של בה
 כוכבת זה, בסרט היא גם להשתתף כדי

ה של הקטנה מהבת יותר אף מפורסמת
בינ שחקנית קארינה. אנה — הגדול איש

 ליל (החבורה, פאטט ג׳ואנה אחרת, לאומית
 כרגע תופסת — רויאל) קאזינו הגנרלים,

 ההסרטה להתחלת ממתינה במקום, שלווה
שמי. את לחש אחר, סרט של

 כוכבים
נוצצים

ם ■  מפורסמים, פחות קצת כוכבים גם שנ
 ה־ וכוכב דור, וסבי אופיר שייקה כמו
 שילוח. יוסף — בארץ מפורסם הכי מישנה
 העולה הכוכבנית זילברשטיין, מונה ואפילו

 לפני לעלות שהתחילה בארץ, עולה הכי
 — עליה בסימן עדיין ונימצאת שנים, שבע

 למען אילת, עד לרדת היא גם היססה לא
שלה. העולה הקריירה
מת אילת של ההוליוודית הפעילות עיקר

 שהוקם המקסיקני בכפר אלה בימים רכזת
חמו סוסים, עם שלם, כפר לעיר. דרומית

מתאים. סלון וכמובן שלמים, רחובות רים
 פריד־ של מחזהו לפי היא ־,סרט עלילת

 די והיא — קרלוס דון — שילר ריף
 (שעדיין ורע זקן איש שם ישנו מסובכת.

 ה־ הכפר בני מכל הרודה לאילת) הגיע לא
)25 בעמוד (המשך

אחד הולסט, פרנק )11 "1 *11 "1 ג1 הסרט, של הכוכבים 11
ציאפלין. ג׳ראלדין הכוכבת של בחברתה


