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סיעונחז של
 שכאשר מקובל העולמיים האופנה במרכזי

 שלו, הקולקצייה את מציג צמרת אופנאי
 מי כל בולט. חברתי לאירוע הדבר הופך

 את להראות לעצמו חובה רואה שבצמרת
 לפגוש אפשר כך זה. מסוג באירוע פניו
 שרים נשות בצד צמרת שחקניות שם

 נשות ליד צמרת עיתונאיות ופוליטיקאים,
 שסבורה מי כל בקיצור, הגבוהה, החברה
 באירוע להופיע חייבת בצמרת שהיא
שכזה.

 לסימן גם הפך הזה שהנוהג מסתבר,
 תצוגת- נערכה לאחרונה אצלנו. היכר

 הבולטים מן אוברזון, גדעון של האופנה
 נקלע היה אם זר שלנו. האופנה שבמתכנני

 במסיבה שהמדובר לחשוב היה יכול לשם,
 נשיא אשת במעלה. ראשונה חברתית
 רחל הגברת ליד נבון, אופירה המדינה,

 להט, זיוה והגברת דיין יעל הסופרת דיין,
 כולם תל־אביב. עיריית ראש של רעייתו
 האופנה חידושי את לראות ובאו נקבצו

אוברזון. גדעון של
זו. בתצוגה מיוחד משהו שיש ספק אין

 השונים הדגמים וגם הנוכחים קהל גם
המסלול. פני על החולפים
 אוברזון גדעון משתמש שבהם הבדים

 ווסטים נקי, צמר שיפון, נקי, משי בדי הם
 שמלות ביד, מעובדים מוהר נקי מצמר

 משני משולבים ז׳קטים והרבה אורגנזה
 טלאים. — מארק פצי בסיגנון בד של סוגים

 כמה זו בתצוגה משולבים היו למעשה,
 ה־ הקלאסי, הסיגנון שם היה סיגנונות.

 מכנסיים חליפות הספרדי, בסיגנון שימלה
המו גיאומטריות, צורות ליצני, בסיגנון
מיוחד מראה ויוצרות הבדים על פיעות
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לוי; שוקי בעיצוב לייף ספורט חברת של הסינטטית הפרווה
מתולתלת נרווה

ובשוליים. בחפתים סריג רוכסן, עם דיגן

 חברת מציגה וסינטטית
 קר־ גיזרת לייף. ספורט
מישבצות. חולצת מתחתן

 שמלות על לקישוטיםסוטים
הנל לילדות, וסרפנים

ספור חולצות או סוודרים מעל בשים
מעטפה. בסיגנון שמלות טיביות,

 הנראית ובבת בטעם, הלבושה באמא
המתאים. הבגד בזכות מטופחת
 הנעורים לבני מציעה ופילי טיל חברת
 הקטנות, לילדות מעטפת בסיגנון שמלות
 אוברולים־סרבלים סרטים, קישוטי בצירוף

 הטייסים לבוש את המזכירים ספורטיבים,
 לבנות, וגם לבנים טוב וזה השיריונאים, או

 הנלבשים צועני, בסיגנון לילדות סראפנים
 כך ספורטיביות. חולצות או סוודרים מעל

 אם אפילו יפה להראות בהחלט שאפשר
הצעיר. בגיל המדובר

ושיפון אווגנזה בזי
בקו הקרובה. החורף עונת לקולקציית אוברזון גידעון האופנאי

 של הקלאסי מהסיגנון סיגנונות, וכמה כמה משולבים לקציה
 גאומטריות צורות הספרדי, בסימון השימלה עד מחוייטח, חליפה

הפרוע. המערב בסימון מוטיבים ואפילו מקטורנים, על המופיעות

 בסיגנון קטנים מוטיבים וגם ומעניין,
 בעלת תצוגת־אופנה אכן, הפרוע. המערב

ומעניין. מיוחד אופי

סינטטית פרווה
 שלושת הם אלה ונוחות, רכות חמימות,
 חברת של החדש האוסף של המאפיינים
 וקרבה. ההולכת החורף לעונת ספורטלייף
 חצאיות, חולצות, אוברולים, מיכנסיים,
 סוף אין היוצרים ומיקטורנים, קרדיגנים

והתאם״. ״ערבב מערכות של אפשרויות

 המישבצת :זו בקולקצייה בולט מוטיב
 וב־ הפעמון בחצאיות המופיעה הסקוטית,

וסרבלים. מיכנסיים צרה, גיזרה
ומש מצטרפים הספורטיביות למערכות

 שונות בגיזרות ומותניות מקטורנים לימים
 החידושים אחד שהוא כבש, פרוות במראה

 בנוסף הפרווה, של יתרונה ספורטלייף. של
 הקל מישקלה הוא ונעימותה, לרכותה

היטב. מחממת שהיא והעובדה

קטנים צוענים
שמתכנני פעם מדי לגלות אוהבת אני

 יהיו הצעיר. הדור את זונחים לא האופנה
 לתכנן יש מה שיאמרו: כאלה בוודאי

 וגמרנו. וחולצה חצאית . ? הצעירים עבור
'לפגוש שנעים איתי תסכימו בכל־זאת

צנטנר חניתה




