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לבלשים
בלבך

 קצרים מגפים אשה, לכל יש מטריה
 מעיל־גשם? אבל גם, גבוהים או

 ולבישת לקניית בארץ המודעות
 מדוע? כמעט. אפסית היא מעיל־גשם

 לא (אולי בשפע, יש גישמי־ברכה הרי
 שיטפונות, גם לפעמים השנה),

 שטות מכוניות מוצפים, הכבישים
פרווה. או מעילי־צמר עם נראות ונשים

 אומר אירופי, פריט הוא מעיל־גשם
 לא בארץ מעצב־האופנה. ברם, גרשון
 שבכל כך, על הדעת את נותנים
 שיהיה וצריך, כדאי, אשה של מלתחה

 מבד ואיכותי אופנתי מעיל־גשם גם
חסין־גשם.

 לא הם ברם גרשון של מעילי־הגשם
 ממש הם (משמאל), מעילים סתם

 כמו קצת הנראים הדורים, בגדים
 אותם ללבוש אפשר אופנתית. שימלה

 וגם ארוכים מיכנסיים על חליפה, על
 צמודים ומיכנסי־טייטס גדול סוודר על
הופעה. ולהרביץ מגפיים עם

 כך יוני־סקס, כמעט הוא הסיגנון
 בצבע אחד מעיל לקנות ששאפשר
 וללבוש בז', או אפור שחור נייטראלי,

 מה בדיוק זה הבעל. עם לחילופין אותו
 את ולהדק הקניות את למתן שנקרא
החגורה.

של האירופי המראה מימין:
׳.84 לשנת מעילי־הגשם

 הבלשים מעילי את קצת מזכיר
 מה זה ,-אבל60וה־ 50ה־ שנות מסרטי
(בגשם). שהולך

ודוגמנות טכסטיל אופנה.
 מעצבת־אופנה היא סולומון ורדה
 לא היא המסלול. אל עיניה שלטשה
 הלא״נכון במיקצוע שבחרה חושבת
 קוסמת דוגמנות ביותר: פשוט והסברה

 צעירה, למטה) (בתצלומים: היא לי.
 קצת לחטוף לא למה אז וחטובה, גבוהה

מזה. וקצת מזה
 בנקאי, ואב מורה לאם בת ורדה,

אדריכלות במגמת שנים ארבע למדה

 התקבלה הצבא אחרי באורט־טכניקום.
 שנים שלוש ולמדה שנקר למיכללת

 עיצוב־ ,סריגה אריגה, עיצוב־טכסטיל,
בדים. על והדפסה וצביעתם סריגים

 ורדה הגיעה הטכסטיל לעיצוב
 במוסיאון גרפיקה למדה היא במיקרה.

 מלמד שהיום מוזס, מאיר תל־אביב.
 ראה וכשהוא אותה, לימד בבצלאל,

רקע לה ושיש בגרפיקה טובה שהיא

 לה המליץ הוא בעיצוב־תכשיטים
 כשמוריה טכסטיל. עיצוב ללמוד
 חזקות לאופנה שנטיותיה ראו בשנקר

אופנה. לעצב גם לה איפשרו הם
 בחופשת־הקיץ, בם!?. עם צרות

 ורדה החליטה שנים, שלוש לפני
 קוסמים מאוד והזוהר הדוגמנות ששטח

 דונסקי, לקארין פנתה היא לה.
התחילה וכך בלימודיה אותה שעודדה

 ומאוד ודוגמנות לימודים לשלב ורדה
מכך. נהנתה

 עם הצרות זה אומרת, היא הבעייה,
 היצרנים, אחר הריצות הכסף,

 מקבלים כמה על החיכוכים הוויכוחים,
בזמן. משולם לא פעם אף כמעט וזה

 דוגמנות־ ורדה משלבת היום
 ועיצוב־טכסטיל עיצוב־אופנה מסלול,
שוורדה הסריגים משמאל). (דוגמה:

 לא מאור יצירות הם מעצבת
 לעבוד הצעות לה היו סטנדרטיות.

 רצתה לא היא אבל סריגים, במיפעלי
 הפתוח השוק אל פנתה ואז להתמסחר
 לקוחות קהל עם לעבוד והתחילה

פרטי.
 פרטיים: חיים גם יש לווררה

 לרמי, שנה לפני נישאה ורדה עובדה,
גיאולוגיה. הלומד

 אשתו על הטרי הבעל אומר ומה
 שהיא זמן כל טענות. לו אין הרבגונית?

נהנה. הוא גם נהנית,
 דוגמות כמה ורדה עיצבה לאחרונה

 אותם שלחה היא לסריגים. מיוחדות
 המתמחים סריגה למיפעלי לאירופה,

 ומחכה בביתה יושבת היא ועכשיו בכך,
<חיובית. שתהיה בטוחה היא לתשובה.




