
ס פ ה . .האשה את . ש . פ ח , אח , ה ט א ש ה פ ח . ש את . פ ח . . . ה ט א ש ,האעה. את ה פ ח . האש אה , ת .ה א ס?!׳ .

הפח אל הפחת מו
 ;׳ולי אשמה העניין שבכל הטוענים יש

הברי הקולנוע שחקנית כשבאה כריסטי.
ה פרסי חלוקת לטקס להוליבוד, טית

 לעצמה, שתפרה שמלה לבשה היא אוסקר,
 כל מזהב־טהור. יוצקה כאילו נראתה אשר

 ומכוער. מגעיל סתם שזה כתבו העיתונים
 שתאם בפסלון־הזהב, שזכתה אחרי אבל

 ה־ כל פתאום כתבו שמלתה, את להפליא
ומפואר. מקסים בעצם שזה כמה עתונים

הת תיכף העולם שכל מפואר, כך כל
זה. את להעתיק חיל

הגוש אפילו לזה ניתנה שבוע לפני
פא של החורף בתצוגת :הרשמית פנקה

 שונים, דגמים בית־אופנה כל הדגים ריס
 :דעים תמימי כולם היו אחד בדבר אן
 כבר השבוע דמויי־מתכת. בגדים הציגו הם

ה עיתוני בכל המתכתיים הבגדים מופיעים
אופנה.
 שוב — כולם את הקדים בעצם אבל

הב במאל־הסרטים דיוק, ליתר הקולנוע.
 הדמיוני־סדע׳ בסרטו קליין, וויליאם ריטי

מופי בו י מאגו פול את רצח מי החדש
 ב׳ לבושות וכולן נשות־עתיר, המון עות

בגדי־מתכת.
 בכך הוא למציאות הסרט בין ההבדל

 בעוד אמיתית, ממתכת הם הנגדים
 מזוייפת. ממתכת הם החדשים שהבגדים

פח. מאשר — כן שמוטב היא המסקנה אן
ה אנשי־תעתיד כל אין כששומעים כי

 מלוח בשר של דקה פרוסה :א׳ כריך
 מימרח־כבד, של יפה מנה עליה מעושן,

ו מטוגנים, בצלצלים בוזקים מלמעלה
מקש שלמות. שאמפיניון פטריות כמה
ועגבניה. במלפפון טים

 בשר־ קציצת לחסה מעל :ב׳ כרין
מ ביציה בזהירות פורשים מעליה בקר,
בפטרוזיליה. מעוטר כשהכל אחת, ביצה

 החסה על :מאוד) (מפורסם ג׳ כרין
 חסילונים של יפה ערימה מניחים

 ו־ קאוויאר, מפזרים עליהם (שרימפס),
מאיונז. בסלסולי הכל מעטרים
 צריך בעצמכם. המציאו ז עוד רוצים
 שלכל :כללים שלושה על רק להקפיד

 יפת שיהיה מגוון, כיסוי יהיה כריך
טעים. שיהיה והעיקר, למראה,

 ח־ כל במשן ומצטלצלים מרשרשים אלה
 הנז־ על להעדיף בהחלט שיש ברור סרט,

הבגד-דמוי־המתכת, את תכת־דמויית־הבגד,

בבגד־מתכת אשת־העתיד

 התנין המדדים,
שפה3ית-המ3ו

ו דיזנגוף, ברחוב עומד בית־המכשפה
מסוקסים, עצים גזעי של יער מסביבו

(ל למשל תנין, כמו נוראות, טרף וחיות
בתמונה). מטה

 ועליהם קולבים, מסביבו יש כן כמו
 למכירה עומדים הם לרוב. קטנטנים בגדים
 ילדים. עבור שנפתח מיוחד בוטיק בתוך

האגדות. מתוך קסום כיער כולו ומרוהט
 מאד, פעוטים לקוחות עבור שם, יש

המת־ לגמרי, חדישים פיצפונים מכנסיים

 ים1טו משהו
דנמרק בממלכת

בפעולה (שמאל) דנית מלצרית

 קורז׳ שמלות שם יש מטה. כלפי רחבים
תינו בשביל בלבן־ורוד־תכלת, גיאומטריות,

תינו־ עבור בגדים גם שיש (כמובן קות■
 ושאר קטנות, אופ שמלות גם יש קים).

 תחתונים־גו־ וגם מיניאטוריות, יצירות־אופנה
.1 מס׳ מגודל החל מסביב, תחרה עם פיה

 אושרוב, שי מימין, בתמונה: מדגימים
 הסרט (גיבור אמיתי קולנוע שחקן שהוא

 לבנה טרילן בחליפת וילד), ימים שלושה
ב ל״י). 24( והכל. ועניבה כפתורים עם

 רפאל, הוא אביו הלפרין. יענקלה אמצע,
 היא ד,לפרץ, ברטי ואימו, אלוף־העולם,

ב לבוש הוא הבוטיק. ובעלת יוזמת גם
 זאת משמאל ל׳׳י). 17( פפיטה. חליפת

 קוראים שלה שלאבא מנוסי, קרן היא
 שמלת־ של מערכת מדגימה היא דירי.

