
ה האחרון השראגו - ..כלכותה־ המחזמו־הלהים גחון המונית בסצינה המקהלה
 מתוך זו, קיבוצית ארוטית מונה ך*

הש הופיעה כלכותה, המחזמר־הלהיט 1 ן
 שטרן, הגרמני בשבועון בוע

 מתמצה — אחת במילה — למעשה ובכך,
 ר,אמ־ על עתה העוברת המינית המהפיכה כל

התיאטרון. על בעיקר אך נויות,
 לכל המיועד שבועון הוא השטרן כי

כא באירופה. ביותר מהשמרניים המשפחה,
 י תמו־ לפרטם לעצמו מרשה כזה שבועון שר
 הוכחה זו — המוני מישגל של מרומזת נד,

 הממוצע. הקורא של במוסר שינויים שחלו
נכון. יותר מהפיכה, דרמטיים, שינויים

 אסרו השוטרים
השחקנים את

המעד העולם את ששטפה הפיכה ך*
ישראל. על פסחה אך בי, | ן

בעיות. אין מהפיכות, אין בישראל כי

 פוסלת הצנזורה צנזורה. זה, במקום יש,
עירום. כל — עירום
במ קיימת, ובאירופה בארצות־הברית אך
 קפיאה לא והתפתחות, יצירה צנזורה, קום
 בארצות התיאטרון : התוצאה השמרים. על

החבר התהליכים את במותיו על משקף אלו
 הגיע החיים, שטחי בשאר שהתחוללו תיים
לזע חדלו והארוטיקה העירום שהמין, לכך
ערו ושחקניות, שחקנים קבוצת כאשר זע.

 — ושרים עומדים היוולדם, כביום מים
 לגופותיהם לא לשירתם, הקהל מקשיב

החשופים.
 לפני רק עולת־ימים. עדיין היא המהפיכה

 מאחרי אל שוטרים עדיין נכנסו שנה חצי
 הניו־ באיסט־סייד קטן תיאטרון של הקלעים

 צ׳ה! ההצגה משתתפי כל את אסרו יורקי,
רושם. עושה לא כבר צ׳ה כיום,

 המה־ בדרך נכבד תמרור היה צ׳ה שכן
 וחצי שנה לפני היה כזד, תמרור פיכה.

עי שהראה הראשון בהיותו שיער המחזמר

שהר הראשון היה צ׳ו! הבמה. על מלא רום
 :השאר בין — הבמה על יחסי־מין אה

 זה — אוראלי ומישגל נזירה אונס גורילה
במרומז. רק לאל, תודה האחרון,

- המטרה
לזעזע

חב של מוכר תהליך למעשה זה יה ך*
 אנטי־ מסויים, מוסר מונח שביסודה רה, | !

 כמה עד גבולותיה את מחדש הבוחנת מיני,
 אז היה נראה, צ׳ה, י בפריצות לפרוץ מותר
 למטרה בשעתו נועד הוא ואכן, מדי. יותר
 חוללו אחרות הצגות גם אך לזעזע. — אחת

 מגונה הנראה דבר שכן :סוערים ויכוחים
 מהירים לרווחים אמצעי אלא אינו לאחד,
 חופש את להביע אמצעי — ולשלישי לשני,
 בניו־יורק הוצג כאשר שלו. המקודש הפרט
 תורים נמשכו סקרנית, אני השוודי הסרט

למפי־ הכניס והוא הקופות, ליד אינסופיים

 80 בלבד, הראשון בשבוע האמריקאיים, ציו
 סקרנית אני היה כן לפני שנה דולר. אלף

 המפיץ את מזכה פורנוגראפי, לסרט נחשב
מאסר. אף או בקנס

 או, המחזמר הוא כה, עד האחרון, השיא
 סופרים סוללת השתתפה בכתיבתו כלכותה.
 וסמואל ויליאמם טנסי כשבראשה נכבדה,

 מיניים אקטים עירום, שופע המחזמר בקט.
ושי מין של יחדיו הזו הכריכה ולהיטים. —

כיום. לאיש מוזרה יותר נראית אינה רים

 מכוסה חזה
חשוף עכוז

 העולם את הציף החשוף -*שיטפון
 הולך בזרם אחר קל, בטיפטוף תחילה 0 ן

 ניתן גדולה, ופחות גדולה, עיר בכל וגבר.
 בשפע, פורנוגראפית סיפרות למצוא כיום
 צילו־ המפרסמים וירחונים שבועונים כולל

המינים, שני של — אברי־המין של מי־ענק

 סרטיג
 לסבייו
 השבוו

 וו —
 עטיפו
 לאלטו
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י פות
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