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 ביתה את לקשט מתעתדת היא בהן ערביות, נחושת נברשות בוחנת היא
״יפה היא ,כמה הרוסיה. הדוגמנית למראה וקונים, נבנים בשוק התפעלו !

 העתיקה |
בישראל. החדש י

ול לזוהר נולדה רומנפוכה ילד!
 לגיאומטריה, מורה אמה, הצלחה. ו
 כל והיו כמקצוע. הריקוד את לה יעדה '
 המשגעת, הבלונדית שהחתיכה הסיכויים )
 של ליבם את הימים מן ביום תרנין י
 לצלילי מרחפת כשהיא הבולשוי מבקרי 1
 צ׳ייקובסקי. של אגם־הברבורים י
את קטעה רגלה, נשברה בה תאונה, ^

 שבילתה לאחר הריקוד, לצמרת דרכה
 בית של החמור במישטרו שנים שבע
 ברוסית) (אהובה מילה אולם לבלט. הספר

ה מעטות, שנים תוך ברוחה. נפלה לא
 אחרת צמרת אל הבלונדית היפהפיה גיעה

הדוגמנות. —
 מיספר הייצוג מוצר לו התמתח השבוע

בשמש הרוסית, האופנה תעשיית של אחד

ר־יו מ ו ס ה ל ש
שראל ה לי עלת

נה ות י למר שא

ה בעיקבות

 באירו בברית־המועצות, ל־ שצולמה כפי היפהפיה, לודמילהמוסקבאי שוס
 סוביינ צמרת כדוגמנית פר־ קונה האמריקאי, ״לייף״ שבועון

פעמינ 27 הברזל למסך של ליבם תשומת את עורר יופיה מוסקבה. של המרכזי בשוק חים
ש הק.ג.ב., איש תמיד מאגאזיניס בעשרות הופיעה דמותה תבל. ברחבי ידועים אופנה צלמי

 שתמונותיו מברית־המועצות, יהודי צייר קופרמן, יוריהיהודי הבעל
 יושב בציריך, האוונגרדיים הציירים בתערוכת הוצגו

 נילי — הראשונים מנישואיה ובתה הדוגמנית אשת? עם הבוקר ארוחת שולחן ליד
ירושלים. ליד ציון״ ,,מבשרת של הקליטה במרכז עדיין נמצאת העולה המשפחה .9ה־ בת
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ירוש מבשרת הקליטה מרכז של הקיצית
חדשה. במולדת לעתיד ציפיה תוך לים,

ול יהודייה לא רוסיה לאם בת ״אני
 מילה סיפרה למחצה,״ יהודי פולני, אב
 רבע מעין משהו ״ככה, לקרן, קרן בין

הי בעלה בזכות הגיעה לארץ יהודיה.״
 חסר היה ״לא קופרמן. יורי הצייר הודי,

 אך גבוהה, ברמה חיינו ברוסיה, כלום לי
חיי האהבה...״ אחרי הולכים לעשות, מה
 בעלה, את מלטפות כשעיניה מילה, כה

עצמו. בזכות רציני חתיך

המסלול אל
קוד בצעדי רי

הדוגמ מסלול על אותה ראה ודי 1*
 כבר היתד. מילה, בה. והתאהב ניות

 יפה־ לילדה אם זוהרת, גרושה שעה אותה
 להשאיר נהגה אותה נסטסיה, בשם פיה

 נעץ הצייר עבודתה. בשעות אמה אצל
אותה. וכבש יהודיות חומות עינים בה

 ג יורי נמשך יהודית, בסביבה גדל שלא למרות
 שלו כתבי התנ״ך, בתרגום לקרוא הירבה היהדות,

 אח לא התגנבה היהודית הנקודה פרץ. ל. וי. עליכם
הסוריאליסטי. הגוון בעלי לציוריו
 שנ אולם ברית־המועצות. את לעזוב חלם יורי

 שו חצי לאחר מילה. מפני אף בסוד, זו שאיפתו את
 (מי? לודמילה היתד. שעה אותה נישאו. היכרות של
 שלו לפני היה הדבר בצמרת. מקוצר) חיבה שם הוא

שנים. וחצי
 מספו במיקרה,״ לגמרי הגעתי הדוגמנות ״אל

 רוב לעיתונאי נישאתי טכנאות־חשמל, ״למדתי מילה,
 ? ההזדמנות שקטים.״ חיים וחייתי בתי, את ילדתי

 חבו במיקרה. לה באה חייה מהלך כל את שינתה
 המז על אותה להחליף ממנה ביקשה לפתע, שחלתה

 א השאירו הריקוד לימודי שנות אשר מילה, לול.
 עלה היא לאתגר. נענתה הקלילים בצעדיה רישומם

 ויצר דקה מכל נהנתה הכנה, כל ללא המסלול על
 לצמר הדרך עבודה. בהצעות הוצפה למחרת סנסציה.
נפתחה.

 המי הרוסית, האופנה בתעשיית השתלבה במהרה
 אפיי יכלה לא רגילה רוסיה ״אשד. ליצוא. רובה עדת

שהדגנ והפרוות הבגדים קניית על לחלום




