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לשלב. אפשר חלקיה ואת לפירוק גם ניתנת הזאת החליפה הקרסול.

 חלקים שלושה בחליפה אמיר שלומית הדוגמנית 1ך *11 וי
פלוס קימונו בסגנון ז׳קט פלוס קפלים חצאית שהם ■!1 #1 1

חולצה. ללא גם הזאת החליפה את ללבוש כמובן, אפשר,

־ ערבי בבית תצוגה ערך היהודי פרוביזור עודד
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לדוגמניות־ה־ שימלה לבל כובע
כבד אביזרים תיק עם תצוגה לבל המגיעות צמרת

 קארין הדוגמנית למעלה: בתצלום בכובעים. ועשיר
 בחדר־ פררביזור עודד מעצב״האופנה עם דתסקי
לדוגמניות. כחדר״הלבשה בתצוגה ששימש השינה,

 — ואמידוו/ מטופחות יפות.
 מעצב־האופנה של ולקוחותיו ירידותיו

 מימי באחד התארחו — פרוביזור עודד
 אחר״הצהריים. בשעות בביתו, השבוע
 אופנאי־ של דגמי־הקיץ תצוגת הסיבה:

העילית.
 מציג שהוא הראשונה הפעם זוהי

 בטוב־ המרוהט היפואי, בביתו אותם
 האורחות שבין כן, אם מפליא לא טעם.

 שרון, לילי הצרפתי, השגריר אשת היו
 והצעירה החדשה אשתו פרידמן, דניאל

 גילה 1 אירופה הרדיו תחנת בעל של
והז פולופ. חנה שיף, שושנה בוכמן,

לב. עדנה מרת
 כמה אחרי המתפרק. הבגד

 לשעבר הדוגמנית של מילות־הסבר
 הופיעו לפידות, ליאורה בהווה, והמנחה
 דונסקי וקארין אמיר שלומית

 שכפתורים לבנות בשמלות־כותנה
 או מלפנים אותן מעטרים גדולים
 חליפות־ הציגו ומימונה וברברה מאחור
 למטה עד האופנתי, באורך פשתן

מהברך.
בקולקציית הבולטים , הצבעים

 כחול, הם פרוביזור עודד של הקיץ
 מנוקדים חלקים, בבדים ובז׳ צהוב לבן,

 זו בעונה שינוי־מה גם חל ומפוספסים.
הדגמים פרוביזור: של בסגנונו

 הם העשירה הקולקציה של המרהיבים
מתמיד. יותר צעירים
 הקלאסיים בגדיו את זנח שהוא לא

 ובדים משי בדי העשויים הטובים,
 טובה, אופנה זוהי אחרים. יקרים
אלה אירופית. מאוד פרוביזור. מדגיש

 (״כמו אחת פעם שלובשים בגדים לא
 אלה באופנה!״) תמיד שהוא טוב ציור

 האופנה. סממני עם בסיסיים, בגדים
 בהזמנה, בגדים אומנם עילית, אופנה

 לאשה בגדים בלבד. לעשירות לא אבל
 עשר על וטוב אחד בגד המעדיפה

 הטוב הבגד שאת עוד, ומה מציאות
 אשר אחרים בגדים עם לשלב 'תוכל

־־״ בארונה.
 400 ממשי: שימלת״קוקטייל מחיר

 דולר. 350 לבנות: לינן שמלות דולר,
 בגד על פרוביזור ממליץ גם הזה במחיר
 שלמה. שימלה על ולא לפירוק הניתן

 בווריאציות אותו ללבוש שאפשר כך
שונות.

 נוספת תצוגה חמות. לחמניות
 שקטף בשטח חדש מעצב של היתה
 יפים, ממש הבגדים מחמאות: מייד

 •ין ומאוד אופנתי סממן עם קלאסיים,
 היה המחמאות מקבל מסחריים.

 מוראד האני הערבי, מעצב־האופנה
 שערך בתצוגת־האופנה ),30( הצעיר

 עלה שזה לפני איי בקלאב בתל־אביב
בלהבות.
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