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יומולדת

למהדרין קולנועית תתעה
 סרט היה לא שזה ובוודאי תורכי, סרט היה לא זה

 קלאסי. ישראלי סרט פשוט היה זה אירופי. או אמריקאי
 זמן זה את זה ראו שלא אחרי החברה נפגשים שבו סרט
 משולחן ולעבור חוויות בלהעביר עסוקים והם רב,

לשולחן.
 כל כי בלבד, לעשירים ישראלי סרט זה היה אבל

 שישראלי כמו הגלובוס, פני על נעים שבו הכוכבים
לעיר. מעיר נוסע ממוצע

,24ה־ בן גולומב ארז היו הזאת הדראמה כוכבי

 האיש בעולם. הגדולות מחברות־ההפצה אחת בראש
 רבים על־ידי מאוד מחוזר היה הזה והבינלאומי המצליח

 הרבה מתשומת־הלב נהנה שהוא ונראה מהאורחים
 אם0 האמריקאי המפיק היה אחר חשוב אורח זכה. שלה

וע בארץ משהות כתוצאה בעברית, המפטפט וינברג
 באשתו מלווה היה וינברג ישראלים. שחקנים עם בודה

 בזכות גם קרדיט לעצמו וצבר השלישית או השנייה
האלגנטית. הופעתו

לשעבר שותפו גלובוס, יורם המפיק היה אחר חשוב

לחיפניס
חגג קיפנים עמנואל הצייר

 ביתו גג על 53ה־ הולדתו יום את
 ידידים עשרות תל־אביב. שבצפון

 את ואכלו שתו בני־מישפחה וכמה
 ומעצבת־ אחיו שהכינו המעדנים

 חברתו־לחיים כהן, מארי השיער
 העוסק קיפניס, שנה. זה קיפניס של

 להצלחה זוכה בגרפיקה, למחייתו
 גליונות הפקת שלו, חדשה ביוזמה

מיוחדים. לאירועים מעריב של
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דימנורט דני המפיק עם בשיחה בארץ, והבוהמה

 של בתו ,22ה־ בת דימבורט ויטי את לאישה שנשא
 לאנשי־הקול־ המקורב דימבורט דני איש־הקולנוע

 ואשתו דימבורט גולן. ומנחם גלובוס יורם נוע
 בהפקות עוסקים הם שם בדרום־אפריקה, כעת נמצאים

 מתגוררים ארז ובן־זוגה, ויטי שלהם, הבת קולנועיות.
בלוס־אנג׳לס. ולומדים
 בני- אותים שבנן הגדול לאולם באו החתונה בערב

 את שגנבו דמויות כמה היו אך רבים, וחברים המישפחה
ההצגה.

העומד מטלון, דויד היה ביותר החשוב האורח
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 ל- כדי תפוסות שידיה עובדה
בשדה. אחיזה על״ידי הצחיקה
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רובין אסף עם קוריאה מיס של

 ז״,1״פאט חברת נשיא סגן ביום שהוא (משמאל),
 של בבעלותו ״פאטה" נשיאה. הוא גלובוס שיורם

״קאנון". את רבשה פארטי, קרלו ז׳אן המיליונר

 באקורדים לוותה השניים בין שהפרידה גולן, מנחם של
 גם ציפו הכל ובחו״ל. בארץ כותרות שעשו צורמים,

לאי הגיע לא שונות שמסיבות גולן, מנחם של לבואו
רוע.

 נורית מפיצי־הסרטים היו באירוע אחרים כוכבים
 אי־אפשר אך ואחרים. שובם מישפחת ובעלה, שני
 כמו ישראלים, שחקנים של מנוכחותם להתעלם היה

הק ואנשים ועוד, גל דובי עמרני, גבי נוי, צחי
 ממרכז גולן יורם כמו הקולנוע, לתעשיית שורים
הצנזורה. רכזת דויד, ובוניה הישראלי הסרט

בארזים?:״^ גס
שרותם בעת זה את זה הכירו הזוג

ב־ נוגסות שבמסיבה קימיס שר החתיכות
אור כמה גם נכחו במסיבה מרובה. בהנאה עסיסיים אפרסקים

 המעצבת של ימינה יד צורן, זיוה כמו מחו״ל, ואורחות חים
 ג׳וליאן יצרן־האופנה של אשתו דויד, ומרים מורני פופי הצרפתיה

פלאטו-שרון. אנט אשת-החברה היא בהיעדרה שבלטה מי דויד.
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