
 דוגמנית מקבלת
 מפי עמידתה ־ת

ע התלי שמן ״

 הצילום עבור הנאותה התאורה את מכין מ-יוחד אדם בתקרה. וווויס על
 פי. הם לצילום המצלמה את שעה אותה מכין השני הצלם לו וא

הצילום. בצוע לפני רבה והכנה עבודה מצרין פירסומת, תמונות צילום

 פירסתות בתמונת כץ,חד!ה
ציפורניי! לצבע קרן־קדרון,

ציפור לציפורניה חווה הדביקה זה לצורך
שער) גם (ראה מלאכותיות ארוכ;ת נים

 מדור (ראה בינלאומי לדוגמן־צילום פך
 שמיר, אורי האהל שהקן באו אתריו אנשים),
דוג שאר מא. ת אלי הדש העולה והשחקן

 הם הארץ, במודעות עים המופ הצילום מני
 אחד בצילום המופיעים חובבים כלל בדרך

.0ש:" י אי
בפיר־ לדוגמנים־גבר״ם שיש החשיבות על

 מפי אחר ר סיג רק להע׳יד יבול מת ם.
 מופרז ״שימוש אריאלי: אמנון מאי הפירט!
כש נזק, לפעמים מביא לפירסומת, בנשים

 נשיים לתצשיר־,.: בפירסונלת לא הוא המדובר
לתמו להתרגל ;יל מת הקהל אם בהקים. מ

 משקה כמי מסויים, מוצר המלווה נעיר, נת
 כמוצר אליו להתיהם ניטה הוא למשל, חריף
 ר,אמרי הסיגריות הברת בכך נוכהר, נשי.

 הרחב הקהל כ־ שגילתה מרלבורו, קאית
 נשית. בסיגריה גזתיצרתה לסיגריה מתיהם

וב בעזרת הסיגריה את לברכם החלה היא
 וכדומה. מלחים ספורטאים, אלימים, רים
 סיגריה להיות הכיגריר, חזרה קצר, זמן חייך

כמה.״ פי עלמה ומסירתה גברית,

 למכור תנסה בת־יער, נוריתמפסל
ס־ ואצבעותיה עיניה בעזרת

אטאר. פוטו הסבון. על דבר אומרת שאינה במודעה ז,

 יכה, כל קודם להיות דוגמני,־־הצילום על
 כשיש גם חן. ובעלת מושלם גוף בעלת.

 מהאימה אינה 'עדיין היא הדרוש, כל לה
 גש, י!בי בעלת דוגמנית יש צילום. לכל

 ודוגמניות אורים צרים מ לפירסום המתאימה
אח מוצרים המפדכמ־ת עיין, יופי בעלות

 עונות דרישית יש ולמפרסמים לגלם ש• ר
 סבץ־בבפה, לכרסם הבאה ת דוגמג לגבי

 דוגמנית לגבי מהשר בגד־ים או ממונית■
 למוצרים מודעה לפאר צריבה שתמינתד,
!כיה. דבריי, או קיכמטיים

 התכונות כל את לך שיש חושבת את
 לעמוד, שבת,■יודעת מ יפה, שאת הנדרשות,

וה — וכ.׳ סבלנית הבעה, ללבוש יודעת
 דוגמנית להיות ך ;3; הה פת■ כבר דרך

ש נוסף ברם עוד יש אחד, רגע צילום?!
 פוטו־ את ו■;::! להגדיר. ק בדי, קשה אותו
 המצלמה בעדשת ;ראית את ד..:ם גניו??
במציאת?! נראית שאת כבי בדי,ק

דוגמ נערות־זוהר, שמספר היא 'עובדה
 שניסו מוכרות, •ויפהפיות מושלמות ניות

 רק נכשלו ,בדוגמנות־ר,צילום עמדה לתפוס
 התכונה זוהי — פוטוגניות היו שלא משום

חשובה למעשה בתמונה. גם יפה להיראות

§1111!
 זח״כנית. הדורה הדוגמנית המוכנה. הפרסומת תמונת נראית כך י ?113 \21 ?11 ?1

§ \ 8י111 ן ן  המושכת האטרקציה את משמשים באויר המרחפים ־הבקבוקים . \
זו. פירסומת תמונת לצילום שקדמו המייגעות ההכנות לכל סימן אין וענין. לב תשומת

 ה,:״;־ צלמי עצמו. ו־;״ם־ יותר זו הבונה
ת נעי־ות לצלם מעשבים מום ר שג ש פ,
 ג- יצית ו;ן7 אנה על במציאות ח־ יב אינן

הצרור. נס,צ*בשעת י,־.:'•; א,/ם מראות,
־̂־ ח׳ר זיו

־ ^ ־ז,״!•׳•׳ מוכה.
ביו: הייא .28£ ך״ ק ע  ן באך למצוא ׳

ה־ ■זה, מסוג המושלמת הדוגמנית את ׳ •י

 ולהזות קאי, אנש מסחרי באתב־עת לרפרף
 כרי במידעית־ו ת המיסיע לום •ודהר בדוגמגי
 דיומניות־הע׳-לובז' של הכללי שהטיפוס לראות
בארץ. דוגמניות־הצילום של מזה שונה

