
ס ויפה־נפש חיית־מין קינסקי: קלאו
 שיחק ארוכות שנים במשך

 נבלים בתפקידי קינסקי קלאום
 הכיעור בגלל הבד, על ומיפלצות
 פניו. של יופי, כדי עד המייוחד

 הסופר, את הכירו מעטים רק אך
שהס המעמיק והטיפוס יפה־הנפש

 יצא ,53 בגיל היום, תחתם. תתר
 שהוא קינסקי, השני סיפרו לאור
 ב־ מלווה מישפחתי, אלבום מעין
סיפ הפרטיים. מחייו תמונות 120

 אוטוביאוגרפיה, שהיה הראשון, רו
הנו הלב גילוי נוכח תדהמה עורר

המחבר. של קב
 פולין, יליד נקשינסקי, ניקולאום

 אחד הוא קינסקי, כקלאוס המוכר
 של והמרתקים המנוסים השחקנים

״ביל :ובתיאטרון בקולנוע אירופה
 חדר־המי- ואת רעב ידעתי דותי
 ואחותי. אמי דרך גיליתי טות

 ותאוות ממש של חיית־מין הייתי
 גבולות. ידעה לא שלי האורגסמוס

משו ובבית בבית-סוהר ישבתי
געים.״

סר 160מ־ ביותר הופיע קינסקי
 יונתן, במיבצע גם (ביניהם טים
 לאחרונה גרמני), מחבל היה שם
 של בסירטו דרקולה הרוזן היה

 (בתמונה נוספרטו הרצוג—וורנר
 אותו שהפך מה משמאל) האמצעית

 נבל היה בעבר בפאריס. סופרסטאר
 של דולרים חופן בבעבור קלאסי

מש למטה (בתמונה ליאונה סרג׳ו י
 את שיחק זאת ולעומת מאל)

בתיאט דוסטוייבסקי של האידיוט
 לו הפריע שלא מה ברלין, של רון

 תיאטרון במאי לכנות יותר מאוחר
 ״חרא צאדק פטר כמו מפורסם
אמיתי״.

 הודיע פחות לא חריפות במילים
 ופא- ויסקונטי עם לעבוד שסרב
אלו ששני מוכן היה לא כי סוליני
ואילו ״---------ל ב אותו ״ידפקו

יו ״הייתי :אמר הרצוג—וורנר על
 כי כן, עשה שלא טוב בו.״ רה
 עומד הוא הרצוג—וורנר אותו עם

 השלישי. ריצ׳רד את עתה להסריט
בבר הספורט ארמון את מילא הוא
 בתוכנית ספור אין פעמים לין

 פרנ- של משיריהם מורכבת יחיד,
 נבחרים ומקטעים רימבו ויון, סוא
 את מעריץ הוא החדשה. הברית מן

 לבנותיו קרא ולכן דוסטוייבסקי
 ונסטסיה. פאולה :גיבוריו בהשראת

העל (בתמונה שחקניות; שתיהן
 בסרט המופיעה נסטסיה מימין, יונה
 מתח- בתמונה פולנסקי. רומן של
 בתיאטרון.) המשחקת פאולה, תה,
 אחת כל לו, נולדו בנותיו שתי

 הוא היום, אחרת. לאשה מנישואין
 הווייט- למינהוי בשלישית נשוי

בעי השמאלית, (בתמונה גאמית
 בנם את בזרועותיה מחזיקה רום,

 ״לא להתאבד, ניסה פעמיים ננלוי).
 משום אם כי בחיים, שמאסתי משום
מ לתוהו סבלנות לי היתד. שלא ו

שמסביבי.״ הו

ם ל עו 1*2171 הזר. ה


