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)29 מעמוד (המשך
 ועד מכף־רגל לבושה ״הייתי בעצמה:

ראש.״
יו של הקאריירה של גולת־הכותרת

 הופעתה ספק, ללא היתה, אליאן נה
 ב־ הראשי הנשיי התפקיד רחל, בדמות
 מיכאיל הנודע היווני הבמאי של סירטו

ועשיו. יעקב קאקויאניס,
 זורבה כמו סרטים שביים קאקויאנים,

 הפעוט לתפקיד יונה את הועיד ואלקטוה,
 בשחקנית משפגש אך פוטיפר, אשת של

ב להפקיד בו־במקום, החליט, היפהפייה
 היחידי התנאי הראשי. התפקיד את ידיה

 היה: יונה בפני קאקויאנים שהעמיד
ממישקלה. קילו 10 להוריד
 ושמנמנה, מלאה אז עד שהיתה יונה,

 הורידה ימים שבוע ותוך לאכול, חדלה
ל להגיע הצליחה הקילוגרמים, עשרת את

 שומרת היא כדחליל. נראתה שבו מצב
 כאלה שיש למרות הזה, היום עד כך על

 היתה והנשיית המלאה יונה כי הטוענים
דקת־הגיזרה. מיונה סכסית יותר הרבה

הזמנות
למיבחני־בד

 בדיי־ גם תמונותיה התפרסמו ד־גבד ך*
 יונה הוצפה ולאחר־מכן מירור, לי

 ולערוד ולארה״ב לאירופה לבוא בהזמנות
 המיז־ את לארוז עמדה היא מיבחני־בד.

 אליה כשהיפנה מזלה, את ולנסות וודות
 את קאליק מיכאיל מרוסיה הבמאי־העולה

ה ואחת, שלושה בסירטו לשחק הצעתו
מק מאת מילווה בשם סיפור על מבוסם

גורקי. סים
לעלי המקורי הסיפור את עיבד קאליק

 מיס- אילתית צעירה על ישראלית, לה
 חוף־הים על הגרה מירווה, בשם תורית

 מגיע לאילת פרחים. ממכירת ומתפרנסת
 לחייו המוקדמות החמישים בשנות גבר

 את פקח אחד שיום לוי), אורי (השחקן
 מצא משלא שאלות. עצמו את ושאל העיניים

ועבו מישפחתו ביתו, את זנח תשובות,
במירווה. והתאהב לאילת ירד דתו,

 כשמגיע מיוחד מימד מקבלת העלילה
 כדי דיין) (אסי יפה-התואר בנו אחריו

פו הבן מישפחתי. לאירוע לבוא להזמינו
השניים ובין היפה, במירווה הוא אף גש

ואחת״ כ״שדושה אליאן
מלא עירום

 לעימות המביאה מערכת-יחסים מתפתחת
 בסופו מנסה האחרון כשזה לאב, הבן בין

בנו־שלו. את להרוג
 את מספקים אינם אלה שניים אולם
 צעיר היפי גם לפתות מנסה היא מירווה.

הצ ללא אך החוף, על החי אביבי) (אבי
מירווה של מערומיה אפילו יתירה. לחה




