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:ניןי׳נסק׳ קיוה
משוגע היה לא אנא
הרק של בתו נידינסקי, קירד,

להצ לפסטיבל׳ הגיעה הידוע, דן
 שעשה לבד, רוקדת היא הסרט גת

 דורנהלט, רוברט בשם צעיר במאי
 המיוחדת. אישיותה ועל חייה על

 רו־ בחברת קירה נראית בתמונה
 שנמנה קולנוע, מבקר שאזאל, ברט

 כל הפכה קירה חבר־השופטים. על
 דיק־ לחגיגה, בהשתתפותה אירוע

 על ורקדה ברוסית, שירים למה
 משוגע,״ היה לא ״אבא שולחנות•

!מטורפת״ קצת אני ״אבל הודיעה,

אונה של ביותו המבווסס ומלוע! :אגוז״ שנואה
 ביותר היקרה לעיר הנחשבת בקאן, נוכחות על ויתר לא צרפת של ביותר המפורסם הקבצן אפילו

 אגוז׳י, מונואה אל-על. המחירים את מקפיצים כשכולם בעונת־הפסטיבל, בעולם היקרות ואחת בצרפת, .
 את ונשא המפואר, קרלטון בית־המלון בחזית התייצב שבפאריס, פומפידו במרכז בדרך־קבע לו היושב י

 אגוז׳י בונד. ג׳יימס מסידרת מור, רוג׳ר של החדש לסירטו כרזת־פירסומת רקע על הפילוסופיות, דרשותיו
 מרכז קאן שימשה אחרת, שנה מבכל יותר השנה, שכן ביותר, רצינית קונקורנציה בחברת עצמו את מצא

 לשק-שינה ציבורי״, כ״חוף המוגדרת היחידה, חלקת־החוף את שהפכו הסוגים, מכל ולקבצנים לנוודים
הנוח. ומזג־האוויר הבהירים הלילות בזכות גדול, אחד

הגדול במרוץ השנה תעה הב :וילנב ל ז״
 למונטרד החגיגה נדדה בקאן הפסטיבל תום שלאחר בסוף־השבוע

 ממירוצי־המכוניות אחד — הגראנד־פרי מירוץ נערך שם קארלו,
 ברחובותיה נערך שהוא בעובדה המצטיין בעולם, ביותר החשובים
 מיוחד. מסלול על או לה, מחוצה ולא העיר של והצרים הצפופים

 ומפתיע, צעיר נהג־מירוצים — המנצח נשטף המסורת מיטב לפי
 והשימ־ שאמפנייה, של במיקלחת — וילנב דיל מקוויבק, שהגיע

רבה. חה

חדש וח־דבש1
ה הבמאי מאורה, קארלום

 לפסטיבל הגיע הידוע, ספרדי
 מחוץ הציג הוא :חתונה במזל

 של יפהפיה גירסה לתחרות
 גרסיה מאת הדמים חתונת
 חדשה בכוריאוגרפיה לורקה,

 אנתונ־ ספרד, רקדני גדול של
 הציג הפרטי בתחום גאדס. יו

 (המציצה החדשה אשתו את
 לפני עד בתמונה). מאחוריו

ה היא היתד, חודשים כמה
 בילדיו. טיפלה בביתו, שמרטף

 אף סאורה, גברת היא היום
 גיל על בהרבה עולה אינו שגילה
 השניים כאשר בילדיו. הבכור

 במיכנסי בטיילת, ביד יד הלכו
 סאורה כי לפעמים חשבו ג׳ינס,
החוף. אל ילדיו את שלח
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