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דבר. לכל הצגת־באלט ?זיתה חכמי ליאורה שערכה תצוגת־האופנהשרם מובע-
 מדגימה זו בסצינה הציגה. שאותו לדגם הותאמה סצינה כל

סיני, וצווארון מתרחבת רגל עם שאנטונג־סאטן מבד סרבל שניידמן: של בגז־מארחת ליאורה

 חכמי ליאורה סבלה לא ומתמיד אז **
תצוגות־אופנה.

 להיפך, אופנה. נגד משהו לה שיש לא
אופנתית. מאוד עצמה היא

ה על חיים קולבים זה נגה שהיא מה
הרגי התצוגות כל נראות שכך — מסלול

לות.
לי יוצרת לה, נותנים כשרק כך, משום

כוריאוגר תצוגות בדרכה: תצוגות אורה
באלט. הצגות למעשר, שהן פיות,
 בתל- בהילטוך לאחרונה עשתה היא כך
 של החדשה האופנה את הציגה שם אביב,

הצי ליאורה שניידמן. בית של דגמי־החורף
 לו התאימה לאופיו, בהתאם דגם כל גה

 חליפת־גבר משלו: ומוסיקה תאורה תנועה,
 מוסיקה רקע על הוצגה למשל, סולידית,

 פגישה נערכת כשבסצינה הבוגר, מהסרט
 אתית, גסרית חליפה לצעירה. הגבר בין

ץ׳ מקוטון במוזי לוותה חרדל, בצבע סטו־
ה־ כשהדוגמן מחרישודאוזניים, פופ קת

ש ליאורה, עם ג׳ז ריקוד מבצע מחורדל
גבו ומגפיים הרטוב במראה מיני הדגימה

הים.
★  ה־ היתה לא 27ה־ בת ליאורה ב*ר **

ש מאז בכורה. הופעת בהילטון תצוגה 21
 ליאורה יצרה כרקדנית, שמה את ביססה

דומות. תצוגות וכמה כמה
 בגיל לראשונה רוקדת החלה ליאורה

 על־ידי נתגלתה שנים חמש כעבור ארבע.
 ל- קבלתה על שהמליצה סוקולוב, אנה

ה לאמנות הגבוה בית־הספר באלט, רויאל
 באנגליה, רבות שנים לאחר בלונדון. ריקוד

 נילווים, ובמיקצועות בריקוד השתלמה שם
 ללהקת־ירו־ כסולנית הצטרפה לארץ, חזרה

 גם לריקוד, נוסף עוסקת, היא וכיום שלים,
 — שלה הפרטי בסטודיו המיקצוע בהוראת

 ה־ של היופי עולם אח להביא ובמאמצים
האפשר. ככל גדול ציבור אל באלט
תצוגות־אופנה. באמצעות גם

ת ו צ ל פ י מ י ה ל ט
 / זוחלת כמעט עייפה, מקניות חוזרת את
 את לראות סוף־סוף בכיסא כבר עצמן את

/ מייחלת
 / הפתעה: אוי, והנה, הדלת את פותת את

 מונחים דני, הוא בנך, של אופניו
/ כגרוטאת.

/ יום־הולדת. כמתנת שבוע לפני ניקנו הם

 / אמן־שחקן. כשמבצעה הבמה על מרשימה
 הכתפיים את מושן טיפשעשרה אס אן

/ בתשובה,
 / כאמצעי־תגובה: בשלל־צורות מתפרש זה

 ״תפסיקו אומר: שהוא להיות יכול
/ לקשקש,״

או ״גרוע״ לומר שהתכוון ייתכן אן

כחפ״ס? משיכת זאת, תשובה איזה
 רותחת, את שותקת, את מופתעת, את

/ רועדת: את
 הוי, ״דני, שתרגישי: בלי קוראת את

/ חיוור.״ אתה
 משאית: טרקטור? האופניים? את מען מי

/ דבר!
 זולגות הדמעות שלם?״ אתה קרה? ״מה

/ כמים.
/ כדג. שותק הבן אן
.בסשיכת־כתפיים לו די . .

★

/ ומתחנחן: משולהב דני מופיע אחר יום
/ צוחן. תנפיז קונה אני תני. כסף ״אמא,
 לירות ״נמה שואלת, אותו את ״דני,״

תבקש?״״/
 שלושים הרבה: לא — הפעם בחיי, ״אמא,

/ ושש!״
 ובטאקט לחיין הפעם, מנסה עוז את

/ לשאול:
 קטן? שימושי? בדיוק: זה מה ״דני,

/ גדול?״
/ זיקי־כיבשן בעיניו לגמרי, מרצין הבן אז

/ הישן. על המצפצף חדש דור בן כצעיר
 הן קפוצות היטב אלכסוני, חמור, מבט

/ — השפתיים
/ כדג. שותק מילה, אף אן
. במשיכת־כתפיים לו די . .

★

, רבת״גוון, תגובה היא משיכת־כתפיים

/ יש?״ ״מת
 או לן?״ איכפת מה ״אז ולפעמים

/ בעסק?״ ״אני
 / כועסת! כן כל ואת איום, זה לגבייך אן

 / ויחידה: אחת — מיקרה בכל ותשובתך
 / — נשמעת כהד מעומק־לב

. כבדה אנחתן . .
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