
כדוגמניות בנותיהם את תביאו
 הראשון ביום כבר לטובה. מופתעים ממש

 חדרנו. את הציפו הקניינים רגע. ישבנו לא
 ממש דמיר, ושרית לשם חגית הדוגמניות,

 לכך, רגילה כבר שרית בפרך.״ עבדו
 טבילת־ זאת שהיתר, הטמירה, חגית אבל
 היתד, בשבוע־האופנה, שלה הראשונה האש

ומד,מקצוע. מעצמה מרוצה אך מותשת
ה הוא אופנת־עור, מעצב פולום, גי

 דמיון בעל הוא ישראל. של התורן מצליחן
 שמלות היו שלו הלהיט ומעוף. העזה

 וחדשני מדהים צבעים בשילוב מעור־זמש,
כחול־צהוב־אדום או ירוק־צהוב־סגול, של

 עדנה מהגב אפילו נראיתרת
הוותיקה. הדוגמנית רותם

ביגדי־יס. שדיגמנה אורן, מירי

 שבוע- את שעשו מקוריים, רעיונות ועוד
לעיניים. חגיגה האופנה

 לביגדי־ חברה בעלת צאלים, מינה גם
 טובים, בקרים לה היו מרוצה. היתד, עור,
 הצנועה שלמן לחווה הודות ספק ללא

ש שלה, מעצבת־האופנד, שהיא והדתית,
להצטלם. סירבה

שטוחות
חזה

ש שבוע-ד,אופנה, של אטרקציה י• ושכל הדוגמניות, לכל ההצגה את גנבה י
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הבוס, המכירות. בשמת הסתפקה בקולקציה,

 אופנה חברת של דוגמנית־הבית בש,
 ס לה אין ששימלות־הריון מאחר שנים.

ביטנה. את ללטף נהנה ברון, אברהם

 תלמידתה היא 16ה־ בת חובב מיכל ומיכל. חניתה הםותלמידה מורה
 את מעריצה ממש ״אני צנטנר. חניתה של לדוגמנות

 חסרים אמנם גדולה. פושרית היא הזאת ״הקטנה ? לומר למורה יש ומה אמרה. מורתי,״
חניתה. מבטיחה כולנו,״ את תדרוס עוד היא תראו, עוד אבל סנטימטרים, כמה לה

 צעירה היתד, עליה, עטו והעיתונאים הצלמים
 הדסון. טינה לשם העונה ,18 בת אקזוטית

 של הבא בסירטו להופיע עומדת היא
 רוג׳ר של מנערותיו כאחת' בונד, ג׳יימס

 בשבוע- היחידה הדוגמנית והיתה מור,
 חברת וחזיות. תחתונים שדיגמנה האופנה

 מאנגליה, להזמינה נאלצה ישראלית לבנים
 חובש- החברה בעל על-ידי לי, הוסבר כך

 יש בארץ שמו. בעילום שרצה הכיפה,
 מוכנות אינן הישראליות הדוגמניות :בעיה

 טוב יותר ובכלל, וחזיות. תחתונים לדגמן
תחתונים״. של ב״גוי להשתמש

בגד שכאלה: מתחסדות הן הישראליות
 ושליש אחוריים חצי ■בחוץ שישאיר ים,

וחזיות תחתונים אבל בסדר; זה — ,החזה

 הסביד האמת,״ את ״לומר !וחלילה חם —
 דוגמנית למצוא מאוד ״קשה מומחה, לנו

 מושלמת, באשה צורך יש לכך. שתתאים
 .38 הן למטה וגם למעלה גם שמידותיה

 ס־:לד נסיה יש בארץ הדוגמניות לרוב
 יותר רחב התחתון החלק — פרופורציה

 שטוחות־חזה.״ ורובן מהעליון,
 אברהם החצרן של לחדרו כשנכנסנו

 עשני שלא ״ברוך אמר לא הוא ברוך,
 בטנה את רבה בחיבה ליטף אבל אשה,״

 שלו דוגמנית־הבית בש, מלי של התפוחה
 בקולקציה לו שאין מאחר שנים. 10 מזה

 ברירה למלי היתה לא הריון, שימלות
 ולהם־ בלבד במכירות הפעם לעסוק אלא
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