
סקנדדיס רוצה לא ברגמן: אינגר־ד
 לסירטד, קרנבליות בכורה הקרנות נערכו שבישראל בשעה

 מאורע ברגמן אינגריד המעולה השחקנית חגגה גולדה, הטלוויזיוני
 התאומות בנותיה של המשותף הולדתן יום בעיניה: ביותר חשוב

 רוסדיני. רוברטו מהבימאי בנותיה ),30( ואיגגריד איזבדה
 הקשה מחלתה שלמרות כך, כדי עד בעיניה גדולה היתד, השימחה

 עם שם להיפגש כדי לניו־יורק, מלונדון טסה היא החבושה, וידה
 ג׳סטין בחברת בנמל־התעופה אותה שקיבל ,32ה־ בן רוברטינו בנה

.9ה־ בן נכדה ראלי,
 בת לינדסטרום פיה החדשות שדרנית של בנה הוא ג׳סטין

רינדסטרום. פיטר ד״ר הראשון, מבעלה אינגריד של בתה ,43דד
 הראשון, בעלה את כשעזבה גדולה שערוריה עוררה אינגריד

 ולבקש אחריה מלחזר חדלה לא והוליווד רוסליני. למען ,1949 בשנת
 האוטוביוגרפיה על שיתבסס בסרט הסקנדל את להנציח ממנה

 מעוניינת אינה שאמה סבורה פיה י לכך תסכים האם .1980ב־ שכתבה
 לשפוט ואם שנותיה, 66ב־ והותר די כבר לה היו נוספים. בסקנדלים

 היום, לשעבר, ובעלה אינגריד בין השוררים הטובים היחסים לפי
שלום־בית. יש בגירושין גם כן. תעשה שלא ספק אין

 אופרה זמרת גם אם כי יפהפיה, אשה רק לא היא מופו אנה
 לא שנערכה במסיבת־צדקה הומור. חוש בעלת ומוסיקאית מהוללת

 נחתה הצלמים ומשהגיעו אנטואנט, מרי של בלבוש הופיעה מכבר
 המכסה שימלה שלבשה האדום), (הפרפר זאדורה פיה לידיה
באטרפליי. מדאם היתד, לא שד,אופרה רק חבל כנפיים. ומגלה טפח
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ו עס ססיננס: קוני נ  דוחס והווה נרוורי ע

והד [ידאה העתיד עדיין - ושוד נעלית שני

 התים־ בעלת הזעירה שהבלונדית מאמין היה מי
 לכותרות? תשוב המיניאטורי והגוף הגבוהה רוקת

 סטיבנס, קוני עצמן: בעד מדברות העובדות אך
 במרכז; עומדת ׳,60,־ד בשנות אלילת־זמר שהיתה
 שהעריצוה לגילאים המיועד ,2 מס׳ גריז הסרט
שנה. 20 לפני בדיוק

 תסביכים כל אין 43ה־ בת סטיבנס לגברת אבל
 מאנט התפקיד את שירשה אחרי לא אפילו בעניין,

 המפיק האחרון. ברגע לה שפרחה פוניצ׳לז,
 מלאם־וגאס בדרכו קוני את פגש קאר, אלן המודאג,

 דונהיו טרוי של זוגו בת כי וגילה ללוס־אנג׳לס
 עגולים קילוגרמים כמד, אמנם הוסיפה עברו מימים

 על קמטים העלתה לא זאת לעומת אך לגיזרתה,
 למרות זאת כל כשהיה. זוהר נשאר וחיוכה פניה,
 יכולה ״הוליווד להתעמעם: טובות סיבות לו שהיו

 כן. לעשות לה מרשים אם למדי, מדכאה להיות
אותם לשיר אחד, במקום לעמוד הסכמתי לא אני

 ולהוות בשעתו דולרים מיליוני לי שהביאו שירים
הגברת. מכריזה לעצמי,״ אנדרטה
 והתחילה האקט, באדי הבדרן בקול שמעה היא
 בלאס־וגאם. במועדון־לילה בתוכנית־יחיד להופיע

 התחילה בהוליווד, עצמה בשקיעת לצפות תחת
 זו הצלחה בעיר־ההימורים. הצלחתה את לראות

 (האחד כושלים נישואין שני על להתגבר לד, עזרה
 ואפילו פישר) לאדי והשני סטייסי לג׳יימס

 בחוף לביתה פריצה עקב לקתה שבו ההלם על
מאליבו.
 היא צער. או חרטה רגשות כל לה אין היום

 הבכורה מבתה טוב פחות לא ונראית להוליווד חוזרת
 וחצי, 14 בת נוספת בת לקוני וחצי. 18ה־ בת

 הבנות אך בבברלי־הילס. עתה עימד, גרות ושתיהן
 בשם אמן נולדה שם לניו־יורק, חזרה על חושבות
 איטלקית־אירית למישפחה בת אינגוליה, קונצ׳טה

מברוקלין.
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