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הערב. לשעות הן הארוכות הכפפות וקצרה. צרה וחצאית החזה את

 לאופנה החוזרים והכסף, הזהב בדי הם
בשילוב. יחדיו ושניהם לחוד אחד כל

 מבליטות הדוקות, לערב השמלות
 מן זקוף חזה חושפות הגיזרה, את

 מיוחדת, חזיה בעזרת מורם או הטבע,
 או בצד, השליץ השפע. את המבליטה

ונועז, עמוק הוא השימלה, מאחורי

 גוזו אותה
 מדווחת
מניו־יורק

 וקיץ בדרך החורף חול!?, סתיו ן*
 בניו־יורק אבל רחוק. עדיין '86 1 י

 מאות אופנת־העתיר. את רואים כבר
 בימים הגיעו מרחבי־העולם אופנאים

 דיגמיהם את להציג כדי לשם, אלה
האמריקאי. השוק קנייני לפני

 קולוסאום בבניין באולם־ענק
 פארק, בקירבת״יסנטראל שבברודווי,

 ביותר הגדול מיפגש־האופנה התקיים
 קומות שלוש ניו־יורק: בתולדות
 חברות־ 1300 של ביצירותיהם עמוסות
 מדינות 43מ־ והגיעו שטרחו אופנה,

 צרפת דרך ואוסטרליה, (מאוסטריה
 וכמובן ותורכיה, שווייץ עד וקנדה.
 שהציגו מישראל, נציגים שלושה
בינלאומי מעצב אף ביישה שלא אופנה

צווארון אחי)
גזירה

 רבות. היו וההמולה תכונה ן*
 הנעות במדרגות התרוצצו קניינים \ (

סווגו בו עבה. בכרך מחזיקים כשהם

 — שהציגו האופנה על־פי היצרנים
 ביגדי־ערב, אופנת ספורטיבית, אופנה

 ובגדים עור פרוות, ג׳ינסים, סריגים,
 ומידות קטנות למידות מיוחדים
 מעילי־ ,תחתונים בגדים וכן גדולות,

 ביגדי־ ביגדי־כלה, אביזרים, גשם,
לא. ומה הנעלה ביגדי־ילדים, גברים,

 מאוד בעיקרה היא ׳86 אופנת־קיץ
 חלקים, אלגנטיים, הבדים נשית.

 ומנוקדים מפוספסים פרחוניים,
 ומשי ויסקוזה משי, כותנה, ועשויים
 יפאנית, היא כשההשראה סינתטי,
 (מאיי ואוקיאנית אפריקאית הודית,

השקט). האוקיינוס
 אך ורחב, גדול בכללותו, המראה,

 חמוקי את מדגיש הוא זאת עם יחד
 כל או עור, מבד, רחבה בחגורה האשה
 והצווארון ונועז פתוח הגב אחר. חומר

שזופות. וכתפיים צוואר מיוחד,חושף
 היותר המראה מככב הערב בשעות

 בבדים והזוהר, הנשי מתוחכם,
 אבנים סאטן, ומשי סאטן כמו מבריקים
העיקרי כשהחידוש ופאייטיס, בוהקות

 הרבה ומסב וחושני דרמאתי המראה
תשומת־לב.
 להיות ממשיכה התחרה ולבסוף:

 אחר־ היום, לשעות תחרה באופנה,
 שקופה נשית תחרה והערב, הצהריים

 ואפרסק, שמנת לבן, בגווני ואלגנטית,
נזירה. בסיגנון וסגור שקוף בצווארון

סוודרים
לקיד

 וכובש הולך שעות־זדום
£  האופנה. אל החוזר המיני, מראה \

 הדקיקות, הרגליים ובעלות הצעירות
 כך על מביטות לחשפן, המוכנות

 את אוהבות אולי העגלגלות בחיובי
 מחניף ולא מפרגן לא הוא אבל המראה,

להן.
 חייבת אופנה שכל אמר מי אך

 קיימים כך לשם הרי לכולן? להתאים
 אחת שכל כדי ומגוונים, רבים דגמים
אותה. והולם שמתאים מה את תבחר

של הקיץ יהיה ׳86 קיץ ועכשיו:
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 במיוחד שהגיעו יעקבזון, ורפי זוזובטקי קטי האופנה
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 עיצובם פרי את לאמריקאים למכור נדי לניו״יורק
 זה האמריקאית. האופנה מפת על ישראל את ולהעלות

השתלם. גם זה אבל דולארים, אלפי נמה להם עלה

ה ^ ח  ממיאמי־ מארטי היהודיה האמריקאית היא מינלי ליזה של ד
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הבוטיקים. לטובי המוכרת ואכטטרווגנטית, מיוחדת מטורפת, אוונגרדית

 הישראלי, בקיץ לא אולי הסוודרים.
 ובארצות־הברית באירופה אבל

 הסוודרים זאת. מרשה הטמפרטורה
 פתחים ובהם יותר וצמודים קטנים
 ונראים ובולטים חזקים הצבעים לרוב.

למרחוק.
ג׳יגט

עור בשילוב ^
 בין שנשמעו העברית השפה די ך*

 קולוסאום, באולם השפות בליל 1 1
 מעצבי־אופנה לשלושה שייכים היו

זוזובסקי קטי יעקבזון, רפי ישראלים:

 פינת־תצוגה שכרו וקטי רפי קרן. ואתי
 הסבירה בהוצאות. לחסוך כדי משותפת

 מתנגשות. לא שלנו ״הקולקציות קטי:
 ורפי ספורטיביים בגדים מעצבת אני
אלגנטיים." יותר —

עבורם, די־שקט היה הראשון היום
 היום השלישי, ביום אך השני. היום גם

 להרים הצליחו לא הם לתצוגה, האחרון
בשצף־קצף. עבדו הראש. את

 ביגדי את בעיקר אהבו הקניינים
 הנוצצות והאבנים העור בשילוב הג׳ינס

 רפי של שימלות־המעיל ואת קטי, של
 בגווני ואורגנזה כותנה פישתן, מבדי

ולבן. בז׳
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