
 טינוחיה בת היא ומוס
בטוחים ובולם וונסקי

מקומה. את חידש היא

 מי״מ ניהול יחסי־ציבור, איפור, ויציבה,' ״
 עבודות איזה לדרוש, כסף כמה בעסקים,

לסרב. ולאיזה לבצע
לפיר־ אותי ״רצו :שלה האחרון הסירוב

 סרב- ולכן פרוטות, לי הציעו לשמפו. סומת
המארג־ היא להחליט, לי עזרה קארין תי.
בשבילי. קובעת והיא שלי, והסוכנת נית

 הקלה זה שיגעון, זה סוכנת עם ״לעבוד
סוכנת, בלי פעם שעבדתי לא נורמלית. לא

 קארין זה. איך לעצמי מתארת אני אבל
 מו״מ מנהלת התצוגות, את עבורי בוררת

— להתאמץ צריכה לא אני מחירים. וקובעת
 השחורה העבודה ואת ראש כאב לי אין -

 תיק- עם באה רק ואני בשבילי, עושים
שמ הביתה והולכת מציגה שלי, התצוגות

וטובת־לב.״ חה
 בשטח חדשה ודי צעירה אני ״אמנם,

 לכל להמליץ לי תרשי אבל הדוגמנות,
ב להיעזר שבצמרת, אלה כולל דוגמנית,
 מוכרות הן אם אפילו סוכנת, של שרותיה
 זקוקות שאינך וחושבות השוק את ומכירות

המעמ כל את מהן מורידה סוכנת לעזרה.
והמעיקה.״ הבלתי־רצויה סה

 העולם ״בכל :הוסיפה המדריכה, קארין,
 לדוגמניות דואגות הן סוכנת. לקחת נהוג

 קיים בארץ רק בעבודתן. שקשור מה בכל .
ה אל ישירות לפנות הזה הפסול הנוהג

דוגמניות.
 דיאן את אשלח שאני סיבה שום ״אין

 היתד. אצלי, למדה היא אחרת• לסוכנות
ללא אומרת היא הכי־טובר״״ המורה לה

^ תחרות טאבו
 כמו ולהישפט בתחרויות־יופי התחרות

 כמו עליך מסתכלים האלה ״בתחרויות בקר.
מתמרמרת. היא בגד־יס,״ עם בשר על

 ״אני בערכה. שמכירה כאחת התחסדות,
לקי אדאג ואני היטב, השוק את מכירה
 רוצה אני ביותר. הטובה בצורה דומה
 ממנה תיהנה רגועה! לעבודה תגיע שהיא
 היו שלי הלוואי המקסימום. את ותפיק

בגילה. כשהייתי הזאת, העבודה את עושים
ממוש טוב, מבית טוב חומר היא ״דיאן

סו היא בוגרת. גישה ובעלת נבונה מעת,
 תקדים, היא לגבי בי• ומאמינה עלי מכת
 אם לידי. לוקחת שאני הראשונה היא

 נתונים ועם כישרונית נערה לידיי תפול
חסותי. תחת אותה גם אקח שלה׳ כמו

 ,תישרף׳ לא שהיא לדיאן אדאג ״אני
אחד כרגע שעושה כמו צילומים, מבחינת
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י; מיסחוי שם
בת דרוס־אפריקה, ילידת שמנת,

 אינו דינה כי דיאן, מכונה
 ילדת־ היא וקליט. מיסחרי
המתגוררים אמידים להורים

 חומר ״היא אלילה. כמו אותה מעריצים אחיה בהרצליה־פיתוח.
 מעידה בוגרת,״ גישה ובעלת נבונה ממושמעת, טוב, מבית טוב

תשתתף. שבהן התצוגות את עבורה שבוררת שלה, הסוכנת עליה

 — שלו הצעירות הדוגמניות לאחת הצלמים
 הישראלי השוק את תגמור שלא משמע,

לר ושימאם חודשיים־שלושה תוך הקטן
 בפיר־ אותה יראו שלא אדאג אותה. אות

משק טמפונים, כמו בכך, מה של סומות
 שיזהו אתן לא באלה. וכיוצא קלים אות

 הטמ- נערות כגון המוצר, כדוגמנית אותה
הארטיקים. או פונים

 קפיצה קרש
לקולנוע

 מבוג־ נראית אך צעירה, היא יאן ^
 הפריקי הטיפוס לא היא גילה. מכפי רת •

 באופיה. ולא בצורתה לא המצוי, הזרוק
 סניגור־ עליה אומרת סופיסטיקיטד,״ ״היא
 בו שגדלה מבית כנראה, נובע ״זה תה,

