
 בי, מבחינים אביבה של בבגדים לבושה
 והמעצבת נוכחות.״ יש בבגדיי כי

להגיע משתדלת ״אני מוסיפה:
 אצלי והאדם. הבגד ביז זהות למכסימום

 אחת כל בבגד. מככבת אשה כל
 היא כאילו נראית שלי בגדים הלובשת
 התשלום, עם יחד הבגד. את המציאה

 שהיא הקרדיט את מקבלת אשה אותה
 נשארת ואני הזה, המעולה הטעם

 היא זה ובשביל הקלעים. מאחורי
 גבוהים. עד בינוניים מחירים משלמת
 והזמנה, מידה לפי נעשים הבגדים

 220 גובה אני שמלות־בוקר כשעבוד
דולר.״ 300 שמלות־ערב ועבור דולר
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 אל להגיע ומנסה אוהבת ביבה̂ 

 השלם. המראה — לוק״ ״הטוטאל
 עד ומגיעה בבגד מתחילה כשהיא
ארנק, חגורה, כמו פרטים לפרטי

 המשלימים ושרשרות צמידים עגילים,
המראה. את

 עם ללכת כל־כך מקובל לא בקיץ
 את שוברת אביבה אך עור־נחש,

 עם הנחש עור את ומשלבת המוסכמות
 וז׳ורז׳ט שיפון משי, פישתן, שק בדי
וארנקי־קש. אבזמי־זהב עם

 החדש האוונגדרדי־קלאסי הקו זהו
 הקיץ בחרה שהיא הצבעים בצרפת.
 שחור, לבן, — רואיהם כל את הפתיעו

וחאקי. אפור בז׳,
 מהיכולת נהנות שלי ״הלקוחות

 מראש, האופנה מהלכי את לצפות שלי
 אופנתי יהיה השנה קונות שהן בגד וכל

 שלוש מהאופנה וייצא הבאה בשנה
 היא באחריות,״ וזה זה. אחרי שנים

רב. בביטחון מוסיפה
 בדגמי מצטלמת תמיד את ומדוע

 דוגמניות לוקחת ולא שלך הקולקציה
מיקצועיות?

 כל קודם עושה אני כי מאוד, ״פשוט
יודעת ואני מידתי, ולפי לצרכיי בגדים

 ביותר והטובה הנכונה בצורה להציגם
דוגמנית. עבור הכסף את חוסכת וגם

 אנחנו ארכיטקטים בעייניני ואם
 להזכיר נשכח אם ואבוי אוי עוסקים,

 פיבקו אילן אביבה, של בעלה את
 ארכיטקט שהוא המזוקן, הגבוה

 כל אביבה. של ימינה ויד במיקצועו
 ביקורתו תחת עובר מעצבת שהיא דגם

 היא אבסולוטי,״ טעם לו ״יש ולשונו.

, אומרת.
 לחשוב טעות ״זאת אביבה: אומרת

 גבוהות, חתיכות רק אצלי שקונות
 אולי נראית המלתחה ועשירות. יפות
 עולה אינה היא אבל דולר, מליון כמו

דולר.״ מליון
 עם מסתובבת אביבה את כשרואים

 אי־אפשר המדינה, בכיכר כלביה שני
 גבוהה בלונדית היא ממנה. להתעלם

 ומאופרת, מסורקת מטופחת, חטובה,
 שיצאה כמי ונראית טיפ־טום לבושה

מירחון־אופנה. הרגע בזה
■ גלזן אורנה
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פיבקו. אביבה אומרת מראש״, האופנה מהלכי את לצפות שלי מהיכולת נהנות שלי ״הלקוחות
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| 1 *י■□ 1131/ # הזרוקה שחורה, פיסת־משי !מתחתיה ^

 כל טיבעי. במראה חגורת־עור מעל ובתוספת באלגנטיות
אחרים לבגדים כתוספת בנפרד, ללבוש ניתן חלק
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