
האופנה שנוע יועצת צופתיה, מומחית
למשבר גום מה מהבירה ,1 הישדאליו
ובישראל: בעולם האופנה 1 או הנוער

( ה ך פנ ת או ע  העילית האופנה — גוו
 שנותנים הם הצעירים — נעלמת |

 איבדה פרים — מת המיני — הטון את
האופנה.״ בירת כתר -את

 צרפתיה, רוף, הלן השבוע פסקה כך
 שהגיעה אנגליה, ולאם יהודי לאב בת

 שנפתח הישראלי, לשבוע־האופנה ארצה
 שער־ רעמת בעלת רוף, הגברת א/ ביום

 בן בבנה מלווה .כשהיא שהגיעה השיבה,
 מזה זאת. לפסיק מוסמכת אמנם ,23ה־
 יועצת כמומחית, משמשת היא שנח 20

ו בעיתונים אופנה לענייני ובת־סמבא
ובאמריקה. באירופה שונים בחוגים

הול שהו בגדים באותם גברים. בגדי היום
 בערב הולכות הן למישרד, בבוקר כות

לתיאטרון.
 פסיכולוגיים, גורמים הביאו זה ״לשינוי
 מזג־חאוויר. ואחרים. כלכליים חברתיים,

 מאוד. השתנה באירופה האקלים למשל.
 מן תמים היו האחרונים החורפים שני

 אפילו שלג השנה ירד לא בפינלנד הרגיל.
מאוד.״ המכירות ירדו לכן בדצמבר.

 העוברים הקשים, הכלכליים ״המשברים
 לאנשים הם. גם השפיעו העולם, על כיום

אפילו כנים. ;מזומנים פחות עכשיו יש
ע1 0 ^ ח  דונסק קארין היא ד 111י1*

\ שועל־אדו בפרוות 141^
ו בשבוע זה, כל תואמת. פומית עם ,1974 לשנת

י1|¥) 1 ה 1 יועצת רוף, הלו 11 | 1 /1 1 /1 1  ש־ צרפתית אופנה 11 1
הישראלי. לשבוע־האופנה לארץ, הגיעה

 כבר ״זה אומרת. היא ,״!משתנה ״האופנה
נוצ שלמעגן הנשים, פעם. שהיה מה לא
לובשות התקיימה, ובזכותן האופנה רה

 ב״מראה ושוחט, רב של בתו עולה, צעירה דוגמנית שקד, שרוןמיסתווין
 תייר ביב, :למטה ה״בלי״. אופות לפי שקופה חזיה הטבעי״.

 לביגוד תצלומי־הפירסומת ממרבית לאחרונה נשקפת שדמותו הדוגמן צעיר, אמריקאי
ורעננות. צעירות באפודות ׳72 לשנת הישראלית מלכת־המים הוניגמן, רוקי ולצידו בארץ,

|1ך 1111811ך |וע1כ1 | ך  תושבת ג׳מייקה, ילידת כושית דוגמנית (מימין) בבלי ך
| 11 ■1 11 ש1^ |1| | /  העו הארץ. את השבוע שעזבה חיוג, הכושי הזמר /

ינז־הח? לחוף בחו״ל, חטובדת צעירה ישראלית דוגמנית (משמאל), לג ונחמה (במרת), מוריאל

14


