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 לפני פניה את לאפר חייבת הצילום
ז6 עי ■410בר־—קט י בנד בתה נראית בתמונה

צלמי (נם בתיה הצלם, על־ידי נעשה האיפור, — לצילום הראשון בשלב צבי,

הרעיון. הפרסומת בצילום חשוב עצמה הדוגמנית מלבד
 נראית בתמ'ונה היטב. מחושב חייב-להי.ת בתנזונה פרס כל

מאכל. לשמן פרסומת לתמונת התיעצות בשעת קרן־קידרון

 ו ישנו, כבר הרעיון
להיות חייבת המוכנה,

מתו שיהיה כדי הסינור
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לגב חולצות המייצרים **/אר-ית־הבר־ת,

 האמריקאית נות בעת לפרסם נוהגים ים,ר
בול אחי;׳. כמעט בנוסח מודעות שניט מזה
 דברים: עיי רק זו מעין במודעה טים

 רק הרטוג, והשט לס,־וצח עירומה בחורה
ש קטנטנות, אותיות של שתיים או שורה

 משהו רומזות אותן, לקרוא אפשר בקושי
 שב־ ההגיון לגברים. חולצות על מעורפל

נע אוהבים גברים פשוט. הוא זו פירסומת
 גברים המידה. על יתר לבושות שאינן רות

 רואים כשהם לעצמם• חולצות קונים גם
ת לא מצודדות, נערות ש  מדי, יותר לי

 כשיבוא הרטוב השם את גם רואים הם
 הם הרטוג, חולצות להם למכור מישהו
 קודם אותו׳, ראו כבר באילו לסחורתי יהיחסו

את מגביר זה יחס ההברה, לדעת לכן.

 דוימניית־ו־צ■־ הגיעו לא עדיין בישראל,
 ה־ המפרסנים מודעות את המפארות לוב,
בזכות ימת כרס מהוות הן בר, לדרגה י׳, שונ

הית המוצר עם מופיעית הן תמיד עצמן.
 מהן פחות לא בולט נשזר, מפרסמות, ד,ן
 •דוגמנית־ מהן, יותר אף קרובות ולעיתים —

 סיגריה -מעשנת נימה,יא תמיד תופיע הצילום
 בקבוק־משקה ־ת מחזי כשהיא מסויימת,

 מסויים־ יפעיל' לובשת או מסויים,
 ביצרנים כל, קודם נעוצה, לבך הסיבה
 עדיין אשר בישראל, ■ט־, מיהמפרסגז ובחלק״

 ה־ של הפסינולגיה של לעומקה ירדו לוו
 היא פירסומת לגביהם, האמריקאית. פירסומת

 ■ וצפיף. ארוך שכנוע מאמר
 דוגמניות־ בישראל עדיין אין נוספת: סיבת

 מסורת בעלות ומנוסות, קצועיות מ צילום
 את בעצמן למלא שתוכלנה מיקצוע־ה,

צ־לים־פירסומת. של תוננו
ה שיראה במה עד דוגמניות־הצילים, כי

 בשט־ ידיעה הדורש ריקצוע הוא דבר'מוזר,
 ה, ״אינטליגנצ מיוחד, כישרון רבים, הים
קץ. אין וסבלנות עבודה בוח

 בה הפירסומת במודעת המתבונן הצופה,
תמונת לפניו רואה דוגמנית־הצילום, מופיעה
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חולצה מוכרים איר
למודעה, הקורא לב תשומת
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 בעתונגת לחולצות אפינית פרסומת מודעת
 את מושכת העירומה הדולמנית האמריקאית.

בוכרון'הצופה. המייצרת החברה שם את להשאיר רק המיועדת

 לשם לעצמו לתאר יובל לא היא מוגמרת.
 כל לדוגמנית, ׳:,'ר. תכונות דרושות רד,
 של בשלבי־הולדתו עיניו במי יהוד, שלא זמן

הפקתו. ובתהליך הצילום

ביצים לשבור כיצד
ז -*ראשיית  צלם־הפיר־ הרעיון. הי\

 צילום־הדוגמ־ על להשוב הייב *^סומת
 וברקע בפוזה בצור״. לרשותו, העומדת ניר.

 שתהיה להכינה זקיק הוא בהחלט. מקוריים
 דוגמי של תבוגות־הסירסומת ־ ו מר שונה

 שהקורא כדי כה, עד שהופיעו ניות־הצילי־ם
 לתמינזז הושר. המוות יין מיד להבדיל יידע

סי המכרסמת ,תמונה בין או ראה, .שכבר
 ־ ס המפרסמת תמונה לבין מסויימת גריה
 הוגה שהצלם, היא האמת■ וער• מסוג גדיד,

