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ואלגנטית. ארוכה סיגריה פית היא זו: משמלה בלתי־נפרד אביזר הדרום־אפריקאית.

 תוך שהחליפו, דוגמניות חמש משגעת טיות
 לאביב, תלבושות־נשים דגמי 43 שעתיים,

 להלביש איווניר בית־האופנה מנסה אותם
ל המוזמנים 600 השנה. הישראליות, על

ה עבור פרוטה שילמו שלא — תצוגה
 כוס עבור לירות וחצי שתיים אך כניסה,

 הלובש החוג עם בעצם, נמנו, לא — קפה
 להסתכל משבאו יותר יקרים. בגדי־אופנה

שההיס כדי במקום הופיעו הדגמים, על
 בתצוגת־האופנה נוכחו שהם תזכור טוריה

בשרתון. שנערכה הראשונה
 בדן רק סנובים להיות היה אפשר פעם

 בשטח האחרונה המילה מעתה באכדיה; או
 קילקלו לכן הזה. החדיש המלון הוא זה,

 של השבת יום מנוחת את מכשפות הרבה
 בכוח כף למחוא אותם הכריחו בעליהן,
ה המתגייס את חשף אשר מנוקד. לביקיני

 מדרום־ ג׳ון הדוגמנית איתר, שהביאה דקות,
 עוד שמרת, זיודה של לרגליים גם אפריקה.
 השלישית בפעם אך :למחוא עוז הרהיבו

 כל על השמיים ממלכת ותחת להם, נמאס
 דוד ז׳אן הצייר בנה אותה — מאורותיה

 את רבים גברים מצאו — התיקרה על
 נשותיהם, כשרק מתקתק, בנימנום השלווה
 כורחן, בעל ערות ברובן, ויצ׳ו חברות

 התצוגה על כשידובר לרכל מה לדעת כדי
הגבוהה. בחברה

 בבהלה, הבעלים הקיצו אחת פעם רק
 צ׳אר־ כששמלת — הנשיות התשואות לקול

מעלי כימעט ריחפה מנדרינה בצבע לסטון
ה שנות באופנת שהדגם פלא ואין הם.

מר ביותר: הרבה לפופולריות זכה עשרים,
 ביותר היפה בתקופה נזכרו הנוכחות בית

שנה. כארבעים לפני בחייהן,
 אבל להפליא, מאורגן אומנם היה הערב
 ההגרלות, עם הערב התחיל הגברים, בשביל

 סוף־סוף. השתתקה, מנדלבאום כשתיזמורת
 בין והתרוצץ קפיר, חילק שלא צנום, גבר

 היו שלא הצופות כל את הרגיז השולחנות
 שלהן. העשרים שנות של בחלום שקועות
 מסתיר,״ שהוא מרגיש לא הזה ״הטיפוס

 ושופעת־שומן. קרה ויצ״ז חברת צוזחה
 מפוטר כשמלצר הקרם מן נחנקה היא
מיסטר אלא אינו האיש כי לה, לחש מדן

 בנזיקרה בבית. ערב הנקראת וזהב שחור
בבית. לילה גם להיות יכול זה הצורך

ה ך■* פ ר, ק ש פו  שרתון, במלון המוגש ה
 חדרי־ אבל שבעולם, הטוב אולי אינו | {

 במלון אחד אף גמור. בסדר הם שם הנוחיות
 יכנס מישהו אם מפיו הגה יוציא לא

 מי־ בליטר שם וישתמש הנוחיות, לחדרי
 מטר 30ב־ ידיו את ינגב או ריחני, סבון

מתמדת. מסלול בתנועת הנמצאת המגבת, של
 אולם מסלול על דומה, מרתחת באווירה
באי־ השבוע זחלו המלון, של העצמאות

