
 הדוגמנית היא מהן אהת מושלמות. להיות מנסות וכולן חטובות כולן יפות. כולן
 הוא מושלמת להיות כדי לה שחסר מה שכל שהחליטה אלטמן, אירית הצעירה
 יפה. יותר וקצת סולד יותר קצת קטן, יותר קצת ומשופץ. חדש אף משמע, חדש. פרופיל

לאי למה אז טובה. הדגשה לבן־אדם שגורם מה זה ואם

ל י פ ו ר שפ ד ח

ת ק רו ס 20ה־ שנות ת

 בתסרוקות אמיר ושלומית אדר ,מיכל הדוגמניות הצופים את הפתיעו לאחרונה
 באחת עלמני אלי מעצב־השיער על־ידי הועלה הרעיון .20ה־ שנות בסגנון חדשות

 סיפר. — ועשה אמר שכזאת. הופעה חייב ממש בה הבגדים שסיגנון האופנה, מתצוגות
התוצאה. והרי וסירק קיצר

מתחילה דוגמנית של מונולוג
המ חיילת היא 20ה־ בת צחור ענת
 מ־ היא במקור תל-אביב. באזור שרתת

 ענת, בנקאי. ואביה אחות אמה באר־שבע,
 חיים נסיון עם נמוכה, קצת טבעית, יפה

:משלה ותיאוריות עשיר

 במקום להיות צריך להצליח ״כדי •
הנכון.״ בזמן הנכון
 בשטח להתקדם היא שלי ״השאיפה י•

בשוליים.״ להישאר ולא שבחרתי
 חנוקה והרגשתי בבאר־שבע ״גדלתי י•

 להגיע כדי הצבא את ניצלתי בפרובינציה.
תל־אביב.״ לאיזור

 הזמן כל אני נפשי. שקט לי ״אין •
שיו כמה לעשות ורוצה מבפנים גועשת

תר.״

 גאוותנית שאני שחושבים אנשים ״יש >•
ו רב עצמי ביטחון לי יש כי ושחצנית,

חכמה.״ שאני לזה מודעת אני

 אני דוגמנית. אף מעריצה לא ״אני !•
 מתבטא וזה עצמי. את ומעריצה אוהבת

רוצה.״ שאני מה רק עושה שאני בכך

 עקב זה בעיה. הוא אצלי ״הגובה >•
 אוכל כי חושבת לא אני שלי. האכילם
ל אפנה לכן מסלול, בדוגמנות להצליח
צילום.״

תח בצילומי להופיע גם מוכנה ״אני י•
זאת.״ דורש המיקצוע אם וחזיות תונים

 גדלתי עירום. צילומי נגד לא ״אני •1
 בבחירתי תלוי והכל ליברלי מאוד בבית

האישית.״
 למטרה להסתפר ממני ביקשו ״אילו !•

 היו כמה תלוי מסכימה. הייתי כלשהי
זה.״ עבור לי משלמים

סכס״ת.״ אני עירומה ״כשאני •1
 אומרת ענת, של מורתה פלטשר, לאה

 התגלית היא הנתונים. כל לה ״יש :עליה
העונה.״ של
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