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 תמורת מלא מחיר משלמות
הבגדים?

 אני מיוחד. מחיר משלמות הן לא,
 לבד חינם, נותן ולא בגדים תורם לא

הבונדס. למיפעל מאשר
 החל נשות־הנשיאים עם שלי הרומן

 קציר, נינה של בתה אירית, כאשר
 ואו החתונה. שימלת את אצלי תפרה

לנינה. תפרתי גם
 אותה, הלבשתי הקדנציה במשך

 הגברת את והיום אופירה, את כך ואחר
 זה את מפרסם לא שאני אלא הרצוג.

צלמים. מביא ולא
 ידועה היתה אופירה •

 כמה עם טובים הלא ביחסיה
 הסתדרת איד מתכנני־אופנה.

איתה?
 העיתונות בעיה: היתה לאופירה

 הגזימה שהיא יתכן עליה. עלתה קצת
שרכשה. הבגדים בכמות

 נותנת ולא נתנה לא היא לזה, מעבר
שהוא כפי אותה להלביש לאופנאי

אלוהים. של אשתו את להלביש רוצה לא *
 )31 מעמוד (המשך
 ללמוד הלכתי אדריכלות־פנים, ללמוד
 קצר זמן אחרי פאטי. רולאן אצל ריקוד
בשבילי. לא שזה הבנתי

? ה מ ל •
קשה. עבודה זו כי
 שנער אז מקובל היה לא •
 סבלת לא בלט. לומד צעיר

אחרים? ילדים של מהלעג
 זה אופנה ללמוד גם בסך־הכל, לא.

 אבל חריג, העולם כל היום חריג. היה
 יהודי שבחור פיתאום מה לי: אמרו אז

אופנה? ילמד חלוצית מארץ
 מלאים לאופנה בתי־הספר כל כיום,
 יוצא־דופן. היה זה אז אבל בגברים.

 כשנסעתי להתבלט. אהבתי ילד בתור
 היה זה אופנה. על חלמתי לא לצרפת,

 פאריס איכשהו לחלוטין. מיקרי
 נטיה לי והיתה מצויין. הסתדרו ואופנה

לאסתטיקה.
 שלי, החלום את זנחתי לא היום עד
 שעברה בשנה אדריכל־פגים. להיות

 המון הצריך זה אבל לטכניון, נרשמתי
 ופרוייקטים, ומיבחנים שעות־לימוד

 למדתי בפאריס בזה. עמדתי ולא
 לקוטור דה סינדיקל באקול

 העילית. לאופנאי השייר פאריזיאן,
 בו־זמנית מעולה. בית־ספר היה זה

 בסליגסברג אופנה דינה למדה
 עליי השפיעה היא אז כבר בירושלים.

 שנים, ארבע למדה היא ההכרה. בתת־
 חזרתי ואני מצטיינת, תלמידה היתה
המומחה. בתור

 מגייסים שלא לי והסתבר כשחזרתי
 היום, מדופרס. מאוד הייתי לצבא, אותי

 מרגיש לא אני אחורה, מסתכל כשאני
 את מוקדם התחלתי בעצם, שהפסדתי.
 התקבלתי 20 בגיל שלי. הקאריירה

 ופתחתי כמעצב־אופנה, לאלד
 ללקוחות לתפירה סלון ברומנית
 כי התופרת, היתה כשדינה פרטיים,

 בעלת־המיקצוע. היתה למעשה היא
 את ועזבה החליפה היא לאט־לאט
לעסקים. יותר ונכנסה המיקצוע

 בבית, אצלנו, היה הראשון הסטודיו
 בצלאל. ברחוב שלנו החדרים בשני
 של בפרס זכיתי הראשונה בשנה כבר

הייצוא. מכון
 אשת אצלי קנתה השנה באותה

 פליקס חוף־השנהב, נשיא
 קיבלתי ערב. שימלת־ הופואה־בואני,

 שטיח וקניתי השימלה, עבור עתק הון
 אשכח לא לעולם לסטודיו. מקיר־לקיר

 של החלום בשבילי היה זה זה. את
החלומות.

 גידעיז של בנותיו שהן העובדה
אוברזון?
 הן זוועה. היתה זו ילדות, כשהיו

 בצורה והתלבשו עצמאי אופי פיתחו
 פחדו הן ילדות בתור זרוקה. פרועה,

 כנראה — היום טוב. לבושות להיראות
 — השפיע זאת בכל הבית של שטעמו

 אני לגדולה מי־מנוחות. אל חזר הכל
במיוחד. תופר אפילו
 דינה, אשתך, על אומרים •
אותה לראות אפשר שאי־

פעמיים. הבגד באותו ,
 לכל מאשר יותר מבגד נמאס לה

 אני אותי. רק לובשת גם היא אחר. אחד
 היא אך אחרים. נסי לכי, לה: אומר

מעצב. שאני מה את רק לובשת
 שאתה המעצבים הם ומי •
בגדיך? את אצלם רוכש

 של חסיד הופך אני שנה בכל
 מונטאנה, קלוד זה השנה אחר. אופנאי
 חוגג. אני קונה, כשאני צרפתי. אופנאי

מוכרת יש אם — סופר קניין אני

אוברזוני מוצר
רומאי: כמו נהג ברומא,

 כשאתה מרגיש אתה איך •
 אשה על שלך בגד רואה

מאוד? חשובה
 זה הוא שלי האמיתי הסיפוק היום

 עשרות על ביגרי־הים את רואה שאני
 לאשת שתפרתי ולא בחורות,

 כשאני במרכאות. הקדוש־בתו־הוא,
 מסתובבות בחורות אלפי רואה

האמיתי. הסיפוק זה שלי, בביגדי־הים
 בגדים מעצב אינך מדוע •

שחקנים? זמרים, לאמנים,
 דברים תמיד נכוויתי. באמנות

 ועיצבתי לתיאטרון עיצבתי נופלים.
 אף זה אבל אותי, מעניין די זה לסרטים,

 מחוסר רוצה, שאני כמו נעשה לא פעם
ז תקציב.

