
שנייה, פעם הבמאי נפגש לשעבר שר־החוץ של אשתודיין עם
 המוצגים אוסף את וראה בביתה שביקר אחרי

בחברתה. נינוחים היו השניים נסטסיה. מימין דיין. של הארפיאולוגים
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(באמצע). מילצ׳ן ארנון מארחו עם ועזב הצטלם הבמאי הצייר.

קטינות חיפש והוא - פולנסקי רומן

בתל־אביב. למועדון־לילה פולנסקי הבמאי נכנס קינסקי נסטסיההחברה מאחרי
 לכל המפורסמים צמד הגיעו השניים בין הרומן שנגמר אף על

מפוארים. ובגדים איפור ללא מאוד יפה נראתה קינסקי קלאוס השחקן של בתו נסטסיה, ביחד. מקום

 של לכבודו גדולה אחת מסיבה היה כולו השבוע
 כאורחו בארץ. שנחת מהיום פולנסקי. רומן במאי

 עשרה לו יש כי היה נדמה מילצץ, ארנון המפיק יל
 במוסיאון החל מקום, בכל היה פשוט הוא פילים.

 טס סירטו של הקרנת־בכורה נערכה שם ל־אביב,
 קינסקי, נסטסיה שלו, הכוכבת ובנוכחות נוכחותו

באילת. :לה
בירושלים, לבקר הספיק עוד לאילת תל־אביב בין

 המערבי, הכותל ליד ביקר סירטו, בהקרנת נראה !ם
 ובמועדוני־ העיר במיסעדות ובילה לתל־אביב, זר

 בארץ. ביקורו את קינח באילת בבילוי שלה. לילה
 שלו־ את בילה אך לרום, במלון התגורר עיר־הדרום

נלסון. רפי של בכפר־הנופש בעיקר הביקור ימי ית

 והרחצה הגילוח כלי את עימו הביא מדוע כשנשאל
 חזק, היה לא במלון המים זרם ״כי לרפי: אמר שלו
 בסקי־מים עסק גם הוא אצלך.״ להתרחץ מעדיף ואני

 מקנא הוא כי נלסון לרפי ואמר השח־מת, ובמישחק
מש ולמכור הבר מאחרי לעמוד רוצה היה וכי בו,

קאות.
 היה שם קאן, מפסטיבל ישר לארץ הגיע פולנסקי

 בארץ צלם־עיתונות. עם במכות והסתבך ומתוח עצבני
 נערות חיפש מארחיו, עם התלוצץ ביותר, נינוח היה

 אחותו מישפחתו. עם ובילה חטוף, לבילוי צעירות
ערבים. כמה בילה ועימח בישראל, מתגוררת אביו .של

 מאוד. אותו ריגש פולנסקי, אמר בישראל. הביקור
לפאריס. בחזרה טס כולה הארץ את שהסעיר ואחרי

אח שסע נטשו חיפשה הארץ נל
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ויינברג. סם והמפיק נסטסיה ברקע פארו. מיה השחקנית עם עבדו כאשר בעבר נפגשו


