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ת ב כ □ כו סינמטק׳
 כאשר הוליווד, של הטובים בימים פעם,

 מיש״ בו והיתד, מסודר עסק היה הקולנוע
 באוות־נפשו, פיטפם אחד כל ולא מעת,
 יצור :כוכבת־קולנוע זה מה הכל ידעו

ה ובהתפתחותו לבובה, בצורתו שקרוב
 חמש. בן לילד והריגשית, אינטלקטואלית

 שלה המגוונים השיחה שנושאי יפהפיה
היה לערך המחשופים עומק בין נעים

 בהחלט, עליה אסורות והדאגות לומים,
 המצח על קמט חלילה ייווצר שלא כדי

 מעסיקיה. על־ידי היטב שבוטח הצחור,
 שהוכתב מה רק אמרה היא לעיתונות

 הוכן לה שהוכתב ומה מראש, לומר לה
הצרכ אירגוני כל דרישות עם בתיאום

הדבר הרגיז לא וכך העולם. ברחבי נים
׳•יו

פיזייה מארי־פראנס שחקנית
אקדמאיים תאריס

היהו את ולא הקאתולים את לא איש,
 לא הרזים, את ולא השמנים את לא דים,

הטיפשים. את ולא החכמים את
אנארכיה, — היום פעם. היה זה כך

 להתראיין לעצמה מרשה כוכבנית כל
 ► הבוטות ההכרזות את לעיתונות ולמסור
 של חדש דור קם !שמיים ושומו ביותר

תא רק לא בכיסן שמחזיקות כוכבות,
 אלא אינטלקטואלי, ומיטען אקדמאיים רים
ולר לראווה. להציגם מתביישות אינן אף

הקט הצרפתיה פיזייה, מארי־פראנם איה,
צר בסרטים הופעה שנות 15 שאחרי נה

נשו בזוגות לאמריקאים התגלתה פתיים,
 ההיסטרית). האשד, את גילמה (שם אים
 על שהניחו עד ממעלותיה שוכנעו אלה

 ביותר, יקרה הפקה השבריריות כתפיה
ב בקרוב שתוצג לחצות, מעבר בשם

ישראל.
 חודשים לפני עוד לסרט. מסרט

 ש־ בלמונדו, ז׳אן־פול לה העניק מעטים
 התואר: את אויבי, בגופת הופיעה לצידו
 . שכוח־ התכוון ״הוא סינמסקים. כוכבת

 של אולם למלא רק מספיק שלי המשיכה
 ב־ מארי־פראנם הסבירה מקומות,״ 200

 בלמונדו. התכוון לכך רק לא אבל חיוו.
 דור לאותו שייכת פיזייה מארי־פראנס כי

מר שבאמת צרפתיות שחקניות של חדש
 מחמיצה אינה היא בסינמטק. לבקר בה

 בעניין עוקבת צעירים, יוצרים של סרטים
 בעבר והופיעה חדשים כישרונות אחר

 לא כשידם גם בסירטיהם, רבות פעמים
המקובל. שכרה את לה לשלם השיגה

 בשנים הופיעה שבהם הסרטים רשימת
 מבקרי- בעיקר להרשים יכולה האחרונות

 * ריווט, ז׳אק של סרטים אלה היו קולנוע.
 דה־גרגוריו, ואדוארדו טשינה אנדרה
ה לקהל מאומה אומרים שאינם שמות

 נחשבים אינם שסירטיהם כיוון ישראלי,
 לארץ. שיובאו כדי הצורר די מסחריים

ב רק להופיע שטוב חושבת איני ״אבל
 רק ״ולו אומרת, היא כאלה,״ סרטים
 זקוקים הזה ונ0ה מן במאים שגם משום

מימון.״ להשיג שיוכלו כדי מוכרים לשמות
 פיסחריים בסרטים גם הופעתה מכאן

רכשה שבהם אויבי, גופת כמו יותר,
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