
— בלבד שאהבה יודעת אני היום תנו.
 אינה — שתהיה ככל חזקה ותהיה
 אהבה מאושרים, חיים להבטיח יכולה

כלום.״ ולא — הכל היא
 עברה עופר, את שעזבה אחרי
 עבודה מצאה דירה, שכרה לחיפה,
 את לשקם והתחילה למחול כמורה
שה ישנה, חברה שפגשה עד כך, חייה.
 בתצוגות- כדוגמנית לעבוד לה ציעה

אופנה. :י;}
 והסכימה היססה, התלבטה, סמדר

כסף. ויחידה: אחת סיבה בגלל לנסות
 בתצוגות־אופנה להופיע התחילה היא .

וסמ פנים, לה האירה ההצלחה בחיפה.
 המצליחות הדוגמניות לאחת היתה דר

חיפה. באיזור
 לצאת החליטה כי־טוב, כשראתה

אביב. תל הגדולה, בעיר לגלות
זמ עבודה ומצאתי דירה ״שכרתי

כלכ מבחינה בטוחה להיות כדי נית, ר
התק בדוגמנות. אצליח לא אם לית,

 והצעתי תצוגות־אופנה למארגני שרתי
 תשובות קיבלתי בהתחלה עצמי. את

ה לשוק להכנס מאוד קשה שליליות.
ה לא לתחרויות־יופי לבדך. דוגמנות

 לעמוד מדי בוטה לי נראה זה כי לכתי,
 את הבוחנים שופטים 20 מול בביקיני

שוק־בשר." כמו זה גופי.
ל וכושלים חוזרים נסיונות אחרי
ת עלמה את פגשה בענף, השתלב פ

 מעצבת־ה־ דורין, של אחותה קפורט, 
 לתצו־ רקדניות חיפשה עלמה אופנה.

תצו באותה לסמדר. ופנתה גת־אופנה,
בה. שצפו רבים מיקצוע אנשי היו גה

הצעות. לבוא התחילו ואז
 לתצוגות רק אותי הזמינו ״בהתחלה

 להופיע הוזמנתי אחר־כך רק חלטורה,
לתצו־ שנחשבות מבויימות, בתצוגות

ובחיים מונרו
רגילה...־ בחורה שוב

מרילין של בפוזה סמדר
א בחור, עם בלילה, ,אחר־כך, הי

)19 בחתונתה(בגיל סמדר
חיי טעות היו ,הנישואין

פרנק דורין יותר. גבוהה ברמה גות
 שלה כדוגמנית־הבית בי בחרה פורט

 לי ושולחת באנגליה, היא היום — יי
 שארגמן כדי כרטיס־טיסה, בשנה פעם
 התחילו אנשי־מיקצוע שם. דגמיה את

הז עבודתי את עזבתי אותי, להכיר
מלאה.״ במישרה לדגמן והחלתי מנית

 בדוגמנות־המסלול ההצלחה עם
סמ לצילומים. הצעות להגיע התחילו

רבות, למודעות־פירסומת הצטלמה דר
 של הראשונה בשורה ניצבת היא וכיום

בארץ. הדוגמניות
 של פונקציה היא מצליחה ״דוגמנית

 במדורי־ גם ״כן, מסבירה, היא פירסום,״
שאני לזה מתייחסת אני איך הרכילות.

 זה עוד כל נחמד, זה בכיף. שם? מופיעה
נכון.״

 מעשנת. סמדר הראיון כל במהלך
״הסי סיגריה. אחרי סיגריה מדליקה

מח היא אוכל,״ במקום באות גריות
הגיזרה.״ על לשמור ״צריך ייכת,

הש חוזרת דוגמנית עם ראיון בכל
 המודבקת הסטיגמה על הקבועה אלה

 ושחצנית״. טיפשה ״יפה, לדוגמניות
 בש־ זו קדומה דיעה נגד יוצאת סמדר

הס את מנפצת איתה השיחה צף־קצף.
אינטלי היא ולתמיד. אחת טיגמה
אישי. קסם מלאת נעימה, גנטית,

