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לאשתי רק - הלב לעינ״ם. תונחת החתיטת :מור חגיו
 אותו המקיפה המזהות, טבעת־החתיכות היא 007 המורשה־להרוג הסוכן של המיסחריים מסמליו אחד

 בעיניו אותן להעריץ היודע מור רוג׳ר אבל מימין). (בתמונה הוד־מלכותה בשירות חדש מיבצע כל לכבוד
 מבלה הוא למעלה בתמונה שלו. הסוכנת גם שהיא לואיזה, חיקו, מאשת מש אינו האביריים ובמינהגיו

 בעבר אשתו, ויתרה למעשה, וכריסטיאן. ג׳ופרי דבורה, ילדיהם, שלושת בחברת חוף־הים על איתה
 ואילו שלו הקאריירה את לגדל כדי שלה הקאריירה על מאטיולי, לואיזה היה ששמה איטלקיה שחקנית

השנייה. אשתו על למענה ויתר הוא

 :גיגו ניאנקה
די המורות(!וראה

 נדו לחזור,״ לאן לד ״אין
 מוע- ,54 בסטודיו ידידיה לה

 ניו־יורק, של הידוע דון־הלילה
 את ג׳גר ביאנקה מבלה שם
ילי היפהפיה, אך לילותיה. כל
 הקשיבה, לא ניקאראגווה, דת

 לעמוד כדי למנגוואה ויצאה
 מיש- בני של גורלם על אישית
 הציניקנים שם. שנשארו פחתה
 כדי תככני צעד רק שזה אמרו

 במיש־ השופטים על להשפיע
 בעלה עם שלה הגירושין סט
 חזרה ביאנקה אבל ג׳גר, מיק

 כל את להתרים כדי מזועזעת,
הקרועה. מולדתה למען חבריה

גס

 וחסדו גל״דו

׳ווים אוהבי□

לה כך: על חולם ילד כל
 פול־מייקל עם אחד בתדר יות

והנ מימין), עזטוסקי, גלייזר
 מן שניהם — וינקלר ,ר

 ביותר המבוקשות הדמויות
האמריקאים. השחקנים בין היום

 ובאו השניים הוזמנו לכן
 ׳ב־ הילדים מוסיאון לפתיחת

 האטרקציה והיו לוס־אנג׳לס
המוסיאון. של ביותר החיה

 של ביותר הנמרצת הפעילה
 של אשתו היתה חבר-הנאמנים

 בג- אן השחקנית ברוקס, מל
 ונינד רבות שפעלה מי קרופט,

החדש. המוסיאון בהקמת רצות

ל״האמלט״ מ״איזיוט״ - פאנוב !אלוי
 סגולותיו על מעיד פאנוב ואלרי הרקדן של זה מרשים צילום
 הראשי בתפקיד נראה הוא כך רבי־ההבעה. פניו של הדרמתיות

 אחרי בעצמו יצר שאותה דוסטויבסקי, של לאידיוט בכוריאוגרפיה
 של באופרה והעלה שוסטקוביץ, של במוסיקה מעמיק מחקר שערך
 מתכונן הברלינאי והסנט נלהבות בביקורות זכתה היצירה ברלין.

 פאנוב בידי הבימוי מלאכת את להפקיד ואפילו לקולנוע להפיקה
 המצרי הרקדן שטה, רדה רקד האידיוט של הגאלה בערב בעצמו.
 פאנוב שכן בת־דור, בלהקת בתנ״ך, המחול בסמינר השבוע המופיע

יצירתו. פרי בלט של בכורה בהצגת לרקוד פעם אף נוהג אינו
 כדרמות־מחול נוספות יצירות שתי להעלות פאנוב מתכונן עתה
 בשני פרוקופייב של מוסיקה עם ושלום מלחמה :הברלינאית באופרה
שוסטקוביץ. של מוסיקה עם והאמלט רצופים, ערבים
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