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שלה, ה״לפני" בתמונת תתבלבלו. ל
 הבודי־בילדרית היא ברומפיט טארין

 ואין משמן מבהיק שגופה המהורקת,
 היא ה״אוזרי" בתמונת שומן. של גרם עליה

 והיא שריים לה יש מרופרת, עגלגלה, מאושרת.
 רוצה שברומפיט המסר בהרבה. נינוחה נראית

 של אחרת או כזו צורה נגר או בער אינו להעביר
 משנה לא בהרבה: משובח שלה המסר נשי. גוף

 מושלמות אתן בסדר. הכל לכן. יש גוף איזה
שאתן. כמו בדיוק

 אוסטרליה, אדלייד, תושבת ,37 בת ברומפיט,
 מצאה במקצועה, צלמת לשלושה, ואם נשואה

 להתכוון, בלי ממש שנים, ארבע לפני עצמה את
 בעקבות אחר, כשערב ציבורית, סערה של בלבה

 החליטה (נדירה), עצמית ואהדה תובנות של גל
 וחשפה עצמה, של עירום תמונת לרשת להעלות

 לא שזוף, לא כחוש, לא אבל לגמרי, בריא גוף
בפוטושופ. ערוך ולא נערי לא שרירי,
 עוד צפיות מיליון ארבעה כמעט קיבלה היא
לת ובהן, תגובות אלפי ומאות ערב, באותו

 ממש לא ברומפיט ועלבונות. זעם גם דהמתה,
 לשיפוץ הוקדשו משנותיה ניכר חלק הופתעה.

 גופה את להתאים אובססיה מתוך הגוף, ושיפור
 // הק־ היא ומשונים. שונים יופי לאידיאלי

\ שיזוף וכושר, משקולות אימוני על פירה
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 בטוחה אני שתמותו? לפני ממש בראש לכן יעבור מה וחשבו: העיניים את עצמו”
צלוליטיס. על או שלכן הרופס הישבן על תחשבו לא האחרונים שברגעים

לם1בע ב1חש באחת תה תבינו הפרספקטיבה, את שתשנו ברבע

בתח והשתתפה ודיאטות, העור שימין בהתזה,
שמ מהפך, שעברה אחרי שרירניות. של רויות

 מהבמה ירדד היא - החלמה של סוג היה בחינתה
 לגלות יגדהמה שהוא כמו גופה עם והתייידה

 תח־ לא בוודאי שתסתתר, שמעדיפים מי שיש
המיעזע". ל״מי־אה אותם שור

 שאני"(שיוקרן איך "מושלמת שיצרה, הסרט
 מסע מתעד רוקו"), "יס בעריץ בפברואר 14ב־

 נשים עם מפגשים רצוף לעולם, מסביב שערכה
 נשים פגשה ברומפיט גוף. דימויי על ושיחות
בגו שערה כל שמויטית נשים ירזות, שמנות

 נכות, נמוכות, גבוהות, זקן, שמגדלות ינשים פן
ונ שהן כמו עצמן את שמקבלות נשים בריאות,

 ברימפיט גופן. עם מתמיד במאבק שמצויות שים
 עם נשים של היחסים מערכות את לפענח מנסר
 לא מתברי, וזה, - אופטימיות על ילשמור גופן

קל. כך כל

 הלידה טראומת
הראשונה

 שהצליחה עד ארוכה הרד עברה ברימפיט
 שנוספו הקילוגרמים למרות גופה את לאהוב

 ממש הראשונה הלידה "אחרי הלידות. אחרי לה
 לחזור "ניסיתי מספרת. היא עצמי", את שנאתי
 הצלחתי. ולא ההיריון לפני הייתי שבו למשקל
 הכי הדבר שהיא חשבתי שלי. הבטן את שנאתי
 נכנסתי לגמרי. מגעילה ישאני בעילם מכוער

