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חנזן סנפו־־
* ך - מלכה" •י  מחדש מתרגשת והיא הקולגות, אותה מגנים ג
לה. שמחמיאים פעם בכל 9

ת כגר אני כאלה. מחמאות לשמוע ״נהדר  במיקצוע, שגה 15,33 ג
 שנים הרגה כל-כך אחרי נהדר לרעתנו. רק גועל הגיל הזה וגמיקצוע

ת ולשמוע למעלה, עדייו להיות .״,מחמאו
ת השתתפה ,18 בגיל בקאריירה החלה היא תחרו  מלכת-המים ג
 במרוצת והפכה ביגדי״ים לדגמן התחילה הצעירה הדמלאית וזכתה.
 השנים במשך שסירסמה מי גוסקס. של דוגמנית״הבית השנים
 בתצוגות הוגיעה היא לשחות. יודעת אינה גיגדי״ים, עשרות
הבית. נשארה תמיד ישראל אבל בחוץ־לארץ, גדולות
 שזה מאמינה ״אני המתמשכת? ההצלחה את מסבירה היא איך

 דיוק - מיקצוע בכל להצליח לי גורמות שהיו תכוגות״אוסי בגלל
 בבל עומדת אני מזלזלת. ולא ברצינות, דברים לוקחת אני ואחריות.

ת יודעים ואגשי־המיקצוע שלי, התחייבות  עקרונות לי יש זוז. א
אף-פעם." עליהם עוברת לא שאני נוקשים,

 קשים. ברגעים גם הללו העקרונות על ששמרה מספרת היא
 עבודה של מיקרים המון לי ״היו הרבה. לה היו מסתבר, וכאלה,

לי. האמינו לא עשיתי מה ששמעו אנשים קשה.
 שעות 10 שכבתי בשלג, ביגדי-ים לקטלוג הצטלמתי למשלו ״מה

בבגד-ים. לבושה השלג על
 שבוע במשך בים־המלח. ביגדי-ים קטלוג צילמתי אחרת ״בשגה

 בחום• החשיכה רדת ועד בוקר לפנות 5מ־ יום כל עבדתי שלם
 עליהן שהתחייבתי לתצוגות לתל״אביב נסעתי בלילות אימים.
מקודם.

 היו אחרות שנשים מאמינה לא אני סוגר״וומן. אז לי קראו ״כולם
בזה.״ לעמוד מצליחות

שבת היא  הייתי ״אלמלא נחמדה. היא יפה שהיא מכפי שיותר חו
זמן.״ הרבה כל״בך מצליחה חייתי לא נחמדה,
 המגיע הקהל בקרב שלה העצומה לפופולאריות מודעת היא

 לי משדר כשהקהל הוא שלי גדול הכי ״התענוג לתצוגות״האופנה.
ם שאנשים יודעת אני סימפאטיה, אי  ואני להתבדר, כד* לתצוגות ג

שתדלת  שאנשים יודעת אני יכולתי. כמיטב הגאה להם לגרוס מ
 בחזרה. נחמדה תמיד חמי טיבעי, בגודל אותי לראות ורוצים נהנים

אנשים}" אוהבת מאוד אני
 אין מהמיקצוע, שתפרוש אחרי תעשה מה יודעת לא עדיין היא

 ואשאר במיקצוע, ״אני כך. על חושבת היא אין כללי. ניוון אף לה
לתצוגות." אותי וידרשו טיב שאיראה זמן בל במיקצוע

בן־עמי תמי
בבנד־ים!״ בשלג ששת 10.

