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דורית, הרדוף. חיים עם משוחחת יועצת־יופי, והיא

 כפי נראתה להפליא, ומטופחת מוזהנת, בחולצה
 מאוד בלטה דורית יועצת״יופי. להיראות שצריכה
הנוצץ. ולבושה הרב גובהה בשל זה באירוע

האס !•ו#• ישנות קולנוע למות
 חזה כי סיפר פקר אילן טרולוג

להצ יזכה שהסרט ומצא בכוכבים

 שנטל מי כל נובמבר. בחודש לחה
ב נאחז הסרט על בעבודה חלק

• בשורה ביל נשים מיפגשי !•!•ו

 הלא את עשתה ואן־ליר דיה
 בן־הינום בגיא הקימה היא אומן.

 היפה הסינמטק את !!בירושלים
 ה־ את פתחה ליה בעולם• :יותר

 ישראלי סרט עם המפואר ינמטק1
של קטנות נשיקות אלף ודש,

ל התכוון לא שכלל סיפר מריש,
 בסרט רק אלא זה, בסרט חזית

 ואן־ליר ליה אולם אחריו, שהוקרן
ל להקרנה. שיבוא ממנו ביקשה

ש רושה, מרים סיפרה הסרט אחר
נהנית שהיא הראשונה הפעם זוהי

 הדוגמניות של פניהן את קיבל הרדוף חיים
! ^# לבר שבאו דמיר, ושרית (מימין) לוי חווה ^11 1

 הישר שבאו למרות אולם מפרך. עבודה יום שסיימו אחרי מייד כו
יפות. ונראו עייפות השתיים היו לא השתתפו, שבה אופנה, מתצוגת

 רקנא־ מירה הצעירה הבמאית
הסרט הקרנת לאחר טי

ה פתיחת לכבוד מסיבה נערכה
 הראשונה ההקרנה ולכבוד סינמטק

 קהל לפני שנערכה הסרט של
•1 רב • , דו־ דינה השחקנית •

ה בתפקיד בסרט המשחקת רין,
ו האורחים בין התרוצצה אם׳

 לאולם שייכנסו לפניהם התחננה
 מתרגשת,״ נורא ״אני :ההקרנה

 ״שנהיה העינים, ירוקת דינה סיפרה
• אחרי...״ כבר • ! •  האו״ם, דובר ו

אשתו עם יחד שבא רושה, הוגו

 את הדגימה היא ישראלי. מסרט
 כש־ העברית בשפה שלה הידע

בהס בורקאס המילה את שירבבה
 • •0 ישראליים סרטים על בריה
 קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש

המש את לברך ההקרנה לפני בא
 במקום להישאר והשתכנע תתפים,
 סיפרה תמר אשתו בסרט• ולחזות
 כל במשך נרדם לא שהוא בגאווה
 הצלחת את המוכיחה עובדה הערב,
 מירד, של בעלה ו•!•!• הסרט

 דיסקונט, בנק סמנכ״ל רקנאטי,
 אף נרגש היה רקנאטי, ליאון

 בין הסתובב ההקרנה לפני הוא.
ה כל את לארח ודאג האורחים

לו שיש מי כל קרואים
 שם, היה ולאמנות לסרטים קשר

הישר הסרט מרכז מנהל ביניהם
יש מוסיאון מנהל סואן, גד אלי,
 אחרים. ורבים דייל מדטין ראל,

 ו- טדי של בנו קולק, עמום
 בחדרי טייל עצמו, בזכות קולנוען
מצ־ תערוכת הוצגה שבהם הבניין,

המזינה הכנסות
(משמאל) לין אוריאל המדינה, הכנסות על ממונה

 עורכת״ את פירסט דפנה אצל שנערכה במסיגה פגשה
 ואת (כמרכז) רדאי אילנה התל״אביבית הדין
שטרן. יאיר הטלוויזיה איש של אשתו שטרן, דסי

: בין אובחון " ת ז ^ ה
 הרדוף חיים שפתח הפאב, פתיחת למסיבת בא ברזון
אשתו עם ביחד למסיבה הגיע אוברוון אביב. ברמת

הדוג הצטרפה שולחנם אל מימין), (בתמונה דינה
 האופנאי וידידה משמאל) (בתמונה לוי חווה מנית

 עולם לאנשי מיועד הרדוף שפתח הפאב פיליפ. גי
דוגמניות. של בתמונות קושטו וקירותיו האופנה,


