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 קיש, אנה ההונגריה, האופרה לזמרת הפרידה מסיבת
 במקצת איכזבה ביפו, ריכטר הוראם של בביתו שנערכה

 קדמה למסיבה שהוזמנו. המכובדים והאורחים החוגגים את
 נגנית אותה כשמלווה בארוק, בשירי הזמרת של הופעתה
 הגיב בהופעה שנכח הקהל וייס. לויט יונית הצ׳מבלו

 אחרים אקורדים נשמעו עצמה במסיבה אן רמות, בתשואות
 על ובביקורת בניתוח עסוקים היו החוגגים נמוכים. ומונים

 אנה. של כישרונה בדבר רעים תמימי היו תבם ההופעה.
פוליטיות שיחות ניהל קקי, ג׳יובני הצייר לחיים, חברה

 במירפסת לובסמבורג. סוגי הארכיטקט מארחו, עם
 ניהלה גרא רחל האמנית וקפה. לעוגה ארוך תור השתרך

 ומזון. תכשיטנות תיאטרון של שילוב על עירנית שיחה
 ובעלה. מרקם אביבה השחקנית היו לשיחה שותפיה
 רחל אחרי במתינות שחיזר טורגובניק, אפריים הפרופ׳

 טריות. בבדיחות הוויכוח את קטע לשיחה, הצטרף גרא,
 ב1פאנ נאלינה הבלט רקדנית סביב ריחרחו נשות״חברה

 של היחצ׳׳ן הריונה. על רכילות פירורי לאסוף בתיקווה
 האורחים. את לרצות השתדל אילון, צבי ריכטר,
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מסיבת
פותרצים

 א- של השנתית השגרירים מסיבת
 וזיל־ במלון השבוע שהתקיימה קי״ם,
 ואף ועליצות, שימחה שפעה לא טון,
 בעבר. אותה שאיפיין הדר הקרינה לא

 והאווירה ,60ל״ התקרב הממוצע הגיל
 הוכיחה, החוגגים את שאפפה הכבדה

 מכל נמאס כבר העשירים שלאנשים
 שמילאו ההתדמות פסטיבלי השנור.

 הגיעו האחרונים בחודשיים הארץ את
לצ היה גרוטסקי קצת לשיא. כנראה

 שהיו המבוגרות, החברה בנשות פות
כת חשופות טאפט בשמלות דחוסות

 לעומתן, וגיל. שומנים שהבליטו פיים,
 חברה אנשי דוד, ובעלה אם אילנה
ל אופיינית חיוניות הפגינו נוצצים,
 ובעלה גוטמדינר פאולה צעירים.

 הערב, מארגני בין שהיו מנדל, הנדבן
 הרבים הצלמים'והכתבים מן הסתתרו

 אדית החברה אשת בנשף. שנכחו .
 באלגנטיות לבושה היתה תאומים י

ש מחברותיה, כרבות שלא מאופקת,
בטל החבובות מסידרת לדמויות דמו

 אובר■ גדעון של התצוגה גם וויזיה.
 והחוגגים השנ׳חה, את העלתה לא זון

באלגנטיות. ולפהק לנמנם העדיפו

וגמניות
־
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ההת־ הזמרת של האופראית שירתה למשמע נהנתה
 להחליף הזדרזו הזמרות שתי קיש(מימין). אנה גריה

ריבטר, הוראס המארח, של מביתו שהתלהבה יפה, עדכני. מוסיקלי מידע

 גיוון, לשם מלווה, כשהיא פרטית, במיסגרת להופיע רצונה את הביעה
 התלהב אילון, צבי המקום, של יחסי־הציבור איש ובתופים. בחלילן

שירה. בקטעי מרקט אביבה השחקנית את לשלב הציע ואף מהרעיון

מות
 התקיימה השבוע ביותר התוססת |יבה

 אמי־ שימחה אווירת סמס. הרבי ין
 איפיינו והתפרקות הנאה של ;חושה
 של יום־ההולדת למסיבת שבאו ■גגים

 היו הציפיות ארדיטי. יהודית ית
 גדולה. היתה ההפתעה ולכן נמוכות.

 ומשכו בערו: נכחו גבריים זכבי־עבר
 באו נמרי, ויוני שאול האחים ,־לב:

 הזמר צנטנר לורי הדוגמנית
 שבא ברע, יהודה השחקן פיק, ■ז

 פלד, נילי הדוגמנית לחיים חברתו
וצעירים, חדשים נערי־שעשועים

בחב שבא טרנר, נתן הפיננסים איש כמו
 וחברו ויגלר רונית הצעירה הדוגמנית רת

 מפקד שהיה מי של בנו הוד, יובל הטוב
 צעירים השניים, הוד. מוטי חיל־אוויר
 באו היפות, תל־אביב בנות בקרב פופולריים

 להעלות וכדי בחוגגות. עיניהם את לשטוף
 הביאו גבוה, היה שמימלא מצב־הרוח, את

 שחר צעירות, רקדניות־פלמנקו שתי לרחבה
ש ארדיטי, יהודית האורחים. להנאת ללו

 השכונה, לכל דאגה בבבלי, להתגורר עברה
 כדי למסיבה, וגרושות גרושים הרבה והביאה
 לחוצה. קצת נראתה עצמה היא שיכירו.
 בשם איש־עסקים החדש, שאהובה התברר
 המסיבה. ערב לחו״ל טס הלפרין, יהודה

חדשים. זוגות שהולידו חיזורים, הרבה

 ממו- בחופשה שנמצא הרקדן ר 111111
 הזדמנות בכל נהנה שכת, ^1111^

ריכטר. הוראס של במטיבותיו המוגשים מהמאכלים

 מבלי אוכל המארח,
 לרגע אפילו עין להסיר

מהעוגות. מאוד ונהנו בביתו שנקבצו האורחים מן
וינטו הוראס


