
 וחולצה לחצאית אותה והופכת השמלה את תשלום
 בנפרד. גם ללובשו ואפשר מגביל אינו שהבגד כך

הקאמרי. בתיאטרון שחקנית נעבר היתה שימרית

אחרי, חגיגייםולמאורעות
התח שמלת אותך לשמש תוכל ^ 111 / □11
ללא שימרית מתקנת החופה כשלאחר הבז; בצבע רה

 חרוזים, שימרית רוקמת זה כל על
יד. בעבודת הכל ופרחים. פייטים

 לה מה תמלילנית. היא אור שימרית
 אומרת, היא ״בצעירותי", ולבגדים?
 שנה שיחקתי מישחק. ״למדתי

 בנויה לא שאני גיליתי ואז בהקאמרי,
 ידיים הרמתי ולמרפקים. לאינטריגות

 נישאתי, תקופה באותה ופרשתי.
 בת היא שהיום יערית, בתי לי ונלדה

והצי. 15
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בארון מפוארת שימלה לה תהיה - החופה אחרי גם בה להשתמש הרוצה
 לעשור לעצמי ולהרשות יצירתית ישנות. מתחרות העשויים מקוריים,
כי רגיל, בבגד סיכוי להם שאין דברים פגשתי הרעיון, עם מלונדון כשחזרתי

התחרוו קטנה. הצגה מין זאת חתונה שלי, התופרת שהיא סוליט קלרה את

 רנן רק אינו שוב והצבע האומה, צו דכי משתנים
שוניב ובסטרים תברח וחד, שנהב, בז; םג אלא

אומננ השמלות.  הייתי מכן לאחר שנים ״כמה
 בי התפתחה ואז שנה, במשך בלונדון
תיאטראליים, לבגדים האהבה

 יחד, עובדות אנחנו שנה 11 ומזה
אחד. בראש

 למש כמו — אופנה של סממןלהיות יכולה אני חופה ״בשמלות
 ל; כמעט אני העכשווי. הצ׳רלסטון

 מעב רק אלא ארוכות, שמלות עושה
לברר.

 ורוצוו הבגד את שקונות .לכלות
 שיתאיו כדי החתונה, אחרי לשנותו

 שימריו ממשיכה אחרים", לאירועים
 לל וחולצה, לחצאית אותו הופכת אני

 גיי חסרות הן השמלות כספית. תמורה
 ה הכלות הדברים מטבע אך

 הי השמלה ומידת צעירות, בדרך־כלל
 מגדיל או מקטינה אני אז .40 לרוב
הצורך״. לפי

 ש ״מחירה המחירים? הם ומה
 50 עד 250מ־ הוא קנויה שימלה

תלוי זה דולר.
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^ | | |11ח1ך  צהוב. לבן בצבע בשימלה ניחטי, זיווה היא כלה בסיגנון ך

1 4  גיזרה. לכל מחמיאה והיא להשכרה, מיועדת השימלה 11 □11/
עילית. תהיה שהתפירה דואגת וגם בבד, מקמצת אינה פורטונה

 בוילונות מיטה, בכיסויי בעבר
 והסיפור — בד פיסת כל וכצווארונים.

שלה.

 שימרית מוצאת האלה הבדים את
 בירושות השניה, וזיר בחנויות בשוקים,

 שמעצבת השמלות סבתות. של
 פנינה שנהב, בציבעי הן אור שימרית

 — פסטל בציבעי גם ולפעמים וקרם,
צבועה. תחרה כלומר,

 בכל לעשות מה יודעת היא איך
 בבגד? לשלבה וכיצד תחרה, פיסת

״מכתי שימרית, אומרת הבד", ״פיסת
 כיסוי־מיטה כלומר, השימלה. את בה

 בונה — עגולים בקווים לו שהתחרה
 אם החולצה. של העליון החלק את

 תסתיים אלכסונית, בצורה היא התחרה
באלכסונים", השימלה

כלומ — בחומר
התחרה. בכמות

 הו שימלה שכירת עבור ״התשלום
 שימל כל שקל. 7500 — אחיד

 נ פעמים־שלוש, אצלי מושכרת
נמכרת". כבר היא אחר־כך

 שימל את לשימרית תפר מי
 ויז׳ינס? ליוסי כשנישאה כלולותיה,

 אומר ״קלרה", שנים? 10 לפני
ואי מאליו. המובן כדבר שימרית,

 וחורף,' קיץ שנה, חצי כל השמלות של הקולקציה
 לפאריס, בנסיעות מתעדכנת .ואני פורטונה, אומרת

באופנהז והשינויים החידושים כל את רואה

ן1ך  תכולה, כלה שמלת זוהי י1ך
/ ! ■ ו ו  פייטים בשורת הרקומה ו

את מחדשת ״אני עבודת־יד. הכל
51


