
 בגד בעיקר בבוקר. השכמה ושוב •שיבה
 עוד ניתן ולא קורה לא שכלום התחושה

דבר. לשבות
 סיגנון גם נוצר המרובעות נגד כמחאה

ה של הזרוק שהלבוש הפאנקי, הלבוש
 סיג־ כמחלצות־פאר. לעומתו נראה היפים

 וליצור להגעיל לזעזע, מיועד זה נון
ו צלבי־הקרס אותו. מהלובשים רתיעה

 הנאצים את שאיפיינו האביזרים שאר
 לאותה הזה הלבוש בסיגנון משתלבים

ובחילה. סלידה לעורר :מטרה
 עיתוני גם צצו הלבוש סיגנון בעיקבות

 ה־ היה בהם הראשון הראשונים. הפאנק
ש עיתונים הם אלה הדבק. הרחת עתון
 הפאנק. תנועת של בבעיות דנים בהם
 דפים ממיספר בדרך־כלל מורכבים הם

המ בפוטו־קופי מצולמים או משוכפלים
בודדת. סיכה באמצעות חוברים
הב נשארה המיוחדת המוסיקה אולם

 זוהי הפאנק. תנועת של העיקרית שורה
 נמרצת רוק־אנד־רול מוסיקת בדרך־כלל

ב ורעשנית בסיסי תיחכום חסרת מאד,
 סביבה מעוררת שהיא טיבעי אך יותר.
 חדש סיגנון כל שאיפיינו הוויכוחים אותם

קשה לפאנק שקדמו לדורות במוסיקה.

 על לעלות מנסה המימסדית העיתונות
 מתוך בדרך־כלל נגדה, ולמחות התופעה

 את להציג מנסים לחלוטין. מוטעית גישה
אלי של אווירה כמבטאים הפאנק אנשי
לתנו אותם לקשור מנסים וחולניות. מות
 (המפלגה הלאומית לחזית או הנאצית עה

 המשולל דבר הבריטית), הניאו־נאצית
לחלוטין. יסוד

 אנטי־פא- היא התנועה הפוכה. האמת
 הרצון הוא בה העיקרי והאלמנט שיסטית,
 של מקסימום מהחיים ולהפיק להתבדר

 הרבה בציבעוניות מתבטא הדבר הנאה.
 הפנים על הנמרח המודגש, האיפור של
בשי האחרים; החשופים הגוף אברי ועל
 של וברצון הקשת גוני בכל צבוע ער
ואחר. שונה להיראות אחד כל

 כבר שכולם הרגשה שמתעוררת ברגע
ומת חדשה קבוצה נוצרת לזה, זה דומים
 סיגנון מול לחלוטין. שונה בצורה לבשת

 בסיכות־ביט־ המאוחים קרועים בגדים של
אח פאנק אנשי למצוא ניתן ענקיות, חון
 חולצות אפורות, בחליפות הלבושים רים

ועניבות. לבנות
האלה המוזהבים ״הפנים שרים: הם
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 תשומת־ מושכי ובאביזרים ועניבות אפורות בחליפות מזוהמות, בתילבושות מזרי־אימה,
במחתרת. נערכות הן בלונדון, הפאנק להקות הופעות את המישטרה אסרה מאז לב.

 את שלהם, הצורמנית המוסיקה את לעכל
 שבה. המוסיקאליות היעדר ואת רעשנותה

 בה רואים הפאנק מוסיקת נביאי אולם
חדשה. תחייה
 מיקצועי מוסיקאי להיות צורך אין שוב

 שלושה בידיעת די מוסיקה. לעשות כדי
 הבמה על לעלות כדי בסיסיים אקורדים

 עושה ״אני שקורה. מה וזה ולהתבטא,
 הפאנק, סיסמת זוהי לי,״ שמתחשק מה
שלו. את לעשות מנסה מהם אחד וכל
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 המתקבץ והקהל הפאנק הקות ך*
 חברה המשקף ראי מהווים סביבן /

 אינפלאצ־ חברה ואלימה. ענייה מנוונת,
 של הרגשה בעלת מובטלים, של יונית

הדו כישלון על המגיבה וריקנות חידלון
 לה שאין ידיעה תוך לה שקדמו רות

עתיד. שום תיקווה, כל למעשה
 התפשטות מפני ונפחד מבוהל המימסד,

 כיצד יודע ואינו לבולמה מנסה התנועה,
ב מתערבת הבריטית המישטרה להגיב.

