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השלמת!
 זאת כי לתצוגוודאופנה, ללכת בד.

 שבה מצחיקה, כלל ובדרך הצגה,
 את באמת לקנות תוכל לא אשה

 להם. זקוקה שהיא הבגדים
בלבד, שחור הוא שלי הצבע

המכונית אפילו לבן. בתוספת
 אלה צבעים שחורה. הונדה, שלי

 בחורף. וגם בקיץ גם אצלי שולטים
 לצה־ לבוקר, בגדים לי אץ בכלל,

ללבוש אוהבת אני ולערב. ריים

געשו באחת בעודם הגדודים מתכוני־האופנה שד במישאל נבחרה לנדאו אירית
בעודם ביותר האדגנטיות הנשים
- זו בשנה ושוב ,1980 בשנת

 פרס יהיה שזה מעדיף ןיייתי
ל  פדרמן, יקותיאל אמר •נובל,״ /

 את אבל דן. מלונות רשת בעל
 ומנחם עגנון ש״י הביאו הפרם
 לנדאו אירית בתו, ואילו — בגץ

ה בתואר פעמיים זכתה (פדרמן),
 היא האופנה. בתחום ביותר נכסף

האלגנ הנשים 10מ־ כאחת נבחרה
 ,1980 לשנת בעולם ביותר טיות

.1982 בשנת גם זה בתואר וזכתה
 מדי מעניקה הזה, התואר את
 עיתונ־ למברט אלינור בשנה שנה

 חבר־השופ- מניו-יורק. אית־אופנה
ב שיכללו הנשים את הקובע טים

ב המעצבים מטובי מורכב תחרות
בהע זוכה ושיפוטם העולם, רחבי
ביותר. גדולה רכה
 ברשימותיה להיכלל זכו כה עד

 הנסיכה קנדי, ג׳קי למברט של
 זיסקאר הגברת קלי, גריים דיאנה,
לש צרפת נשיא אשת — ד׳אסטן

 שכדי נראה אחרות. ורבות עבר,
המיו ברשימה ולהיכלל להצליח

 להיות הנשים צריכות היו חדת
לג בלתי־מוגבל, תקציב בעלות

ול באופנה פוסק בלתי עניץ לות
 עם ורציפים ענפים קשרים קיים

אופנאי־צמרת.
 הגברים ברשימת נכללו השנה
ב הטובה בצורה הלבושים והנשים

 מוכרים שמות 1982 בשנת יותר
 נבחרה דיאנה הנסיכה ומפורסמים.

 הרומנטיות הקטיפה שמלות בזכות
 גיסה, מופיע ברשימה לצידה שלה.

 מפריאה הדוכסית אנדריו. הנסיך
 די- הזמרת לנדאו, אירית מספרד,

 אשתו סינטרה ברברה רום, אנה
 רקל השחקנית סינטרה, פרנק של

 היתר בץ זכו הגברים בין וולש.
ה השחקן איגלסיאס, חוליו הזמר
 פרג־ הנשיא איירונס, ג׳רמי בריטי
 רוסיליני ורוברטו מיטראן, סואה
 וידידה ברגמן אינגריד של בנה
ממונקו. קרוליין הנסיכה של

 ישראלית
בפאריס

 בתו היא )38( ,לנדאו ירית
* המתגו פדרמן, יקותיאל של י
בפאריס. שנים מזה ררת

ב שפות. בחמש שולטת אירית
 לב־ לפנימיה אותה שלחו 13 גיל

 ל־ שבשווייץ. בלוזאן נות־אצילים
הנוצץ. ההר קראו הזאת פנימיה

 לצבא גוייסה לא צארץ, כשחזרה
ל החליטה היא תת־מישקל. בגלל
 משם וחזרה למכסיקו, נסעה למוד,

 ואז, ספרדית. גם דוברת כשהיא
נש לצבא, שוב נקראה כשחזרה,

חו בגלל שוב חזרה ונשלחה קלה
מישקל. סר

 כמנהלת לעבוד התחילה היא
 של רשת־המלונות של יחסי־ציבור

 משותפת שפה מצאה היא אביה.
 אז התגוררה היא אורח. כל עם

ל נסעה אחר־כך כרמל. דן במלון
 עור, בגד עבור לעבוד כדי פאריס
שם. נשארה שנה, 15 מזה ומאז,

 ככוכבת־חרסינה. נראית אירית
 שיערות בכמה ושזור חום שיערה
 מלוכסנות, חומות עיניה שיבה.
 עדיין שוקלת היא ס״ם 165 גובהה

ב בגדים ולובשת קילוגרם. 44
.36 מידה

 קול בוקע זה מינאטורי מגוף
בל בראיון להפתיע. וסכסי עמוק

 הזה העולם לכתבת שנתנה עדי
 ביום שעזבה לפני יריב, שולמית
 אחרי ישראל, את השבוע הראשון

לפאריס. חזרה בדרכה קצר, ביקור
אירית: סיפרה

 עבור פרס לקבל מעדיפה הייתי
ל שעשיתי הכלל מן יוצא משהו

 מחניף בהחלט זה אבל הכלל. מען
 בתואר השנייה הפעם זו שזכיתי

ב ביותר האלגנטיות הנשים אחת
 בעלי. זה וגאה שמתלהב מי עולם.

ב גדול מבין לא שהוא למרות
 בזה מבין לא אבי גם אגב, אופנה.
כלום.

 הכל
שחור

!  לי שעזר שמי חושבת ני ן
■  אחד הוא הזה בתואר לזכות י

 בוהם, מרק ביותר, הטובים מידידיי
 25 מזה האופנה מתכנן שהוא

דיור. כריסטאן בית של שנה
 או בהשאלה שאקבל דואג הוא

 בית- של בלעדיים דגמים במתנה
הזה. האופנה

 בכמויות, ולא מעט קונה אני
 שנים. לאורך בגדים על ושומרת

 אורך את לעולם משנה לא אני
 אלגנטית אשה להיות השמלות.

 החוכמה קשה. עבודה לא זאת
ול לך שיש מה את להראות היא

מר־ לא אני שאין. מה את הסתיר

הצרפתי..י השבועון עדיו׳ ובחרה הבס צה
ביותו האלגנטיות הצרפתיות הרשית מיסו באתת
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