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אחוריה, את דווקא שבידו המצלמה מול אל והיפנתה גופה את סובבה היא הפגנתי ובאופן פניה,

 גדולים ובגדי־ים ופרחונים, וסרטונים, ומלמלות, לות,
 האחרונה מהמורה הן אותם הנושאות הגופות המינים. ^
ולבנות. שמנות הקודם, ■רף

 חופי של האחרונה הבשורה את הזה לקהל להביא נו
מתכנן ידי על נוצר הסקסיקיני הסקסיקיני. את באירופה,

 שמלה, או בגד־ים, זהו היים. ג׳ק האופנה
 העיקר מה, חשוב לא וחולצה, מכנסיים או

מרשת. עשויים שיהיו
 קאן של הסרטים להטטיבאל הובא הוא

שלו, הבכורה הופעת את שם לערוך כדי

לבטלה ת

 הלילה? עושים מה בה?
 נוסע מי האחרון? בזמן

וידידים. שווארץ שמעונה
,1963 לשנת מלכת־המים דל־ביאנקו, וויוויאןגברים גברים

בעיר. ביותר המבוקשות הנערות אחת הפכה
נערי־הזוהר. מיטב עם והבידור, מקומות־הבילוי במיטב ערב־ערב נמצאת היא

 שכחו שאנשים כזה סקנדל שם עשה הוא
 וקארול לולובריג׳ידה ג׳ינה על להסתכל

המסכנות. לינלי
 יהיה הוא להנה. גם יגיע עוד הסקסיקיני

 .1975 לשנת ישראל של האחרונה האופנה
 יפה, ללא כאן נחשב עוד הוא עכשיו

מודרני. ולא מוסרי, לא
 רשת מכנסי סקסיקיני: חליפת לקחנו
הדוגמ על אותם הלבשנו רשת, וחולצת

 לבריכה אותה הבאנו שביד. אריאלה נית
ה של הוורוד הדשא וכל אבריה של

בתמהון. עליה הסתכל אנשים
 ואמרו סביבה הסתובבו בחורות כמה

 לובשת, שהיא מה יפה, לא בכלל שזה
 הקיפו קטנים ילדים חורים• מלא הרי זה

ה את מצלמת שהיא לה ואמרו אותה
תחתונים.
 דוגמנית היא אם אותה שאל מישהו

 אחר־ חתימה. ממנה ביקש אחר ומישהו
 על שערות עם שמן איש אליה ניגש כך

 שתעזוב לה ואמר הראש, על וקרחת הכרס
ה במוסר פוגעת היא כי הבריכה את

ציבורי.
ש הזה, העולם של לצלם ניגש מישהו
 סקופ לו שיש לו ואמר בסביבה, הסתובב

 אחת בחורה הזה: העולם בשביל עולמי
 וחולצת רשת מכנסי עם בבריכה מסתובבת

רשת.
 את צילם הזה העולם של הצלם אז

ב־ הופיעו למחרת הזה. לעולמי הסקופ

מת העונה בתחילתהקווקבנים
הדי תחרות חילה

נוימן. רותי הצעירה הגרושה בתמונה: אטות.

יו
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להתרחץ נרי הנה באה

 ומכנסי רשת חולצת עם נשים שתי בריכה
רשת.

בגד לא שזה להן להגיד לגמרי שכחנו
וחולצה. מכנסיים רק שזה ים.

ש תלבושת־החוף,הסקסיקיני
מ דגם לפי הוזמנה

 של גופה על הולבשה קאן, פסטיבאל פתיחת
(למטה). ובשפת־הים בבריכה שביד, אריאלה


