
 מיוחדת, שיגעונית, מעצבת־אופנה
 דיהתזד בשביל יקרה. לא ובהחלט

רע. לא בהחלט מצבה לה -י
דקיקה, חתיכה היא צמרי, טל

 מאשר כדוגמנית יותר הנראית
 היא .25 בת היא כמעצבת־אופנה.

עב ולאחרונה ברחובות׳ גדלה
תחי תל־אביב. לעיר־ד,אופנה׳ רה
 דווקא היתד. טל של דרכה לת

ספ שנה למדה שם באוניברסיטה,
 לא שזה למסקנה כשהגיעה אך רות,

לל התחילה חדה תפנית עשתה זה
 ואביה הלבורנטית אמה אופנה. מוד

סופ תהיה שבתם קיוו האגרונום
 איב- היא אד מורה׳ לפחות או רת,

מעצבת-אופנה. והפכה אותם, זבה י-
הלי סיום לקראת שעבר, בקיץ
 טל הכינה שנקר, במיכללת מודים

 קולקציית שהיתר, עבודת־הגמר, את
 ומידה שעות 24 עברו לא בגדים.

רא בתל-אביב, בוטיק בעלת בנש,

 עליה נדלקה הקולקציה, את תה
 עד כולה, את לה מכרה וטל חזק,

 לא ביניהן הרומן האחרון. הפריט
התרש כל-בך מירד, בזאת. הסתיים

 לד. שתכץ מטל שביקשה עד מה,
לחורף. נוספת קולקציה

 לה ואין סטודיו אין לטל גם
 וכד שכורה דירה לה יש מיפעל.

 ד,ריצ- על גוזרת טל כונת־תפירה.
 הסיכות, בין מדלגת כשכלבתה פה,

 גם ולפעמים השאריות את ואוספת
שאריות. שאינו מה את

 קווים
פשוטים

 הוא טל את המנחה כלל ך*
 נוח. להיות צריך ״בגד נוחיות. י י

 אסור בגד. כל של מהיופי חלק זהו
לה. ומחניק שצפוף -תרגיש שאשד,

עיצבה
וחרדל

ותצ ״ארחה״ תרגיש שהיא אסור
 שך,יא תנועה כל על לחשוב טרך

 בו להתנועע כדי נולד בגד עושה.
אומרת. היא ובחופשיות״, בקלילות

ומח פשוטים קווים אוהבת טל
 על לשמור צריך לדעתה מיאים.

 הגוף, של אמיתיות פרופורציות
 מן מושלמות לא הן אם אפילו
 ושם. פה לשפץ אפשר נכון, הטבע.

 ״אני דבר. בשום להגזים צורך אין
ה את המצרים מכנסיים בעד לא

ב לא וגם קיצונית, בצורה מותן
ב החזה את המנסחת חולצה עד

פראית.״ צורה

 ללקוחות גם ותופרת מעצבת טל
 הלקוחה עם מתכננת היא פרטיות.

 אופיה האשד״ גוף לפי הדגם את
את יחדיו בוחרות שתיהן והאירוע.

טעמי.״ לפי לעצב ורוצה
מיקצוע
חי

או- היא כחבורה שלישית ך•
או מרמת־יוחנן. קרגיאל רית י י

 הרבה בדם קיבוצניקית היתד, רית
 הצבאי שרותה אחרי וגם שנים,
 ולעבר בקיבוץ למישפחתה חזרה
 ״הכל ובבית־הילדים. במיטבה דתה
קילפ ניקיתי, בישלתי, בסדר. היה
הח אחד שיום עד ורחצתי, תי

 יחי קומונה, מספיק !די : לטתי
 ללמוד רציתי !האינדיבידואליזם

 בבצלאל ללמוד ושקלתי מיקצוע
 אך מישפטים, או ארכיטקטורה או

 עיצוב־אופנה. על הפור נפל בסוף
קרוב והיד, חי, מאוד מיקצוע זהו

 מחוט עשוייר, סרוגה שימלה עיצבהקדניאל אווית
 חום בגווני צבעים מחליף בוקלה

צבעוני. בצמר סריגה היא אורית של ההתמחות שקל. 1,800 מחירה !ד.1ו

הבגד. סגנון ואת הצבע, הבד.
 היא ז להתלבש אוהבת היא ואיך

 בחנר משומשים בגדים הרבה קונה
נוס מטעמי וזאת יז״-שנ״ד״ יות

 הבגדים את אוהבת ״אני טלגיה.
 ועם טוב תפורים שהיו פעם. של

חונ הקונפקציה היום תשומת־לב.
לע חוששת אפילו אני אותנו. קת

חופש אוהבת אני כי במיפעל, בוד

ות ריקמה שהם לתחביביי, ביותר
 שאלמד רצה במובן הקיבה פיח*״

ל רציתי לא אני אך חשבונו, על
 יהיה מד, ידעתי לא כי התחייב

 לימודים.״ שנות שלוש אחרי
 אמביציר ,27 בת היום אורית,

 ר בחיוכה לב ושובה מוכשרת נית,
 סיב־ את שסיימה אחרי בדיבורה.

שהגיעה אורית החליטה שנקר ללת

מפאריס גירוי
 מפאריס, מביקור שחזרה דורית,

 את הקונים מהגברים התרשמה
ולבו הפישפשיס בשוקי ביגדיהס

וחמים. גדולים במעילי־צמר שים

 היא הארץ. מגבולות לצאת הזמן
 וגרמניה, איטליה לצרפת, נסעד,
באי אופנה. הרבה ונשמה ראתה
 חיפשה יוזמה, תפשה היא טליה

 ש־ נכנסה, מיפעלים, של כתובות
בושה. בלי והתעניינה אלד.

ללמוד
בבית-חרושת

ו | ת,#1 רי  אינה לחברותיה, בניגוד ו
ל במיפעל. מעבודה פוחדת

מוכ וללמוד, להתפתח כדי דעתה,
 בית־הח־ בתוך בפנים, להיות רחים

הת בשלב שהמשכורת נכון רושת.
ל רק ואפשר בסיסית היא חלתי

 הפנוי זמנה את אך ממנה, התקיים
ה בשטח להתמחות מקדישה היא
 ההתמחות סריגים. שהוא שלה, חזק

וחו צבעים של שילוב היא שלה
 לפיסה סורגת היא שאותם טים,
 מזה גוזרת ואחר־כך גדולה, אחת

 סוודר, ממנו ותופרת הדגם את
שימלח. או ז׳קט

הג את מקפחת אינה גם אורית
 ״אם סורגת. היא עבורם גם ברים.
סוו להזמין וירצה גבר אלי יבוא
 לו ואציע רצונו מה אשמע דר,

 כמו ברצינות אליו אתייחס דוגמה.
שוויון. יש אצלה לאשר״״

כחול, בגווני סינטטי משי שימלתקשירות
 וריאציות בכמה ללבוש שאפשר

 ומחניפה, נשית השמלה הקשירה. שינוי על־ידי
 סימה, מתנצלת יקר, הבד כי שקל, 6,000 ומחירה
א־סימטריות מערכות עיצבה מורץ סימה וזימין:

 ונעים רך מפלנל וארוס, ושחור וחרדל שחור בציבעי
 וארוב בשחור משובץ פלנל עשויה אדומה טוניקה
 חצאיוז שקל. 2,200 עולה המערכת צרה. וחצאית

 שמחירו פסים וחולצת שקל 700 שמחירה מיני
זכרוני דרורה צילומים: שקל. 1,500
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