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 במסעותיו הגיע לא אולי פולו מרקו
 גם הגיע הנשי גילגולו אך הקודש, לארץ
 מיד לבגדים חנות פולה, מרקו זוהי הגיע.
ונכ תל־אביב נשות את שכבשה שניה
על־ידן. בשה

 דיזנגוף ברחוב השוכנת פולה, במרקו
בירוש גם נוספת חנות תיפתח (בקרוב

ומיו יפהפיים בגדים למצוא ניתן לים),
למ כך ממש. מצחיקים במחירים חדים
 במחיר חולצות שם לקנות אפשר של,
 240—170ב־ חצאיות שקלים, 260—160 של

 ו־ שקלים, 240—500ב־ שמלות שקלים,
שקלים. 200—150ב־ מיכנסיים
 מיוחדים מעולה, באיכות בולם הבגדים

דוג שחקניות, של היו רובם מאוד. ויפים
 את להחליף שנאלצות חברה ונשות מניות

מאד. קרובות לעתים מלתחתן

חתולת
 זהב בצבע וחולצה חצאית במערכתאלגנטיתהאנגורה

 והגיזרה התפירה מוזהבים. ואביזרים
שובבה. אלגנטיות של נופך מעניק והצבע גבוהה, באיכות הן

 הנקשרת מעיל בגיזרת שימלה היא ומעניינתשוינה
 כאן גם שקוף. גוף בגד מעל ונלבשת מלפנים

ובתכשיטים. באביזרים גם אלא בבגד רק לא הזהב שולט

 לשירות אחד יום נקראה פורת מירי
 היא שיעמומה, על להתגבר וכדי מילואים,

 לסרוג, והתחילה ומסרגות צמר השיגה
דוג המצאתי פשוט מהראש. כך, ״סתם

 הצמר הפך כך וסתם מספרת. היא מאות,״
פרנסתה. למקור

אכסקלו האחת קולקציות: שתי למירי
 סוודר — ביד סרוגים סוודרים של סיבית,

 חוץ, מתוצרת היא הצמר מודל. מכל אחד
 מיובאים והפנינים הפאייטים החרוזים,
 ממש מז׳נבה. מגיעות והנוצות מפאריס,

קוסמופוליטי. סוודר
 דרקונים, רוקמת היא הסוודרים על

 ועלים טווסים ציפורנים, אש, לשונות
 מ- מירי שואבת רעיוותיה׳ את מסוגננים.

 ריק- ״על הפורה. ומראשה אמנות, סיפרי
שלושה אף לעתים עובדת אני אחת מה

או ובמוטיב,״ הריקמה בסוג תלוי ימים,
 האכסקלוסי- הסוודרים מחירי מירי. מרת
שקלים. 2,000ל־ 1,500 בין נעים ביים

 כוללת המסחרית, השניה הקולקציה
קו היא שאותם במכונה, סרוגים סוודרים

 משלבת או עליהם, ורוקמת מוכנים נה
מקור ודוגמות פרוות של שאריות בהם
שקל. 850—700 ומחיריהם אחרות, יות

מאדאם
גולדפיוגר

עם קשר שום אין גולדפינגר למאדאם

 אך !נשכח, הבלתי וסירטו בונד ג׳יימס
 של ביצירותיה ופגש מזלו שהתמזל למי

 אצבעות בעלת גולדפינגר, היא הלא מיקי,
ישכחן. לא — הזהב

מניו־ עתה זה חזרה הבלונדית מיקי
ש והחליטה בזהב, כולה שטובלת יורק,

 רע להיות יכול לא לניו־יורק שטוב מה
לתל־אביב.

חד גבריות, כותנה חולצות קנתה מיקי
 עליהן וציירה אותן צבעה וטובות, שות

חול :ומגוונים רבים שלה הדגמים בזהב. ^
 מבריק צווארון פאנקיסטית, חומה צה

 חולצה או ובעלים, בזהב מעוטר נוקשה,
 של ומוטיב יפאני צווארון בעלת סגולה
יפאניים. עצים
נר והם נשכחו, לא העכביש קורי גם
שחורה, חולצה על יפים יותר הרבה אים
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וחרוזים. זהב ומשלבים ביד, סרוגים חאכסקלוסיביים הסוודרים
צי וריקמת ארוך בסוודר ומחמםשעיר מהיר

המוטיבים גבו. על צבעונית פור
וגרפי. פולקלוריסטי, בסיגנון הארט־נובו, בסיגנון הס הרקומים
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 את בינוני. ברוחב זהב חגורת רוף
 מכנסיים, מעל גם ללבוש ניתן החולצה
מעליהם. אותה ולקשור בתוכם אותה לתחום

בזהב. גבה את מעטרים העכביש כשקורי
 סכסיים גולדפינגר מאדאם של הדגמים
 הוא וזהב כותנה של השילוב ומיוחדים.

הספור לדגמים ומשווה וחדשני, מעניין
להג אפשר אלגנטיות. של נופך טיביים

כ״זרוק-אלגנטי״. הבגדים סגנון את דיר
ומ עצמה, בפני יצירה היא חולצה כל

שקלים. 500ו־ 400 בין נעים חיריה


