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איטלקי!" וחזק, קר יופי לה ״יש לידידתו: שנה אחרי והפכה חבר,

 להיות שרצתה חברה, עם הגיעה היא
 ומצומקת, רזה נראתה סמדר דוגמנית.

 דוגמנית. כעל עליה לחשוב היה קשה
 יפות פנים לה שיש ראה עוז

 לצלם החליט הוא נכונות. ופרופורציות
שלה. החברה את ולא אותה

 נמשך שלה הטיפוח תהליך
 יום כל כמעט הגיעה היא שנתיים.
 לו נשאר ואם קפה, שתתה לסטודיו,

 אותו גומר היה במצלמה, סרט של קטע
שלה. בצילומים

 שלח הוא טסטים. עליה עשה הוא
 את לה לתקן לרופא־שיניים אותה

פגומות. שהיו הקידמיות, השיניים
 ניסה דוגמנית, כשביקשו תמיד

 היא בה. רצה לא אחד אף אותה. לדחוף
קילו. 38 שקלה
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 עגת משמאל: מצליחה. דוגמנית היא וכיום בצילומים
 הצלמים אחד היה אן עוז, גילה לא שאותה צחור,

וטכס.' ילדותיות של שילוב בה ״יש אותה: שצילם
בחזרות שנתיים

שנתיים התאמנה היא .14 בת בהיותה עוז מנחם לה

 ובתחתונים, בחזיה לבושה כשהיא
 היא שבו סמוך חדר שיש לה והסבירו

 ממש הם ולהתלבש. להתפשט יכולה
 ביותר, טבעית בצורה כשבילי, נבהלו

בנוכחותם. הבגדים את הורידה
 שהיא לי, הסבירה היא יותר ״מאוחר

 שממילא יתבלבלו, כל־כך שהם ידעה
 הם שקרה. מה בדיוק וזה יסתכלו, לא

 של השנתי בקטלוג לדגמן אותה לקחו
 כל המנהלים זוג יותר מאוחר החברה.

טיפלו גם שהם מהתצלומים התלהב כך

 לבילי.׳׳ החזיות בהתאמת אישית
 התחיל עוז מבוקשת. דוגמנית

 וכשהשתחרר ,14 בגיל כחובב לצלם
 טובי אצל עבד בנח״ל משרותו
 לפגי אסטל. ומיקי בן־לם הצלמים,

 במרכז סטודיו פתח הוא שנים ארבע
 כשרונות: מגלה הוא מאז תל־אביב.

 רק מצלם שאני יודעים ״אנשים
 ,14 בנות ילדות רצוי חדשות, דוגמניות

 ילדה־סכסית.״ של טיפוס ,15
.14 בגיל גילה קלצ׳ינסקי סמדר את

 שנתיים אחרי קרה. זה פיתאום
 דורין של בגדים להציג לה הזדמן

מצויין. נראתה היא שבהם פרנקפורט,
 היא שנים, ארבע אחרי היום,
המבוקשות. הדוגמניות אחת נחשבת
 בסרט ראה הוא סינטיה דנה את

 הנערה בתפקיד הופיעה היא הפנימיה.
 גוף לבחורה שיש הבחין עוז המכוערת.

 תלמידת ,16 בת כבר היא כיום משגע.
הדסים.
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סכסי." וגוף ילדותיות פנים ״עם ,16 בת גדולה, ילדה כבר היא כיום לים.

|הייתי 16 בת  שהופיעה סינטיה, דנה של המיבחן צילומי אלה |
המכוערת. הנערה של בתפקיד הפנימיה בסרט

סכסיים. נתונים ובעלת יפה בחורה הדסים, בבית־הספר תלמידה היא
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