
 מועמדות 30 מתון בהן שבחרה בלייר, סו מדריכתן, עס ראיון
 ל־ שהופיעה פיוס, רחל נראית מימין חורשים. ארבעה לפני עור

והחיננית. הצעירה בתה את עמה נושאת כשהיא אלה ראיונות
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הי בשעת בעולם, האופנה עתונאי מיטב בפני הישראלית האופנה

בה הגזולה התצוגה
 גם שעברנו וכמובן בירושלים בצלאל הספר

המוסמכות- הדוגמניות כל רשימת על
ללכת, שיודעות בנות דווקא חיפשנו ״לא

 הגיל בדוגמנות, ניסיון להן שיש כאלה או
 במיוחד. יפות נערות רצינו לא גם קבע. לא

ה אוו/ו בהן שיהיה דקות נערות חיפשנו
אלגנ אותה לדוגמנית, נערה העושה משהו
נשי.״ וחן טבעית טיות

מדוק ובחינות קפדני מיון אחרי לבסוף,
 אופנח־ את להציג נערות 8 נבחרו דקות,

 הדוגמנית כתשיעית נוספה כשאליהו ישראל,
 שתיים רק בראון. סטיפן הפרוון של הקבועה

 והירושלמית שמרת זיוה הנבחרות, מכין
מקצועיות. דוגמניות היו ידלין, יורה

 בירושלים, בצלאל לגראפיקה מבית־הספר
 שלא בארץ, שישי דור כהן, שושנה נבחרה
עי נבחרה מחיפה בדוגמנות. מעולם עסקה

 בן־זאב כשאסתר השיער, שחורת גרשון דית
 יחד מייצגת מקריית־מוצקין, גבוהת־הקומה,

מצלי היתד, היא ״בצרפת הצפון. את עימד,
 אמרה מטר)״, 1.78( קומתה בשל מאוד חה

 מעסיקים לא כאן ״אבל בלייר, סו עליה
עלמה היו לקבוצה שצורפו האחרות אותה.״

ה־ הדוגמניות אחת בשעתה שהיתה בלייר, סו של בהדרכתהסוני דיסוש
 של הגל־החרש מקבל ריצ׳י, נינה של בבית־האופנה ראשיות

בארץ. כה ער שנראה מה מכל השונה הדגמה, בהליכת שיעור הישראליות הדוגמניות

ריצ׳י. ניני
 ״כשבאתי : המיבצע על בלייר הגברת סיפרה

 המופיעות מהדוגמניות השתגעתי לארץ,
 הופיעו כאילו המסלול על צועדות הן כאן.

 את אומנם בתצוגת־אופנה. ולא בתחרות־יופי
ל צריכים אנו לגייס, עלינו שהיה הבנות
 שאנחנו החלטנו אבל בלבד, תצוגות ארבע

 ומאמצים זמן המון להן להקדיש מוכרחים
 הדוגמניות של מרמתן תיפולנה שלא כדי

שתבואנה. הצרפתיות
 פיינמן הגברת עברנו, יולי בחודש ״עוד

 ניתן בו מקום בכל ימים עשרה במשך ואני,
 בבתי־ סיירנו חינניות. נערות למצוא היה
בבית־ לדיוגמנות, באולפנים לבאלט, ספר

בחב העובדת גבאי אמי הבלונדית, גליקסון
ש לילדה, אם פינם, ורחל אלאיטל־ה, רת

 ולחזרות. למיבחנים ילדתה עם באה
★ ★ ★ פרוביגציח איגה ישראל
 סו אומרת הישראליות,״ •■•דוגמניות

/  כש־ מצליחה דוגמנית שהיתה |בלייר, 1/
 .צועדות ילדים, לשלושה אם כבר היתה
 יותר לצעוד הבנות את לימדנו לאט. לאם

 בבגדים לגעת לא כיצד להן הראנו מהר.
הדוג לעשות שנוהגות כפי לובשות, שהן

הישראליות.״ מניות
תצוגת־האופ־ שבועיים לפני נערכה כאשר

ל־ הבנות כל נלקחו קארוון, בית של נה

■ז

 מצפים ישראליות נערות תשע ך־
 התרגשות מריטת־עצבים, של שבועיים /

 ד בע ת הא כשינתן וסחרחורות. עמוקה
המיב־ באחד לעמוד עליהן יהיה עיים, שב

הדוג מתיך שתייםהנבחרות
לתצו־ רו שנצ מניות

מ גרשון עידית הן סנס־לוראן, של גתו
מתל־אביב. גליקסון ועלמה (עומדת) חיפה

ל נערה מסוגלת בהן ביותר הקשים חנים
ה הקהל מול להופיע עליהן יהיה עמוד.

 הוויה־ בארץ. לאסוף שניתן ביותר מובחר
 באורך מסלול על תשתרע שלהן דולורוזה

 בהן ינעצו צדדיו כשמשני מסר, 34 של
עיניים. זוגות 700

 מאותן שחלק מכך, תחרגשנה לא אולי הן
ה חברי לשרי־הממשלה, שייך יהיה עיניים

על ושופטים צד,״ל צמרת הדיפלומטי, סגל
 עיניים זוגות 40ש־ מהעובדה כמו יונים,

 עיניהם — ומקצועיות קפדניות עיניים יהיו
 בעולם. וכתבי־ד,אופנה העורכים טובי של

 בינלאומיות. דמויות כבר תהיינה הן למחרת
 בקצות עתונים במאות תופענה תמונותיהן

 יקדישו היקרים האופנה ירחוני מיטב תבל,
הופעתן. על ידווחו הערכותיהם, את להן

 הצעירות הישראליות תשע של בחלקן כי
 בעולם מעטות דוגמניות שרק גורל, נפל

 האופנה יצירות את תצגנה הן לו. זוכות
ה הבכורה בתצוגת שיוצגו הישראלית

 אליל־ מיצירות חדשה קולקציה של עולמית
 כריסטיאודיור של יורשו הפאריסאי, האופנה

סן־לורן. איב — הגדול
 הפירמה את תבייש לא שישראל כדי

 במיב־ צורך היה הדוגמניות, בשטח גם
 זה היה חודשים. מספר שנמשך מיוחד, צע

ב נערך טרם כמוהו וצייד עיקוב של מסע
 מרים עליו: מופקדות היו נשים שתי ארץ.

 מיס־ של הנשים חטיבת יושבת־ראש פיינמן,
 בלייר, וסו התצוגה, שייכת לו הבונדס, על

 בישראל, טיימס הניו־יורק כתב של אשתו
 וחצי שנה לפני שעד בירושלים, המתגוררת

בית של של הראשיות הדוגמניות אחת היתד,


