
ך1111 ך1\1 ״  קניין עם שהצטלמה הסרגצית מילר, שרה יודעת ח1ך
הטוודריס עסקים. עימו עשתה וגס גרמני 11 | 1\

חן. מצאו ולגן, צהוב ורוד, כחול, בגווני מילר, של והמיוחדים הציבעוניים

ד *ו  מאחו־ אחד שבוע־אופנה *
בבית ימים שלושה רינו: /

 ימה שפת על והאופנה, הטכסטיל
 51 הדולפינריום. מול תל־אביב, של

 חברות תשע ביניהם יצואני־אופנה,
 את הציגו לראשונה, המשתתפות

׳.86 חורף קולקצית
 גלי, (ביניהן: גדולות חברות 11
אני ראש אוברזון) וגידעון אינדי

בעבר בשבוע־האופנה שהשתתפו
 ראש בעל מיזרחי, ניסים הסביר פרשו.

בחמישה .השתתפתי אינדיאני:
 גיליתי פעם ובכל שבועות־אופנה,

 מתאים אינו המגיע, הקניינים שסוג
ומייצר. מבצע שאני האופנה לסוג

 רישתות־ של קניינים .מגיעים
 גרמניה מאנגליה, גדולות שיווק

סטנדרטית אופנה ומחפשים ושווייץ,

בתוו 1 עמד

ן 1ך ך 1\  לעיט־ גם נכנסה שחברתו שפירא, אברהם ח׳־כ ך מ
הקולקציה אוברזון. גידעון של בעיצובו אופנה, קי ■1 111 111 ■1

הזמנות. והיו הצליחה וצמר, אנגורה ממוהר, סוודרים של הנטיונית,

 והקוקטייל הערב שימלות עם [ 11ך1ן ך ך 1
 שכולן גוטקס, של המהודרות 111 111 ■1 11/

בשילובי ומשי, ז׳ירזיט ועשויות ארוכות שחורות,
2 יי• 1 1 וחוו 11 2

 בגב, החשופות למיניהם, ויהלומים נוצצים פאייטים
 הגבוהים, המחירים למרות ובחזה. ברגל בצד,

הוותיקים. לקניינים בעיקר למכור, גוטקס הצליחה

בזול.׳׳ מוכר לא אני אבל וזולה.
היצר לעומת הסיגאר. מראה

 בשבוע עוד מאמינים שאינם נים
 בפעם מזלם את המנסים יש האופנה,

 גוגול, דני הוא מאלה אחד הראשונה.
 המבקש לביגדי־עור, סאק סיק בעל

 מעולה, באיכות ביגדי־עור עם לחדור,
והאמריקאיים. האירופיים לשוקים

 שהעיצוב בתנאי אפשרי, זה לדעתו
 גבוהים והגימור האיכות מקורי, יהיה

סבירים. והמחירים
 ממחיר־ההש־ נבהל לא גם הוא
 בבית ימים לשלושה חדר תתפות:

 השתתפות דולר, 150 - הטכסטיל
 דגמים שישה עבור בתצוגות־האופנה

 — ועד־קניינים קרן דולר, 600 —
 500 — דמי־השתתפות דולר, 350

דולר. 1600 הכל: בסר דולר.
 עולה לדוגמה, בגרמניה, כי אם

 של שבוע־אופנה עבור השתתפות
בלבד. דולר 900 ימים ארבעה

 היא נוספת חדשה משתתפת
 אברהם הרב ח׳׳ב של גלנויט־קיסריה

 מזה שטיחים המייצר במיפעל, שפירא.
 סוודרים גם לייצר התחילו שנים, 26

 כותנה פוליאסטר, של מתערוכות
 עיצבו הסוודרים את וצמר־מוהר.

 התגובות שמיר. ופול אוברזון גירעון
טובות. היו לקולקציה

 לראשונה, שהשתתפה דו, יופי גם
 10 אחרי מרהיבה. בקולקציה הפתיעה

 היצוא הפר המקומי, בשוק שנים
השעה. לצורף

=ותחרה ג׳ינס
!מ! מכונס, תכלת נצבע דקיק, ג׳ינס

 הם ׳86 לחורף דו יופי דיגמי מיבחר
 ובז׳, עתיק ורוד שמנת, אפרסק, בגווני
 כותנה, או מסריג צרות חצאיות וכללו

 במראה וארוכים קצרים בלייזרים
 וארוכים צרים ומכנסיים השכבות,

הסיגאר. במראה
 תנועה אבל ראש־נמר. הדפם

 עורות של בחדר היתה במיוחד ערה
 ותיק ירושלמי מיזרח מיפעל ירושלים,

 פרוות־ ייצר היום שעד שנה), 25(
 חודשים כמה לפני בלבד. כבשים

 *• והחלה למיפעל זיו טובי הצטרפה
 לגברים לילדים, ביגדי־עור מעצבת
 מיכנסיים, חליפות, — ולנשים
 מעורות וז׳אקטים, אוברולים חצאיות,
 אדום, כמו ציבעי־האופנה, במיגוון
̂ ולבן. בז׳ אפור, שחור,

 הזמנות קיבלו ירושלים עורות
 האמריקאי, השקם מקנייני טובות
ירושלמי המיזרח המיפעל כי שהודו

 1* ובתורכיה, בקוריאה בהצלחה מתחרה
0 באופנה. וגם במחירים גם

;5 מסחררת הצרחה
פוליפ מעצב-האופנה משמאל: רחית.


