
 אלינו, מגיעים והם בעיצומו קיץ ך*
 הורים, ולביקור לחופשת־מולדת מי 1 י

 לנסות כדי ומי הקודש ארץ להכרת מי
המ התל־אביבי. האופנה בג׳ונגל מזלו את

 חתיכים דוגמנים, שהם הוא לכולם שותף
ויפים. גבוהים

ב שלנו התורן השלאגר הוא אזן דני
 לא זמן לפני אך דוגמן, הוא היום איטליה.

 וצוללן, קרבי כושר מדריך היה הוא רב
 מתנשא דני בחדרה. סלעים בפיצוץ שעסק
 ושזוף חסון הוא סנטימטר, 185 של לגובה
 המעלות לכל בנוסף מיזרחי. יופי ובעל
מאוד. פוטוגני גם הוא האלה

של שנתיים אחרי ,27 בן כשהוא היום,
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ס־מ. 185 שגובהו טניס שחקן כמו את

 לפני במילנו. .כוכב הוא דוגמנות, צילומי
 הצלמים אצל בארץ, מזלו את ניסה הוא כן

 לא המזל אך טורונטו, ויוסי בן־גד סמי
 יצרני־האופנה בקרב לא גם פנים. לו האיר

 את שראו ויוסי- סמי הפירסום. ומישרדי
 את לארוז לו יעצו בו, החבוי הפוטנציאל
 ״שם באיטליה, מזלו את ולנסות מיזוודותיו

 אותו. עודדו הם שלך,״ כמו מראה אוהבים
 אהיה ״אני של לאמביציה שנכנס הבחור,

 ולשימחתו נסע, מה״ ויהי מצליח דוגמן
 וכנויות־הדוגמנות0מ לאחת מייד התקבל

 לדרוך התחיל ואז במילנו, ביותר הידועות
כוכבו.

עולם

 בניו-יורק ויוסי סמי שהו ינתיים ף
 באחד שלהם. מזלם את שם וניסו ■

 שלהם הסטודיו דלת על התדפק הימים
 ,21 כבן תינוק, פני בעל עלם־חמודות

מסאךפרנסיסקו. הינסלי כשון עצמו והציג
52 וי■

קטן

נ־יה שון הוא מסאן־פרנסיסקו
לרפואת־שיניים, סטודנט סלי,

מעניין. ובאופן יותר מהר כסף עושים בדוגמנות כי שהחליט

? * 0

בניו־יורק. מזלו את לנסות בא הוא גם
 וחסר-נסיון, מתחיל דוגמן היה שון

 שנתו את שסיים לרפואת־שיניים סטודנט
 פעם ״אף : עצמו על מעיד והוא השניה.

 או דוגמן או שחקן להיות חשבתי לא
 אבל לבוהמה, הקשור שטח בכל לעסוק
דוג של משכורותיהם על ששמעתי אחרי
 בראי שהסתכלתי ואחרי מצליחים, מנים

חשבתי רע, נראה לא בכלל שאני וראיתי

 חיי, את ולגוון לנסות לא למה לעצמי,
ב לטייל מהלימודים, חופשה שנה לקחת
ולל מהירים, דולר אלף 50 לעשות עולם,

 דבר החיים, באוניברסיטת יותר קצת מוד
 לרפואת- בפקולטה אלמד לא פעם שאף

שיניים.״
 לקבל שכדי והחליטו אותו ראו ויוסי סמי
 שון למילנו. לנסוע עליו מיקצועי, ליטוש

לסוכנות ישר למילנו, הגיע בעצתם, שמע

לעבוד. והתחיל מאוד מפורסמת דוגמנים
 אזן, בדני פגש הוא עבודה כדי תוך

 אותו שאל שון לשוחח. התחילו והשנים
 סיפר שון שמישראל, השיב דני הוא, מאין

 אותו ששלח בן־גד סמי את מכיר שהוא
 לשם ומפה דבר, אותו סיפר דני למילנו,

 ארבעה ולפני קישרי־ידידות השניים קשרו
 להכרת המדריך דני לארץ, הגיעו ימים

התייר. ושוו, הארץ

־ הומואים היו כאילו כוזבת, תדמית יש ״לדוגמנים
עצמם!״ את מטפחים שהם למוות נכון, לא זה אבל
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 מין בזה נראה אתה דני: את שאלתי
 פית- מה מיזרחי, וממוצא צבר ״מאצ׳ו״,

 לחשוב, מקובל י בדוגמנות בחרת אום
 הומו־ הם הדוגמנים שרוב בארץ, לפחות

 שנוצרה הרי כאלה, אינם ואם סכסואלים.
כזאת. תדמית להם

רציני
ץ ף ר א ד ץ־ כך,״ לא בהחלט זה חו

/  למשל, ״אני, בתקיפות. דני יגונה —1/
האירו הדוגמנים לעומת גבר חצי נראה

פיים.״
זה לנצח? דוגמן תהיה דני, מה, אז

מיקצוע

 ״קודם :וטוען מתחמם קצת דני 1 מיקצוע
 כמעט הוא לדוגמנית, בניגוד דוגמן, כל,

 אפילו חליפות לדגמן יכול הוא גיל. חסר
 אני אבל בזאת, רוצה שאני לא •50 גיל עד

!יכול
 הוא לו אין ואם אישיות, צריך ״דוגמן

 מיקצוע זה דוגמנות אותה. לפתח צריך
 תחביב, זהו בארץ אולי ומכובד. רציני

 צריך אחריות. עם מיקצוע זהו בחו״ל אבל
 על לוותר ולפעמים מוקדם לישון ללכת

בהתאם הוא הגבוה השכר ליליות. יציאות
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