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מיסדו־הגיחוו
— סאן־לוראן איב הריצפה; מעל

 פה פוצה ואין — כרצונם באשה להתעלל יכולים שהם גילו השנים, עם אומץ, אזרו גאוני־האופנה
 ס״מ 20 — קרדין פייר שבהם: הארוכים בייחוד — הסאה את הגדישו כנראה, השנה, ומצפצף.

נטויה. היד ועוד ס״ס 75 — ?!וראג׳ ס׳־מ; 45 — שאנל קוקו ס״ם; 40 — בוהאן ס״מ; 30
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העשרים. המאה של השנייה במחצית הכיעור שיא הקרוב: רף
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 להיות שצריך הדבר כמובן הוא הזה״ כיעור <■*

האחרונה! האופנה — וההידור היופי שיא כביכול ן //|
 שנתבשרנו כפי ,1970חורף־ שאופנת ספק אין ואכן,

שתיים. על מהלכת קטסטרופה היא מפאריז, עליה
 סאן־לוראן, איב ממציאיה, אחד כי טוענים המשמיצים

 שנחל אכזבה בעיקבות באחוזתו, בעליית־הגג להסתגר הלך
 סמרטוטי את עתיק בארגז גילה ושם — אהבה בפרשת
ה להלביש החליט אכזבתו, את לנקום כדי שלו. הסבתא

אלה. בסמרטוטים העולם נשות כל את שנה
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מתוסכלים וגברים
 פחות הלא — האמת השמצה. כמובן היא זאת כל

 התלהבו לא בעולם הבדים שייצרני היא, — משמיצה
 הכל, אחרי בפרנסתם. קשות שפגעה המיני, מאופנת מעולם

ל שייך למשל, דיור, שבית העובדה את לשכוח לא כדאי
 פירושה אין הסבתא ושאופנת בורסק׳ מרסל הבדים יצרן

 פלנל. ג׳רסי, — יותר יקר בד גם אלא בד, יותר רק
וצמר־קרפ. קרם־משי רך, צמר

 השונים, הצדדים בין הדוק קשר שקיים כן אם ברור
 לדאוג החליטו הם נראה, השנה, אותך. להלביש שתפקידם

חשבונך. על — שלהם המניות לבעלי יותר קצת

 השמועות לרחוב לראשונה הסתננו בפרים כאשר ואכן,
ה המסורת במיטב החתיכות, יצאו החדשה, האופנה בדבר

 למען בהפגנות — הבריקדות אל זו, עיר של מפוארת
 — ארוכה ״שמלה בנוסח סיסמאות עימן נשאו הן המיני.

 מתוסכלים״, גברים — ארוכות ״שמלות קצרה״, מחשבה
הבגדים״. את תאריכו אל — ״בוגדים

גד1 כשע

הנשית הדמות
 האופנה ראשון. בשלב עזרו, לא שההפגנוו! לא

מעי שמלות, בצורת — העולם לאוויר יצאה המכוערת
 עד ארוך מעיל של פנטאסטיות קומבינציות ואפילו לים,

 הסלמה, שנות במה לאחר חצאית־מיני. מעל הקרסוליים
 כמעט ואו־אוט־אוט החגורה, לעבר החצאיות הסלימו בהן

 נסקו והשובלים אנטי־הסלמה, השנה חלה — אליה הגיעו
הקרקע. לעבר

ה הקונות רק צייתני, כעדר קרב, ללא נכנעו בינתיים,
 מצדיקה פריסאית, יצירה שזוהי מילת־הקסם, אמריקאיות.

 עתה הנשית. הדמות נגד פשע מעשה כל באמריקה כנראה
 במלחמה ינצח מי הקרובים, בשבועות לראות, רק נותר

אירופה. בחזית
שלנו. הישראלית גם תיראה כיצד — כך ובעקבות
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