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 צפתה אחדות, שנים לפני אחד, יום
 "בטלוויזיה, ווב, דפנה ״אל״על״ דיילת

 פנר. דן של החייכנית דמותו את וראתה
בע יהיה ״זה :דני אחיה, לה אמר אז

קרה. זה שעבר בשבוע לך•״
 של הפופולארי השדרן ),30( בנר דן

 שעבר בשבוע ערך הישראלית, הטלוויזיה
ש אורחים, למאות חגיגית קבלת־פנים

 ),27( לדפנה נישואיו את איתו לחגוג באו
 כבר ערבו הדתי טבס־חנישואיו שאת אחרי
ברבנות. ידידים בחוג שבועיים, לפני

 :לשניים נחלקו במסיבה האורחים
 ודיי־ אחד, מצד והטלוויזיה הרדיו אנשי
ה של ידידיה מ״אל״על״, ודיילות לים

 שנערכה מסיבת-החתונה, שני. מצד כלה׳
 ההצגה הפכה ברמת-השרון, מכרים בבית

השכנים. לבל השכונה, של הגדולה

 לזה זה התוודעו ווב, דפנה הדיילת היפה, ואשתו כנר דני
 בסוף להינשא. החליטו לצר זמן ותוך אחדים, חודשים לפני

לירושלים. וחזרו דני, של אחיו למיכה, השייך האמבולנס על המתנות את העמיסו המסיבה
1

ן  מפק־ שהיה מי ליבני, יצחק 1ך1ך ד
1 1 1 .1 1  בגלי־צה״ל, כנר דן של דו 1

פינסקר. חגי החדש, הרדיו מנהל עם

במילואים
נאור במיעוט. במסיבה

 של מפקדו־במילואים נאור, מוטקה
 שהיו גלי־צה״ל אנשי את ייצג כנר,

נאור. לאה המשוררת אשתו, בלוויית בא
בעלה, עם הופיעה מזור, דליהלמסך החברה

 בין היתה לווין, אריה המהנדס
הקטן. המסך שדרני כל עם יחד ברמת־השרון, במסיבת־הגן הבולטת

במדוהד
ב תל־אבי

שגל ח על מי הלו
 ?אות9םארץ־ה עליסה

 — בכרזת-הפירסומת התפשטה
רתחו והדתיים תלשו, האזרחים

 גדו־ שערוריה תעורר עוד הזאת ״הכרזה
 אמר לוחות־המודעות,״ אל תגיע אם לה,

 גיסים, ציון בתל־אביב, צוותא מועדון מנהל
 הוד ההצגה ובמאי מפיק ספקטור, לשימחה

ב המועלית הפלאות, בארץ עליסה דשה
הארץ. ברחבי בהצגות־הרצה אלה ימים

 לו־ אל הגיעה בכל־זאת הכרזה אולם
 עוררה וגם תל־אביב, ברחבי חזת-המודעות

 ואת ההצגה את הורידה שכמעט שערורייה,
שהס קודם תל־אביב בעיריית הקואליציה

לדרכה. לצאת פיקה
 שעוד ״חוצפה מלוכלכת!״ ״פורנוגרפיה

מוש אמנותי ״צילום כמוה.״ נשמעה לא
 היו אלה ההעזה.״ על הכבוד כל לם.״

האנ שהשמיעו התגובות מן אחדות רק
 לה״ ברזת־הפירסומת למראה ברחוב, שים

למ — הפלאות בארץ עליסה צגת־הילדים
 מיני מישגל צילום שהציגה בלבד, בוגרים

 וה״ המשתתפים שמות ההצגה, שם בצד —
 המו־ של בחסותה מועלית שההצגה עובדה

 מישרד־החי- שליד עצה-לתרבות-ולאמנזת
נוך־וד,תרבות.

 להגיע והתחילו מעטים ימים עברו ״׳לא
 בילו, (״שמוליק״) שמואל סיפר התגובות,״
 התל־ מהאזרחים ״חלק ההצגה. ממשתתפי

 למוע־ לפנות ומיהר נפגע, באמת אביביים
מממ שאתם זה ,איך צה־לתרבות־ולאמנות.

