
 הת־ 16 בגיל בוקום, הזקן אצל ״למדתי
ה בעיתון כפוטדרפורטד לעבודה קבלתי
צילמ שם, קומוניסט. המפלגה, של מקומי

בעבו ופועלות פועלים פורטרטים: תי
דה.״

 עם כרמל עבר מכן לאחר שנים ארבע
הת שם בליטבה. ווילניס, לעיר משפחתו

 אחות־רחמ־ חנה, עם שנתיים, לפני חתן
ניה.

 בצילומי־פירסומת. לעבוד התחיל הוא
 ילדים פרות, בקבוקי־חלב, מצלם היה

בסופרמרק פירסומת לכרזות חלב, שותים
עירוניים. טים

מכת משפחתו שלחה האחרונות בשנים
 של לגבולותיה מחוץ שונים לגורמים בים

 לארץ. לעלות עזרתם לבקש כדי בריה״מ,
מעבודתו. סולק כרמל :התוצאה

 אשתו עבודה. ללא הסתובב שנה חצי
 ובני החמישי, בחודש בהריון, אז היתד.
שלהם. הצנועים מהחסכונות חיו הזוג

פועלות, ״תצלם
ת״ לא חתיכו

 ה־ הצילום במועדון חבר היה רמל ך*
 היו צלמים 20כ־ פוטרקלוב. מקומי,

 גם מוכר היה המועדון זה. במועדון חברים
מאר הזמנות מקבלים היו וחבריו בחו״ל,

 בתערוכות־צילום להשתתף שונות צות
בינלאומיות.

 מיליצ־ כמה באו כרמל,״ מספר ״פעם,
 אנו במה ובדקו שלנו, למועדון יונדים

 צילומי־העירום את ראו הם שם. עוסקים
ל־ מנסה לא אני ■מדוע אותי ושאלו שלי,
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 :משמאל בתמונה אותן. לצלס להתאפק יכול ולא יפות, נשים אוהב אני ערומה.
סקוטלסקי. כרמל הצלם מסביר פוטו־קומפוזיציה,״ — נטאשה של והשדיים ״הפרח
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 גיבורי־עבודה, לצלם לי ״נאמר בעירום. הצילום חוקי את ללמוד התחיל ,16 בגיל
אותן.״ ולצלם יפה, גוף עס נשים לגלות אהבתי אני אך — מפעלים סטחנוביצ׳ים,

בעי להצטלם אוהבות רוסיות ך•
 שהצעתי מהבחורות '90כק£ף רום. 1 ״*

 הסכימו — ברוסיה בעירום להצטלם להן
 אחרי — זזה שלי. המצלמה לפני להתפשט

 היכרות.״ של יום־יומיים
חוד לפני עלה )24( סקוטלסקי כרמל

 אוצר להבריח והצליח — מרוסיה שיים
 רוסיות. צעירות של צילומי־עירום נדיר:
ב זהות מזוודות שתי עימו נשא הוא

 הנגטיבים. חבויים היו מהן באחת צורתן.
ב הבדיקה בשעת להחליפן, הצליח הוא
 לאחת המערבי העולם זכה וכד — מכס

סוציא עירום על שלו הראשונות ההצצות
טהור. ליסטי

 אמו שען, אביו בליפאה. נולד כרמל
 המשפחה שנה, 17 לפני לספרות. מורה

 זכתה. חודשיים לפני לארץ, לעלות ביקשה
:בצילום להתענין כרמל התחיל 14 בגיל

הצריח ארצה, שעלה הווס׳..קומוניסט״, העשן צלם

בעידו□


