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השחור ניגודי בגלל האופ תחושת את נותנות

 (מימין בשמלות
 אכסקלוסיב) —

ובעיקר והלבן,

 האשת. גוף על מונחות כשהן היישרות הצורות עיוות בגלל
 קורי־העכביש עזורי). חביב, בארוקס, לשמאל: מימין (נעלי־אופ,

האופייניים. האופ מדגמי אחד הם (בוטיק) ובכובע (לאפייט) בצעיף

ה ך־* נ הו ש  אופ. מלא קיץ מיוחד. קיץ ז
 מתחילים העולם מכל עיתוני־האופנה כל ! 1

 הסוף ועד מההתחלה מלאים וכולם להגיע,
אופ? בכלל זה מה באופ־אופ־אופ.

 פעם ברור שיהיה הטוב, הסדר למען
פונדארט פופ. איננו ר,אופ לתמיד: אחת

 בעצמים המשתמשת אמנות־פופולרית היא
 אמנות- היא האופיארט ונפוצים. פופולריים

 כמו אופטיות, באשליות ומלאה אופטית
 תחושת־היבהוב הנותנים מצטלבים קוים

ה בתוך אחד עיגולים או הפגישה, בנקודת
מתכווצת. ספירלה של תחושה הנותנים שני,

 להיות האום יכול כמה מפתיע ך וון■
| |  בשמלת־ והדור חגיגי מפואר, ■1 |

(מיאמי). ומחרוזת־אופ (פרדי) מארחת

 אופ בבגד־ים ך?11 ך
| | / |  עם (יופי) אופ ^

לגמרי מרובעים מטריים

 כובע־יס (איווניר),
 גיאו־ משקפי־אופ

(סחרוף). וענקיים

 במוזיאון ד,אופ את הציגו שעברה בשנה
ב מוצגים הם והשנה רובינשטיין הלנה

 כל על ניידת, בתהלוכה או ניידת, תערוכה
אותם. ללכוש שמעיזות החתיכות

 אשליה של תכונה אותה יש לבדי־האופ
משב על־ידי תחושת־תנועה, של אופטית,

ומת מתרחקים קווים מעוותות, שחמט צות
ב — סמוכות גיאומטריות וצורות קרבים,

 הבד שעל לנקודות גורם ד,אופ ולבן. שחור
 — ולמשבצות לרצד, — לקוים לרקד, —

 והצרפתים הרף, בלי נעות הצורות למצמץ.
 אופנת לו: קוראים הרעיון את שמבינים

העליזים. החיים של קריצת־העין
 איננה שהיא מעלילים הזאת הארץ על

(ש תל־אביב של בחנויותיה סיור אופנתית.
 את להזכיר מקום היה לא הצער למרבית

 שלמוכרים ראשית: דברים. שני גילה כולן),
הודה שאחד למרות אופ, זה מה מושג אין

 — הצהרים שמש ונגד (חביב) סנדלי־אופ
הראש. על אופ, בסיגנון היא אף מטפחת,

 שיש ושנית: ההופ־הופ. על שמע שפעם
 שהוא אופ, של מדהים כך כל מיבחר להשיג

 שלא ומי לועזי. עיתון בכל המוצג על עולה
כאן. המופיע עם להשוות יכול — מאמין

 מ־ חוץ לא־יאמן, במיבחר להשיג אפשר
 אופ כובעי אופ, משקפי גם אופ, שמלות

 אופ, ונעלי אופ, וכובעי־ים אופ, ותכשיטי
אופ דוגמנית ואפילו אופ ומטפחות־ראש

 ו נדירה: דוגמנית שהיא מור, תמר אחת, אמיתית
 להד, ידעה לכן מטאטא. של מקל כמו עומדת איננה

תל־אביב. של ר,אופ את
 ישו מדינת להשמצות. הקץ סוף־סוף שיבוא אז
שמל לקנות כדי להגר צריך ולא מפגרת, לא בכלל
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דלית). (עגילי במטפחת חוזר אפקט אותו
אוב
התנועה


