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לדבר רוצה איני כר על י נישואיו ארדן: באני
 ספק_ כל עוד ואין הצרפתי לבד נולדה גדולה כוכבת

 כדי הבד, מן זמנית שירדה ארג׳אני איזאבל לצד בכך.
 בעלת דוגמנית עלתה הבימה, הישנה, לאהבתה לחזור

 להעריך היודע בימאי של המבורך בסיועו מושלם, פרופיל
 עצמו כובד־ראש באותו לכישרון ומתייחס אשה, של יופיה

 ראשי בתפקיד התגלתה הדרכתו תחת טריפו. פרנסואה —
 חיקו כאשת אותה שאימץ ואחרי ממול האשה בסרט

 יום כבר שיהיה ששמו חרש סרט לה העניק הפרטית.
 הופיעה בינתיים לכישרונותיה. מחווה שכולו ראשון,
 רנה, אלן של האחרון בסירטו הנשים בגלריית הגברת
 טוענים כך לשחק, מפליאה והיא רומן כמו הם החיים
 בנבנוטה. דלבו, אנדרה של האחרון בסירטו בצרפת,
 ואחד )32 בת רק היא משלה(פאני כפול שגילו גבר לצידה

 ויטוריו ובקולנוע, בתיאטרון ביותר המרתקים השחקנים
גאסמן.

(לבימאי הריונה סוף לקראת תופחת, החלה כשגיזרתה

 מעריכה והחלה הים, על חודשיים בת חופשה נטלה טריפו),
 אבל לדבר, מסרבת היא■ הילר אבי על מחדש. עצמה את

 בנושא לומר מוכנה שהיא מה כל סוד. אינו כבר הסוד
 לא. או נשואה אני מדוע לומר רוצה ״איני הוא: נישואין
 מהפך זהו אבל דבר החלטתי לא זה. ברגע שלא ובוודאי
 ״אין מזמן: לא שאמרה לדוגמנית קדימה צעד זהו בחיי.״

עצמו." בפני יום כל חיה אני >!חד, אף כלפי חובה לי
 שמחה היא שנים. 8 בת לדמיו*, בשם בת כבר יש לפאני

 אחזור ״כאשר תגדל. שהמישפחה הסיכוי לקראת מאד
 בחברת זו תישארנה ״הן פאני, אומרת הצילומים,״ לאתר

 זאת אם לי איכפת לא זה ״בעצם, צוחקת: פאני ״הן?״ זו."
 ולהחליט הגורל על להשפיע רוצה איני בן. או בת תהיה

 לי הציעו ושיגרתיים. קלאסיים שמות אוהבת אינני מראש.
 כעת. להחליט מוכנה אינני אבל בלימה, פולני־יהודי, שם
 אוהרה סקארלט של האחרון המישפט את מצטטת אני

מחר." כך על אחשוב — הרוח עם בחלף

ז

 שהוא ולומר להתבדח ג׳וניור דייוויס סמי נהג פעם משתנים! שהזמנים יו
 כושי מכוער, המושלמים: החסרונות מכל סובל שהוא למרות בקאריירה, ח
 באטלנטיק־סיטי היופי תחרות שופטי החליטו האחרון, בקיץ לפתע והנה, יי.

 הומצא מאז הראשונה בפעם עובדה: יפה. באמת זה ששחור הגזען) :דרום
 ירוקות עיניים בעלת ,20 בת כושית ואנסה, כמנצחת יצאה אמריקה, מיס ר1

 מיס כבר היתה היא לשלמות. המתקרב וגוף מלאך כשל מעודנות פנים נות,
 אבל שלמה, היתה לא שההפתעה השופטים, דעת את מחזק שרק מה ורק,
מושלמת. יתם

 פעם שהיתה ונאווה, שחורה כושית, עוד זכתה השני במקום הכל: לא עוד ה
ניו־ג׳רסי.

