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ת התקדמותה תיפגע האם נהדרת. רמה זה? בגלל בארץ כדוגמני
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בה להציץ לקהל חירשתח

מאמינה רביד מרי
 שהשמלה הסתבר אבל לי. שהיתר, יותר
ויותרת. דווקא היתה

או צילם באמת והוא לסטודיו, ״נכנסנו
 הוא זה אחרי בשימלה. תנוחות במספר תי

 בבגד־ים. שלי צילומים רוצה שהוא אמר
 אבל איתי, שהבאתי מוכנים צילומים לי היו
והוא טובים, מספיק לא שהם אמר הוא

 רוצים אינם רבים ״יצרנים
 תפרסם עירום שדוגמנית
מוצריהם״ את

 לי נתן הוא בעצמו. אותי לצלם רוצה
בסטודיו. לו שהיה בגד־ים

 לי. נתן שהוא בביקיני להצטלם התחלתי
 כתפיה הוריד אלי, ניגש הוא כך אחר
 שנייה. כתפיה כך אחר החזיה, של אחת

 — אותו שאלתי מתקדם׳ שהוא כשראיתי
ש לי הסביר הוא ואז חביבי? לאן, עד

 יראו שהלקוחות כדי בעירום להצטלם עלי
ל אותי יקהו זה ולפי שלי הגוף את

עבודה.
אותי. שיכנע הוא אבל הסכמתי, ״לא

הו  בו המקסימלי העירום בערך ז
 ש־ מחהצצח כתוצאה הצטלמה.

כדוגמנית. שלה הקריירה נייגעיו

יי?*

 מודפסים, לבדים פירסומת בתצלום •
 מכון־ של רבת־היוקרה בחוברת שהתפרסם

 האופנה. שבוע לכבוד שהופיעה הייצוא,
ת היתח טרי  שייצגה היחידה העירום דוגמני
ם ישראל את  רק זאת וגם ל— זה בפורו

ר כוסה כפניה, שלה, שהעירום לאחר פו  באי
ה רובינשטיין, הלנה של גולדפינגר כסף

ת במיוחד מיוצר  של לראשה כאלו. למטרו
ת, פיאה טרי  מאופר חרשן• בידיה מתכתי
מוו יותלמה. יודע אלהים הוא, גס

 האופנה של זה יפהפה תצלום
 - בעולם השבוע נפוץ הישראלית

כי להזדהות, התביישה הדוגמנית אבל

מ ״הדוגמנית :לביאה גילתה כדוגמה,
ב עבדה למשל, קייזר, אבה גרמניה

מוצ ודיגמנה בחו״ל עוד רב, זמן דוגמנות
 עירום תמונות שהופיעו לאחר רבים. רים

שניידמן מצקין סירבו בארץ׳ שלה להע ו
 עירום, דוגמנית שהיא אמרו הם אותה. סיק
שלהם. למוצרים מתאימה ולא

* * *
 ה- זו. פרובינציאליות להסגיר שה ך*

מיקרו מיני ראתה כבר בישראל אופנה
מינימום. שורטס שקופות, חולצות סקופי,

 להצטלם הסכימה רביד ״טרי
 רק יוקרה, בשנתון בעירום
 הכר ללא שהוסוותה לאחר

כבד.״ באיפור

 דוגמנית היא דוגמנית־עירום הרחב, בעולם
 היקרות הדוגמניות אחת וורושקה, צמרת.

 עבודה, לשעת דולר 200 שמחירה באירופה,
 עירום תמונות בסידרת לאחרונה הצטלמה

 — לייף המשפחתי האמריקאי הירחון עבור
 או מיוקרתה זה כהוא הוריד לא והדבר

שאני. — בישראל אך היקר. ממחירה
 ב־ בכיר פירסומאי גביש, שמואל קובע
 אולי מקובל, כיום ״עירום :נעמן שיפרין

 לא מרק לפירסום אולם — נמנע בלתי
ש החשש מפני אולי עירום. דוגמנית יקחו

 המוצר.״ במהימנות יפגע זה
הלנה של הפירסום מנהל דיין, משה

 בשביל אפילו בעירום. תצסלם לא — צועי
 למשל, לפידות, לליאורה מחו״ל. שבועון

 בעירום שתופיע כדי ענק סכום בזמנו הוצע
 בארץ נחשבת היא סירבה. היא בפלייבוי.
ש ברגע גבוה• מחירה צמרת, לדוגמנית