 אכלתי, לא יכמעט יומיומי אימונים למשטי־
 במקום שלי. ההרגשה את שיפד לא זה אבל

לג אובססיבית הייתי שנולד מהתינוק ליהנות
ולה לרזות בניסיינות מרי
מושלם". גוף שיג

נו לידות שתי אהרי
 מיואשת ברומפיט, ספות,

 מדי שגילתה מהשינויים
 ומהעובדה בגופה יום

 את להשיג מצליחה שאינה
 חמקמק "מושלים" גוף אותו

 ייתכן כי מודה עצמה (שהיא
 החליטה קיים), אינו שכלל
התו פלסטי. ניתוח לעבור
 יגי־ עור יקרמו הלכו כניות

 הבטן, את תמתח היא דים:
ות מהירכיים שימן תשאב

 שאז אלא השדיים. את זקור
 הקטנה, בתה על עיניה נחי

 במשחקיה: שקועה והייתה השטיח על שישבה
 נר־א מסר לה לשדר עומדת שאני "והבנתי

 האלה, הניתוחים כל את אעבור שאם ואיום;
 את לאהוב שלי לבת לגרום אוכל לא לעולם
שלה". הגוף ואת עצמה

 הצליחה לא הזו, ההארה אחרי שגם אלא
ואומ חוזרת שהיא כמו לחלוטין. להשתחרר

 הזו השנאה את מפנימות "אנחנו בסרט: רת
 פגמים מלאות שאנחנו הטענה את שלנו, לגוף

במש להוריד ולשפר: לתקן הזמן כל וצריכות
 להסתיר לפחות או מהצלוליטיס להיפטר קל,

 לנו שמתויספים הקמטים את להסתיר אומו,
הובי האלה והאמונות התחושות הגיל". עם
 (בודי־ שרירניות לתחרות להירשם אותה לו

 שלה התמונה - ליעד הגיעה היא בילדינג).
ורג צרות ירכיים שרירית, בטן עם בביקיני,

 האושר. אל לא אבל - זאת מוכיחה מוצקות ליים
 האמיתי "הכוח השנייה: ההארה הגיעה ואז

 כמו עצמי את לאהוב שלי ביכולת הוא שלי
 להתאמן הפסיקה הזו ההבנה בעקבות שאני".

 שותה לרקוד, אוהבת עדיין (היא באובססיביית
לק יאוהבת בקראטה מתאמנת ירוקים, שייקים

ואח הסרט נולד גם וכך בגינה) בערסל, רוא
 הגוף" דימוי "תנועת שהקימה, התנועה גם ריו

)bodyimagemovement.com,( הכ שבהצהרת
 מצויות "אנחנו ברימפיט: כותבת שלה וונות
שנאת למגיפת קץ לשים שמטרתו צלב במסע

 הכוויות
 הקשות

 גרמו לא
 לאבד לה

 ביטחון.
פיט טוריה
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 אתלטית פיט, ריה1ט את למשל קחי”
 על לרחם במקום קשות. שנכוותה אוסטרלית

 להשתתף והמשיכה השתקמה היא עצמה,
 אותה רואים בסרט .’הברזל איש’ של בתחרויות

 אחרי איתי נשאר זוגי שבן מזל בת אני’ אומרת:
 לא זה בעצם’ מתקנת: מיד ואז ,’לי שקרה מה

”,מדהימה די אישה אני למזל. קשנר

 נשיאה היא כי מעידה היא העולמית". הגוף
 מלאים חיים לנחל איכשהו, ומצליחה, באושר

 נחושה דיא יכי כצלמת, קריירה ובין אמהות בין
 עליה להכביד גוף דימוי של לבעיות להניח לא

 מצהירה, היא קישוט", אינו שלך "הגוף בחיים.
החלו את להגשים לך לעזור שנועד בלי והוא
שלך". מות

