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התאחדו״!
 בדרך המזוהה הנורווגית השחקנית

 מחווה ערכה ברגמן, אינגמר עם כלל
ה — הראשון ביתה שהיתר. לאמנות

הופי כדרכה, נועזת ,39 בת תיאטרון.
 בימת על ולבד, בלבד בתחתונית עה

מש כשהיא בנידיורק, קטן תיאטרון
ב הנטושה, המאהבת דמות את חקת

האנושי. הקול קוקטו ז׳אן של מחזהו

לכר דולר 100 שילמו צופים 4000
 חסרת־תקדים הכנסה אחד, כביסה טיס

לעצ להרשות יכול שאינו לתיאטרון,
 יקרה שחקנית לארח כלל, בדרך מו,

השח ״אנחנו, הסבירה: וזו באולמן.
 אחת אנושית לקהילה שייכים קנים,
 את לקיים כדי להתאחד עלינו וחובה

!״בחיים התיאטרון

 מקוזין: סטיב

 לך שלום

איבסן
 הקשוחונים מן הקשוח מקווין,
עצ את למצוא מתקשה (בוליט),

 48ה־ בשנה האחרון, בגילגולו מו.
כש זקן, והצמיח כרס גידל לחייו,

 מפיץ למצוא נואשות מנסה הוא
 לאוייב הפרטית לגירסתו מיסחרי

 שנידחה לאחר איבסן. של הטס
 של הסופר־סטאר החל וכל מכל

 קשבת אוזן לו מחפש האתמול
כש האמריקאיות, באוניברסיטות

בהר סרטו הקרנות את מלווה הוא
 ניראה אך הגאון. איבסן על צאות

להס עומדת איבסן טראומת כי
 ולרזות לשוב מתכונן סטיב תיים.

 אני, בשם: בפעולתון שוב ולרכב
הורן. טוס

 הנסיבה

: ן י ל ו ר א ק  

א מיי או אפ פ
 הוא הטובים בימים כמו

 היפה- התינוקת את החזיק שוב
 המצלמה: עין מול שלו פיה

 סקי, חופשת בילה רנייה הנסיך
 קארולין בתו עם טט־אה־טט,

ש אלא המושלגת. בגדסטאט
בזרי הצלמים דילגו בינתיים

 ג׳ינו, פילים הבעל, אחרי זות
 ל- מעבר דיוקנו את ופירסמו
 עם מפלרטט כשהוא אוקינוס

 פירסנברג. פון אנט הדוגמנית
שע התמונה קישטה מהרה עד

 מפורסמים שבועונים של ריהם
מנו רנייה, מישפחת באירופה.

 :הבעל ותגובת בשערוריות, סה
ותיקה״. ידידה סתם ״זו

: קתרין רן הפבו

היא והעבודה

ל חיינו ב

 היא בחורף לביאה של בלהיטות
 אולפני של הצילומים בימת על חולפת
 בקול ומתווכחת הלונדוניים, וומבלי

 הפי קתרין קיוקור. ג׳ורג׳ הבמאי עם
 מארצות־הברית הדרך את עשתה בורן

 עבודת- לעשות כדי ורק אך לבריטניה
טל גירסה :69 בגיל נוספת, יוקרה

 היא (החיטה וולשי מחזה של וויזיונית
קולנועי. להיט בשעתו שהיה ירוקה),

אי האוסקרים שלושה בעלת הגברת
 העיקר ״בשבילי :האף את מרימה ננה

 לעבוד לעבוד, רק העבודה. היא בחיים
 רק לפרס ראוי אתה ז פרסים ולעבוד!

 אבל מהוגנים. חיים מנהל אתה אם
 זה מישחק 1 מישחק עבור פרם לקבל

!״■אידיוטי דבר הרי
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