
ה ׳111 גאולה קיצונית דיאטה ענו

 בעיתונאים, הצילומים בימת את מציף
במער הסרט מתוך תמונות מפיץ ואינו
 ״אני :מודה שהוא וכסי העיתונים. כות

 איש ידע לא גם לכן ביחסי־צימר.״ חלש
היש השחקנית נוני, גאולה כי בארץ,
היי בעלה, עם בווינה המתגוררת ראלית

 בתה, ועם כסף, בחפצי סוחר ברדה, נה
ככו להשתתף כדי לישראל הגיעה שרון,
זאביק. של החדש בסרטו ראשית כבת

שבו כשלושה מזה בארץ נמצאת גאולה
 על ביומו יום מדי התייצבה היא עות.

של רצונם לשביעות הצילומים, בימת

ש עד למישחק. בן־זוגה ושל הבמאי
 אלה, ברוך והמפיק רווח התמוטטה. לפתע

ל נאלצו ארז, ההפקה בחברת שותפו
המצ את ולהשבית העבודה את הפסיק
למות.
 נוניי לגאולה אירע בדיוק מה

השח אחת היתה היא הרחוק בעבר
 נערה בארץ. ביותר הפופולאריות קניות

 התימנית, לעדה בת יפהפייה חטובת־גו,
 אינו מי משגעות. חן גומות שתי בעלת
 איינשטיין, אריק של כנערתו אותה זוכר
? שבתי סאלאח בסרט טופול חיים של בתו
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איינשטיין. אריק הידוע הזמר המיועד כחתנה מופיע כשמולה שבתי, סאלאח

 הרחובות בין שפשטו שמועות ך•
 ״גאולה גלים: היכו וגורדון פרישמן 1 י

 לה מחפש רווח וזאביק התמוטטה, נוני
 וכהרגלו שמועות, של כדרכן מחליפה״.

 הזו בפעם שעלה שמועתי, סגן־אלוף של
ל מעבר עד הסיפור נופח אלוף, לדרגת

ה את לאמת כדי הנכונות. פרופורציות
 העולם כתבת נפגשה להפריכן, או שמועות

 לא הסרט ומפיק במאי רווח, זאב עם הזה
יותר. לעלות

 החדש ■סרטו את מצלם כדרכו, רווח,
 כשבועיים. מזה גלים, לעשות ובלי בשקט

הוא אין אחרים במאים של כדרכם שלא

 שנשאה בהצגה הגנרלית, אמי של בדמנתה מאד שמנה נוני גאולה 1ך 11111 ד
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עמרני. גבי לידה ישראלי. קהל בפני ננני גאולה הופיעה שבו המוצלח האחרון

מאד. ועדינה מאד יפה מאד, רזה
 שבתי בסאלאח שלה הזוהר ימי מאז
 והת־ השתנתה גאולה שנים. כמה חלפו

הת מולכו, מסמי התגרשה היא בגרה.
 שרון, את וילדה זינגר מיוסקה אלמנה

 שנים כמה לפני והיחידה. האהובה בתה
 היא נישואיה ומאז הווינאי לסוחר נישאה

 השבים עם אך אוסטריה. בבירת מתגוררת
קילו של ניכר מספד נוני גאולה העלתה
 בהצגה וכששיחקה משקלה, על גרמים

 היתה בהצלחה, וזכתה הגנראלית אימי
שמנה. אשה כבר

ה ב ה א ב

ה זה פ קו  אינה שגאולה ארוכה ת
ו הישראלי בתיאטרון לא מועסקת, 1*
 העיקרית הסיבה הישראלי. בקולנוע לא

ב מתגוררת שהיא בעובדה נעוצה לכך
 והופיעה בתיאטרון שיחקה שם ווינה,
 פעולות במיסגרת היהודית הקהילה בפגי

 ניתקה לא זאת למרות מישרד־החוץ. של
 השחקנים סוכנת עם בארץ קשריה את

 הגיע הון לביאה באמצעות הון. לביאה
והזמינה נוני גאולה אל רווח זאביק
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הגינקולוג. עצת לפי הפוזה את לצלם כדי מתכונן רווח מתאימה. זווית מחפש
 קצי ^זקופה" נראתה

יותר. לעלות לא הסרט צילומי לפני רה