הפיגיאמה !(ישחק
בצבעי ברוקאט בתלבושת לשחק אפשר

שו היה הקפה בתצוגת המוצגים, וכמוהו ט

שו אופנת
המלון. מנהל אוטנסוסר,

ממ מוצדק, הבלתי מהזלזול התכווץ הלב
 צופים מפי גם הישראלי המנהל סבל נו

 מצפון, בעל אדם המלצרים, אחד נוספים.
 פאג־ למיסטר הכבוד ״כל מאוד: עצוב ■היה
 הפרחים זר אבל האמריקאי! המנהל לה,

 לאוטנ־ דרקא מגיע לו, נתנה שמרת שזירה
 מפני כאן, אותו מכירים לא עוד סומר.
 במלון.״ הצנוע סוס־העבודה שהוא

 מסוגל מה אחר־כך, גילה המקופח המנהל
 לבן־אדם לעולל שרתון של ההרצה שבוע
 ישן הוא השבוע משך בריא. פעם שהיה

 שהצליח מה כל את איבד שעתיים, רק
 מלון את שניהל בעת למישקלו, להוסיף

הוא. כמה בו אפילו ושכח רמת־אביב,

★ ★ ★
בקוריאה מאריזץ עם

י *  שהוצגו בשמלות מעוניין שהיה *
בעונה כי להיתכח היה יכול בתצוגה,

 להסתיר היה יכול עוד הקודם האורך אשר —
אצלן. בסדר שלא מה

 הרבה אחרי ויספגו, חופש קיבלו הברכיים
 החצאיות ואילו ואתיר! שמש מעט שנים,

 ממשי ועשויות אלכסוני בקו גזורות יהיו
 באופנת־הא־ השולס הצבע מאורגאנזה. או

 — התחתונים הבגדים אופנת את מזכיר ביב
מת שאינו הקלמנטינה צבע גם ורוד. הכל
באופנה. הוא הנשים, לרוב אים

 אשר — הנעליים באופנת שקורה מה
 היה אפשר אי — מרה סלון על־ידי הוצגו

 על־ידי כרגיל, הוסתרו, הן בדיוק. לראות
 אלה הראשונה. שבשורה הקרחים הראשים

 סוליות בסדר: שזה אמרו לראות, שהצליחו
השם. ברוך יש, עוד ועקבים
 איש הרגיש לא סקרנות), (או נימנום מרוב

 ומאובק, שמן ממושקף, בגבר מהנוכחים
 אשתו עם מיד ונמלט לאולם לרגע שהציץ
בוכתאלד ארט ההומריסטן העליונה. לקומה

הארכיאולוגים ממחנה ערב באותו שחזר —

 ביאס קור
 הע ״זה
 * לזכור

 שעתונים
 עבו סוב

 ב בגאתה,
 נ עם יחד

 < ״למה
 מיש עליו

 כשמבטו
 1 ובהמוני

 בו גאולה
והיו! החן

 1ני היא
 שחרחורת

 שגידי יפה
 ג של דה

 א ברור,
 שב הבינו

ללחו טרח

העצמאות אורם
תצוגות־האביב. את שפתחה איתניר,

די״* ■־־נ*.

 נערכה בו שרתון, מלון של המרחח
 בית־האופנה של תצוגת־האופנה

באורן האולם, במרכז המסלול על

 מדג מטר, 35כ־ של
 נעו בשם תלבושת־ים

תלבושת־•! שם אולי

 כדי כסף די לישראליות יהיה אם הקרובה,
 כימעט יהיו רוצה, שאיווניר כפי להתלבש

למ יהיה אפשר מותניהן ואת חסרות־חזה!
 כמה עוד קצצו מלמטה בירכיים. רק צוא

נשים אלפי כמה עוד ואימללו סנטימטרים

למר כנראה, סבור, היה — יהודה במדבר
 במוצגים לו שדי באולם, הטיפוסים אה

 צלם־העתו־ ידידו, אחד• ליום ארכיאולוגים
 מי לכל שחילק תלף, פרנק מינהרד נות

כרטיס־בי־ אצלה, סיכויים לו שיש שחשב

 והממציאה
 פחו אנשים
 תלף פרנק

 ו עם כאן?
1 שמה, מד,


