
 מורתה, אופנה. מעצבת חווה: תה
בהלם. היתד. רב, אשת שהיתה

 מיקצוע על לחשוב שנה, 20 ״לפני 5
 כמו היה שכזה, דבר ולכתוב כזה _

 נערת להיות רוצה שאני לכתוב
טלפון.״ ־

 לאמה בדחיפות קראה המורה
 החליטו ויחד לייעוץ, חווה, של

ה את מהעניין. להתעלם פשוט !
 רק לחווה האם סיפרה הזה סיפור

התיכון. בית־הספר את כשסיימה *

 היה ולא עור אהבתי לא אפילו
 מעור.״ אחד בגד לי

חיו היו הקולקציה על התגובות
 שפעו המחמאות ומרנינות, ביות

 יכולה אני ״היום גדלו. וההזמנות
ש מרגישה שאני מלא בפה לומר

 פעם בעור. שוחה שאני הצלחתי,
 מעור, ומעילים ז׳קטים רק ייצרו
 מי- חצאיות, — הכל עושים והיום

 ביגדי־ים. ואפילו שמלות ננסיים,
בלתי־מוגב־ ממש הן האפשרויות

 היה ולא עור, אהבתי לא אז ״עד וזעורבים. רגשות לה היו העור, —|
מימין בתמונה זה.״ את אוהבת אני היום מעור. אחד בגד אפילו לי !

ובין אמונה בין קשר שום ״אין נצר. חיווה שלמן חווה למעלה:
מעצורים.״ לי אין דבר. כל לעצב מסוגלת ״אני חווה. אומרת המיקצוע,״

לי את סיימה שחווה אחרי רק
והתחתנה, באוניברסיטה מודיה

 ועבדה אופנה, ללמוד התחילה היא
לביגדי־ילדים. במיפעל שנים כמה
ב בחייה. מיפנה חל כשנה לפני

 קפון לילי הדוגמנית של המלצתי.
בע צאלים, מינה עם נפגשה היא
לביגדי-עור. חברה לת

 וממש העבודה, את עשתה ״לילי
מי אותי. שתיקח מינה את דחפה

 היה שלא למרות עלי, הימרה נה
 לסי- נכנסתי בעור. מושג שום לי

 לא מעורבים. רגשות עם פור ^
רצי עצמי. עם שלמה ממש הייתי

 שאוכל כדי דגמים כמה לעשות תי
 כבר אבל התוצאות, את לראות
העור. על נדלקתי הראשון בדגם
בעור, עסקתי שלא רק לא כן לפני

 העבודה את שעושה מה וזה לות,
 לעור מתייחסים היום למעניינת.

 שבעיצוב הוא כשהפלוס לבד, כמו
 נועזת, יותר להיות אפשר בעור
ומצ יותר גבוה שהמחיר משום

מיוחד. למשהו ממך פים
התחל מאז אישי שינוי בי ״חל

בעי מינה. אצל ובפרט לעצב, תי
 וביישנית, מופנמת מאוד אני קרון

להי אי־אפשר הזה במיקצוע אך
להת מוכרחים לנצח. כזאת שאר
 כולל זה אם גם המיקצוע, עם פתח

 עקרונות, על ויתור אישית, חשיפה
 התנהגות דפוסי שינוי ואפילו

 אוהבת לא אני לדוגמה מסויימים.
 שם מתקיימת אם אבל מועדונים,

 אני אבל הולכת. אני שלי, תצוגה
לבימה, לי כשקוראים אוהבת לא

11 ■ ן ך ץ ן י י עיצבה מי תאמינו ״לא י מ
כמה ליחששו אותו,״ *1**1 1

המסורתית. המעצבת חווה, לעבר והצביעו צופות

 אומרת אוהבת,״ שאני דברים רק מעצבת ״אני
 אלא חושפני, אפילו בגד, לאהוב יכולה ״אני חווה,
■ זיכרוני דרורה צילומים: אותו.״ אלבש שלא

במישפחה כיפות -
 שאינה לאשתו, דני, הבעל, להסביר מנסה מהמיקצוע,

ילדיה. שלושת עם חווה בתמונה: להצטלם. אוהבת

 חווה ויתרה מוצלחת תצוגה אחרי :משמאל בתמונה
דוגמ כמה עם להצטלם והסכימה עקרונותיה על

 קפון. לילי הטובה חברתה (כורעת) ביניהן ניות,
שלמן. חווה שעיצבה בחליפת־עור נצר זיווה :מימין

 כפיים.״ לי ומוחאים אותי מציגים
לתכשי בעל־חנות בעלה, דני,

 ד,דרך. כל לאורך איתה הולך טים,
 ועוזר מבין וממריץ, מעודד הוא

 הבית, ובסידור בילדים בטיפול
 וחצי,״ 15 מגיל מכירים ״אנחנו
מאושר. בחיוך חווה מוסיפה
 ל־ בשנה פעמיים נוסעת חווה

הפרט־אה־פורטה, לתערוכות חו״ל,

 בשהותה. לקצר תמיד משתדלת אך
 בשבת בעיות. קצת מעורר ״חו״ל

 תערוכה יש ואם נוסעת, לא אני
נאל או ברגל הולכת אני בשבת

 אני האוכל בעניין עליה. לוותר צת
 רק בחוץ, בשר אוכלת לא פשוט

 כמו נשמע זה לאחרים סלטים.
 זה לגבי גדולה. מאוד הקרבה

■ גליזן אורנה כך.״ לא


