
 יהיה, הוא חומר מאיזה מחליט אני ואז
 לרעיונות אחר. מחומר או מעור, מבד,
 ישיר קשר יש תמיר כמעט שלי

 שימלת־הכלה למשל, כמו, לטבע,
 ושהיתה לבן מבד־טאפטה שעיצבתי

 כשלעורקי עלים, מארבעה עשוייה
 לבנים פאייטים תפורים היו העלים
 בצורת היה החולצה של העליון והחלק
 יצאו שממנו אורגנזה, מבד ליבית

סגלגל.״ בגוון קטנים עלעלים

 של המרכיבים שמחיר מפני השאר בין
 לא גם והם יקרים מאוד הם הבגד

 ביקיני עם כאן ילך מי בארץ. הסטייל
נוצות? עם

 קונכייה
אצבעות עם

 יוזמה. בעל בחור הוא דנן ^
 כי שנתיים, לפני כשהחליט 1

 את השיג בחיים, ייעודו היא האופנה
 ובערבים, שנקר, מיכללת של הספרים

 לשנייה, אחת בחינת״בגרות בין
 למד 10 עד 9מ־ ציונים הוציא שבכולן

 בציור הקשור התיאורטי, החומר את
ובאופנה.
במוחי שעולה הרגם את מצייר ״אני

 גם רונן עיצב הטבע, בנושא ועוד
אצבעות. בעלת קונכייה בצורת בגד

 לא אני אבל אופנתי, קו לי ״אין
 שיהיו בגרים ותופר מעצב אני שיגרתי.
 לגוף שיחמיאו זה עם ויחד חדשניים

 ומתעדכן מתעניץ שאני נכון, האשה.
 אני אבל הבינלאומי, האופנה בקו

לגמרי. אחרים דגמים מעצב
 אחר לעקוב אפשרות לי אין ״בארץ

 הידועים, האופנאים של התצוגות כל
 וחוזר בצבא משרת שאני מפני

 הרבה מדפדף אני אבל כשעות־הערב.
 לא מה לראות כדי בירחוני־אופנה,

נוסף חיקוי להיות רוצה לא אני לעצב.

 באופנה, מיקצועזז הנשוה ודא ,19 ח״רבו
מצות עשרות מהממות תלבושות־ערב מעצה

 פרפרים להם שיש אנשים ש ^
 נוצות. המעדיפים כאלה ויש בראש

 וחצי 19 בן חייל רז, רונן הוא כזה אחד
 שמאחרי הראש הוא רענן מתל־אביב.

 תל־אביב. מנשות רבות של נוצותיהן
 על מעיד הוא שלי,״ הספציאליטה ״זה

 משכו תמיד נער שהייתי .מאז עצמו.
 לפני ומקוריים. מיוחדים בגרים אותו

 הגיע בחופשת־הקיץ, וחצי, שנתיים
ע מופע ל א  לישראל. הקרח על ^

 רציתי איתם. לעבוד והחלטתי נדלקתי,
 התילבושות את מקרוב לראות

האלה. המהממות
 לאמרגן צלצלתי .17 בן אז ״הייתי

 עבודה איזו לו יש אם אותו ושאלתי
 היתה לשימחתי מה. חשוב לא בשבילי,
 ועזרתי לשם באתי חיובית. תשובתו

 ולתפאורנים: הרקדנים לצוות
 את מקרוב ומיששתי בחנתי הסתכלתי,

 של והמיוחדים היפהפיים הבגדים
תי הרסרניות. ל תכ ס מודבמות איר ה

 ובאתי התפירה את בדקתי הנוצות,
חיקוי." נסיונות וערכתי הביתה

 ביקיני
נוצות עס

 כשעורכים רונן, אומר ארץ, ^
 התילבושות את תופרים מופע,

 ויש צ׳ק, ״צ׳יק שבועות. כמה תוך
 שלמה שנה עובדים בחו״ל בגרים.״

 פרט כל על דגש שמים המופע. לפני
 כאלה בגדים תפר. כל ועל ופרט

 לשלוש לפחות מעמד להחזיק צריכים
 אם להקה, של הופעות סיבוב של שנים

יותר. לא
 התחיל חופשת־הקיץ כשנסתיימה

 שצבר הקצר הידע על־סמך רונן,
 תילבושות להכין כישרונו, ובעזרת
 ארבעה של קולקציה הכנתי כאלה.
 היתה, בה שנתקלתי הבעיה אך דגמים,

ה,האל לתילבושות ביקוש היה שלא

 ממני היוצא ייחודי, עיצוב בעד אני
בלבד.״

 האופנאי מי אותו כששואלים
 בסוף אך לומר מהסם הוא עליו, האהוב
 שהיא מפני בוקר, ״ליזה ואומה מודה
ומקורית." מיקצועית מאור

 הנפה בעור רונן התאהב זה בחורף
 כמה ועיצבתי עורות ״קניתי והגמש.
דגמים.״
 שהיא ומטופחת יפה אשה נילי, אמו,

 הסכימה במיקצועה, מורה־למלאכה
 והוא, העורות קניית את לו לממן

 שחור, עור ז׳אקט לה תפר בתמורה,
וחולצת־עור בפאייטים, מקושט
 הברקות -אדומה

אוטובוס עם
 עליו מעידה ידי־זהב." לו ש ^

/  יהיה בנה כי שציפתה אימו, /
ביולוגית במגמה למד ״הוא רופא.
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 הבגד את התואמות פסטל, בצבעי צבועות נוצות והרבה לצוואר עדי וכן
אותם. לחקות והצלחתי הקרח, על בלט להקת תילבושות את .ראיתי


