
תלבשנה שלא בבגדיס וחזו נחורהאונל במעגל ישבו בנווה־תיוצה האסירות

תצונה
בה־ הראשונה הפעם את ץ

;  נעלי נועלת שאני שלי יים י;
 ׳לטופף רע לא דווקא זזז עקב.

 אסירה בהתרגשות גילתה קצת,״
 לרגע סינדרלה שהפכה צעירה,

העי האטרקציה היתד, היא אחד.
ב שנערך יוצא־דופן, במופע קרית
 יתצד — תירצה נווה הנשים כלא

הצעי האסירה לאסירות. גת־אופנה
שחת על מאסר עונש המרצה רה,
 התגאתה הפנים, את לידידתו־, כה

 מיקצועית״, גנבת ״אני כי בעובדה
 זוהרת לרגע-קט ניראתד, אך —

 כובע פרווה, מעיל לבשה כאשר
רוע לתשואות חכתה נוצה עטור
בהנאה. בה שצפו מחברותיה מות

 אופנה תצוגת לארגן הרעיון את
 גבו־ הדוגמנית הגתה בנווה־תירצח

 נסיון שלה סילפן, נעמי הת־הקומה
 נעמי של אביה בתי־כלא. עם רב

 שירות של הראשי הפסכיאטר הוא
 דד סילפון. פטר הד״ר בתי־הסוהר
ה סילפון פטר הד״ר בתי־הסוהר

 מנהלת־ אצל בברכה התקבל רעיון
 ׳בבוקר יוכו אפשטיין, רעיה הכלא,

ב התייצבו אחד, חורפי שישי יום
 בפתח דוגמניות־צמרת התרגשות

בי לא רובן רגילה. בלתי חוויה
 והמתח בבית־סוהר מעולם קרו

פניהן. על ניכר
ל נבחר א׳ באגף חדר־האוכל

 הר האסירות כמסלול־תצוגה. שמש
 משני הממוקמים מחדריהן, באו
הו לדוגמניות ארוך. מסדרון צידי

 חדר־אסירות הלבשה כחדר צע
פשו בבגדים עדיין האסירות, קטן.
 ונעלי מאיסור נקיות פנים טים,
 גוה• בחצי התיישבו חמות, בית
התי כמובן גנב תשומת־הלב את
אר־ אורית של בנה גורל, אדם נוק

 של עונש־מאסר עתה המרצה ביב,
שנים. שמונה

התצו כל במשך ישבה אורית
 כש- חתומות, ובפנים אדישה גה

 רק וקמה זרועותיה בין תינוקה
ל כשהלכה ממקומה אחת פעם

 אורית ליד סוהרת. בילווי שירותים,
 בפי המכונה אנג׳ל, שרה התיישבה

מטב האוהבת שרה, שמוליק. כל
 התאפרה, תשומת־לב, למשוך עה

 כי בכתבה לציין וביקשה הסתרקה,
 נווה־ כלא של מלכת־היופי ״אני

 שמעיד, של אשתו שרה, תירצה׳׳.
 לסיש־ בבית־הכלא מצפה אנג׳ל,
 היטב ניכרים מתח אותות פטה.

 ניכר דיבורה מאופן בהתנהגותה.
 בין שוררים מאוד מתוחים שיחסים

והסוהרות. שרה
א________ ל

חן מצאו
 הדוגמניות, טופפו זו אחר זו ^
 רפי המעצב של יפהפיים בגדים ■■

 המומות ישבו האסירות יעקומון.
 הופיעה וכאשר בבגדים, בהתבוננן
ה בבגד דונסקי קארין הדוגמנית

הא ביקשו עור, רצועות מצופה
ב ושאלו העור את למשש סירות

 חורים. בעור יש מדוע התעניינות
 כי לאסירות הסבירו הדוגמניות

 לבגד. אופנתית דוגמה הם החורים
 חן מוצאים לא האלה ״הבגדים
״ה אחת. אסירה אמרה בעינינו,״

 להצגה. רק מתאימים האלה בגדים
 פעם. אף אותם ללבוש אפשר אי
תיאטרלי.״ מדי יותר זה

פת ״מה העירה: אחרת אסירה
תצוגת־אופנה? לנו מביאים אום

 לנו ולהוציא בנו להתעלל כדי
האסי מרבית אך העיניים?״ את
ה השינוי על באהדה דיברו רות

ח ועל פתאומי  והיופי האור ק
 זמן כל במשך לתחומן. שחדרה
ל אחת האסירות העירו התצוגה

 זו דוגמנית של יופיה על שניה
כשאחו אחרת, של הליכתה אופן

16 בעמוד (תמשו

55, התאיס ביו דוגמנית
תאי־ בין א/ באגף הארוך במימדוון יוצא־דופן

 מרגל ודד הצעירה הדוגמנית היא האמירות,
 ו של עיצובו פרי אופנתית, בחליפה הלבושה

אסיר עם הצבאי בשירותה עבדה ורד יעקובזון.
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