
לשרה. נשוי 25ה־ בן רובי ונשים. לגברים זהה יוניסקס, ■לצת

 רובי :לישראל בא חדש וכד י*
 באמת מאושר קורן הוא קורן. -

לו, אומרת אשד. כשכל כתמים

 הדגמים ״תשמע, התצוגה: אחרי
 מיוחדים הם מדהימים. ממש שלך

!״ואחרים

לעצב
ולחשוף

 זה ואחר, שונה מעצב הוא רובי
 קו לו ואין. אופנה לו אין נכון.

 והברקות המצאות לו יש מוגדר.
 אינו מהמושפעים, אינו הוא משלו.

רובי. הוא רובי מהחקיינים.
 הנשוי עלם־חמודות, הוא רובי

 רק הוא שרה. אשתו ימינו, ליד
ו פאריס לבוגרי בניגוד .25 בן

 כחול״ בוגר הוא למיניהם, רומא
 לאופנה בבית־ספר למד הוא לבן.

ב־ ידוע לא בית־ספר בתל-אביב,

מחירה בלבן־אדום־צהוב־כחול. מנוקדת כזו׳ שימלה די הרבה, צריו דא לדגמן.החמסין :ימי והסכימה העיזה רותם עדנה שקל. 3000 טפח שתכסה בד בפיסת
אומר. הוא וחשופות,״ יפות רגליים אוהב ״אני ארנל מבד עיצב קורן רובי השאר. כל אוו תגלה

ני יעקובזוו ו
כל־כך מלאה ואינה גבוהה

 מונדרו מרילין היא ברעמי שתמי חושב
 יותר קצת היא השמונים בשנות שלו.

תחרה. בלבוש באופנה, עדיין אבל

לין מרי
1־11171

ת ב כ כ מ
 ושלושה ליחה, נס לא דיין

 את אימצו ידועים אופנאים ?
שלהם. בקולקציה שלה המראה

 הוא השימלה של העליון החלק
 במחוך והזית הסטרפלס בסיגנון

 צמודה המותן ברזלים. עם (קורסט),
והחלק רחבה, בחגורה ומודגשת

___ הופך או בהדרגה מתרחב התחתון
קלוש.

 יעקוב־ רפי :שונים הם הבגדים
 אוברזץ גירעון תחרה, מעדיף זון

 מזרחי וניסים משי על משוגע
 השמלות פרחונית. כותנה אוהב
 קוקטיל, למסיבת מיועדות האלה

 מלבד חגיגיים, ולערבים למסיבות
 לשעות גם המתאים — הכותנה בד

 ללבוש ואפשר ואחר־הצהרים, היום
 להתהדר בלי יפה ולהרגיש אותו
המידה. על יתר

 הידע את אבל ווג. ששמו מיוחד
ב רכש שלו האמיתיים והנסיון
 כשהתחיל כלומר בשטח. עבודה
 שנה לפני עצמאי באופן לעבוד
וחצי.

כלו ״לחשפנות.״ נטיה יש לרובי
 חשופות. נשותיו את אוהב הוא מר.

 טוב. יותר — חשוף שיותר כמה
 בטן חשוף. גב חשופות, רגלים

 וש־ פה שניץ שסועה, רגל חשופה,
 ולא שייראו העיקר — שם ניץ

 לקיץ אידיאליים הם בגדיו ייראו.
ואווריריים. פתוחים הם הישראלי,

ולבתולות לצנועות לביישניות,

 אינו הוא אצלו. מקום אין בנפשן
 ומתחסדות, חסודות נשים אוהב

 זה את נשיות. אותן מעדיף הוא
 בדגמיו, ספק ללא מוכיח הוא

ונשפ רכים ארנל בדי העשויים
 חשופות־ וכותנה שק שימלות כים,

 דקיקים, בשרוכים הנרכסות לב
 וחולצות־הפופיק המיני ובחצאיות
המיני־מיני־מיני. ובשמלות

 רגלים אוהב אני י לעשות ״מד.
 לה שאין ומי מצהיר. הוא יפות,״
 שתלד תעשה? מה כאלה, רגליים

 כל השנה יותר. ארוכות בשמלות
באופנה. הן האורך מידות

הגב דרך
מעצב קורן רובי

 הנמשים את השיזוף, את הכל. לראות אפשר
 החשוף. הגב הוא בהם שהדגש הקיץ. דגם ואת
מוגדר. קו ללא והמצאות הברקות של אופנה
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