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ווד ססקאוט.. :אינני יודע אס אני מסוגל להיות ]אמן!״
בתמונה מימין נראה הזוג הטרי ,רוד ואלנה סטוארט ,אחרי נישואיהם לפני כחודשיים .משמאל נראה
הזמר־האליל בתנוחה טיפוסית כשהוא מוקף בלונדיות .״זהו הצבע האהוב עלי ביותר,״ הוא אומר .זמן
קצר אחרי נישואיו למי שהיתה אשתו של ג׳ורג׳ )דוקולה( האמילטון ,הכריז רוד  :״נשארתי נאמן לכל
חולשותי .אינני מרגיש נשוי ואינני יודע אם אני מסוגל להיות נאמן.״ לפחות הוא מסוגל להיות כן.

אנה ?!אוינה:
.,בער■
מביים א ותי ד
מיז מיז :חבסידים תרשים תיפזוקת סושו!
זוהי התיסרוקת הקצרצרה החדשה שיצר הספר ז׳אן לואי דויד
ללקוחתו הקבועה ,השחקנית הצרפתיה מיו מיו ,שביקשה להחליף
תדמית אחרי שסיימה את הסרטת לה דרובאר .מיו מיו בעלת הפנים
עשירי ההבעה החלה את הקאריירה שלה כשחקנית בתיאטרון מיוחד
שנדד והציג את הצגותיו בתחנות־רכבת .בלהקתה היו גם ג׳רארד
דאפארדייה ופטריק דיוור .כל השלושה הפכו שחקני־צמרת בקולנוע
הצרפתי .דאפארדייה ודיוור משחקים יחד בהוציאו את ממחטותיכם
ואילו קרול לור המופיעה באותו הסרט השלימה לא מזמן סרט חדש
עם מיו מיו.
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לאנה קארינה ,מי שהיתה
הכוכבת הקבועה של ז׳אן לוק
גודאר )אלפוויל( ואשתו ,סי
בות להיות גאה  :בעלה הח 
דש ,דניאל דובל בן ה־ ,31נח 
שב כבמאי תיאטרון ושחקן
מעולה והוא שיביים אותה ב־
סירטה הבא  :אהבה חזקה מדי,
לצד השחקן ז׳אן קארמה .בי 
נתיים מופיעה קארינה במחזה
חדש של פראנסואז סאגן ״מזג-
אוויר יפה ביום ובלילה״.
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בנה שד 8.8 .
הזוג הצעיר בתמונה למעלה צו
לם בשנת  .1960השחקן הצרפתי
ז׳אק שארייה והכוכבת ב.ב .חוב
קים את תינוקם ניקולה .מאז נפרדו
השניים ואיש לא שמע על גורל
התינוק .היום ,אחרי  19שנים ,הציגה
אותו אימו לראשונה לעיני המצ
למה ,כשערכה לו יום־הולדת פומ
בי בביתה שבסן־טרופה בחברת
ידידיה .״מעולם לא רציתי לג
דל את בני לאור הזרקורים,״ הכ
ריזה ב.ב .הגאה ,ואילו ניקולה,
המתופף על סיר הפוך הודיע:
״אמי ואני — הטובים שבחברים.״
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