
שחקנים

הס היא ביותר. משועשעת נראתה מנחה וגם שחקניתקם מיק׳
כש המוסיאון של השונים המיפלסים בין תובבה

לעברו. בזר נפנפה מוכר ידיד כשפגשה צרור־פרחים, בידה אוחזת היא

טים סר

ה נזנסיקלי חדינם ס תר־אביב במנסיאון ג

השתעש החיים", ״עלובי המצליח המחזמר מכוכבותדיין תיקי
 דיין דר. אילן השחקן של בחברתו קשוחה בפוזה עה

שייקספירי. במחזה לשתפה אנגלי בימאי של מהצעתו המומה עדיין

בחורף
 חיאטחן של החורף עונת פתיחת

 רק ולוא למסיבה, סיבה היא הקאמרי
 תנופה צובר שהתיאטרון העובדה בגלל

 השימחה ניכרת. בצורה גדל ותקציבו
 ברפרטואר יעלה שהתיאטרון כך על

 שכל לכך גרמה מחזות שבע שלו החדש .
 למסיבה הגיעו וחבריהם השחקנים
 בלטו הנוכחים בין מרומם. במצב־רוח

 החיים עלובי וזמרי שחקני במיוחד
 תיקשורתית בחשיפה לאחרונה שזכו

 פרופורציות ללא לפעמים גדולה,
 שהם יאמר לזכותם אך לתפקידם.

 לשמחה המסיבה את ועשו הומור, שפעו
ועליזה.
 של חזרתה על לשמוע שמחוח כולם
 ועל הקאמרי, לבימת פורת אורנה
 עדנה השחקנית עם ביחד שיתופה,
 הבימאית של בהצגתה פלידל,

 אספרט. נוריה הנורעת הספררית
 ענת נוימן, ריבקה השחקניות גם

 נרגשות היו דנון ותחיה וקסמן
 האווירה החדשה. הצגתן לקראת

 החדשה לעונה והציפיות המישפחתית
 חלק הוותיקים. של בפניהם גם ניכרו

 אשת־ ברקן, מנילי נפרדו מהנוכחים
 הקאמרי, של הוותיקה יחסי־הציבור

 אישיות מסיבות תפקידה את העוזבת
 היא אותה ארוכה, חופשה ולוקחת
זמן. כפסק מגרירה

זילברמן רווית
הקשה. לפגיעה

נר באיטליה, בתאונה שנפצעה הסופרת,
 סימנים שום בה ניכרו ולא מאוששת אתה

לצידה). (בתצלום זילברמן מנחם המצחיק! בעלה

 * ברקן מנידי נפרדים כורם
שגריר א המצרי ה הרבה ★ בא ל

י| ך1ך1ך השח אחת עם עמוקה שיחה והעדיף התבודד, כהרגלו, |1ך
שלו החדשה הקומדיה אודות לצידו שעמדה קניות | 1 / |141 י

לשימחה שותף נראה לא למטה) תאומי(בתצלום עודד ומנוצח". ״נכנע

 שאירגן הגדולה לחגיגה שהגיע מי
 שנים עשר לציון חל־אביב מוסיאון

 שיקבל וחשב הקולנועית, לפעילותו
 זאת תחת טעה. — וקולנוע סרטים
 שנבע גבוה בווליום הקהל הולעט

 ״ הלהקה בנאי. אהוד של מלהקתו
 ובכללם המעריצים, מאות הלהיבה

סגל. חגי הטרור מחתרת איש

ס אביגיל ס
גילה זיו התחתון. לס

זיו(בתצ שימחה עורך־הדין של לחיים חברתו
 המיפ- מדרגות על מנוחה תפסה לצידה), לום

אשת״העסקים. מחברתו יותר צעירה רוח
וח; ג5ה־ בתדנהבן־עמי

 איא מונרו. לין
דיין(בתצלום עמליה עליה. שמר נות,
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