
השיעמו□ מן

 בחדר״ההלבשה, מרומם, במצב־רוח ישראלי :יה
 שהיה הבגדים, אוסף נראה כשמאוזוריהן מה,1
ומקורי. חדש בעיצוב בלטו לא השנה. הבגדים ב.1

 ואפילו רומא לונדון, פאריס, של האופנה
למיני, חוזר כולו העולם בעוד ניריורק.

 מיני של אחד דגם רק למצוא היד, אפשר
 מיני דגמי מאוד ומעט המובילה בתצוגה

אחת. דוגמה רק היתה וזו —
 צנטנר, אבנר בתי־האופנה, מבעלי אחד
 הישראלית באופנה השיממון את הסביר

 העולם מכל ״קניינים :׳ האופנה י ובשבוע
 במקום מקורי. ישראלי קו לחפש באים
 מועתקת, אירופאית אופנה מוצאים הם זאת
לח שמנסים וניכר גרועים, העותקים אבל
ב בודדים מיפעלים רק בהעתקה. גם סוך

ישר במעצבי־אופנה משתמשים ישראל
להצלחה.״ זוכים אכן ואלה מקורית, אלית

ם ם ״דגמי ערי  מכו
ם״ מי מ שע מ ו

הכל והמצב האינפלציה שגם ראה ך
השכי שהמציגים מה על השפיעו כלי ■
 הדגמים בכל כימעט השנה. להראות לו

 גם אלא בעיצוב, רק לא החיסכון הורגש
ובאיכותו. הבד בכמויות
 הפרוות להציג, שיש מה את גם אולם

 בשבוע- למצוא היה אי-אפשר הישראליות,
 עולם רחבי בכל ידועה ישראל האופנה.
 מציג רק הפרוות. בשטח כמובילה האופנה

 בחילטון חדר לשכור עצמו הטריח אחד
 ש־ ידעו הייתר בשבוע־האופנה. ולהשתתף

המאמץ.״ ועל הכסף על ״חבל
 הרגישו והקניינים המציגים רק לא אך

 זו היתד, הדוגמניות. גם השיממון, את
כ־ הופיעו שהדוגמניות הראשונה הפעם

מורתה. בסיקבות הלכה יותר, הצעירה אורן, מירי אלה. דגמים ו״למכור״ ותיקה כדוגמנית

11□ ! 1(1*□ ן  נראית גולן .,ניעה י
ני נוצצת. בחליפה *1' #111111

בתצו השתתפו שלא מהדוגמניות היתה עה
האחרון. בשבוע־האופנה בלטו, אך גה,

 בדגם ישראלי בתיה הדוגמנית
*  מהבודדים דגם היה זה מיני, ^ •

בשבוע־האופנה. להראות העזו שהמציגים

 וקיבלו דרשו הן איגוד־מיקצועי. חברות
 בשבוע- ההשתתפות עבור גבוהים סכומים

 יכלו לא באשמתן, שלא אך, האופנה,
 פשוט הגבוהות. משכורותיהן את להצדיק

 את להציג יכלו שבפניהם קניינים היו לא
שלהם. המעסיקים דגמי

 דבר. עוד הרגיז הדוגמניות את אולם
 התלוננה ומשעממים,״ מכוערים ,׳הדגמים

 לובשת ״כשאני הוותיקה, דונסקי, קארין
 לשכנע ומנסה משחקת אני מכוער, בגד
 ביותר.״ היפה את לבשתי כאילו עצמי את

עצ את לשכנע קארין הצליחה אולי השנה
דוג גם בה. שצפה הקהל את לא אך מה,

דוג מוריאל, מדוכאות. היו אחרות מניות
הנמה, על לרקוד מרבה יפהפיה, מנית

הח סימונה בצעקות. אותה גרש וצרפתי
 כדי וודקה, בקבוקי מכמה ■ללגום ליטה

שלה. מצב־הרוח על להתגבר
 בשבוע- נקודות־אור שתי גם היו אבל

 דמיר, שרית של מחדש התגלותה האופנה.
מ והקסימה הבמה, על וטופפה שחוללה

הפ שרית אותה. שהכיר מי כל את חדש
 שבוע- מלכת ספורות שעות תוך כה

ממ כל-כך לה היתד, לא כי אם האופנה,
 יפה־ בלונדית היתה החדשה התגלית לכה.
 בשטח זנדולות לה מנבצאים שהכל פיה,

 18ה־ בת שחר אורנה בארץ. הדוגמנות
 כל של תשומת־הלב את אליה מיקדה

 בשבוע־האופנה. והמשועממות המשועממים
ן■ גד נירה _ ____

מ במיסדחו משועממות ג
סיגריות בעישון הדוגמניות בילו זמנן רוב את לשווא. אך ייניס,

 בג׳ינס הסתובבו רובן שיערן. ובסידור הריקים במיסדרונות
 בחדרי־האמבטיה, תנומה תפסו אף מהן כמה ונעלי־התעמלות.

למנוחתך איש הפריע לא כלל בדרך הזמן. יאת להעביר כדי
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