לבצע. קשה אבל לומד, קל •
 לא ממסרים אחרת או כך מושפעות "כולנו

 לא מגיעים הם שלנו. לגוח שנוגעים נעימים
 ומעולם מהתקשירת רק

 מגיעים הם הפרסום,
 שבו בעולם פינה מכל

 מאמא, גדלות, אנחנו
 כל הזוג. מבן מסבתא,

 אידיאל לנו מציגים הימן
 גדלות נשים של ודירות נשי, גוף של

 לא הן כי טובות מספיק לא שהן ומרגישות
 מקים לכל מחלחל זה הזה. לאידיאל מתאימות

 עצמנו, על שלנו הדיבור לצורת שלנו: בהיים
אח בפני עצמנו את מציגות אנחנו שבו לאופז

ואוכ דוות מתלבשות, אנחנו שבה לדרך רים,
לה כדי הדדית יתמיכה כוח הרבה צריך לות.

זה". על תגבר
 אבל יפה שלד, עירום תמונת כשפרסמת •

תגובות? הרבה כך לכל ציפית שמנמנה,
 ה׳לפני׳ תמונות את פרסמתי "בהתחלה

 את אהבו שלא חברות, לכמה רק שלי ו׳אחרי'
 להן יעזיר שזה חשבתי מרוכדכות. והיו עצמן
 שלהן. הטבעי הגוף את ילאהוב עצמן את לקבל
 לייק ריקי קוצ׳ר, אשטון כמו סלבס, אז אבל

 ער מהאימפקט. ונדהמתי אותן שיתפו ואחרים,
 איש! מיליון מ־ססו יותר לתמונות נחשפו היום

 בינלאומית סערח יצית שזה מושג לי היה לא
כזו".

 איומות היו שקיבלת מהתגובות •הלק
 להתמודד בוהות שאבת מאיפה ונוראיות.

איתן?
 מספקת רק ׳את עליי: שכתבו אנשים "היו

 יעצ^ניב שמנים לאנשים
יע־ שמנים להישאר תירוץ

 מרחם ממש או'אני צלנים׳,
 ציפיתי לא - בעלך׳ על

כאלה. גועליות לתגובות
 קשה לי שהיה למרות אבל

האלה, הדברים את לקריא
העו בכל שאנשים ידעתי

 דומים דברים שומעים לם
 מהסובבים יים כל עצמם על

 הפנימי מהקול וגם אותם
 שהם להם שאומר שלהם,

 כוח לי נתן זה בסדי־. לא
שמ לאנשים קול לשמש
 '־ימוי עם להתמידד תקשים

שלהם". הגוף
 בעקבותיה יצאת שאליו והמסע הזו הסערה •
 ששקעת יהעובדה התנועה הקמת הסרט, -

הש ־ היובי גוף דימוי קידום שבולו בעיסוק
נישואייך? על כלשהי בצורה פיעו

הפ בכל מדהימה בצויה מעורב מאט "בעלי
 אפשרית". צירה בכל בי ותומך האלה עילויות

שקיבלה נוספת (ותמיכה הזו התמיכה
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 בתבל, לה הקרובה הנפש טאז, ובהן מחברותיה,
לע מסוגלת לא שאת הבר "אין לה: שאמרה

 הילרים שלושת את להשאיר לה אפשרה שות")
 בעולם רילוגים למסע ולצאת בבית הקטנים
משנ יותר - קצרות הפסקות עם - שנמשך

 סירני טורונטו, מינכן, ניריורק, בלונרון, תיים.
 ברוט־ נוספים). רבים (ובמקומות ולוס־אנג׳לס

 פשוטות תמיר לא מרתקות, שיחות ניהלה פיט
 מג־ של עורכות עם נשים, אהוות ספוגות אבל
 במשקל שמאבקן סלבריטאיות עם אופנה: זיני

 אנורקסית עם לייק; היקי כמו בהרחבה, תוער
 עצמה את להרעיב להפסיק מצליחה שאינה
 נשים עם מתת־משקל: גוססת שהיא למרות

