
 מיכאל הצילומים, שמאחורי
 שהפך מופשט צייר ארגוב,

השניים. את לצרף והחל

 צרפתי—ישראלי הסכם ;קבע שבוע ך*
ב המכובדות מן ספרים, הוצאת חדש: 1 (

ל קרוב ישראלי צייר אצל הזמינה צרפת,
 נציגות־ישראל. של צילומי־עירום מאה

מצולמות להיות חייבות האלה הנציגות

^ | ^ ן ן ן ך מ1ן ה ליצור יכולים אישה של בגופה ך צי מפוזי  פלאסטיות, צורות של קו
/1 / 1 תן שהדגש ברגע לפיסול, בדומה ^ *1 שי, הגוף של להבעה ני וליופי האנו

תיו של רו ת, צו ה נעדר השונו בלבד. הטהורה האמנות נשארת האירוטי, היסוד מהתמונ

ן התמונה, שם הוא תו  התערו מ
וצילום מופשט, שמן ציור של |1 !:; *׳ י 5 1*

תו, משלימים וגם יו: ארגוב, של דבריו לפי או

חתזשות השנויחו!

שתיים כפול נחווה

סי; ישראלי רקע ו״על אמנותית, בצורה פו  טי
 או ורש,נדת, עבודות־קרמיקה שיחי־צברים,

וכדומה.״ ים־המלח הנגב, נופים: בתוך
 אמנו־ תמונות מין איזה מסבירים גם הם

מי רוצים: הם תיות יש בגוון עירום ״צילו
מי ראלי ב אלג׳יר לנשות בדומה — מקו

 דלקרואה.״ של ציוריו
הצר ההוצאה בהזמנת זכה אשר המאושר

 צילומי־היש־ את לפרסם המתכוונת — פתית
עו לעשרת־אלפים בקרוב הערומות ראליות

 ארגוב. מיכאל הצייר הוא תקים,
★ ★ ★ בעמו המתפרסמות מהתמונות לק ך*

, בספר להתפרסם עומד אלה דים< 1 ( סף ו  נ
עב־ אירוטית שירה ספר זהו במינו: מיוחד

הדוגמה
הדגש מרשם

 לקוד — הישראלי העירום לספר
הוצאה. באותה היפאני העירום

ט ולא בעירום האסתטי הצד על

1

ם עירום תצלומי תיי אפ המון בעלי הם אמנו
תן כלל בדרך שרויות.  בעד לדבר לגוף ארגוב נו

ת מנצל הוא לפעמים אך עצמו. קו ת טכני מיו לו חדשה. צורה לתמונה לתת כדי שיגרתיות צי
 כי אמיתי.* ישראלי גוף ומגלה ישראלית נמרה מצולמתמאחור

ת הישראליות שכל למרות ת, מאד שהן סבורו רופאיו  הרי אי
מיו משתקף זה אמיתי. ים־תיכוני גוף יש לכולן שכמעט לו ארגוב, של בצי
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ומרננים
האנושי, הגוף


