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שב ההוליוודיות מהשזזקניות הבגדים השכרת

 זו פלאמנקו שימלת אחר. בבגד נראות יום כל
 חלק העבירה אשר בן־עמי, תמי לדוגמנית שייכת

זכרוני. מירי :צילומים החדשה. לחנות ממלתחתה

יערב !זימיה
אחד

ולב לצאת האוהבות גן,
 רק ולא הצעירות, אתן, יות.

 העשי־ דווקא ולאו אתן,
 אופ- להיות הרוצות כולכן,

את הסובבים את ולהרשים
 אשר הוא התקציבי הגורם ך

 הישר דאגה! אל בדרככן,
 הישועה אלינו הגיעה ווד

להשכרה. ובגדים שמלות נ
 ורד ואימצה שאבה הרעיון

 נשואה שהיתר, ישראלית ,
 בהו־ עימו וגרה !־סרטים

שהיתר, הצעירה, הגברת
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 לא- ולהתייפייף להתלבש אמורה
 נשות־ של המפוארות רוחות־הערב

 לא והשחקניות, הגבוהה, החברה
 היא העשירה. במלתחתה הסתפקה

 ערב כל כמותן, להיראות רצתה
 היה מסתבר וזה אחר, בגד עם

 של לכיסו אפילו כבד מדי יותר
שלה. הפרטי המפיק

0
גאון
סי פיננ

 תוותר. בוורד אחת לא ד א
■  :השאר כל כמו עשתה היא י

 פעם וכל למחסן־תילבושות הלכה
 היה אשר כשכל אחר, בגד שכרה
מ סז0̂ לשלם הוא לעשות עליה
הוא בגד כל ושם הבגד. ערך

 ״ממש מפורסמת, שחקנית של בגד
בסרטים״. כמו

 כשהמלת־ אלה, טרופים בימים
 רוצה ואשה יקרה, כל־כך היא חה

 היא הופעה, להפציץ זאת בכל
 יש פיננסי. גאון להיות צריכה

 מהמם בגד על המוציאות נשים
 אשד, גם אבל, משכורתן. כל את

 שימלה בהון־עתק שקנתה כזאת,
 בהנאה איתה מופיעה מיוחדת,

 באירועים פעמיים או פעם גלויה
 קטנה בעיר כי וזהו. מסויימים

 הבגד את ״שורפים״ שלנו כמו
 אותך, דאו כבר כולם צ׳יק־צ׳ק,

לעצ להרשות יכולה לא הרי ואת
 הבגד אותו עם אותך שיראו מך
פעם. עוד

בא אותו שמים ן עושים מה
ה* ובפעם לנוח, לו נותנים רון,

ו ■ש  שימוח ו
 עדיך? שנמאסה

ת ה א ד ו נ  י

אותה! דהשניו
 ללבוש ורוצים בו כשנזכרים באה
 חודשיים־שלושה, עברו כבר אותו

ש מה וכל השתנה, מזג־האוויר
 לארוז או הוא עמו לעשות נותר
 בכך ולהסתכן הבאה לשנה אותו

 או אופנתי, יהיה לא כבר שהוא
מח לאחת במהירות אותו להעביר

השניה• היד נויות
 וכמו לתמונה, ורד נכנסת וכאן

 מארץ באיחור שמגיע דבר כל
הש עניין אמריקה, של הפטנטים

לארצנו. הבגדים כרת
 באתת חורבה לה שכרה ורד

 ריהטד, צפון־תל־אביב, מחצרות
 ושטיחו־ רהיטים מיני בכל אותה
והפ ורדרדים, וילונות תלתה נים,
 בגדים, לבונבוניירת החור את כה

 של בית־השוקולדה את המזכירה
הנראה מקום מין — ותמי עמי
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 הריאלי מערכו 107־ שכוה. בגד
שניים. או ערב ללובשו יספיקו

אביב מלי
כל תופרת ואני פרטיים

 הבימה את המביאה מעצבת־האופנה
 לי ״יש להשכרה. ולחנות יום־יום

היא בלבד,״ לממורפות בגדים מיני

 ה־ לחיי
 שגעונות
אומרת.

 או חלומית, צבעונית בועה כמו
תיאטרון. כמו

ה מעצבת־ד,אופנה, אביב, מלי
 היומיום, לחיי הבימה את מביאה
 שעולה מד, כל באופנה ועושה

ותפ הרעיון, על נדלקה רוחה על
 בזהב משונים בגדים מיני כל רה

 למ־ וברוקאדים סאטנים עם 'וכסף,
בלבד. טורפות

 שגם בן־עמי, תמי הדוגמנית
 לשיגעונוודאופנה, פתוחה היא

מד,מל והביאה הרעיון, על קפצה
הבומבס את שלה הפרטית תחה
ל הזועקים עזים, בצבעים טיים

 שתעמוד היחידה הבעיה רחוק.
ולה להתמתח תהיה הקונה לפני
שהיא או תמי, של לאורך גיע

ולל תמי של חולצה לקנות תוכל
 תמי ״אם כשימלת־מיני. אותה בוש

 שכזה, בקצב בגדיה את לי תביא
 משלד״״ פינה אפילו לה אפתח

 בסוסיאון. כמו ממש ורד, מבטיחה
 על ששמעו הדוגמניות שאר גם

 והן בארונות, בודקות כבר הרעיון,
לוורד. בדרך

שפיד  לה
ש לחוד

 כל ביותר. פשוט פרי;ציפ ^
ל להביא יכולה ואשה נערה י י

 שנמאס ונקי יפה בגד כל חנות
ולתת שבעולם, סיבה מכל עליה,
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