
.עצמיג חגיגה
 בית־הספר בוגר שהוא גוטמן,

 ברמת־גן, בית־צבי וקולנוע חק
 ההקרנת־הבכורה הכנסות את

לבית־הספר. סירטו
 פוליטיקאים בלטו המוזמנים בין
 ח״ר קולנוענים ,וכמובן כספים אנשי

מרדכי שיווי של המועמד דירשובסקי, שינוי ׳׳־׳׳ • ,י— ,
את ייצגו תל־אביב, עירי-ת לראשות

( ד א ג ^ ד י לחיים נאמןוחברתו רן
דותן שימעון ואחו^זרטיו׳

שגם כעיסקהיאקולנוע
ד,ס,. השחקניע

 1 יוהנתן בסרט, יםט1,כ ןין<^ ובן לסג
 1 נסע בן סר^דרם. בצילומי להשתתף
 1 הסרעדלארץ. הקרנת אחרי
 1 במועסיאון, המוזמנים כל התכנסו
 1 עמל־ הם הקבועים שאורחיו אביבי,

 השתז<| במסיבה (הומו־סכסואלים).
 אביג? שוש הקולנוע מבקרי גם

קלין. ואורי
 ועושי רבה, היתה במועדון הצפיפות

 הנלהבות מהתגובות מרוצים היו הסרט
 בעיצומה האורחים. עליהם שהרעיפו

 התל• הקוקסינל הופיע המסיבה של
 וינדר, (>שושי״)זלמן הידוע אביבי

 לבימאי מתנה עוגה, כשבאמתחתו
 והגיש מהעוגה פרס שושי גוטמן. עמוס
 הסרט על נתח. מהנוכחים אחד לכל
 לא זה, בתוך נמצא שלא ״מי שושי אמר
 הסרט.״ את להבין יכול

 הומר בחור של חייו על מספר נגוע
 סביבתו, עם שלו היחסים על סכסואל,

 השזורים והכאב השינאה הקשיים ועל
וחברו. חברתו עם ביחסיו

מורדוידמיצווה
הבכירה

לידה עומדתימיןמצדבים

 של ראשה הוא שלידה החייכני הראש מהנאתה.
 לטובה התרשמה רוזנבלום גס רוזנבלום. פנינה

הזריחה. למועדון אחר״כד באו השתיים מהסרט.

 הקרנת־הבכורה נערכה שבוע ך■
ל1 1  במוסיאון נגוע הסרט ש

עמום הסרט בימאי תל־אביב.

 אלמגור גילה השחקניתבואש ואש
 הקרנת לתחילת איחרה

פגם לא הדבר אן תל״אביב, במוטיאון נגוע הסרט

1.....11__^ £ ._______21____ £2 בווו חטיפה
;המכירים הנוכחים, שיקורה. הנס

 ה החורף מושב תחילת ף■
 מו דויד כנראה יהיה הכנסת של ^

 הו ראש־הממשלה אם הנוכחים,
 מור כח״ב. מתפקידו גם יתפטר
נ אמריקאית לליאורה, נשוי יהלומן,

 נערכה שלו הבכורה שהקרנת נגוע, הסרט בימאי גוטמן, עמוס 11111
 הבכורה הקרנת הכנסות את תרם גוטמן תל״אביב. במוסיאון 111111

למד. שבו והקולנוע הבימה לאומנות הספר בית ברמת״גן, צבי לבית

 מבית־שאו בא לו■ וויו ^
הלכו הקתת־הבכווה, אחו׳ ★ מטהו

 של מטויימת לקבוצה המיוחדת בבעיה העוסק בסרטנשים גם
 התסריט בכתיבת נשים. גם שותפות גברים,

ההקרנה. שאחרי במסיבה כוס המשיקה מזי־א(מימין), עדנה השתתפה
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