שקיבלה.״ ומהחינוך
מהמח מסתנוורת לא עוד למזלה, דיאן,

 ושעל. צעד כל על מקבלת שהיא מאות
 ובשכונה בבית־הספר וחבריה חברותיה

 והכד המפרגגים מחנות לשני מתחלקים
 ״הורי אומרת. היא טיבעי״ ״וזה קנאים.

 שאני יודעים שהם ביחוד הדיגמון, בעד
טובות.״ בידיים

להר מאוד נהנית דווקא היא והממון?
 היא טוב,״ כסף בהחלט ״זה כסף. וויח

 מעצמה, המרוצה אחת של בחיוך אומרת
רווחי.״ מאוד מיקצוע ״זה

חו לא היא אחרות, לדוגמניות בניגוד

 של בעיות לה איו בסכומים. לנקוב ששת
 שקל 2,400 לצילומים ״קיבלתי :אתיקה
תל אני כסף, הרבה זה בשבילי ברוטו.

 בנוסף כאלה. לסכומים רגילה ולא מידה
 מפאת מס־הכנסה משלמת לא אני לכך,
 רע• לא בכלל וזה גילי,

הכסף, עם אעשה מה תיכנתי לא ״עוד

 פינקס־צ׳קים. !ואוציא בבנק אשים כנראה
 כדי אחסוך וחלק לביזבוזים יהיה קצת

לחוץ־לארץ. לנסוע
 שמגיע מה את לקארין אפריש ״כמובן,

 אחוז. 16 — ההסכם לפי עבודתה עבור לה,
 בנוכחותו וחצי. לשנה חוזה איתר, עשיתי

 תום שעם כתוב ובחוזה אבא, של ובעזרתו
 מרוצים, יהיו הצדדים שני אם התקופה,

להמשיך. נוכל
עם אמשיך שבהחלט חושבת אני ״כרגע

 יודעת. אני הגון, מאוד חוזה זה קארין.
 דוגמנית לבנות לוקח כי לכך, ערה אני

 ואני וחזע, שנה שנה, לפחות וקאריירה
 שאינה כך על קארין את מעריכה מאוד

 חמש של לחוזה אותי מחייבת או מכריחה
אח ובסוכנויות בחו״ל שעושים כפי שנים,

רות.
 שקארין עבודה, לי תוצע אם יקרה ״מה
 ארצה? ואני אותה לקבל שלא לי תמליץ

 אני כי כזה, מצב שיווצר חושבת לא אני
 אני האחוזים. מאת בכל קארין על סומכת
לדב אסכים טובתי. את רוצה שהיא יודעת

 ובוודאי ממני, מנוסה יותר היא כי ריה,
גבה. מאחורי צעד שום אעשה לא

 !לא אני ? עירום צילומי על דעתי ״מה
 על חושבת לא אפילו אני !לא בפירוש

 העושות אחרות דוגמניות מגנה לא אני זה•
 זה אם לבריאות. להן שיהיה — זה את

 של הצילומים למשל כמו — ואסטטי יפה
 — אני אבל בעד. בהחלט אני מרש, שרתה

!״לא
 לכתה העולה כדיאן. תלמידה לא אך

 לומדת היא בדוגמנות. תסתפק השביעית,
רי בחוש ניחנה היא ופיתוח־קול, שירה

 ה־ לשטח עיניה את ולוטשת מפותח קוד
מישחק.

 עבורי קרש־קפיצה רק היא ״דוגמנות
 אותי יכירו דוגמנית בתור הסרטים. לעולם

 חשוב הכי אבל לי• יעזור וזה יותר, טוב
 את ״לעבור לציין, שוכחת לא היא לי,״

 עם ביותר, הטובה בצורה בחינות־הבגרות
היורשת. נאום ביותר,״ הטובים הציונים
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