
סטרפלס. וחולצת ז׳קט חצאית, :חלקים שה

האנגלי, הפקק וכובע
 הגברים ראשי את כיסו

המרו העניבה גם הקטנה. תל־אביב בימי
 מיש־ .למטה בתמונה באופנה. היתה שלת

צרה. בשמלה גדולות נקודות של חק

ל,\0 ר ! ] ^ '4 1  האופנה גם היתה זו הריקוד. היה זה ן|1||1
 רקע על המוקדמת. העשרים בשנות !11111' / 11\

מודגמות תל־אביב, של בחוף־הים עמודים על שניצב הקאזינו

 השאר. וכל נוצות ציציות, פייטים, עם נוצצות שמלות שתי
 ומח לאופנה כעת חוזרות ההם, בימים שלאגר שהיו השמלות,

תל־אביב, ברחובות להיראות חוזר העבר, על התרפקות שנראה

 המפוארות, בשמלות והנשים חליפותיהם
 אפילו שאפשר מרשימים, כובעים חובשות
מאחריהם. להסתתר
בג אותם של טיבם על לעמוד ניסיתי

יכול ישנים באלבומים ובעיון דים,
מאי המושפע בעיצוב היטב להבחין תי

הבגדים. של המעולה ובטיבם רופה
 הקטנה תל-אביב של המעולה התופרת

מלאכתה. את היטב ידעה
 מחשוף

לב בצורת
ב הנערכת הנוסטלגית, תערוכה ׳ך* וה תל-אביב לעיר שנה 70 מלאת1 י
 אחת, לא אצלי, יצרו באלבומים עיון
ה הבגדים את מכירה שאני הרושם את

 בסיגנון מעטים לא דגמים שכן, שונים.
הנער השונות בתצוגות מציגה אני זה

אלה. בימים כות
ב מחשוף בעלת שימלה למשל, הנה,

 אורגנזה בד בעזרת שהוסתר לב צורת
להתאמץ מבט הנועץ את המאלץ שקוף,

 בימים שלאגר שהיתה שימלח במקצת,
פרנקפורט. דורין בידי מחדש עוצבה ההם,
 זו שימלה המציגה בדוגמנית תביטו אם

מ תמונה שזוהי לחשוב בהחלט אפשר
המורכ חליפות אותן או העשרים. שנות
הוא אותן שהמייחד חלקים, משלושה בות

 עוני□1 באלבומים עיון
 - במוסיאון ]תערוכה

 אופנה לתצוגת תומו
שיגותית לא

 שוחזרו המשובח, והבד המעולה התפירה
 עתה, זאת העושה פרוביזור, עודד בידי
ההם. הטובים בימים זאת שעשו כמו ממש

 כאשר לעשות הגדילה גוטקס חברת
לחגיגות במיוחד אופנתית סידרה תיכננה

 הצ׳רלסטון משמלות :העיר של השבעים
 שלבשו כפי שמלות־נשף, ועד הטיפוסיות

 שאליו הראשון לנשף בצאתן הנערות
 כש־ אורגנזה מבד עשויות שמלות הוזמנו.
אותן. מעטרת פרחים ריקמת

 חדש אין
השמש תחת

 ש- בהרגשה אתכן לשתן? מנת ל*
פני בתערוכה, הביקור בעת לי היתה ?

 שלומית לפידות, ליאורה לדוגמניות תי
הצל עם יחד יצאנו פיפקו. ואביבה אמיר

 הלנה לביתן עוז ומנחם לוסקי חיים מים
 של הנפלא הרקע על ושם, רובינשטיין

מה כמה הנצחנו התערוכה, מן תמונות
הקט תל-אביב באווירת שהשתלבו דגמים,

ומ הדוגמניות עם מופיע זקצר איתן נה.
הצעירה. העיר גברי את תרצו, אם ייצג,
והש בנוסטלגיה הפעם עסקנו אם אז

להו בהחלט כדאי אנו, ימינו על פעתה
 הבוידם, מן התמונות אלבומי את ריד

ש — ולראות העיניים את קצת לשטוף
השמש. תחת חדש אין
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