שווי מכותנה שניהם וכובע. צ׳ארלסטון
ל״י). 28( צרית.

 אבל אמיתי, מקרוקודיל בגד לובש התנין
נושך. ולא פוחלץ, רק הוא קש. לו יש בפנים

 ב־ שנפתחה החדשה הדנית למסעדה
ה ״הגרווזון שם על קוראים תל־אביב,
 בה יש מאוד. יפה היא אבל מכוער״,

בחו שתי מהם יפהפים, דנים ארבעה
 תואר גם לכך נוסף יש (לטבח רות,
 אבל בקיבוץ, נפגשו הם בספרות). ב.א.
מס את בפתחם אמיתית חלוציות גילו
בישראל. הראשונה הדגית הכריכים עדת

 דומים (״סמורברוד״) דניים כריכים
 כי והחמאה. הלחם בגלל רק לכריכים

 שלמה ארוחה לתלפיות מתנשאת עליהם
ו במזלג קרה, הנאכלת צבעים. בשלל
 למסעדה שילך לטעום, שרוצה מי סכין.
ש אדרבה, לבד, להכין שרוצה מי דנית.
 מ־ שנלקחו דוגמאות כמה הנה ינסה.

 לחם הוא כולם של הבסיס ״הברווזון״.
 שהוא ״בייגל״, של פרוס פומפרניקל

 מורחים עליו הדני. ללחם דומה הכי
:מניחים ואז חסה, עלה עליה חמאה,

—
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להיות רצו פתאום כשכולם מזה התחילו הצרות כל
 שבתוך ברהיטים יותר ועוד בדירות, בעיקר מודרניים.

 הישנים הרהיטים את לאלסע־זאכען מכרו הם הדירות.
 נמשך זה מעץ. מפלצות לקנות והתחילו והמסוגננים,

מסו כל־כך נעשו המודרניים שהרהיטים עד שנים, כעשר
מסוגל היה לא כבר אחד אף שפתאום ומשונים, בכים

בהם. להביט
רהיטי על התנפלו כולם פתאום :התגובה באה אז
מעמד, לסמל אותם הפכו הקרירים, הסקנדינביים הטיק

 מאופק, יפה, סגנון :התוצאה הדירות. את בהם ומילאו
זהות. דירות ואלפי קר, אבל

 סוף :מכולן החשובה האמיתית, הריאקציה באה עכשיו
 מסגנונות ושאחר ים־תיכונית, מדינה שאנחנו נודע סוף

הים־התיכון. סגנון הוא ביותר, היפים הריהוט

אחירה עם רהיטים
למ בחנויות. להופיע מתחילים האלה הרהיטים עכשיו

 הם מעולה. ובביצוע חדשים, הם העתיק סגנונם רות
 חדרי־ שלושה לדוגמה, ומלאי־אווירה. למראה, מקסימים

:בארץ לרכוש אפשר שכבר שונים, אוכל
אר מתוצרת ייבוא זהו קולוניאלי. חדר־אוכל 9
 אך נוחים, מאד הם יפה, מגולפים הרהיטים הבריטי. קוד
 349 משענת עם כסא ל״י׳ 275 הכסא מחיר :זולים לא

 לציון (ראוי ל״י. 800 והכורסה ל״י, 673 השלחן ל״י,
 מודפס, אנגלי בליינן המצופה הגומאוויר, ריפוד :מיוהד
נהדר).
הרהיטים את להשיג אפשר ספרדי. חדר־אוכל 9

המיו שלהם, ההעתקים מומלצים אך המקוריים, הספרדיים
הטי הספרדי הכסא אורית. גלריה על־ידי בדייקנות צרים
 עולה הקלוע, הקש וריפוד הגבוה המסעד בעל פוסי׳

 ה־ כמתנה.) גם בודד. כפריט לקנותו (אפשר ל׳׳י. 130
 460 עולה ענקי, עגול לשלחן הנפתח המרובע, שלחן

 הספסל מחיר ל׳׳י). 220מ־ החל ספרדיים שלחנות (יש ל״י
בלבד. לירות 230 השלחן, שלפני המחוטב

 ה־ בארבס גאדרי תוצרת צרפתי. חדר-אובל 9
 עולים אלה כסאות גם בארץ. סניף הפותחת צרפתית,

 המופיע המזנון ל״י. 900 המאסיבי והשלהן ל׳׳י, 130כ־
 כל על ביפיו עולה הוא אך לירות, 1200 עולה בתמונה

שימושי. פחות לא והוא פורמייקה, או טיק מזנון
 אין שנה, 300כ־ כבר באופנה הם אלה רהיטים ואם
מהר. כל־כך ימאסו או מהאופנה, יצאו פתאום שהם להניח

צרפתי סיגנוןספרדי סיגנוןקולוניאלי סיגנון
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