
 במדליית האחרונות השנים בארבע
 בין־לאומית קטלוגים בתחרות זהב,

בגרמניה. שנערכה
תמי, רק הופיעה הראשון בקטלוג

 לצידה צולמה השני מהקטלוג החל אך
 כדי בלונדינית, נוספת, דוגמנית תמיד
מעניינים. ניגודים ליצור

 לצילומים ורנה תמי נשלחו הפעם
 נופיו הקריבי. בים אשר בג׳מייקה

 רקע נראים האי של והאכזוטיים היפים
האופנ בגדי־הים לצילומי אידיאלי

תיים.
 לאי חצות אחרי באחת ״הגענו

 המרוחקת לפורט״אנטוניו, ויצאנו
מספ משדה־התעופה,׳׳ נסיעה שעתיים

 בתופעה הבחנתי בדרך ״כבר תמי. רת
 חלקם מהלכים, אנשים — מוזרה

 הכביש, לאורך לבד, וחלקם בקבוצות
 לשם סתם מקום, לשום מקום משום

הבילוי.'
 איך, ״ג׳מייקה היוקרתי, במלון

 החדרים במערכת ורנה תמי שוכנו
 צ׳רצ׳יל ווינסטון את שימשה אשר

שמו. על ונקראת באי, כשביקר
 טרופית בצימחיה מכוסה אמנם האי
 לא תמי, של לאכזבתה אך עשירה,
 עצל טווס רק פרא, חיות שם נמצאו

 מוזרות, צווחות בהשמיעו במלון, טייל
לראווה. זנבו את הציג לא ואפילו
 שכן באי, תת־תזונה של בעיות אין
 צריך לא העצים. על שם גרל האוכל
 לא וגם סנדוויצ׳ים לעבודה לקחת
 פשוט יכול שרעב מי למסעדה, ללכת
 מנגו, לו ולקטוף הסמוך לעץ לגשת
 בצורתו דומה פרי או ענקית בננה

לא למקומיים המשמש לאשכולית,
לחם. פיית

 מטגנים הקוקוס ואת הבננות את
 וזהו צ׳יפס בצורת ג׳מייקה תושבי
תאווה. מאכל

 אך למראה, יפים ג׳מייקה תושבי
 החמישים. שנות בבגדי עדיין לבושים
 שנים מאותן הלבוש שעודפי מסתבר
המ לבושים כך לאי. באיחור מגיעים
 ולא, ישנים מישבצות במכנסי קומיים

 בתלבושת לצפות, היה שאפשר כפי
כזה. לאי המתאימה אכזוטית

 צלמת הובאו הצילומים לצורך
 התאימה המאפרת מאנגליה. ומאפרת

 שעת בכל ולאור לבגד־הים האיפור את
 בבגדי־ים הבנות כשצולמו צילום.

 הדוגמניות עיני אופרו נמר, בדוגמת
נמר. כעיני

 תמי של החמישית נסיעתה זאת
 עתה עד לחדל. החברה בשליחות

 בין־לאומי אופנה ביריד השנה, ביקרה,
 ולניצה לפאריס במיוחד טסה בגרמניה,

 ול־ ללונדון הצרפתית, שבריביירה
קופנהגן.
של אוסף תמי צברה נסיעותיה מכל

מפיאדה קריני באי בלוט־אנגילט. השנה שתערך לאולי  ג׳מייקה, ה
ם התושבים אין התמונה, צולמה שי ת לבו שו ת, בתילבו  אז אקזוטיו
א ק ם דוו ם בבגדי שני עדיין החמישים, משנות י לא להגיע ממשיכים ש
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ת הדפטי מויו די על ד ם גם עיצבה החברה הים. בג ם בגדי״י מתאימי

ורבן שחוו
די נבחרו חברת על־י

 (מש בן־עמי תמי הדוגמנית
מין) ורנה מאל) מי טון( מונ  טי

של בקטלוג להופיע •גוטקט'

ם לצורך .1984 לשנת החברה מי  הוטטו אלה צילו
חד צוות עם לג׳מייקה השתיים  צלמים של מיו
הרביעית. השנה זו בקטלוג מופיעה תמי ומאפרת.

 בדרך האחרונה, בנסיעתה בובות.
 בובות שתי בפאריס רכשה לג׳מייקה,

 לארץ. איתה אותן והביאה שלה בגובה
אותה עוצרים שלא לכר רגילה תמי

 צילומי בשל שכן בשדות־התעופה,
 מוכרן לדמות הפכה היא בקטלוגים

 אור, מזהים בעולם שונות בארצות
בגדי־הים. של כדוגמנית


