
במסי פולנסקי רומן תופיע שנה, לפני בקאן, הסרטים בפסטיבל
 לארצות־הברית יחזור טס סירטו בסיום כי :והבטיח עיתונאים בת

 והכוכבת פולנסקי :התוכניות השתנו מאז עונשו. את לרצות
 זכו למעלה) (בתמונה קינסקי נסטאסיה שלו, והיפהפיה הצעירה

 אביה עם המאורע את וחגגו הסרט, עבור סזאר פרסי בשלושה
 התחתונה (בתמונה קינסקי קלאום המעולה השחקן נסטאסיה, של
 לנוכחותם מצפים במאי 25ב־ היפה), הוויאט־נאמית רעייתו עם
טס. של בהצגת־הבכורה בישראל, וקינסקי פולנסקי של

1א ם1 י ו ס נ ל ש ב

הקאו׳ירה ולעזאזל - בעל עם אבל צמות בלי דוק: בו
 המשמש דרק, ג׳ון ממנה פחות לא היפה בעלה עם הטבעית, דיוק, ליתר או החדשה, דרק בו זוהי

 את להעניק כשנבחרה האוסקר, פרסי חלוקת בטכס גם נראתה כך פרטי. וסוכן פרטי כצלם גם
 אדוארדס. בלייק הבמאי של 10 :אחד סרט של קצרה קאריירה בעלת לשחקנית למדי גדול כבוד הפרס,

 בעולם שהופיעו צילומיה מיספר לפי הרי האוסקר, מן עדיין רחוקה עצמה היא אם שגם מסתבר אבל
להתבייש. במה לה אין בחרוזים, הקלועות הצמות ואחת אלף תיסרוקת בזכות שיצרה והאופנה כולו,

קטן ילד סלל זס הגדול׳□ שסועת :וסברם מריל דאסטין,
 האוסקר פרסי חלוקת בטכס היטב לשחק הצליח לא קרמר נגד קרמר של המריבה ילד הנרי, ג׳אסטין

 החמוד והילד אכזבתו גודל את פרצופו גילה הפרסים, עטור הפרס, את לקבל נקרא הוא לא וכאשר
 בנטון ורוברם סטרים מריל הופמן, דאסטין המאושרת, השלישייה אבל ועדה. עם קבל בבכי מירר כמעט
 בעצמה שהפכה גאמר, דון הפסל של אשתו מדיל, לילד. גם שייכים הפרסים כי לרגע אף שוכחת אינה
 שהסריטו בשעה משדיבר יותר עוד ליבה אל מדבר הסרט היום כי טוענת חודשים, שישה לפני לאם

 שתי בגלל קשים הגירושין אבל ממש, האוסקר ערב אותו לעזוב עמדה אשתו — לדאסטין אשר אותו,
 סופרמן) וקלייד, (בוני תסריטים בעבר שכתב מי לבנטון, אשר .10ה־ בת וג׳גיפר 14ה־ בת קארינה בנותיהם

אפשר. אם סטריפ, ומריל הופמן דאסטין את י הליהוק יכלול מי את הבא. הסרט את מתכנן הוא
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