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סאדאת אופנת
 בשיחות שחשוב שמה חושבים בטח אתם

 ו- אל־סאדאת, אנוור מצריים, נשיא בין
 דד זה בגין, מנחם שלנו, ראש־הממשלה

 החייץ איזור האוטונומיה, הנפט, שלום,
 טעות. לכם יש אז האלה. הדברים וכל

 מהפך עשו ההדדיים והביקורים השיחות
 בעולם למהפך מתכוונת ואני ממש, של

האופנה.
 על־ידי נכבשו בעולם התצוגה מסלולי

ב הנילוס. אווירת מראה החדש, המראה
 את קגזו היפאני האופנאי הציג פאריס
מיידית. בהצלחה שזכה קליאופטרה, מראה

הנילוס בהשפעת נפרדיטי מראה
בארטה ארמארי האופנאית

 מארי אן האופנאית הציגה בפאריס עוד
 לשוות כדי נפרדיטי. מראה את ברטה
 הגוף את עוטפת היא מיצרי, אופי לבגד

 וכל כחגורה. המשמש דמוי־נחש, באביזר
 יכולות אתן פיסגת־חיפה. לפני היה זה

 שיתפרסמו אחרי יקרה מה לעצמכן לתאר
 שהצליחה — ג׳יהאן של התמונות בעולם

 שנדמה עד השחורים, בבגדיה להרשים
 אופירה, ושל — גוונים היה שלשחור היה

ב מלתחה־מהלכת־על־שניים מעין שהיתה
הפיסגה. ימי שלושה משך

רשת זהירות:
 נפל ״הוא המישפט את מכירות אתן
בא מהיכן פעם חשבתם ברשת״. אצלה

קליאופטרה מראה
חושפת מצריים

 בהן מהימים עוד התחיל זה ז זה מישפט
 וכש־ נו, ברשת. פניהן את הנשים עטפו

 העלמה, את לנשק נפשו חשקה מישהו
 נתפס שהאף הרי הרשת, את הסיטה לא וזו

ב העיניים. ריסי על לדבר שלא ברשת,
קטן. לא בלגן שם היה קיצור
 הזה. בשטח גם הפתעות יש היום אבל
 היא ועתה העיניים, מעל הוסרה הרשת
אפשר הסנטר. את או האוזניים, את מכסה

1
כמט לראש, מסביב הרשת את לקשור

 צעיף, בתור בה להשתמש אפשר פחת,
 הדימיון כיד בה לעשות אפשר ולמעשה

עליכן. הטובה

 את לבלבל
הזיקטים

 ה־ דאגו בעבר, באופנה.. הם הדקטים
 התואמים בז׳קטים אותנו להלביש אופנאים

 של הסצנה את בוודאי זוכרות אתן לבגד.
 בד פיסת מחזיקים ביד התופרת. עם שיחח

 מאותו וז׳קט חצאית להכין ממנה ומבקשים
 וחלק. נקי כשהכל הבד,

של האופנה זאת. עושים לא כבר היום

 וז׳קט אחד מבד חצאית לן מציעה היום
 דווקא דגש שמים אבל תתפלאו, אחר. מבד

 על־ידי לז׳קט, החצאית בין ההבדל על
החצ יכולה למשל, כך, בניגודים. שימוש

 חדקט בעוד חלק, מבד עשויה להיות אית
 הז׳קטים מרבית משבצות. עם מבד עשוי

המותניים. קו את ומדגישים קצרים
 והציג הפתיע קרוטי הפאריסאי האופנאי

 לעומת אחד, מסוג משבצות בעלת חצאית
 השונות משבצות עם מבד עשוי ז׳קט

ה מתכנן החצאית. שעל מאלה לחלוטין
 מוהר, מבד דקט הציג ולנטינו אופנה

 בדוגמת מכנסיים לובשת כשהדוגמנית
 תשומת את יעיר מישהו אם אז פסים.
 מחליפה ז׳קט בטעות שלבשת ויאמר ליבך

ו תוכחה של מבט לו תכניסי אחרת,
בשבילך. חדשות לי יש אדוני, : תאמרי

והחצאית הז׳קטים על שונים כדים מישחקי
וולנטינו קמטי הפאריסאים

הסנטר את או האוזניים את מכסה היא ועתה העיניים מעל הוסרה הרשת
עליך הטובה הדימיון כיד ברשת להשתמש

ה ת ר חני טנ צנ