 מצולק גוף עם אותן הותירו מחרירות שתאונות
 לא שמעולם השורה, מן נשים ועם מעוות; או

 ומתמלאות 42מ־ הקטנה במידה לג׳ינס נכנסו
בעוגייה. נוגסות שהן פעם בכל אשמה רגשי

 אישה ברומפיט, במיוחד, חושפניות בסצנות
 שהיא מהעוברה נובע יופייה שעיקר המניין, מן

 וביטחון חיים שמחת מלאת קורנת, חייכנית,
המ פלסטי מנתח בפני גופה את מציגה עצמי,

לתב בקר פיסת היא כאילו עליו, סמן
מוריד, היה חלקים אילו שיל,

שואב. או ממלא מותח,
 המפגש את שורדת היא
 ובלי להתמוטט בלי הזה
בשעה. פעמיים למקרר להיכנס

־

1T1

 תקריב צילומי
נשיים מין איברי של

 קמפיין באמצעות מימנה היא הסרט את
 גם ובהם שלה, התומכים המוני המונים. גיוס

אפש אודונל), רוזי (למשל, העולם מכל סלבס
 הוא הלוא (חיבוק), Embrace את להפיק לה רו

 הראשון הסרט שאינו שאני", איך "מושלמת
 אהה בהחלט אבל הנשי, לגוף המוקרש בעולם

אגב, באוסטרליה, שבהם. והמעצימים האישיים

.dpmi רא1נ מסר לבתי לשדר עימדת שאני הבנתי
 האלה, הפלסטיים חים1הנית כל את אעבור שאם

 לאהוב שלי לבת לגרום אוכל לא לעולם
”שלה הגוף ואת עצמה את

 לבני לצפייה כראוי הצנזורה ירי על סווג הוא
איב של תקריב צילומי בגלל בלבד, ומעלה 15
 לאפשר שרצתה אומרת ברומפיט נשיים. מין רי

 ולהבין אחרות נשים של פות לראות לנשים
 מראה יש מאיתנו אחת לכל בסהר, הכל שם שגם
 מזה. לחשוש סיבה ואין ואנושי טבעי וזה שונה

הפ הסרט צילומי במהלך שפגשת הגשים •
אותך? תיעו

 לראות היה אותי שהרהימו הרבדים "אחד
 הגוף את שונאות כולנו - מגיפה זאת כמה עד

̂  הדו־ ברפובליקה נשים עם דיברתי שלנו.
\ לעבור שרצו זעירים, בכפרים מיניקנית,
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 נשים של פות לראות לנשים לאפשר שרצתה אומרת ברומפיט
 מראה יש מאיתנו אמת לכל בסדר, הכל שם שגם ולהבין אחרות

מזה ש1לחש סיבה אין1 שי1אנ1 טבעי זה1 שננה

הש שפגשתי נשים הרבה כך כל חזה. הגרלת
 את כשתיארו ׳מגעיל/ במילה ושוב שוב תמשו
 נשים לפגוש נרהמתי מירה באותה שלהן! הגוף

 מאור קשים גופניים מכשולים על שהתגברו
ונחישות. אופטימיות בעזרת

אוס אתלטית פיט, טוריה את למשל "קהי
 ונכוותה מרתון, באולטרה שהתחרתה טרלית

 שלה הגוף .2011 בשנת נוראית בשריפה כולה
 אצבעות. ארבע לה ונקטעו איומות בכוויות כוסה

 בחייה המשיכה היא עצמה, על לרחם במקום
 הברזל' ׳איש בתחרויות השתתפה גם והשנה

העולם". באליפות ובהוואי באוסטרליה,
 נשים שבהם לב, שוברי רגעים בסרט יש
 הן כי "נורמליות", הרגישו לא שמעולם מורות

וב בתקשורת רואות שהן הנשים כמו נראות לא
 בסרט מספקת פיט טוריה זאת, לעומת קולנוע.

