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 השניים, ומחלות נפתולי בגלל מיליונים,

האמ בהיסטוריה ביותר היקר לסרט היה
המש לאהד פוקס חברת את גדר ריקאית,

אסו שלה. ביותר החמורים הפיננסיים ברים
 חשובים אנשים השחקנים כמו אחרים, נות

 גורמים בוס, או למבוגרים אהבה ביותר,
 רק סיוטים. סרטים מפיץ לכל היום עד

 חיו הם בו בסיגנון הבד על הציגו כאשר
 וולף מוירג׳יניה מפחד1 במי כמו — במציאות

 יד־ברזל בעל כשבמאי הסוררת, אילוף או
 שולט בשני) זפירלי בראשון, ניקולס (מייק

בקופה. גם פרי משחקם הניב — בכיפה
כוכבת

#

וסודםהשום הבעל
חולפת. כקפריזה נראו לפישרליד

הבמה על לעשן
 .השח־ מגדולי אחד בשעתו שהיה ברטון,

 שחלומו טען בעולם, השקספירייס קניס
 יוכל בו תפקיד לגלם הוא ביותר הגדול
בן־זמננו. איש על במחזה הבמה על לעשן

י•
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11 מגיל
 כל - שלהם הנישואין לחיי שר ^

ה השתייה הכלל. נחלת היה בו שלב
 בגלל התגרש אשר ברטון, של מופרזת
 שנות- 14 לאחר סיביל׳ מאשתו אליזבט

 שחקן של מזהירה קאריירה ונטש נישואין,
 כנסיון פעם לא התפרשה — שקספירי
 פעם בחיים. שהחמיץ מה על להתנחם

 אוליביה של יורשם יהיה כי עליו אמרו
 להתייחס חדלו לליז, נישא מאז וגילגוד.

ברצינות. אליו
 מגיל בצלחת. ידה טמנה לא היא גם

גדו לצד כיכבה היא בסרטים. הופיעה 11
 הראשון) (בסירטה בלאסי החל הבד, לי

 קליפט. ומונטגומרי טרייסי ליספנסר ועד
 האפשריים, הבעלים סוגי לכל נישאה היא
 בתי־ רשת איל של המפונק מבנו החל

ה המאופק בבריטי עבור הילטון, המלון
הי במפיק עבוד ויילדינג, מייקל מנומס

 טור, מייקל ורב־ד,מהלכים הממולח הודי
פישר. אדי בזמר והמשך

 כבר, 31 בת כשהיא לברטון, נישואיה
 מאחוריה פרובלמטית. בתקופה לה אירעו

ואוס תבל,״ בנשות ״היפה של עבר היה
וחמ התחשבות מתוך לה שניתן אחד קר
 בעקבות בגלוריה לשחק שחזרה אחרי לה,

 חשד לא זאת, למרות אולם מסובך. ניתוח
 היו אמנם במשחק. מושג לה יש כי איש
 מקום כמו בסרטים מבטיחים ■סממנים כמה
ב נזקקה הוליווד אבל — השמש תחת
 של הצח ולעור הסגולות לעיניים עיקר

היה. שלא המישחק לכישרון ולא האלהית,
ניבולי

 להיות רצתה לא שאליזכט לא ^
 שהבינה עוד מה — אלהית כל־כך

 עוד כל רק מובטח כזד, שמעמד כנראה
 קמטים. אין לעיניים ומסביב צח העור
 על לחשוב מתחילה ,30 גיל אחרי ואשר,

 יחלוף שזה רוצה ״הייתי אלה: עניינים
 אמרה נורמלית,״ כאשד, לחיות ואתחיל

ליופיה. בהתכוונה ניקולם, למייק פעם
 לדעת. קשה כנה, היתד, מידה באיזה
 התפקיד לה הוצע שכאשר היא, העובדה

וולף מווירג׳יניה מפחד במי מארתה של
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 מהבמאי הוראות מקבל בהחלט הפרטי הזוג מצלולואיד. לאלילים המיוחדת לאינטימיות
במיטה. שכיבה כדי תוך משכנעת פרטיות להפגין איך השחקנים, בסרט גלנביל, פיטר

קילוגר 15 מייד גופה על ליז העלתה —
לפ שלפה הענוגה, הדמות נוספים. מים
 אל וירקה שיניים, חשפה ציפורניים, תע

 אם מדהימים. ניבולי־פה של מבול הקהל
 רחמים, מתוך לה ניתן הראשון האוסקר

 ניתן — וולף וירג׳יניה עבור — השני
הלם. מתוך ספק, ללא לה,

 כשחקנית עצמה את ליז ראתה מאז,
 על ושוב שוב חזרה היא אמנם משובחת.

 כנראה זה אבל — מארתה של הדמות
 רוצה ״אני ברטון: אמר לה. הפריע לא

 ו־ — בסרט דולאר מיליון שני להרוויח
האמלט.״ את לשחק רוצה אליזבט
האוהב: הבעל של השפר מאימרות ועוד

להו נמשיך שאם לאליזבט ״אמרתי 9•
 כאל אלינו יתייחסו בסרטים, יחדיו פיע

 רע ,מה :היתד, תשובתה והרזה. השמן
והרזה.׳״ בשמן
 עם מאוד, יפה אשד, היא ״אליזבט ס
רג כפול, סנטר — למשל חסרונות. כמה
להתנפח.״ שנוטה ובטן קצרות ליים
 היא שעה, ברבע מאחרת היא ״אם #

שעה.״ בחצי הקדימה שבעצם משוכנעת
 לזהותו בקשר ויכוח בינינו ״אין !$
 שאני היה בדוד ההתחלה מן המפקד. של
 על־ידי זאת עושה אני בבית. הקובע הוא

 שה־ עד מדבר, מדבר, מדבר, אני דיבור.
משתכנעת.״ הקטנה סוררת

מת בי ובועטת מאד, קנאית ״היא י•
באו פעמיים מתבונן אני אם לשולחן חת
מ להתבונן, ממשיך אני אבל נערה. תה

בט את לפעמים לערער חשוב שזה שום
העצמי.״ חונה
 ■מאד מתאימים שאנחנו חושב ״אני •

 ההשכלה מן קצת נדבקה היא לזה. זד,
 שלה. הכנות מן קצת נדבקתי ואני שלי,
 היא בה. ביותר הבולטת התכונה זאת

לשקר.״ מסוגלת אינה
 לא לגמרי כשהוא מליז נפרד ברטון

 העניין סוד טמון היה בזאת ואולי עליז.
 בגירושים העולם ברחבי מיליונים שגילו

וחזק גדול גבר של מראה הסנסציונים:
וסובל. מוכה כשהוא —

 הליג־ מאחורי :בכך ספק היה לא שכן
 הפיקנטיות ורדיפת הרכילות, תאוות לוג,
וריצ׳רד ליז של סיפוד־גירושיהם נגע —

שמאחורה החיה
 5ל־ אליזבט הופיעה הימים, אלף של באן

חיה(משמאל). מסיכה מאחורי תחילה דקות,


