
חורין את משתקת חורין תמית: זיקלין
 מזמן, לא שנפטרה דמות לשחק קשה היה ברגמן לאינגריד

 עדיין. החיים רבים אנשים של בזיכרונם בהירה כה שהיא משום בעיקר
 לגלם שנבחרה סמיוג, ין דקל השחקנית עצמה על נטלה דומה מיבצע

שעות. שלוש בת תעודית בדראמה קנדי־אונסים דקלין את
 מכותבי אחד היה גאתרם, סטיכן התסריט, את שכתב התסריטאי

 מגולדה, להבדיל אך — הראשון בגילגולו גולדה ושמה אשה התסריט
 במיקרה גם גולדה, של במיקרה וכמו וקיימת. חיה עדיין אונסים ז׳קלין

 כי עצמה, האישיות מן אינפורמציה כל למיבצע האחראים שאבו לא זה
רכילות. ועל הרבים ברשות שנמצא תעודי חומר על התבססו אם

 שמה את להכפיש לבל מאוד נזהרו איי־בי־סי השידור רשת מנהלי
 משום בעיקר ארצות־הברית, של הראשונה הגברת שהיתר, מי של

לשעבר. נשיאם של בדמותו דופי להטיל רצו שלא
 נישואיו ביום קנדי פ' ג׳ון הנשיא המקור: נראה למעלה בתמונה

 נראית השמאלית בתמונה .1953 בספטמבר 13ב־ בובייה לי ז׳קלין עם
 המנוח הנשיא תפקיד כשאת החתונה בתמונת סמית ז׳קלין השחקנית

פרנציסקום. ג־יימם השחקן מגלם
 לקהל מאוד מוכרים הוותיקה המלאכית של הפנים שתווי למרות

 על־פני אותה ולהעדיף להסתכן התוכנית מפיקי החליטו האמריקאי,
 קיוו הם אמריקה. קצות מכל למיבחני־הבד שהגיעו רבות מועמדות

 כל תעורר ולא קנדי לז׳קלין שתידמה אלמונית שחקנית לגלות
 המפיק נזכר !״,סמית ז׳קלין :מישהו אמר ״ואז אחרת. אסוסיאציה

יותר.״ לחפש צורך שאין וידענו אותה, וסירקנו ״איפרנו רתלף. רו
 והתחילה המלאכית של מדמותה לד׳שחתרר תמיד שרצתה ז׳קלין,

 תישעה לה נותרו בהלם. היתד, ממנה, להינתק תוכל שלא חוששת
 וריהטה עגולים כובעים שחבשה הגברת של לבגדיה להיכנס כדי ימים

 קטעי ראתה עיתונות, קטעי בולעת התחילה היא הבית־הלבן. את מחדש
 מן להשתחרר איסטון, כ*כ להיגוי, המורד, בעזרת וניסתה, טלוויזיה
 הדיבור דרך את לעצמה לאמץ כדי שלה, המתנגן הדרומי המיבטא
קנדי. ז׳קלין של והחרישית הקטועה

ם 1)) ס11ב שי וו

מש״יא לבית ן החשב :ד״זויס פטי
 העומד ,26 בן צעיר, טלוויזיה שחקן הוא האריסון גרגורי

בלבד. לגברות הטלוויזיה בסרט זכר ממין חשפן של תפקיד למלא
 יכולת את להראות כדי דווקא בתפקיד בחר שהוא טוען האריסון

 העיקרי העידוד את האחרות. מעלותיו את רק ולא שלו המישחק
 גם שהיא דייוויס, פטי בהחלט, האינטימית ידידתו לו נתנה לכך

 רגן, רונאלד ארצות-הברית, נשיא של בתו במיקרה, וגם, שחקנית
 גונזו. השימפנזה של מאמנו את בדיוק שנה עשרים לפני ששיחק

החשפן. האריסון יותר, ולא פחות לא בטלוויזיה, שיחק גונזו את

 וידון ארן
 וארק: ומירי■
בחורף אויה

 את רדון אדן סיים מאז
 הצלחה הקוצר סירטו, הסרטת

 שוטר של עורו בעבור רבה,
 לראות כלל התפנה לא הוא
 דארק. דיריי יקירתו, את
 נעים ומה החורף הגיע הנה אך

 לזו זה להיצמד מאשר יותר
 ברטני איזור של הכפרי באיזור
. בצרפת
 בצילומי שם משתתפת מידיי

 הבימאי של הראשון סירסו
 לא לעולם דקאלדי דניאל

 סירטה גם זהו הנישואין. לפני
הב מאז מידיי של הראשון

פתוח. לב מניתוח ריאה
 הארוכים בטיולים כי יתכן
 פרו־ של המקסים החוף לאורך
 לקבל מידיי הצליחה דיראק
 לבימאי, בינתיים שהפך מדלון,

 היא מעשיות. עצות כמה גם
 מהפארטנר מאוד מרוצה גס

ז׳אן־קלוד :בסרט שלה
ב לצידה שהופיע מאריאל,

 בתחילת אותה שפירסם סרט
גליה. שלה, הקאריירה
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