 ממש אפשר שבהן המרגשות, הסצנות אהת את
 את פתאום מבינה עוצמה רבת אישה כיצר לראות

 נשאר שלי הזוג שבן מזל בת "אני שלה. מעלותיה
 היא והתחתנו", בשריפה לי שקרה מה אחרי איתי

 לא זה "בעצם עצמה: את מתקנת מיה ואז אומרת,
 מדהימה". די אישה אני למזל. קשור

שי יש אקטיביסטית, את שבהן בשנים •
שלהן? לגוף נשים של ביהס לטובה נויים

 נוצרה שהקמתי הגוף דימוי תנועת "סביב
 נדהמת די ואני נשים, של מאור גדולה קהילה

העו בכל מקבלות שאנחנו החיוביות מהתגובות
 בעולם חיובי, מסר סביב מתאחרות נשים לם.

רצוי דבר היא עצמן שאהבת להן משדר שלא

 הסרט בעקבות שקיבלתי הגדול הפרס ומקובל.
 באמת שהדברים ההכרה הוא שלי והפעילות

 לי כתבה אחת אישה החיים. את לנשים משנים
 בת־העשרה בתה את לסרט איתה לקהה שהיא

 ציון לגופן לתת מהן ביקשה והיא חברותיה, ואת
 נתנו כולן הסרט. את שראו לפני 10ל־ 1 בין

לעצ נתנה אפילו אחת - נמוכים ציונים לעצמן
לעצ נתנו כולן בסרט, הצפייה אחרי .1 ציון מה
 קודם לעצמה שנתנה וזו יותר, גבוהים ציונים מן

 וזה ממשי שינוי זה .7 הסרט אחרי נתנה ,1 ציון
הבשורה". את להפיץ להמשיך כוה לי נותן

 לאהובת האחרונות בשנים שהפכה ברומפיט,
 לנקוט לצעירות מציעה העולמית, התקשורת

ברש לעקוב לא מעשיים: צעדים של בשורה
דימויי שמציגים חשבונות אחרי החברתיות תות

 לחפש עצמן; עם רע להרגיש להן שגורמים גוף
לה להן יציעו שלא השראה מעוררות דמויות
 הכי אולי זה - אחרות נשים עם לשוחח שתנות;

 שכולנו מגלות נשים אומרת, היא כך, כי חשוב,
 דיאטה עושות כולנו דומות. כולנו אחת. בסירה
 האלה מהניסיונות אחוז 95ש־ שידוע למרות

להשת לנסות אסור פחות: לא וחשוב נכשלים.
 צריכים בחיים שינויים פחד. או בושה מתוך נות

כעונש". לא חיובי, ממקום לבוא
 לקבל שמתקשות לנשים טובה עצה לך יש •

שלהן? ממושלם" ה״פחות הגוף את
 לכן יעבור מה ותחשבו: העיניים את "תעצמו

שבר בטוחה אני שתמותו? לפני ממש בראש
 הרופס הישבן על תחשבו לא האחרונים געים
הפר את שתשנו ברגע צלוליטיס. על או שלכן

 את יפתח וזה בעולם חשוב מה תבינו ספקטיבה,
 כשאנחנו ואהבה. חיוביות מלאים לחיים לבכן

 מיותר ליהנות יכולות אנחנו בגופנו, שמחות
 הכל לקחת לא דברים, המון על לצחוק - דברים

ברצינות!"
 שואלות שנשים נפוצה הכי השאלה מהי •

 איך "מושלמת את רואות שהן אחרי אותך
שאני"?

 את להקרין ׳חייבים היא: הנפוצה "התגובה
 הבא שהדור רוצים לא אנשים ספר׳. בבתי זה

 שלהם. כמו גוף דימוי של בעיות אותן עם יגדל
 הקרנות את שמלווה חינוכי מדריך פיתחנו

 אותו להכניס מנסות ואנחנו באוסטרליה, הסרט
■ העולם״. בכל ספר לבתי

הסרט את

face

* Embrace
 איך (מושלמת

 מימנה שאני)
 באמצעות

 גיוס קמפיין
המונים
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