
ז פונסיס בטיילת !ונחות :קוטלת מו
 עם הפסטיבל מלך קופולה פורד פרנסים היה שנה לפגי

 יד קאן, של הטיילת לאורך מיצעד ערך השנה עכשיו. אפוקליפסה
 משלו, חברת־סרטים ■שהקים קופולה, הגשם. חרף יפהפיה, עם ביד
סרט. בלי גם בפסטיבל נוכחות להפגין שאפשר למד

מוגשת פגישה אלמגוו: גילה
 למלון הכניסה באולם הקבוע, במקומו הישראלי, הביתן ליד
 ותיק, וידיד אלמגור גילה השחקנית זה בזרועות זה נפלו קרלטון,

 עומד בירגר הישראלי. הסרט על הממונה בשעתו שהיה בירגר, זאב
 אי־סי־אס ההפקות בחברת תפקידו את שסיים אחרי לישראל לחוור

בפאריס.

ם שי ם אנ ל ש ב

צרפתי שאינו למי ביותר תנסח האבירות תואר :ק״ דני
 בערב ליוניצ״ף. הוקדשו ושהכנסותיו קאן בפסטיבל שנערך מייוחד, בערב־גאלה מנחת קרן קיי דני

 על (הנראה ביותר הגבוה הכבוד עיטור את (משמאל), לברה פאבר רובר הפסטיבל, נשיא לו העניק זה
 של בתו בון, דבי הזמרת זוהרת השניים בין צרפתי. שאינו לאמן להעניק שאפשר קיי) דני של צווארן

 כמה לפני לגימלאות שיצא — הפסטיבל מייסד — לברה עצמאית. קאריירה לה המפתחת בון, פט הזמר
הפסטיבל. של האפשריים ההומים בכל הקלעים, מאחרי מושך, ועדיין ללכת מסרב פשוט שנים,
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: (״ניצו״)!ניסית או לד? הזמנה ד
 למכור כדי לקאן בא ליאון (״ניצ׳ו״) ניסים הישראלי הצלם

 עם מלבבת בפגישה מיותר. זמן ביזבז ולא חמש חמש סירטו את
 הדוגמנית אחותו ועם אלוף, של סיפורו של הפלא כוכב שרדר, ריקי

הת ריקי בישראל. בסרט יופיע שריקי האפשרות על דובר הצעירה,
עימו. תבוא המישפחה שכל הבטיחו והוריו הים, מן בעיקר להב,

אבא את לחנות :מפר ודנית מנץ לינדה
המשותף, בסירטם אך הופר, דניס השחקן־במאי את בעליזות חונקת מנץ לינדה האמריקאית השחקנית

 אביה, את המגלם הופר, את רוצחת היא בקאן, הרישמית בתחרות ארצות־הברית את שייצג משמיים, ישר
 מילדת־רחוב — התבגרות של תקופה עוברת נ,8ה־ יום־הולדתה את השבוע החוגגת לינדה, הרצינות. בכל

 עשויים אנשים שכמה יודעת אני אבל המירפסת, מן לקפוץ לי מתחשק עכשיו ״גם צעירה. לאשה קשוחה
ברקיע. ימים בסרט בקולנוע לראשונה שהופיעה לינדה, התוודתה מתאפקת,״ פשוט ואני התקף־לב לקבל
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