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 111ולח״ אדם ־ הם
זם עזבו את הארץ
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 1 | | | | | | | ^ 1/111נח במרתפו של בית חדש בכי־
כר דיזנגוף ,היתה שייכת לכל אנשי החבורה ,שימשה כמקום־
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מיפגש בו נערכו ערבי הפנינג והוקרנו סרטים .החנות נפרצה פע
מיים ,גרמה למשבר כלכלי לכל אנשי החבורה .המשבר היה הקש
ששבר את גב הגמל ,עודד אנשי החבורה להחליט לעזוב את הארץ.

נוגן

נשאר בארץ ,מתכוון גס הוא להצטרף
אל חבריו בניו־יורק ,בעוד כחודשיים.
ריהם של הפילוסוף ניטשה והסופר ה
גרמני חרמו הסד ! ,אפשר היה למצוא שם
קטלוגים של :מודלייאני ,פיקאסז וסלווא־
דור דאלי לצד סיפרות מיקצועית ,בעיקר
בתהום האמנות שהעסיקה את אנשי ה
 1וז
קבוצה.
בערבים נערך במקום חוג לקולנוע,
בו הוקרנו סרטים שונים וסרטים פרי
יצירתם של אנשי החבורה .נערכו גם
תערוכות וערבי ״הפנינג״ ,שזכו לכיסוי
נירחב בעיתונות .ערבי ד,״הפנינג״ כללו
הופעות־ריקודים ספונטאניות ,מוסיקה
חדשנית ותצוגת-אור פסיכודאליית.
הם גם הביאו אל הנוער את בשורת
הסמים .ה״הפנינג׳ם״ שהתרחשו שם ,היו
אפופים עשן ,קטורת וניחוח.
סביב החבורה התגודדו תמיד חתיכות
מעריצות ,הן ה״מזדנבות״ .בדירת הזוג
קתמור שברחוב דיזנגוף אפשר היה למ
צוא יתמיד כמה מזדנבות כאלו שגרו
במקום ,כמו לילי אבירן ,שחקנית בשם
אורלי ז׳בין ,אילנה גולדן ,ובחורה גדולת־
מימדים ׳בשם שלומית ,שכינוייה היה
״שלומה.״
אפשר חיה ׳למצוא שם ׳אורחים־לרגע
מכל ׳רחבי העולם ,החל מהיפי׳ם למעין•,ם
וכלה באמנים .לעיתים נראה הבית יותר
כאכסניית־נוער מאשר כדיריתו של זוג.
אנשי חבורת העיין השלישית עוררו
עניין רב ,אך ״אמצעי התקשורת סילפו
את דברינו והתייחסו רק לחלק הסנסציוני
שבעניין,״ טוען אבי אביבי,
■ !■ ■ 1
*ץ וף תקופה קצרה מיום פתיחת
 1 1החנות נפרץ המקום פעמיים■ ,ובין
השאר נגנבה גם המערכת ד,סטריאופונית.
ה״קליינטים״ שמילאו את החנות רבצו
בר ,שעות ,יותר מאשר קנו .כל אלה
)המשך בעמוד (20

משמשת כמודל לצייר סלוואדור ראלי
ודוגמנית צילום לצלם ג׳והן סטיבנס.

אורי ,צלם המערכת לשעבר
היה מעמודי התווך של החבר
רה ,ירד עם אשתו הזמרת סוזאן לקנדה,
בטענה שבארץ אינו יכול ליצור.
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