 שבה הראשונה הפעם אבל האפשרויות, כל בארץ זאת להזכיר כל־כך נעים א
 בשנת היתה לאומי, יופי תואר על ולהתחרות לגשת כלשהי צבעונית נערה ז
 כי מאוד, מעטות היו הן אבל לבנה. שאינה מי לקבלת התקנון נפתח אז רק .1

 הכשירה ארצות־הברית דברים: קרו בינתיים לאפס. בקרוב סיכוייהן את יכו
אחרים. גם יבואו בוודאי ובעיקבותיו כושי רונאוט

* 75ה־ בן הזוהו והמנב 3ם ה־ בו הסוט
סופרים אין ★ לקופולהל קווה ■ 1מ
נפולינזיה 1 כלבים אוכלים * באמריקה

• •  בחור היה ניו־יורק בפטיסבל ביותר הזוהר הכוכב •
 המצליח הסרט סטיוארט. ג׳יימס בשם 75 בן ותמיר צעיר

 בתפקיד סטיוארט הופיע שבו הפסטיבל, של ביותר
 אלפרד של אחורי חלון זהו ,30 כבן הוא גם הראשי,

 הזה, הסרט על יוניברסאל חברת ישבה שנים היצ׳קוק.
 ידע שלא חדש דור שקם עד בארכיונה, אותו והחזיקה

 כל פני על הישן היצ׳קוק את העדיפו עתה היצ׳קוק. את
 סטיוארט של ומסיבת״העיתונאים החדשים הסרטים

• המונית. הערצה של חגיגה היתה •  פורר פראנסיס •
 כל למרות ולנחלה, למנוחה הגיע טרם עוד קופולה
 סופית להימכר עומד אלה בימים לו. שנקשרו הכתרים

 אלא שנים, כמה לפני לעצמו שרכש הקולנוע אולפן
 קופולה הכסף. את קודם יקבל מי ביניהם רבים שהנושים

 קם השפנפנות מועדון בשם יוקרה סרט שמביים עצמו,
 שהוא לו הסתבר כאשר הביתה, והלך העבודה באמצע

 ממהר אינו איש וכי חוזה בלי חורשים כמה כבר עובד
• עליו. לחתום •  פאלומה, פיקאסו, של בתו •

 סאן איב בית של לשמלות״הערב השראה המשמשת
תנציח בכך שמה. את הנושא בושם להשיק עומדת לורן,

• בשמים תעשיין שהיה סבה של מיקצועו את •  גור •
 ראוולו, של כבוד באזרחות שזכה הסופר )58( וידאל

 העיר עם שניהל הממושך לרומן הערכה לאות איטליה,
 עדיין קיימים ״באירופה טען שנים, 35 במשך לו שאימץ
 נכתבים שבה באמריקה, כמו לא אמיתיים. סופרים
 סטודנטים על־ידי או לספרות מורים על״ידי הספרים
 וידאל של האחרונה יצירתו מורים." להיות שרוצים
 של היוקרתי הספרות בפרס מה זמן לפני זכתה יצירה
• בצרפת דוביל •  של לשעבר בעלה סנואדון, לורד •

 עליו שהתיז צעיר על־ידי רוסס )53( מארגרט הנסיכה
 כמה למשך התעוור סנואדון משאית. מתיר מוזר נוזל

 בעצמו נהג שלא היה מזלו התעלול. מן כתוצאה דקות
• בנהגו. נעזר אם כי מכוניתו, את •  ממשיכה ביבי •

 בעלי־חיים. של שלומם על להגנה זמנה את להקדיש
 הנוהגים הפולינזים נגד חורמה למילחמת יצאה כעת

 הנטבחים הכלבים של מיספרם כלבים. של בשרם לאכול
 ״אני בערך. לשנה 2000 הוא הצרפתית בפולינזיה
 בראיונות בארדו הצהירה צרפתיה,״ להיות מתבישת

לאחרונה. שהעניקה העיתונאיים

ז


