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אחרי לבית־המישפט,

 ותיקה, ודוגמנית דיילת אדר, מיכל
 בריצות האחרונים בשבועות עסוקה

פרסמן עקיבא אל־על קברניט שידידה,

 לחדש לה המתיר צו באחרונה השיגה הי׳א זהב. הברחת על נשפט
 תצוגת בעת שצולמה כפי לבנים, עם בתמונה כדיילת. טיסותיה את

שדיגמנה. פירסומת בתמונת מהודר מעיל־פרווה -ועם האופנה,

דו כיום, חזיות של צוגת־־אופנה
 ארכיאולוגיים, מוצגים לתערוכת מה * *

 חגורות־ תצוגת עורכים היו כאילו או
ש בתקופה דווקא מימי־הביניים. צניעות

 הפריט על ויתרו הצעירות הנשים רוב
 חברת החליטה חזיה, שנקרא הלא־חשוב

 חדש מה להראות אינטרנשיונל טריומף
 המחכו־ התחתונים, החזיות, בשטח אצלם

והקומבינזונים. חים
 נערכה שבו בתל־אביב, הילטון במלון

 דוג- צעדו הזו, המקורית תצוגת־האופנה
 לגופן כשאין תל-אביב של מניות־הצמרת

הול בוודאי שהיו ומחוכים חזיות אלא
 מראה אין שלהן. הסבתות את יותר מים

 בבגד צעירה אשה מאשר יותר משובב
 אוהב אינו מי ותחתונים. חזיה ללא הדוק

ן זה מעין במראה להתרענן
 לבני־נשים המוכרים החנויות בעלי אך

 עקבו רבה ובלהיטות האולם, את מילאו
הב על החשופות החתיכות מיצעד אחר
 את דיסקו. מוסיקת לקצב שהתנועעו מה,
עשו והתחתונים שהחזיות מעניין זה מי
 קצת להוסיף כדי כותנה? מבד השנה יים

 לבן, בצבע והתחתונים לכל-החזיות פילפל
ב לבנים כמה המייצרת החברה הוסיפה

 נחשבו -שנה עשרים שלפני שחור, צבע
המשוחרר המראה כיום. במיוחד. סכסיים

גדצקי צביה
בוודאי, מובטח מנות

 שנה. חצי רק במיקצוע העובדת צעירה דוגמנית ,22 בת
 הדוג־ בעולם ועתידח ביותר כחטובה התגלתה בתצוגה

מלא. חורפי ובלבוש וחזיה, ביקיני תחתוני עם בתמונה




