
הגדול השיק ווסליני: איזבלה
יפים. לאנשים גולף תחרות לאנקום התמרוקים חברת ערכה מזמז לא

ם של ה״קבועים״ כל שם היו  עד צלמים הרבה וכל־כך לידו ושל מקדי
 פסלון הוא הגדול הפרס התמונות. מן חודש כבר ניזונים שהעיתונים

 בצילום. שנראה כפי כך, אחר בא העיקר אבל ולהרכיבו, לפרקו שאפשר
 של הבית דוגמנית שהיא ברגמן, אינגריד של בתה רוסליני, איזבלה

 שני הסכום: את לקרוא אפילו אפשר הענקי. השיק את מגישה לאנקום
צרפתיים. פראנק מיליון

בנו השמיים גם הסי: טינו
 בואינג במטוס האחרונה, דרכו את רוסי טינו כשעשה בכו השמיים גם

 בעת מפאריס שיצא המטוס, שבקורסיקה. אג׳אצ׳יו מולדתו לעיר מפאריס
 נחנקו בלוויה שצעדו כלי־הנשיפה וגם סערה שטופת לארץ הגיע סערה
 שלושה אוהביו, כל מאדלן בכיכר ממנו נפרדו בפאריס הגשם. מחמת
 לכנותו ונהגו המנוח, הזמר את מאוד שאהבו ושחקנים זמרים של דורות
 נט ז׳וזה מארי אבלות, שתי נראו ידידיו בין הרוך: של טינו — בחיבה

 קטנה אלמונית לפאריס, הגיעה כשזו הזמרת. מאתייה• ומיריי השחקנית
 שיעץ העצות ואחת הקטנה" ״הילדה בחיבה אותה כינה מאביניון, ורזה

 להעניק חייבת את כהלכה. עבודתך את ״עשי לקהל: יחסו על מעידה לה
לך.״ העניקו שהשמיים מה שלך לקהל

נשיקוח ואין־ספוו נוות ואחו אובעיס איגלסיאס: חוליו
 אדם על־ידי — שנים בעשר תקליטים מיליון עשרה

 של השיאים בספר להיכלל הראוי הישג כבר זה אחד,
 ראש שיראק, לז׳אק טובה סיבה היתה זו בינתיים גיניס.

 יוקרה מסיבת איגלסיאס לחוליו לערוך פאריס עיריית
 היפהפיות כל בנוכחות מדליה, לזמר הוענקה שבה

 העובדה לאור בעיקר קשה היה לא זה האפשריות.
למקסים. העיריה מן הדרך את היטב מכירים שהשניים

 לסלי מאתייה, מיריי גם באו לבדם, היו לא השניים
 ולא צעירות חברות הרבה ועוד פראול אנדרה קארון,
יפות. כולן כולן, אבל ידועות

 אנדרס, אורסולה ביותר, הפוטוגניות הריאות בעלת
 שציינו למעלה) הנרות(בתמונה 41 את לכבות לו עזרה

 (בתמונה תודה בהבעת וזכתה 40ה־ הולדתה יום את גם
מחבק. גם הוא מנשק כשחוליו — למטה)

התיאטחן לבימת החצוגה בימת שביו הקטן ההבדל אולמן: לין
 שדמות בעובדה כופרת 17 בת צעירה נערה

 האמת הוא המישחק לגביה תחפושת. אך היא תיאטרלית
 אולמן(באמצע), בלין כשמדובר פלא זה ואין היחידה.

 ברגמן. איגמר והבימאי אולמן ליב השחקנית של בתם
 ובתה האם שבין והמורכבים המוזרים היחסים לתאור
שבעת אלא שינויים, ליב של מספרה ניכר חלק הוקדש

 הבת עוסקת היום תשע. בת ילדה לין היתה הכתיבה
 הופכת אבל בצילום, שלצדה הנערות כשתי בדוגמנות,

לאמה. ויותר יותר דומה

 לין, אומרת זמני,״ תחפושות מישחק היא ״הדוגמנות
המישחק.״ הוא אותי מעניין שבאמת ״מה

240949 הזה העולם


