
ועברה הכפר את שעזבה דמלזה בדגם לבושה אילנה לבוטיק בכניסה (מימין), כהן יפה המים למלכת ראשונה סגנית זילברמן, אלימור וסבתא סבא מדגם בשימלה הפעם
חלקים. שני בשמלת רחלי לידה האדונים, בבית לגור ורדי. !ואילנה ביינר תלי שיטרית, רותי חייימן, רחלי עם יחד שיטרית. רותי ליד המים, מלכת של שניה סנגית

 שבו תל־יצחק בקיבוץ השואה יום בעצרת שהוצגה היבשות העצמות חזון היתה
 נוצר ושם התילבושות, להכנת הייעוץ את שנתנה זו היתה ניצה וגדלתי. נולדתי
והתפתח.״ שהלך בינינו, הראשון הקשר

 כל בחרדת־קודש. ניגשת היא יצירה כל אל הדגמים, כל של המתכננת היא ניצה
 על המתרפק הנשי, הרומנטי, הקו מאפיין הגיזרה את תמונה. כמו נבנית שמלה

 אריגי שכבות תפוחים, שרוולים וכיווצים, תחרה קישוטי המאה. תחילת של הסיגנון
 חגורות־הצניעות, בזכות לאופנה, האבירים ימי את החזירה גם ניצה ומחוכים. סינרים
האחרונים. בדגמים שונות בגירסות ׳שהופיע נועז חידוש
 והצבעים. הבדים בבחירת שלה הרבה בליברליות ניצה ידועה מכל יותר אולם

 וקטיפה בג׳ינס וכלה במשי החל שונים בדים של צירופים למצוא ניתן אחת בשימלה
סרטים. של שפע עם מדהימות צבעים בקומפוזיציות 4

 כל של שיציאתו גורמים ביצירתו הקשורות הרבה והעבודה האהבה מייוחד. דגם כל
פרמיירה. מעין היא לשוק דגם

 של הייחוד על לשמור כדי שמלות, 25מ־ יותר תצאנה לא דגם שמכל מקפידים ״אנו
 ׳השתתפה שבו המציל לסרט גם משלנו דגמים ״׳הכנו דליה. אומרת שלנו,״ השמלות

 תוצרת בבגדים הזמר בפסטיבל הופיעה והאחיות האחים להקת וגם אלמגור, גילה
 לונדון, נירה נמנות לקוחותינו עם נרחבים. בחוגים מוכרים הפכנו בכלל, אנהבלי.

אחרות.״ רבות ועוד אלמגור גילה גור, אילנה
 קירות את גלריה. היתה שבמקורה בחנות דיזנגוף, ברחוב נמצא המכירה מרכז

כפטרונם. משמש שעמוס שונים ציירים של תמונות מעטרות החנות
 בעלי מספרים אמנים,״ אכסדרה למעין אותו הופכת המקום של המיוחדת ״האווירה

 האהובים אמנותיים וערבים שירה ערבי של קיום מעודדים ״אנחנו הבוטיק־גלריה.
 בצורה מתמזגים והשמלות ׳המוסיקה השירה, הרומנטית, האווירה במייוחד. עלינו

 וניגשות בדיזנגוף המסתובבות ומי המי של כמעט יום־יומי מיפגש שם נערך מושלמת.
האופנתיים. העונה דגמי ממיטב ולראות קצת לרכל קפה, לשתות

 שוחט, ניצה של דגמיה במיטב שהולבשו לאחר משתעשעות, היפהפיות המועמדות
סברחוב. והשבי העוברים מכל כפים מחיאות הקוצרות דיזנגוף, ברחוב היום בצהרי

 המים למלכת שנייה סגנית זילברמן׳ אלימור את ׳מלבישה אנהבלי, בעלת מרוז, דליה
דליה. מלמדת שבו בבית״הספר למחול בחוג דליה של תלמידתה גם שהיא
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