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״ * י # 11^111 11 ו (במרכז), צנטנר אבנר ידי י
 מלאות לרגל בתצוגת־אופנה להשתתף אלד, בית־החרושת מבעלי

חני הוותיקה הדוגמנית ואשתו, צנטנר לבית־החרושת, שנים 75

 שישתתפו דוגסניות־צמרת 10 בקפידה בחרו יושבת) (ימין, תה
ל מימין הדוגמניות, הישראלי. בשבוע־האופנה שנערך בערב

 דונסקי, קארין מניו־יורק, במיוחד שהגיעה זבקו אסתר שמאל:
משמאל). (יושבת אדר וסיכל צווייג מוריאל לפידות, ליאורה

 - חריף הוא המאבק

 מעטים המקומות

 שומחת הוותיקות(מימין)

 - מקומן על

 !החושות(משמאל)

לרשת מנסות
 עדיין מהססות, עדיין — יותר החדשות

 את הראשונים בימים יצאו לא נפחדות,
 אומץ, תפסו לאט־לאט אך חדריהן. פתח

 כשהן החדרים בפיתחי מתייצבות והחלו
 לעיתים ומעוררות הדלתות, על נשענות

 ביותר. נעימות ולא ברורות אסוציאציות
 חברותיהן־למיקצוע, עם קשרים קשרו הן

בצוותא. לחדר־האוכל יורדות והחלו
 בין גם התקיימה בלתי־רשמית תחרות

 לתחביב להן שהפכו החדשות, הדוגמניות
 מיס־ את ולמנות הוותיקות, את להשמיץ

 דוגמנית של לעיניה מתחת הקמטים סר
 שיב־ חסכו לא החדשות אך אחרת. או זו
 תתמיד מי בוחנות כשהן מזו, זו גם טן

תיכשל. ומי במירוץ,
ה הדוגמנית היתה ביניהן יוצאת־דופן

 — פה־אחד שנבחרה ממן, קיטי מקסימה
 החדשות, על־ידי והן הוותיקות על־ידי הן
 הקניינים על־ידי והן היצרנים על־ידי הן
הישראלי. שבוע־האופגה של כתגלית — בצמות מקו□

 בשאר בשעות־הפנאי. דוגמנית שהיא אדר, מיכל צוחקתהרב נר 011
 בשבוע־האופנה באל־על. כדיילת מיכל עובדת השעות

 כשהיא הבגדים, מרבית את למכור לבעלים עזרה גודול, חברת עבור מיכל דיגמנה
איווניר. אברהם עם נראית היא בתמונה וערכם. הפריטים שווי את לקניינים מסבירה

*  אמר משיעמום,״ אתכם צלנו ן
י '/  מלון למנהל מכון־היצוא מנהל 1 /

 בכניסה השניים שנפגשו בעת הילטון,
 ארוחת- בשעת המלון, של לחדר־האוכל

הצהריים.
 לא דאשתקד האופנה שבוע מאז ואכן,

 של מלבב כד. אוסף התל־אביבי המלון ראה
 מיסדרונותיו את שמילאו כזה יפהפיות,

השנה. הישראלי בשבוע־האופנד.
ה היו בהן הקודמות, לשנים בניגוד
 באירוע השנה בלם יותר, רבים קניינים
 הדוגמניות. של הגדול מיספרן דווקא
דוג העסיק שלא יצרן נמצא שלא כימעט

שתיים. או אחת מנית
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הדוג כי לדעת, היצרנים למדו מניסיונם *
 מהמוצר פחות לא למכירה חשובה מנית

 דוגמניות- העסיקו הגדולים היצרנים עצמו.
 מיספר מאד! גבוה בשכר נודעות, צמרת

 שלהם. בדוגמניות־הבית השתמשו יצרנים
להע העדיפו יותר הקטנים היצרנים ואילו

וצעי חדשות לדוגמניות הזדמנות ניק
הוותיקות. מן יפות פחות לא אך רות,

 ודד החדרים בתוך נוצרו טיבעי באופן
ה דוגמניות. של ״גילדות״ מיסדרונות

 ש־ החדשות את בחשש סקרו וותיקות
 אלו את בנרות חיפשו באו, זה־מקדוב

ל להסתנן הבאה בשנה יצליחו שאולי
צמרת.

 צווייג, מוריאל וביניהן הוותיקות, קבוצת
 צנטנר, חניתה לוי, חווה לפידות, ליאורה
 במיוחד זבקו(שבאה אסתר דונסקי, קארין

 בינה־ מכונסת היתד. ואחרות, מניו־יורק)
 ביקורי־ עורכות כשהדוגמניות לבין־עצמה,

זו. אצל זו בית

1 יי הדוגמנית דרור. יי* סמדר השתדלה 71*1■ |1
 בגר־ מייוחד באופן עימה הביאה הוותיקה

 סמדר הבגדים. החלפת לצורך התעמלות,
השתתפותה. עבור רב כסף השתכרה

 הוכתרה דונסקי קאריז ■1 ך ל
# # * י י י ה הדוגמניות על־ידי ^■י

 הבלתי־מוכתרת כמלכה החדשות צעירות
 ש־ קארין, הישראלי. האופנה עולם של

סיר ריקמה, בית־החרושת עבור דיגמנה
בשבוע. השתכרה שאותו בסכום לנקוב בה

 בבוטיק, מבנית בעבר שעבדה קיטי,
 ששיתפה שלה, המעבידה על־ידי התגלתה

 שגה חצי מזה מאז, בצילומי־אופנה. אותה
 בתחום הצעות־עבודה מוצפת היא בלבד,

הדוגמנות.
 לבת, ואם נשואה שקטה, צעירה קיטי,

שזכתה היחידה החדשה הדוגמנית היתד.


