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פרטית. הפקה חגרת שהקים

 הסולמוו
סירה של

ו
 שיערי ״זהו המלעיזים: לכל עונה

 אני כי כך נראה והוא הטבעי,
> שלי.״ הספרית את מזניחה € • 

 השבוע פגשתי ישראלי רזיה את
 ותיאטרון, אנשי־קולנוע במסיבת
 פירה הצעירה השחקנית שערכה

ב השבוע זכייתה לרגל קנטור,
ב הטובה הקולנוע שחקנית פרס

 הישג זהו בקולנוע, הראשון תפקידה
 ולכן למסיבה. שראוי מרשים,
 השבוע כמסיבת זו במסיבה בחרתי

 הקולנוע, מאנשי רבים •>1018
 זרמו בארץ והמוסיקה התיאטרון

 לחגוג כדי סנטר, לדיזנגוף השבוע
 הקולנוע אנשי בין פירה. עם יחד

שהפיק דיין, ניסים את זיהיתי

ו שנסור ו נ נ  את מנשק זילברמן מנחם העיתונאי | | | |ה
 ״לנה״, מפיק למטה: דורית. אשתו י 61-1 ̂יי

ופירה. גרין איתן הסרט, ותסריטאי ובימאי שרפשטיין מיכה

□1 ז1נ1|| □1 ן ך "  (מ- קנטור פירה הקולנוע שחקנית מ
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 זכייתה על לברכה שבאה ג׳ונסון, שנדרה הזמרת ידידתה, את כשימחה
 לנה, בסרט מישחקה על זו, זכיה לכבוד בקולנוע. השנה שחקנית בפרס
רבים. ידועים ואמנים שחקנים הגיעו שאליה מסיבה, פירה ערכה

911X2 ״ ! !8  בע- מרסל, גימים" 0
 הפאנקיסט. וידידה בדיזנגוף הלילה מיספרת לת

קנ ופירה בארץ, הקולנוע תרבות קיום בעד ״אני

 מיס־ את לנדב הסכמתי לכן שלי, לקוחה היא טור
 לכבודה,״ המסיבה לעריכת שלי הגדולה הלילה פרת

 במיסעדות, היום נערכות המסיבות מרסל• אמרה
במיספרה. גם לשמוח החלו ועכשיו במועדונים,

 הקצף יצא מדוע מבינה ״איני
ד על " היוו המיתולוגיה ליין* ח

 קאניבא־ על בסיפורים מלאה נית
ה ברוטאליים. מעשים ועל ליזם

 החדשה, בהצגתו היחידי חידוש
 ההפרשה באברי ההתעסקות הוא
ל להתייחס במקום האדם. של

 עוסקים המחזה, של הספרותי ערכו
 שבו, הסנסציונים בהיבטים כולם

 רזיה השחקנית אמרה כך וחבל.״
 החדשה הצגתו כוכבת ישראלי,

 מבבל הגדולה הזונה לוין, חנוך של
 רעמת על תוהים רבים 01010׳

 היא אם ושואלים רזיה, של שיערה
רזיה אז נוכרית. פיאה חובשת

ה מישחקה על ׳,81 לשנת יותר
 גרץ, איתן של בסרטו מרשים

 בחודש המסכים אל שייצא לנה,
 כפולה סיבה לי יש ״הפעם מאי.

 בפרס גם זכיתי כי מסיבה, לערוך
 בפסטיבל ביותר הטובה השחקנית
€ 0! פירה סיפרה אורליאן,״ 0 

 בסרט לראשונה עיני את צדה פירה
 שבו לכרטיס־אשראי, פירסומת

 בסופרמרקט, מבולבלת אשה גילמה
 הכסף שטרי על משתלטת שאינה

 דווקא, מגלמת היא בלנה שבידה.
 הלוחמת אשה של רציני, תפקיד

 ב־ הכלוא בעלה של לשיחרורו
 מאבקים כדי ותוך ברית־המועצות,

ישר בבחור. מתאהבת לשיחרורו
שזהו השחקנית, עבור <>0101 אלי

 הפרק בבימוי היום ועסוק לנה, את
 חישל הטלוויזיה סרט של השני
 מיכה המפיק י©0© ובניו ספרא

 בחברת למסיבה בא שרפשטיין
 ועופרה צדוק ארנון השחקנים

 החדש, סרטו כוכבי ויינגרטן,
 מיכה, לדברי שיוצג, ,24 פרופיל
 ואני עופרה ״ ספטמבר. בחודש

 צחק בסרטים,״ רק אבל נשואים,
 לסרט התכוון הוא צדוק. ארנון

 שזכה החיים, לכל חתום הטלוויזיה
 ולסרט דויד. כינור בפרס השנה

 כבעל שניהם מכבבים שבו הנוכחי,
©> ואשד,  הוא נתיכ, ״גיסן >
ו מחמאות, שיחלק האחרון האדם

 פירה אמרה לתלמידיו,״ במיוחד
היתה מה אותה כששאלתי קנטור,