 אחד רעיון צריך אינו כלל, בדרד הרעיון
 בבת רעיונית תריסר הצי . לבחור, אלא

 רק לא שישכנע רעיון למצוא עליו אהת.
 ומת הפירסומת סוכן את גס אלא אותי,

 בתיל להם להציע הייב הוא עצמו. -המפרסם
לבניהם. חן שישיא במד, שיבחרו כדי רה,

רעיו יציע שצלם־הפרסומת די לא כאן
 רוב על־פי עפרון. בציור או כתיא־ר־ה נית

מת וכה מ־חש־ות. דוגמאות להב־׳ עלי־
׳ ת־ר,צילום. גט. ד של עבודתה הילה

ובתלם־ שונים במצבים מצלמים'איי.״,
וגבע־ פעם, יי מן ה, בג כש: שינות■ ישית

ב:::•׳ מציגים הללו ת יונ הנסי את חדשה.
אש תדע :צדה ; שהדוגמנית מבלי יזניפדסב,
יתכן כה. עד שעשהה נג־ז •8 דד. ■אג תרוויח

וי ך־מפרסב ,י בעי; קן .׳א לני. לא ן ;־גרעי
אשל — שוייש נוי ברעיון ג . יתכן

דת. אה דוימגלת עם
צריו עתה ליו. { הלה-ם ל. קי בבי־ הרעיון

.־גג?-יודהצילונ£ ז ממש. ,.ד. :? הד. לום לב לגשת
אי־ עא כ: . סלי דש ק חייבת,
ל מיוחד נע ־1'מיק גור א־ ::.א רגיל, ר פ

אחריש. ם קר ויסתיר ש •ז ל ד.,יש ש צילום,
בחוץ ום7ת־צי דוגמני של הל״ג־ינימ זהו

 יש זה. ע כ.יקצ ח למו א ד. לארץ,' לארץ.
ל יכולה היא מיוחדת, מילתה,ת־איכיר לד,

 לה י: היא כניה. את באמצעותה עניה
•ביצח ולהרכיב מלאכותיים ריסים להדביק

ה וגבע התסרוקת נ לכו ׳ בהתאם נפרית
. . , . מם הנדרש שיעד

־ידיה ציפודנ את להאריך ' גם יכולה■ היא
ציפורניים ת .באמצע 1׳;״ שיי, רך א בכל

אין ■ץ בי״. הצילום :מריות לדו: ת• מלאכית׳
להתאפר. ת יודע! אינן ;:ף בן ויי פגה, ציוד

למאפוים. הבלמים'גם יחבבו בעל־כורחם
־ המד אם שת. לתילב הדומה באח כך אוזר

עצמה, שת לתלב חציבות : בי ל,ס בצי בר
ב׳ לבושה הוויה ׳.;׳!:מנת ■ב; ג לד.. רק יש

את כראוי שתהל,ם .״ מתא־מ תלבושת
מת מי־פידס בכל המדבר נש אולם ג:פ;:.

וי לא׳ י,תר. הרבה העניין...ניגוב,־ ל,.,בנה,
להצי חייבת היא ׳:■ דוגמי < ת:.ים שהוביש

את וזר ב:׳•־.׳ .־״שתבליט כ בצורה .; כ
-ב ל ליט. להב רבה ' בנה שחיגבב־תאו ,מר
גמניתתנלפוד״ ד בל, דם ׳, ת. להי יה עי, דך

וגי;־ טב־״ית בצודה זדגים ולו לעמיד לדעת
שכנעת.

ד לעם תדע גמנית שהד די לא ושוב:
 על להשתרע או. שצריך כמו לשבת כראוי,

לע לדעת עלית ממנה. שדורשים כפי מפה
 מעולם עולים היו' לא שאולי דברים שות

ביו־ ד,בשוטים הדברים ודווקא דעתה. על

ה מ ^־״.רי, לצילום י
משמטים! לתמונה כתפאורה קרן. אריח הצלם

ביותר. הקשים הם תר
 צילום ״צילמתי קרן: אריה הצלם׳ 'מספר

 ת לה צריך היה זה החקלאות. משדד עבור
 פירם־מת תתנוסס שעליו שנתי, ללוח צילום
 דוימנית־ ל.!יץ־לארץ. מישראל ביצים ליצוא

 היתד, וגיא בר־צבי. בתיה היתד, הצילום
 בצים ר,יא'עוברת כיצד להדגים צרבה
 לא כשוט שבתיה אלא גדולה. קערה לתוך
מכ שצריך. כמו דה ו:ת עושים איך ירעה

 לשכור אותה לגמר צריך הייתי שלם יום עט
 טבעית.״ תראה שת:ועת־ר,יד עד — ביצים

ש דברים למספר פעוטה■ דוגמא רק זוהי'
 יכול הצלם לדעת. צריבת צילום דוגמנית

ב לנגן או הראש על יד לעמ ממנה ש לדר.
 גבותיה את לאפר או בקטנוע לנהוג חליל,
 י •בי־ ;את ת <״ש בה נ היא צילום: עבור

;5ו£;,:פי מאז לוה רגילה היא כא/יו קלות,
־ ★ ★ ז/־ י י היסודיס ייד

ל. לא ?£*ד. ״ כ י ן עכשידיתוח־ר״של ה
 ה־ ההבעה. — ביותר הגדולה הדרישה /

בון) מושלמים, אינם והפעולה העמידה איפור,


