
רועיון נבשות לסרט-ויעשה סצנות לצלם לישראל יבוא נודיסט* צוות נ׳ יתנו
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והשחקנים; הצלם
 שהספיק כנראה לסיומו, המתקרב הנודיססי

נוספות. בסצינות הישראלית לשמש יזדקק

בג אי־פעם לובש אתה האם ואלץ, מר
בבית? דים

לבדי. כשאני או כשחם, לא
עירום? ישן אתה האס
פיג׳מה. לי אין שנד, 15 מזה
נודיססי? מחנה לכל להיכנס יכול אתה האם
בינ *דרכון הקרויה תעודה בידי יש כן.
 חבר שאני מעידה היא לנודיסטים״. לאומי

ושאפ מסויים, נודיסטי במועדון בתום־לב
נודד. כנודיסט אמון לי לרחוש שר

 התעודה לבעל *הודעה נאמר: (בתעודה
 בך. הניתן לאימון ראוי תמיד היה־נא —

 על להגן מקום ובכל תמיד מוכן היה־נא
רעיונותיה.- להפצת ולעזור תנועתנו

★ ★ ★
לפורימאנים התרופ

 האם _ ואלץ מר השאלה, על לנו סלח
היח על לגמרי גלוי־לב להיות יכול אתה
הנודיסטים? בקרב וגברים נשים בין סים

כן. בהחלט
 מפי עירומות בחורות של נוכחותן האם

לגברים? .,ריע
 מכל מצפים כלומר, ניכרת. במידה לא
להש יבול אינו חבר אם כראוי. לנהוג חבר
 מצפים השני, במין התעניינותו על תלט
 כך הקבוצה. מן ויתרחק שיתכסה ממנו

ללעג. נושא הופכות הטבעיות התגובות אין
במחנות? חופשית אהבה יש האם
בכל כמו מחנות, בכמה שישנה מניח אני

 רוכרט בשם ומזוקן ענק צעיר של בדמותו - לישראל הגיע הנודיזם
 התסריטאים אחד הוא ואלץ .36 בן הולנדי, ממוצא אמריקאי ואלץ,

 הנד חיי על תעודתי סרט מיטען״, ללא ״מודדים בסרט שהשתתפותו
 כהפקת השתתף השנה כאנגליה. כלתי־צפוייה הצלחה שקצר דיסטים,

ויוגוסלביה. קורסיקה צרפת, בחופי שצולם הנושא, על שני סרט
 הצורף, כמיקרה לצלם, האפשרות את עתה שוקלים הסרט מפיקי

 בחורף. גס לצלם השמש מאפשרת בו ישראל, כחוף נוספות סצנות
 אולי - בארץ גם שחקניס־מתנדביס שיימצאו בתנאי רק במוכן
בישראל. אף תתפשט הנודיסטית שהתנועה תיקווה מתוף

 מהות על השבוע ואלץ שנתן מיוחד ראיון מתפרסם אלה כעמודים
חומר - תמונותיו מאלבום תמונות בתוספת ומטרותיו, הנודיזם
ההשקפות מן במה לשנות העשוי

 כי לשכנע מאוד קשה בעולם. אחר מקום
 נורמאליים אנשים אלא אינם הנודיסטים

 שמנים ומכוערים, יפים הם בלתי־לבושים.
 בלתי־מפותחים, או מפותחים־מדי ורזים,

 מה מסתירים הם אין אחרים. אנשים כמו
להם. שאין מה או להם שיש

 להם מזיק זה אין האם לילדים? ביחס מה
 השונים מבוגרים, בין כפוי באופן להימצא

כל־כך? מהם
להת ילדים מלמדים מדי קרובות לעתים

 מכוער משהו לראות או בגופותיהם, בייש
 מתגובת לצחוק או הגופניות, בפעולותיהם

 להאמין נוטה אני עירום. למראה המבוגרים
 וקשישים צעירים אנשים, כמה לגבי כי

 נודיסטית פעילות של מסויימת מידה כאחד,
פוריטאנית. ילדות של תסביכים לתקן יכולה

 צעירים במיוחד במחנות בולמים האם
 מושכים המחנות האם יפיס? גופות בעלי
בגופותיהם? המתגאים אנשים דווקא

 תשומת־לב מושכת ותמירה יפה צעירה
 במחנה או בשפת־הים במשרד, — מקום בכל

 נסיוני, סמר על לי, נדמה אולם נודיסטים.
 במיקלחת הנבור ההתבגרות, בגיל צעיר כי

 לסטנדרט מתאים שאינו מפני חבריו בין
 להשלים נודיסטי במחנה לומד ההוליבודי,

 בריא להיות עשוי זה שהיא. כפי צורותו עם
בל־ אנשים עם חפשי באפן להתחבר לצעיר,

זו. תנועה על הנפוצות העממיות

למין. מופרז ערר מייחסים שאינם לבושים, תי
 טיפוסים הנודיסטים במחנות אין כן, אם
מיוחדי יופי בעלי
פו נטיה בעלי טיפוסים מאשר יותר לא

מיוחדת. דתית או ליטית
★ ★ ★

השמאל ואנשי יהודים
 אינה כזה קיצוני אופי בעלת תנועה האם
 בלתי־ אופי בעלי אנשים במיוחד מושכת
המאורגנת? לחברה טינה השומרים חברתי,

 במידה שכן, לי נדמה גלוי־לב, להיות אם
 על מקשה חוסר־הבגדים אולי או מסויימת.

 כי נדמה פנים, כל על רעיונות. הסתרת
השק שולטות בני־גילי הנודיסטים בקרב

 רב מושג להם אין אולם שמאלניות. פות
פוליטי מאשר הפוליטיים החיים על יותר
אחרות. בקבוצות חובבים קאים
 ראיתי יותר הקשישים הנודיסטים בין
 אחדים פאציפיסטים. של יותר גדול אחוז
דבורה. או זבוב, יהרגו לא ממש מהם

אנטי־דתיים? הס האם
 למחנות. מחוץ מאשר יותר לא לא. הו,
 של שונות כיתות קאתולים, יהודים, ישנם

 לעתים עוד. מה יודע ומי פרוטסטאנטים,
 כשה־ ,במועדונים דתיים טכסים מתקיימים

את ודורש תנ״ר בידו מחזיק העירום כומר
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פולחן!השמש
דברי רק אלא

המש נודיסטיות יפהפיות ארבע
דו׳שיח, בו שאין בסרט, תפות

מוצג השאר בין ומוסיקה. המוצגות לתמונות פרשנות

 נודיסטית. פסנתרנית בידי המנוגנת מנגינה לצלילי נודיסטי, באלם בו
 בחשאי משם הוגנב ביוגוסלביה, היתר, ללא צולם הסצנות מן חלק

ראנק. חברת על־ידי יופץ הראשון, כמו השני, הסרט לבריטניה•


