
ג אורון חנה ן
 חנה, הטבעי. ביופייה ומעלה משיכמה טה ,

לפעילות. חזרה וחצי שנה לפני שילדה ן

פינלנד, ילידתאטקה חני
 כבר נחשבת

מת מצטיינת, כדוגמנית דרכה בתחילת
העיתונאים. עס לדבר מסרבת בהתאם, נהגת
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שאי גורביץ/ ירדנה ללא־ספק, היתה, שבוע־האופנה שלממת־היופי
המיזרח־ של היסטוריה והלומדת מיקצועית, דוגמנית ננה

 לעומת ניחנה מושלמות, במידות־גוף ניחנה שלא ירדנה, תל־אביב. באוניברסיטת התיכון
ודוגמניות. קניינים מצד רבות במחמאות זכתה מקסימה, וכאישיות מעניינים בפנים זאת

 כמעט בחורות, המון אלי אות ף*
■ * /  פחות שנראית שנייד, בחורה כל /

 דוגמנית. להיות היום רוצה טוב, יותר או
 קודם- טוב. היותר החומר את מקבלת אני
 מינימום. תיכונית השכלה דורשת אני כל,

 רוצות הו למה לדעת רוצה אני שגית,
 שהיא לי שאומרת בחורה דוגמניות. להיות
 במיקצוע מתקבלת. לא כסף, לעשות רוצה
 כסף, מוציאים אלא כסף עושים לא הזה

בהתחלה. לפחות
בדוג רוצה שהיא לי שאומרת .״בחורה

 זה מתקבלת. לא נוספת, כבעבודה מנות
 התמסרות דורש המיקצוע ייתכן. לא פשוט

 שהיא לי אומדת בחורה אם טוטאלית.
 ושהיא כבמיקצוע, בדוגמנות לעסוק רוצה

 דוג־ כמו נמוך הכי בשלב להתחיל מוכנה
 ואפילו זוהר, אינו שבהחלט מנות־בית,

 אז המתות, בעונות הטלפון על לענות
 המלכה נאום מקבלת.״ אני כזו בחורה
דונסקי. קארין

 ללא־ספק, היא, דונסקי קארין הדוגמנית
 של אלילתה ישראל, של הדוגמניות מלכת

 של לקינאתה ומטרה מתחילה, דוגמנית כל
 יותר. או פחות מבוקשת, דוגמנית כל

 קארין עובדת הישראלי בשבוע-האופנה
גד אופנאי־הצמרת אצל יחידה כדוגמנית

 לדעתו, שהיא, במפורש האומר אוברזון, עון
טוענת קארין בארץ. היחידה הדוגמנית

 מתוך דוגמניות חמש ומונה מגזים, שהוא
 לומר מוכנה היא -שעליהן ידועות, מאתיים

עי שאר בין דוגמניות. הן כי מלא בפה
 לדוגמנות. בית־ספר מנהלת גם היא סוקיה

 בשבוע משתתפות מתלמידותיה שמונה
האופנה,

 מושלמות מידוודגוף לה שיש מי כל לא
 עם להיוולד צריך דוגמנית. להיות יכולה

 ״משהו״ אותו בדוגמנית שיהיה צריך זה,
 סתם ההופך משהו לממוצע, מעל המעלה

זוהרת. אשד, — אשד,
 שהחלו אלמוניות־עדיין, צעירות אותן כל

 מודעות בשבוע-האופנה, ׳שלהן הקריירה את
 אכזר עולם הוא הדוגמנות שעולם לעובדה

בתוכו. המקום על להיאבק ושמוכרחים
 ביותר הבולטות החדשות הדוגמניות אחת
 לרוק- סטודנטית היימן, איילת היא השנה

 בירושליים. העיברית באוניברסיטה חות
הב למזלה מושלמות. מידות־גוף לאיילת

בהת מייד המקומיים היצרנים בכך חינו
 ביגדי־הים כל נתפרו גופה ועל חלה,

 השתלם לדבריה, בארץ. השנה שייוצרו
 ״בשבוע־ לימודים. שבוע להפסיד לה

 מכירים הם יצרנים, מכירה את האופנה
 אומרת. היא מהרגיל,״ גבוה והשכר אותך,

 מדי-ערב חוזרת והיא מכונית, לה יש
הנעל. אל לירושלים, הביתה

במי־ ניחנה לא לעומתה, גורביץ, ירדנה

פנט בת־שבע
שך האמריקאית ברדי מדנה עם  שבוע־ גמ

מ?וי. בכי יחד נראו והשתיים האופנה,

גורביץ׳ ירדנה
פוצ׳י. כלבה ואת ספרים לשבוע־האופנה

הביאה
איתה

הדגמים את רק לא גילה שבוע־האופנה

הדוגמניות
,**יי*החדשות


