
רוקדתצ׳רלסטון
הדוגמנית

 בחולצת אורן מירי הוותיקה
שכבות. וחצאית מנוקדת סטרפלס

 הראשון בפרס שזכתה בתלבושת ההצגה
 משפחתה. על־ידי במתנה לה והובאה

(משמאל). מור ופינצ׳י סוסקין גורן
 וחברתו אולסי התפייסו המסיבה בסוףהתנ״סות

 אולסי לפתע תפס צילוס לצורך כאשר
במס פניה מסתירה עדן חנה מימין: אותה. ונישק חיבק תמי,

ה יפהפיות נכנסו זו אחר בזו
או כשכל השימחה לאולם צמרת
 תשומת- את לרכוש מנסה רחת
 ותילבושת מלכותית בכניסה הלב

יוצאת־דופן.
ב לבוא מחברותיה ביקשה תמי

 העניין את לקחו ואלה תחפושות
 וים־ דוגמנית כל צבאי. כמבצע

ב כי לתשומת-ליבה לקחה הפיה
זה חשוב הכי שכזאת מסיבה

 הראשון במקום זכתה שם בדיו,
 אום- מעצבי התלבושות. בתחרות

 גם ידעו ישראל של נת־הצמרת
 באן יזכה בגד שכל היטב, הם

 טרחו והם הצלמים, בתשומת־לב
 בגדים דוגמניותיהם עבור לתכנן

האירוע. לכבוד במיוחד
הדוג ישראל, נערת שהיתר. מי
 בבגד הופיעה וכסלר, דנה מנית

ב עבורה שנתפר לבן, בלרינה
 אחד לערב לורנצו, באופנת מיוחד
ויחיד.

 נראתה צנטנר חניתה הדוגמנית
 טאפטה בחולצת אמיתית, כנסיכה

 וחצאית- תפוחים שרוולים בעלת
 במיוחד עבורה שעיצב תואמת,

גרא. עודד האופנאי
לסי ליאורה הוותיקה הדוגמנית

 אוורול עם בטעם לבושה באה רות
 בעיצוב שחור־לבן, בפסים שחור
 האופנה מעצבת גוטקס. הברח

ל לתכנן העדיפה פיבקו אביבה
ו הכושית, תחפושת את עצמה
 בעלת מטפחת ראשה על חבשה

 הקשור הכסף, בצבע ענק, סרט
 בצבע צבעה פניה ואת כפרפר
שחור.

 תמי, של חברה פרי, אולסי
 כשעל שבאלייה, למורים התחפש

 שהפך קש, כובע התנוסס ראשו
 וז׳אקם שבאלייה, של היכר לסימן

תואם. לבן
הצ כולם, עם התנשקה תמי
 ה־ הפוזות בכל סוף ללא טלמה

54 בעמוד (המשך

״״^״ אינדיאנית
 בבגד כאינדיאנית, מחופשת מור
מאוד. אותה שהלם שנציס עס עור

דא והיפהפיות תשומת-לב, לרכוש
יפה-יפה. לעצמן גו

 תמירת הדוגמנית מכולן הגדילה
ה את שגנבה אם, סיגל הקומה
 ביקיני בבגד הופיעה כאשר הצגה
 שסע בעלת חצאית מעליו צהוב,
 רגליים זוג שחשף מלפנים, עמוק
 נוצות התנוססו ראשה על נאות.

לתפארת. צהובות
 הד ביופיה המדהימה התלבושת

מהקרנבל סיגל עבור במיוחד באה

 בהצגה כמו התרחש כל ך•
ב עמדה היא גדולה. אחת י י

 בחיל־ אורחיה את וקידמה כניסה
 גופה בקולנוע. כמו מהממת בושת

 בבגד- עטוף היה והשחום התמיר
 נוצצים מפאייטים כולו עשוי גוף,

 קימור כל שהבליטו שחור, בצבע
 שיערה על המושלם. גופה מחיטובי
 לתיפארה התנוססו האסוף השחור
 בגד על ענקיות. בת־יענה נוצות
 שכמיה חצי זרוקה היתר. הגוף

 בצבע תרנגול נוצות כולה עשויה
מח את עטף השיכמיה בדל לבן.
 הגוף מחצית בעוד גופה, צית

ההדוק. הגוף בבגד נותר השני
 תאמה הזאת המהממת ההופעה

 המצולמת הדוגמנית את להפליא
 שיום בן־עמי, תמי בישראל ביותר

 חברתי לאירוע הפד 28ה־ הולדתה
 ועיתונאים, צלמים אליו שמשך
 אל כדבורים ההצגה על שעטו

הדבש.

תמרי, אילנה היא משועשעתנוינונות
 בחברת הבכירות הפקידות אחת

ה חחרי החיווסה הנ לתחפושתה. בהתאם המרב כל החו
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בוקר, ליזה האופנאית שותפתו עבורו עיצבה הגונח


