
 ממאנת אונו ׳וקו + אבו - דואיס גיו׳
 ויוו את מכתירה אונסים דאסדן + להינחם

ב־וחו הגווע הטעם בער המכבים עשות
• •  שיכול ביותר הגבוה באות־הכבוד זכה )58(לואים גירי השחקן •

 על״ידי הוכתר לואיס כלשהו. לאמן להעניק הצרפתי מישרד־התרבות
 נביא אין כי שוב, שמוכיח מה והאמנויות״. האותיות המצרפתי£כ״אביר

 אליו מתייחסים לואיס ועובד חי נולד, שם שבארצות״הברית, בעוד בעירו:
 הרציניים אחד הוא כי מבקרי־הקולנוע סבורים שבצרפת הרי ליצן, כאל

• באמריקה. השביעית האמנות שביוצרי והמקוריים •  מישל דאו •
 להצלת יצא קוסטו, דאק והמתעד האוקינוסים חוקר של בנו קוסטו,

 אביו ושל שלו מסע כשנה, לפני בסרט, שתיעד אחרי המיסיסיפי. נהר
 כי לצלילה, ציוד משווקי של בכינוס קוסטו הצהיר המיסיסיפי, במורד

 חייבת .אמריקה והולך. המזדהם לנהר לדאוג חייבת ארצות־הברית
 חוקקה שנים עשר כשלפני התמזה, למען אנגליה שעשתה מה לעשות

 אבל מאוד, חולה היום המיסיסיפי הנהר. את לנקות החובה בדבר חוק
 קוסטו אמר הדעת,״ את כך על יתנו רק אם להצילו ואפשר מת, לא עדיין

• •  אלמנתו, לנון. ג׳ון הזמר שנרצח מאז חלפו כבר שנים שלוש •
 בראיון גילתה לפחות כך הזמן, עם לשכוח מצליחה אינה אונו, יוקו

 בנו שון, בהשתתפות שבטוקיו, בדירתה בי־בי־סי עמה שערך מיוחד
 חלף לא כאילו מעורבת מרגישה עדיין .אני .8 בן היום שהוא הזמר, של

 כך.״ אגיב שאני לעצמי חושבת הייתי לא .מעולם יוקו, אמרה זמן,״
 ודבש, חלב ושמו חדש אלבום של לאור הוצאתו לרגל שודרה התוכנית

 אור והרואים מותו, לפני קצר זמן לנון ג׳ון שהקליט שירים שישה הכולל
• אונו יוקו של הקלטות שש עם יחד הראשונה בפעם •  ז׳אקלין •

 בית של ממודעת־פירסום נפגעת עצמה את שראתה קנדי־אונסים,
 טיפות־מים, כשתי לה הדומה דוגמנית מופיעה שבה דיור, כריסטיאן

 המודעה. של הופעתה המשך נגד בית־מישפט של בצו״מניעה זכתה
 שרי הדוגמנית שאליט, ג׳ין הידוע מבקר־הקולנוע נראים במודעה

 תשובת דמויית־ז׳אקלין. ודוגמנית גורדון רות ,השחקניתבלסונטה
 אוקטובר, בחודש פעמים שלוש פורסמה .המודעה זה: בשלב דיור בית

• ולפרסמה״ להמשיך כוונה לנו היתה לא וממילא •  כמובן •
 שחורה מלכת־יופי משנבחרה לסדר־היום לעבור היה שאי־אפשר

 אל פנה אמריקאי עיתון של כתב ואומנם, .1984 לשנת לארצות־הברית,
 העובדה .האם בוטה: בצורה אותה ושאל ויליאמס, ואנסה המלכה,

 הרם, תוארך בתוקף לך הצפוי ההופעות ממיספר מורידה ציבעונית שאת
 .היו לענות: היססה לא המלכה לך?״ שקדמו מלכות־יופי עם בהשוואה

 אבל לי. שידוע כמה עד אחרת, מלכת־יופי לכל מאשר פניות יותר לי
 כל את תעשה שלי המתחרה חושבים. שאנשים ממה פחות זוהרת העבודה
 עלי המוטל לסיבוב מוגבלת אני כי לעשות, יכולה לא שאני הטיולים

 היא ואילו — אורגון פורטלנד, קליבלנד, סנט־לואיס, — כמיס״אמריקה
• ולג׳מאיקה״ לניגריה נוסעת •  זוג לוח־זמנים: של עניין זה גם •