דנוארי״ שושנה ״כמו יתסקי: קאיי!
*  בדוגמנות. שנה 25 זה עוסקת דוגסקי, אדין ן

 היא אין !"29 בת שנתיים בעוד אניז כמה ״בת 1/
מה גילה. את לגלות מו

 את אגלה שאס יודעת ואני במיקצוע, פירגון ״אין
בי." יקנאו שלי, הגיל

ת די יש גילה את שתגלח טבלי גם בו  לקנא סי
הזוהרת. ביפהפיה
 בארץ ״רק הגיל. על לדבר אוהבת אינה קארין
 העובדה השנים. את וסופרים ביד סטופר עם עומדים
י שנחרו  בארץ ביותר חטובות הדוגמניות חמש בין נ

מפריע. לא שהגיל מוכיחה רק
 לא נכלל אישית אני בי. שבחרו לי מחמיא ״מאוד

 אותי שואלים למה הגיל, עם הזה העניץ את מבינה
 שושנה את שישאלו כאילו זה לדגמן} אפסיק מתי

 מבוגרת. שהיא מפני לשיר, תפסיק היא מתי דמאר♦
אכזרית!" נורא הזו השאלה זה! את לה אומרים
 לדגמן להפסיק קארין החליטה שנים שמונה לפני

 לגיל מתאים לא שזה למסקנה ״הגעתי ביגדייים.
ם זהו שלי,  לא אני שני מצד לצעירות. ששייך תחו

פרוות. הסדגמנת צעירה עם אזדהה
 צעירה. חתיכה חייתי פעם שלו. היופי גיל ״לכל

בשלה.״ אשה אני המם
להש ״בלי שלה. מהבחירה מופתעת אינה קארין

 גם אני מאוד. מיקצועית שאני חושבת אני תחצן,
 קהל בין הבדל אין אצלי מאוד. הרבה מעצמי דורשת

בל הילטון. של קהל לבין קריית־שסונה של  תצוגה נ
שה לי יש והתרגשות, יצירה חווית מרגישה אני  המ

 שאגי הבגד את קונים שאגשים יודעת כשאני טובה
 הנאה של שעה להם נותנת שאני והעיקר, מדגמנת.

מהצרות." ופורקן

 ״הצלחתי גאה. היא חטיקצועית ברמתה רק לא
 העומד מכובד, מיקצוע בארץ מהדוגמנות לעשות
ק בלא חוץ-לארץ. של ברמה מתי ספ  הסיק־ את קיד
צוע."

ת היא כיוס  היא שבהן התצוגות בבחירת סלקטיבי
 בבימות בימה. לכל מעל אופיע לא ״אני חלק. נוטלת

 לא גס אני אותי. יראו לא ובחלטורות יום־העצמאות
גדו לפרוייקטים רק מוצר, לכל להצטלם מסכימה

 הרבה! כמה! בהתאם. כסף מקבלת אני אז וגם לים,
דולארים!״ אלפי

 דוגמג- משל יקר לתצוגה לוקחת שקאדין המחיר
 לשכר הזח השכר בין ♦חס אין זאת בכל אחרות. מת

 בדמתי ״דוגמנית בחוץ־לארץ. מקבלת היתה שאותו
מיליונרית." היתה בחוץ-לארץ

א אומדת, היא היופי, ת שקבע הו  חייה. מסלול א
ם חיים ועושה עוזר ״מפי  היית♦ אלמלא מוטי. קלי
ם. לימודים לומדת הייתי יפה,  הייתי אילו אקדמאי

רופאה." בטח הייתי מכוערת, ממש

 עולם אולם קארין. על לוותר נאלץ עולס-הרפואה
 כמון על חושבת ״אני בה. ויזכה יתכן הפוליטיקה

ותר חינוך בעניעי הרבה לתרום יכולה אני פוליטי.
 שיש לי מפריע שקורה. למה איכפתית נורא אני בות.

א אימפוטנטית, ממשלה לנו  רק בעיות, פותרים ל
 בית חורבן פה יהיה שבסוף פוחדת אני מדברים.
שלישי."

 עם- של הקיומיות הבעיות את תפתור שהיא ועד
אס לא ״זה המסלול. על תופיע היא ישראל,  אני לי. נמ
 עם המגע את אוהבת הביסה. על תראפיה מרגישה

ייגמר!" לא שזה ומקווה הקהל,
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