
 אחו■ שבוע״ס
 נבו שנולדה,

 ריאוו, צולמה
ה ת  שר ב

 עינת הדוגמנית
 לתמונות גוץ,

 בניו־ - אופנה
כמובן ■ורק,

המת וחטובות, יפות צעירות ש ןי
 שלהן הדוגמנות קריירת את חילות

 מתאורות אחרות הטיפש־עשרה; בגיל
 להיוולד אבל הצבא; אחרי עד בסבלנות

 בפה, וצילום אופנה של כפית עם
 צאתך אחרי שבועיים לדגמן ולהתחיל

נדיר. כבר זה — לעולם
 בתה ליאור, היא שכזו, בת־מזל אחת,
 גרץ, עינת הדוגמנית של התינוקת

בניו־יורק. כשנה מזה המתגוררת

ו ן ך \ ן  יום־ עבדה היא מבוקשת. מאוד דוגמנית גרץ עינת היתה ך
 נישאה 20 בגיל תצוגות״אופנה. במאות והשתתפה יום ן 111.1
לארצות-הברית. יצאו הם שנה ולפני בצבא, פגשה היא אותו למוטי,

י1ך ך ^ |  ב־ קילו 4.5 ששקלה ליאור, בתם לזוג נולדה ה11\
1\ .1/11 | /1 בירחון לדוגמנית שבועיים בגיל הפכה הבת לידתה. 1

■ זהבי רקפת צילום: תצלום. לכל דולר 300 תמורת לביגדי״תינוקות,

ג ג 0ו ו9 ? ן ף \ מ \ ג \ ־ ץ \1

בעיקבות לאמריקה באה עינת החו־ העיניים ובעלת שחורת־השיער גם היא אמריקה אך קארה. בתיסרוקת לדוג־ בית־חרושת היא ניו־יורק
בן־דודה של הבלתי־פוסקים שכנועיו קריירה לעצמה פיתחה הגדולות, מות וה־ הבלתי־מוגבלות, האפשרויות ארץ שדופות, גבוהות, דומות, כולן ניות.

בארץ. ביקור אחר שלקח, האמריקאי שם. לה באה וההצלחה בניו־יורק, הצברית גרץ, עינת שגם לכך ראיה בלונדי שיער ובעלות כחולות־עיניים

ךן1 ך ודיג־ לביגדי״הריון לירחונים עינת הצטלמה ההריון בתקופת *ךן \ יפה עינת להיניק. וגם לדגמן לעבוד, הדקיקה עינת ממשיכה 1ך1|
# _ אותו לאסוף מצליחה היא זאת ולמרות קצר, שיערה כתמיד, 1111\ ניי־ הלידה(בבית־חולים לאחר ימים כמה ביגדי־ים. גם מנה 1|

מושלמת!" ומיקצועיות מזל הרבה צריד רבה, כאן ״התחרות אבל: בקוקו. החטוב. לגופה עינת שבה כוכבים!") חמישה בית״מלון ״ממש יורקי

ח1ף  גופה את לצלם הירבו ן
ו ים בביגדי עינת של

בקטלוגים. הופיעו ותמונותיה חוף,

 והראה עינת, של אחדים צילומי־אופנה
לדוגמניות. סוכנויות לכמה אותם

 וההיענות הרבה ההתעניינות נוכח
 בארץ שהגיעה עינת, החליטה החיובית

 מעצבי־ מיטב אצל לפיסגת־ההצלחה,
 ביותר, הטובות החברות ועבור האופנה

 מהירה בהחלטה להפסיד. מה לה אין כי
 שנים, ארבע מזה ובעלה עינת ארזו

 את השכירו מטלטליהם, את מוטי,
 הבל־ אל והמריאו הרמת־גנית דירתם

תי־נודע.
ההבט למרות כיתתה, שעינת אחרי

הגדו הסוכנויות אצל רגליה את חות,
 יש שלאלה הבינה שבועות, במשך לות

האח שם תהיה והיא דוגמניות אלפי
 סוכנות גילתה ואז ברשימה. רונה

 שבה בוני־קיי, יחסית, וחדשה קטנה
דוגמניות. 50 רק

 הקטלוג את הוציא בוני־קיי כאשר
 גם בו כיכבה כבר שלה הדוגמניות של

 נערכה הקטלוג הופעת לכבוד עינת.
)38 בעמוד (המשך
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