
\

הזוקוויס לאור רומנטית חזרה :פט׳ פאסקל
 פנים בעלת מאוד, יפה תגלית הצרפתי לבד היתה 60ה־ בשנות

 שהתחיל בסרט הופיעה היא פטי. פאטקל כאחד, ומעודנים אקסוטיים .
 כמעט פאסקל נשכחה בינתיים לאן. טובים בני הצרפתי, בקולנוע גל

 בעלת נמצאה לא כי אם הבד, את כבשו חדשות ותגליות לגמרי,
 לפני לעבוד ואף לכותרות לחזור החליטה לאחרונה כמוה. עיני־איילה

 בפסטיבל בן־לוויה לה ששימש וותיק טוב חבר של בעידודו המצלמה,
קאסל. פייר ז׳אן השחקן בדוביל, שנעדר הסרטים

הבד אל חוזר הפלא נער :בננט ד״ווד
 אולי — הפח תוף בסרט הופיע כאשר 14מ־ פחות בן היה הוא

 סיפרו לפי שלנדורף, פולקר הגרמני הבימאי של ביותר הטוב סרטו
 בקאן הסרטים בפסטיבל הזהב כדקל שזכה גראס, גינתר של הידוע

 קופולה פורד פראנסים של סרטו עם קשה מאבק אחרי ),1979(
 ולא השניים, בין להחליט ירע שלא חבר־השופטים עכשיו. אפוקליפסה

 את הסרטים לשני להעניק בחר האמריקאים, בלחצים לעמוד מסוגל היה
 אחת תגלית על רק דיברו פסטיבל באותו אבל אקסקוו. הראשון הפרס

 והשנוייה המוזרה ההופעה בעל בראנדו מארלון זה היה לא ויחידה.
 הפח לתוף שהעניק ומוכשר מוזר ילד אם כי באפוקליפסה, במחלוקת

 אחרי־הפסטיבל אבל החיונית. והופעתו הרגיש במישחקו ועוצמה ייחוד
 להתרכז והעדיף כלשהן, קולנועיות להצעות בגנט דייוויד שעה לא

הוריו. עם מתגורר הוא שם בברלין, לימודיו בהשלמת
 הצעתו את קיבל קאניקול, בשם תסריט שקרא אחרי שעבר, בקיץ

 דייוויד היום זה. בסירטו להופיע בואשה איב הצרפתי הכימאי של
 של כבנה מופיע הוא קטין. עדיין נראה אבל וחצי, 17 בן כבר הוא

 כל תהיה לא לדייוויד מרווץ. לי האמריקאי השחקן מול מיו־מיו,
 הוא רהוטה. צרפתית מדבר הוא כי צרפתי, קולנוע עם להתמודד בעייה
 את כשהדהים וקפח, תוף אחרי שנערכה במסיבת־עיתונאים זאת הוכיח
 הוא בהפסקות למעשה אבל ויוצאות־דופן. חריפות בתשובות הקהל
 המיקצועי המישחק פני על כלבו עם לשחק ומעדיף ילד, עדיין

בקולנוע.

מפורסמים אנשים עם גולו מישחק׳ הלוחמים: מנוחת
 זה — אמריקאיים סרטים לראות לשם באו כולם

 כדי אבל בדוביל. הסרטים פסטיבל של המיוחד האופי
 דאגו מדי, ממושכת בחשיכה עיניהם יכבו שלא

 והמפורסמים היפים האנשים את להעסיק המארגנים
 כמה באור. השהייה הוא שלו המאפיינים שאחד בספורט
טוב. יותר שחקן אתה — אוויר ויותר שמש שיותר

 כמובן, בתחרויות־החובבים המתחרים, אחד נראה בתמונה
 כדורו את חובט כשהוא שארלבואה, רוברט הזמר
 שם לראות היה אפשר בראסר. קלח־ השחקן לעבר

שחקנים. ובני שחקנים נסיכים,
 פול ז׳אן של בנו היה המובהקים הגולפאים אחד

פול. בלמונדו,

 :קנט דוכסית
והחיות היפה
 הנסיכה של זו פוטוגנית תמונה

 קנת, דוכסית מארי־כריפטין,
 שתי ונ׳סי. בסי עם אותה מנציחה
 על אושר של היוד העלו אלה חתולות

 שהיתה היפה, הדוכסית של פניה
 מותה עקב לאחרונה, מאוד מדוכאת

 בנה פרדריק, החביבה. חתולתה של
 חיות־מחמד חובב הוא שגם ,4ה־ בן

 (אביו בני־המישפחה וכשאר כאמו
 את לחתולותיים שהעניק הוא ואחותו),

 שלושה בנות הן וגיסי בסי שמותיהם.
 ועיניים כהה צבע בעלות חודשים,
 על־ידי להן הוענק והייחוס בהירות,
 בבית נולדו לא אם המאמצת. הנסיכה

 למצוא מזל להן היה לפחות טוב,
, כאומנת. מלכותית מישפחה
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