
:ד.״ החדש הסיגנון
 בלתי־נפרד נחלק ואירונעים פורנוגראפיים קטעים של שילובם

 משמאל: למעלה בסרטים. משתקפת שהיא כפי ממציאות־החיים,
המנצחים. הסרט מתוך אירוטית בסצינה מילטון וג׳ורג׳ זומר אלקה

ם ^ ה ד בו  ה־ נכנם מגבעת וחבוש ג
 סרט מוצג בו גורדון לקולנוע שבוע

ש ביותר הנועז — האולטרא־פורנוגראפי
יוליסס. בישראל: כה עד הוצג

 בקולנוע זה איש של בביקורו המיוחד
 ראש רפאל, יצחק ח״ב זה היה התל־אביבי:

ה הלוחמים ואחד בכנסת סיעת־המפד״ל
 לחיי־ חדירה־הפורנוגראפיה נגד נמרצים
הארץ.

 ביקורו את לתרץ יוכל רפאל וח״כ יתכן
 את ״דע של בתירוץ הפורנוגראפי בסרט

 ביקורו מסמל לזה, מעבר אולם האוייב.״
מהפ מילולית, פורנוגראפיה הגדוש בסרט

ולישר המערבי, העולם לכל האופיינית כה
זה. בתוך אל

 ב־ מסתתרת אינה שוב הפורנוגראפיה
 של אורגני לחלק הפכה היא חדרי־חדרים.

מוע שנים לפני שרק ציורים, האמנויות.
 והצגתם כדברי־תועבה מוגדרים היו טות

 כיום מוצגים ציבורית, סערה מעוררת היתר,
עניינית. אמנותית לביקורת זוכים בפומבי,

שנערכה א-רוטיקה תערוכת את להזכיר די
—16——

 של האמריקניזציה בסרט וכוכבנית קובורן ג׳יימס מימין: למעלה
 אובריין אדמרנד עס מיטה בסצינת בייקר קרול באמצע: אמילי.
 הסרט מתוך בסצינה דנברג סוזן מימין: למטה סילביה. בסרט
 למטה נזיילר. נורמן של הפורנוגראפי ספרו לפי אמריקאי, חלום

דוגלס. קריק : מימין למטה ניומן. פול עס פייג׳ ג׳רלזין באמצע:

 גורדון בגאלריה אחדים שבועות לפני
 פורנוגראפיות יצירות הוצגו ובה בתל־אביב,

 עד שאגאל ממארק מפורסמים, ציירים של
תומרקין. יגאל

 לאחר הציור. אחרי מפגרת אינה הספרות
 זולות פורנוגראפיות יצירות של מבול

 הכולל לכינוי שזכו וסאדו־מאזוכיסטיות,
 ואת העולם את הציפו ואשר ״סטאלאגים,״

ה לתחום הפורנוגראפיה פשטה ישקאל,
והיפה. הרצינית ספרות

 לא־פורנוג־ גם בסופרים הדלה בישראל,
 ראויה ספרותית יצירה נכתבה טרם ראפיים,
ה העולם ברחבי אולם זה. מסוג לשמה,
 פורנוגרא־ ספרות יצירות מופיעות מערבי

חסר־תקדים: בקצב פיות
 מתאר קאנדי, בשם הסאטירי הרומאן •

 סטיות אוננות, רק לא וקולעת פשוטה בשפה
 כשהגיבורה מסתיים אלא המונית והתעלסות

 על ישובה כשהיא אביה, עם יחסים מקיימת
גדול. מפסל־בודהה בולט חלק

 של האחרון סיפרו הרכה, המכונה
לא הוא בורום, וויליים האמריקאי הסופר

 אלא הומו־סכסואלית, אוטו־ביאוגראפיה רק
 לה־ ושבחים תיאורי־סטיות הרצוף ספר

ה הנארקומאן של המעוותות זייות־המין
גיבור. לו משמש

 התעמולתי הרומאן אמריקאי, חלום •
פולי התקפה בצד הוא מיילר, נורמאן של

 אחד גם — האמריקאי המישטר על טית
 ורצופי־הגידופים הפורנוגראפיים, הספרים

מעולם. שהופיעו
הצנזורים★ ★ ★

ו ד מ ל " ^ ״
סוכלנות

 האמנותללנפוץ כמדיום קולנוע, ך*
 עם להתמודד מנסה ביותר, והפופולארי \ |

 לא אותם. מקדים ואף והציור, הספרות
 זוכות פורנוגראפיות ספרות שיצירות רק

 שקיטעי רק לא קולנועית. לגירסה מייד
 משתבצים ביותר, הנועזים מן ומין, עירום

יוצר הקולנוע שני: סרט בכל כימעט היום

 הקולן ועורם חדרה היא
ה שהמוסד החברה של

 1א כוכבים שני מניניםאבירית הגנה
 צע שתי של החשופים

מע תמונה בעבר בלבד. מלצריות בחלוקי




