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ז בחזות ז מ ז ד י י מ
 ביותר שמתאים מישהו יש אס

 רק משם ולהוציאו בכלוב להחזיקו
 זהו הרי חדש, שיר לחבר גמר אם

 הזמר־מל־ צ׳לנטאגו, אדריאנו
 מהומות שעשה איטלקי, חין־שחקן

בת הופיע כאשר שנים כמה לפגי
 מצחיק שיר עם האירוויזיון חרות

 לא עובד שלא מי בשם: ומוצלח
איטל שככל כמובן אהבה. עושה

 קומוניסט הוא ואמן משכיל קי
 באבולוציה ביותר ומתעניין מושבע

הסי זו אולי האדם. של החברתית
 של החדש בסירטו שהחליט בה

 פסטה־קא־ פסקואלה הבימאי
 שגודל קוף־אדם לשחק מנילה
 פרימיטיביים שבטים בידי בג׳ונגל

 בגיל רק הציוויליזציה את וגילה
 מזה במיקצת שונה תפקיד זהו .40

 הנאהבים הקודם, בסירטו ששיחק
 מוטי אורנלה עם המטורפים,

 כל ואת הרפליקות את לו שהגישה
אישי. באופן השאר
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18גור ועור נדמו
 גאון כל שלו, ואופליה אחד כל

 מסריט לופי ג׳וזף שלו. והכרמן
קול עיבוד שנים, מזה חלומו את

 ביזה, של כרמן האופרה של נועי
 הגרמנית האופרה פצצת עם

 של הבא סירטו ׳מינגנס. ג׳וליה
 לוק ׳אן ז השווייצי הכימאי
 יהיה לא כרמן שמו שגם גודאר

 לחשוש ואין לוסי, של לזה זהה
 רצה גודאר לו. דומה שיהיה אפילו

 איזכל הצרפתיה, השחקנית את
 המוכשרת העלמה אבל אדג׳אני,

 גם והמציאה לגודאר ״לא״ אמרה
 גודאר הומור. חוסר :לעניין סיבה

 מעומדות, 400 בחן התאבל, לא
אלמו בדמות כרמן את לו ומצא

ב הלומדת ,20 בת הולאנדית נית
 אחת שמרטף עבודת בין פאריס

 סארוסקה לה קוראים לשנייה.
 למה רע. לא נראית והיא דט.זרס

הולאנדית? צועניה לא

באי: נאטאד•

 והראשית וומננזז
חטנב־ם מל של

לח כשניגשה מאושר זהרה היא
או וחילקה הענקים עוגת את תוך
 הערב. אותו גדולי כל עם תה

 הכירה לא שאיש ■כאי, נאטאלי
 מלכתו היתה שנים, כשבע לפני

 את המסמל ערב של המוכתרת
 :הצרפתי הקולנוע הישגי של שיאם
 המקביל הפרס הסזאר, חלוקת ערב

 בו זכתה היא האמריקאי. לאוסקר
 הטובה השחקנית היותה בזכות
 בסרט הופעתה על זו לשנה ביותר

ב שלה הפארטנר גם המאזניים.
 ליאוטארד, פיליפ ערב, אותו
 ביותר הטוב לשחקן בסזאר זכה
 מיוחד טעם לכך היה השנה. של
 היה שפיליפ מאחר אירוניה, של

 במשך נאטאלי של לחיים בן־זוגה
 שהופיעו אחרי ודווקא שנים, שבע
 הפרס את להם שהביא בסרט יחד

 ש־ אחרי דרכיהם, ניפרדו הגדול
 האלי־ ג׳וני את הכירה נאטאלי

 העוגה מן ישר ניגשה שאליו דיי
 של הגדולה הנשיקה את וקיבלה
הערב.

ונחו מתחת תישנו הוגי: ויקי
 ישבן על־ידי נגרם המאוחדת הממלכה של החדש הראש כאב

 בארון, של בתו ,35ה־ בת ׳ג1ה ויקי לגברת .שייך הוא פוטוגני.
 האימפריה. את שזיעזעו ושערוריות מצליחה נערת־שער שהיתר.

אנדריוז הנסיך של לידידה מזו יותר מכובדת קאריירה היש

ם ל עו ה ה 2380313 הז


