
גוחנת שלא גי :קרסניקי איזבד
 שאינן אלו המפתה השם את נושא והראשון החדש סירטה ששם אף

 שלה, הראשונה תמונת־הפירסומת וזוהי ,14 הכל בסך וגילה נותנות,
 תעלול בסך־הכל זהו פורנוגראפי. בסרט בתפקיד מופיעה היא אין

 טובה ילדה היא קרסניקי איזבל הבמאי. תומא, פאסקל של פירסומת
וריקוד. תיאטרון ללימוד אימה רשות את שביקשה ומוכשרת,

ס 11*11111) שו ב

שפיות־דעת על שגזו בחיק־הסבע החיים :נונאק קים
 מציאותי, בתפקיד הוליווד את וכבשה נובק קים חזרה הבד, מן שנה 20 של פרישה ולאחר 47 בגיל

 ״ השבורה, המראה האמילטון גאי של בסירטו הבד אל החוזרת מזדקנת, שחקנית מידותיה: לפי שנתפר
 צעירה הנראית נובק, ביותר. הטוב תפקידה שזהו אומרים, יש הנ״ל. טיי׳לור ליז אחרת, ותיקה לצד

 מתגוררת היא שעימו מלוי, רוברט הווטרינאר, בעלה לזכות האישי אושרה את זוקפת משנותיה, בהרבה
 ״לעולם בתמונה). נראית היא מהם אחד (עם וסוסים כלבים חמורים, עמים, בחברת שבקליפורניה, בכרמל

שפיות־דעתי.״ על שמרו בחיק־הטבע החיים רק העגומים, הוליווד ימי את אשכח לא

שזב לשחק :ט״לוו אליזבם
 יום־הולדת :לחגוג ומכופלת כפולה סיבה יש טיילור לאליזבט

 הקולנוע מן ומעבר השבורה, המראה חדש, בסרט לקולנוע חזרה ,49
 הלמן. ליליאן מאת קטנים שועלים של מחודשת בהעלאה לבמה,
 היטב שלטה טיילור ״גברת כי שקבעו מעורבות ביקורות למרות
לניו־יורק. להגיע ההצגה עתידה מעוף״, נעדרה כי אם במחזה,

וסטווענם א־וישע ינאנישע סשוע א גיצקווה: גדים
 ביפאן, קוב, הוא ומקום־הולדתה מלוכסנות עיניה כי אם בהחלט. כשרה נסיכה היא זו יפאנית נסיכה

 ׳* מנהלת היום ההלכה. כללי כל לפי יהודיה, לאם כבת למהדרין, כשר מיטבח על מיצקורה מרים גדלה
 ניו־יורק. של סוהו, התוסס, האמנים ברובע מועדזן־לילה, של במתכונת יפאנית מיסעדה מיצקורה מרים

 מסורתי, ממולא דג — פיש גפילטע קאמיקאזה :קצוץ כבד — צ׳ו.פ קאראטה ולקבל להזמין אפשר שם
 לא זה מחשופים. בעלי וקימונוס פאות־נוכריות עם מלצריות בליווי באב, תישעה על בדיחות ולשמוע
עליכם. שלום הבאנו :התיזמורת מן ביותר המבוקש והלהיט יפאן, שלום המיסעדה שם הסינגון. זה י מצחיק
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