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 טלוויזיה מכשירי ועשרה נוחים
סגור. במעגל בצבעים,

 וספריות ספרים ישבו לבימה מסביב
 דיפלומט, חברת על־ידי שהוזמנו

 וידאל של היופי תכשירי סוכנת שהיא
 המייצג היה הערב מנחה בארץ. ששון

 מעצב בארץ, ששון וידאל של הבלעדי
 שתירגם זלצר, סמי הישראלי השיער

 מן שבא האנגלי הצוות של מילה כל
באנגליה. ששון וידאל של הסטודיו

תספורת
בפורה

 מצאו לא האנגלים של בשורות ^
הישראליים, הספרים בעיני חן 1 (

 עיניהם לנגד כי ידעו לא ואלה
 ספר שום וכי ,1984 אופנת מתבשלת

 החידושים את ראה לא עדיין בעולם
 וידאל של הצוות שכן רואים, שהם
 את לצלם הספיק לא עדיין ששון

.1984 תיספורות
 המומחית דווקא גנבה ההצגה את
 קטנה, בלונדית ),45( אלי לצבע,

 את לצבוע אין רעיונות שממציאה
 לדוגמה: מקורית. בצורה השיער
 גלילי, קרטון על שיער קבוצת מניחים
 בקרטון ומכסים שרוצים, בצבע שצבוע

 ״היא העירה: הספריות אחת אחר.
 שום בלי צייר, כמו צבע מורחת

לראש." זה אחרי יקרה מה התחשבות
■ מנשה ציפי
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קצר השני והצד אחת, עין שמסתיר שיער לה הושאר

 וגיוונו הבהירו הכהה שיערה את מגולח. במעט מאוד,
 וצהובים, אדומים בצבעים דקים פסים מיני בכל

סימטרי. לא בסימון עשוייה התיספורת כל כאשר
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 לצורך ארון. ג׳ינג׳י שיער מעטר ראשה כשאת מאוסטרליה,
הראש. צידי משני שיערה את גילחו החדשה התיסרוקת

 מלפ לגמרי, מגולח מאחורשיעד
 הדילר בעדינות. מגולח נים

 ארנו המצח. על פרה כמו שנופל ארון שיער מעט השאיר
ה?שראלי לצבא בן להתגייס מתכוון )18( סבן
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השמו־ בן הנער של שערוכחולים תלתלים
ו בכחול, נצבע נה-עשרה

 מימין: ובלונדיים. כחולים תלתלים עכשיו מעטרים ראשו את
מלפנים. שיער קבוצת מלבד גולח, שראשה בסקין, איבון