 וגדרם תארס טווילה בארצות״הברית, ביותר המבוקש הכוריאוגרפים
 למען משותפת אחת יצירה על ביחד לעבוד מאוד רוצים היו תבינם
 זמן יהיה כשלה זמן יהיה לו אם רק השאלה באלט. סיטי ניו־יורק

• •  את 24ה־ בפעם בחר בלקוול ריצ׳ארד האמריקאי המעצב •
 הרשימה־ בראש בלבוש. רע טעם ב... בעולם המצטיינים האנשים עשרת
 שיש הרע לכל כסמל דינאסטי, כוכבת קולינס, ג׳דאן את העמיד
 מועדון הבריטית הלהקה סולן ג׳ורג׳, בוי האופייני. ההוליוודי בטעם

 .זהו ההגדרה: עם יחד הציון את מבלקוול קיבל תרבות,
 גם נמצאת הגרועים עשרת בין גרוע״. בשיעמום ויקטור־ויקטוריה

 על המדוזה״, של נערית בכינוי.גירסה שזכתה סטרייסנד, בארברה
 על־ידו צויינה טוויגי הדוגמנית ביענטעל; כנער־ישיבה הופעתה
 לא סטארק, קו הדוגמנית רומאית". לאורגיה לבושה גודייבה כ״ליידי

 המחכה אופנתי כ״פרנקנשטיין תוארה אנדריו, הנסיך של חברתו מזמן
 כמו נראית לדעתו, ניוטון*ג׳ון, אוליביה הזמרת ואילו הגדר״, ליד

הציפורניים״. קצות עד האף מקצה מגורדת ״טרגדיה

נבו מפטפט העצר יורש ויראם: הנסיך
 לא ואפילו הקהל, מן הצלמים, מן ביותר התרגש לא ויליאם הנסיך

 הממלכה רחבי מכל באקינגהם לארמון שהגיעו המתנות, מערימות־ערימות
המאוחדת. הבריטית

 חבל מדוע. להבין כדי שלו הצוהל ובחיוך הילד של הקורנים בפניו להביט די
אבא(באנגלית). הראשונה: המילה את אומר הוא איך לשמוע שאי־אפשר רק

 ולכל משמיציו לכל רגן רונלד הנשיא של תשובתו
 הגופני וכושרו רעוע בריאותו שמצב המדליפים אותם
 היא בחייו, מפורסמת התנקשות אותה מאז גרוע,

 כיצד לצלם, ואפילו לראות, אותם מזמין הוא חד־משמעית:
 רוכב הוא שם הלבן. בבית שלו באולם־הכושר מתעמל הוא
 מכשירים עם ומתמודד מישקלות מרים אופני־כושר, על

בספורט עוסק היה אמריקאי כל ״אם ומשונים. שונים

 המישפט זה הכושר,״ בשיא כולה אמריקה היתה כמוני,
 ולא עצמו עם שלם הוא כמה עד להוכיח וכדי עליו. החביב
 את הנשיא נטל הצעיר, רגן רונאלד לנוכח נבוך מרגיש
 אותה על־פי הצגה נערכה שם קנדי, ננסילמרכז רעייתו

 הלב — הקולנועית לגירסתה הנשיא שיחק שבה הדראמה
 מההשוואה. חשש לא ורגן שנים, 34 לפני היה זה הנמהר.

הקרובות. הבחירות הן אולי, מפניו, לחשוש לו שיש הדבר

 המרובה מישפחת
 חג היודגיח:

בווינה לבן מולד
 היתה גור, המלכה חוסיין, אשת
 שלושת עם יחד לגסדאט, בדרכה
 המלך של הפרטי כשמטוסו ילדיה,
 ביקור אחרי בווינה, נחת חוסיין

 שלושת עם ירדה המלכה בפאריס.
 המקושט באשוח להתבונן כדי ילדיה

 וינה. של בנמל־התעופה שהוצב
 הירדני המלכותי הזוג ילדי שלושת

 התלהבותם את לכבוש יכלו לא
 העץ של המהבהבים מאורותיו
 את משכו וצהלותיהם המקושט,

 את שהנציח הצלם, של תשומת־ליבו
 שלושה: הם נור של ילדיה המעמד.

 בן האשם, שלוש, בן כמעט האמזה,
 בת לא עדיין — ואימאן שנתייים,

העץ. מן נהנית גם אך שנה,
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