
ת ש ק ש 1981 ק
 למצוא ונסה דימיונו את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת,ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס מכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1979 ק

שיו כפי טביעת-הפנים׳ תצלום •
החדשה. בתעודת־הזהות פיע

 ,19 אילת רח׳ דסינגר, ישראל
בת־יס רמת־יוסף,

קוואדרוויזיה. •
כפר־סבא ,3 בילו רח׳ חלדי, יפעת

השכי בבשר חורשת הרפורמה •
1 רים.

מי, שירי ע ר  ,36 הנשיא, יהודה רח׳ ב
תל־אביב נווה־אביביס,

 וני- לונדון שירון אחרי טנדו, •
חש לחסל החוצה יצאו סרוסי סים

בונות.
 ,24 אורלוב רח׳ דלל, ציון

פתח־תיקווה
קשקשת. של לדמותה קווים •

 נתיב־הל״ה, קיבוץ פנשושה, אילה
האלה ד.נ. ^.41"

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
ת • הריון טוניקו
הריון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רה׳ תל־אביב,

 החצר דרך בי, קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוב!: ע״י להזמנות
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במדינה
המצאות

הזכוכית ביבר
 הופך מה
 מצליח צלס־עיחונות

? נפרשות ?יצרן
 של ההמצאות בשוק האחרון הפאטנט

 תלת- — פוטדויטדאז׳ הוא היהודי, הראש
מוד צילום :גם לזה לקרוא אפשר מיימדי.

 בדיוק יוצר לא זה אבל זכוכית, על פס
האפקט. אותו את

 המחסור לתקופת מצויין הפוטדויטראז׳
 מי לירושלים. נסיעות חוסו הוא בדלק.

 או המערבי הכותל אל !מתגעגע כך שכל
 המתג את להדליק יכול מיגדל־דויד, אל

 הנברשת מתוך אליו תישתקף ואז בדירתו,
 תלת* אשליה עם ירושלמית, תמונת־נוף

 זריחה, או שקיעה של בצבעים מימדית,
 לקבל אפשר שיטה אותה לפי הבחירה. לפי
 בסלון, בנברשת מסתערים צנחנים גם

 חדר־האמבטיה של במחיצה אדומה חתיכה
 חדר- של החלון על ניומן פול את או

השינה.
 על תמונה להדביק יכול אחד שכל נכון
 זה אז אבל דומה. אפקט ולקבל זכוכית

 החיים. לכל מחזיק לא גם וזה אמנות לא
 1 גוטמן, נחום התל-אביבי צלם־העיתונות

 ̂ זכוכיות להחיות איד שיטה המציא ,41
צילומים. בעזרת

 המציאו ויטדאדים ציור. הופך צילום
 של ויטראדים היו אלד. אבל לפניו. עוד

 הגיע הפוטדויטראז׳ של אביו ציורים.
במקדה. אליו

 סיפר יפים,״ דברים המון מצלם ,״הייתי
צי- מצלמים צלמים הרבה ״אבל גוטמן,

ויצירותיו גוטמן צדם
בסלון צנחנים

 מצלמים הצלמים כל כמעט יפים. לומים
 משהו חיפשתי אני הדברים. אותם את

 בחוץ, אותו מצאתי כשלא יוצא־דופן.
במעבדה.״ אותו חיפשתי
 לשחק גוטמן התחיל החושך חדר בתוך

לי ניסה הוא שלו. ובכ״מיקלים בנגטיבים
פי שיטות בעזרת מעבדה של אפקטים צור
 תערוכות נמה לו שהולידו והדפסה, תוח

 הוא בזד.. הסתפק לא הוא אבל צילומים.
 ז — קודם כבר ידעו שאחרים מה — גילה
 מדפיסים תמונה, של נגטיב !מצלמים שאם

 הולכים שוב, אותו ומצלמים הנגטיב את
 כאשר כזה. צילום בכל לאיבוד פרטים
 מתקבלת פעמים כמה התהליך על חוזרים
כצי מאשר כציור יותר .הנראית תמונה

לום.
ה הצילומים את להדפיס רצה גוטמן
 גילה אז אבל מתכות. על שלו מופרדים

 חומרים חיפש לפניו. כבר זה את שעשו
מצול תמונות עליהם הדפיסו לא שעדיין

 ניסיונות תוך הזכוכית. את ומצא מות
 מדפים הוא שאם להפתעתו גילה ממושכים

 שונים צילומי-הפרדה זכוכיות סידרת על
אחר זה אותם ויציב אובייקט, אותו של

1981 הזה העולם




