
 הראשי השחקן בין מתנהלבהמשכים רומאן
או״ וחברתו, גפן, אייל בסרט,

מהסרט. בסצנה אייל :מימין מזכירת־ההפקה. שהיא רובינצ׳ק, רית

̂י; מ קיארולייו את מרימים י;ד
 המתגוררת אנגליה שהיא הצעירה, השחקנית את הרים כספין, יובל

דיין. של הקודם בסירטו גם השתתפה קארוליין שנים. כמה בארץ

35 נו ד״ן

הולדתו יום את ג1ח

 ערומות נין
באילת 0י1תלן1ווו

 לביאה והמפיקה דיין אטי הבמאי (מימין), אותה
 אחראית של תפקיד בסרט מגלמת דבורה הון.

השלושים. משנות בגד־ים עם ומופיעה החוף, על

 ״אני בסרט. המשתתפת ׳לנגפורד,
 להצטלם ואוהבת אילת את אוהבת

הוסיפה. שלה,״ חוף־הים על
 היום כל הסתובבו שהם אחרי

 באו באתר־הצילומים, בבגדי־ים
 הטכני הצוות ואנשי השחקנים כל

 נפטון, מלון של למועדון־הלילה
ה רקדו. ובעיקר אכלו שתו, שם

 ג׳ינס מיכנסי לבשו כולם פעם
 מאחד ניגש אסי טריקו. וחולצות

 סציר איזו שחקן לכל הזכיר לשני,
 והזכיר למחרת, לצלם עליו נה

 מוקדם, לשון ללכת שצריך לכולם
 צילומים יום מתחיל למחרת כי

חדש.
 דיין, משה ח״כ של בנו אסי,

הפו ההמולה בכל מתערב אינו
 הוא בירושלים. המתרחשת ליטית

ונמ בשעות־הערב עייף מסתובב
 כש־ בכל־זאת בשעות־היום. רץ

 יהיה ״מה שואל: הוא בו דוחקים
 אך וייצמן?״ עזר שלי הדוד עם

או מעניינות הסרט של הבעיות
יותר. הרבה תו

למסי באו לעומתו, השחקנים,
ה מן ונהנו עליז, במצב-רוח בה

 חנן השחקן של המאולתר מופע
רבי עם שרתי ״פעם גולדבלט.

מוכ ואני מועדון־התיאטרון, עיית

 כדי לבמה אסי את להביא רה
 השירים,״ באחד אתי שיישתתף

 גם לבמה. לאסי וקרא אמר, הוא
 אילן והצלם הון לביאה המפיקה
 העליז. למופע הצטרפו רוזנברג

 אני לבמה, עולה לא פעם אף ״אני
לע לי קרא כשחנן אבל ביישנית,

 אילן אם רק שאלך אמרתי לות,
 הסכים שהוא אותי הפתיע יעלה.

 עליתי אז ברירה, לי היתד, ולא
לביאה. אמרה אני,״ גם

 שהצילומים לכולם הבטיח אסי
 מראש, שקבעו במועד יסתיימו

 לונל־אביב, לחזור יהיה אפשר ואז
 גילה לא הנוכחים מן איש אך

טע כולם הסואנת. לעיר געגועים
 באילת להישאר מוכנים שהם נו

שצריך. כמה
 הזאת המסיבה שאם הבטיח אסי

 יום- את שוב יחגוג הוא תצליח,
או לבקר יבואו כשילדיו הולדתו

ימים. כמה בעוד באילת תו
 לביים קל זה כאילו נראה ״זה
 הר- כל־כך מתעוררות אך סרט,

 אותי, שמטרידו קטנות בעיות בה
 זה עכשיו רוצה שאני מה שכל

 ובעל הבמאי אמר לישון,״ ללכת
ה מן ראשון והסתלק המסיבה,

מקום.

משולש ריקוד
בקנו, דבורה

ה אחת הפגינה
בסרט, שחקניות

אכלת חייך בסרט השתתפה שבעבר

 ולפני הבמה, על עלה 1
 לבל הודה המיקרופון

לו. שהבינו המסיבה על חבריו

 ועדיין גדול ילד ככר ני ^
ה אמר חלומות,״ חולם

 יום־ההו־ במסיבת דיין אסי במאי
 צוות־ההס־ אנשי לו שערכו לדת,
באילת. רטה

 לסרט הצילומים של בעיצומם
 עם מביים, הוא שאותו השביעי
 אסי חגג זמני, שם — חי ישראל

 אנ־ עם יום־הולדתו את 35ה* בן
שי־הצוות.

ה את מאבד לאילת שבא ״מי
קרוליין השחקנית אמרה צפון,״


