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בתערוכה. המוצגים המוצרים מן באחד השימוש את צלמים

 כה לפתע — ארוכים דורות במשך אסור
וגע. יד הושט וקרוב. פשוט

מתערב ברמקולים אדם. שוקקים הדוכנים
 עם היריד מארגני של הכרזותיהם בים

 אנקות המשמיעים הסרטים, של פסי־הקול
 טבעי בגודל משתגלים. זוגות של תשוקה

 החוויה יותר. נסתר אינו דבר שום ובצבעים.
לשוק. הפכה — לבינה שבינו המוצנעת
הפורנו ביריד שהתעוררה היחידה הבעייה

 הפורנו סרטי יצרני בעולם: הראשון גרפיה
המח נושא המשטרה. עם מחלוקת לידי באו

 כי טענה המשטרה למדי: נכבד היה לוקת
 בתי־הקולנוע לחוק כפופה סרטים הצגת

 טענו הסרטים יצרני עינוגים. במם וחייבת
 פירסומת למטרות דוקומנטארית תצוגה שזו

ממס. פטורה סחורתם, של מסחרית
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 האפיפיור פירסם היריד פתיחת יופ1ך
הד הפורנוגראפיה. בגנות איגרת־רועים /
 נילסן, יוהן הדני לכומר הפריע לא בר

 הנבחרים) (בית הפולקטינג חבר גם שהוא
 ,היריד :דעתו את ולהביע ביריד לבקר

 שאין גסות זו תחושת־יופי. כל נעדר הזה
 אדם כל על מצטער אני אהבה. שמץ בה

 והוא מומו. לתיקון בתחליף להעזר הנאלץ
 לאברי־המין. הפלאסטיים בתחליפים גם הדין

 כבר הדברים חידוש. בו אין כולו היריד
פומ בחפירות וברומא. העתיקה ביוון ארעו

פורנוגראפיה.״ של סוג אותו מוצאים אנו פיי
 את המציפים התיירים אלפי אבל ייתכן.

הס לא לתערוכה, כולם ונוהרים קופנהאגן
 חפירות את בשעתו לראות כנראה פיקו

פומפיי.
 1969 לאוקטובר 21ה־ ברור: אחד דבר

האנו המין בתולדות מכריע סימן־דרו הוא
 על אדם מנחיתת אולי פחות לא — שי

 המשחררת, האשה של יומה זהו הירח.
 מכבלי־ה־ התפרקותה את המצלמה, בעזרת
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