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חגן נמו הם הת״ם :גאסמן ויטוויו

 כבד בד בסערה. פאריס את כבש השישים בן גאסטמן ויטוריו השחקן
 רומן, כמו הם החיים רנה, אלן שביים חדש סרט של הבכורה הצגת עם

 קאפקא, ועד מפיראנדלו קטעים שכללה יחיה בהצגת בתיאטרון הופיע
 בעיקר בעולם ידוע גאסמן הצגות". שש רק שהיו ״חבל אמרו: והביקורות

 אבל הוקרה), פרס לו הוענק האחרון קאן בפסטיבל (גם הקולנוע בזכות
 מאחל היה מולייר, כמו שהוא, לומר נהג תמיד הבימה. היא הגדולה אהבתו
 הוא גאסמן כך. על לדבר מדי מוקדם עדיין אבל הקרשים. על למות לעצמו

 מופיע הוא שישים בן ומיקצוענות. הידור הומור, חיים, מלא פעיל, היום
 הרצינות, בכל וממושכות ארוכות חזרות עורך רנה, של בסרט לראשונה

 השנתיים בן בנו עם מאוחרת שבאבהות השימחה את מגלה זמן ובאותו
 ילדים ולהוליד מחדש להתחתן חיים, לשנות בית, ״להחליף ג׳אקוב.

 בנות, שתי לו יש גאסמן. קובע הממושכים״, הנעורים סוד זה — בשנית
 ומנישואיו הראשונים מהנישואין ),29ו־ 39 (בנות ופאולה ויטוריה

 הופיעו השניים אבא: בדרכי ההולך ,18ה־ בן אלסנדרי, בן לו יש השניים
 הסרט ששם ספק אין גאסמן. ביד ובויים שנכתב סיפור לפי משותף, בסרט

מידותיו. לפי נולד רומן, כמו הם החיים החדש,

בתאוצה הקאו״וה דוסיליני: איזבלה
 — יותר אירופה עיתוני את בתמונותיו יקשט השניים מן מי לדעת קשה

 איזבלה. זו) אחותו(בתמונה או ממול) (בעמודרוסליני רובו־טינו
 הוחתמה — האב רוסליני מרוברטו ברגמן לאינגריד בת היא גם איזבלה
 בלעדי חוזה על לאנקום, בצרפת הגדולות התמרוקים מחברות אחת על־ידי

 צילומי סידרת בכל הופעה דבר של פירושו החברה. של יופי כשגרירת
החברה. של הפירסום

 ידועה, דוגמנית היא סקורסיזה, מרטין של אשתו לשעבר איזבלה,
בטוח. שבטוח מה — ברומא לאופנה האקדמיה את בינתיים שסיימה

מיזוודות 71־1 ניב חדשה, אשה נלי לפסטיבל הציוד לואיס: גירי
 בכל דומה הוא הפרטיים בחייו כי בו המעידים יש

 מרטין של הסרט - הקומדיה במלך לדמותו
 ופירושו השנה. קאן לפסטיבל אותו שהביא סקורסיזה,

 אדם הוא הבד, על הצחוק מלך לואים, שגדי דבר של
 שיגעונות ועמוס הפרטיים בחייו מצחיק לא כלל

 לו כדאי כי שהחליט עד קשות התלבט למעשה, לעייפה.
הפעם שזו למרות בנוכחותו, הפסטיבל את לכבד

שלו. סרט שם מציגים שבה בחייו הראשונה
 ביסודיות זאת עשה צרפת, לדרום לרדת משהחליט

 רעייתו עם חודשים, שלושה של לתקופה הגיע הוא —
 אנג׳לו, בשם יורקשיר־טרייר כלבם, סנדי, הטרייה

 שאלו. מיזוודות? הרבה כל״כך מה לשם מיזוודות. 71ר
 וצחק ענה זכרונותי" את כאן לכתוב הפעם מתכוון ״אני

גדול. צחוק

 ציאורס הנסיו
 ויאנה: והנסיכה

 משתנה, התבאווה
נשאות הנסיכה
 משמח מאורע על בישרו בלונדון

 שעה בבית״המלוכה, והולך המתקרב
 מן הרחק לה שטה המרכזית שהדמות

 ניו־זילאנד, בערבות אי־שם — הבית
 בחברת די, ליידי מאורית. בסירה
 חוויה בילו צ׳ארלס הנסיך בעלה

 מידי קיבלה כשהנסיכה בלתי־נשכחת,
 ״טיקי". המכונה קמיע המקום תושבי

 מן עוד זה קמיע של מוצאו כי מספרים
 המאורים, האמינו שבה התקופה

 ניו־זילאנד, של הראשונים התושבים
 ההשגחה עם ישיר קשר להם כי

 פיסלון זהו הטיקי. באמצעות העליונה
 הג׳ייד, מאבן בן־יומו תינוק בדמות

 אותו הנושא כל צוואר. על נישא והוא
 כמו בני־האי. על-ידי ואומץ אושר כמו

 בחצר־ בבית, הדברים היום שנראים
 כלל יזיק לא הבריטית, המלוכה
 להחזיק יורש־העצר של לאשתו
כלשהו. בקמיע
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