
אוננה עור ן1דגוו1ו :מארסו סופי
 סופי הוא האמיתי ושפה לה־בום״ ״סופי בצרפת המכונה הגעחד.
 צאת את עימד, חגגה בואי. צרפת נצזזית. בחגיגה חיה מארסו,

 של שיגעון לו יקראו בוודאי ■שבישראל ,2 לה־בוס השגי סרטה
 הברה עם לאירוסיד, השגייה השגה את גם חגגה סופי שנייה׳ מסיבה

 בשורה אופנה צילופי — והעיקר הסולד חג את י,קום פייר לבד,
ביני הפאריסאים, האופנאים גדולי בידי עבורה שתוכננו שפלות של
 כריסמיאן של שחורד- באורגזנה פעוסרת סאפטה שיפלת הם

דיור.

ת י ו ס ז ד ? : ה ל א ע ד ר  ס

ה מו ״01!ש

 הגרפני הביפאי הרצוג, ודגר
ביש בביקורו הצהיר ד״אכסנטרי.

 לא קארדינאלה ש״קלאודיה ראל
 ב- פאשר יפה יותר תהיה ולא היתה

ה הביסאי פיצקראלדו.״ סירסי ח  ח
 לפאס* התבגרות כל בלי ג׳וכאני,

להת שאפשר סבור הגרמני, סרו
ש החדש, בסירטו כך. על ווכח
 ״לה פגיעה בפאריס, לאקרנים יצא

חד לשיאים 42דד בת קרדינאלה״
יופי. של שים

 ל- לראשונה כשהגיעה בשעתו,
 שמנה שהיא עליה אפרו הוליווד,

ל אותה ושלחו סדי ועגולה מדי
גר כמו לחות כדי דיאטה חוות
ה דו כמו ולהיראות גארבד מ
 שלא זוועה, היתה ״זו דיי. דים

 הא־ הבימאים שלא כך על לדבד
שלי.״ הקאריירד. את בנו מריקאים
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ה אחוזי עניי ה יה ז י 1170 ת תומי של ו אחת בגנ

אל ט  ואפילו זמרת-פופ פעם היתה גויה שנ
 יעודה את שגילתה עד שחקנית־קולנוע, קצת

 ידוע טוב, עסק שזה לילדים. בידור — האפיתי
 בבל הילדים, הצגות צצות בישראל גם פזמן. בבר

 סטריות שצומחות מכפי מהר יותר הרבה חופשה,
 שגם לחשוד ניתן מהם חלק ולמראה הגשם, אחרי

מאמץ. בפחות
 רק לא שמשקיעה כמי ידועה זאת, לעומת גויה,
 לא שבלעדיו ממון הרבה גם אלא חסן, מחשבה

 התנו*•, את אלה למופעים להקנות מסוגלת תיתה
שלהם.

 המופלא. הכוכב — ההדשה הצגתה לדוגמה.
 הראשונה. בכניסתה הבימה, על עולה אינה ודא
ה מן גולשת היא כאשד אליה, יורדת ממש היא

פר על רכובה משוכללות, קוליסות בעזרת שחקים,
 עיניהם מחמים תקדים ליצנים כשהמת ירח, סות

 עלתה הזאת ההצגה הפקת השתוממות. מלאי מעלה,
 לא מעסיקה והיא ישראלי, בכסף שקל, מיליון 70

ומאחרי לפני שונים, בתפקידים אנשים 147מ־ פחות

הקלעים.
 לכל הדופק על היד את מחזיקה גויה הגברת

 הפת- בעלה, על-ידי נכתבה וההצגה הדרך, אורך
 ישתלם, העסק שכל כדי דבו. ז׳אדז׳אק מונאי
הקונגר בארמון המופלא הכוכב את השניים העלו

 נלחמו חותם ואלפי חג־הסדלד, לקראת בפריז, סים
 חייהם שאחרת ידעו כי לילדיהם, מקומות להשיג

 לראות חייבים צרפת ילדי בבית. חיים יהיו לא
ולהת לחזור דאחר־כד גויה. שנטאל של הצגה כל

בטלוותיה. מוצגת היא כאשר בה, בונן
 כוכבת הזמינה לבכורה, מיוחד גוון להעניק כדי
 כוכבים של צאצאיהם את מיוחד, באופן הילדים׳
 לב לתשומת שלמה. לחינגה הפך והאירוע אחרים,
 ובהירת קטנד, ילדה כיאזיני, שרק זכתה מיוחדת
 רומי המנוחה הכוכבת של בתה ,5ה־ בת השיער

למ קישט ושרה שאנטאל שתצלום מובן שניידר.
 ש- ללמדכם צרפת. עיתוני כל את המופע חרת

ז ילדים. של ללבות כובשת רק לא גויה שנטאל  

העולם. לבל כך על לספר צריך איך יודעת גם היא
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