
[אגן לבעל עונת ראול(׳וליה:
 הכוכב זהו עזים. רק לו יש הבד על בשים. 21 לו יש הבימה על
 בתמונה הנראה ),42( ג׳וליה ראול אמריקה, של ההדש הסכסי
 העז עם למטה ובתמונה פולווי, מרד במציאות, אשתו עם למעלה

מאזורסקי פול של בסרטו כיאטריצ׳ה, ביותר, עליו האהובה
הסערת.
 הופיע מאז לכת והגביה בדלילה זרח שכוכבו ותיק, שחקן הוא
 השראתו ששאב מחזמר אלא שאינו תשע, ברודווי, ״של בלהיט

 נווידו בשם בימאי ג׳וליה מגלם במחזה פליני. של וחצי משמונה
 לזרועותיהן לברוח ומנסה ביצירתו ■בצורת מול העומד קונטינו,

 ג׳וליה מגלם מאזורסקי של בסירטו האפשר. ככל רבות נשים של
 שייקספיר, על קאליבן *של קומית גירסה נשים. רודף יווני רועה

 האדריכל של 14ד.־ בת בתו על עוגב והוא קאליכאנוס, כאן ששמו
שלו. בעזים להסתפק ונאלץ האי אל הבורח האמריקאי

 לא כי וטוען אשה, לאותה שנים שש כבר סוליה נשוי במציאות
 לבעל מופת ■שהוא אלא איגסופי, מץ בשיגעון אחוז שאינו דק

נאמן.

שמבניה!מוסיקה רוססרופוביץ:
 המפורסמים השמפניה ממפעלי לאגמון, יקבי בעל לאנפץ, פייר

 לכוסותיהם המבעבע היין מן מוזג כשהוא בתמונה נראה בצרפת, ביותר
 במיסעדות המהוללת של 400,־ד הולדתה ביום נכבדים קרואים של

 דבר לשם מזמן כבר שהפכה המיסעדה דיארדאן, מור פאריס,
 לקוחות נכחו המתמנים בין משובח. צרפתי לבישול הקשור בכל

 נראה בתמונה רבים. ואמנים שחקנים וביניהם המיסעדה, של קבועים
 ובמרכז רוסטרדפוביץ/ מסטיסלב בפאריס, הגולה הרוסי הצ׳לן

 לצידה וישנכסקיה. גאלינה היפהפיה לאמה הדומה אולגה, בתו
צ׳קאלדי. ודניאל פיה ז׳אן השחקנים נראים אולגה של

שינו ם *! שני ב

הנל למוות דיובל שהגיע השחקן ברמונדו: זיאן־נול
 כמו להרגיש טובה סיבה יש כלמונדו לז׳אן־פוד

 על שנים 25 חוגג שהוא רק לא האלופים. אלוף
 בין אס ששמו בסרט מופיע שהוא רק לא הבד,

 מופיע שבנו רק ולא האלופים״)׳ (״אלוף האסים
משהו. עוד אלא בסרט לצידו

 הנה, :!ולומר בסיפוק לאחור להסתכל יכול הוא
אך לשמוע זכה הדרך מתחילת כי לכם. אמרתי

 לא הוא שחקן :דבר ממביני אחת עובדה ורק
 ״ש עקום. אף לו יש מכוער. הוא לעולם. יהיה

 כבר ומאז כישרון. לו אין פושע. של פרציף לו
 פי ומרוויח ההיפך, את מוכיח שהוא שנים 25

 והתמונה אחר. ומוכשר יפה שחקן מכל וכמד, כמה
 ביותר החביבה היא הגב׳ על הדובון עם הזו,

האחרונות. ,בתמונותיו
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