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!תתס<( על ב ר גן ת
 רב בפאתוס אמרה נשארת!״ לעולם השחפת אבל — חולפת אופנה באה, ״אופנה

 שעברה. בשנה הליגה שערכה האופנה בתוצגת בשחפת, למלחמה מהליגה בראון, בתיה
 אותה דיקלם פה, על אותה ידע כבר הקהל זו. אמיתה על לחזור צורך היה לא השנה

 חולפים הימים של המנגינה לפי בקנון, אפילו אותה שר להתחלה, ומהסוף לסוף מההתחלה
.נשארת לעולם המנגינה אבל המנגינה, אבל המנגינה, אבל — עוברת שנה . .

 בגן נשארת״, ש״לעולם בשחפת הלוחמים עם בשיתוף הוצגה איוניר של באה״ ה״אופנה
 השמש, מול להשתזף רק אפשר הצהריים, אחרי ארבע בשעה זה, בגן רמת־אביב. של הירוק

 אולם הדוגמניות. של הצלליות אלא נראו לא לכן עצומות. בעיניים כלל בדרך הנעשה דבר
 העתונאיות לבין המארגנות בין שניטש הקרברב — באירוע אחר עניין מצאו העתונאיות

מוקה. ועוגת נס־קפה ספל על
 שהן לעתונאיות נדמה שנה ומדי לירות, 8000כ־ תוצגת בכל הליגה אוספת שנה מדי

 הקונסו־ בעד ישלם מי השאלה: מתועררת פעם, בכל כן, על זה. סכום מלהגדיל פטורות
 לפני הפעם, רגילות? מבנות־תמותה פחות ועוגה קפה חובבות שאינן העתונאיות, של מציה

 —בב ישבו העתונאיות זו. בבעיה להכריע צורך היה הראשונה, האיונירית השימלה הופעת
 על הקפה בא לא עוד כל המסלול, אל לזוז וסירבו הרע!), עין (בלי שלהן על הלובי סות

 העיקרון. למען נדחתה, הדיפלומאטית ההצעה לשלם. הציע כרגיל, ג׳נטלמן איוניר, מקומו.
 — הברון חשבון על שתו אלה העתונאיות. בפני נכנעה השחפת, חיידקי נגד שעמדה הליגה,
הבראון. חשבון על דיוק, ליתר

 כן לפני יום נערכה המזל למרבית אך הסינוזר, בעיית על להתגבר עזרה לא עוגת־המוקה
 האופנאית היתה האירוע מסמר הניאון. לאור בדגמים להתבונן שאיפשרה כללית, חזרה

 המיוחד העברי סיגנונה את להבליט לה שאיפשר דבר כקונפרנסיה, ששימשה רוזן, פלאזזיאן
האופנאית. מיצירתה ססגוני פחות שאינו במינו,

שיו עכ הו אנשאנמה ז׳ארזן את?״ איפה אנשאנסה, ז׳ארדן הנפלא. לגן לגן, נלך ״...ו
עצ נורית!״ ״נו, קריאות נשמעו שלה הופעה כל שלפני הדקיקה, רונאי נורית על פיעה

 ועליה בשחור־לבן, גינגהם שמלת גופה כשעל לה, טפפה רונאי ההלבשה. מחדר בניות
האורגנזה סינר על מהשמלה. קצרה היותה בשל כסינר, שנראתה לבני״ אורגנזה חצאית

ריצ׳י של דימונג׳ו ומיליין זראי ריקה
 אדומה, מטפחת המחוטב הקודקוד ועל מימין) (בציור הגינגהם מבד אפליקצית־פרח היתה

 אנחנו ועכשיו אנשאנטה. ז׳ארדן רבה ״תודה הצופות. בקרב אקלימית התנגדות שעוררה
לז׳יזי.״ עוברים
 שמלת היתד, ז׳יז׳י אותה. הדגימה הדרום־אפריקאית שברון כשג׳ון מקסימה היתד, ז׳יז׳י

 במרכז). (בציור הבלוזון גב לכיוון בהדרגה השתפלה שלה שר,טליה קארו־טאפט־חום־ירוק,
 וברון, המתכננת. שהבטיחה כמו מחר״, רק ש״יהיה אבזם איזשהו להיות היד, צריך בחזיתה
 ובכל־ אצילית כל־כך נשית, כל־כך היתד, ליונית, הפרטי שמה את לשנות התעקש שמישהו

 את להראות היודעות חדשות, פנים לראות טוב ההדגמה! בזמן ״אני״ משוללת כל־כך זאת
עצמן. את ולא מדגימות, הן אשר

ו״טוני" ״ז׳יז׳י" אנשאנטה״, ״ז׳ארדן
 בפנים,״ שלי הבריאות את ״שמתי פלויאן, הפטירה בעיניכם,״ חן מוצא שזה מקוזד, ״אני

 האיטלקי, שוברט של או שלה הבריאות״ את ״שמה היא אם בטוח היה לא איש הדגישה.
 מודפסת צרה שמלה של מערכת היה וזייט אנד הבלק וזייט. אנד ,בלקד את הראתה כשהיא
 ״שוברט, הרחש לקול כהה. במסגרת המעוטרת זהה, ביטנה בעל ומעיל לבן, בשחור

