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האופנאית, חשפה העתידני הסיגנון את —
 בהשראתן העתיקה. יוון בגלימות האריס, ג׳ולי

שקופה. שכמיה ומעליה ירוק־עז ממשי נועזת בשימלה

אופנת
שנת
2018

המקורי, בשמו או, — דורצח״
 הוא )1991 הזה (העולם רולרבול,

 המכני התפוז אחרי ומהממת נוספת הצצה
 מעבר לאנושות המצפה הוורוד העתיד אל

 בלבד, שנה 40כ* בעוד הפעם, לפינה.
ה המדריכים .2018 בשנת דיוק ליתר

 הארי־ וויליאם יותר): או (פחות אדיבים
 הסרט. את שביים ג׳ואיסון,

 ונורמן המקורי, הסיפור את שכתב סון,
 אופיו הסרט. כשם הוא הספורט שם
תח אמריקאי, כדורגל בין שילוב מזכיר

ומירוץ־אופנועים, הוקי-קרח סקטים, רות

 שעשועים — עצמו בפני אחד כל — שהם
 פילפל, להם להוסיף כדי למדי. בארבאריים

 בחוקת- צורך מכל השחקנים את משחררים
כלשהי. מישחק

 לבוא, בעתיד אי-שם, המתרחש סרט כל
 כיצד ולאופנאים. לתפאורנים אתגר מהווה

 שתיים, על ההולכים הקרחים היונקים יחיו
 בתיהם, ייראו איך שנהן חמישים בעוד

 כיצד כלי־ריכבסן של פניהם יהיו מה
ה ומעל ז רהיטיהם יעוצבו חומר ומאיזה

 השיגעונות ומהם ילבשו, ואיד מה כל׳
ש הקפריזיים, צווי־האופנה של הצפויים

 להתנבא למומחים אפילו קשה עליהם
מראש?

ב מעשי הפיתרון היה בכדורצח
 יכול אינו כדור־בדולח ״שום החלט•
 שנה״, 40 בעוד האנשים אוסנת את לנבא

 קשר (שום האריס ג׳ולי האופנאית טוענת
 מי שם), אותו בעלת לשחקנית נדשפחתי

 התיל- עבור האוסקר בפרס בזמנו שזכתה
 אופנת של והמעצבת לדארלינג, בושות

 להשתמש אולצתי לא ״למזלי, כדורצח.
 ג׳ואיסון נורמן הבמאי מיותרות. בהגזמות

 אוליבר של (התפאורן בוקס ג׳ון והתפאורן
 למראה לשאוף לי יעצו איש־ערב) ולורנס

 ה- הנוחיות אוהבת החברה את שיהלום
.״2018 שנת של והממוסדת חמרנית
 האריס לגברת שנותר מה שכל מכאן

 עם ״בהתחשב ההיגיון. לפי לפעול היה,
בהד מתחמם שכדור־הארץ העובדה עצם
במאה העתיד, שאריגי להניח יש רגה,

״££?״■״״״ ו קי ש ה הגוף
נשות תהיינה ולכן והולך, מתחמם הארץ כדור
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 היא העליונה המטרה שבו אלים־להתריד,
ע׳ בא מספקת תוקפנות מפגין שאינו


