
השישים שנות ותיקי של רוקנירול ★

והספיזה

ת חיי ם ת תי מ ה

ובמיש־ בחליפת־עור רוקדתברעמי תמי
 ברק מפני להגנה קפי״שמש,

הקרובה נסיעתה על לנוכחים סיפרה המעריצים,

 זר. קובי הגינקולוג בן־זוגה בחברת לחוף־השנהב,
רוק גנזי סמדר הדוגמנית למטה: משמאל בתצלום

גרנות. עמון הארכיטקט של חברתו היא סמדר דת•

 בעבודתה ביותר מצליחה ,18 בת תיכון תלמידתמוד רוויטל
 בנסיעות-עבודה מרבה ומסלול, צילום כדוגמנית

ידידה. של בחברתו ריקוד בזמן בתצלום: מאוד. מבוקשת היא שם ליפאן,

 מטביעתו וניצולים פליטים 400
 התקבצו, המועדון של האחרונה
מסי שכונה למה המחודשת, בגירסתו

 שם, נראו לא רבים ותיקים ותיקים. בת
 האמת, בעולם כבר שחלקם אומרים יש

בבתי־אבות. מפוזרים ואחרים
 הקודם, בגילגולה קברניטי־הספינה

 נושאת־ההמונים, של לניהולה עברו
 מקווים הנוכחיים המנהלים הסינרמה.

 סולידי בסיגנון המקום את לנווט
 קוויך ספינת־הדגל בנוסח ואלגאנטי,
אליזבט.

 בסי־ שהסתובבו הרבים האורחים
 בחיפושיהם נבוכים נראו השונים פונים
 צבי עורו־הדין ותיקים. חברים אחרי

תור בחתיכה מלווה שהיה לידסקי,
 שהיה מהפניקס, חכמי, ויוסי נית,

 העיתונות מהתקפות לחלוטין מאושש
 פיט, חברודהברוקרים בעניין עליו

בלובי. להם הסתודדו
 וא־ בן־עמי תמי הדוגמניות

 המקום מנפלאות סיפרו טמיר נאבל
לדוג שנשמעו מילים הזוהר, בימי

 ורוויטל גנזי סמדר הצעירות מניות
האגדות. מעולם כלקוחות מור

 להישאר שהעדיף ידוע, יהלומן
 רוויטל אחר במרץ חיזר בעילום־שם,

 ,18 בת רק שהיא לו כשנודע היפה. מור
 לנכדו אותה להציג שעדיף החליט
החייל.

 אנשים מאות עיניהם: למראה האמינו לא אלגרנטי וחיימון שוקי האחים
 שהיתה להקה האריות, להקתם, של הקאם־באק את לחגוג קפה לרוק באו

 היא בחזרה אותם שמעלה הנוסחה המוקדמות. 70ה־ בשנות מאוד פופולארית
השישים. שנות ללהיטי מעולה ביצוע פשוטה:

 וריקודי השירים מילות על בחזרה בכמויות, וויסקי בירה בשתיית הגיב הקהל
גראפיטי. אמריקן בנוסח לסרט כתפאורה נראה המקום כי עד סוערים, רוקנ׳רול

 ביותר. מרוצה נראה הד־ארצי, סמנכ״ל ניצני, יאיר הוא תמיד״, ״האשם
 תיסלם, להקת לשביעות־רצונו: נוספת סיבה כראוי. שאגו שבחסותו האריות

מחודש. הופעות למסע מתאחדת מחבריה, אחד היה שהוא

ך ן ע  שהיא האריות להקת סולן אלגרנטי, חיימון של אשתו 1ך1\1 1|
הרוק־ להקת לצלילי רקדה מצליחה, דוגמגית-מסלול | 111\ 1 #1

בחופשת־מולדת בארץ הנמצא גרשון, בנצי ידידה, של בחברתו נ׳רול,

י ו בן־ גפן. אייל ואיש־העסקים השחקן בחברתזאבבוו
קפה. הרוק ניהול לקבלת משא-ומתן מנהל זאב

ואשתו. ויז׳נסקי עמי ואיש־הבוהמה רופא-השיניים למטה: בתצלום
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