 שזה להגיד רוצים אתם ״אם ואמרה: פלויאן נכנעה מוסיקאלי, חידון שהזכיר שוברם,״
הת אחרת משוברט.״ יפה יותר ״זה אמרה: מישהי בבקשה.״ — שוברט של אינספיראציה

 לירות, 200 רק עולה איוניר של השוברט יד,יה, שלא איך זאת.״ שאמר מי ״שיקום רעמה:
השוברטי. השוברט ממחיר בערך חמישית

 לשמחת הפעם, גם נמצאה רונאי נורית!״ נו, נורית! בקזינו, קצת לשחק הולכים ״ועכשיו
 לא לשם שהולכות ומסתבר לקזינו. כשד,ולכות פתח־תקוזה בנות לובשות מד, הראתה הכלל,
 רונאי של הטונו אסימטריים. כיחיצים בעלת — בעברית חבית — טונו עם מאשר פחות

 הוא ״הבד בציור). (שמאלי חום עותומן־גרוגן מעיל לו שהותאם פירחוני, ממשי־נקי היה
גמור״ בסדר שזה מקווה אני אבל מקומט, קצת
גבירתי. אובליג/ נובלס שלך? העברית עם יהיה מה אבל פלויאן, גמור, בסדר היה זה

מתרחץ.♦. כבר צרפתי אס★ ★ ★
 ה״גורית״ . . . שמתרחצים הצרפתים של החדש השגעון היא שחורה אמבטיה

 ואימרת טרפז ושגיזרתד, לייטסדורף, פיני על־ידי שנתיים לפני שתוכננה ״משכית״, של
 1 גברים . . . ככותונת־לילה האמריקאים בבתי־ד,אופנה מוצעת — בסרט מכווצת מחשופה
 המאפשרת בצורה אותה מציעים בארצות־הבריח לאופנה. חזרה והרחבה הקצרה העניבה

 . . . דולרים 5 רק מחירה מפוספס. או מנוקד והשני חלק אחד כשצד צידיה, משני ענידד,
 קליפת־ביצה על־ידי לנקות תוכלי הצרה, הפיה בעל זה שלך, הזכוכית אגרטל את

 השחיר הביצה תוך אם . . . קל וניעור מים קצת פלוס לתוכו שתכניסי מפוררת,
 כל מים, ליטר וארבעה סודה גבישי קפה, ספל של בקוקטייל אותם השרי הסכו״ם, את לך

 יהיה שטיפה לאחר אלומיניום. בכלי מכוסה אמייל מחבט בתוך היטב מעורבבים אלה
. . נוצץ ממש הסכו״ם  חצאיות גם האמריקאיות לובשות הארוכים הקיץ לערבי .
ומדישז. רקום מבטיסט משובץ, מכותון ארוכות.

לריקה ריצ׳י
 ולא ריצ׳י. נינה אצל תופרת כבר ממנה, מתלהבת דיטריך סבתא שאפילו זראי, ריקה

 תפוצה בעלי צרפתיים עתונים של במדור־ד,אופנה מופיעות ששמלותיה אלא תופרת, סתם
 מימין בציור דימונג׳ו. מיליין של שמלותיה בצד אלא מופיעות, סתם ולא מיליונים, של

 במיוחד שתיכננה אייכמן^ פרשת בשל (אולי ארגנטינה בשם פליסה מטאפט נהדרת שמלה
 מאורגנזד, השמלה שמשמאל. רוסית השמלה את נינה תיכננה דימונג׳ו למיליין לריקה. נינה

 הקפה־בר־ של הפסנתרן נארקיסיסט, הוא האם . . . חיוורות שושנים מודפסת לבנה,
 למה אז כך, ולא כך לא זה אם מבבואתו? השראה שואב סתם שהוא או אריאנה, מסעדה

 יפהפה לא הרי הוא הכל, ככלות אחרי לתווים? שנועד במקום מראה לו תלה הוא זאת בכל
 אך מצילים, לא הם הצרפתי. האופנה לשוק הוצאו מפלאסטיק כובעים . . . גדול כה

. . מחממים נורא גם הם זאת לעומת  ניקי: אלא מיקי, ולא אקא לא אחרון, ואחרון .
 הכתפיים :1961־1960 לשנת החורף אופנת את ״מרגישה״ מוזל, תלוה אופנאית דנסקי, ניקי

 הטליה בקפלים. משופע יהי — ובמעילים אתר־הצהריים בחליפות החזה מעוגלות. תהיינה
 בצורת גזורים השרוולים קטנים, הצווארונים מוארך, הגב מודגשות, המתניים ורכה. נמוכה
 המעילים בגב — הרוחב לברכיים, מתחת מעם — האורך חפתים. עם יחד, גם ורגלן קימונו
למעילים. וכהים־בבדים לשמלות בהירים והבדים ,9/10 הז׳קסים הקוקטייל. שמלות ובירכי
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