
ו את עשתה ■חפה צעיוה  ★מוסיאון זמר לשמוע נד■ מטבו־יה הדח־ נ
לאופנאים השואה מעניק ■הוד■ מנהיג ★ לצלמים נננע תל־אב־ב

 אר ללא,רחמים, מכה חום ^
 כמה בעוד כי אומרים, דבר ויודעי 1

 קשה אולי הסתיו. בוא־יבוא חודשים
עובדה. זו אבל להאמין,

 לטובה, עלינו הבא הסתיו לקראת
 תל־אביביים עושי־בגדים כמה ישבו

 בעונת־השלכת? נלבש מה עצה: לטכס
 ההודי, הסיגנון על הפור נפל השנה

גאנדי. הפופולארי הסרט בהשראת
 השבוע אירח אפרופו בית־הקפה

 הרבה שלו מסלול״התצוגה על
 בגדים שלבשו לבן, עוטות דוגמניות

 אפילו להסתיר היכולים מאוד, רחבים
 ״יופי!״ ביותר. הגדולים הישבנים את

 בתצוגה, שצפתה שביט, ציפי קראה
הדגמים!״ כל את אקנה ״בטח

המסלול על צעדו הדוגמניות

ך1 ח  מע־ פולופ. גי |11ץ
מת־ צב־האופגה, 111
באשתו. ומתרכז בדוגמניות, בוונן

קיץ ביום סתיו

 את מדגמנת לוי חווה הדוגמנית 1ך1\1\
 הקרוב, לסתו החדשים הדגמים 11\ו11

גאנדי. המפורסם הסרט בהשראת שעוצבו

ן1ך ף  מאחורי מור, ופינצ׳י גולברג חלי 7ך1ך
לעלות לתורן מחכות הקלעים, 11 11/

לבנים. סרטים כשלראשו ההדגמה, למסלול

ה1[ ־11□ ח ] הזמרת חן שולה *
י ■ י ה מנחת השחקנית, 11114/1/ י

גדולים. חורים בעלת חצאית לבשה תצוגה,

ץ ץן ־ ך * |1ך | |1ך  התוכניות ומפיקת שביט ציני השחקנית ]1\
§ 111 1  מקום מצאו לא שושני, בתיה צה״ל בגלי 1

הזיזו יוזמה לקחו להן, מפריע בחצר שעמוד כשגילו נוח. ישיבה כיסאות.. ו
באו רחבים פתחים בעלות בחולצות

 רחבות וחצאיות שלושה־רבעים רך
 כולן במיכפלת. בקשר המסתיימות

 הן שאותם לבנים, בצעיפים התקשטו
 סנדלים ונעלו לראשיהן, קשרו
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השוק. אמצע עד שהגיעו מיוחדים
 הקר בתה צימאונם את שריוו אחרי
 נמלטו ובגלידה, בקפה במקום, שהוגש

 לחכות ממוזגי־אוויר, לבתים כולם
לסתיו.

 באו התצוגה, שהסתיימה אחריכמוס סוד
חן, שולה את לברך החברים כל

שהנחתה שולה, התצוגה. בהנחיית הצלחתה על

 סוד מחמאות. בהרבה זכתה בחייה, הראשונה בפעם
 אצל רב צחוק עורר יוגב, שרה אוזנה על שלחשה כמוס

שלה. הבכורה מהנחיית נהנו הדוגמניות גם השתיים.

* | |1 ך ¥ | | קו סאנקי הבלט להקת חברי 111 ל  לקוקסייל באו מ
1 הלהקה חברי יין. מלשתות פסקו ולא במוסיאון ן /|111

 התרבות נספח אשת משמאל: במאי. הבאה, בשנה לישראל בשנית יחזרו
אייזנברג. שאול של בתו דיאמנט, אלפרדה עם משוחחת האמריקאי

חולף רגע
חרי  שניהלו סוערים ויכוחים *^

און עם הצלמים  תל־אביב, מוסי
 לתלות מסרבת ההנהלה כי בטענה

 רק אלא המרכזי, באולם צילומים
 הקפיטריה לכיוון במעברים

 השבוע המוסיאון. נכנע ובית־הקולנוע,
 המוסיאון של המרכזי בחלל נפתחה

 הצרפתי הצלם של תערוכת־צילומים
 המנציח ברסון, קרטייה אנדרי

החולף. הרגע את במצלמתו
 התערוכה לפתיחת שבאו הצלמים

 שם נראו לא רבים. היו לא במוסיאון
 הרגעים את המנצחים צלמי־עיתונות,

 צלמי־ דווקא באו יום־יום. החולפים
 פירסומאים לצילום, מורים פירסומת,

וגרפיקאים.
 שפתיחת תיקווה, הביעו כולם

 תהיה לא העליונה בקומה התערוכה
 סימן אלא חולף, רגע חד־פעמי, אירוע

לבאות.