 צביקה לעצב. רוצה לא אני לזמרים
 לי אין אותו. שאלביש אליי פנה פיק

עניין
לא? למה •
 רוב אבל להגיד, לי נעים לא

 של בסיס על באים האלה הדברים
 עובד באמת קשה, עובד אני נדבנות.

 לא לזמרים. לתפור אתגר לי ואין קשה,
 הזמרת תופיע שלי בבגד אם אשתגע

 בשימחה זף את משאיר אני בטלוויזיה.
פרנקפורט. לדורין

 לשכנע ומנסים אמרגנים באים
 זה בשלב יופי, שלך. השם תראה, אותי:

העיסקה. את סוגר אני
 לא מאוד מעליבה, מאוד הגישה כל

 תקציב צייר שמופיע אמן מיקצועית.
 לאמרגן, תקציב לו שיש כמו לביגוד,
 צריך הוא ולמוסיקאים. לתאורן

קמצנות. בלי להתלבש
 נשות את מלביש אתה •

הן .האם ישראל. נשיאי־

 ■י אף אישית, לי שלה. הטעם לה יש מבין.
 הבנתי אתה. תקלה היתה לא פעם

 וגם אשת־נשיא להיות קל לא זה אותה:
 לא עליה, טיפסה העיתונות נאה. אשה

 צריכה היתה הכל, אחרי בצדק.
 נשיא אשת עם להתמודד

 צריכה היתה היא מה אז ארצות־הברית.
 כמו נהג ברומא בסחבות? להופיע —

רומאי.
 את מלביש אתה איך •
הרצוג? אורה

קודם. עוד שלי לקוחה היתה אורה
 אותה מלביש ואני נאה, מאוד אשה היא

 מתאפרת גם היא קלאסי. בסיגנון
צעקנית. לא מאוד בצורה
 הרצוג לאורה תפרת מה •

 אצל הנשיאותי הביקור לקראת
בריטניה? מלכת

 אפור, צעיר, מנד מקסימה חליפה
 ושימלת־ערב פאייטים, בשילוב
 של אפליקציה עם ירוקה, מאוגנזה
 אנחנו, שילמנו החשבון את פרחים.
המדינה. אזרחי
 את גם משלמת המדינה •
השרים? נשות ביגדי
 אני הנשיא רעיית חשבונות את לא,

 את ללישכת־הנשיא. ישר שולח
 שולח אני השרים נשות חשבונות

הביתה. אליהן
 הולכות בנותיך האם •

 תעסוקנה הן גם האם בדרכך,
באופנה?
אופנה. בכיוון הולכת דנה, הקטנה,

 לתערוכות איתנו נוסעת היא
 מגלה קארין הגדולה, ומתעניינת.

ובפירסום. בכלכלה עניין
 לעסק. תכנסנה שהן חולם אני
 אני — הגדולה תכנס. בטוח הקטנה

, יודע. לא עדיין
עליהן משפיעה כיצד •

 כל את לי למכור יכולה היא טובה,
בקניות. מאוד וקל פתוח אני החנות.
 קונה לא אתה למה •

בארץ?
 אוהב מאוד אני כף. גם זה קניה

 אני תכשיטים. בגדים, חפצים, לקנות
 מה בארץ אין או שיש לומר יכול לא

 המקומות לי יש אני אבל אוהב. שאני
 משלם אני בחרל. שלי הספציפיים

 לי נעים ותמיד אשראי, בכרטיס־
אותי. מזהים כאשר '

 את בחדל מקבלים איך •
 יוצר ישראלי שצעיר העובדה

 ובשיא באיכות בגדים
האופנה?

 מזמן לא לתערוכות. נוסע אני
 ובלוס־אנג׳לס. בדאלאס הייתי

 לא אנשים אדירות. הן התגובות
 יש עדיין עיניהם. למראה מאמינים

 על רוכבים שבישראל החושבים כאלה
 אופנה רואים הם פיתאום והנה, גמל.

 אירופיים! בבתים להתחרות שיכולה
 לא מבינים, לא נדהמים, פשוט הם

מהלבנט. מגיע הזה שהביגוד מאמינים
 להצליח חלומות לך היו •

בחו״ל?
 לא הן אך הצעות, מעט לא לי היו

 אני שלפעמים למרות אותי. מעניינות
 אותו את משקיע הייתי שאילו חושב

כמה. פי עושה הייתי בחרל, המאמץ
 מרגיש אני חשובה. החברה לי אבל

 שלא רק לא הילדות נהדר, בארץ
 הן הסביבה את — הארץ את עוזבות

 המיסגרת לי יש לעזוב. מסכימות לא
 במו בכלל, שלי. החברים חיי, של

 מקום, בשום חיים לא בארץ שחיים
השנה. כל בחופש נמצא אתה

 הצלחות מחפש לא אני פה, לי טוב
בייצוא. מסתפק אני בחו״ל,
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