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 תמיד, קשים להיותם בנוסף החיים,
ל קטנה תרומה מעניינים. גם נהיים
 סט־ האופנה מעצבת העניקה עניין

 מיוחדת תצוגת־אופנה שערכה ריסיה,
 שוקי של הענקית במיספרה ומעניינת

ודוגמניות דוגמנים במקום ליקרי.

ה על דגמיה את פטריסיה הציגה
 ומרימן גבאי תמר הנאות רקדניות

 בת בלהקת הרוקדות ההולנדית רוזן
ש והיפים הקלים ביגדי-הקיץ שבע.
 להפגין הרקדניות על הקלו הציגו

 לתיקרה, עד רגליים והנפות פירואטים
 ל־ הצלמים את מייד שהשכיב מה

ריצפה.
 הזמר פטריסיה, של הקודם חברה
 ראה קראום, שמוליק והמלחין

 לכן, קודם המוצגים הדגמים את בוודאי
 בר־ ליד שקטה ישיבה לו שאיפשר מה

המיספרה. בפינת שניצבה המשקאות,
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וביבצד שופשטיין מינה
שנערכה למסיבה באיחור בא חדש, ישראלי סרט

 שלג. עירית חברתו עם בריקוד פצח ומייד בביתו,
 היא גם באה עצמון ענת השחקנית למטה: בתצלום
האחרון. הקיץ ההצגה שחקניות שאירגנו למסיבה,

האורחים
הברתי׳

ממושמעים
 בלבן, ושובבות פרועות צעירות

 ריפרפרו הבימתית, בדמותן לסביות
 היו הן האורחים. בין עליזות כפרפריות

 האחת להציג ודאגו ויפות, סקסיות
 החברים. או הבעלים את חברתה לפני
 הבימאי בבעלה, התפארה דיין רחל

 התגאתה רביד ורחל דיין; ניסים
 ברטמוב. אייל העיתונאי בבעלה,

 נותרה רוסטי מרמה השחקנית רק
 של יציאתו עקב מעט, ועגומה בודדה
למילואים. בעלה

ה הקיץ ההצגה שחקניות כולן,
 לסביות, בנשים העוסקת אחרון,
 חבריהם, לכל ענקית מסיבה אירגנו

שלג. עירית של בדירתה
 היתה לאורחים המפורשת ההוראה

 לדעת נוכחו הן אך לבן. בלבוש לבוא
 — ממושמעים אינם העיר שבלייני

 בר־ יוםןס השחקן לבן. עטה לא איש
בשחור. כולו בא אף מהקאמרי מון


