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 פארה של הקסם סוד
 לך מוכר כבר פוסט

 של המיוחד בהרכב
 והמעצב השמפו

 פוסט. פארה של (קונדישיונר)
 פברזיה חברת לך מגישה עכשיו

 לגופך, המושלם הקסם סוד את
 ומשכר טבעי אוריינטל, בניחוח

מוצריםחדשים! שלשני
 טואלט דה או •

לגוף. דיאודורנט •קולון
 תכשירי כל את עכשיו קחי

 היוקרתיים פארה
לחגים! מיוחד במבצע

פברז׳ה בעיינו״. בישראל״אשלקוסנוטיקס בלעדיי□ סוכני□
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ישראל
עדו־ ריא *ודן

 שתעשיית־ יודעים כבר כולנו
מ סבלה לא הישראלית הקולנוע

 האחרונה. בשנה זרות הפקות עודף
 לישראל, היום שיש יחסי־הציבור

 מבחינה חם מקום היותה עם יחד
 (כוכבי־קולנוע, ואקלימית פוליטית
 יודעים אינם לשלומים, הדואגים

 התותחים, טווח מגיע לאן בדיוק
 עולים שהם לפני פעמיים וחושבים

 אלה כל לאזורנו), המגיע מטוס על
 הקשור בכל רב לשיממון גורמים

לה יכולה שישראל לאפשרויות
את המחפשים לאנשי־קולנוע ציע
נד היה ואם בזול. אכזוטיים רים
 ספואל כאן שהה כאשר ,1978ב־ מה

 הנה כי האדומה, הגדולה עם פולר
 הולי- הפקות לכאן ינהרו עכשיו
טעות. זו היתד, וודיות,

 כאן התארחו לא האחרונה בשנה
 מסיפור־בדים לבד שהן, הפקות כל

 שלו העיקריים שהמניעים כגולדה,
 המגבית, פעילת הול, מרילין היו

ץ והמפיק בעק הטוען קורמן, ג׳
למ גן־עדן היא שישראל שנות

שנמ ברכה, זו היתה לכן פיקים.
כרונות כמו סיפור צא ה אהבה, זי

 ניצולי- בין מחודש במיפגש עוסק
ה בכינוס לשעבר, לחברתו שואה
 כאשר בירושלים, שהתקיים שואה

 אמנם זוהי כאן. נעשתה ההפקה
 נעשתה היא אך טלוויזיונית, הפקה

 להיות העשוי סרט של בקונספציה
ה על באירופה, אולי פעם, מוקרן

בד.
עלי סיום מסיבת נערכה השבוע

כ הסרט, לצילומי ומאושרת זה
 קווינלין, דורים המפיקה שהכלה,

 מוג- שלמה והחתנים דימעה, מזילה
 ישרא־ מנהלי שפילמן, וצבי רבי

 הם כי בסיפוק לאשר יכולים פילס,
ב: זאת עשו  של הלחץ למרות שו

תק וצימצומי (המזמינה) אן־בי־סי
 הצליחו האמריקאים, של וזמן ציב

 הזמנים לוח לפי ההפקה את לסיים
 הנקוב. לתקציב מתחת — והעיקר
למסורת,״ הפך כבר זה ״אצלנו

דאגלס קירי,
סיום מסיבת

 הסיבה ״וזו שפילמן, צבי התגאה
 הגיע ההפקה, מנהל גאתרי, שלין

ב כבר לישראל חוזר הוא אלינו.
 היה הוא ברציפות. שלישית הפקה

ג׳וזף, במרי כאן  ובסרט בגולדת, ו
 לשאת מסוגלים אנחנו כי ויודע זה.

תק של סדום ובמיטת מואץ בקצב
ציב.״

ר סו ם: א ל צ ו גאתרי, לין ל
מר דאגלס, קירק הסרט. כוכב גם

היש שותפיהם על שבחים עיפים
היש־ הטכניים ״לצוותים : ראלים

ם 2350 הזה תעול


