
 החלל גוטקם. חברת של התצוגה אולם עוצב כךביאכטה חדר
— הקולקציה של המוטיבים אחד את להדגיש בא הימי

כחול־לבן בפסים פרוטה בבד המרופדות הרכות, הספות על מלחים. בסיגנון חוף ביגדי

 צולמו הך מארש. ושרתה מור פינצי (מימין/ בן־עמי תמי הדוגמניות שלווה תופסות
 אלה. בעמודים האחרות התמונות את גם שצילם נקסטרנד, סוון של במצלמתו *

אחת. אופנה תצוגת באף השתתפה לא שבה חודשיים של חופשה לאחר חזרה ־'תמי

 ובגישה הנו ה נ אוב ח שד הימיני ע־ שבו
עסקים באי! ־ הדוגמניות של חברתית

לנדי

 בשבוע למדי נדיר מחזה
 הו קניין — הפעם האופנה

מהדוגמניות אחת מחבק ונאה צעיר
411

שיחת הדוגמניות בינתיים מנהלות ורעננות, ות
 היה הפעם האופנה. שבוע רבה. תעסוקה להן ה

מחוץ־לארץ. גדולים קניינים וללא ^•ומשעמם

 והכי צעירה הכי שם הייתה הזו האקזוטית שי
 בקורס הממוצע הגיל פשוט: וההסבר יפה, :ים

 לקפוץ מספקת סיבה זו אין האם .65 היה
ש לקורס להרשם במקום ללוס־אנג׳לס }את
 ? גלי־גיל בבריכת רמת־גן עיריית עורכת לה
 חברת בעלת את מוצאים חדרים ובחדרי לה
 אווה, העניין לצורך שהיא מינה, ג׳ינג׳ט, יית

אדס־אנד־איב, חברת בעל אדם, ולצידה
 ועל רחוק, שנפל התפוח על משוחחים בר
 שבו. ולא לחו״ל לכת שהרחיקו הקניינים זה.
 ציבור יחסי צריך! המפה על להיות אבל כת
לא אם יותר טוב זאת תעשה ומי !צריך :ר

 הוא הקניין אם בפרט היפה, כפיר יפה
 ברוחות מתבדר ששיערו חביב, הולנדי
 קולקציית למראה יוקדות ועיניו המזגן
 הרי כי הנחה, רוצה הוא אבל היפה, העור
כולם. מתלוננים. יקר, כך כל הכל

מ דוגמנית יש הסרות: אינן דוגמיות
 רמתי, בלי לשם העונד, פועלים שיכון

 בר־ לעריכת כסף המחפשת ,2 + גרושה
 גם קוראים לנלי הבכור. בנה של המיצווה
 לחינוך מורה רוסיה, ילידת והיא נלוצ׳קה,

ואדמונית. גבוהת־קומה לשעבר, גופני
 ועיניה היפות בפניה להבחין היה אפשר

מעצבת בלוזר, ג׳ני של קמעה המלוכסנות

 אשר שנים, מספר מזה ניבה לבית האופנה
למ וגם ולהראות, להסביר ועמלה טרחה

 :האופנה בשבוע העיקרי החידוש את דוד,
 המופיעה חברה — )16(+ פלוס סיקסטין

 אחד ידי על שנוסדה ניבה, של כסניף
 הבילעדי והמעצב ברוך ישראל מבעליה,

אוברזון. גידעון הוא שלה
ש חן, האחיות ג׳ני, של חברותיה

 בפרך, עבדו זהות כתאומות נראות
 היה נראה רב. במרץ והתפשטו התלבשו

 בחדרי התקבצו הגרמניים הקניינים כי
 את להשביע כדי גם ניבה של התצוגה
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