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הבלונדית למדה גם היא את הפט ט,
לא מפגרת אחריה .לפני שאתי
לדוגמנית היא היתד ,נערת גוגו ,כך
לה שום בעיות בשטח הריקוד.

טיפוסים
צבעוניים
ך■ תסרוקות — משוגעות .הדגמים —
 | 1כיד דמיונה הטוב עליה שלי תמר יובל,
בעלת הבוטיק הירושלמי מאד .מקסי,
מידי ,מיני ,מקטיפה ערבית ,מבדי ריפוד,
ממה לא :״אני מסתובבת בבגדים נוצצים
ובקטיפות משך כל היום,״ אומרת תמר בת
ה־ .25״ירושלים מלאה טיפוסים צבעוניים
והיום היא עיר בינלאומית ,אפשר להתלבש
בה אך שמתחשק• יום אחד מצאתי את
עצמי מארחת בביתי בבת אחת סקוטי
עם חמת חלילים ,שני שבדים ,פינית
אחת ,כושי ,ורבי יהודי היפי מאנגליה,
שהגיע לירושלים אחרי סיור בעולם .ב
הברה כזו אני ומתלבשת איך שמתחשק
לי ,והרבה ירושלמיות אחרות עושות
כמוני.״
הרקדן הכושי חוסני הוא מוסלמי בן
העיר העתיקה ,וידיד ותיק של תמר .ה
רקדנית איתר ,פתח את ההפנינג היא אשתו
האמריקאית בארבארה ,אותה הכיר בארץ.
״חוסני ואני היינו יחד בהרבה מסיבות,
כך שידעתי שהוא רקדן לא נורמלי .כש
החלטתי לערוך את תצוגת האופנה שלי
בדרך שונה מהמקובל ,ביקשתי ממנו ש
יבוא לרקוד עם הדוגמניות ,והוא הסכים,׳•׳
מספרת תמר ,וממהרת לעזור לאן טוב־
מאייר ללבוש חולצה שקופה ודקיקה ,ה
חולצה לא הצליחה להסתיר כלום ,ואן,
תוך כדי ריקוד החלה פיתאום להתבייש.
בלית־ברירה סגרה את הכפתורים של
החצאית ,כדי שלא יראו לה את הברכיים,
והמשיכה לרקוד .לא לה ולא לאחרות היה

איכפת איך שהן ניראוח .השיער נפל
להן על הפנים ,גופיהן הבריקו מזיעה ,א־
הן מיהרו להחליף בגדים ולחזור לרקוד.
יעל אביב ,המנתה ,לא קישקשה שטויות
לתוך המיקרופון ,כרגיל בתצוגות אופנה,
אלא הסתפקה בהצגת כל דגם .ז׳רמן
אוניקובסקי התחבקה עם תמר לבושה
במכנסיים קצרים ,לפני שנתיים ,הכינה
תמר תלבושות לסרט הגלולה ,ותפרה ל-
ז׳רמן חליפה עם מכנסיים קצרים .מאז
היא הולכת איתם. .
כשהדגמים ניגמרו לדוגמניות ,והקהל
מחא להן כפיים בהתלהבות ,הן נעצרו
חסרות נשימה ומצחקקות מאחורי הקל
עים ,וניסו להרגע מן ההתרגשות .קאתי
המולטית היתד ,מאושרת .היא שונאת תצו
גות שגירתיות ,״זה משעמם .אני אוהבת
להשתולל ,וללכת יחפה ,ולרקוד ולעשות
מה שמתחשק לי וליהנות מהחיים.״ הודיעה
לעיתונאים שצבאו עליה ,וסוף־כוף הת
יישבה לנוח.
פעם נהגו התל־אביבים לומר על ירו־

שלים שבשעה תשע אפשר לישון בה על
הבביש .מי תאר לעצמו שיגיע יום בו
ילמדו האפרוחים את התרנגולות להטיל

ביצים ,וירושלמית תלמד את האופנאים ט
חתל־אביבים איך לערוך תצוגות־אופנה — 8
ואת נערות־הזוהר התל־אביביות להתלבש8 .