ה היתד, פורנוגרפית?׳ כזאת הצגה נים
 פנו צוותא, מועדון דרך אלינו, גם שאלה.
 הכרזה את לרכוש ביקשו אחדים רבים.

 אותנו, תקפו פשוט אחרים אמנותי. כקישוט
זולה׳?״ ׳פירסומת בכרזה וראו

נה בצוותא, שנערכו הראשונות, להצגות
 פורנוגרפית,״ לא בכלל ״ההצגה רבים. רו

 חיננית צעירה אכזבה של בשמץ אמרה
 מזה וחוץ שם, התפשטו לא ״אפילו אחת.

יוש פורת, לאה גם דבר.״ שום הבנתי לא
מיה המועצה-לתרבות-ולאמנות, ראש בת
 משתתפיה בפני ולהציב בהצגה לבקר רה

 תחליפו לא ״אם אולטימטום: ומפיקיה
אמרה. בצרות,״ תהיו הזאת, הכרזה את

 מקורה אשתו. עם הצטלם הצלם
 תקדים יצרה שאולי כרזת־הפירסומת, של

שקו היא בארץ, להצגות פירסומת בכרזות
 המפיק, ספקטור, שימחה אל שנשלחה פית

 ידיד, על-ידי ההצגה, של והבמאי המעבד
 שמו- סיפר בנידיורק. ידוע צלם־אמנות

 מתוך אחת היתד, ״השקופית בילו: ליק
 הוא בניו-יורק. צלם אותו שצילם סידרה,

 שונות בצורות אשתו ואת עצמו את צילם
 ■לפני הציג התמונות את מיניים. מגעים של

נחטפו. והן בנידיורק, בגלריה חודשיים
מהתקו ידידו שהיד, ספקטור, ״לשימחה

שקו שלח בארצות-הברית, שהה שבה פה
ראי ההצגה, משתתפי אנחנו, אחדות. פיות

השקו שימחה. של בביתו השקופיות את נו
 הכרזה, את מרגלית אבי עיצב שממנה פית,

 פיט־ לנו הזכירה היא בעינינו. חן מצאה
רייח.

 זשל מאוד דומה תמונה לנו יש ״בהצגה
האטו הפיטרייה את ׳שמסמלת פיטרייה,

 כפי הכרזה בפירסום רע כל ראינו לא מית.
 הפיר־ בשביל רק היה לא זה היתה. שהיא
 יחשבו שאנשים רצינו שלא ובטח סומת.

 דומה. משהו או עירום שלגו בהצגה שיש
 ומשותפת ספונטאנית החלטה היתד, זאת
 עוד אז בהצגה. ורגל יד לו שהיו מי לכל
גבוהים.״ כל־כך גלים שנכד, ידענו לא

 תל- לעיריית ספקטור שימחה כשהגיע
 על האחראי גולן, יוסף בידי ומסר אביב

 כרזת־הפירסו- את בעיר, המודעות תליית
לפ כליל נשאל משלא הופתע להצגה, מת
לי באותו המודעה, הגיעה כך הדבר. שר
 לוחות- כל אל אחדים, שבועות לפני לה

 המחרת ביום כבר העיר. ברחבי המודעות
 מחזיקה לא הזאה ״הכרזה התלישות. החלו

 שעות,״ מכמה יותר מודעות לוח על מעמד
 על האחראי העירייה, מעובדי אחד סיפר

בעיר. מודעות הדבקת
 פנו לכך במקביל גתדשות. הכרזות

 בסוק, חיים לעורדהדין רבים דתיים אנשים
 תלו- תל־יאביב. ראש־עיריית של הדתי סננו

ה שבעיר זה ״איך :בנוסח היו נןתיהם
 ודתיים, חרדים אנשים גם חיים שבה זאת׳
 עיקר ?״ פורנוגרפית כרזה שתתנוסס רןתן

 שד,מועצד,-לתרבות- העובדה נגד יצא הזעם
׳מיש־ מטעם ציבורי גוף שהיא ולאמנות,
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