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 דה״מרדיקס, איב אופנת דיגמי של הראשי המעצב שוויץ, יליד דה־מרדיקש, פייר
 תעטוף טוניקה :השיכבתי בסימון בגדים מערבות 1977 לחורף ישראל לביות הבין

 עשויים פייר משל רבים דגמים חולצה. יעטוף ווסט ווסט, יעטוף סוודר סוודר,
 דה־ של האופנה בית מיוחד. טעם בעלות לנשים מיועדים והם וקורדרוי קטיפה

 נראה בתמונה באירופה. ארצות למיהיפר גם דגמים מספק מלא, בקצב עובד מרדיקס
 מודפסת קטיפה בשימלת הלבושה ג׳ודי הדוגמנית עם יחד הירקון בחורשת מטייל פייר
מגבת. קטיפת ועם קטיפה בד עם לעבוד מרבה דה־מרדיקס פייר עיצובו. פרי

 מבוגרות נשים הופכים שלי ״הבגדים
 ה־ מכריז לחתיכות״ וצעירות לצעירות,

 סוחר וככל — דה־מרדיקס איב אופנאי
מרכולתו. את היטב יודע הוא

 המוכר דה־מרדיקס, של בגדיו שכן
 מאוד הם פייר, הפרטי בשמו יותר

 אופנתיים. ומאוד חשופים מאוד סקסיים,
 סקרנות מעוררי פתחים המון אוהב פייר
 בבגדים בלתי־צפויים מקומות מיני בכל
שלו.
ב מיוחד דגם כל יוצא־דופן, דגם כל
 איב הפתעות. בחובו צופן דגם כל מינו,

ה מרדיקס למשפחת בן דה־מרדיקס,
 הידוע בית־החרושת שבבעלותה מפורסמת

 בשנת בשווייץ. נולד למכונות־תפירה,
 לעת כדוגמן המשמש הצעיר, עלה 1970

 תפס היום ועד אז ומני ארצה מצוא,
ה האופנה בשוק כבוד של עמדה לו

ישראלי.
 שהלביש האיש הוא דה־מרדיקס איב

ה מלכת בחירת בטקס המועמדות את
 לזוכות שהעניק האיש גם הוא .1976 מים

 מרהיבות מתנות בתוארים המאושרות
הבחירה. טקס לאחר ביופיין
 מצוי דה־מרדיקס איב של האופנה בית
 וגועש רועש האופנה בית דיזנגוף, ברחוב

ו גזרניות בדוגמניות, בקניינים, מלא
תופרות.

 שסיימה חידה, אורלי ,1976 המים מלכת
 בקאריירה פתחה הצבאי, השירות את
מקור עשוי אוברול מציגה דוגמנית, של

דה-מרדיקס. פייר של עיצובו פרי דרוי,

 דה־מרדיקס איב לנו מכין החורף לעונת
 :מספר והוא השיכבתי המראה את

טו : בצל כמו הוא השכבתי ״המראה
 ווסט, יעטוף סוודר סוודר, תעטוף ניקה
 עם הרבה עובד אני חולצה. יעטוף ווסט

 מאוד שיהיו מגבת קטיפת ועם קטיפה
 הישראליות הנשים זה. לחורף אופנתיים

שמ טוניקות, מכנסיים, חליפות אוהבות
 ואו־ ופלנל קטיפה מקורדרוי, מעיל לות

 משגעים דגמים להן מכין ואני ברולים.
 אשה כל לא תאהבנה. שהן בטוח שאני

 בעלות אלו רק שלי הבגדים את אוהבת
ש שלמרות משער אני המיוחד. הטעם
 עם הצרות החצאיות הצליחו לא השנה

 שבשנה הרי לאופנה להיכנס הפתחים
 תהפוכנה והן מקומן להן ימצא הבאה
פופולריות.״ מאוד
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 בחולצה 1976 המים מלפת של ראשונה סגנית ההדי, גאולה
 המרכזית בתמונה דה״מרדיקס. פייר על-ידי מעוצבת אוורירית

מלבת של השנייה הסגנית בלומנפלד, סימונה מציגה למעלה

 דה״מרדיקס. איב אופנת — ג׳ינס מבד לבן אוברול ׳,76 המים
 זכו ואופנתיים, חשופים סקסיים, דה״מרדיקס פייר של בגדיו

לירות. אלף 700ב־ השנה ייצא לשם בגרמניה רבה להצלחה
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