
הגוף על
 כעונותיים, לפני שהחלה הרטרו, אופנת

 היא זו אופנה של פירושה תופסת. עדיין
 הכתפיים הצרות, החצאיות העבר. אל חזרה

ב עמוקים שסעים והמודגשות, הגבוהות
 כמו בקיצור, מודגשות, מותניים חצאית,
פעם. שהלכו

 זו. באופנה משתלבות התיסרוקות גם
המצח. באמצע ותלתל אסוף, גלגל־פנימי

פיקאסו בהשראת סוודר
ימאמוטו על־ידי מעוצב

 צריכה לא ואת תופסת, עדיין זו אופנה
 לעשות מה במחשבה ראשך את לשבור

 שימושיים. עדיין הם הישנים. הבגדים עם
 גם חידושים זאת בכל יש ? מה אלא

המע עונת לקראת למשל, הנה, זה. בתחום
 שנעשו משגעים, סוודרים לך ממתינים בר

הציי גדולי של אומנות יצירות בהשפעת
 נראו פאריס של האופנה מסלולי על רים.

היפאני בידי שתוכננו סוודרים לאחרונה
ומ פיקאסו מיצירות שהושפע ימאמוטו,

 א־ וצורות שחור־לבן של אופטית אומנות
אבסטרקטית. ומאומנות סימטריות,
בטו להשקעה נחשבות פיקאסו יצירות

את גם תוכלי החורף, לקראת השנה, חה.
צמוד והוא פיקאסו שרכשת להתפאר,

שי הקרירות. הערב בשעות בעיקר אליך,
סוודר. של געון

■י

הצר בית-האופנה מציע במיקצת, וקריר
 מניילון, עשוי קצר, מעיל קוראד פתי

 יש מבחוץ מגבת. מבד ביטנה שבתוכו
 עבה וריץ׳־רץ׳ גדולים קישוטי־כיסים לו

 במייוחד, מחמם לא המעיל הז׳קט. לאורך
 לצאת כדי צריכה שאת מה בדיוק זה אבל

האו ועל הגלים על להשקיף לשפת־הים
רומנטית. ולהיות פק

החדישים הסוודרים על ולכן שחור של אכסטראקט
ימאנזוטו קנסאי היפאני

הסתיו חופשת לתקופת
קוראד האופנה מבית

ישראל

העולם בכל
 כמו לא אמיתי, בינלאומי אופנה שבוע

 בדיסלדורף שעבר בשבוע נפתח כאן,
 של מרהיבה תצוגת־אופנה שבגרמניה.

 שם. מרכזי אירוע היתה הישראלי גוטקס
 ואנג־ גרמניות דוגמניות חלק נטלו בתצוגה

^ ליות.
 נפתח בלונדון, אשר אירופה, במלון

יצ ישראלי. אופנה שבוע כן גם
 והם המלון בחדרי התמקמו רבים רנים

 וליור־ האנגלי לקהל תוצרתם את מציגים
 דוגמניות גם יצאו ללונדון הישראלים. דים

 שרית מור, פינצ׳י ממון, כקיטי ישראליות
טל. ודורין דמיר
ב הישראלי האופנה שבוע יסתיים רק

באמס ישראלי אופנה שבוע ייפתח לונדון,
 מיספר ישתתפו כאן גם שבהולנד. טרדם

 האופנה את להחדיר שינסו יצרני־אופנה,
 עדיין היא שלשם החנויות לאותן שלנו

 ביצרנים החודש תקנאו אל אז חדרה. לא
 הם הישראליות. ובדוגמניות הישראלים

קשה. עובדים אבל בעולם, מטיילים אמנם

ת פג או

הרומנטיקה
 הם איך האופנה. מיצרני משתגעת אני

החו לתקופת מיוחדת אופנה תמיד מוצאים
 חופש. תקופת מוצאים תמיד גם והם פש.
בחו אפילו או בסתיו, או בקייץ, זה אם
 חופש. יש תמיד רף.

נושבת כבר כשהרוח הנוכחי, לחופש
האחרונה מהקולקציה מכריקה מכותנה סרכל

לפידוס טד עיצוב
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