ופחות, יותר חכמים יש ציבור ״בכל
אוהבים כולן. חכמות לא הפקידות גם

 אני טיפשות. הדוגמניות שכל לחשוב
 בא זה אולי ככה. זה למה יודעת לא

מקינאה.״
 שיש מה שכל מפני ככה זה ואולי

 חיצוני מראה זה למכור לדוגמניות
מהר סמדר שיכלי? דבר שום בלבד,
כחו בעיניים האוויר בחלל בוהה הרת.
ויפות. לות

הרבה. כך על חושבת באמת ״אני
 איזה לעצמי: אומרת אני פעם לא

 על ללכת — לי יש מטומטם מיקצוע
 במחשבה עצמי! את ולהראות הבמה

 היא דוגמנית כך. לא זה יותר, עמוקה
 הבמה, על כשאני שחקנית. כל קודם

 להיראות מסר, לקהל לשדר צריכה אני
 של חרא לי יש אם גם לחייך זוהרת,

רגע. באותו מצב־רוח
 שעות 24 של תואר לא זה ״דוגמנית

 היא בבוקר, קמה כשדוגמנית ביממה.
 מתחת שקיות עם — כולם כמו

 הבימה על יומיומיות. ובעיות לעיניים
 בלילה, וחיוך. צבעים מסיכה, שמה היא

 היא שלה, החבר עם מתחבקת כשהיא
רגילה. בחורה שוב

שת לזכור צריך למישחק, ״בנוסף

 דו־ מיליוני מגלגלת הבגדים עשיית
מ נכבד חלק מהווה הלבוש לארים.

ל ריקני שזה לומר אי־אפשר חיינו,
 זה דוגמנית להיות נכון, בזה. התעסק

 לא בהחלט זה אבל עורכת־דין, כמו לא
לחשוב.״ שטועים כמו ריקני,
 הרגישה פעם שלא מספרת, גם היא

 חושבים אנשים כמה עד בשרה על
 פעמים ״הרבה טיפשה. היא יפה שאשה
 שאני כששמעו הפרצוף את עיקמו

 השטח פני על הגבתי? איך דוגמנית.
 לא לי. איכפת לא שזה להראות ניסיתי

 בתוך־ עמוק אנשים. לאותם התייחסתי
 כך. לא שזה להראות רציתי נורא תוכי

 לא שאני להראות כוחי בכל רציתי
 תקשיבו רגע, להגיד: רציתי טיפשה.

לומר!״ לי יש מה
 שמצטייר כפי הדוגמנות, עולם
 כפי ונוצץ זוהר אינו סמדר, עם בשיחה

 מלא עולם ״זה מבחוץ. נראה שזה
 מאוד. קשה עולם ואינטריגות, בתככים

זוהרת." לא עצמה העבודה גם
 להקים דוגמנים כמה ניסו מזמן לא

 לתנאי־עבודה שתדאג עמותה, לעצמם
סמדר נכשל. הנסיון ולשכר־מינימום.

העמותה. ברעיון המצדדים בין היתה
 העובד לסקטור שייכים ״הדוגמנים

לעצ מתארים לא אנשים מאוד. קשה
 לתצוגה שעות נוסעים קשה. כמה מם

 אפילו אין במקום לפעמים אי־שם,
מת לא אני רעועה. והבמה כוס־קפה,

 בזבל שעובד מי המיקצוע, זה לוננת,
הריח. על להתלונן יכול לא

הדוג עמותת את להקים ״הניסיון
 1 רצו שלא כאלה שהיו מפני נכשל מנים

 שמאר־ פחדו לעורם. פחדו להצטרף,
 עבודה. להם יתנו לא גנות־התצוגות

שלנו. כולו ההפסד חבל,
 זה במיקצוע, לי מפריע שעוד ״מה

 מה להן שאין ילדות מיני כל בו שיש
 לחוגי־קר־ שילכו בדוגמנות. לחפש
עדיף. מיקה,

 כמו לא הוא אוהבת שאני יופי ״סוג
 עיניים — הממוצעת הדוגמנית של

 בובת של ומדאה בובתי, אף בהירות,
 היא שארדי הזמרת בעיניי חלון־ראוה.

מיוחד. יופי לה יש יפהפיה,
 על מסתכלת לא אני בנים ״אצל

 החי־ הצורה עם שמתעסק גבר יופי.
)42 בעמוד (המשך
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