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 שבהן היעלמות, של שנים אחרי
 אנטי־טראמם, קריקטורות צייר
 בסדרה למסך. חוזר קארי ג׳ים

 הוא בחייו, כמו ממש "ילדותי",
 טרגדיה שחווה כוכב מגלם
מהפסים ויורד
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סרט קארי.
דולו מיליון
בסוף יעלה
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 נצחית "שמש אחרי שנה
מתאח צלול" בראש

 והבמאי קארי ג׳ים דים
 גונדרי מישל הצרפתי
"ילדו החדשה בסדרה

הד שואוטיים. רשת של )Kidding( תי"
 yes בערוץ הערב שתעלה הקומית, רמה

edge, (קארי), פיקלס מר אחר עוקבת 
 לאימפריית שהפך לב טוב ילדים כוכב

 לאחר שפיותו את אט אט מאבד אך הון,
משפחתו. את פוקדת שטרגדיה

 קארי, עבור קאמבק מסמנת "ילדותי"
השח האחרונות. בשנים הילוך שהוריד

 דולר מיליון 20 בעבר שהרוויח קן,
שנ מזמן די החליט לסרט,

והוא מהוליווד לו מאס

 אנטי־טראמפ, קריקטורות לצייר מעדיף
 העוקבים מיליון 18 את משתף הוא שבהן
בעס להיות רציתי "לא בטוויטר. שלו

 בראיון קארי אמר יותר", השעשועים קי
 מה את אהבתי "לא ריפורטר". ל״היל־ייד

שמשתלטים". התאגידים את שקורה,
 המשמעותי שהפרויקט העובדה

 לא "ילדותי" הוא שנים זה שלו הראשון
 קארי גם פיקלס, מר כמו בדיוק מקרית.

 2015ב־ טרגדיה. אותו שפקדה כוכב הוא
 חמישה ווייט קתריונה זוגו בת התאבדה

 ווייט של אמה נפרדו. שהם לאחר ימים
 במותה: קארי את האשימו בנפרד ובעלה

 ממנה שהסתיר בטענה אותו תבעו הם
 הכאבים משככי את לה וסיפק מין מחלות

 בוטלה, התביעה התאבדה. שבאמצעותם
 קארי כי נראה פיקלס, מר כמו בדיוק אך

מהפסים. יורד
 נזק לעצמו עושה קארי שנים כמה כבר
 על בטוויטר לכלך הוא בהוליווד. תדמיתי
 לרמת לקדם(התנגד אמור שהוא סרטים

 ויצר כיכב) שבו ״2 אס ״קיק של האלימות
 דעות פרסם בתעשייה; אויבים לעצמו

 נגד יצא וכך ילדים חיסון נגד נחרצות
 יורק בניו האופנה בשבוע והכריז המדע;

אמיתי. לא וכלום קיימים לא שאנחנו
 Jim & Andy״: התיעודי הסרט גם

The Great Beyond,שע בשנה שיצא ״
 הסרט קיצוני. כאדם אותו הציג ברה,
 הסרט - הירח״ על ״איש לצילומי חוזר

המ הקומיקאי של חייו על הביוגרפי
 קארי, .1999ב־ שיצא קאופמן אנדי נוח

 באופן לדמות נכנס קאופמן, את שגילם
שלט מה הקלעים, מאחורי גם טוטאלי,

 בזמן העצמי. תפיסת את לו ערער ענתו
 צילומי את גנזו יוניברסל אולפני אמת

 מהנזק מחשש הללו הקלעים מאחורי
לקארי. שיוסב התדמיתי

 מביאה ב״ילדותי" קארי של חזרתו
 הראשון ההוליוודי הסרט את גם איתה
עי - "2 הפסקה בלי ״טיפשים מאז שלו
 הניינטיזי הווידיאו למשחק קולנועי בוד

 .2019 בנובמבר לצאת שאמור ״סוניק״,
 ד״ר הנבל, של דמותו את יגלם קארי
"יל אם מעניין רובוטניק. "אגמן" אייבו
 לסחוב מספיק לתודעה אותו יחזיר דותי"

דולר. מיליון 90 של סרט כתפיו על


