
 ולקלס ללעג לשיס שבא לפסל, הופכת וירושבסקי שלומית הציירתח׳ פסל
 מתנדביס עטפו היצירה בתהליך והממוסגר. הממוסד העירום את

 למומייה. שהפכה עד תועלת, נייר של בגלילים המעורטלת הנערה את הקהל מבין
 לניגוב הסופג בנייר השתמשה מונפות, ידיה את הזמן כל להחזיק שהתאמצה שלומית,

קטמור. של לצידה (משמאל) הציירת מתנופפת הקודם, שבעמוד בתמונה המיוזעות. פניה

)37 מעמוד (המשך
נו הכשרה שום בלי הופך לחרכיו, מבעד
מושלם. לגניקולוג ספת,

ה אז ט ס  אכ
שיעמום של

 של קצר בסרט החדה התרחשות ך■*
אכי אופן פניהם, שולבו בו קטמור \ ן

מיודעי ומישל ז׳אק של ותחביביהם לתם,
 בדימוס עורך־דין שני, צחי מלעייל, נו

 של בתו גודיק, עדית לעת־מצוא, ומחזאי
 איננו, הוא וכיום אמרגן פעם שהיה מי

דוג חלוצת טוכמאייר, לשעבר קטמור ואן
דאק. של ואשתו בישראל, העירום מנות

 ומיליון אנשים ■שלושה ■של תיזמורת
 מאד אישי משהו לה יש כי הוכיחה וולט
 החל וההפנינג האנושי, עור־התוף נגד

 לא אינדיאנים ארבעה סערתו. במלוא
 כשני בעוד האריחים, על התפתלו גזעיים
 ובוהים מעליהם עומדים צופים מאות

 אולי ״מוישה, שיעמום. של באקסטאזה
״ זה הרי לריקוד, נצטרף ג. י פנ  לחשה ה

 אבל המעונב. לאלופה מסוערת בלונדינית
ביישן. היה האלוף
 ואן אפילפסייה, בשלבי האינדיאנים עוד
 עושה והחלה שולחן על עלתה קטמור
יפת־דד דוגמנית סיסו, בדולי גבר מעשה

 באבר אן צויידה המעשה לצורך .22 בת
 הקהל להפתעת עשתה בו הפלסטיק, מן

ומבין. בקי של שימוש
 היה האקט את עשה שבאמת מה אך
 סטריאו־ מערכת מתוך המוזיקאלי, הרקע

ה של התייחמות אנקות נשפכו אדירה
 אין־סוף. ביצירה: פאפאם אימה זמרת
ההזדוו היתר, אימה של לתאוותה ביחס

נערות. מעשה ודולי, אן של הפלסטית גות
 דד הסיבצע היה ההתרחשות שיא־שיאי

 ■שלומית נעטפה בו המשולב, אמנותי
 וכל, מכל מופשטת ציירת וירושבסקי,

 בשימוש. ועדין למגע רך תועלת בנייר
 קהל מבין נועזים כמה שותפו זה, בפיסול

 מרומי אל וטפסו טרחו הללו הצופים.
ה הציירת בהפיכת לעזור כדי התיקרה,

נייר־טואלט. של למומייה מיוזעת
 וממושקף צעיר מקרין עסק בו־זמנית

 משובחים, פורנוגרפיים סרטים בהשחתת
ה באולם שונים קירות על הקרין אותם

 היד• — הסרט של רגעי־השיא על מכובד.
 בשיקו־ מכסה הקהל, שינאת הממושקף,

ש דכא, עד פסיכדליות צבעוניות פיות
בסרט. טובה פעילות כל הרסו

 מה ״אז ההתרחשות: את קטמור סיכם
 שזה מראש ידענו השתתף! לא הקהל עם

 הביתה, שכשיחזרו בטוח אני אבל יקרה.
 הם זמן. הרבה בראש אצלם יסתובב זה

מטרתנו!״ כל וזוהי — שוק קיבלו

 דולי בהווה, וציירה לשעבר דוגמנית (מימין) קטמור, אןהמסמרות
הצ וירושבסקי, ושלומית (מרכזית) ,22 בת דוגמנית סיסו,

 שארית את הצלחה בלי מסתיר משולש־עור כשרק ערומות, האירוע. מסמר היו יירת,
הקירות. שעל הממוסגר לעירום בתשובה מיסגרות, ללא ערום השלוש הדגימו צניעותן,

|1ך ־ ן  במלוא ונכנסו העזו האמניס, ביתן את שמילא הרב הקהל מבין ן1ך
1 1 | ן 1. |  הפורנוגרפיים, הסרטים הפסיכדלייס, האורות להתרחשות. התנופה |
 כשהוא ומסוגר אדיש הקהל רוב את הותירו מהממת־החושיס, והמוזיקה המיני האקט
היוזמים. התנחמו יותר,״ ישתתפו הבאה בפעם דבר ״אין להפנינג. שנכנסו במעטים בוהה
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