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מ ז  /מ7
שיא האופנה;

מתחרז
עם אש

שוכ ושוב פרחים מלאכותיים ,כמיוחד שזורים כצמות .מחרוזות
פרחים ,בגד ים מבד מוזהב ,ארנקים גדולים מעור מוזהב ,סנדלים
מוזהבות וחולצות מבדי מגכות־־מיטבח.

עצתי:
כקיץ חם זה ,איספי שערך לקוקו או צמה כרוכה מעל לקודקוד,
כדי להקל על החום .שיער מבריק ,משוח כשמן ,נאסף ביתר קלות,
ואופנתי במייוחד.

ע שי לך:
חולצה קטנה מכד גזור ,כצורת מלכן ,לפי מידתך .סיגרי כצדדים
כתפר רגיל ,ולמעלה כווצי על־ידי הכנסת גומיה לכל רוחב החולצה.
נראו גם פנים חדשות ביו היצרנים
והיבואנים ,והדוגמניות נאלצו לעבוד עד
לשעות־הערב המאוחרות.
גולת״הכותרת של המיפגש היתה תצו-
גת־אופנה רבתי עם הדוגמניות הישרא 
ליות המפורסמות ביותר .רוב הדגמים
זכו למחאות־כפיים סוערות במיוחד על-
ידי יצרניהם.
לדברי הקניינים ,עדיין מתקשים היצ
רנים הישראליים לספק את ההזמנות
בזמן ,בייחוד אותם הזוכים בהצלחה
גדולה ובהזמנות גדולות.
פנים חדשות ניראו גם בין הדוגמניות.
בלטה במיוחד דורין ,דוגמנית קצוצת-
שיער ,אמריקאית שהשתקעה בארץ.

ה שמפניה
מ שחררת
את
הרח.מניו ת
בתצוגת אופנה חגיגית ,שנערכה במלון
״פאל״ ,הוצגו דגמים שהובאו מלונדון
מבית-האופנה ג׳ון מרכס.
הדגמים ,שכמותם לא נראו בארץ זה
זמן רב ,כללו מערכות־בוקר מבד סינתטי
ושימלות־ערב ואוורולים חשופים מאד־
מאד.
את הקולקציה ליוותה דוגמנית־הבית
של ג׳ון מרכס ,יפהפיה העונה לשם לאקי.
לאקי גם הופיעה בתצוגה עם דוגמניות
מקומיות ,וזכתה בהצלחה רבה .בעל ה-
מיפעל עצמו כיבד את התצוגה בנוכחותו
המרשימה ,והכריח את הדוגמניות
לשתות שמפניה לפני יציאתן למסלול .ה
שמפניה משחררת ,טען.
שוב מעניין לראות כיצד מצליח גבר
להלביש כל-כן הרבה נשים ,ובצורה כל-
כך מוצלחת.

דוגמנית ירון בתצוגה
מחיאות כפיים —

דוגמנית דורין*
אמריקאית בי שראל

מיפגש פלש )מתחרז עם ״אש״(( המיפ־
גש הדו״שנתי בין יצרנים לקניינים ,נערן
הפעם במלון ״פלאז׳ה״ התל-אביבי ,ב
אווירה אלגנטית והומה מעסקים.
במיפגש השתתפו מיטב יצרני אופנת
הנשים והגברים מישראל .הקולקציות היו
מעוצבות ומעודכנות לפי כל כללי ה
אופנה.
מיסדרונות מלון ״פלאז׳ה״ נתמלאו
הפעם בקניינים ,שערכו הזמנות לחורף
הקרוב .יש להצטער רק על כן שמיספר
יצרנים סירבו להשתתף במיפגש ,והדבר
גרם לכן שקניינים ,שריכזו את קניו
תיהם ,פשוט לא זכו לראות את הקול
קציות שנעדרו.

מאחור:

הגביע שניתן לדג ם הנבחר.

דוגמנית אמיר בתצוגה

דוגמנית לאקי

— מידי היצרנים

הגבר מלביש

מראה התחבושת
כל קיץ מ תלונני ם

