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 והחלק המכנסיים את אלים. פרי הידוע מעצב־האופנה הוא הטון כשנותן באמריקה,
תואם. בגד בצירוף לחוד, אחד כל או עניין, מעוררת כחליפה ביחד ללבוש אפשר העליון

קרזץ? פייר את סבירה אינה י
י  לורן? סאן איב על שמעה לא מי *
 בנוגע אבל רבאן. פאקו את אוהבות כולו
 חור לנו יש קמאלי ונורמה אלים לפרי

בהשכלה.
 קמאלי ונורמה האמריקאי אליס פרי

 התורניים הסטארים שני הם הלבנונית,
מטאו בצורה עלו הם ארצוודהברית. של

 המסורת ׳לפי שנים. כשלוש לפני רית
 שנתנו הערים ורומא לונדון פאריס, היו
 בשנים לאופנה• שקשור מה בכל הטון את

כ להתגלות אמריקה מתחילה האחרונות
 האירופים גם האופנה. בתחום גם מעצמה
 שוק זהו כי באמריקה, להצליח שואפים

וקונים. שקונים אנשים מיליוני של ענק,
 מעצבי־האופנה נחלקים בארצות־הברית

יש סטארים ולסופר״סטארים. לסטארים

 מעטים. יש סופר־סטארים אבל הרבה.
 המכירות בכמות נמדד השניים בין ההבדל
בשנה.
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 מיליון 2מ־ עלו אלים שד כירותיו ף*
 זמן תוך מיליון. 250ל־ בשנה דולר ■יו

 ארצות-הברית בדרום נולד אלים קצר.
 עיני בעל בלונדי, הוא שנה, 38 לפני

 לנשים מעצב הוא ויפה• גבוה תכלת,
הפרטיים. בחייו מינו בני את מעדיף אך

 בחנות כזבן דרכו את התחיל הוא
 ׳הכיר הוא הימים באחד לביגדי-נשים.

חברת־אופנה של נשיאה רוקמן פרנק את

ס אמויקא׳ (אשנא׳ דבנונית אוסנאיח סי  וישראל ו
אמריקה נשות שד הלוהטים הלהיטים את

ך1| המע הלבנונית, האופנה מעצבת קמאלי, נורמה של אמריקאי בנוסח *1^11|
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בגדיייס. בעיצוב האופנה בעולם דרכה את התחילה בניו־יורק, קבע דרך היושבת נורמה,
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 קולקציה לעצב לו הציע רוקמן ידועה.
 גדולה. הצלחה היתה לא הקולקציה לנסיון.

 ועוררו ומיוחדים, שונים היו הבגדים אך
 בבד, היה אלים של היחוד תשומת־לב.

 היא אהבתו ידיו. במו מעצב הוא שאותו
 סוודרים מעצב הוא בחורף אדמה. צבעי

 ובקיץ למגע, ורכים נעימים שלכת. בצבעי
 עדינים, פסטליים בצבעים משתמש הוא

בבגד. ונקודות פסים שיל ושילובים
הלבנו האופנה מעצבת קמאלי. נורמה

 התחילה בנידיורק, קבע דרך היושבת נית
על־ ובעזרתם ביגדי־ים, בעיצוב דרכה את

. -מ צמוד מחוך
 האמריקאי לקיץ האידיאלי השילוב הס

אלים. פרי העיצוב: הישראלי. ולסתיך
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