
 כדוגמנית העובדת הפתח־תיקוואית, היפהפייה יערון, לסמדרלה מגרד
לו!צ־ ושזכתה ישראל של מיספר־אחד כדוגמנית־העירוס ונחשבת

אולמן. גד והצייר בר־קדמא עימנואל העיתונאי :משמאל למעלה רבות. עות־חיזור

 או גפן מנחם יותר, מהר מצייר י **
הת זו בשאלה ן בונים שמואל הבמאי 1*4

 הזריז גפן ליד שישב עצמו, בונים חבט
 10.00 בשעה החל אשר במאראתון־עירום,

שהת לפנות־בוקד, 4.00ב־ והסתיים בלילה
 בגלריה שעבר השבוע מימי באחד קיים

בתל־אביב. תוראל
 הציירים שיבער. השתתפו בו המאראתון,
 מנחם קידר, דן אולמן, גד המיקצועיים

 משה בר־קדמא, עמנואל נמרי, שאול גפן,
 בלתי־ וציירים בזנים, ושמואל בן־שאול

עמלייה בעלת־הגלרייה כמו מיקצועיים

ך1 י ן  ב־ וצייר בצד, ישב שאול 1א
חוס. נייר על חוס עיפרון ■
.23ה־ בת בדר, פלורה משמאל: בתמונה

 המזכירה מיזרחי, אורי הסטודנט ארבל,
 כמסיבה החל אחרים, ורבים פרוכט פנינה

במה רציני, כערב ■ונמשך רבת־משתתפים
 דוגמניות שלוש לצייר הציירים ניסו לכו

 מגייסים כשהם כביום־היוולדן, עירומות
כישרונם. מיטב את כך לשם
 ניצבו הגלריה בפינת נמוך שולחן על

 ועלי־גפן מעדני־גבינות ויסקי יין, בקבוקי
 כמה צפופים ישבו הריצפה על ממולאים.

 שושיק השחקנים בהם צרופה, אמנות שוחרי
 ליד פיק. צביקה והזמר לביא, ואריק שני

שהזדהו חטובות נערות שתי ניצבו הדלת

 דשאמורות ואירים, תמי בלבד, הפרטי בשמן
 מייד פעיל באופן במאראתון להשתתף היו

 שהשתיים אלא בגדיהן את שתסרנה לאחר
 סוף עד בבגדים להישאר העדיפו נבהלו,
הערב.

 דוגמניות־העירום היו נבהלו שלא שלוש
 יפהפייה 20ה־ בת יערון סמדר המקצועיות

בתחילת שהתגלתה מפתח־תיקווה, בלונדית

 הצעיף את להסיר וסירבה כביישנית הערב
 גפן שמנחם אחרי רק מערומיה. את שכיסה

 בפיאנו־ לבלות אותה יקח לא כי עליה איים
התפשטה. תתפשט, לא אם בר

 ומסולסלת־ חטובה ,23ד.־ בת בדר פלורה
 של הבלתי־מוכרת כמלכה הידועה שיער,

 ראוייה אכן היא כי הוכיחה שחזון, חוף
מאד, שזוף היה החטוב גופה זה, לתואר

צייו מחפשות
עירומות

התפוקה על ביניהם
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הדוגמניות את
מתחרים כשהם


