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קו המשבר על להתגבר בנסיון מועדון..ט׳פאניב השבוע ^,הדיסקוטקי^הנה את שנ
 נקטעה מוקדמת, הודעה לדא פתע, ^
 האולם באחת. הסוחפת המנגינה /

 התל־אביבי טיפאניס דיסקוטק של הגדול
מופ זוגות עשרות מוחלטת. באפילה כוסה

 במרץ התפתלו כן לפני שענייה תעים,
ב ותוהים קפואים נותרו סוחף, בשייק

הפתאומית. הדממה חשיבת
 הפתעתם לעומת כלום עוד היה וזה
 מערכת מתוך כאשר לאחר״מכן, שניות

 של הקלאסיים הצלילים בקעו הרמקולים
ויוואלדי. של האדג׳יו
 האורחים: התאוששו קצר, הלם לאחר

הרו לכל התרבות, היכל פה, זה ״מה
מופתע. אורח השתאג חות?״

השו הביע לשבח, ראוייה בתמציתיות
הנו מרבית של דעתם את האלמוני אג

 לרקוד, לטיפאנים שבאים החבר׳ה כחים.
 את שם לשמוע מצפים שאינם ודאי

מיהו. יודעים היו אם אפילו — ויוואלדי
מישמנים
פורצים

 הצלילים כי יודעים, האורחים היו וא
חד לתוכנית פתיחה הינם המבהילים /

 — צרופה תרבות של דקות, 40 בת שה,
 על כלל חולפת רגלם כף היתר, אם ספק

הדיסקוטק. מיפתן
בצעד המוסד הנהלת נקטה כך, משום

 שדיה את האורחים בפני הציגו פיקחי: §
להם לגלות בלי — קטי של החשופים !
קולטורה. שזוהי כלל •
הדיס לחלל הושלכה הקולטורה §
 פסקו שבה פתאומיות באותה קוטק *
דממה של ארוך רגע לאחר הריקודים. ״
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הצב האורות בבת־אחת נדלקו ואפילה,
 ששממה הריקודים, רחבת ואל — עוניים

 קטי בסערה התפרצו הרגילים, מהרוקדים
 איימו הראשונה של מישמניה ויהודית.

ש השחור־לבן הסטרץ׳ בגד את לפוצץ
גילה השנייה של הדקיק גופה אותה, עטף

הזמו סביב מתנהלות הרקדניות שתי
כל את 1 אליה :רכזת מ יהודית ־ וי הנוע

ורנתע - ימין) (גיאז בריקוד □,נו המבו
ה על תשונה טימתגו גיג ה ;־ה ת קו חנו

שמאס עירום במחול ונותחת סמוכה(

 על מתפתלת יהודית הישראלית צערת־הגוגווהקהל הרקדנית
 קהל למרגלות זמנית, במה המשמש עץ שולחן

לוי. שמעון התוכנית, אבי בה צופה משמאל, קיצוני המסוקרן. האורחים

 לג׳אז מקום פינה ויוואלדי שקוף. לבן עור
 ברי־ פתחו הנערות ושתי סנטאנה, של

סוחף. קוד־ג׳אז
 כך סביר. הכל עדיין נראה כאן, עד

 בשם כושי זמר — הבא המיספר גם היה
דידי.

 הערב, ככוכב נחשב שדידי למרות אולם
 ללא שייכת הערב של האטרקציה היתד■
 האטרקציה קטי. של הבשר למישמני ספק
יהו :בבימוי בעיקר ביטוי לידי באה

 הקהל תשומת־לב את משכה הדקה דית
 ימין בצד זעירה במה על סוער בריקוד

בתנו מתנועעת קטי בעוד האולם, של
 במד. על משעמם מודרני בלט ריקוד עות

 מיני חצאית לבושה היתד, היא נגדית.
 לא כמעט והקהל וחזיית־מיקטורן, זעירה
בה. הבחין

המש ליהודית, רתוקות העיניים ובעוד
 כיסויי את קטי שמטה חוישני, בריקוד תוללת
הכו־ מרכז השתנה לפתע, שלה. השחור