מת כיום הפאנק. להקות של קונצרטים
ש אולמות למצוא הלהקות אנשי קשים
 אינם המין אקדחי להופיע. יוכלו בהם

 אנגליה. רחבי בכל להופיע כיום יכולים
 על קשיים מערימים אחרות להקות לפני
קשיים. גבי

 / הצעירות דיעותיהם על / לך לספר
 אמרת שכבר אתה עכשיו, שתקשיב מוטב

שלך!״ את
מופי החלו לונדון של הפאנק להקות

 אוקספורד. שברחוב המאה במועדון עות
 החל שם, להופיע עליהן שנאסר אחרי

 עם שהפך הרוקסי, מועדון פעילותו את
 מועדוני צצים כיום הפאנק. מיקדש הזמן
מל הם שבוע. מדי כמעט חדשים פאנק

מקום. בהם למצוא וקשה ודחוסים אים
 סביב התפתחה ההיפים שתנועת כפי
 היא הפאנק גם כך החיפושיות, להקת
 שלה. הקצב להקות סביב שצומחת תנועה
שנש הסכנה אותה לה נשקפת כך משום

 שמעניקים הרב הפירסום להיפים. קפה
 חוזים גורר לתנועה התיקשורת אמצעי
המ ומפיקים תקליטים חברות עם שמנים

 נמכרים כיום כבר הגל. על לרכב נסים
מיוח ובבוטיקים בחנויות פאנק אביזרי

 רחוב שהוא בקינגס־רוד, במיוחד דים.
ביו גבוהים המחירים הלונדוני. האופנה

 של תנועת־מחאה הולמים ואינם תר,
״עניים״.
 רק שהופיעו הראשונים, הפאנק עיתוני

העו במחירים כיום נמכרים שנה, לפני
 הרישמי. מחירם על אחוזים במאות לים

 ומתרחבת קיימת, התנועה בינתיים אולם
ב חשוב גורם ומהווה מדהימה במהירות

.1977 שנת של הצעירים דור התפתחות
 ביפאן כבר מופיעים החלו הפאנק ניצני

ציביונה שם כי אם ובארצות־הברית,

 שאחד בלונדון, הפאנק מלהקות אחת של שמה זהו
 במהלך משקה לוגם כשהוא בתמונה נראה מאנשיה

 זו אין להתרשם, שניתן למה בניגוד אולם גדול, צלב־קרס צמוד חולצתו אל ההופעה.
מהנאציזם. סלידה לעורר כדי נאציים בסמלים משתמשים אנשיה להיפך, ניאו־נאצית. תנועה

הדופק הסחוס

 זהה. המחאה מקור אך פחות. אגרסיבי
 ראשים הראמונס, טלווייזה, כמו להקות

מ מעטות רק הן סמית, ופאטי מדברים
 יש האמריקאיות. הפאנק להקות שפע

 מקור את לחפש שיש אפילו הטוענים
 באנגליה. ולא בארצות־הברית, הפאנק
ש הפאנק, של הלונדונית התנועה אולם
 היא ,25 עד 13 גילאי משתייכים עליה

שירי נגד מורדים אלה הטון. את הקובעת

 ופינק המתגלגלות האבנים החיפושיות,
ה לתקופת שייכים שהם טוענים פלויד,

אבן.
 על להם שישירו רוצים אינם הפאנק

 כאשר קוסמיים, למרחקים בחללית נסיעה
 לקניית כסף למצוא מתקשים עצמם הם

 לקצה להגיע כדי התחתית לרכבת כרטיס
העיר. של השני

■ לונדץ רורברגר, מיכאל
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