 רק אינה ימניתיהב■לוב ד בהוץ־לארץ,
 יופי בעלת גס אזיא — ויפה מושלמת

 -- נשית הבעה בעלת -ק אינה היא מייחד:
 היא ובעיקר: אימין: היוצרת הבעה גם אלא

 הינה בחוץ־לארץ דוגמנית־הצילוש מבוגרת.
חייה. של השלושים בשנות אשד, תמיד

 בארץ ד־גמניירדהציל־ם של יציע מ מ ה הגיל
ההב רוב הטיפערעשרה. שנות — היא
 או זאת עושות ב:־ץ; זה במיקצוע רות

 לקראת אותן שתקדם פירמידת הפקת ס : ל
 פשוט או — ת לנוע ק אי במתית יא,״יירה

 מהו: רווחים לשם או בהברה; הצלחה לשש
 כדי או — אחר בשטחי להשתכר ם,־'יכולת

 הן והצלם. המפרסם למכרן טיבה לעשות
מכו מיקצ,ע כגל מיקצוע בכך ת א ר■ ;;־:ן
 דוגמנית־ כל שכימעט היא עובדה אחר. בד

 זה. בשטח לעסוק חדלה שנישאה, צילום
 נישואיהן, לאחד הממשיכות הנודדות הישים

 בתיה שוורץ, לאה הבלונדית הדוגמנית הן
האדריכל. אשת שדון, ורות בר־צבי
 מהדעה בעיקר נובע למיקצוע, זד. יחס

 דוגמנות־ כלפי בארץ עדיין הרווחת הכללית
 שנים לפני רק ששררה דעת אותה הצילום,

 דוגמנית־ה־ דוגמנות־ו־,אופנה. כלפי מספר
 מיקצוע לבעלת כבר כיוס נחשבת אובה
 כמה עוד יעברו הברתי. ומעמד מביבד
ב תזכה שדוגמנית־הצילום ער שנים ובמה
דונזה. הברה
הגב־ של יהסס מבמל הכללית הדעה את

 כבר יש שכיום בעיד זה• ל-ריקצוע 'וים
 קשה דוגמנות־הצילום, על ׳פצות ק י הרבה

 רק לשמו. ראוי דוגמךצילום להשיג ד מא
 כדוג־ האהרונות בשנים עבדו מעטים גברים

כתב בכך התחיל מיקצועיים. מני־צילום
 דיס־ עתה הלומד גלביצקי עיטור ׳:ולנוע ה

להירד ועומד פאריס באוניברסיטת ה ליג״יט

נמנית
פגם.

 לדעת צדיכה 'גמנ׳ת־הצילום. ד הסעה- ק-יז-
 לשוב שתידרש. ד,בעז כל פניה ו ע ת ■: לד
שתקנית. להילית פטום ..רירה ל. ה כך

 נוהגים הביךבים צלנד ולרוע הטבה דד,
■,דד ן בשחקני׳ודתיאגר <ר.שת*נים לממשי

ת אינן כשהן .יו .•ניד, ד ו,.•  על ענו
שחקנית הפכה למשל, כר, ;ז !־־.־יש:

 כדוגמניות־״־ לאה;; דר זיג? א גיל־ הקאמרי
צי;תר. ;.;•־ת ד הו

 פע־לת־הצילוש באת אנה דל אחרי רק
 על בלחיצה דר רתול״את אינה .<ה עזנניה.

 ומייגעת ארוגה כעולה זוהי .די. ר,;,;צלמה
 ט להיזא ו.גלם על שעלת. לפערים הימשזית■

 טבעי היא כשד,רקע לתמונה. ;ע ד! את
 זר לדו. עליו :ן, בהו נעשה אלנו• ילוש י ויה
 אח,״־ למקום. הדיגמרת את ולהביא הו א

 ה־ המקום את למצוא הדוגמנית חייבת כך
 לעצב מתחילה היא אז ורק ברקע. מיווייק,

אינו הצלם ממנה. שדורשים הצורה את

'י״1• •• י •י

;;.'״׳־־ משנה ך•,: הקל.ת, ד,:ר כל מקבל
'11 ל21 מתרגז,׳ י־ק, *!׳ הוא פ כרע

 !־,־ !רד:י. ע,׳;.;ל ג;ד, וק ״11 ן:/ה״ וירגמו;:
בסבלנות. ל ת יי• צ

דנני.־נו. מצלם. הצלב כן. מ. הבל ;׳׳־סוף נ,
:.'ל- שד-י נחרי ז רק ג:מ;־. לא ר ע .ו אולם

לעש יד ו י , • לפעמים .ברר ; מ. הציל
ה ש מ; עלם מ רה נש שלא דהו ב ; מהדש.
מד בעיני ח! צ־■; ט יד א כעשה,׳ ■ט ר ר ל£;3
<א עצמה יית ד,דר.י־ ני ב:: אי יינה, ה!;::׳ נל׳ץ

ש :! מרד ואו - - .מונה ש״: פניה :;ן •ני.׳
יי!• העני גל

ב נעשה מת צי־לים־כירס פיל שלא תדור
׳־״מפויסמים יהלל מהצלמים חלק זו. דרך

 צילום אך כ!־. כד* עד ד;;.׳ריש אוב יין ע,
 מרוגמנית׳ה־ דורש .-.זו ל ראוי כיוס,■מת

 ר,־סו־ שבדרך השלבים כל את לעבור צילום
ריב.

המפורטות, התכונות לכל שיוסף מובן
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