ה סוג בהכרח יצטמצם — בעירום תופיע
 תוכתם היא לפרסם. תוכל שאותם מוצרים

 יירד ומחירה עירום, דוגמנית של בשם
 שיסכימו מפרסמים אותם אצל גם פלאים,

אותה. להעסיק
 שהיתר, טוכטרמן, ציונה :הפוכה דוגמה

 — היא גם לדוגמנית־צמרת להפוך בדרכה
ל שהתחילה ברגע קפאה, שלה הקאריירה

 לסמדר קרה דומה דבר בעירום. הופיע
 שהופיעה לאחר היופי, מלכת סגנית דרור,

״אח :הון לביאה מסבירה עירום. בדיגמון
 לא בעירום׳ שלה התמונות את שראו רי

 מאשר חוץ דבר, לשום אותה לקחת רוצים
ותחתונים.״ לחדות

★ ★ ★ ם חד ף  דוגמנית כשמופיעה — זאת ק
 רבים במקרים אופנה, צלם אצל טרייה ר

 בעירום. להצטלם אותה לשכנע משתדל הוא
 מפורסם, ״צלם :ידועה דוגמנית מספרת
 העיתונים בכל מופיעות תמונותיו שהיום

 — בעיקר אופנה לצילומי מתכוונת אני —
כשהחלט בשעתו, אליו שבאתי הראשון היה
או ראה שהוא לאחר דוגמנית. להיות תי
 שלו לסטודיו אליו אותי הזמין הוא תי,

 שהוא אמר הוא הצהריים. אחר בארבע
 שיהיו שלי צילומים מספר להכין רוצה

ללקוחות. להראות כדי באלבום לו
ב־ היפה בשמלה לבושה שבאתי ״כמובן

 המפרסמים של זו גישה תוקף רובינשטיין,
 לקבל לא של הזה׳ העניין ״כל :בחריפות
ב מופיעה שהיא בגלל לעבודה דוגמנית

 מתאים לא בכלל זה שטות. זוהי עירום,
התקופה.״ לרוח

★ ★ ★  דוגנד : דה8עו — שטות לא או צות
המיק־ מעמדה על לשמור הרוצה נית

פרובינציאלית, ארץ עדיין היא את •
/ ומבוס גדולות פירמות הכל. אחרי 1 /

ב שהופיעה שדוגמנית רוצות אינן סות
 שלהם.״ המוצרים עבור גם תופיע עירום,
מ אחד בפשטות, השבוע קבע זו עובדה

 אפרים בארץ, האופנה צלמי בץ הידועים
קידרון.

 דוגמניות, בלבד. שלו דעתו זו היתד, לא
 די־ ,באותה הינם רבים וצלמים פירסומאים

 — בעירום המופיעה דוגמנית בדיוק. ער,
 מפרסמים בשוק. וממחירה מיוקרתו־, מאבדת

 לדיגמון אותה לקחת בכלל מסרבים רבים
שלהם. המוצרים

 ״ש־ קידרון, מוסיף לי,״ קרה פעם ״לא
 כמו דוגמנית למשל להעסיק סירבו פירמות

 בעירום, מופיעה שהיא בגלל טוכמאייר. אן
 זה עבורם, תדגמן היא שאם הרי הסבירו,

 המוצרים.״ של מערכם יוריד
★ ★ ★

 דוגמ- סוכנת הון, לפיאה ספרת ץ״
 את למסור שסירבה ושחקניות, ניות 0

 רביד: טרי הדוגמנית של בעירום תמונותיה
שנ עבור בעירום הצטלמה אומנם ״טרי

ש לאחר רק אבל — האופנה שבוע תון
ה בכל מאופרת תהיה שהיא לה הבטחנו

 היא אותה. יכיר לא ואיש בפנים, וגם גוף
 ארצה חזרה שהיא בגלל רק זאת עשתה
 חסרת והיתד, האופנה, שבוע לפני בדיוק

הצטל לכסף, זקוקה והיתר, היות פרוטה.
 ואופן פנים בשום היא אבל בעירום. מה
 עירום דוגמנית של שם לקבל תרצה לא
 שום הקאריירה. עם גמרה היא אז כי —

אותה.״ לקחת תסכים לא רצינית פירמה


